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SZEMLE 

Karácsonyi üdvözlet. 
Ss elm e nte 1, Betlehembe. 

Ott m egsziifte az lJ clsös,:;iilcitt ficit és betakm'la 

öt ruhákkal és a jciszolböll'sőbc N"'tettc, miuel 116m 

volt " ely az Ő számukra a· V611dé.Q'CJgad6 há:mál. 

MitIden evben elmennek B ctl(.hc,m be. Most, 1939-

ber" lS. Sötétebb, mj,lt va./a'w 1)J.t)sl az útjok. Fájctal

maMbbalI, mhlt valaha, érirtt be,l'·áhl ket az igazság, 
hegy nincs hely az lJ szamara a 'v~ridégfogad6 háznál., 
Ni11CS hely az 6 számára sehol u mi viIáguJlkon -

hogy milyeIt a mi világullk, azt !Icm kell egymdsnak 
c1:nrAIJttmmk. Egyetlen gyf"nnek sincs ma biztonság

ba'lt eze" a v ilágo,i. B ogyml l ehet'I c luH K risztus? D e 
gyakran nincs hely az Ö szamara még sdveinkben sem, 
1/iE-rt a helyet önteltségiink, )"emt:lll,I"ink, aggodalmaink 

és ',ivamságaillk foglaljUIc cl: ninrs helyiink K r isztus 

'részi-re. A világosság cl sótétségl;.clI fényUk, de cl sÖ · 

lélség nem fogadá be azt. 

$s mégiS: Karácsony eljön most -is. 8::iviink 

68 cl v ilág sötétségét áttöri a viW!J"sság. Osoda törté

lI 'ik és l sten most is kiteríti f elén '.:, és az egész biinös 
vad,g felé szeretetének sátorát, ell,Wdi angyalait, akik 

"6megéseink közii.l f elemelllek. El1/'1zzák majd a jóhírt: 

Ne féljetek, mert hirdetek néktele t'lagy örömet, mely 

at: egész világnak öröme lészen. 1'IJ ('r t sziiletett 11 ékt ek 

cl Megtartó, aki Ur K riSZ!Il,8, cl Dttl"id városában. 

Talán 1ni mindttyá,jan, akik a };n unitári1GS ifjúsági 

világmozgahmmkllak tagjai vagy~'í!k, az elmult hóna

polc során azt gondoltuk, hogy m~:"ri'en hiábavaló. H1á
ba.ua,ló volt együttes munkánk , ,~>:6p eszméink, k öZÖS 

hitünk. Két el kedtii,1J.k I st enben és on·magunkban. 

De minden esztendőben elmer.m5k B etlehembe -

lehet, hogy most első alkalomma~ tanuljuk meg, hogy 

e? val6ban igy is van. Igy sziil:tik meg bennünk a 
K Grácsony - lehet, hogy most '.J Z elséi alkalommal. 

1!Je az angyalok kara a j6hir iizenetét hozza - l ehet, 
}u,gy most az első alkalom., amik'", meg is értjiik azt. 

I gy vesszi"k a karácsonyi Öi "met bünös voltunk 
tudatábatI. De egyúttal Mra felismorjiik feladatunkat, 
hogy m1tldegyiküllk saját országh' I(Y11 fo lytassa- a '!It,ml

káját, de mindnyájan K1'iszhl,8 lel .. :(· szerint, aki meg
s2ületctt i.smét erre a világra és aki megsziiletik mi
bE-unŰ11 k is. 

( I nternational Religious Foll ·.wship. Utrecht, Hol
landia.) 

, 

K ARÁ CSONY üNNEPJ!:N a Koháry-utcai temp
lomban első és mltsodnapján déle lőtt mindkét a lka lom
mal r eggel 9 és d. e. 11 óra1 kezdet tel is megter't~Uk . 
az U l' asztalAt. s várjuk hivei nk buzgó ser egét . A 
MIsszió Ház templomában mindkét ünnepnapon d. e. 
10 órakoI', Pcstszentl{kincen templomunkban első nap
já.n d. e. 11 órakor, Csepelen és Pestszentet'zsébeten 
első napján d. e. 9 órakor, Sashalmon első napján d. 
u. 4 órakor osztunk úrvacsorát. Karácsonyi lelki bé
kességUket váró hlvelnket szeretettel hivjuk a szent 
asztalho .... 
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SZERETETMUNKA 

Nőszövetségünk felhívása. 
Nehéz időkben , nehéznek induló tél kÜSzöbé j 

len t j lik , hogy 50 csalá.dban 130 gyermek és 48 egY:dU~~ 
lill6 testvérünk gondol re ménykedve arra, hogy az Ur 
Jézus születése ünnepén - hittestverel szeretetéből _ 
rés ... e lesz egy kis öt'ömöl j elentő adom á.nyban. 

~) -kl te.hetsége sZt'rint jÖjjön segitségünkre, hogy 
szcgenysorsu t estvé r '!ink reménykedése testet öltsön I 

KarácsonyI segélyezésünk szolgá latába állit jUk : . 
1. Karácsonyi vásárunkat: dec. 17, 24-én 10- 1 

ÓI'S között és dec . folyamán minden csütörtök d. u. 
1- 6 óra között egylelünk he ly iségében ( V ., Koháry-u. 
4. 1. em.). Mindent szívesen veszilnk, ami eladható 
és nlegvehető kézimunka, dísztá r gy, befőtt, tészta-féle). 
Bl.:t.ományba ls átveszilnk tárgyakat értékesítésre. a 
cf') ja.\'ár8 esedékes Százalék fejében. 

2, Pénz és mlndennemü természetbeni adományt 
(cuko)', könyv . játéh::, éle lmiszer) kérünk az akció 
javá ra a Nöszövetség cimére (V., Koháry-u. 4. ): A 

hag yományokhoz hiven pénzt és é lelmiszert 6hajtunlt 
adni minden nyilvá ntartott és arra érdemes testvé
rilnlmek ; az iskolás gyermekeknek cukorkacsomagot; 
n ;hhíélét a veendő készlet erejéig, az a rra legjobban 
r ászoru lóknak. A pénz és élelmiszer kiosztás Ideje 
dac. 20, 21, 22. d. e. és d. u. a Nöszövetség helyisé
gében. 

~rdeklödö testvéreinket ~römmel Iá.tju k körünk
ben minden a lka lommal. Hétfő délutáni összejövetele
inKet dec. hó egész folyamán megtartjuk. 

A z U nitár ius Nöszövetség nevében; 

lózan Mikló,né 

ISKOLÁS GYERMEKEI NK reszére a karácsonyfa
ünnepélyt N öszövetségünk a Kohá ry-utca i temp lom
ban tartja. m eg dec. 21 -én, csütörtökön d. u. fé l négy 

6 ral kezdettel. 

AZ EGYETEMI HALLGATÓK részére dec. 23-án 
a Misszió Ház templomában á llít karácsonyfát és ren
d~r. sL::m·('tetvendégséget est e 7 órai kezdettel. 

AZ UJPESTI kal'ácsonyfaünnepélyt f . hó 22-én, 
pf ntcken du. 2 órakor, 

A RÁKOSP A L OTAI karácsonyfaünnepélyt t. hó 
22-én , péntek en du, 4 órakor tartjuk. Kérjilk hívein
ket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. 

A NÖSZÖVETS~G felkéri azokat. akik a temp
lomi ha ngverseny számozott meghiv61t elszámolásra 
vették át s még azzal nem számolta k el, sziveslwclje
ney. azt minél előbb megtenni. 

R ÁDIÓ KÖZVf1~TITI Is t entiszteletünket decem
be l' 26-á n (l. c. 9 ór a ko r a KOhá ry-utcni teUlplom-

bo' l. A ."olg' 1 t t J' a . ' 1.·I, ló8 l.üSIJöki viká r ius I . .l a 'o O.Z I l' 

végzi. 



'ózan Miklós. 
LXX. 

íl1ll! a,sd mog nekem (l te hitedet a te 
" cselOTredctei1lből és tn meg fogom. 'ne-
ked 1I111tatni az én cselekedeteimből az 

én hitemet." (Jakab ll. T • . 18. v .) 

l'li llt ékes SZltVÚ szóuo1{ tűnt fel ~á!~'ája. I<ez-

1
.1 " Hitiink szent igazát oly meggyozo, sokszor 

( t . f'1I . éd'l ' ... ág , .• "o··vel hirdeté hogy pr l mCIOlra orsz -dNmu . ,. I . 
"ilág feJfigyelt. S mégsem ezze~, hane~ ,va a~l1 
müssal, a mi még ennél is többet ,lelent, peldw: sz~p 
életével csinált igazi karrieJ't s. ;ctte el a p~!~~at. 
~cgy"eJlllat esztend;) a luH. am~lota ~Z. l!r.;;zoLös
hertjében numl<ftlko~i~. ~O.~. s~ep. predlkaclot" mon
doti:, d.e leg'!'zehb I>redJ~aCJomaI IS sze~b az o he~
H n esztendős példás szé~ élete. Életevel tett bI
zonyságot hiHink szentsége és igazsá.ga • mellett. 
l\timl és benn ep'aránt ezzel szerzett hlv ekct és 
tisztt'l;}kt't unitárius allynszentegyházunli számára 
is. Neve fi mag~'arorszlÍgi unitárizmussl.tl, mint 
egykor a Ferencz .JÓzsefé, egésze~ ~ssze~orrt. .. A 
vallás. melynel{ főpásztora Józan l\llklos. bizonyara 
szép és tiszteletreméltó, - így gondolkoznak azok 
j:.:; . n1ük csak az ő személyén keresztül is merik val
lásunkat. Neve fény, tisztesség, dicsőség és áldás 
sz:ámunkra tengerek~n túl és innen egyaránt. 

Életénel{ hetvcne1i1, évfordulóján ' nem azért 
emlékezün)" hogy őt magasztaljuk. Emberek ma,
gasztalására neki nincs szüksége. Ő Istennek szol
gáI. Jutalmát is Istentől fogja majd elvenni, aki 
bizonyára ezeltkel a szavnli1ml fogja majd atyai 
hajléh:ába fogadni : "Jól vagyon jó és hű szlogám: 
a l{evéseu valál hH, többre bízlak ezután". Az em
lél{ezésre nekünk, magunknak van szükségünk. 
Példájából ta nulva hadd tudja meg minden iJ!;e
hirdető. hogy ami prédikálásunlmak nyomatékot. 
~úlyt, bizonyító erőt csal, a mi er]{ö!csi életünk ad. 
I.ehetünk aranyszájú Szent Jánosok. ha életmó
dunl{ nem azt bizonyítja, amit prédil(álunk, egy 
hívö lelket se fogunk se az anyaszentegyház, se 
az üdvösség számára megnyerni, de mindenkit 
megbotTánkoztatunk. 

Józan Mildós a békességszeretet embere. A 
bántást bántással sohasem viszonozta: a kal)ott 
sérelmeket nagylelkűen mindíg elfelejtette. Az 
eva ngélium szolgája jól tudja. hogy a világon az 
egyik legszebb erény a megbocsátás, S ha almdna 
valaki, aid nem t utl vele "kijőni" . az nem az ő 
hibája, ha nem azé a valakié. l"1.inél jobban m eg
ismeri öt , 'alaki, annál jobban megszereti. S ha 
a~adna ember, al,i öt nem szereti, _ amit alig 
lusze~ , - ez csak úgy lehetséges, hogy az illető 
nem Ismeri az ő lelke szépségeit. 

Józan Mikló$ unitárizrnusa, épúgy, mint a 
?hanningf~. vagy a Parl,eré , nem e.gy felekezetet 
Jelent, hanem minden felekezeti szempont fölé 
cme~kedij egyetemes emberszeretet. Jogilag ezidő
szerInt 16lelu~zámában talán a legkisebb magyar 

t.Örténelmi egyhá? (ÖplH.;ztofl' Vltló jábu.n az egé~z 
világot átölelő l<eresztéllység RllO!oI tola. Köl tői lélek. 
a szívére hallgat. Ezért van az . hogy "poetica li
centia"-vnl tesz néha· néha adminisztrációs intézke
déseket is. ' 

Osz hajfürt jei tiszteletet parancsoJnak. L ehe
tetlen őt ~em szeretni. A jó lsten éJtesse őt miml
nyájunk örömére jó egészségben sokáig. 

Dr. Csiki Gábor . 

ESZMÉK VILÁGA 

Dávid Ferenc egyénisége 
és az unitárius vallás. 

Varga Béla püspök emlékbesxédének vázlata. 
• 

A val1ásalapítQk élete és lelki alkata sokszor fel
vllágosí l és magyarázatul szolgál annak a vallásnak 
a szellemért':! . amelyet megalkottak. Luther, Zvingl1 és 
Klily;n pszihológ-iflja kulcs a tanhoz, a kereszténység 
aZ,)J1 fo rmá,iálloz, amelyet az illetők megalkottak. 

Ugyam'z a szempont érvényes Dá.vid F erencre és 
az imitárlus vallásra vonatkozólag. Itt azonban nehe-
2.et:.:b a feladat , mint a többlnél. Ennek Qka az, hogy 
ebben az esetben sem a vallásalapító. sem az általa 
pl'Opagált valiás nem ali olyan leszögezetten, olyan 
\'é~' I ~ges formában előttünk, mint a többieknél. Dá
"id F .:.renc egyéni vallásos fejJődéselnek változatos
sága, ha misítatlan reformátori jelleme, amely lelki
ismer etén kívül már korlátot nem ismer s ' a bibllát 
is ('zen keresztül vizsgálja. megnehezitlk azt. hogy 
sziiá rd és megha tározott keretek közé foglalhassuk 
az ö életmunkáját. 

ElUleit tulajdoníth:1.t 5, hogy nagyon eltérő véle
Illények ura lkodnak min·j fgyéniségét , mind pedig az 
általa a lapított vallást tlletőleg. A felek ezeti elfogult
~ág {ppf'1l úgy közl'emüködik egyénisége egyoldalú 
clbíráiu.sában. mint az unitárius vallás megitélésében. 

David F el'ene utolsó zsinatának egyik pontja azt 
mondja, hogy ninl!s a világnak semmi oka lázongant 
azov. t:llen, ki.k a különböző úton-módon eltemetett 
19azsAgot napfényre törekednek hozni. ' O maga így 
szamol be reformátor! munkájának egyes lépéseiről : 
~n elúbh Luther müvelt ol.vasván, a szász' eklézsiák 
hi tN fogadtam el. Látvá n a reformáció továbbfejlő
dését és az icök szel1emének a megváltozását, mint
húgy a hdvét hitvall 1~:j;'m l( a szász eklézsiák több té
velyO'(\sét elhagyták. azokhoz csatlakoztam s áJhata
tosa~ velük voltam addig, mfglen a 'sor ~z örökéloi!t 
ama i!arkalatos kérdéseire került. amelyért és a mely
nek nevében Is ten belső ihletését követve. tőlük és 
mindpn más egyháztól elválni kényszerilItem. Igy j~ 
tottunk a kisebb dolgokról a fontosabbakra az Ur pa
ran('sfiból. Mert. a lelkIIsmeret semmiben sem nyug, 
szik mC'g. hanem csak az igazságban. 

DAvid F erEnc reformátori munkája tulajdonkép
pen helyre akarta áIHta nl Jézus érték kereszténys:, 
g~t, cmely a lélek vé!~telf:n éi'tékeinek felIsmerésébő l 



tápl !\ !Iwzik !!I a lélek Is ten felé va ló örökös törekvé· 
sein: é piti I s ten orszé.gá t. 

. \ 7. unitá dus felfogás szerint a z emberi lélek fej· 
1&1{'sébl!n nincs me6"'\Il;\ s, A lellei megtIsztulás és tö· 
kél:o: t esbülés végtelen folyamat, "Legyetek tökéletesek , 
mint a ti mennyei Atyátok", az emberi és az Isteni 
U'lek roJ.:onstigán ala pu l5 mélységes hit fe lemelő és 
megrendltő megnyilatkozása, J ézus muta tott példát 
arrn, hogy a7. ember a lelitiségnek hihetetlenül tökéle
t es tormájához jutott e l. 

~\z unlt.á rizmus má r első hiva talos megjelenése
kor, az 156B-ba n tartott to rdai ország gy Olésen föl· 
leníJült az eg yetemes ember i kultúra maga slatára, 
amikor DaYid F erenc hatása ala tt törvény be iktatja 
a \ s llti.sszabadságot. k illlondvá n, hogy az eva ngéltu
mot kl-ki az (j értelme szerint hirdetheti. Nem enged
tetik meg senkinek . hogy a tanltásért bá r lüt is fog
sággal vagy helyétől megfosztással fenyegessen , 

Ez a ha tározat, amely sok méltany lásban részesült 
a multban s kell részesülnie a jelenben és a jövőben 

is, n lagában foglalja az unitárius szellem k ulturá lis 
programmjá t , amely úgy látszik, lényétöl elvála sztha 
tatlnn, -

ÉSEK 

Elnöki megnyitó. 
Egyes-iUetiillk nagy öröme, hogy diszelnöke~ Józan 

1'tlik.!ós pii.spöki v iká.rius 1ir friss /w öben és eg észségben 

l1w,\'1 tölti be 70, él/ét , N éhány éve annak , h ogy meg

ii ltük J/O, éves papi. j ltbileuml,at, N emcsak egyesüle
t ii,1l1r.el ) 111 elvnek mindp~l.lcO l · i deá li s ü'állyttója, hanem. 

mino1<7 l1n.yiunkat tS hozzá a tiszt elet és igaz rag asz

lw dris köteléke fűzi, Hdlá,t adu ttk Istennek, hogy m eg-

6dztfl t esti és szellemi I.:rf.- jét, m ély és logikus gon
dOlko:uísát, kiv á.ló szónoki képesség ét és azon példás 

k eresztény szer et et ét , m ellyel egyházát és embertár
sai.: 1;ezeti és ü'úlIyítja, Amidő)/ ez alkalom,ból egye-
81'ildünk legjobb ki'uá1latait tOhndcsolo1n , egyszers

"n illd orra kérem, fogadja ezt tov ábbra 1.$ atyai $ze
r etGtcb.! és a.z t JdvlinlHu, i r ány ítsa 1igy, mint edd'ig , 
meg hOSSZ1L evtizedek en tit , 

l!1mlékihmepet iiliimk a magyal' 1l,nitár·ius vallás
P.<; e!1yllázi 'lIegalapít6jciról , Dávid Ferencről emlék e
ziiI Ik" marth' halálának 360. évfoJ'd1d 6jáll , Egyesiile
W"k, biiszkesége, hogy az ö tö,'t én elmi nagy n e'vét 
v i seli. A z egyetlen magy ar vallásalapftó v olt, aki ot t 
állott a r efo r'mácl6 bölcsőjénél , egyike azokIIak, akik
n el; ldtv ilá,gciból megi lldult EILrópa k iilönböző 1lép ei
be) ~ (tZ a mozgalom, am ely nek er edménye a protestan. 
tiztl'l1I S , Oly időkben élt, amel yek et a mai materialista 
kor 11 ehezefl ú t m eg, ol y időkben, am1kor m ég lelki 
' ,Arddsek uralták a v ilágot és az em beriség legfőbb 

l>órdi'se az iga,z I/iLnek , az iidv össégl lek , a, helyes k e
re"zlt:"?lység1iek kérdése v ott, A z emberiség legjObbjai 
d égcdetletlek v oltak a feleletekkel , m elyek et ezen 
k érdisckre (tz egyháztól. kaptak, elégedetlenek voltak 
cl ,'c lldszerrel, moly szerint az egyllá z és omral .. p(1)jai 

m ilködtek , k erestek más f eleletet és 'mn,~ nmd8Zert 
olyu.l , m ely l cl kiv ilág lLk ll ak m egfelel és meglelté1, eze~ 
leet tl Tí dszt us nUal h irdet et t igébe" és tanol' ball, ame
l yekel/ j elepiiltek az egyes nemzetek határain belii l 
a 1)1'ot68tá1l 8 egyhúzt'tk., ( t k atolilw s egyht1zét6t eltérő 
i'elldszcriikk el, 1Jréd'i /u 'ttorai k ka l , presbiter eikkel , 9yii. 
l eJ.'czc f fi kkel és Z8111(1 ta ikkal, 

, .II t'e!on~táCió és a 1,rote8ta ll t iz m.us l lalása ' neg
nYllv fi.'lllLU 111ttHle n t e,'él1 az em beri gOll dol kodás llak élj 

szellemi IIMmkámak.. A z egyet em leges 1cere8ztéJty8(~g 
8z0mP.olllj ábÓI , 1I éz~e , a r ef ormác i6 m eghozta R- ker esz
téltys~g m cgu1hodasat és m,egszílárdíto t !a a h itet , El
f ogadha tóvá tette K r isztlts tanait azok részére, aki1c
nek 11 em f elelt me!! a katol i kus hit és f elfogás és vég
el'edm é1ly bell m eg ertJstf r. !te 'magát a kato l ikus egyhá
zat is, m ert egység essé t ette, elv onva töle a k étke
dök tömeg ét és mert f ellépéséll ek hatása alatt meg
ill.d1lH a, m.ár-már szét hu lló katolik lts egyhá z és v al
las n :'1ú.::.i6ja és át szen lezést' , 

A tli ugyar unUál' i ns tgyház történ elmi protestá ilS 

egy ház, hitbeli f elfogásállá l, f ogva és azon t ény k ö
lIetkc.-: f ébell, hogy a lapitója r észtvet t a r efor mációban . , 
hivei és k övetöi egy házzá szer-lIezk edtek és '»~illden1cor 

l'és:'f,sei v oltak Q. protestd.ns sor sk özösség ilek. E z illő 

szen 11t közjogilag i s pl'otestá lls egy llázk ént k.ezelte
t i k , 6S a z ezek közé v a l6 tartozása miként mÜld ig, 

az u t6bbi napok bat l l'endezett pro testálI s napokon is 
k i.fEljezésre j ntott, M ég is a l éll y eg k özössége lnellett 
1neg kiilö1!böztet i ezektől hitel lle inek em,beri egyszerti -

• 

ség e, a K riszt us lé1lyé,-ő l alkotott ö ll álló f elfogása és 
azon meggyőződése, hogy a K r iszt I/S á ltal hirdet et t er
k ölcti t köv etelmény ek kor látain belől hely e va'Jl a v ul· 

l á.s 1: izsgálatának és fejlődéséll ek, 

D ávid F eren c, m iként a t öb bi ref or llu i tor, r e/o r 

Il ,Óllli a k ar ta, az eg 1sz 1~H(~zt é/!.ység et , Ezt a celt ö 
8 e 1ll érhette el , A zon ban tunitt'i.sainak ny omán 1i.j egy
hdz 1.eletkezett, a magyal' u nitárius egyház, /II ely k e

m/elettel őrzi emlék ét és hirdet t hi tét ama nagy lel k i 
cgyti~g k er et ében, m,elynek n em szab llak hatart a tör
ténelem fo l yamá.n v a lfozó országhatárok és oly k ény
s-::el'Uő kÖTiil mények , ' /l el yek egyházát szer 'lIezet ébell 
jel~1 l ieg és m indadelig k et téválaszt j ak, a míg betel j e
sedik 1nilld1lycíjlwk vágya,> Nagy-Magvarország f eUri 

m ad6sa, 

• 

báró Daniel Gábor dr, 

HO EM 

100 évvel ezelőtt születel! 
Benczédi Gergely. 

(Felsöbencéd , 1939, má r cius 29 ,) 

Volt igazg a tómna k , G á l Kelemennek toll ~bó ~ 
m ost jelent meg egykori La ná r omról, B e II c z ~ d I 
Gergelyröl igen értékes t a. n ulmá ny (Keresz~eIlY 
Magvető Füzetei, 28, 1939,), melyet mil1denk~ nek 
a j ánlok elolvasás ra, aki Benczédit ismerte J .aklben 
ösko llégiumuuk irá nt szeretet és t iszte le t e l. Gá l 
Kelemen tanulmá nyá na k olvastá n fél ve tisztelt t a-



, 61 lelkemben néhány emlék kélt. ezeket sze~ naromr 
rteném itt előadni. . b 

A t ' ,' családdal már elsős diakkorom an 
~U , t'b 

(1895) igen l(edves esemény hozott lsmere seg e. 
A régi kollégiumban a hatban laktam, s ~o~pesem 
e y este azt mondja: "Gel ei , , erigy Bencze~l tan~.r 
,gkh ' ke 'r]" káposztacikat a vacsoramhoz. 
urc oz es , "d I 't ' 

k be nyomta a kosztoscsesze fo e e s en Erre ezem ..' b 
kodással és töprenkedessel mdultam ut a, nagy vona ,- , . k . 

, 'smernek ho"'y kerJek en masna enmva-nem lS J . , o , .• 
íÓt ?" Mikor ft kérést eldado~~tam, Benczedme - ~ 
d ' jó K l á r i néni - ram mosolygott, megsl-

ragatott s • cseléd del a pincébe küldött káposz
moga d ' I k' táért. Meg se köszönhettem, mert az ':. var,ro 1-

felé vezetett az út. Soha ~i nem :,c,szo, mel~ be-
omásokkal vittem a lcaposztaclkat a Mae:,yar

lit y án át örökre beírván lelkembe azt a lélekmele-
u c , "I II" b t 'tö közösségtudatot, mely az os {o eglUm an a -
gI b B 'd' nár és diákság között élt s melyen a encze l 

család vezetett. 
Ez mégegyszer rámnézve nagy esemény kere

tében megismétlődött. Érettségi után rám merede
zett az egyetemre iratkozás gondja. Apám papnak 
szánt nem vállaltam, s · emiatt az egyete:m köItsé-, . . . 
creinek viselése nyakamba szakadt. Az erettsegI 
~tán nem mentem haza a nagydiák nyári örömeit 
otthon élvezni és büszkélkedését gyakorolni, hanem 

• 
Kolozsvárt maradtam. Magántanítóskodásból a 
nyár folyamán pénzt akarta m szerezni é3 az egye
temre abból szándékoztam kedvemre beiratkozni. 
Egyik hr..sonsorsú barátommal azt terveztük ki, 
hogy szabad óráinkban halászunk, abból kill::eressük 
az élelmet s a tanítói tiszteletdíjat az utolsó kraj
cárig félretesszük. Egyelőre tanítvány nem volt s 
két nap alatt a Szamosban egy darab halat se fog
tunk. Benczédinek valahogy fülébe jutott hogy min 
fáradozom és mekkora siker~kkel, mindjárt meg
hivott a lombi nyaraló jába, lakást, kosztot ajánlott 
föl , hogy legkisebb fiát németre tanítsam. Ebben 
az a nevezetes, hogyagyereknek, mint színjeles 
t anulónak és hibátlan németnek, semmi szüksége 
nem volt a német tanítóra. 

B e n c z é d i Gergellyel, mint tanárral, két 
nagy találkozásom volt. Negyedikes korunkban az 
ásvány tant és vegy tant tanította. Soha magyara
zat, kisérlet nélkül leckét föl nem hagyott: Mikor 
magyarázatra került a sor, sokszor szólított a 
tábla mellé s ott a szájamba adott szóval úgy ve
zette a tanítást, hogy rólam vagy másról gyözö
dött meg arról, valóban megértettük-e a holnapi 
leckét. Az önérzet bennem és mindenkiben, aki ab
ban a nagy tisztességben részesült, hogya tanítás
ban cselekvölegesen közreműködhetett hallatlanul 

" , 
nott, de éppenúgy nőtt a közvetlenség is amely így 
tanár és tanítvány között a tanítás na~y eredmé
nyére kifakadt. 

, E mellett alig mult el óra, hogy valami for
maball igazi nevelésben, erkölcsi oktatásban ne ré. 
szesültünk volna. Itt adódott a másik fe ledhetetlen 
eset. Természetrajzi szertárába soha senkit be nem 
t:resztelt. A bemul;'ll!ti való ásványokat mindíg 

maga hordta ki tálcán az asztalra. Oldalamat ret
tenetesen fúrta a kíváncsiság, mi lehet odabenn a , 
titkok titkában s egyszer, mikor magyarázat előtt 
a dollokért bement aszertárba, felpattanok a 
pad tetejére, végig ' futok rajta, hogy bekukkant_ 
sak. Szapora lépésem közben az egyik pajtás ÖSSze. 
akasztotta a lábamat s én a padon nagy zuhanás
sal végig vágódom. Lehorgasztott fővel Sompolyog
tam vissza helyemre s ott vártam a nagy vihart. 
Benczédi nagy sötéten kijött, néma szótlansággal 
az asztal mellé intett s odaszállitotta a pad végen 
ülőt is. "No Inczefi , fogd meg a Gelei hátán a ka
bátot és súrol d meg jól a hátát". ?vIikor ezen túl
estünk, az öreg csendes, s írásra hajló hangján eze. 

. ket a feledhetetlen szavakat mondta: "Gelei fiam, 
Gelei fiam, ne viszkessen a hátad. Ne viszkessen 
soha a hátad, mert ha az életben is viszketni fog, 
az élet neked a hátadat egészen másképpen vakar
ja meg". - Ugy tudom, nem is szenvedtem soha 
viszketegségben! 

Még egy eset él kitörülhetetlenül emlékemben. 
Kornis Pista barátom teljes készületlenségében 
behajítotf. Erre az öregtől a következő biztatast 
kapta: "Kornis fijam, akassz egy tarisznyat a nya
kadba, állj ki Toroczkó végébe s kéregess az arra 
járókt6l valamit j kéregess, mert aki nem tanul, 
nem él meg, aki nem készül a leckére, koldusta
risznyát akaszt a nyakába." 

Ugy ha llom, Felsőbencéden emléktáblát állíta
nak szü lőházára. Emeljünk mi is, kiknek a sors 
megengedte, hogy tanítványai lehessünk, nagy fe
hér márvány táblát lelkünkben s véssük a boldog 
emlékezés aranybetűivel a t áblára : Tőled tanultunk 
a természetél't rajong~Ll!i. Tőled tanultunk valóság
érzetet, egyszerű, de biztos lépésekkel földönjárást. 
Tőled tanultuk a nagy igét: a természet törvényei 
örök igazságok s minket csak a hozzájuk való al
kalmazkodás illet. Tőled tanultuk a rövid, talpra
esett beszédet, az egyszerű, tösgyökeres székely
gondolkodást. Tőled tanultuk a testnek és léleknek 
nemes egyszer üségét, az életnek mérhetetlen ko
molysi..gát. Tőled lestijak el páratlan munkakész-

• 

, 

, 

• 
• 
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ségedbl~ 1 és példútIlill szolgálatké~zségedből; Töled 

l t ,' k l bátor föllépést az elvekert, tántorlthatat-
es un e T "l d l 

la n kitartást a kimondott szó m~llett. , o ~ es-
tünk el takal'éliosságot a7. élet javaIban, mersekletet 
az · örömeiben. Benned csodáltuk az erkölcs, a be-

"l t és a lélek nagy t isztaságat. Benned csodál· csu e .. , .. 
Luk a hálaérzet és hálateljesítés IgazI megtesteslto-
" t Benned csodilltuk a köz szeretetének, az iskola 
~: 'az egyház érdekeinek legönzetlenebb szolgáját. 
Benned csodá.ltuk a nagy történelmi érzéket, mely
lyel megindítottad egybáztörténe~mü,nk feldol~ozá
sát a rendszeretetet, meIlyel a radbizottakat Isko
lai és egyházi tér en vezetted. Benned láttuk a n agy 
takarékosságnak a nagy áldozatkészséggel, a nagy . 
szigornak a nagy szeretettel, a · nagy ünneprende
zőnek a minden ünneplés ellen való tiltakozással 
való nemes ötvözetét. 

Ugy jártál előttünk, mint egy testet öltött 
emberi eszmény s ezért lelkünk örök hálája és örök 
rajongása nemes emlékedért ! 

Gelei József dr. 

KRÓNIKA 

Alkotmányozó 9yülésünk. 
Az egyházak é letében mindig ~<ülönleges alkal

mat jelent az az idő, amikor a közösség tŐI ·vényt 

alkot. Ez a jelenben folyó munka, mindig aL; adott 
körülmények mérlegelése mellett, a messze jövendőnek 
munkál. 

Az unitárius egyház évszáiado.i> tórvényekl)ell gyö
kerező jogánál fogva önállóan alkolJa meg törvényeit, 
Az egyházi autonómia egyház i éklimk egyik <.irága 
kincse, melynek értékei a multban is és most is a 
Itisebbségi sorsban mutatkoztak me!:," marad~ktalanul. 
A trianoni helyzet arra késztette a csonka országban 

• 
magára maradt unitáriusságot, hog:,.' a IX. egyha<::kört 
l<iépilse. Az Igazgató Tanács, mint [0gfőbb kormányzó 
szervezetünk, ennek a szomorú tÖt·i.éneti e::;em(.nynek 
köszönheti megszü1etését. Vezetését CL püspöki vlko.rius 
és a főgondnok-helyettes lá.tják e l a hagyományos 
kettös elnökség elve alapján. A gy:...lwrlati élet köve
telményei, az a helyzet, hogy az cl:.zakított eg7házi 
rőhatóság a román kultusztörvény rendelkezései ,~rtel

mében föh8:tóságl jogkörét Iti:>rünkb~ll nem gyakorol
hatta, továbbÁ.. a sok mas, már annyiszor felsorolt és 
elmondott kényszerű indok késztette egyházunk jobb
jait arr a, hogy megalkos!:!ál< ll. Mat;yal'országl U I~ itá

rlus Egyház törvényeit. Ezeket a megalkotott te.vl.ze
tekel az egyházközségi. f.~yházköri és Igazgató Tllnh
csi szerveink már több izben leLarg}!alták, a szüksé
ges javaslatokat és móuositllsokal.. elolCl·jes~;'ett(ik, s 
most nov()mber 15. és 16. napjain lptárgyalt és elfo
gadot t t örvény tervezet. valóban II l{ö.:.os akariü"al< és 
együttmunk'-lltodásnak születte. 

Alkotmányozó ülesünl<ön ÓSsz"-;::ium ötven ei.yházl 
tanácsosunk jelent meg, és heten Illentettél~ ld ma
guka t elmaradbuk miatt. Hetven tf>.gból áU{t testű-
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letUnkből , melynek tagja i nagy reszét még odahaza E r 
delyben húsz esztendöVl~ 1 (;ze lőtt választották be az 
egyházi tanácsosok közé, s zép ará"}szúm. Az Alkot
mányozó ülést ünnepélyes Isteut1:.H.tdel vezClle be, 
J6zun MiklóS püspöki vikal·lus meleg liang ú irnál'ságá
val és szivet-lelket emelő egyházi l"es zédéve l. Mind
kettő teljes szövegében m egjelenik j t.lgyzőkönyvúl1ltben 

s ezél·t részletcsebb méltatásuktól c.t ek intünk. A ~yU
léseken egyetértés és óS8zhang ura lkodott. Va lóban 
egyakarattal valánk együtt, hog y a z adott kÖI il lmé
nyek között a legjobba t a lkoss uk. 

A megalkotott törvényekkel kclllLsolatosan h:::. rom 
(Il yan gondo latra muta tunk reá ált. ~.l ánossábl:lan. me.
Iyck körUl vita folyt le. Egyik. egyh .. zi t a nácso.lUnl: in
dítványt adott be, hogy a törvéllyt ..:r 'Jczet ek ct ile t á r. 
gyaljuk , vagy a zok tárgyalását legalább is egJ döre 
vegyük le a napirendt'öl. Ezt a gondolatot ;:l",onban 
a szavazás r endjén indílványozón ki' .. ül csak IlLeg egy 
tag tette magá évá . F e lvetetl ék a zt a gondol~lLol, nogy 
az egyhá zköri sze r veze tet é:; a régi c:speresst:gi t,lUn
kakört f igyelmen kiviil ha gy6 törvényte l'vezetek s zö
vegébe, ezt a hagyomá nyos szervet i i> be kell doJf,0zni. 
A többség akarata a zonban úgy :lyila tkozott meg, 
hogy a jelen körühnények között ennek . .,zükségét 
nem lá tja s az szükscg szerint bármikor pótlólag 
bedolgozható törvényeink kózé. Vég-ül vita volt rzon 
kérdés körül , hog)' a z egyház feJél epüspöknek, vagy 
püspöki vikáriusnak IWI,.-ezzék. Az egyik oldalon , 
a t örténelmi tradíció gondolat a harcolt · a jele ) úletből 

fakadó követelményekltel szemr~n. A gyülés több~ége 
háromnegyed-egynegyed aráL'yban b törveny szbvegé· 
ben a püspök elnevezést fogadta .:: .'. Részlet e..,cbben 
nem térünlt ki e vitAra, mert az tlJkotmányo..<:~ ülés 
j egyzókönyve teljes szövegébeu mc.f, jelenik ~ a l "sz
letek et ott mindenki elolvashatj a. 

A Kormányzó UI' Ö Föméll6sd6 a á ltal adoH gyü
léstartási legmagasabb eng~dél:il , nov. 15-en <>~:ben 

egyházunk háromtagú küldöttsJge: .lpza11 Miklós dl'. 
Mikó Ferenc, a,.. Koz ma Jenő köszönte meg. JI)zan 
Miklós püspöki vikál'lus üdvözlő bes.tédét a Kornl ~l.tyzó 
Ur Ö Főméltósága szívesen fogadt'Sl. és a kJl(] ó~ tség 
tagjaival elbeszélgetve, érdeklődött egyházi é.~ t'l{lélyi 

kérdésekről. 

Alkotmányozó gyülésünk fl tÖl"vényterve~('tel ·: le
tárgyal~sa és elfogadása után a következő ünnerelyes 
nyilatkozatot t ette: 

A Osonka-Magya)'Q1·szág te ;úlel Jn élő 1t1/.i tá/·jusok 

ö11úlló szervezetének létesitését és kiilö111eges "L';· ... zo

nyainak megfelelő tör vényi szauályc.zu.s:U az a h:orül
mény tette szükségessé~ hogy a .Hagya/· Unit(u iu .<> Egy
hdz ősi szervezete itt a beaHott lcbnyszerhelYi!et fO~y
tán · többé fenntartható nem voit. 2letéllek~ volammt 

fejlődél:li lehetőségének biztosftQsa céljából t c" ",t, az 
állammal szemben v oM jogviszolty<mak. ilyen módon 

aló rellllezése f eltétlelüil sziikség,:, 'wc.k nl-utalko::ott . . v , 
Az Igazgató Tanács, mint a Magyaro/·sztig i Um

tM.tus Egyház valam,mnyi tagjá11ak k épvisel et e, ezért 

iinnepélyesen kijelenti) 
hogy ez a lépése egyéb vO llat ;'o;:(Í.8ban CI ! (j ~j er

délyi egyh(j.z köteMkéböl. való el sZttk,t<lásál/(tk ue.t1. t e

kintheW, 

• 



továbbá, ilbban a .'Jzt ' I~ w'Jiyéből óh.ajtott és 
hogy II l ' o"úsah' (lk el i..bb emlitett tndo-

á I e~lCtbe)l , ha e ta ar - , . 16 
v r .. _ Unilarilts Egyház Ulból va egy
kai megszuIItek, az ."'. . ltp(,8e~et 
sé!/csítés6 céljábÓl, a megfe~elO t al v(myes 
(/ ~olU/al meg t 6Bzi. 

... A gyO lések végeztével 
kőszönetél fejezte 

tanticsos • kért Kulón kiemelte K 6icmen . -tő munkáss gu . . 
megel há I tanácsos érdemell, aki mint a I.Ö· vény
Béla egy z lőadójll ffi radhalatlan buzg6fJággal szép tervezetek e 

dr. Gci d J ózsef eg) házi 
ki az tl lnökség ~dgJa!nak 

unitá rius munkát végz:tt. 

EG YAÁII ÉLET 

Dávid Ferenc egyletünk ünnepségei. 
. 

A közel negyven esztendős multra v~sszatekintö 
uda esti Dávid Ferenc Egylet november ho 16-án el?

~ékez~tesen szép ilnnepsGg,~t rendezett, m elynek soran 
kegye lett el hódolt egyházala pitó ~üspök~nk emlék~zete 

lőtt és uO'ya.nakkor ünnepelte ]elenlegl dfszelnokét , 
~osszü éveken k ereszt.ül mozgató lelkét, ~ózan Miklós 
püspöki vikáriust születése hetvenes ztendos évforduló-

ján. t MI ·6 Ház A Dávid Ferenc emlékünnepély a SSZI 

templomaban nagy és érdeklődő közöns~g ha~~ga.tt~ 
végig. A gyülekezet éneke utá n Józan Mlkló~ puspo1u 
vikárius mondott szép imádságot. BáJ'ó D~ntel Gábor 
dr. egyleti elnök m egnyitójá t lapunk mal számában 
közöljük. Bevezető szavaiban méltatta dr. Varga Béla 
püspökünk tudományos munkásságát és jelentőségét, 
melyet legutóbb legmagasabb t~domán~os fórumun~ , 
a Magyar Tudományos Akadémia is meltányolt, anu
kor dr. Varga Béla püspökünket tagjai közé válasz
totta. Sajnáltuk, hogy a közbejött a kadályok miatt 
nem jelenhetett m eg körünkben. Előadását Kov ács 
Kálmá n tanügyi főtanácsos olvasta fel, s annak g on .. 
dolatmenetét jelen számunkban k özöljük. Szentgericei 
Jakab Irén szép énekszámai és Szokolayné Tompa 
Márta szavalata - J ózan Miklós: D éva vára _ tette 
teljessé a szép ünnepséget, mely dr. vitéz Nyiredy 
Géza alelnök lelkes és meleghangú zárószavaival ért 
véget. Az alkalomhoz illő szép és bensőséges ünnepély 
volt. 

A Pannonia szálló d[szes télikert jében este mint
egy kétszáza n gyültek össze Józan Miklós püspöki vi
kárius hivei közül, hogy hetven edik születési évfordu
lója alkalmából tiszt eletüket előtte lerójják. A vacso
rán dr. iJ1ikló F erenc főgondnok-helyettes köszöntötte 
a legelső magyar embert , az ország Kormányzóját . Dr. 
Kozma Jenő egyházközségi gondnok m eleg szavakkal 
üdvözölt e a hetven esztendős Józan Miklóst , s üdvö
zölte benne a másik jubilánst is, a kt immáron negyven 
eszt endeje á ll a buda pesti unitárius gyülek ezet élén, 
hogy azt jó és balsorsban egyforma lelkesedéssel kor
mányozza. A r égi gyülek ezet t agjai, akik közé dr. 
Kozma J enö ls tartozik, emlékeznek arra, hogy é letük 
minden jelentö3 á llomásán találkoztak lelklpásztoruk- . 
kal, Józan Miklóssal. Negyven hosszú esztendőn ke
~e~ztül egy kis gyülekezet köréből egyre a fejlődés 
utJain járva eljutott ide, ahol ma ország és vllág egy
aránt Szereti és tiszteli. Emlékeztetett azokra. a szol 
gálatokra, melyeket J ózan Miklós idehaza és a kü1-
földön ls, egyháza körén messze túlmenően az egyete
mes magyarság érdekében t ett. K öszönti végill a csa
ládjában élő J6zan Miklóst aki valóban fej e csalá d
jának, a nnak szükebb és a~nak legtágabb értelmezé- . 
sében is. D r. Os-iki Gábor a lelkészek nevében köszönti 
a prlmus inter parest. Buzog{tny Anna az unitárius 
aSSZOnyok üdvözletét tolmAcsolj a. Dr. Gelei József a 

vidéki hivek üdvözletét hozza és köszönti gyönyörü 
szép beszédében a Szé kelyföld szUlött6t. a k inek lelke 
és szelleme mint fáklyafény világlt .. a körtilöttünk élö 
söté tségben. Bartók Géza lelkész J 6zan MiklósIIé őmél
tóságát köszönti, aki mindig férje oldala mellett hang_ 
ta lan szerénységében a boldog családi élet megelége_ 
dett bo ldogság á t biztositotta számára. F er encz J ózsef 
lelkész néhány üdvözlő l evélből olvasott fel , tolmácsol_ 
va magyar fordltásban az unitá rius Világszövetség el
nökének üdvözletét is . 

JÓzan Miklós m eghatott hangon válaszol a köszön_ 
tésekre . I stennek ad hálá t azért, hogy ezt az idöt is 
m egélhette, s boldog, hog y hívei, - nagyobb családja 
körében - lehet ebben az órában, me ly az emlékezés_ 
nek és erögyüjtésnek á ldott alkalma. 

A vacsorán résztvettek az összes budapesti és vi
déki lelkészek, a buda pesti gyülekezet gondnoka i és 
t b. gondnokai, egyházi tanácsosaink - helybeliek és 
v idékiek egyaránt . - presbitereink igen nagy szám
ba n, és hiveink Közül sokan családjukkal együtt. A 
hetven esztendős J ózan Miklós boldog fiatalos mosoly_ 
lyal az arcán pál' p ercre mindenkivel elbeszélgetett, 
mindenkihez volt kedves szava, együtt volt híveive l, 
alük közül olya n soka n, a mikor még egyedül tanit 
a budapesti iskolákban szét szórt unitárius nÖ'"Jendékel 
között, régi tanítvá nya i voltak. 

Kivánjuk, hogy a jó I s ten á ldja meg életét és 
munkáját s adjon még sok számos esztendőt, hogy 
munkálkodhassék családja, egyháza és magyar nem
zete örömére és büszkeségére. 

ERDÉLY 

Egyházi ' főlanácsunk ülése. 

Az erdélyi unitáriusság· évi nagy ser egszemlé je 

dec. 2 4. napjain folyt le meleg érdeklődés közepette. 

AZ UNITÁRIUS LELKl1lSZKüR 

közgyülésének középpontjá ban a lelkészi kongrua fcl
emelésének a ké rdése á llott. Ekárt Andor lelkész drá
m a i hangú fölterjesztésében a többek között ezeket 
irta: " Van lelkész, aki az idén má r nem tudta gyer
mekét m ég az iskolá ba se belra tni. Kopott ~avaszi 
kabátban didergi át a t elet s így jöt~ fe l falu]á~ól a 
l~lostani főtanácsi ülésre is ... It A közgyülésen J el~n
l evő dr. Varga B é la püspök vázolta azt a nehéz küz
delmet, m elyet az egyetemes egyház ebben a. kérdés
ben foly tatott, s kije léntette, hogy a ha r cot mmdaddig 
folytatni fogják, amig az igéretből kenyér nem lesz. 
A lelkészköri ülésen két érdekes tanulmáll:Y l~ elhang
zott dr Fikker J á nos t eo!. tanár " Az umtánzmus az 
új káté' tükrében" c. előadásában javaslatot te~t arra, 
hog y milyen valláspedagógiai alapelvek szerInt k el! 
m egalkotnI az új kátét. P éter- Odön lelk~sz "Az egy
házi ének eskönyv r eformja" c. t a rtott előadást. 

AZ UNITARWS TANITO EGYES O'LET 

elnöki m egnyitójában Patakfalvi Zs igmond megálla
pítja hogy a kormá nyl'endelet ek követke~~ében. ~ 

idén 'hét tanító ment nyugalomb~. A ~r~~~;: ~~t~I:7:Z~i 
választott az ugyancsa k nyugdi]ba kü o 
Zsigmond h elyébe, Gálffy F erenc fi á tfalvi tanitó sze
mélyében. 

A DÁVID FERENC EGYLET 

ülésén dr. Ko vács Lajos sepsis zentgyörgyi lelkész ci~~: 
tott elöadást. A gyülés az egylet tltk.á rává és a z I 
tárius Közlöny szel'kesztőjévé dr. P"Ikkel" János teo. 
t a nárt válaSztotta meg. 
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AZ UNITÁRIUS IRODALl\-ll TÁESASÁG 
kőzgyülésén dl'. Gál Kelemen alelnök bejelentette, hogy 
dr. Ferellczy Géza elnök ujabb 10.000 lejjel gyarapltotta 
alapflványát. AgyOlés m clegen ünnepelte d1·. Varga 
Béla püspököt, akit K elemen Lajos történettudósunk_ 
kal együtt a Magyal' Tudományos Akadémia külső 
tagjai sOl'ába választott, 

A főta nácsl ülésekkel kapcsolatosan a negyvetI 
ev-veI ezeUitt árettságizett egykor;, diákok t alálkoztak, 
akilmek sorában m egjelet!l dr. Gyergyay Arpád orvos
professzor, Gyal/ay Pap Domokos író, P. Szentmártom 
Kálmán tanM, Ormösi József és Ant6nya Mihá ly lel
készek és mások, Az Un1tárius Nőszövetség dr. Varga 
Béláné vezetésével szombat este a kolozsvári temp
lomban .l>zépen sikerült művészi hangversenyt rende
zett. 

AZ EGYHAZI FŐTANÁCS űL!i:SEI. 
,[rlcosi Tamás esperes, közügyigazgató imája után 

népes illésben nyitott a me.g a tanácskozásokat dl'. Gál 
Mildós egyházi fögondnok, Dl'. VaTga Béla püspök 
első ízben terjeszti be beiktatása ót a püspöki jelenté
sét, mely gondos k épét adja az e lmult esztendő, küz
delmekben gazdag és változatos képének. Jelentését a 
kolozsvárI magyar napilapok köz lése után az a lábbi
a l,ban kivonatosan közöljük : 

VARGA BBLA DR. PtJSPOK BESZ8DE. 
A IcöriilötUink zaj ló életben sok ny'ugtalanitó moz

z(mat mel'iiU fel. A háborti szellemének lappang6 cn·
jedése töltötte be a levegőt, bizonyos feszültség tar
totta hatalmdbml lelkiinket., amitöl még ma sem sza
badultumk fel. 

Ez a körülmény n em volt kedvezö hatással egy
. hazunk életére. Már elég volt az aggodalmakból a bi
zonyta lan jöv(mdö nyomasztó hangulataiból. Vágyunk 
et békére, az Ur szőlőjének csönd~s és zavartalan mű
velésére,. egyházi életünkn6k (tZ eg ész vonalon való 
zavartalanságára, 

E zt a folyamatot azonban több körülmény gá· 
tolta és hdtráltatta. S annak ellenére, hogy a Kirdly 
Ofelsége és magas konnányCt kezdeményezésére a fu 
lyó év első h6napjábCtH a Nemzeti Ujjásziiletés Front 
já1!alc 1l1.egaZn.lcuTúsa óta a nwgy arság is alkotmá,nyo
san belelcapcsol6dott elJ be a mozgalomba, a mwnl,áb6l, 
mely jajtL1l1, és nemzetünk jövőjét illeti, kivette a 
mCtga 'részét talan a ldilsö .:;aval·ó körül1nények, továbbá 
a többsegi jaj és magya?' Icisebbség. között még min
dig nem teljesen kialakult bizalom hiánya, hátrá ltat
ták az egyházi munka zavartalan 1/tenetét is. 

Pedig hu valaha, ügy a 11apjainkban történő ese
mellyek sii1'getve követelik egy előítéletmentes, f enn
taTtasllélkü!i és őszinte 1'omán-magyar közeledés szük
SégeSSégét. A 1nai. eul"6pni kavarodásban két, évszaza
dok. óta egymas mellett élő népnek meg kell éJ'tenie 
egymást s 11yilt szivvel k.ell kezet ·nyujtattia egymás
nak. Enllek eredménye kell l egyen az elleIdétek vég
leges J·endezése, kikiiszöbölés6, aminek következménye
képllE>tt a 1}~i egyházun/c is meg fogja találni zavar
talem életföltételeit a többi egyházakkal együtt. 

AZ ELEMIOKTATAS HELYZETE. 

Ma még távol átt1mk att6l, hogy teljes megnyug
vassal tlézhessiimk egyhá::mnk jövője elé. Különösen az 
elemi oktatás ü.gye aa okol, a legkomolyabb aggoda
lonu·u. I fNsáYU111cJ!ftk a többi magyar egyházakhoz 
mérve is megdöbbentöell csekély száma, 19 százaléka 
jar f ele lcezeti ISlcolába, a többi 81 százalék túltlyom6 
nagy I'észe t'Íllami iskolába jÚl', ahol csak l1éhány he
lyetl IS ol t is cselcély m.é1·t6kbell va11 magya1' nyel'vű ta
tlf/(is a 1'omá1/ mellett . 

TmlU16hl/c egyö töct"/Jsze jÚl' f elek ezeti iskolába. A 
többi 80 százalék ige1l kis Il'iányada 1nás felekezetü 
iskolákba, híhlyom6 11agy 1'észe pedig al/ami i slwlciba. 
Mi'JltJgy 38 úllami több ta1ten58 iskolából beérkezett 
(Ida/ok lizll1'int ezek köziil. kettő magynr tagozatú., S 
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hiá~yos mauyar tagozat tal az l - Il . 08ztálybulI. 7 ÜJ
kolab~n szó1'ványosan és rendet'Zenül heH 2 órábatl tct. 
nUtahk a TluLI/ym' nyelv, Követelő parmws hog y fo 
junk hozzá felekezeti elemi oktcttá8unk Ú.j;(II~PH · -fo/ g-

A lél'ez c kbd · tb (:.'1", lez. . v. a . . esne~ éle evug6 fonto~'I8ágát , 'cét 
fzben lS (elh'tvast mt6ztunk az egyházköZ8érJein /chez 
hogy nyUltsalluk ,be kén;r5nyt az egyházi flJl!atúsá~ 
gunklloz f~lek~~el.t .. elemi iskolák f elállítása érdekében 
~ !lcmzeh Ul1as<:uletés Frontjállak magyar tayo:!u td. 
:ttlán a ma-?a.'I kormá1Jyhoz való továbbitci s Cél j á ból , 

Románta 11époktatási ügyeülek gyökeresell nt 

ke~l vál~??'ni~ olya"l'~ irányban, hogy kielégítse a Itati
rat"u belul élő népkisebbségek lelki és kulturális sziik
ség letét, t iszteletben t artva u11yanyellJ'ük et. 

AZ IPA.ROS-TANONCOKTA"TAS HELYZET E . 

Siralmas egyhdzi szempontból az i par os- twIOIIC_ 
oktatas helyzete. Lelkészeinh' el vannak tiltv a a mU1!
ka'Ügyi miniszte?' által att61. hogy tanoncllő vendékcill. 
ket h'ittan-ol,latásban részesUhessék s igy, úgysz6lvatl 
el vagyunk zárva hat"6sáflilag, hogy befol.yást gyako
ro lhasslmlc iparos-tanoncainlc v alláserkölcsi nevelésé1·e. 
Ezen, jövönkre néz ve nagyfontosságlÍ társada~tni ré teg 
nevelésében vetl6 részvételről le tlem mOlidumk. 

Egy másik nagy 1;.'ia1'11 egyháztársadalmi élet üll" 
zavartulanscígchlak es álland6ságának húínya. EgyU, 
egyház sem tudja a maga mU11káját elvegezl1 i k izú-' 
rólag a templomban és az iskolábnll. Szükség vat! ar ra, 
hogy 'llépé11 ek l eUcét más terület f1 hell i s ellathassa 
olyan eg észség es táplrilékkal, amely 116m esTleti k k i
fogás alá az ország kOtl8Zohdáci6já11ak sze mpontjá ból . 
A z egyház vezetöség e s a.ltalában az egy hári 1nlt1l k a 

,'izelleme garantálj a, hogy az egyhdz égisze alatt f olyó 
ilynemű tev-!:konység eltEli senkinek kiJogasa ne le
hessen. M eg kell sziillltie t €lIát a bizalmatlallsaYlla lc 
és állulldó eU€1iőrze$'ll ek, amely m.iatt (I 11épi l élek 
megnyilvánulása és egyházi t evékenysége sok hiány t 
szenvcd, 

AZ ALLAMSEGJ!JLY KI!JRDJiJSE. 
F elekezeti tanít6inknak állami segélybw v aló 1'é

szesítése a kormány 1 éMérö!~ még het a,z egyelőre cse
I lcel y mértékben is történik, évtizedek h iabu vu ló 're

m énylcndésv után a megértésnek és köz;e ledés!l e l~ Icéz
zeljogható jale. L egy en szabad ezt ,.eméZtliink k özépis
kolai tanáraink részére is, Középiskoláillk jelentős 
kultúrmunkát végezllek, 11emcsak a kisebbségi iJjüság 
részére hanem az egész ország énl ekében is. Bőség es 
érdemet szoreztek ana, hogya közolctatasiigyi kol'
mány figyelme Tá.juk is terjedje'il ki . 

Reméljük, hogy a papság ál1a,,~segélyéll ek a többi 
egy har:alcéval való egyelllősiLése, amely ezelőtt <meg 
volt itt Romániában is, rövid időn belül ism ét meg fog 
tÖrtétl1li. 

Kcclvező igéreteket kaptunk ebben a. t ek.~11.~e~.be'll 
vezető állam,fóI"fiak I"észé?'ől. A kiscbbségt, kúlollOS611 
protestáns lelkészek államsegélye, v a,!6ban .?I~gYOII cse
kély. A gyermekeiket taníttató lelkesz szulok csekély 
javadalmuk következtálJCn SZÜl te lehetetlen feladat ,el~ 
vannak (íllítva. Nagy megny'ugvasU11km fog .szolga h.u 
a lelkészi államsegely kél'désétlCk igazs(igos es mélta
nyos 'Inegoldása. 

EgyházlWk beléletét szorosabb értelemben v ett 
v allásos és misszi6s feladatainak betöltése "/1.~ellett 'n~
gyoJt lefoglalta a regi kollég ium -mellett épult bérha
zunk épitése és befcjftzése. Nem két.elke{~.em , hogy .(~Z 
ut6kor helyesléssol jog megemlékeZni errol (M, egyha .. -
épit6 'Inumkár6l, valamint a kolozsvár ,j hiszte/epell mcg
k ezdeU 'I)lisszi6i építkezésről. 

B~1{BT JfJs EGYETSRTSST.t 
Altalában kérem a békét és az egyetértést. Ohaj

tMld6 hogy !ővá1·0:.i üléc:eillk fegyel'lllezettség(m ek 
és méU6sti9tla/, lIlintalcépei legyenek, amint ez -má .~ 
egyllázo.kllól is tapasztalhat6. ~finde1Iki, aki részt 'vesz 
" tallácskozásokba1t~ ugyallazt a mértéket alkalmazzu 

• 



, milli (t'l1lQlyQt másra kíván alkalmazIIi a meg
~I(/~(Í~a:, A Wirt.ok szeri"t való elkiilől,iifés 116111 egyoz
,UI St: ~ ~(J (t köziigy érdeldc1811ségeivel J a:: egyhá 
!f~: Oé)'::iil~~;el s (IZ uuitárius öss~etartás egykor hagyo
m611yoStlak mondott szellemével. 

A békél/ek és a:::: egyet61 téstlek ftwlIgját kell meg-
iitllj és otthoIlossá telIIIi -iilrJ.<leinkell . 

A békesség l atol/e legyen milld"yájall Tiveletek! 

Agyházi főtanácsl ülés alkalmából tar tott ün-

él z Clelkészszentelö Istentiszteleten imádkozott és 
nep yes . Od·· h ·· dk · 

l • . beszédet mondolt Bálmt on omOlO ara-egyi ZI •• l lk-
csonyfal vi lelkész, udvarhelykör.l. e~.Pke~eSt" aZttUb' °d.t60-
szek hez pedig dr. V ctrga. ~éla p uspo l,n ez: uz.. l -
beszédet. A felszentelt U] lelkészek n eVSOla a k~vet
kező: Bodor András, Kiss Zolt~n, ~.agy Fere~c, Lasz~ó 
Attila, M 'ik16s István, Simouyl Gyorgy, Elekes Endle 
és Szolga Ferenc, 

A VALASZTÁSOI{ SORÁN 

néhány fontűs ől'állóhelyen személyi változás történt. 
Egyházunk új jogtanácso5~ dr . . Sz~th1llár1J J á nos, fia 
tal Jólképzetl ügyvéd, Ukl eddlg IS foglalkozott egy
há~unk ilgyeive l, s személye biztosíték arra, hogy 
fontos örállóhelyén jó munkát fog végezni. Dr. Kiss 
Elei.. főjegyzö lemondott teológiai a.kadémiai déká ni 
tisztéről s helyébe a főtanács dr. Plkke-r János teol. 
tamirt ~álasztotla meg. Dr. Fikker János mindössze 
32 éves, jól képzett, szép gyakorlati eredményeket 
dért tagja lelltészi kal'unknak, aki csak egy eszten
dővci czelőtt dl'. Va rga Béla pilspökké választásakor 
kerilit be t eológiai akadémiánkra rendes tanárnak. 
Sze-nt-I'VCillyi Sándor lemondásáva l megül'esedett gya
korlati teológiai tansz.s~re a főtanács S'i·m.én Dániel 
lupény-vulkáni lelkeszünket választotta meg, a k i ma 
egyike a fiatalabb nemzedék legjelesebb egyházi szó
nokainak. Közel ötesztendős amerikai tanulmanyútján 
berkeleyi és ehicagoi egyetemek teológiai fakultása in 
tanult, s megszerezte a teológiai magiszteri fokozatot 
is. A székelykel'esztúri főgimnázium igazgatójává 
Pre-iSSlIeT Imre tanárt választotta meg a főtanács. 

• 
Az Egyházi Képviselő Tanács gondos évi jelenté

sét dr. Mik6 Lőrinc egyházi titkár terjesztette elő. 
Az előtel'jesztett javaslatok során a főtanács kötele
zőleg elrendelte a lelkészi egyenpalást és sapka vise
lését. A F-őtanácsl bizottság jelentését dr. Pálffy László 
a kolozsvári eklézsia gondnoka terjesztette elő. 

A főtanács személyi kérdésekkel és ezzel kapcso
latos ellentétes nézetekkel is kénytelen volt foglal
kozni. Reméljük , hogy a jövőben hasonlö beadványok 
nem fogják a komoly építőmunka menetét gátoln i. 

Az idei főtanácson dr. Vm'ga Béla püspök két 
vendéget köszöntött Hmldler Leona okI. amerikai uni
tárius lelkésznöt, ak! az amerikai unitáriusság üdvöz
letét tolmácsolta és a közebéd alkalmával dl'. Kozma 
J enő budapesti egyházközségi gondnokunkat, a k i a 
magyarorsázgl unitáriusokat képviselte a főtanács! 
üléseken. 

Röviden az eddig beérkezett erdélyi napilapok je
lentései és beszámolói után a fent iekben igyel<eztünk 
képet rajzolni egyházi főtanácsunk ülesérő! s kiván
juk, hogy minden ott elindult mUnkásság~kat siker 
kOl'onázza, törekvéseikre Igaz testvéri szerető együtt
~~:zkéssel a mi egy igaz Istenünk gazdag á ldását kér
JU . 

F ere'lIcz József. 

HlRDET~SEKET lapunk 1940. évi évfolyamára. 
elfogadunk, Hlrd~tésl dljszabás évi 20 pengő. mely 
négy részletben 
5-Ig, a klad6hoz 

lS befizethetö. Elöfizetni 
Intézett levélben lehet. 

1940. jan. 

KOLFÖlD 

Az amsterdami konferencia. 
I I. 

Ll.. konferencia sze r kezete, 
. A ~~!l[e;l'encia általáu~s. tómája: "A km·csz.

tel;lY _kow,sscg a modCl:u ': ll agbau". Ezt a nagy lc
mat { allet~l l'.e .b0!ltott~k f!l : 1, 1~e1·e~zt.e.n1~ ifJti ~cí!l 
a ne,n/,(trJtek vtlayaban, 2, Kere~zfen.IJ tf Jumy CL ya~
da saYt ,.'en(l~zefben, 3. Keresztén.1J 'if J 1Í~ciy (t 1u>m ' 
ze tben e~ a~ alla'JJ~ba'n~ .~ . !íe !·e~ztéJ/ .l, -iIitísá y és 
~w:v,el~s, :>. A ere,sz.'env tf:Jnsa.y el)' f ui, 6, l(e,.e~zl eIllJ 
l,fJusag .é$ csaladl, élet, 7. A z egJjltciz : le l'inészetc Js 
'In'i sszi6Ja. A konferencia résztvevői is 7 csoportra 
oszlo~tak. Az egyes csopo~tol;:: keret.eill belül i li, 
tcr mcs1'..etesen alcsoportok lS voltak, - ÖSSZCliOIl 4:\ 
-:- úgyhogy lehot91eg a v iták egy n yc!vcH törlcn: 
:lenek, vagy legalabb ('sak egy ll:vcin'c kelljen ror
dítani . Eg'Y csoportnak általában 50 lug'ja volt l:!o; 
k ét vezetője; egyik a bibLia-órúkat. vezette a ma -
sik a vitál;::at. ' 

A konferenda fő ülései 

Az első talá lkm.ás a konfol'eucia megnyitó Ul ú
sé>u valóban megható vol t. A hatalUla!:!' terem min~ 
den nemzet. zc!szló:iával és vÜ'ágokkal reld.i~zít\'e 
a sokszínű, í'ajú 6s hitű csoportot egymást megérti.> 
kCl·eSz.téuy g·yi.i.lekezeUé tette. Amint. Hl. egyes or~ 
~ú.gok képvü,;clóit a sz.ónok bemutatko:.:;úsra hívta 
fel s n hatalmas gyiilekezet viharos ÜllnclJléslJell 
r ésr,esítette, kétségtelen volt m eg Hem érezni a j ó
akaratot.. amely ös!;zefonta ezt a változatos töme
gel A megnyitón Dl', Slotemaker de Brui.'/l e Hm'e
lésügyi miniszter fl kormáuy l'ésw'ől iiclvöú)\te il 

kou[el'cnciút. A megnyitó istentiszteletet ti. )fo1'1,-; 
ér sek, Dl'. ~L'e1)iple vezette angol nyel\' cn. Dl'ánwi 
hang'on jelellítcHo meg, hogy az Istcil minde uha· 
tósága minden ember lelkében dütdalra kell jUli-
son, , 

Rev, D . '1'. Niles (Indja). 11h·s. Li/.iane 1ll iroll 
(Romá nia), lJ/', Frans !íooijman (HolhUJdiaJ és 
lJ'}', p ata B1'a'istcd (Am erika) l'ö\'ül előadást tar
totta k "lÚttöu bö.zö háUel'ünk és közö;s hivafásunk" , 
('ImOU, 

Mt·s. 11liJ'on nag-y vonalakban az orthodox va!· 
hís lé nyeg'éL ism.el'tette, alll~lyn~k szeller,n e ~~ IIHp 
ra megfelol a Illif'ztikus szIav n cpek lelki ~ztlkseg
leteinek. Az i~tentisztelet költői jcIleg-o is ezt k i
vánja szo lg-{llni. Hangsúlyozta az. 9!őud ó. hogy II 
szentek mellIlyire fontos szer epet JatszallHk az. 01'
thodox teolúgiáball. Majd pedig k ijeleutette. hpgy 
az orthodox egyház részeről semm i ak~dáh .... a UllU'g 
az egyháza.k cgyüttlUüködésé~ek:. ~,l!-~a~1 nagyoob 
m egértésI'\) hívta fel il keresztelIS dJusugof. 

Dl'. l {ooijnum azokat a hittani kél'~léseket rej 
tegette, amelyel,ben az összes kel'~sztellyek mo.g:
egyeznek. A jö"ől'e nézve biztató J,el, h<?gy lll. ~l
j~lbb nemzedék r~lredCí,;te az egyb,~.z<:~t e::; Ul~~;l'
tette, hogy ma llllllden embernek kllt~n tanusdo.ot 
kell temue :-;"l :iút egyháza mellett meg akkO!' 1::-, 
hogy ha fl ll llak fogyatékossága i \·anunk. 

Dr. B fl inl/Old Niebu.hr J)l'ofess:lOl' (New-~ork): 
,, [(ereszt én1J a v~ilsáfl villiJláb(lI/.". Dl'. ~,~!ll h 9:! (! 
S:l.el'lo t Ho lon'esz~cnyeknek nem I{ell meglepocl!1I0!' 
H7.01l , bogy H v i hí.~·bl1n zantl'o!,;: y1tn IlH I~; ezt. az ~I~t 
lJe ri g',"'cnp:c.-;ég- okozza. AlJakut ncch/!' nc.m kell 
úgy tekintelliiuk . mint a leg· röbb,.iÓt.)\IindHtnellclt 
II bék\"t nem 110Irthatja meg seukl . meg, Rt.:kol' S!JUI. 
hog-:,-' Im HZ hizOIl:vtn!HIl :ielleg ii, - CS np<1!l a leg i on· 
losabb okból. \rúl"lÍg' idején pedig $cn kl scm .turt 
hatjHllIagM Un' O I II küzde!em.töl. l.ta}IC~ll c Lll I~.k~z
nie kell HITH, ho .... y Isten uuudlg n n tlsngok tqlott 
Villl 6Jö; me/.!' i ~ 018.i:\ Il zokat. Mil minden kores ... tcllY-
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11ek l'OkOllSZenvvel kell tekintenie awkra az. embe
reKre, uld..h: I stentóI !'ÜlÖllOS hlvatúst J,; a pLaK, hog'y 
!.)Izonysago t tegyenek a ha llOl'U ellen, , 

ltev. l!; l ie lAtUrlol l.1! 'ranCluOl'Szag): .. Ml,nden
napi k.enyen'inlc". Az; embeJ'lscgllCk lS:tükseg-e van 
.k.Cll,l Cl'l'e S tragikus teny az, hOb>')' ma nem JuL 
ebuol elcg lllluaeulilllek . .ue Ul. Crnoer nem el CSU
p:1Jl kCnYClTol CS hogy a népck auyagl sz uRség'cu 
!lJcgOJfl,JLlI<, a. sokkal fontosabb lelKi . tuPl<l lel::Owt 
KCli HlJJJúenlHnek rendelKcznle, a.IllI utan az. elObDl 
megoH!asa l(ÖlluyebbeÍl ~cgy . , , " '. 

Este 1)1'. 1', h . Koo (li.lll u) "Kere:szlenlf kOZ08-
ség es a nemzetek világa:," ,cllnen tar tot t ,e:löuclas t, 
Hmely cppefl a nemzetkoZI he.lyzetbot J;;JtOJyOHlg 
egyIKe volt i.l leghataso,sabb e1öadás.okuUk. ,lJr. ~oo 
elOaaasát a 1,ovctJ{ezo mondat Jell elllZl: ".bg'y 
bomladozó eg'y hazJluk nem , !ehe~ Ji.ülönsebb mou
(la 111 valOJu a 1)0mJaaozó Vilag szalllara". 
hiel/tisztelet (J, konferencián. 

A konferencia sokszáz tagja ugy ÚHdrajzi, 
Jll im hittant te!dntetoen a leg'Különboző blJ leleke
".ewkcL kepvisene. hbbcn a n ag'y változatossagba,n 
a vezelOscg naponta a JegJcHegzetcselJb uog;ma
I'ellds~erek Ji t.udIwjat mutatta be. igy a kon fe
J'emaa tagjainak alKahnuk VOH résztvenni az An; 
g'OJ ~zabad, ,b'l'allcia tleformaLus, Magyal' Luthe
l'anus, A fl'lkai Keresztény, i ndiai Keresztény, 
Urosz Urthodox ,b;gyház és egy ame.r ikai csoport 
művészi istentiszteleten. Úgya nígy tört,ént az Úl'

vacsol'a vé tel is. A vezetőség kiaonböző tewplo
lHoktJaa négy istentiszteletet rendezett úr\'acsol'á~ 
vaj egybekbtve (ang'liká n, református, luth€l'á nus 
és ol:tnodox). Urvacsoravetel elött, szombaton este 
közös elöké.s7.Ítö istentisztelet v olt. 

1:hi r a konferencia hivatalos ilye l ve angol, né
met és fa r ancia volt és az. előadásol\: és istentiszte
letek c'l..ekuek valall1~lyikén hangzottak el, n yelvi 
uebézség egyúlta lán .nem forgot t fenn, mert ug'Y 
az előaflásol(, mint az is tentisztelet rendjét és a 
konferencia éllekeskönyvét mindenki megkapta 
J1 yomtatásbau és hogyha a nyelve t nem is értette, 
II háromnyelvű kiadásban követhette az előadást 
v!igy a szertartást. 
Bib!ia-órák. 

A reggeli istentisztelet és a bevezető' előadás 
után napon ta a biblia.-eso portok g yültek ,össze a 
programmban el őírt vagy a csoport által fonto 
í-labbnak ítélt pr oblémák megvitatására, A vallási 
különbség, talán ct legnagyobb ellentétet a lkotta a 
legtöbb ember között, awnban amikor az a l apvető 
keresztény elvek gyakorlati alkalmazására .került 
SOl', az összhang tökéletessé vált és a közös fe le
lősség súlya alatt testvérrő lett mindenki. A kon
ferencia hivatalos megnyilatkozása údhodox voH, 
azonban úgy a biblia-ól'ál<Otl, mint a vitákon igen 
sok szabadel vű és haladó nyi latkozatot lehetett 
hallani orthodox hitrendszcrű egyházakhoz ta1'
toz.óktól is. 
II i ta-cSopo1·tok. 

A vita-csoportok munkája má r llehúzebb volt, 
mert nemcsak a tagok magukkal hozot,t, világné-
7..űte között volt külölH''''t:.t:.'. llll!J~l;'1 <-l Z általállos er
kölcsi clvek gyakorlati alkalmaz.ásánál i s nagy el
térések voltak, ami minden nemzet speciális 
hf'h'zetéből következik. A konferenciának az volt 
a C'p.lja, hogy a v.itatkozók megértsék egymást. 
Altah'\ ban ez s ikcl'ül t is. Az amsterdami konferen
cia II legjobb al.kalorn volt elTe. Ime az egyik C50-
nod tagjai: kínai tanár, angol ballkhivatalnok, 
fra ncia nevelőnó, 'l kót textihnunJní.s. svájci köu~'v
t<Íros, li tváll egyctc ll'll tanár. :iapán egyetemi hall
gató, i l' ügyész, holland kOtlyvk iadó. indiai szo
ciídis muukús, amerikai telefo l1javíló , Illa~yal' 
ügy véd Iltl'iJtai lelkésr., svéll J)énz.tá l'Os és meg 20 
kü lönbÖző nemzeti ségű és foglakozás Íl. Nyelvi 
!lchézség aUg forgott fenn a IWllferenciáu; a cso-
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nOt·tok ~gyrésze ti!'zta ungolnyelvű volt, a többi 
ben Jeg [ennebb egyetlen más nyelvre keBett fordi 
taui. 
Széljegyzetek a. konferenciáról. 

Az aru stel'dat:~:ü k,onferenciáról igen nehéz ve
Jemeuyt ll:~ondalll, lusrAm annyi.ra népes volt é ' 
gar',dag: mu:sora llan, hogy egy ember a lig tekinL~ 
HelI at. lVlLuaamellet t.. az álLalános benyomásokról 
::,~alllot a~hu:r.uu~. lV,lar öumagaban veve is cs 0 -
(l~Il.ak . tekllltheto .. a,~ a ~éuy, hogy a mai. nemzet
~OZI v~szouyok kozott ,letreJöhetett egy ilyen kon. 
lerenc~a, ?-Dlelyen a világ majdnem minden nem
zete ~epV lSeltet~e, magá.L. A résztvevök közö tt is 
~ermeszetes~m, ,on ás i világnézeti, hitbeli nevelési 
es ?ag~omall Y l J<ü lönbscg volt. Ha ezt' az oldalt 
~,eklntJuk, az 1775 ember a legkülönbözöbb elemek 
osszetetele volt. Azonban a hangsuly nem ezen 
v~~~ . . ~ konferencia a "I..:~reszté.ny : if.1uk. Iwnferen
ctuJa s abban, hogy a Jelenne! Jobb tal'sadalmi 
pol.i~ikui és gazdasagi rendszert viu a vilag, mind~ 
nyaJan eg'ye ter tettüuk. Abban, hogy a jézusi ideo
lógiallak egyszer már valósággá keH valnia mind
n~ájan, egye!,: voltunk és testvereknek ercztiÍ.k egy
mast. Ilyen óúási összesereglés még llem tö r tcnt 
Ul. ökumen ikus mozgalom tor ténetében. A külön
bözö fajú, felekczctű, foglalkozasú és temperamen
t.umú nepek a legjobban megfel'tek egymás m~liett.. 
A konfereneia nem foglalkozott politikával, sem 
határozatot nem hOílott. A fő szempont minden
ueu az voJt, hogy megismerjük és megér tsük egy
mást. Az ülések PS viták alat t fónyesen bebi zo
lI yosodott, hogy minden ilyen csopor tosulasnak 
és végeredményben a társadalmi es nemzetközi 
b{>kéllek ala pja a jéílusi va llá serkölcsi tanok. 

A túrsadalmak és népek hatalmas regencr á
ciós p rogra mmjában az ifjúságra és a z ifjuságon 
keresztül az egyházakra, mint a jézusi tanok ter
je!'-iztöir€' ór iási felada t há rul. A jövő békéjének a 
hordozója az eg'yház. Az emberiség kezd felébred
ni. S amig a nemzefek mind :iobban távolodnak 
eO'ymás tól, addig az egyházak lassan közelednek 
at:> l(öZÖS a laphoz., Az ifjúságnak ma az a feladata, 
hogy az eg y ná zak között h~lyreállítsa a bék~t, és 
az együttműködésre megnYlssa az utat ... A vllag
uak sz.üksége van erre. :h]grn~k kell ,lennuD;k, hogy 

. a világ higy:ien nekünk., Vls~!ykodo, e~yha~ak!lak 
nem lehet ::>o k monda III valoJa a vIlag, szamara, 

Ebben a hatalmas munkábau . nli~dell ~m,ber~ 
/lek erkölcsi kötelessége rés~tvennl. V Is~zab}lZ.odIl1 
a közös munkától a zt jelentI, hogy az llleto !l~eJ.? 
O'cdi a vezetést azoknak, akik a maguk celJalÍ 
igyekeznek megvalósita ni. 

B enedek Gyula 

JvIAGYARKUTI LOBOGONK , Felkértem Szé· 
l<e!y Al'pá d ny. igazgató ~aratl!-,?~at, m}ut a D?~
gY31'k,úti 10~ogónlF ~doma~yo~oJa.t, sZlvesl<edJek 
loboO'onk sílurmaza.sat megJl'lll. . . 

K edves Főtanácsos Ur! SZI'i'es 1l1egkeI~
sésére válaszul írom, hogy az a nemzeti lohogo, 
melyet az unitárius Szentábrahámi pihenőnek ~rl
tunk, Nagybányán a Kossuth-u. áll. el. iskola ~egy 
urb. kirándulási lObogójának egyike volt. ~lkor 
én az oláhok foglya voltam s fel esé~enll'e, r~Jrt~,k, 
hogy egy délután pár óra a latt az Iskolaboi, kol
tözzók ki. ő gyermekeimmel mentette meg es ~Z 
ö csoroagolás:íban is ju tott ló ide, a szab a,~, kJ~ 
Magyarországba. A másikat a pestszentlonDcl 
unitárius egyháznak adtuk. Mindkettő jó kezekbe 
s hűséges magyarokéba jutott, a harmadika.t a 
helybeli kaszinó egyesü letuek adtuk. Szíves hsz
telettel vagyok mindig kész híve 

S zékely ",Irpád. 



KÖNYVEK 

Gondolatok a hit világából. 
U ni tárius egyház! iloda Jmunlt Ism ét gazdagodott 

C6Y lü5tettel. A mult hón.~p közep e t á j án h agy ta, el a 
sajtót Dr . Csiki Gábor k onyve: "Gondolatok a h it vi
lágá ból" eimen. A sze,:,zö cé lja, a mint . ezt . a k ön y v 
elbSzavában ls olvashatJu k ugyanaz, amI " Hiszek egy 
I sten ben" cfm íi könyvének a m egir á sá ná l is vezette :, 
unital'lus va llásunkat híveink k ör ében öntudatosabbá , 
mo.:; kercszténjel{ k özött pedig ismertebbé t en nI. A 
szel'z6t ' tehát k imondatla n gyakor lati szempontok ve
zet ték a kkor, amikor be fele öntudalosíta ni akar, ki 
fel~ pedig olyan megfogalmazás~t adni az uniláriz
mUl,nak, mely az önludatosilás szemelött ta rtása m el
lelt mindvégig megörzi tárgyilagosságá t és sohasem 
bocsátkozik vitába m ás ker esztény t estvér einkkel. Min
denldt a saját hite boldogIt . elve m integy r efra in-

. szerOen vonul végig az eg és z k öteten . Nem akar sen
kit kifo rgatn! h it beli meggyözödéséből , ha az ösz~n te és 
komoly, s ha itt-ott m égis összehasonl ít ást tesz más 
felcltezet ek h ittét eleivel, mikor az elke rülhetetlen, ezt 
sohasem a fe lekezetieskedés szándék ával - teszi, ha nem 
azért , hogy unitárius va~lásunk észszerOségébe, fö l
emelo és boldogltó e rejébe vetett hitünkben m inket 
megerősítsen. liJs ezt nem veheti senki rossz néven 
tőlünk. Sőt az a meggyőződésünk, hogy ha m i fölté t
len tiszt elettel viseltetünk m ások h itf elfogásáva l szem
ben, a kkor épp en olyan joggal elvárhat juk tölük a ha 
sonló bánásmódot a mi hitigazsAgainkka l szemben. Mi 
Igen is komolyan vesszük J ézus inte imé t : " A m it a k a r 
tok, hogy az emberek csC'.lck edjenek velet ek , ti is a zt 
cselekedjét ek másokka l" . A t ét e lt így is m eg lehet ne 
fogalmazni : H a mi elvá rjuk m ásoktól , hogya · mi val
lásos h itünket senki ne kicsinyelje, azt m egbecsülje, 
mennyivel inkább m egkövet elhet j ük a zt önmagunktól , 
hogy a mi öse1nktöl ka pott drága ör ökségünket m eg
becsüljük, tiszteletben ta rtsuk , azzal, hogy hitünkhöz 
minden körülmények között ragaszkodunk, öntuda t os 
jó unitáriusok ma radunk. -

Dr. Csiki Ga bor is erre gondolt, a mikor azza l a 
s~ándék!{al .. ült le iróaszt a lá hoz, hogy könyvét m egírja, 
hiszen a k onyv egyik célj á t is a bban j elölte m eg: uni
tárius vallásunkat híveink k ör ében öntuda t osabbá 
tenni. Minden könyvet valami szükségérzet hoz létre . 
Ha Csiki Gábor úgy lá tta volna, hogy a mi öntuda 
tosságunkhoz szó nem f érhet , bizonyára nem irta 
volna meg könyvét , vag y . lega lá bb is nem evvel a cél
zatt~1. Minthogy a zonban bizonyos aggoda lm a ! vo lta k 
és b~zonyára nem a la pta lanul , a mi öntudatosságunka t 
i~letően , a könyve sem fog célt t éveszt eni. Va llj uk be 
öszln~én , hogy ezen a t ér en b izony nagyon sok a ki . 
v~nru való. Ha nem igy volna , va la mi egészen m ás 
k epet muta tna egyházi s t a tisztiká nk. A hely zet az 
hog)' itt, e csonka hazában na gyon kevesen vagyunk 
s a kevés is legt öbbnyire elSzórtan él. E g y Igen j e
len~ékeny r észe az Itt élö unitá riusokna k a lig va g y 
eg) általán nem él gyülekezeti élet et . Hogy 'milyen 
sors \"á~ ezekre a h lttestvér einkre, lQgfőképpen II j övö 
~~m.zedek unit á riusságára, arról nem is jó beszélnI. 
t ette:ném minden egyes szórványba n élő unitá rius 

ges ~ ~:m k ezébe nyomni Osiki Gá bor könyvét hadd 
on o ozzék egy kicsit a "h It világár ól" . . 

té A !tönyv másik célja . hogyeloszlassa azok a t a 
lu~~S nizeteket , hely telen beállitásoka t, a m elyek r ó-

t e . dm s h it et valló ker eszt ény körökben el va nna k 
rJe ve. Mert mink t mé r .. e vagy nem is mernek, vagy, a mi 

kez~ ~sszabb, - rOsszul ismernek . Nemrég ker ü lt a 
és E.~Ö~. ef Y elemi Iskolá k számára irt k er eszt ény hi t · 
felckeze~:k~n~la~ol az unitárlusok "A t öbbI prot est á ns 

c m a lat t fogla lnak helyet , mint a ba p-

• 

ti st8 k , adventlsták, nazar énusok stb s a h I 
monda tban elintéztek bcnnünket fe l·~orol ~ k~t.három . 
nem hi szünk mi un lt árlusok ÁltalAban v ~' ogy mi t 
kU!önböztetnck m.eg m inket ·másOktól hm ndig aTr61 
hl ~zOnk <!obból, amit ők his znek D c h~ ogy mit nem 
az unltá l'luSOk, a rról vajmi kevés szó e~rk.mlt hisznek 

Hogy mit hisznek az unltá riusok ? E 
r e adott felelet et Dr. Osiki Ga b . G n e a kérdés
vIlágából" efmü m ká ·áb or . " ondola t ok a hit 
lOk uni tárius és ne~ u~it:r~~sm~~;':~z~:~yrett~~:l.aj~n~ 
n ek egyar á nt. v relm· 

* 
Dar k6 Béla. 

. ~ éhány gondOlatot idézünk a zok leveleiböl k .l 
a lw nyvet elolvaSták az a lá bbia kba n : . , a I t 

"Ugy k ellet t má r ez a könyv mint egy d 
kenyé . " S · l ' arab l . "Zlvesen o vasgatom, mer t t etszik az az 
o k os bá t or ság, . a mellyel a z iga zságot h irdeti." L ~ 
poz lam benne Igaz lelki gyönyörüséggel H é "6 • 

k .· . zagp t ló 
m Ull a, m ert szukséges. lenne, hog y komol f 
b . é l t··bb ·1 Y or mA· an mm o l y mü t erjessze az igaz,· k · t 

ér t " S é r1SZ us l evang lumo. "z p, izes m agyar nyelven tiszta vi 
lagos; előadásb~~ j óza n fe.lfogás és mély gondol~to~ 
SUbá,l·ozna k . belole. Megg!őzödésem , hogy ez a könyv 
nag~ szolgalat ot t esz kIfe lé is a mi egyszerU, szé 
vallasunk megi~mertetése á ltal." " Bá natomban vigaszu~ 
s zolgál, a hét ltozna pok robot jában lelki üdülést nyuj t." 

BESZÁMOLÓ 

Hőszővetségünk műsoros ünnepélye. 
NőszöveLségünk · Itarácsonyi nk ciója során min. 

den eszt endöben műsoros estet r endez a Misszió Ház 
t emplomába n , decem ber 8-á ll. A szépen sikerü lt mO
sor os est ék s Ol'OzatAban k iem elkedik az idei, melyen 
szépszámú közönség e lött a gyülekezet ének e ut á n 
J ózan Mik lós püspök! viká r ius mondott szívből fa kadó 
és szívek et felemelő imádságot. Gábla Sá ndor or O"ooo.
játé ka utá n B arabás I stvá nné a Nőszövetség ne~ében 
köszöntötte az es t szereplőit és a m egjelent közönsé· 
get és r á mutatot t a rra, h ogy a hosszú nehéz magyar 
t elek u t á n a z idei m ég nehezebbnek ígérkező tél elöl t 
mind nyájunk unitárius és magyar feladat ainak telje
s ítését vést e a lelkünkbe. F elvinczi T akács Alice hege
dümüvészn(;j 6tordcti W eres8 Ákos zongorakísér etével 
s zíveinket gyönyörködtető hegedí.iszámoka t adott el ő. 

Sza b6 Gáborné, W ere8s Jolán í róoő, nyá ri finnor szá.gi 
t a nulmá ny út ja em lé kei közül eleven1tett fe l négy f inn 
asszonyal"cot , s az ő jellemző von~aik és munkássá· 
g uk ism ertet ése k apcsán a finn és székely asszonyok 
k özös érték ei re és példaadó t u lajdOnságaira hivta fel 
a h a llgatóság f igyelmét . Aprily Lajos költ eményei kö
zül olvasott fel néhányat, mindnyájunkat gyönyörki:Sd
t etve . A Szózat ha ng jai f ejezt ék be a szép ünnepélyt , 
m e ly a finn-m agyar barátsá g szellemét is ápolta. Re
mélj ük , hogy a szépen sIkel'ült ünnepély a nyagi lag is 
jól er edményezett k a r ácsonyI akciónk javára. 

EGYETEMI ISTENTISZTELETEINK soroza tá ba n 
december e lsö Ilétfélj én este nyo lc órakor d r. Osik i G A

bor lelkész végezte a szolgála.tot . Ör vendet es, hogy a - . mult k orl 18 ha llgatóval szemben most már 23 föJs-
kolásunk volt j elen. Az I stentiszteletet követően a gyü
lek ezet t t e l·em ben a szeret etvendégséget dr. Ha lász 
J á nosné és Fere~I CZ J ózsefné kész itették e lő. A jan uá l' 
hó 8-án tartandó egyetem i I s t entiszteleten a szolgá
la tot Pet hő I stván lell,ész lá tja el. 
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MULTUNK 

Pálffy János emlékiratai. . 
Habent sua fata .libeJli. Ez fi latin közmondás 

ugyancsak ráillik Pálffy János mÜvél'e. Nyolcva n év 
óta feküdt a mil kézirata Kolozsvá rott, az Erdélyi Mú· 
zeum levéltárában , amig ez év tavaszán Szabó T. Attila 
az Erdélyi Helikon jóvoltából kia dta. P edig, ha előbb 

válik ismeretessé, súlyosan esett volna latba vélemé
nye a 48-as szabadságharc szereplőinek sokat vita tott 

megftélésénél. , 
Hogy mi az . Unitárius Itrtesítö hasábjain ismertet

jük tarcsafalvi Pá lffy János Emlékiratait, oka az, hogy 

a szerzö unitárius. Udva l'helyszék egyik vezető csa
ládjából származott . Iskoláit Székelyker esztúl'on , maj!1 
a kolozsvári uni tárius kollégiumba n végezte. Kora elő
kelő családjaina k szokása szerint először a ka tonai 
pályára lép, ott tölt el 10 esztendőt s csak a~után 

kezdi el közéleti szereplését. Résztvesz Udvarh elyszék 
ügyeinek intézésében , majd Küküllő megye 1841-ben 
az et'délyi országgyűlésre követté választja. Ezen a 3 
évig tartó országgyülésen vá lik Pálffy személye Er
délyben általánosan ismertté, mint a reformellenzék 
egyik vezéralakjáé. Jelentős szerepe volt azután a 48 -i 
erdélyi országgyülésen, ahol mint lJdva rhelyszék kö
vete, ő volt az Uniót kimondó ülés nek vezérszónoka. 
Az Unió kimondása után mint követ a pesti ország
gyűlésre kerül s ott a képviselőház a lelnökévé választ
j á k. Majd még fontosabb pozicióba kerül, a' Batthyány 
kormány bukása után az országot kormányzó Honvé
delmi Bizottmanynak lcs:t.: ú tagja. ' Ezeket az é letrajzi 
adatokat a>:!ért soroltam fel, hogy lássuk l!::mlékiratai
nak fontosságát. Ugyanis az, aki a szabadságharc ve
zetö személyei vel magas állásán al fogva~ nap-nap u tán 
érintkezett, alaposan tanulmányozhatta a szereplők 

jellemét s belelátott az események létrejöv~telenek kö
rülményeibe. Életéről még csak annyit, hog y a sza
bad,sághar c után börtönbe került, halálra ítélték, majd 
kegyelmte nyert . De iliróélybe nem m eh etett haza, 
mert az osztrák kormány Sátora ljaújhelyre internál ta. 
Ott folyton súlyosbodó tüdőbajával küzdött s vigaszt 
csak Emlékiratai irásában nyert. Elete utólsó hóna p
jaiban engedték haza Erdélybe, a hol 1857 -ben, ötven
három éves korában Tarcsa f a lván meghalt. 

A 80 év után levéltári sírjából feltámadt mü a 
magyal' irodalomban nagy feltünést keltett. Az Emlék
irat kiadója, Szabó T. Attila azt mondja a mO elösza
váról: "Megdöbbentőbb erejO és szépsegG. emlékirat be
vezetést sohasem olvastam." 

"MegáJlapodva a z élet közép-útján, m in t kifá radt 
vándor visszatekintek a multba" _ ke.-.dl Pállfy János. 
" De nem a jelennek irok. A jelennek", főleg a közele bb 
mult idők eseményei s történelmi embereir61 csali szol
galé lel( írhat most bértolla l hazugságot. ltn nem aka
rom e lferditeni az igazságot, nem akarom beszennyezni 
az el:izményt, dicsöíten l a bűnt. Ezt ke ll ene p -2dig ten
nem , ha a merev zsarnokság ezen korában a je lennek 
akarnék irni a zokról , a kik th:izlán jöttek kl a becsület 
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tüzpróbájáb61 vagy azokl'ól, aki k a nemzeti tes t fek é
lye! lettek ." 

" Itn a multbó l irok a jövőnek." 

"A jövőnek azon r endületl en hitben, mely nélkül 
egy ór áig sem akarnék élni , hogy nemzetem nek v an 

jövője. A jövőnek azon !'eményben, hogy ezen nem 
nagy biztonságban irott lapokat, kikerülve talán a ké
melt szagláló f igye lmét, bevégezhetem s hogy átszáll 
nak azon jobb i dőbe , melynek szántam" .. " 

I me, a B ach-korszak üldözése között meg nem tört 
nagy lé le k va llomása, amelyről azt állapitja m eg az 
utókor, h ogy megdöbbentően szép. 

Egyik kritikusa, Sárközy György azt írja a Nyu
gatban, hogy P á lffyt e műve alapján K em ény Zsig 
mond közelébe 'ke ll irodalmunk t örténetébe á llítanunk. 

Művében betűrendben sor baveszi azokat a kortár
sait, akikről valami feljegyzésr e érdemes dolgot talált. 
Gr. Batthyá ny Lajosról, gr. B ethlen Jánosról, Csányi 
Lászlóról, Eötvös J ózsef b r.-ról, Kazinczy Gábonól, 
Kovács Lajosról s tb. elismerőleg szól, ellenben sok ki-

• 

fogásolni valót talal Görgey Artúr, I stván nádor, br. 
Kemény Zsigmond, Kossuth Lajos, Kuthy Lajos s tb. 
magatartásában. 

T e rmészet esen nem e sarok feladata m egálla pítani , 
hogy m ennyiben helyt állók a k ortá r s Pálffyna k j ell em
zései. Annyi tény, hogy kivá ló t ehet séget árul el az 
egyes személyek léle k tani jell ernzésében, azért is állí
totta mind já r t első kritikusa K emény Zsigmond mellé. 

Ugyanaz a kritikus, runikor P álffy irói nagyságát 
megállapítja, ke vésbbé kedvezően ítél róla , mint poU
tikusr61. Erre vonatkozólag van még csupán egy meg
jegyzésem. 

Pálffyt mint politikust m egítélni szerintem 48-as 
szerepléséböl alig lehet. Ö nem vo lt forradalmár, mint 
Deák, Eötvös, Széchenyi sem voltak. Ha őket is 48-as 
szereplésükröl ítélnők meg, azt mondhatnók róluk is, 
hogy nem voltak jó politikusok. Deá kék ideje csak ké
sőbb következett, épígy Pálffy ideje is a kiegyezés ko
rában követk eze tt volna e l, lévén ö is a bölcs mérsék
let e mber e. Sajnos, kora i halála meg akadályozta, hogy 
az egyéniségén ek megfelelő ' idöben v ihessen nagyobb 
politikai szerepet. 

Mi unitá riusok büszkék lehetünk P á lffy J á nosra , 
az· ő sziklaszilárd székely becsületes jellemére, törhe
tetlen magyar hazafiságára s Emlékirataira, a m ellyel 
a legnagyobb m agyar irók sorába emelkedett. 

Batár Imre. 

" A HELTAI GASPAR BIBLIA KŰR november 
9-én Jiezdte meg az idei évben munkásságát és ki
mondotta a szervezkedést, az ügyrend-tel'vezetet elfo
gadta, megvalasztotta diszelnöknek Józa11 Mildós püs
pöki vikáriust, elnöknek Dúnény Mózest, elöadónalc 
Szent-Iván.yi Sá ndor volt teológiai ta nAtt, titkárnak 
UjVár"i László egyházl<özségl jegyzöt. Ezenkivül no
vembe r 30-An bibIiamagyaráza.t , november 23-án és 
decem be l' 7-én lélekta ni e lőadás volt, minden a la kIom
mal a z imádságról ta rtott elöadónk előadást. A szel'· 
vezkedést a keblitanács rokonszenvvel vette tudomá
sul és erkölcsi tá mogatásáró l biztosította a kör veze
tőségét. 

• 



RÓVÁS 

Hétszáz " pen go. 
Alig uéhány "ÓllUIIPfl.l e~előtt ugyanezen elm alatt 

emlékeztiink meg egy 1(-lekből fakadó szép ado~1J(ifly~ 
ról, mcly a lwcsordi t·! fltplcl/I " karzatjallak elkészitését 

t ette lchct61.é. 

Az isteni Gondviselés most hasonló jormaban gon

doskocloft polgárdi gyiilekezeUin.k lelkészi lakása 8ziik
si;gessé vált rellováltatcisával kapcsolatosall. A z l gaz

gatói Tatld cs l eg"tóbbi vegyes bizottsagi iilésén Bar
tók Géza lelleész je lenti, hogy az általdno$ javítással 

ka.pcsolatosan fel1neriilő mintegy 3200 pengős költség

ből agyiilekezet h6tszáz pengöt e16teremteni netn tudj 

s erre a központ tdmogatását kéri . A. kérdéses összeg

re a fedezetet megtaldlni nem tIldtuk, azonban az épít

kezésbe" mégsem áll be fennakadás, mert Józan Mik
lós püspöki vikáriusunk felajánlotta, hogy e:,,~lékezés

sel arra, hogy lelkészi pályáját, l1tint polgár dii s. lel

kész kezdette meg) sál'bogáTdi egyházi birtokul/k jö· 

vede l111 ének a terhére magára vállalja a hétszáz pell

g6s költségvetési hiány fedezését. 

A polgá.rdii gyiilekezet lelkésze és hivei, de Inüld

lIyájan szeretettel köszÖHjiik m.eg a gondviselö szeretet 
megllyilatkozását, mely 1I1ost is megnyilatkozott. Az 

• 
adománytevöt tartsa meg (I- jó Isten m.ég sok számos 

esztetidön. keresztiil, s példaadása b/lzdítson másokat 
is." lL71itárilts cselekedetekre. 

IFJÚSÁG 

Cserkészcsapatunk ünnepélye. 

A 345. sz. " JÁNOS ZSIGMOND" cserkészcsapa
tunk f. hó 3·án, vaSárnap tartotta a SZEFHE helyi
ségeiben erkölcsileg éR E: I!yligllag is jól sikertilt csa
patlinnepélyét. Csendben, szinte titokban készültek de· 
rék cserkészeink az ünnepélyre. Szép és jó munkát 
végeztek mindannyian és a Szövetség és Kerület ve
zetöi is megelégedésüket fejezték ki. Nagy örömmel 
tapasztaltuk, hogy sok új cserkész van a csapatban 
azon "üdülők" közül , akik kedvet kaptak a cserkész-
munkára. . 

Az ünnepélyt Pethő Istvan derék cserké~zparancs. 
nok nyitotta meg hatásos szavaival. Sok vidám percet 
szereztek cserkészeink ,:A romok titka" cserkészszin
darabbal. M. Fodor Béla, Varga Dénes, Jakab István, 
Nagy János , T amasi Imre, Szőke Jenő, Kisgyörgy 
~amás, BomMl' Árpád, v. Nyiredy Szabolcs jól meg
Játszották szerepüket. Sokat nevettünk Belováry ala
k~tásán és jó múmiánuk (és nemcsak Mityenkónak) 
bizonyult a kis Halmágyi Lajos is. Szünet és Fala-
tozó" tá " u n Bclováry énekelt. Szép bariton hangját jól 
meg ta.psoltuk. "Magyarkuti tábortüz" -et láttunk ez. 
után. Apl'Óbb jeleneteket, sok szép éneket hallottunk. 
Linhárt Antal' B s odor Jancsi nagyszerü szavalataik-
kal tUntek kl, majd Benczédt Lacika tilinkó játékát 

élvc.ztUk. Vúrjuk az ap l'ódok legközelebbi tili nkó 
<'gyUttesénCk szel·eplését. Ritká n hallottunk oly t ap . 
sot, mint amilyet Bencz~di Sándor csihdöngölője ka
pott. Kétszer ls meg kellett ismételnie. Nagyon érde
kes volt öregcserkészeink felvidéki kerékpár kirándu_ 
lásának leirása, mit Józsa Gyula s. tiszt adott 
Ezen utolsó Tábortűz! jelenetet v Nyiredy S b e,lő. 
állit tt .. . za o cs 

o a OSsze és vezette. De nemcsak ezért illeti öt 
dicséret, hanem azért is, mert az egész ünnepél t ö 

rendezte és ö á llitotta össze és tanította be a mo.~ol"t 
~.üsor után . éjjel l óráig vidám hangulatban táncolta~ 
IfJaink. OSZlOtc szerencsekívánatainkat tolmácsoljuk a 
csapatnak, dp.l'ék vezetőinek és kivánunk mindannyi_ 
uknak továbbra is "Jó munkát!" 

Itt említjük meg. hogy alV, cserkeszköl'zet ÖI'S

v~zet.öi tanfolyamának megrendezésével és megtartá. 
savai csa.patunk igen derék tisztjét, 6-tordai Weress 
Akost bizta m~g a Szövetség, aki közmegelégedésre 
a tanfolyamot máI' meg is k ezdte. UgyanCSak öt ne. 
vezte ki a Szövetség körzet-ellenőrnek. Jó munkát 
ldván unk neki is új munkaköréhez. 

HIREK 

Kedves Híveim! 

Az isteni Kegyelem megengedte érnem bpesti 

negyvenéves szolgálatom rendjén a 70-ik életé\'et. 

Ebből az allmlomból sokan fölkerestek üdvözlő 

soraiJd{al, jókívúnságaikkal. li'ogadják ezért a. fi· 

g:yele-mért, hoz:r,átartozóikkal együtt, baráti szíves 

h:üszöllewmet. 

lsten áldása )egyen l\f1.ndnyájunkon, Auyaszcnt

egyházunh:on és édes magyar lIazánlmJl. -BUflapes.t, 1939. XlI. 6. 

Szeretetteljes üdvözlettel : 

JÓZAN 311KLÓS 
püspöki vikárius. 

FÁY ISTVÁN m. kir. titkos tanácsos, m. kir. val
lás- és közoktatásügyi államtitkár az elmúlt napokban 
nlvatalbalépése alkalmából bemutatkozó látogatást telt 
.'6zan Miklós püspöki vikáriusnál, s melegen érdeklö· 
dött egyházunk ügyei iránt. 

DR. VITJ!lZ F ÁBRY DANIEL ok I. közgazda, m. 
k ir. tábornok, a m. kir. József Nádor müszakl és gaz
daságtudományi egyetem közgazdaságtudományi ka 
rán a "Népesedési és gazdasági statiszUka a nell/zet 

'védeleJn szolgálatá.ban" c. tárgykörből egyetemi ma
gá.ntaná ri képesítést r.3erzett. Szeretettel üdvözöljük. 

UNITARIUS RENDÖREINK részére dec. 2l·én 
este 6 órakor oszt úrvacsorát Józan Miklós püspöki 

• 
vikárius a Kohá ry-utcai templomban. 

Hátrúlékos előfi?;etiiinket fe lkérjük tartozúsuk 
Idegyenlitésére. Unii"ál·i.us egyházi hllJUILI, túntOgll
tásD szent J<ötelesség: ig8Zi unitárius cselekedet, 



DR. GET.E[ .rOZSEF. szegedi egyetemi pl·orel<tol'. 
I'!nn:regyház1tözs.:'gi gondnok uflának , aki lapunk Inal 
szam.ában megjelent I'Izép ell{~et is Irta. a finn köztá r
soság e lnöke magas kitüntetést adományozott. Szel'e
tettel üdyözöljük. 

BÖLÖNI ANDRÁS presbitel'ünk és Nagy Panna. 
tiszta unj tAl'iu~ házasságát Isten egy kis fiúgyermek
kel áldotta meg, aki a keresztségben az András nevet 

kHpja. 
ZENEKAR ALAKUL az unitárius mövészek 

együttes szervezkedésével. Bejelentette a keblitanltes
nak megalakulását Szent-Iványi Sándor ügyvezetö el
nök, d1'. Bodóc::y Lajos elnök , Nagy Sándor titká r , 
Bodóczy Sándor hangszertáros , Jl1áTkos Jenö pénzté.
ros. Ujvdl'i László ellenőr vezetése mellett. A ~cbll

tanács a szervezkedést rnlwnszenvvel vette tudomá
sul és erköksi t á.mogatásáról blztosftotta a kör veze
töségét. Kéri az elnökség művész híveinket , hogy csat
lakozzanak a minden áldozatot megérdemlö n emes 
törekvéshez. Próbákat tartanak a mozgalomhoz csat
lakozott müvész hfveink minden csütörökön este 8 óra
kor a taná.csteremben. 

NŰSZÖVETS'€GŰ'NK felhívja a hivek figyeimét 
arra , hogy amennyiben személyes jelentkezés útján 
kéregetne valaki , a lelkészekre vagy a nöszövetségre 
való hivatkozással az egyes családo!rnál , sziveskedje
nek azt minden esetben arra utasítani , hogy Nöszövet
ségünknél (V., Koháry-u. 1.) jelentkezzenek. ahol a 
lehetöséghez l<épest t ámogatásba n részesülnek. Bármi 
lyen adományt, a legcsekélyebbet is, ne egyes önkéntes 
jelentkezőknek - akik közül sajnos nem egy híveink 
ióh iszemOségével é l vissza - , hanem a Nöszövetség
hez szlveskedjenek eljuttatni. 

ANGOLNYEL Vű ISTENTISZTELETET tart az 
Emerson Gulld dec, 26-án d, u. 6 órai kezdettel a Ko
háry-utcai templomban, Imádkozik és bibliát olvas 

• 
J6za'! Miklós, prédikál Szent-Iván.yi Sándor. _ 

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR EGYLETűNK dec, 
31-én este 9 órai kezdettel az Unitárius Misszió Ház 
gyülekezeti termében batYfís szilve8zteri estet r endez, 
melyre hfveinket szeretettel meglúvja, 

UJ NÖl MUNKATERüLETEK. Bndapc,t 
Székes főváros Tskolánkívüli Népmíívelési Bizott
~ága felügy elete alatt két tanfolyam nyujt peda
gógiai é.<; szoci{llis képzést nök számára. A Gy6r
rlondozónői lanfol~Jo1n kétéves szakképzés munkils
egészségügyi és munká..;;védelmi kérdésekben, A 
gviirgondo7.ónő mint 37. ü7.cm 'szociális tisz,tvü:;elöje 
nyer alkalmazást. 

• 

A KTSANYA K TSKOLAJ A cl!Yéve.. tanfolya
mán a csec~emő ápolásálnm, s a kisgyermek neve
lú"éhm1 és ro~lalko7.tatásába.n nyujt szakismel'ete
k~t. MJnd1cH ta.nfolyamot illető mindennemű fel 
vHágositás 13alonhy Mária igazgatónönél II., 
nimbó-út~ . (T.: 157- 182) Kizárólag reggel 8-10-ig. 

A REFORM. DIAICMOZGALOM az egész év fo
lyamán árusit ja üdülő b élyegeit 30 és 50 filléres 
áron, Az iskolai év előtt összegyüjtött bélveg<>ket 
a nyaral6táborban használhatiák fel a vásá rlók. 
A.. gondolat megszívlelésre érdemes. 

PES'I'SZENTLÖRINCEN NÖ8~övet6ég{j nk novem 

\)Pt' hóban szépen sikertilt nlÜsoroB estély t rendezett, 
melyncl{ során S zab6 Gáborné W eresR J olán fl'ónö 
flnuországl út.járól t artott ~rdekes előadást . 

VIDÉK 
HODMEZÖV ÁSÁRHEL YI gyülekezetünk szép 

meghlvóval t ereli egybe híveit az adventi esU I st en
tiszteletekre , az is kolás gyeimekek dec. 20-án tartandó 
karúcsonyfaünnepélyére, valamint az óesztendei és új
évi I stentiszte letekre. A gyülekezeti ér tesitöt pótló 
ügyes meghfvó m inden bizonnyal e l'ősiti a hivek öntu
datá.t s az Istentöl érkezö jó hírnek érkezését, 

NYIREGYHAzÁN tartott úrvacsoraosztással egy
bekapcsolt I!'I't entisztclctet Józan Miklós püspöki viká
rius, nov. 26-án. 

DUNÁNTULI kÜl'l el készünk, Bartók Géza noy. 
12-én Szombath elyen tartott úrvacsoraosztással kap
csola tos I s t entiszteletet mely alkalommal m egkeresz 
telte vitéz S(índor F~l'enc fbmérnök kis fiát : F erenc
AttIlát is. Nov. 19-én Kaposváron tartott Istentiszte_ 
letet. Sopronban és Pécsett az I stentisztelet megtar
tását 3 h ivek kérésére !(ellett sajnálatnukra késöbbi 
idöpontra elhalasztani. 

EIRO LA.JOS lelkész Karácsony elsö napján Oros
házán, másodnapján Szegeden a szokott helyen és idő

ben úl'vacsol'aosztással egybekapcsolt karácsonyi Is -
ten tisztelete k et ta rt. • 

ERDÉLY 

AZ UNITARIUS EGYHÁZ c, ;::.punk szerkesztését 
• 

Máthé Sándor újszékelyi lelkészÜI"K vette á t. €rdek es. 
szép lapot szerkeszt , melyet szeretettel üdvözlünk. 

UNIT ARIUS JŰVENDÖ c, la punk K ovács Lajos 
brassói lelkész esperes szerkeszté:'éoen é rdekes cikkek
ben folytatja tovább megkezdett in'iUka t munkásságát, 

KERESZT€NY MAGVETÖ c. ia punk Vári Albel'l 
és P. SZButmU1'to lli Kálmán szerkesztésében jelenik 
meg, évente hat számban. Az ur::itárius tudományos
ság szemléjét, m elynek elófizet és i ára évi 8.- pengő. 

S2'E. r etettel ajánljuk olvasóink szíves és m egél'tö támo
gntásába. 

DR. VARGA BJ!::LA püspÖk az Unitál'ius Közlöny 
legutóbbi s zámában meleghangú llyil t levélben keres~c 
meg összes e l'délyl egyházközst'geink presbitereit, "es 
felhfvta öket, hogy f izessenek eló az Unitárius KO;';~ 

lcnyre. Ne legyen közöttünk se olyan presbite r', a lu 
n n lenne egyházi lapunknak rendes előfizetöje és olva
sója Az intelem határokon túl és Innen egyaránt szól 
mindnyájunknak. 

AZ ERO:mLYl UNI'l'ARIUS NAP'rAR 1940. évi 
száma megjelent és Il'atmissziónk útján kapha tó. 

DR. SZOLGA FERENC 1!:S NAGY LAJOS sze
kelykeresztúl'l gim naziumullk tanál'al a l'OInan kOI'
mÍlnyrendelet köv etkeztébi:!n nyugalomba vonult~k , 
Szép ünnepség keretében búcsüztak el tőlük kcresztUl'i 
gimnázium unk vezetöi. 



CSEKEFALVÁN JUTtotta ez évben a székelyke
resztúri egyházkör évi l<özgyűlését. E megm~zd~lá~ 
. ditást adott a gyülekezetnek a templom es er:
~~ meszelésére. A közebédet a hivek adománYa!
bÓtkészítették el. A dicséretes buzgólkod~~ban 
r'l"árt L á s z l ó Zsigmondné sz. T a r r Juhan~a 

e o Jtanító felesége. de B. gyülekezet minden tagja 
~r~ette a reáes5 részét a munkál'kodásb61. 

BODOR ANDRAS l el ké5Z :ieJöl~ kétéves tf1 l~ul -
, ' t ·, tó n...ha7.atéxt Oxfol'dból es koloZSVal'l ~. 

tllll II yu ,,,, t' t K" 1"lt tód Sebe lelkészként nyer,t . be:osz us. L.IC o u ~a 
Ferenc a hrib?T~S ,vIszonyok n}latt. egyelore nem 
tud ia ö!Oztölld lJat 19énybovcnlll. 

"LUKACSI },{óZES ' fogarasi s. lelkészt kedei 
lelkésszé nevezték ki. 

HALOTTAINK: csokfalvi Raffay Dá~jel ny. ál
lampénztád igazgató 68 éves korában, .. Kol.tó András 
póstafőellen6r ó7 éve:;; korában, Sze·ntgyorgy~ Lászlóné, 
szűl. Gálfalvy Eszter elhúnytak . Emlékezetüket ke~ 
gyelettel őrizzük. 

HIVATAtOS RÉSZ 

Sz, 594/b,-1939, 
MEGHIVO, 

A buda,pesti' 'llnitá1'jus c.Qyházközség 1939. de ~ 
rombel' 17-én (vasárnap) d. e. 10 órakor a templQlll
ban tartja 

évi rendes Icözgyűlését 

melyre R'h úgyházkö'hSég mindes tagját szel'etettel 
meghívjuk. 

Budapest, 1939. december 1. 
dr. Kozma. Jenő s. k. .J6 .Z(l,11 Illi/dús s. k . 

gondnok. uni tári us lelkész. 

Tá1'Uyso-rozal: 1. D. e. 9 órakor: istentisztelet. 
2. Elnöki megnyitó. 3. Jegyzőkönyvhitelesítők. 4. 
.Elnökileg elintézett ős folyó ügyek. 5. Költségve
tés az 1940. én'e: a) fol yó-pénztár, h ) alapok é~ 
nlapítninyok. c) Koháry-utcai ház. d) Szövetség
utcai ház, c) Fenntartási alap. G. Kettős istentisz
tolet a Koháry-utcában. 7. Kántori itlJás véglege:; 
hetöltése. 8. Kebli Tanács által átutalt ügyek. 9. 
Tt.löközben éd:ez;ő ügyek. 10. Indítványok (íráshan 
('lőrel). 

NB! A 
szavazhat, 
fizett.e. 

tanácskozáson mindenki ré~zt veheL és 
aki egyhúú adóját hiány nélkül be-

Sz. 251-1939. 

MEGHIVO. 

Unitárius Egyhá;t.i Igazgató Tanác8unk 1939. de
cember 2~-én (péntek) d. u. 5 órakor a tanácsteremben 

6v~legyedi rendes ülést 

tart, melyre a Tanács tagjait szeretettel meghivjuk . 

Budapest, 1939. XII. 1. 

dr. Mik6 Ferenc 8. k. 
főgondnOk-helyettcs. 

Józan Miklós 8. k. 
pilspöki vlké.rlus. 

Tárgysorozat : 1. Ima - btbilaolvasás. 2. Elnöki 
~negnYlt6. ~. J egyzökönyv-hitelesitök. 4. Elnöklleg el
ntézett és foly6 ügyek . 5. " Közalap" költségvetése 

, 

194.0. evre. 6. ',elltészl nyugdijalap költségvetése 1940-rc 
a. ~yugdljblzntbJág jelentése alapján. 7. Lelkészi nyug
dlJbizottsag jelentése a telekvásárlásr61. 8. Unitárius 
MlsszlóhAzl Bizottság' jelentése az 1940. évi költségve _ 
tésről. 9. Jelentés az ország terUletén végzett hitokta_ 
tasunkról. 10. Javaslat az OTBA tagsági kötelezettség 
ügyében.~ ll. .Állandó Vegyes ~izottság jelentése. 
12. Időközben érkezö ügyek. 1'3. Inclitványok (lré.sban 

előre! ) 

NB! Nyugdijbizottság ü lése 1939. december 28. 
(csütörtök) d. u. 5 órakor a lelkészi irodán. 

. LELK.mSZI NYUGDIJALAPRA 1939. november hó 
folyamán bekilldött kegyes adományokat az egyház _ 
vében lHilás köszönettel nyugtázom: N. N. Szent-Ivá~~i 
Sándor lelkész útján 180 P, Csécs E lemér 60 P. Law
ner Károly 50 P, özv. Költő Andrásné 10 P , dr. Zsakó 
István 10 P: dr. Máthé György 10 P , Gábor Anta l 8 P , 
Nyiregyházl szórvány 8 P. Fekete Imre 4 P Telek 
József 3 P , özv, , Móricz Ferencné 2 P. dr. Suré.nyi 

, Ede 2 P , özv. B. Páll Mlkl6"sné 2 P , Gá l Mihály 1 P. 
B. Páli Mária 1 P , Ádám Gyula 1 P. összesen: 352 P. 
Példájuk szolgáljon buzditásul másoknak is. 

Hitr okoni szives üdvözlettel 

Budapest, 1939. xn. 1. 
Józan l'rI-iklós 

pi.lspöki vikárius. 

Az Un,itárius Nöszövetség közleményei. 
Az Unitárius Nöszövetsl;!g azzf.\ a kérelemmel for 

dul az Unitárius li:rtesftö lttján ax umtárius társada 
lomhoz. t egye lehetövé, h'lg-y a gondozása alatt álló 
családok (50) és magánoso:, (48) l'~szeslthetök legye
nek a szeretet ünnepén a szeretet ajándékaIban. En
nek a feladatnak csak úgy l udllnk mt:gfelelnt, ha uni
lárlus testvéreink mincIeg)'jkc meghozza e célra a 
m~ga áldozatát. Szeretnők. ha a L:uerme az unitárius 
köztudatba, hogy a karácsonyi á ldozathozatal ból sen
kinek nem szabad kimaradni. Kö: elc5sé~ ez, lfIelyet 
válla lni ke ll azzal a tudattal, hogy mindig boldogabb 
adnt. mint az adományra í'i.:3Zorulnl. 

Pénzt, a legkisebb adománjt ts, élelmiszert. ruha
nem üt. könyvet. játékfélét, ri"arácsonyl vásárlInkra 
minden eladható dolgot szeretettel kérünk és várunk. 

Az UnHáritl,.s NÖMÖV6lség vezetösége. , 
Unitárius Nőszövets{:gl alapító és pártOló tagsági 

dijat fizettek: 
a) 1939. okt. hóban: 

100 p-t Józan Miklósné: 50 p-t Borsos Zoltánné; 
20- 20 p-t özv. Rádllly Jánosné, Lawner Károlyné ; 
10- 10 p-t Barabás I!'itv.inne, Koltay Benöné. Hautler 
Ferencné, dl'. Havas Béláné, Rovó Aladárné. V. F e
renczy Mártonné. Sigmond Sándorné, dl'. Palász J á
nosné . özv. HédeJ'váry Hugóné, Lóránd Istvánné: 5- 5 
p -t dl'. Kendecsy Pálné , B. Iván Margit, dr. Zs~kó 
Andorné. HegedUs Szilárdné; 2.50·-2.50 p-t Pon~acz 
Vilma , Simonyi Sándorné. V. Nyiredy Gézáné, Nylredy 
Erzsébet ; összesen: 320 p. 

b) 1939. JlQvembe,· h6ba": 

20 P -t Lawnel' Kál'olyné, V. Ferpnczy Má rtonné: 
10- 10 p-t Barabás Istvánné, Koltay Benőné, Hau.~ler 
Ferencné, dr. Havas Béláné, özv. Ráduly Jánosné, ozv. 
Sámi Lászlóné, özv. Héderváry Hugóné: 5- 5 p-t ~6. 
nai Gézá né. B. Iván Margit. Ajtai Kovács J ózsef. SLg
mond Sándorné, Pétet"fy Gyul é.né, dl'. Pétel'fy Gyula . 
özv. Nyfl'ö Gézáné, özv. Jakob! Fülöpné: 2.50 p-t P ong
rácz Vilma Simonyi Sándorné. V. Nyiredy Gézáné. 
Nyiredy E~zsébet; összesen: 160 P. Betét á llomány : 
1130 P. Bar abás I stuú,IUl tJ pénztá ros . 

U , I 12 139 
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Istentiszteleti sorrend 1940. január hóban. 

1,1 o L I Melyik I Mely I Szolgi\luol v(.l!zl ' ______ ~~~~ ____ ~"~.~"~'~'~"~bOO·" __________ __ 
\) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4 .. " 

" • 

1,7,14 
R 2 1 

d. e. 9 

• • 
• 28 .... 

Szent- Iványi S. 
B.arabá$ István 
Szent- Iványi S. 
Barabás Is tván 
Józan Miklós 

• 1, 14,28d .e.ll 

• - 7,2 1 " " 

/J, UVtl Endre·8. S. fJimlibíl l 
(Rákos·ulca) 

" ., 
• • 
• • 

Bl I«Jrzelekben : 
X" Máv.-lclep froJ. JDIJhal 

• • • 
C) Pestkörnyéken : 

14 
21 

1,7,28 
8 

7 
21 

Csepel, Templom-u. isk. 14 
Kispest, H ungária-uti isk. 7. 21 
Pestszenterzsébet, 
Erzsébet-u. iskola .. 28 

Pestszentlőrinc 
Unitárius templorn .. 

Rákospalota, 
Máv. felepi iskola .. 

Sashalom, 

i,1,II,!! 
14 

7 

Kossuth-Iéri iskola .• I 14 
Ujpest, Deák Ferenc-u, 
polg i sk. , , , , , , .. 

Dl Vidéken: 
Debrecen, Hatvan-u. 24. 
Unitárius templom .. 

Dunapataj, 
Unitárius templom . 

• , • 

28 

7 

14 
28 

d.e. IO 

" • 
• • 

este 8 

d u.4. 

" . 
• 

Józan Miklós 
dr. Csiki Gábor 
Ferencz József 
Pethő István 

Ferencz József 
dr. Csiki Gábor 

d. e. 9 dr. Csiki Gábor 
Pethő István 

" " 

• • Pethő István 

d.e. " Pethö István 

- . dr. Cs iki Gábor 

d. u. 4 Kereki Gábor 

· "I Kereki Gábor 

Kerek i Gábor • " • 

d.e.lO. dr. Csiki Gábor 

• 

.. .. Ferencz József 
.. .. dr: Csiki Gábor 

NB! Aláhúzott dátumokon úrvacsoraosztás. - Egy

házi adó befizetését azért szorgalmazzuk, hogy végső 

esetben ne kell jen hatósági behajtáshQz folyamodnunk. 

Pénztáros: Zsigmond' Lőrinc, Hivatalos ' órák: délelőtt 

9- 1, délután 4 6. Pénzbeszedők: pesti oldalon: Lux 

Ernő, budai oldalon: Varga Jenő. Kérjük hiveinket, 
, . 

fogadJák őket megértéssel. Ugyanők átvehetik a lel. 

kl!szi nyugdíjo.lapr~ küldö.tt adomá nyokat is. _ Egy. .. ' ". 

házközségünk cse.kkszámlájának száma: 30.400. 

UNJTÁRIUS ÉRTESiTÖ 
Felelös szerkesztö és kiadó; Ferencz József 

Társszerkesztö: Szent·lvanyl Sándor ' 

Szerkesztöség és kiadóhivatal; 

BUdapest, ".,J(oháry-utca 4. Telefon 117.529. 

Megjelenik minden ' hó 15-én. 
Előfizetési di j egy évre 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközsé~ 
A lap elfogadása elöfizetésre kötelez. 

-, 

Uj 

UNIlARIUS IRATMISSZIO 
V .. K O HÁRY_U. 4 . I. E. 8. 
1I)'itm s ZCI:dán (Uilutáll 4-- (;, pénteken délelött 
ll - l és \'nsál'u:lI) délelött 10- 11 órák között. 

-
Ima és énekeskUII:'i_ 
l'ek, tankönyvek. 

Havas József · 
Üveg és porcellá n szaküzlete 

Bp., Vilmos császár-út 44 

ÖZV, 

Nő i és férfika!apok -- alakítások 

Péter Jánosné 
VIII., Baross-utca 82. 

ÜVEOés 
porce//án szaküz/et 
Bp. 1\1 ., Párisi-u. 2, (Váci-u. sarok) 
- - KIS, ÜZLET - KIS REZSI - OLCSÓ ÁRAK _ 

MÁTÉ ZOLTÁlY 
T: 384-289. üz/ellullJjdonos 

OR SY ~S EOR " H 
Férf] és n ői szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabáto!c S7.őnyegárúk . 

IV., Petöfi Sándor-u, 3. az udvarban 

cipész
mester 

II., Batthyány-utca 48 . 
, 

Utánaküldés kizárva! 
-clm: 

----~~~~~~~~~~~~~:~~~~~-----Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII. , lózsef-utca 61. _ Telefon: 1-392- 59. 

, 

• 
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