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SZEMLE 

Ö rökösöm: az unitárius egyház. 

N em v ollok gaz dayC! k, evy,!lázkőzségiin!" 
detében sem töltöttek be 'vezeto szerepet es 
mégis mélíól.:1wk bieouyultak f;LTTCt,..'/?gy egye
If"ies egy ház""k lwUwtatla>;Jaz :cozo tt. " elyet 
lJizto/J í.tsunk szrí1n1f ~Ta . Szel'eny~eguknel, egy 
szen'isé.güknél ta {an csak, (l, ,SZ'W ZU)1nc~sége 
'I lolt nagyo!Jb, m ely ~I1T(i 1'n,dztotta .o~t e t , hC!,OY 
eoy hosszú munkás eleten, ~l t, vereJ t(:!~v~l OS~
szekupO?palott 1 'ag1!0nka~ukat a fu~p;.,gy"~'.
mati unitárws egylwzkozsegnek haOYJali ol 0 -

kiil. J ' f · t 41 Fii zesD,'Ij (l,r nwton (~ Fm'ene oZ:~P, -'lj • • 

sz. alatN házába'n 'nwgaba '}'o skadv o 'ul ef/Y 1/}!~-
11'á1' teh etetlenné vált ö-reg vak ember: L a z a 'r 
J~n1·e . A .7.·msö világ számár a 'Jná1' TérI ÖSSZC01n~ 

_ lott s iga.tán osak az emlél:eiből él: B,efelénézó 
szeme!.·" el most 's oz em'/ek e" ), ozott fo utat. 
N em egy közöttük égő sebbel éget. a lelk'} t . [Iz; 
szen n em ;s oly on ,·ég em} 70m b/mUato . aszI. 
,·egge7 !o·időlt 11l ~l7őle .ldíséges !ámasza, fel! ett 
s.em efeny e dra ga 10 hltv es taz'sa, hogy ugy 
'n7.a,radt ott,' ?nini nY(I1'i ta lat,1 'o(~ás 'Után fl, tm'ló. 

, 

H ázasságukat egy gyermekkel áldottcl 
meg a Min r/enhcltó és az t is fellÍldozták a.hazcl 
oltál·án 19.i4-ben . A veszteség f eleth f ClJflal
lJn'lf.,kb a'11, i stenben kerestek 'nwgnyug'vást. B uz
gón látn(!cltták a templaznot . Utóbb má,· csak 
a felesége, mert a jó öreget újm f elkeresték a 
Jó bi hírnökök s látása elvesztése u tán o, hal
lása. is meg(lyenoiilt. D e m egmamclt f elesége 
hite és ez pótOUCl ct templomot. ~oltáro lwt 
énekelt, b'il)('ici t olvasot t és imádkozott . .. mig 
{/ gyilkos hór őt is ágybcl ne1/! dőntötte. iI1 eg· 
ható 1'07t látni és hallani, hogy ez az egysze'rií 
osszany mily en m egnyugvással vette ez t a leg· 
újabb OSalJás t is, milyen t ürelemmel viselte Cl 
szen1;edést és milyen szelí ,l megadással ejtette 
f ejét az l stell ölébe. MikO?' érez l e, hog?! köze. 
leg a 'l'é(J, fér jével közös akamtfal elhatá,·oz
ták, /lOgll P ereno J ózsef -ú t 41. szám alaUi bel-
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telket hét házzal együ tt a füzesgywf?lw,;t i 1f'ni
tdrhts eoy 7lázközségnek, hagyják, m,elyneh a 
llClgyalélez táTgyalás somn megállapított és el
f ogadntt á téke 11.000 pengő. 

.A hagY,atéki tá1'gyalás 'lIttán, cuniko1' az 
p(J.~/ hcízk(jzsef!. 71áláját és köszöneiét tolmtácso~_ 
f' lm (I ." zég elclben levő örökhagyónak _ be
j elen telte. hoyy t'ég,·endeletileg az egyházköz
~'ég'l1 ek lWrJYJa m ég a. fiizesgya-rnw ti hatáTban 
iekvő .!.·ét kat . hold földjét, ,továbbá 10.0 1Jengö 
l .. észp€1/ zt . '" elyet mindJart be lS !?zetett a 
,, '.Józd'r I 'In re és n e,ie li egyesi ETzsébet ,t cím.én 
létesítendő alapba., mint k ez,leti tőké t . 

N agy bnn mneű a hagyaték érté hét az a 
k;;rii.l?nf~n'!j , ami t ne'nt /8zabad f igyel'w(,en lí..Í1,m 
hagynunk, hogy L á z á 'r h nre nem, öröHöU 
'!'agyont a"lo tt t ovább az egyház/;özségnek, 
7. rf'lU! m a két keze tnu,nkájával kereste, előbb 
mint gazdasági cseléd, később, amikor már 
m eov etette lábát az első daz'abka {öl,dön, ki
fcwtó prns m unká'val, és most, a'lni lcor egy 'Irtun
Ir ás 4let kö,zp;lgö véghatáTánál elmereng a 'm:u.l
ton és v isszatekint küzdel1nes életére, érzi és 
biiszkén elmon,Uw t ja, hogy nem élt lliáb". 
?1?e1't ct 'nwsla'ni és az ezu.tán következő nemze
dék ek !" llája, szeretete kiséri haló pOH/i ban is 
és áldia emlék ezetét azoknak, akik örö""·e f e· 
lejtheietlenl1é tették mag"kat, áldozatos, ne· 
'ines oselekedetúk által. 

Da." kó II éla. 

RA OIó 1,ő1.vetíti Istentis~tel ei.ünket ;1 piin
l.ösd i ü nnell másodnapján dél elő tt 9 ór;li kezdet
tel Koháry-utcai templomunkból. A szolg:álatot 
Józa n l\1ik lós p üspöki vikárius végzi. 

UNTl'ARIU S PÁLYÁZAT középfok ú isko lá k 
növendéke i szá má ra, A valJ ás tani tó l eJJ~ész i JOli" m: 
. . d ·· ' R . / . K a' ·oly pr esbiter 100 \TIb i eszte u. ooe l1 . el 1g er I . , ' , . J 

., ct ' ' t · try kl vanJu fe· peno'ős nemeslelk u a omanya u"' , It 
"' , . . ," idén megtallll h asznalIll, nogy az ev vegen az "" .. 

t ból leul·obb dolgozatokat keszlLo no· a nauvag a ... . t 't l" 
uenciékeket :i u ta lmazza meg vele, A .. tannsag e e 
. ·t ' . . h' t és történelem kérdéseiben tanuaz U nt arm s l .' t tc lill s 
sHott t á jékozoUságukr ól fog b J zOI~y sago .1: .. 

. I ' .. endéket szer etettel lnvunk fe l a li cl, 
mul<. en n o v , JI m et gyij . 
h o' ' az ér dekes és szívet es sze e . . 

0'" y ezen . , tA' el'ed-r': ,J· ·· ct t tő ]nllyá zuton vegyen resz. z 
ln Ol ~ o e " - lelesen be
Ol'Óll yrő1. la punk júniusi számaban r ?sz f Ih ' ,-' k 

. . . k f - l 't p edl '" e l \,J U .;;,zámoluok, Hnrelll Igye me ,'" f' !';zép 
. • J/é / ' IC . ly pres})Jter a ul , . arra , h og ).' . (I.ger al? ' , _ . ' l'elJl öttck 
Jló)dnad{t<:;á ~ ú;iabb tanu,~.agtéJ~el elf~~~ 1;lágu nk r é
lS követbe bk, esetleg f01Sko as .l a , , 
~zére kitii zöt t pá lyatétel adonuí uy ozHsavnl , 

J UNI US hó ll -re t er vezzük kocsOI'eli t.~JIlI)lo-
. K·· I'· meghi vót kiilduuk. lll unk t'e lsz(' utC' lcsét. II un 

CIl\IV AL1'OZAsrl' kérünk eg·y levelezöltlpoll 
jelezni :l. kjadóhivatalnak: V., KoJ~i1r:\" u. 4., ne· 
hogy II IUl) kiildésében fennaka dás uJlJon he. 



Porta. 
A Illult száz,ac1 nyolcvan a:; C; ve il)C'Il . cf5Y 

clc".hrccclii poigáJ', névs~eri lli . j~r7abó Jgzsc!, ~Ht
rt .ért :1;.0; rlllitcll'iu s L'gylJazbtL UJ egyhazn l~·a.nt 
él 'zpH jóin rlulaUJóJ az lIpi t~trius ~gyllaz~·a. 
11'1"'V('1 "l Hntvíll1-lI. 24. szamu bclso tclkel, 
n;(J,yc;l .. 'az egys7.C' dí hb bé~'lal~áEok:., m~ll~~tt , 
1998-b'lJl eo'v IJangu[atos los l1TIahd.z cpult. 
r : ';vanc~s;dt6 és nővé re Z:;ória. iJZ un itárius 
('~:Yll'íZ I"l hag-yhlk az onócli VCl'éb-clíí löbell azt 
/ '2] c,:"t.t. hold tcl'jccl r lmíí jJrima suí n tóf~lcl~t, 
il mclyf.-'Jl I11nst. már jókarb<ln ~?VÖ ...té.~~yahaz cs 
gaZcl!lsági épü letek megfelelo bCl'Jo,:ccl cln;cl 
bi ztosíta nak az 1921. novC'mber utoiso vn~a. I"
l1il pján - il m~nc~ii.l~s folytii.ll alakult UDltá
ri us In1Ín v C0 'Yha.;,dw7"segn ck 

CfilU1ike:1.z, 110gy az cgylulzközség a iöbb
r€l1db(.'li épít.kczésscl jelró adósságiól megszur 
hadulva, rrudes Iclkész i állás t i udjon szervez
ni DebreceD és a. körn yék közvetlen lelki gon
dvzás a. végl'tt. 

~findez - úgy hi szem - benne volt uz 
öl"ökl ( ~lp:yók gond olatában . A tculplomocs ka is 
oda. épül t, :1.hová az utca vona.Jában ök szán
ták és e l ő l 'G kijelölték 

Megható az II kegy "lot, mcll yel II clebre
í~cni fi.lia el ri tő l fogva ii ldozott az örökbagyók 
C'llllékpnek il. Helivan-úii temetőben, elhül a 
híres Csokona i Vitéz ~1i h ,:Íl y hamvai nyng-osz
md\". 

~{iután ez cl tcmf'tö megsúinik a .fili~l 
gon~loS~{Qcln i ~íván1", hogya nngyJcl'J.;;íí I lugya
l\Uzok tlamVil l a rlebl'ccenL NalY:yC' rclőbC lI lűvő 
új közl"metőbcll nye ljenek mcp;'fclelő "Illclyc-
7-es L Olyan díszes s írhelyet amit méltá n mcg-
él'demcl n(}k. ' , 

_ ,A Porta köt"lez, Az a jánclék-porb pol. 
g-ul'.1 ogot bIztosított Ilckii nk Debrecenben . A 
l ('gJ.;;~~."esebb, amit tehetünk, hogy mi is mcg
t('~ytlk a magunJ\ét a.zokk a.1 szcmbc!1l akik 
rcallk gondoltak az ő végl'cndr1ctökbcn.' 

J\l1!H.tk idején II végtiszlessé()'ct Ű~)'yik kOM 
1,,"sv'1L'I I lk' " .\ ' """ 

I <: I C "eszun \" vegczto a kolozsv:iri káll-
:U~ g.\,1;l 8zc1a l.n.i k isér'débr n, l\1osl mi mint há
~)"l-.; f.j z (~ll{'ml u tódok, l{l~fD' (llcttel' kisér:jiik 

a potokai vén·ső nyu(l'ovo~ h,-.b' o" I-I'(' 'l cl )' . ,- 1:;:1 t:I \.; ,/ \. , 

i ( . 1Y C I~ I'(lC.C.~ ... 1 1\ :,g~(,l"dő be, :d~.o l iu cl v'a."levő-
., ..., f " ,e~~l~ J... J ezelo t.t mcgcpu It a d í HZCS 
t.',I\ . :I~~I I~I ;.-;o val kapcs~lilt bn n a I la.lotthum
" .. lsztO IS. 1\{arYyal'orsza,n'on .. I " IfIébe "Ett"l o . . <Je eo . IZ C so a maga ne
l I~ . '..J o nem lTIC'SSr.c va.n a.z (lj s ír "11TIe.!y
\~Z ]llItC' l11 szerint hálás szív vel fo;rl1 ·" lI~ · C!;..:;'l

I'an col<olni az ut'-,r l' I " ti "b . . ... . '~~ . fi o·: . " , . . ~ <: . 1~l n. \. ';:0tc. ·, wzo nem"edek 
)ht .1d~ IS, c.lk l k,~U1lta.nll S voltuJmt érté kelik 

f-:O IldgYnl.t.art]ak. ' 

A I'ortf' köt"]" " I ln" '1'0'" el I b " I ' ' k " ,.V .. · ,~ , . \., li C) ro ro'Y Illa -
"kl'l\)t P;YIU 10kczc

b
ttW kben, l(i ii Zos2"ya I'm<:tt~'n is 

" U I" e"'y cl " t lk A , > " "nye b ,,, f .. SO o 'ot. z u·\'ándékozó l{' 
\'· n gyszern · ol]' , " ,. meköl ' .' ( fi lves cs neJe, akiknek o·yol'-

( lIlncsen, A% egy hl:íz közsógct totték'"' meg 

~1"~~(Ö~lik.ké. A tC'IIH'n ü:gas udvar m~lI (>tt két 
I ~tkohaz I S vanj az ch"Y1 k1wn l~lrtl\ I'of"ytái." 
1~?I~;"l' , 1',lklk az örökhagyó, a~i mint ll1 ajdnl'l~ 
,~lcl.htal,I~~, csrnclcs (' I vonult~ug·bi.ln (> lclC''''"é l s 
r,l .lgy lelki Il y uga.lommal tekint vis~7.·\. 'l ~C' 
I.~t?tt élctpály.~ra., ahol I sten akal'~;t[~b61 n cn~~ 
leglben eg-yerlu I manl.dt. 

~~,togat~sOI]1 ,során toki ntciébő \ uzt VC'l 
~rlLl 1\1, a hU Ci:iU 7,'U:.!W!' a kézszorítú::; ból {lov 
ereliteiu, hogy l~em bánta. m('g, amit 08e \('ke
dett ; mert - Im(' - önkénll':-3 'í ldo" t: ' I 
beí rta. nevet " It ." k c J';~l.aV, t , . .Jo ·OVO Ill -nek dí sz<.'s sOrOz.<lblba 
a.~knek rt. Sza.ma erdély i viszony la.tban _ le< 
glO. ' 

, Ug.y gondOlom? hogy a. százflc10k fol va
man mU1dn zok, a.k lk Gny vao'y 111 '1' ~ '11'll<b"'lJ 

I
, I " M, o , ( ", < ( (l 

egy l<.1zun ( a.nyagl CS űrköl cs i fTyal"II)'l t'.',"a-llo' 
II 

' ,~ , ,. I o, ~, c' Z, 
szú (,J}H II I vOla na. \: ~mcléséheh, történe l mi ön
ludata.na!", y.z I~:nzsagba. ágyazott szent hité
l. Pl.." hozza.]~l.'u ltc~k, ezt nűm azért tették, hog'y 
;,lZ o emben nc~ok ti <lnna.k emléke I'önllmarad
Jon , .. I~,an(lm ,.aze rt., h~gy ki fcjehé81'C juttassák 
az ~l'?k ('~J,:,olelezl't!~eg~'t,. az unitárius rgyház 
fclvJlagmnto munkaJu ll'ant, 

,A P orta kö tolez, ',: ' Mert kap ut n yitott 
lJekunk ,a~ U l', az ol'ok rrCl'Clntö, cl. kör,ös 
rnB"l~ n yel ed~s Atya, l~og·y a-z élrt álc1ágait, a.. 
tf'shekét, mInt ti. Icllneket is, 6lvc"hcssiik és 
lna~.unkévá tŰA"yilk azt a maga sztos, testvéri 
l"lkll lctet, ;]mely a J &hUS evangélillmából su
gcíl'úk ('elé nk s amely kimond otlan e l őkészí t 
bennünket a.rra, hogy a mennyei Porta. előtt 
se hun.v.iuk be' :.t mi ,szemiinket. Látván-lás 
sunk, ha.lI ván-halljunk, és értsük meg, hogy 
HZ adott, és al. ácl legtöbbet, aki l.nagn-magát, 
~ zívót-l cl két adja a. szűnt üg'y oltáf'ál'H, 

.r, M, 

MULTUNK 

Kriza püspök ismeretlen levele_ 

l{ r izn pii spökiink egy közérclpktí, isme ret
len levelét adjuk itt. Életének utol só évében 
írta s b izonyí tja il levél, menny ire l'onto~1lilk 
lartotta. az unitá r ius eszme tc rj (',sztését. Az 
Alfö ldön, :-:;7,e'lltC'S Vc1I'OSel.b<ln lakoLt az cl, Ynrga 
IlPv(í "ha zil Filán;", ilki hoz címezve vHn a 1('
v61. Az ilk'tő bizonyára é rdeklődött nz unilá
r i us vClJlás iní.nt s II pii spök nem restC' ltc rI ff t
n1clság'ot, mag-n il cl la műg a vá laszt r lég rész
I<:'losen, cg-y l"d.f.; d könyv('kct is ki il rlöH, melyek
ből bővebh hí;jókor,ódás volt. szere·z h ető, 

1üi n krt, cson k,l magyarOl'szi.í.gia Im t, érdekel 
(l. levél .1 p i i ~ pö k szcmélyén kíviil i lZél' t is, mel't 
Szen tC's l'e í !·óclotL Beil' ott cgy hcl r. községi.i nk 
llPJTI a la ku lt. elo mutatja C'Z fl levélvillh'is, hogy 
az Alföl d már a XIX. száza d hrlve!l cs évcibcn 
él'cl ('klőd ér:-;sr l volt mi ncleJ1fclé az un itcí. rius 
' "al lá s il'ánt. 
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A 10\'é l máso lata. Ilngyti sztelcW 8 0ÓR 
Lás zló szolnok.i I'ef. le.ll"ész úr útján koriilt. 
llOz~án k, aki <l fentcmlftcf..t s%en tcsi Varga. úr 
hag'Y~ttél{ában talált.a. 

A levél a következőképpen szól: 
'l'i sztelt H a.:.-.a fi t.ár s ! Az uni tál'ius v allás 1848 

óLa lévón a z egy magyal' Iwzúb a n törvényesen be
vett vallús, azelőtt ped jg El'délly-el együtt a ma
O'va r bonial.:: ra nézve valób~]l1 ism er etlen föld, n em 
o ' 
<lsodáloJD, hogy újahb időben sokan ldvf.innnk c 
~ajatságos vallással meg'ünnerkeelui, amely mer é
~ze]] látszik szcmbesddini az unitárius nevezette!. 
Fú;jda lolll, hogy az órcleklett évig úgyszólva rend
őrj fegyelem a la t t állott az unitárius Eg'yhúz Er
délyben. U~ryhogy 300 év óta, amidőn keletkezett 
cz a felekezet, szabadon, önállólag nem vol t sza~ 
had az llU i tárius Egyh.áznak saját zsinatán á lln ~ 
!Iodni a. meg hitcildcelyei felett, hanem a politika,j 
hata.lom szabta kj ' úgyszólva m ily iránya leg'yen 
a mi hitvClllásunknak. Innen következett fL JÓZllS~ 
nak csa.knem f élü;tClli magaslatra emelése, sőt 
cimzett~8 i~tellség'e, amen nyiben legi nk ább az I s
tentől, az Atyától eng'edméllyezett ,;ist.eni" cím 
mel kellett ft mi megvál tónkat, a Szentírás sZl'rin t 
"ember" J ézus Kris7,tu st feldi szíteni., , 

J elenleg az államnak már több esze kezdvén 
lenni annál, bogy az emberek hit és lelkiismereti 
dolgába avassa magat, . tisztán, világosan kiféjez~ 
hetj ilk azt, hogy mi sajitképpen Jézus Krisztust 
embernek tartjuk, de ' megkülönböztetve mégis 
mimlen embertől, m er t Ő az isteni gon dv.iselés;iek 
embm·iségi. h áz,tal'tásában m essiás i tényező volt a z 
emhed lelkeknek felvilágositására, n emesítésére és 
vig'asztalására, szóval HZ erlcölcsi szel lemi érdekek 
fel sőbb fokra emelésére nézve. Az I sten oszthatat~ 
Inn egysége mellett teh á t a J ézus Krisztus I sten 
től lett idvezítő küldetésében való hit a mi Oré
dónkn al{ , hitvallásunknak másodile nagy pontj a, 
nem tartvún esakug'yan szükségesllck az emberi 
nem jobbítá sára és nemesbítésére. megvúltásal'a 
ős üdvezítésére, hogy l sten testesüljön meg, hogy 
legyen egYS7.el'l'e isten és ember is, hogy a kereszt~ 
rún való halála által váltsa meg a bűnös emberi.
ség'et a raj ta súlyo<:iodó I sten hal'ag:j ú tól, örök 
"ú l'ho~attól, Sokkal észszerübbnek, termé~%etesebb~ 
1\ek tartjuk, a csodák féhetevé.<:iévcl, csak ember 
úlLal válthatlll meg a z emberiséget i steni gonvi
f:>e lés vezetése alatt. 

E részben bi tünk egy nag'y pontja m ég a lélek 
halhataUansúgának hi te, a z igazak :;utalru azúsa, a 
1'os~zak büntetése, stb. 

Fennebb emlí tém nyomott á ll apotunkat, mely
uél fotr va szabadon nem ny ilatkozbattunk soha, 
ull nill fogva r égi vallú sos könyveink is inkább 
(':;;,ak a s:r.entírús él'ielmesebb helyeinek összeillesz
i é:-.éből itl lallak, Tvl á r pedig min t a magyar l, ö!tőis 
mond.ja : "oMill den kOl'uak van I stene", minden kor
nak i'a j útsúgoS fogal mai, nézete i vannak Istellről, 
<.t va llúsi dolgokróL Ennélfogva ú j ra k ell átdol 
~OzllUll \': a vall ásos kön yveinket. Jlven }{ísél'l ot 
mú l' a z a FOl'eHez Józse l' l<o lozfivál'i I ~lkészjjnk úl 
tal I,őszí tett. k óLó, tovahbit eg y kifieiJb kálé, amc-
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lyct isk olúnk szúmÍtra készítcUen.l vo'lt o", o ' 

, 't l II . . li.gvch-
Ha 11 meg ,:;o :7cgyCznem hogy e h' l' 

, " ' 0 ' , gy aZtln ,nak 
nem celJ1.l alTa torekedIli h on' y eg,, \, ' ' . 

I 't I' ' b, - Ol lllu sag le-
gyeu a ll OlUH ul III den aprólékos l'észcj.,c k'l' , 

. ' o' . EI"" L, l C JC-zeseHC 11('7.Ve, ( ottunk az a régi szabály; , 
III In cClJssa l' i i s II II i tas, 

In Don neccssal'ii s l ibertas 
r n omnibus cbal'itas. ' 

. A rőel ~'ekre nézxe ha megegyozünk, ~zabadsá -
got ellge dllnl~ a nem lényeges I)Ont l , " 
1 "1" b O'" . t I ona nezve a 
( ll on 07.0 nC'l.:e -e m ek, de azt t""l,'ul ' 1 ' 

o. " CH, ~, lOgy uz('r t 
f'gy test ul ethen m eg lehet H'rll" csal' Ic' I , " .. , ~ g YCIl ura -
k odo a sr.eretet krlszt.usl törvén ye, 

(Ezutá n m ég néhá ny m ús művet aJ' anl t, 1 • • , unu -
lOanyozasra, 1l1 111t az Unit. Kis rrüköl' Ch'amin 
mli\re i, továbbá a Keresztény Magvetőt. M~jd í'~' 
fejezi be levelét:) b 

Örvendezn i rogok, ha ezen, néze teinket esak 
gyengén, tö r edékesen kifejező könyvek által 11 0-
mileg' oszlathatjnk a felőlünk uralgó téves hiedel
meket, s lega lább a nn yit átláthatnak haznfit{u'
sai nk a nag-y magyar honban is, h ogy mi is erőnk
höz 1,épest keressük az igazságot, óhajtul\k ahból 
hál' néhány gyenge SUgá l't emb!}l' i gyarló el ménk
kel felfog'n i s azt lehető egrszerüen kifejezn i, 

EzeIcután szíves t isztelettel vagyok k erlves 
Varga úr őszinte k ész szolgája 

Kolozsvár, dec, 31, 1874, 

Közli: Botá,' bm'e , 

Kriza Jú nos 
unitúrius pii ~IlÖk. 

JÖVO OTJAIN 

Férfi konferencia. 
1939. június 8. 

E gy7:ázkö,zs!,giink ",ind,!n , esztendőbe~, 
M((oya,./c"ton nnrlez, meg fe'f' konferM,"!"
ját, 'melY1-e az ' idén j 'ú n i 'll S h ó 8-a,n, az 'wr-
11cltpi hivr.lttali sziinnapon kerül sor. ljJ1Te CL kon
fe-re'nciá1'a CL szoká~1toz híven meglnvJct a ln·cs-. 
hitereket, az egyházi tam,ácsosokat" ~s e(f!)ház~ 
egyleteink és 1nozgalmcL~nk. 1jezetott" JI;Jl11o~le1~ 
"driig 1nept"rtott ',anterenc""., ",eOJetentlb"'" 
/cb, 25-30-an, de meOJelenhett,,,," 'VOln;, .otve
'}len is /Irt tÖbbii.nkben vadt ?w{Jyobb afcf:ozat
készsé'::; és érdeklődés e,qyházu",k dolO,!' Y:{I/Id: 

A 'PresbiteTi fJyűlésehcn, ,e soro l~ zrn,~{/t .~'.'~ 
l iaen gyakran megkérdezték, l/Ogy hl ~z terikt

csoda a??wz Ct f eZszólaló, anziből meg e i be. l ,a

lrltani a,zi is, hogy presbiteTein~; n~m m;~,ncl.!s
meTik eg yU1,ást. .! ú,niusi lJresb1.fe1'~, {j?J'ltlés.n,";~ 
kön ?ulolc ú,j presbiterünk tesz esk'ld, nyoloG }"} 
t"mtbe1~rel bŐ'l."itl ((;z a kör, melybmt az (~ (,''!Jlwz
Z jjzség ii.O?}f!/inek legl~ö~vetlenebb , ~~ze~,~l,,/O,~~ 
70.ln,," hely et. {{"szl",l},," fd {be "le', lm,,':o,,_ 
f m'e'nejeit w'n/, hogy, '1neg'lo$111, e1'ke(lJ,U?,~1. , ~FI.I/ 
mással, erre ez ft 7~;onf~r?'1~~la, me/y 'l(1~:~(,ll~bZ 
Megelőzi presbitert fJyulesnnket, a lf.!lktvalo 
alkalo·nt. 

, 

• 



Férfikonf erenciánk . 1}Tog'rClllJ~mjá t úqy (~l
lí/oltuk ossze, hagy (I Z Isn~"rke~!e~rf3, a. ~~szel
f/(,/(1srp (I, r/élután fol~a~1.",!I/'1t basef/es ~du 'm~t..
rar/jon, ,ft merT most kertn~;, lJ1'es,!~te1'etnket ~S 
1(f1l(fc:;·osain{.·ot, hoOY sza1t..Ják rea r:1"1'e a tala.l
koz6ra (lZ f(Jész '}wpo t , ~8 1narac!Janak .est/p 
!l1{(tfJ.'lja1·/(,lÍlul1, hoyy ,,!al~b~n k01.~feren~lC!. es 
l"túlkozó i::l tche~~sell ulel, osszegy ulekezeSu,1/k. 

1\ on!er,ncüí" kon az J stentiszteletet P e
t il" Ist ván lelkész twrtja, elő(ulást pe(/ig dr. 
br. D a 'II i e l Gábor cr;yltázközség?' {JO'Ittl'llok.: 
A.;~ "(j'lj!/(ízak szerepe (IZ egységcs_ nt1Jlzet~ 

í:.ijz v(~tr;J1é ;I.l1 kiolll kUdsríban u {/oll f lolatkö'rbe·n. 
A konf eTC11ciá1'O, rt lell.·észi lI ivatalbom le,

het jelentkezni. 
• 

ERDÉLY 

Hirek otthonról. 

FANGH ERZSÉBFJ'l' ny. ta núrnő. egylulz i nő
Illozg<ll muuk buz;g'ó 1ll1lll kúsa, a londoni Cha llnillf.!," 
8ehool vo lt t<1 g'ja K olozsvHJ'on elhuny t. A Pi-íkey 
és F angh ('sal údok mel1~it elhun yta m i udn ya~ 

)n nknak ösr. iu te búnatot okozott. P élchw dú!'; a itt 
111<11'<1(1 <1zo nha ll közöt/ Uok. 

TEOLOGVU AI<ADÉMIANKON d,·. Vomfl 
Béla püspökké vú laszt{lsú"al megüresedett I'e n d ~ 
l'ZC l'es teológia i tanszóket (h'. Pikker J á nos teo l. 
m . tan á r, Szent ~l llányi Sá ndor eltávozásá val m ('g'~ 
tiruscdett gyukoda ti teol. tansz;!Ske t Hwnczr;d i Pú l 
ndlús1anilr Jút.ia el a főtanúcs döniéséig. 

NAGYSZEBENBEN Gá!fi E lek tordai s. lel
h:ész I"og la lta el a lelkészi illlús t. A f iata l é~ telwt
ségcs Iclkész;iú J.'s unknak ősz in te szívbő l jó munl«lt 
Ic ivánunk. 

VAGYASON Dobai I stvún örök ét a hí vek cg~,r~ 
hangú vúlasz túsa fol ytán Kódú1' Lajos lI ag~,,:-;,.,e~ 
beni lelkész fogla lt a cl, aki már s . lelkész ko ráhan 
l oe~l~ utatta, hogy a lkalmas ~l vargya si nyá;i ve~ 
zetesere . .uj munkahelyén szereteLtel köszönt jük. 

JCöVEN DEN dr . Fikke1' J á nos őrhel yét Rende 
Ból a vette ilt, aki el ődjével együ tt eg yházi reform . 
mozga lrnnnl;; nak egy ik vezetője volt. 2I1edgyescn 
~cml~lomot, .spíteit, s megmutatta, hogy mu nbiva l 
co; furad tf;uggal a holt kövek közö tt is lehet életet 
t~ l'cl~,t~ ni . Uj mUl\kahelyén feladatok várna k l'eú, 
~H $;S"~I ,k, ~ ogy,.azokat ,i8 becsülettel fogja elvégezIIi. 
,r.. l ed .,.,ye~ 1 gy ulekezetebe hozzú méltó u tódot óha"]-
t llnk. . 

TOROCKON 1,0 .... m ' .. '\·clo .. 'I · . h' é ·t · . • , . r. eS t a z pl eset vet , 
l ek t(wvhc h íve', ,",I ' N,,',,·O' · ' ·1 I .. I , ), Ö ~ .... , ~ II Ill Cglll{ u a z cp IÍ W~ 
Y.Ui , ~szcl Letö a la tt 1 .. h . A .. . ',. esz az UJ a]l ék, moly az 
. IdUYOSVl(lck kultúrhÍlzainali szóp sOt'ozn!·', t · t·o ~J· " Ry.apOl"tn . U ' , . .< , ... . 
:,: II d l l. II ltU l'iu s gy ö lekezetü fa lva ink eI ö l~ 
.1!lI'IHH a kultú rhúzak é}Jí tésébell. 

lllHAHBAN t ;0·t· .. · 6 I " " I' 
I l 

,.,z; U ,JI ~ wzgyu es t ta rtottak 
file YII C ( sor /II"I ÍJ '] "1 I I " • ' ., .. ) HII'om c.VI·e g OIl(l no l, k ;'t VÚ~ 

-
, 

lto;ztoLl..ák Bcr ecz1cy D á niell \ k" , '· 1' , ... . , ~ oz~y u csen az 
Og'yh<lzkoz8eg tugjn i fcla jánJoLLák [lOg,' ", C ' h~''-
[" 'l d " , ~, )';~ , .(" 
o Jct megÍl'ágyúzzá k, felszánt"]á k · !lC ..... l.k: .: 

If " 1" k ," ~ '" I ('i" legn:',uve .l , hogy ezzel J ~ hozúdál'u!jnll uk g'y ülc ' 
k~zeill k. gYHl'a pitÚsÚho:r.. Kom j ál,szeghJI (l(.\za. I c l ~ 
Itesz B tha rlmu ~s Vt l'seO'yll:' ' b N . . , . -. ~ . ... . <lza a n j ugyvu l'ndon 
sz;cp es eredmónyer; tnunkát végez, 

" LÖR1NCZY GÉZA bukaresti mir;szió I c l ké~ 
sr:u ~,k a hus,v~ti ünnepek a lka lmával Bu"k al'eslcn 
la " u,l Ploesh cs Bus teni vú rosokban if:! Úl" vuc"'ora
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o~:dassat egy bekapcsolt I s tent iszlclclekct tartoU. 
u~~rrA~lU,S E GYHAZ c. lapunk tún,szcl'

kc~zteso t J.1tathe . Sú udor ú jszékeli lelkész; vetle iü. 
<lk l. g'~~ ~dag elmeleli és g yakorlati tnpasztalal,li l 
mos t u;, lUullkamezőn is hasznos íthatja. 

TORDA. Az "U;i Magyarság"-ball ol vuf:is ul.; : 
Nagy ü nnepü k volt virágvasi:írna p a tonini tl lli ~ 
t ~. riusokl1ak . A tetemes kö ltségg'el res ta ul"á lt Őf.! 
rég'i templomukat a város és a kö rn yék lakoss{l
p:únak részvételével meg-tar tott I stentisztelet ke re
té be n a d tú k á t ismét r endeltetésének. , 

1\ KER~SZTURL un itári us eg yh,izkör fel 
üg-~'e l ő g omlll ol,ú ul leg utóbbi közg'y tílésén rh-, O ,'i ~ 
'1) ltth Ár pád ügyvédeL, az eg;y háL..kj)r i Dú\' id Fe. 
J;nnc E gy let elnökét vúlasztntta meg. Szeretettel 

' iid vözöljiik. 

llEDÖ ~nKLOS homoródszentpéteri lelkész
t~"rs u u k á.pr . 3·4n 47 éves kOl'a ban vál'at.luuul ol ~ 
h uny t. Egyhúzközség'e által k ibocsájtol t 8Z0 1ll01'Ú

:iclentőbő l i.dézzük a z alábbi meg'ka pó sOl'oka L: 
"huszouötévi építő lelkészi m unka u tá n, nag'y Jel
ke és aka.nlt:ere,i e súlya a latt testében ÖSf>Ztll' O Jl ~ 
pa nt. ~nuden ek SZél) ékes r endben legye llek I<öz
teleid Amit tesztek, lelekből teg'yéte lL ~zck az 
evangélium i igék voltak vezérelvei. Fá radhatat~ 
Ja u lelkes munkát vég z;e t t egy há zközségii nkhe n. 
hogy m~ t a nya g i és szellemi jólétbo omcJ.je s a 
nepet müve l j ~. F á jdalom, a lelkes munka !t il'telen 
\'ég et ér t. É p pén az élet delén." 

BU KAR SSrrBEN egyházunk telket vásárol, 
f> a húz egy l'észét temp lommá a lakí tja át. Ugytl ll' 
ot t lesz a lelkész lakása és h ivatala is. lJu kal'es ti 
g:;rü lekezc.Wll k fejlődését örölll mel ü ~h'özöl jli l" 
Egyhúzi és magyar népi szem pontból egyaránt 
fontos állomáshelyet tölt be bukares1i missziói 
idiomásunk. 

EGYHAZ! AJANDÉKPEL DANY. Ez! a feJ
iI'élst viseli közel kettősz:í z cimszalag', s jelz;j azo
ka t a IH!ld .inyokut, melyeket dijmelltesen tud eg'y~ 
hazu Ilk mc:,rkiildeni a zokna k a szeg'cllysOI'S ll hí-

. " 
veillknck. aldJm ck nem telik elZ é"i négy 1I00lgo 
dőfizetési díj meg'fizetésére, l\Iiudez t cs.lk nkkor 
tehetjiik Illeg', hogyha elöfizetöiuk JlOntoslI1I ele
get tesznek fiz;etési kötelezettscg·üknek. A 111 6 11 )'

ny iben val:lkill ck all yng'i helyzete lIIeg'cng'cd i, 
hog'Y lII eg'l'i ;r,esse az U ni.tá rius ,Er tes ítíí eIöflzdés i 
ál'á t, l'I zt II lcg'nagyobb örömmel vcss:r. ii k. Eg'yh:.íz;i 
~: jü ll d é k J)é l dá ll ya illka t Jledig fog;Hlj:ík ol Y1ll1 sze
!'etettel. m in t ami lyennel mi <lzt megkiild j iil.:, 
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SZERETETMUNKA 

G yermeknyaraltatásunk .. 

Egyluíz /lnk az 14e; évúen 'is két csopodbo'1/., 
külön fiú (~ .... leánylábm'úan Tcrulez gyermelmya
r;,lIal,lÍsf . .d llilJOTO.zá.'i -ideje 25 nap. Ö:'i.llze .... kö~/
Ii';qc 30 pcul/ő. A Tészlel c.'; Inrl111.vaI6ka l, II 'Val.l.as
ia;/,U6 lelk!J.izek állal !izélo.'izloU tájékozlató 1(/1Jok 

l(/rl{/lm(f~z(Ík. A folya'l1lod'vfÍ1I'})okal II 8zélo.'izfoll 
liirz.r.; !olJOkon, május hQ 30--jg kell úfmJJujfml:i . . ~ 
később úcér/;('ző folymnod1JónyolwI nem ,/:('slizuk 
figyelembe. , 

A {MlálJ01' .iúnius hó 26-július hó 21., fl leany
IdbM jÚ/-ilf" hó 31-aUrJU.'lZ' u.~ J/ó 25. !cuzüll. Im'f. 

A tcíúo7'lJ{f csak első elem:i./. má'}' végzet/. és '/nég 
m:m é1'ell sé!J ize ll fiú.kot, és első elemU 1J/,(1 1' 'vég
zett de negyed-ik polgá1"isM1/Cíl nem időselJu leányt 
'i'fszünT;, nUl!)1I1lklwl. A vidéki leáHyok kivétclt 
képez'J/,ek, 

..4 táúor 1'észé,'c Uszl', zSÍ:r, bnrljonyo, szúraz 
MivelJJcsek, tojás. cukor és lelcv(Í.1'oflomrfny' ,\ize
n ' tettel kÓ"iinh és vúntnk. Az adományok: 13"wl
luis JsI 'lIá'nné 1w!Jyliszlelel'ii asszony cím ére: V., 
J(o/uíry-'11 . ..f. küldendők 1939. jú,Ü'ltS hó ll). és 20.' 
között. 

A /1útcíbor vezetője: Percnez József, (I. leány
táúoré: Szen1iványi, Sándor lellrészek. 

Bármely felmerülő kénfé,.,uen F('/"(',ncz ./ 6zsef 
lelkész. me!Júizolf idúm"veze tö Iizo7gúl fel 'vlláljo
silással. 

ANAGYVILÁGBÚL 

Megnyiiatkozások. 

N[F.~IÖj.L I~R MAR'rON, hit.va lló testvériinket 
nagy Öl'Öll) th'ro a. hívőség'éért viselt rabsag·ban. 
'l'ndomás~íl'a :;utott, hogy 3 legidősebb fia kijelen
tette, hogy ők is apjuk pé\(l~da szerint lellopász
torokká akarnak lenni. 

• 
"EKLf:ZS[Al{ÖVETÉS" volt a jászkarajenői 

lemplomban pal' hét előtt a délelőtti I stent.iszte
ld alkalmával. Egy \'iat.:")l asszonyt fog'adott 
VlS$'lZa a gyillclwzet úl'vacsol'ával élő tagja i közé. 
Annak idején az eklézsia 1)1'esbitériuma HZ cg:{
húz kúrára. adott reverzáli s miatt eltiltotta HZ Ul' 
H$'lztalútól. Most a gyülekezet színe előtt I'üjda.
lommaI va ll oLt.n be, hogy LeLtét megbánta és igér 
te iinncl'élycs I'ol'mák között az UrMztn lánál. 
hogy azL i g~' ekszik jóvátenni gyermekei nevelé
j:j':'bC II, A jelenet móly benyomást Lett a gyü leke
zelre. 

• 
AZ Nl' lI F..IZ1\lUS ET ... L I1:N, Az allgol al sóh~lz 

H;:, szav{!znlü!l 1M-el szembnn elfogadta lI7.t a tÖI'

\ényi . ho::ty Id i ll'ö ldiek nok Li l os oly Tsten-e llt'llcs, 
vagy plúlI(, TF;,len-Lagadó ngitáeiól;all l'é~zjvcnlli. 
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amely 31. a.ngol vallásos élettel ellenkezik Ná
l u Ilk : m .ag'yarokuál hemzsegnek az idegeuek a 
magyar néplél'ek megmél'gezésében. Aratók ·.Mil ~ • 
Icnis Litl\ , Jehova. tanui, Piilll,ösl.!i,;Ud" AdvclI Lis-
túk egypár ki sebb csoportja. spil'itiszták stb. 
Uliut.eg~ 6- 8, ~lycll, cso~)ort vu n, mind idegenek 
kczdemen ye'7.esel'c cs meg ma if; nem magyarok 
"czclésév~1 :'é.~zik "munká ikat.". Lám az ango
lok Inegtlsztlt..Jak magukat az idegenek Jllul.kúi -
tól. 

• 
A L.SfO(JSAG létszáma 17 millió. az cgé~z 

világ 2.100 millió embere közöt.t. Ebben lermé~ze' 
l esen JI i Hcsellel\ benIIe a k i kcref'7,t.elkedettek. Eu. 
rÚpúbal1, a.hol esu pa keresztények laknak, 10 mil 
lió él II 17 millióijól, Ameril\Úbull :) miHi6, Ázsia· .... 
ban 1 mi.ll ió, -míg Afl'i kában múl' csak li7.000 és 
Au!;zlniliiliJan al ig ;JO,OOO '7.s ilió Lalá lt otthonra. 

• 
GHANDI TANACSA. Nekünk unitáriusok

IInk sok jogttnk va n Ghandihoz. Balázs Feren c: 
korán elhunyt. lelki pú.sztor test.vérünk írja "Dc
járom a kerek v i lúgot" címü érdekes v ilágköl'lil i 
útjá.ról s7,óló könyvéhen, hogy Ghandinál is, mint 
hitsorsosunlwál vendég volt. Érdekelhet benuUn
l~et az ö tanácsa: 

1. Azt tanácsol om - mondotta Stauleyltak. -
hogy a keresztények egymás l,özött úgy kezd,ie
nok é lni, mint Krisztus élt. 

2. Azt taniwsolom. hogy vallúsotokat tettre 
úgy vúltsátok út, hogy Krisí'.t.us szaván ne köves
s l~tck el erőszakot az ide-oda mag~' arázassal. 

3, Ajánlom, hog'y a fősúlyt él szeretetre helyez
'i'.étek, mert a szeretet leUw és központja a keresz-
ténységnek. . 

4. Ajánlom, hogy a nem keresztény va lláso
kat (az eUthCl'i sóg csaknem két.harmada nem ke
resztény vu lhisi követ. Szerk.) nagyobb mcg~~~ 
téssel tallll11l1ányoílílillok, hog'y M', mwkb<lll is !'cJlo 
jó t fel ismerjétek ÓS a múskép gondolkodókat sze
r etettel hOl'llozzátok. 

• 
SPANYOLORSZABAN. a fOl'radalom földjé~ 

19;J7-ben 36.000, 1988-bull 47,000 dl'b. br it kiadasu 
Bibl iát vúsúrolt meg a közönség. 

(Misszi.onáriu s.) 

• 

MAI KÉRDÉSEK 

Nyári kanferenciánk. 
n39. június 22- 25. 

Nyári kOIlfe l'cnciánkat a pünkösdi iil~neJl~.J, 
alati akartuk meglartuu i. A közbp-jöit Ol'szag~.\' ~~ 
lési vála$'lziasok miatt. változtalnuuk kell HZ ,Ido: 

. 1 16' ,., <;:,r-el'i II t ll. lelll l 
ponton, iS lll l n( en \"fl SZluuseg .. " 
időpon tban tartjuk meg Uyúri konI'C1'clwlaJ,lkat. 

;\ IWllfcl'c lI cia .. (IZ ml'i!ó1'iz mw; és (IZ eg/J?/I , ," 
. . lé" " 1 ' . I ~soit lng' II! '/t('1uze! és (J. 'vdofjkeresz ny8eg {l'I t e ' 

I·, I · b . t t . 'llőoc''')'e~en llWl'ud h~n'om e mu as au meg\" a lll, ~ . ..,.,. ' 



,,' " 
~zabudrogl!l l kozásl'll és fe l vetődő !{él'-

' I ol om < ~ , 

"~I {"ck IUogbeszólósél'c. .. ' . 
t.~ , , te l l]- k~t UIli-

A ,inkösdi kouferenciul'a rvcz l\.. 
l l b" k Dávid Perenc cs Szent-

t • ,'us nagy em cr l1l1 • l 
• .11. 1 ,. b . leleplezésél' melvet 1no::; . 

i!b '."oilámi ,~HiI(tly. I~ZO 7:(1.1. l fl' Józan' 11f'lklós, 
(/ férfikonf·] nmcw Im tmna a a, ' b' k't fin-

", .... '1'iÍ" ius avatja fel. A ket ~ ZO 01. ,C < 

]JU .~ I)o/~t ,VI,.;rI , " 'ószembcl' alkoiúsa. DÚVlfl Fe
ta l UltlÜ\l'J~S SI~U~ Z~ItÚll Szentábrahámi .Mihid y 
renO ~ZOhl'lIt /11/.". , ' t tt I 

; ,' ... Benczédi Sándor keSZ I c e e, s 
f,;zobrHt pCI 10 'U .. Jll'l 
:: I" t Dávid 'Fe1'enc Euylet (/1' . nno~sy 't ,r.
,HID ,d. a l ' l ' 'tettul- el cs 
Ms emléko[múlvúnya tel' l Űro {e;Zl . , \. :. 'r 
' lI 'jottuk fcl talpazatukra, az I1 l llp l tvan~tt?vo, d. 
~tl'~;ú:i~SU - Gy ula, ny'. iga.zgal~ keuves -hatyank 
szíves hozzüjúrulAsával . . 

A nyári konl'ereuciúra voua!'k~z6 m UHI,en 
, I t t I 1','" lo' t ., ){öl'levelek V1SZlk el az Cl' -l'(~SZ C es u ( II L'_ L ._ 

I k l " I "kl" Aki véletleuü l nem kap korlevelet. l e oeo !OZ. • . , 
kél'jell eg ye t a lelkészi hivatalb(lI~ . Szova.! 1~ S7.I 

vcsell szolgál felvilágosítással minden . vn,s~~'Il?,I~ 
dé lelőtt a templomozás előt.t vagy Ut.i ll \ C3'va.n 
Lúszló koni'orenciai péuztill'OS, 

A t'j a tcllolmt és idősebbeket egyfo,l'ma szel'e
teltel ",ida a Konl'cl'ellc iás rrftbo l' rendezóbizotl-

, 
saga, 

ROVÁS 
• 

- .~', ' -. ' ' , 

Dr. Fikker János teol. tanár. 

Dr. Varga Béla pii spökké történt meg· 
választá"ával megill'csC(lett teológiai aka.clé
miánk szisztema.tikn. thcologiai w.nszéke az 
unit{uius hittan és erkölcsta.n előadói muu
kája. Az igazga tóság és az Egyházi ICépvi
sc!ö rI'anács javaslata alapjclu CL fiatal lelké:--:z
generáció egyik jól képzett tagja, dl'. li'1ikker 
János kövendi lelkész, teológiai magántanát't 
él'i a zsinati fötanács választása.. Dl'. :F'jkkel' 
Jclnos lelkésr. i oklevelénck mcg.szerzésc után 
két évet tö lt a.z angl iai oxfordi 'Manchc~ter 
COllegeben, abol dr. Jack. vezetése alatt mé
Iycd el hltla ni és val l,í sbölcsészeti tanulmá
nya iban. Haza.tél'ése ubln il. kövendi wyülcke-
7.~t ,lelkészi állását foglalja eI1931-bC1~ s közel 
hctéves gyakol'iati lelkészi szolgál;üa alatt 
me,g~s l~lŰ l" te a., vlcléki gyückczctckben dolgozó 
U!lltUJ'l,US lelk ipas ztori munka minden kérdé
s7t:. He~ztvett gyülekozete és a környék uni. 
,t~\.IIU S., ~S ,m~l?y(.lI.' mozga lm;] i bc~u és cgy ik~ 
a:,okJMk, .i1k ~k boldog ult Balazs Fe)'cne I'SZ m el 
dgond~lasatt a gyn.korlatll<:Ul átvitték. Oyü
Ickc7.ctebon fámd hatatlanul dolgozott el ső" 
J'anrgfl ~,.öv~tkczcti. sza.kcmbel'l'é l;ép~zte ki 
I~a.h'~li, ~g-Ylke volt az egyház IllCITújhocl(tsát 
~c l z? r~~oJ'~m<?z&"alom sze,lIrl,n i il'hnyító innk, 
~, I~llllcl ~ zcl<cn i,elu l • mn.radt Idej e ana, hogy 
' ,'/:c.llc_ll1llpg tov<~bbke!?e;f,ze ll1a.g-át. Letette SOl'. 
'\ndiJ.r!l a vnllastn.nal'i, a teol. m~l"'ántunál'i 
VI,.!) r."'lt ' . . , I It '" ,. r.C cs ~17, e mu tavaszon a szegedi egye-

tem bölcsészeti k<.1.I'án doktorátust is szerzett. 
:Nlu nkásságához sok s ikert kivánu nk, s meg· 
választását örömmel üdvözöljük. 

• 

H~REK 

Lapunk olvasóinak és bará tainak lsten WI ál. 
dott boldog p üukös(li ünnepeket kíva nunk! 

KONFIRMAOIOl ünllcpclyünket máj , 18·án 
l.1 c l előtt 9 órakor tartj uk Koh{n'y-ulcai templo
munkban, A növell(l ékck előkészítését 13(/1'abá~ 
htván Ir:lkipósztor végc7.te és szenlilII, w id. U ·én 
este 6 órakor tartjuk meg a növendékek k ikél'de
zésót. Erre a szép ünuepélyrc, melyet if jainknak 
a gyülekezethe val 6 befogadása követ, szel'ewttel 
h ívjuk meg hívei nket. 

A PűNKöSD[ ÜNNEPEKEN t •. mploma.illk
ha.n úL'vacsol'aosztassal egybekapcsolt J stmllisz
leleteket tartu nk, a l(oháry- és f1.ögyes-utcai 
telUplomo'kba.n m inelkét ünnepen I')sztunk tlL"Va
c~ol'át, Ct pe8tszentlőrinci templomban pedig az 
ü nnep első napján, rrovábbá úl'vacsoraosztással 
egybekavcsolt Istentiszteletet tartunk máj. 21-én 
Csepelen, máj. 28-án Peslszenterzsébeten. Sasha.l
mon és 29·én Bucla,fokon a szokott helyeken és 
időpontokban. Szeretettel hívjuk híveinket, hogy 
e:t.eken az ünnepi Isteutiszt.elet-ekell minél nagyobb 
számban vegyenek rész.t. 

PÉTERFY GYULA tb. presbiter, Egyházköz
ségii.nk közgyűlése, melyről lapunk mult számá· 
ban is megemlékEY.t;Wnk, megemlékezett azokr61 
az érdemekrő l, melyeket Péterfy Gyula ny. ig'az
gató, nyugalomba vonu lt k~ntorunk ~zerzet~. É ~'
demei elismeréséül örökös tIszteletbel t presb ltere
vé választotta budapesti egyhúzközségliuk, 
melynek szolgálatában olyan buzgón fáradozott. 
Szeretettel üdvözöljük s kivit,njuk, hogy új tiszté· . , 
ben eddig tapuszk'lH od~adásáva.I il'á nyltson es 
segítsen továbbra is mindn yájunkat. 

JÁNOS ZSIGMOND CSERKÉSZCSAPA-
rj~UNK Kl'iza János piispökün k nevét viselö ap
l'ód.l'aja máj. U -én d , e, 11 órakor Peslszeutlör'in
cen az unitárius temp lomban az Istentiszteletet 
követően tartja avatási ünnepélyét. Az ünnepé ly
I'e, valamint llZ ezt követő közebédrc és a d, u; 6 
6rakor kezdődő IllÍÍSOl'OS estélyl'e szeretettel hiV· 
juk meg az ét'Cleklődőket. 

CSEHK,ÉRZEINK nyá.r i csapatü nuoJJél y iikc~ 
jlÍ,ni;tis /tri 3-án, szombaton este tartják ar. ErdélYI 
F órfiak ]~O':rcsü\et.e - VIII., Hák6czi-út 15, IT. -
hely iségeihen, A mcghi vM minden érdeklődő né· 
hány na.p mulva kézhezkapj ~l. F el hívjuk !l.Z ol
vasóközÖllsóg fig-yelmót tlJTa, hogy a csapat e~t 
az ünnepély t ll. Hyú l'i túho l'ozús J;;öltseg'eiuck elo· 
terem tél:iél'o ld v II nja fe l haszn ú I II i. M egjelell ('s ii II k
kel éH hozziJj á l'ulásunkkn l egy·egy érde mes fiatHI 
(·sel'kés:d.in lwt. ~g'ittink meg lI :'lnh' j tiJi)pl'ozils i k~lt 
Rés'e i 'e I Ő I CJ'e.m l'ÓSóben , ')~I'!'e II cólt'a I'oli,iln zete.<;e
ket is köszö'ne t tel fogad a ('8:tpat. 
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Kedves l~ l íírh:eWnk! E lI óh;.in~' sorb<ltl {Ihlo
l.:lf kcsLsé~·edn~ és segítclIink:II':isod l',a hivn (ko .. 
zunk. L :qHlllkat cW fi'l.ctésckböl tartjuk [cnn, s ClZ 
(, lőfÍ1.etósC'k kiizüft II Tiéd is oIY:H1 . i'ontos. mint 
Wbb i 1:irs:lÍtlé. A III cllékcJt csel;:k lapot m egktild · 
Hik :lzza1 ~I kérésse l, hog-~' sziveskedjél itlei el ő · 
j'izctés i díjlHI:lt mieWbb bekii lden i, esetleg'cs hilt
ra lókodd:d rg'yiitt. A pontos:lII és i<lejében beér
kező e löl'izefésck teszik lehetövé. h og'y közel ket
Hisz,íz szc~:;:rJlI:ysorsll hí"iillkllck :1'1. egész é,cl1 út 
díjmen tesen kiildjiik la punkat. hogy az uu ihi ri us 
élet CSCIIl('n:yeiriH ök is tudomást szerezhessen ek. 
E,I,Ii'''i t'illlOc::l tüsculat b:il:isan meg'köszön ve, to-.. • '- I 
yábbi segjh;ég'cdet ,":'Irv,l, utyaf iság;os szeretettel 
kÖszölItiink. SZERKESZ'l'Ö. 

DH. KOZ-~' [ A JENö bndapcsti eldézs i ~li gond· 
!lakunk esnlúdjábllJl öl'vendetes esem ény kövctke
:f.e tt be I'i:l, ifj. (h. Koz1I/a Jellő ügyvéd g·yermcke. 
Tamás lllcg:,z íilet,ésével. Az á ldozatkész régi cr
délyi nem es Kozma csalúd legifj abb sa t'jút szer e
te ttel iid\'ö~öl ve, köszönf.jiH, azt ;1 csalúdot .. mel y· 
lIek legutolsó nemzedékei is több, mint tíz érde
mes unihll'ius papot adtak egyhúzunknak. 

AZ UNITARIUS j\USSZIú HAZ bizoUsúga 
legutóbb tartott gyiilésén köszönetét fejezte ki 
!J(wf6k Géza, le lkésznek, alü az utóbbi hónapok· 
J/an sz.eretettel szolgilit budapesti szószékünkön, 
amil{"or a templom mindkét le ll,észe vidéken vég· 
:~ett szolgúlil.tot. J(öszöncl:ét fejezte l,i a zá:rszám
adc'is tudom :·ls uh·étcle kapcsá n (h. llNk6 Lajos va
gyonkezelő gondnok, tová.bbá (h. Si'mon Mihály 
Púl üg·yvéd és (h. S zent·l ványi József ügyyédje
lö!i afia i uak, fi ház k ezelése körül ki fejtett ered
ményes l11uukússág·ukért. Elismel'éssel vet.te tu
uomúsul lh .. Kovács GliboT, ny. Il, állmnf.itkú.r és 
1wje értt.~kcs nag-yobbszabúsú köny,·adomúnyát, 
!Ilellycl ki)nyvüll'unkat gyar apított.ák. 

"AZ ELSODOR~I' FALU" Szabó Dezső hato1-
11138 alkotása húsz eszteJIdővel ezelőtt máj. 23-áll 
jelent meg először. Ez a munka korsza.kalkotó 
"olt a Ulag·a nemében s azóta nemzedékek túplúl· 
lwznak eszméivel. Jcleutőségét a szakiroclalom az 
ev forduló alkalmából méltat.ja, értékét jellemzi 
;\'1., hogy ma már egy alaposan felkészült, egész 
rh~t,al gárda foglalkozik fi magyar falu kérdesei
ve l. melyckre llluukája fú klyaf?nye mellett el ső
sOl'ban SZrt[ló Dezső világított reá .. akit ez a lka
lommul is szeretettel üdvöz!ünk. 

DJ\. ViD FERENC EGYLET üNK legutóbb 
megt;.ntott közgyülésén szép munkatm'vet dolgo- ' 
;.:olt ki. Szaporítani akarja vidéki yálHJol'g·yűlései 
i>;zúmú,t é~ már most felkér i vidéki gyülekezeteink 
vezetőit-, II ogy minél el őbb értes í tsék, hogy az ősz 
l'o! y<Hnilll hol és mikor szeretnék egyleti vándor. 
gyü l é~ünk('t vendógü l lát.ui. Ar. időpontok cgye·l
tútúso mintt. fontos, hogya ldviillságokat mecr fi 

uY;'Il·i szünet beállta előtt. ismerjük. Az eg:)fletel. 
hal{lI·or.ln , I)og~' az idén nagyobb ke retek között 
('mlekczil~ meg egybilzalapító piispöküulo'ől. hu
lála ó\'fonhllója nlkalm{l.val. Az emlékbeszéd bl .. 
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i:".sál·a egy ik jeles erdélyi emberünkot kéri fol g 
gOu~loskod ni ,kí.~án ?.lTól is, hogy a lehctö;é-g 
fizerwt :l:t. emlokunnepelyt a magyar l'údió is !,Ö"r 
v?títse. Ug~' Hn?sak elhatározta egy elhnngz.Olt ill 
dtLvánJT kapesan, hogy megemléke;-.ik a testvé,' 
lengyel llemzct unitárius mozgalma szcllc rni ve. 
zér ének, HZ olasz szú rmazás ú Sociuus Faust u:, 
hittudósm~k sz iil~t:ése négyszázados évf \)rduIÓ.iil 
;·ó l 1940. JUU . ele.It' I\. li az emh! l,be,.:;>,éd mC!!'ta l'tn 
f'{ll·,?: ,a ~ ellgye l . tudományosság egyik :iel(-fi kép vi
seloJet 19ye l{ sZlk megnyerni, 

DIA 1{(N'l'ERNÁTUSrr tart fenn az Uuitú
rius l\'üss7.ió Húz főiskolai fiú hallgatók l'ÓS'l.ÓI.e 
IX., Hűgycs E udre-u. 3. sz. alat.t. Felhivjnk milld . 
azoknak a figyolmét, akiJ~ ősszel og'yet.(,1ll1'O cs 
I·őiskolára kerülő gyer mekeik rész61'e ~zúllúsl"ól 
kí yhnnak gondoskodni, hog·y előzetes kérvén y ii
ket juttassúk cl e hó 30-ig a fenti címre. Alakits 

~ díja fütes'vilúgítással havi 10 pongő. 

A "REL'l'AI GÁSPÁR BIBLIA KOR"-BEN 
tartott előali:l:.;ait úprilis 2i-én I'ejezlo be 8zent 
Iványi Súudor. volt teológicvi tanár. A Heltai 
Gáspár Biblia Kört boldog emlékű ur. I vú n László 
a lapította. Szol1t-Ivúuyi Sándor mult év decem
Ler hó 1-t.!1l biLliamagyarúzatlal kezdte Illeg 
előadásait és tíz előadi"lSon ismertette az ember 
.Tézus életét, kiemelve minden alkalommal az ő 
nagy éR nemes életében ránk nézve tauuls'úgu l 
~zolgáló momclltumokat. Március 7-én kezd tu meg 
lélektani c1öadásait és négy előadúson bevezette 
hallgatóit II lélektanba. A jövő évi munka m eg
kezdése október hóra va.n tervez ve. K érjük HZO 

kat~ a.kik eddig is hallgatták az el őadúsokat, jö
vőre is kapcsolódjanak ebbe allemcs mlmkába. 
Akik az idei kezdő évben elmulasztoUúk az all~al · 
mat, hog'y e lmélyülhessenek a vtlll:-isos gondola· 
tokba, kapcsolódjanak ebbe az áldozn tos Illun· 
kába a jövő évben. 

A 1\1. KIR. KORl\iANY javaslatot dolgozott 
ki, hogy a leJké~ zek t3t és öuall ó hivat..1sÍl kánto
rokat beszcrvüzi ;;IZ OJ"5zagos Tisztyiselő B eteg
ellát ási A lap . ,. ü 'eUA -- tagjai közé. Amikor ~zt 
a szociális iHtézJ~edést örömmel üdvözöljlik, VIII·· 

juk annak l:.ü~>lohLi Yég .. ~hajtas;tt . A lelkészek II 
szor.üiJi8 gOlldQskofiás mostchag'yermekei Yolt~lk. 
örvendünk, hogy mo::t ' egre re'ájuk is kiterJed 
a l~or[Hány gúuum kouó szociális segítsége. 

DAVID FERENC EGYLETűNK múrc. 28-tili 
tm·tott közcryiílésén a választmáu-y tagjaiul;lz 
alábbiakat 7'álasztotta meg: dr. AbrudlJánYD L Zol-

L · ., L' J. lJuruo' y Fc· tún, Bartha aJ os, Dlmeny aJ os, r. - r e. ' • 

renú, Fodor Béla, J ózall György, dr. h.on ~í\ J:L-
110S, Kováf!s I(;.il m<'í n, dl'. Mltjay I?ez~ö, p~tr'l'j~· 
.JenÖ, Récliger Károly, dr, Simo}l ~l , h~Ii,;v l:Jnl, ei.!: 
Szent-I vúnYl József, Szent-Ivan:·n Sli 11<101'; dt. 
Szabó István, Szán'thó Ferenc, dr. Szinte ~allo~. 
dr. Veress GúLor, ch·. Vel'ess Púl, - 13<ll·llbll~ I:,~· 
YÚ llllÓ, FOl·enez Józsefné, Fel'clwzy Isb':II I1I ~ . 
Hegyi G~' UI [lllé, Józan l\[iklósllé. Nngy I~t":'I IIH'. 
Ny il'cdy l!-:rí\sébet, dr, vitéz Nyircdy G~ZlIIIO. d~·. 
l.latn.ky Fel'clwIIP, Pé!ed ·y .Júlia. özv. Hntlnl y .);1 ' 

• 



, . ' Piroska SzokolllY B él;'lIlé. Varga 
1 1tI~IiC. ~ohon ~ ,I, "I" ':' ] és il ti'Szl ikar IIlcgvú 
Jst,":llIl1C. A kor,gYl! C.'SlO . b ' I 
. ',. ' I -I lt számábau llla.L' oszamo -

1;t,'iztnsaro lapUl! ( mu ' 

tunk. 
- "I' \ T1l' 0 '1 J U'l"l'AN- V lZSGA'l' az egyes ,CS~

]'I~ - •. •. 1.J. .. cst> 
'1'- l'I'l/) II/á,'U!" ilO- 31 .. Jl/lll'lP; " "",' v. . 

p()t'~o { .... all .• 1.· . I', "\ 
" l, 't' · k Illeg a délutúlli órákban a P w -

11l1.P.l1l11l ,ll .IU • , 
" It hiztosok jcJcll lctebclI. ( ,O • . 

F' VZA no [STEN'rISZ'rELE'r a J~olwrY-l1tcal 
't" ,'us Lcwplomban júuins 4. ('ImMU'lUf?») cl. n. 

IlJ ll Hit I ' . S' 10' va ll ás 4 órakor. Pl'cd ikúl: Szent- vml·lJl. ane J -

hll1ál'. ' 1 "k 
A GY~HMmKNAPON az cgyil{ "urna. \'C(?O -

" t I'e ,'I'",i-iél'en az idei esztendoben .I S .lozan 
~('gc a ) • .. l l .. 
'i\Úklósllé willnlt<.t, akiuek Nőszövetsegull ( agJal 

St''''éd ke;;:tck, 
, . ., NÖS~ÜVETSÉGÜNK mújus 8-úr~, mr,gt~l'to~t 
cv i rendes közgy íílósél'ől lapunk leg-kozeleLbl sza

lIIi1bml sZ<llllolunk be. 

BRASS.\J SAiI'IUEL EGYESűLETti 'K nyug
t:'l bását auyagtol'lódás Illiatt lapunk lcgli:özelchbi 
!-iúllI1,ib,lll I'olytatjuk. ' 

AZ UNITARWS ilUSSZIO HAZ templomá
han milj. 21-én mindkét lelkész yidéki szolg'álata 
mia.tt az Istentisz teletet B(l,rlók G~za po!g'úl'di lel
kész iink végzi el. 

V I D ÉK -
DR. TELMAN SANDOR kir, közjegyző. zala

egerszegi hi viinket Mag'yal'OI'S7.ilg' Korm ~U1y zója 
lll. kir, kOl'llHl u yfőtauácsossÍL nevezte ki, l(özha.sz
Uli szolgálatui el ismeréséül. Szolgálaüü között 
első heb'd fog'laIt el egyháza szolgál~Hm, mint 
egy nag~tOn h:icsi ~zórványközpont egyik lelkes 
flposioJa. Cl'ősí tgcti a szétszórtak lelkében az cgyü
"éta rtozús gondol a tát. S bép kitli nlct.é!Sc alkalmá
ból szeretettel iidvözöljük. 

J\'YIUEOYHÁZÁN máj, 21-én d, e, 10 órakor 
<ly. evangélik us iskolúk dí szte1'11léhen úl' v a csol'a
OSi'.tússa l eg'ybekapcsolt I s tent iszteletet bll't Jó
zan 'Mildó~ l1 Ü ~püki viká!'ius, El őtte való napon 
d, u. 4 órakor tartja m eg n:víl'eg:, házai növendé
ke ink yul lú<.;vizfo;gá.i,it, melynek sodln Csatth Pi
roska tanítónőkópzős növendékiink is l<épcsítő 
\ ' ; zsgá t tesz, 

DBBRrDC]~NHEN má.;i. 21-én (l. II. ]0 órakor 
I s tentisz te letet tartunk templomu nkban a "h ősök 
cmlékezr.tél'l''', melyre ezúton is felhivjul, a hi 
" l'k l'ig:. pl! oi't. A ~zolgúlaLot: fh', ('s ikl Gúhor 
1Lli.s~zi.ói lelkész végzi, Pünkösd má~orh l<lP.iil1t, 
ma,J. 29-én d , e. ]0 órakor úrvac8o;'uosziáRsH I egy
l,ekallcsolt " !'ten ti~:,ztelet.et tart.: DT. CsUd UÚIWl', 
. KOCSOROON úp!', H -én Pel'hő 18(V[.11 be fe
J'lzt~ cl'e(jml~l1ye" missziói s;"olgálatát s OZOll kül 
d~i~l')~ a lól di~mel'ésénck ki I'c.iezéso melletl !'n ját 
Kp.J'csere .Józwn 1fildós püs!löki vikárius I'c lmc n
ie,He .. ~:rO '''l n~ár új,'a otthon, l'égi muul<tthol yén 
vC'g'l, t Ic ladöttat gyülekezete t.(Ig.iaillak öl'ömére, 
](oc:-.o1'(li ö,.{t llóhelyLinkön i~JJ r, 15. óia l?erencz 

.Tózsnf közpouti mi!:l!'ziói le lkész szolgai az uj lcl 
lH~Sz Inegúl'l,e'l,ósóig, akinek mcgél'kezc.sét .-

llla,lUS 
hó végél'e vár.iuk, 

KISS ANDU,AS kocsol'{li ('g~' hÚy.llnk g'olld
\I oka. betegúgyi1!lOl. milldl1 yÍ! .i u lIk cgyiittél'zéHét éK 
g y ógy 111 ú3 k i Vállgága i t k ii ldj II It, 

BAU'l'ÓK GÉZA dunánt.úli kÖI',lolkéi'izül1k leg
utóbb AcFmdon és BalatonendrédCll végzeti mi~'l.
súói szolgálatot, 

MISKOLCO N június h ó 4-Óli délelőtt 11 óra
lwr az evangélikus tomplo t:nhnn Úl'V<1USOI'110f.!:(,lfIK_ 
sal egybekapcsolt Istentiszteletet Lal' t .Józan l\fik
lós piisl'öki v,ikál'ius. Az I s ten Hsztclotet k ii\'cti a 
növondékek vallásvizsgája, akik közii l aY. egyik 
az IsLentis7.telet során r észesü l konfiI'TDúL:iúball . 

K -ECSKEMÉl'EN j únius hó 4-én d, e , fél 11 
ól'akor az evangé likus tc.mplomhan ú l'val:~(n'a' 
osz t its!':a l cg'ybekapcsolt 18ten1i!'ztcleLr.t tal't Pc
n.' llCZ .József missz iói. le lkész, A LumrJlomozú"t 
megelőzően t<lrt:iuk meg a Ilöyen dék{'k valhí~
vizsg'ájaL Az h tentiszt.elet alatt több növcndé
Idink j á rul el~őizben az UI' aszhililhoz a !;; ('o nfil'
m{wió iinnepélyesség;e során. 

AZ E1f.ERSON GUILD kil'úndn lúst tervo;" 
. AtfagYHl'klÍtl'a, Örömmel üdvözö ljü!;: ezt a gondi)

lato t, mely ~zeri nt legfia talabh mozgalmu lik is 
szeretettel fordul egyházunk llya l'alótelepe 1'1'16_ 
Remé ljük, hog'y tervüket megvalósítják 68 ft :iö
vőre is r e l1f'h::zcresitik 

SA'l'OHA1/J AUJRELYEN vendégszeJ'ető va
('sorúra g~Tíí1tek össze ennek él VÚI'O!"IWk kevés
s zúmú unitáriusai, akik Fm'el/ez .Jó'l..sef Tni ~sbiói 
le lkészt és fe leségét látták vendégiiI. A h á zig<1 z(\a 
Szilá,rnji DI)'lsŐ szőlészetí és horászHt i feliigyelő, 
1101wi S:?ihímri Tamils igazgal6 , eg~' kol'i orn<::!t (17,i 
lévitánl< fifl. aki. éc1esányjánlJ og ~' iitt szeretette l 
fog'a d ta a v e ndégeket, DT. Borf/él./) Gyula kir, tÖl'

n'n;vszé!,j tilllácselnök és csa i Hd,;~l. és dT. Vajda 
Ako~ röo'rvos unit.árius bíveillk ~yííltek össze, 
flki k ('g,v k ell emes es t'én II l'ég'i lernplomok ~<; is
].:-olúl< köré {'üződő emlél,eiket elevcní! ették fel. 

KÜLFÖLD 

HARRINGTON DONALD éR I'elesegc Sz(Ínfltó 
Vilma a hll sveti ünnepeket Angliúlwl1 tö ltötték, 
R~!Sz1.vettek az angol ifjúsági mozga lom kon fe
l'enc iújiHI és több g'Yll le-kezetet is Jlleg'l;'1 fogn Ua k, 
Ln pu nk lU i nden ol vasójúua.k sze retetteljes üd vöz
Idiiket kiildilc 

A Z l N'rF.RN A'rW NAL m ; L TüTO US F I:; l~ 
LQ'\VSrITP az 1111 i t.il l' j us és sZHbadclv íí ke,·csz! e l1;" 
i rj úsúgi ,~ ;r,(!l'~'ezet.e k v i lúgszö vetség'e e;"idei II y ;í ,:i 
iiO::S'l..cj fi vdelét S ní;jc han SZ~lndék();r,i l;; meg ren dcz,' ~ I, 
J1)jyeJ a vúltozo!:t: visíw nyol< lllinlt a. kOllfcI't:Jt I(: I<l ~ 
lIak c::;eh lcJ'iil ctl.\J'1 va ló megl'e t1dczé~u lcheiellcll,l1l' 
yillt. A konferencia ülőpont.ja ~I LC1'vck RZű]'ll lt 
m':llIw~IIl." 7-- t :!. l\fű sol'ú,'ól mindoz ide ig' nem Iwp
tu II k l'ésy.lei e;ö U,.iékozta hí Rt. 

KÉ'!' NÉl\fF;re FOLYOIRNI', il "Christlich(' 
IVeU", :::;"~c l'keszti p l'o f, Dl'. illul"rf {-!' a "PrOle;)/.(~J/~ 
frnúlotl", szel'koszt i Dl', ,"V. ScllltÚrilllJ. I,I Z e nie ,V I 

ee ee 
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'rll ll~é\'i J,li s J)ö l,,,zentolés kapcF:iln · megem léker..ett 
er," ' hbzunlu·ó l és ism e ,·toti fh-o Va.'rgCl B éla megvá~ 
l:t~ztott é; hcildat ott ú j püspö k Ill unkásságat T/e
lf'HOZ józs~ f, lclJHln k szel'kcsztőjénok tollábó l. 

AZ ÖKUMÉNJKUS IFJUSAG! VILAGKON
!'E:RENCARA, mely a hollalHlbli Amsterdam
-hall, 1939. július h ó 26_augusztus hó 3. napjai kö
zött tartja iilése it, cgyhilzuuk .is meghivást nyer t 
s odn I gazgató Tanácsunk határozata alapjilll 
Darkó Béla fUZf~sgyarmati lelkészünket kü ldi ld. 
A kO llfe l'onüia elő készítő bi zot tsága most aelia ld 
wúsod ik tanuImúuykötetét, mely az 1500-a8 lét
szám ú ]{(}J\fCl'cuc ia tagjai el őkész(tésére szolgá J. 
TJ gy él'tesii ltiink, bogy a konferenciá n képvisel
loli magát a B ral'Osai Sá muel Egyesü ld is. 

DR.. GRYCZ-SMILOWSKI Károly, az úJ r a
ébredő le ngyel unitárius mozgalom vezetője, ald
nek cikkét és bal'áti üdvözletét lanunl;: mult szá
mában l;:özöltiik, meghívta lapunk sze rkesztőjét, 
l?f' r encz József lelJ<l?szt, hogy október hó el ső he
tében, VOTSÓ, Lod~ és K1·akkó \'in'osokha u tar tson 
cJ őadiLst a magyal' unitárizmusról és annak egy
kori Jeng-yc lhoni kapcsolatairó l. 

BENEDEK GYULA lelkész, aki Manl1hes ter
lll:m fo lytat tanulmányokat, érdekes c ikket kül 
.di"itt, nl p.lyben "mindennapi im á dságunk" kél'dé
t'~' it túrg'yalja. A dolgozatot lapunk legközelebbi 
számába n közölni fog j uk. Egyúttal örömmel ér
t c& ültünk ('6 la, hogy a~ angol nyel vben s zéJ) clő
l! a l ~Hlt.st tt3tt, s H husvéti szünidőben már több 
gy i.il eke:~ctbcn ango l nyelven prédikált. 

B;A LO'l"rAl NK. T l'. Déz:;i F erenc m. kir. ldl
riai biró, c-~yhú'l. i t 8ná('sl)~ ölbu lJytá t t'ú:;da lom
mal ,jeg'yez;zi.ik re l. 'J'tHontósén eg';' sz lélekkel ott 
v~lt\lnk. ];;l"l(!lU€üt {·S mnHkús!-=:'l ~"rtt lal1Unk legkö · 
ze leh\;li f:7imuil 'élll méltatui Iogj uk. 

RIV AT ALOS · RÉSZ 
" ~ , . . . 

Szúm: /208- -1939. 
MEGHIVÖ. 

A budo1JIJs t.i unitári.us efJyllá,z!r.özséll K ebli. 7'a 
náúso 1939 .. h~lllins lil-án, -kedden cl. u. G órakor a 
{('Jl1plornban 

evneinJedi r end es iilést. 

but., melyr e a rl'a.nács 
hívj uk. 

tagjai t 

Buuapest, 1939. május 15. 
d1', Konna . .l enő s. k . 

gOllonolc. 

S~Ol'etette l . meg-

J 6za'n Miklós s. k, 
le lk ész-el nök. 

l ' -( lrfJy :;o1·oza l,: l. Ima-hibl iaolvftsús. 2. Elnöki 
lIlC'gn y itó, 3 .• Jeg'.nőköny\c-hitel esítők, 4. E lnöksé
gilog elintézett cs fol yó ii~Iy~k . 5. Ujonnau válasz
tolt kehli tanáef;osok cslditótele. 6. Jelentés a Ron
fOI'lluít:iól'ÓI. 7. Ncv(!!{osi Hízott!':úg je len tese_ 8, Gaz
r!usúgl Bi w Us{Ig j elentése. 9. Lelkészek n yári sza
hadsága. ]0. J ele ntés II magynrku1i te lC'l,vi!"ú n ól 
\'S fl g ye nt1elmy uraliatús tC I'VÓI'Ő l. 11. Jj'e nn Lal'tási 
A laph61 V(·it I. S'l.. kölcsön vis~:~a t.ól"Ítr.se. 12. Bu
dnjle~ l Székl}sl"ővút'OS évi rendes hi t.fc lekoJzc t. i se-

U. XVIII. ~ 

,'.'(,'1.,, ·>. 13. Idő'közbe r, " ,· I,e·"o·· ,.. k 
".... ~ f_ Igye . 14. I nd ítvá-

nyok (Í1'úshan _. dőre!) 

Kiilön. megh ivót II cm ld lld i.i nk. H ázi nupt..á
J' unkbulI ) I!gyezí'.iik e lő a uát umokat. 

Sz. llí-19:~9. 

MEGHIVÖ. 

. , .UnUá1·i'U~ EmJlI:ízi I gaz!Joló 1'rmácsunlc 1939. 
JUIlIIIS l1 ~éll (szp,.rdall) u. u. :) órakor a t(.mp l om~ 
Lan 

éV Hegyluli Tende ... iilé.\11 

illI't, melyro.:! a 'l'alli1cs tag.,·uil \ t I ~í',(lre e tc meg-
hivjuk. 

Buda[lest, 1939. május 15, 

dr, fflikó F erenc s. k. J ózan Mildó ... ~. ho 
I'őg'on cl nok -hel yettes. p lispö k i vih].!' i li S. 

Tti t'1J'!/ J;olOzat: 1. Ima-bihliaolvasás, 2. El nöki 
m egny itó, 3 . .Jegyzőkönyv-hi tel esítők. 4. E lnöksé
~:il eg elinténett és folyó ügyek. 5. Közalap szám
a?~s~ 193fh·ól. 6. Viklu·iusi I . szqmú kölcsön meg
tel'ltése a, bp esti egyházközség F ennt.:'1.rtá8i Ala p
jának. 7. jVlisszió-Ház s'l.ámaMlSa 1938-1'ó1. 8. Je~ 
Icm tés az.' Alkotmány tervezet mai állásáról. 9. ](él)~ 
v ise lt' t, a sváj c i 'j'heológiai Konferenciún. 10. Bal
rlácsy Prot. Alapíh-ány osztaléka. ll. Allandó V('
gyes Bizottság javaslatai, 12. Időközben érkező 

ii gyek, l!l. Inditván Yf)k (ÍJ'ásban - előre!) 

NB! Allaudb V egyes Bizottság havi ülése a 
lelkészi i1'otlá n : június 6. (kedd) d. ll, 5 tomkor. 

Külön meghi vót n em kiilclünk. Házi na ptit
l'unkban jegyezzük elő a dá tumoka t. 

T, ELKÉSZI NYUGDIJALAPRA 1~39. ápri lis 
hó folyamán vettük és az egyház nevében köszö-
11ettel ny u g tázzuk a következő kegyes a doluá nyo
kat: L ázár .Józ.sef 20 P , özv. H éderváry Hugóné 
15 p, Klein Géza és H autIer György lU- 10 P. 
S;.;olnQk i szórvány-gyülekezet 7 p, Diméuy Mó
zes 6 P. özv. J á k y Ná ndorné, dí·. Surú uyi Ede, 
Nyiredy Erzsébet. özv. P étol' JállOS IH~, őz v, 'l'~ltllÚS 
Józsefné (os jd. D eák ' Farkas, K eJeuvölgy 2---2 P , 
B. Páli l\IIária. Jukl K á rol y né, K atona Sámue! és 
nal'áth Lajos l - l P. összese ]] : 84 pengő. 

"A j óked vű adakozót szel'eti az hten.;; 

Hitrokoni szíves iiuvözletiel: 
• 

Budapest. 1939. V. 8. J6:wn Miklós 
p üspök i v il;,á l'ill~. 

GYE\RMEKNYARAVrA'rAö. Egyházunk , 011'1 -

g'yal'kúti g yermeknya l'a lótelepén a 't, jelei nyal'oil 
I,~t csoportban r endez Ilyaraltatíu;t, 

Inuulás és 'érkezéf5 mindig· az V., ]{ohúI'Y-u. 4. 
So:'.. a. templomunkból, a hol I stenhez fo hászk.od va 
indulunk e l, és Neki hitlát Illondva téri ink v l,ssw .. n. 
InJulás mind ig' bétfőn dé lbe n ]2.30 és vis.szl.lorke
zés pénteken dé lntilll 17.30 ól'akor. 

A {MU/hor június 26-iI n indu l Ó$l j úli us hó 

21·én tr.l' v isszü. 
A le!Ín.ylábm· július hó 31-én indul 6s aug. 

~;j - éLl tÓ l' vissza. 



titb')l"oz/IS időtnl"ianHl ~;) nap. Egy~Cgc~ {1I:a 
30 _

A
p, ,l\ .... . 1ltiköltséget Bud<1 pesttö l ~ tubong e~ 

':ssz', e~,'I':l z' lnk viseli H szókesfőnuossa L valo 
'\' . I. ,,~ o. ( , • 

me(}'egY('zé~ alapján. 
. ~A '!.,,'d.lo ,·o')züsi díjból eg ~ ' h úzllnk kcd vezmén.yt 

IS a dh"u; a jó dőmellctelü tut~ ~i1Ókll?k a V~llH S
t a nító le lkc:s2Ck janlshlta alaPJ~tn mlll~len ~abor-
b '" ld ',esen díjmeutes heb-et blztOS ltunk. an v--<l . l ' 
"' ' blJfÍ rende lkezésre áll né hány ke( vezm enyes 
.J ovu, " lll ["! ' 
l l ' ,,1'01 ')0 1') illetve 10 pongot ~e Ize lll . IC V l :'. ' -, , . . 

'A n1cllókca folyamodványt t.öltse kl 1U1Il den 
sztiJő' és ida a lá gyermekével együtt és ter jessze 
fe l vallás tanító lelkésze útján Cgyhit ZUllkboz leg
később J9:H). mújus hó 30-ig. 

A később beérJ.:ez-ő fol;vl:l mocl\-án yoka.t figyel
meD kívUI lUl,'5yjuk. 

Budapest. 19;.19. május hó 5. 
Atya fi ságos üdvözlette l : 

J óum iJfi k lós 
lelkész-el nök. püspöki vi kárius. 

:Beszámoló a Magyar Unitárius Nők Szövetsége 
április 1-én rendezett műsoros táncestélyéről. 

Hajas köszönettel nyugtázzuk a z a hibbi ada
kozásokat. 

Süteményt, tortát, cula'o t, teát stb. kaptunk a 
következőktől: J ózan Miklósné, ÖZ\7. Ki ss J <:nőné, 
Barabás I stvánné, Schey Ernőné, Tordai L itszIó
né, H autler Fcrcncné. özv. Háduly János né, özv. 
Nyirö Gézáné, ~yiredy Erzsébet, Fereu(:'l. József
né, özv. 'Viola lUiklósné, dr. Csiki Gáhorné. dr. 
Zsakó Andorné, Buzogány Anna., dr. Szent
Iványi J ózsefné, űrmössy Zsigmondné, H alász 
Jánosné, Gesmai Józsefné, R a jk ImTr,n é, dl' . Ke
lemen Sándorné, Benedikt Marecl!né, Heg'ediis 
.szilárrlné, Fürst ödönné, Belováry Jstv::lIlué , v i
téz Nyiredy Gézáné. 

A tea-jegyeket az alábbiak váltoUák meg a 
követke.lő összegekkcl: cll'. nHkó Ferencné. Law
fle r K ,Íl'olyné 10- 10 P -s adomány, Józan Miklós
né, báró Da nie l Gá bor, MOl'gcnthalcr Alfrédné 
~i~z !\~' il'ed:r Gézáné 5-5 P -s adomány, Gcsmai 
.... _ozs?fne 4 P, G:-'armathy "Mózesné, P éterffi Júlia, 
J\.O\1a,CS K úlmánné. Polgár Margit., Sjgmonu Sán
d~rne, Bar~ha Andorne 3- 3 P, dl'. Csiki GÚborné. 
Bartha, LaJ OS, Barabás Istvánné, Koltai Benőné, 
Buzoga~y Anna. dl'. Zsakó Istvá nné, dl'. Zsakó 
Andome B aJ 'k tm" , J k l K' 'T' ': renc, u a rol yne, ~ól'and 
I s tvaune ill' Keleme 1 S' d 'B' Z I' , • ," l an orne 01':508 ,-,O t H II ne 
~1~. D~_ncs ~stvánné, I ván Mar~it, Bi ró .Júllosné: 

1. Hederv:) !':\, Hugóné, Horvá.th , Benőné, Költő 

Be",de. .eajo..s. 
ci pész mester 

II., nyi-u. 48, 

Üveg és porcelIán 
szaküzlet 

épületüvegezés 

BP" V" VILMOS CSAszAR-ÚT 44, TELEFON: 114-066 

Cég tu lajdo nos 

HAVAS JÓZSEF 
üveges mester 

Andrásné, 'Wesselényi I stvánné. Pethő I stvúnné. 
Hegedüs S~i.lárdné, dr, Mikó Miklós, 1likó Józse f. 
Csiki P álné, dl'. E nyedy Róbertné, dr. Szent
Ivá nyi Józsefn~, dl'. Bródy László, Rédiger K {l
roly, Benedikt :Mal'cell, Schey Ernőné, Seps i Jú
nosné, üzv, Fábry Edéné, Viola r.fiklósl1é, Kiss 
J enőné, özv, Ráduly Jánosné, Nyi rő Gézáné, űr
mössy Zsigm ondné. 1'ordai Lászlóné, Gáspár Mó
zcsné, Bencze Bélá né, Alber t J ánosné, Fürst 
Ödönné, Halász Jánosné, Simonyi Sándorné 2-2 
P -s, ajtai Kovács ;lózsef, Szabó Dénes, Benczédi 
László, Sigmond Olga, P éterffy G~rula, Fel'encz 
J ózsefne, Belovár y I stvánné, özv. Nyil'edy Gézá
né. Ny iredy Erzsébet, Mikó I stván, dl'. l\Jikó La
jos, Ujvári TJászló, Kelemen Béla, Baaovich 
Ötlönné, ~"'erenczy Istvánné, Krim Kálmán, Zsig
mond Lőrinc, S zen t-I ványi Sándo!', Bodó Elekné, 
Nagy Sándor , dl'. T ogány, 'H egedüs Irma. Bm'ta~ 
Hs F erenc, dl'. Öl' p.: j Attila, Berde L ajosné. Biró 
J ózse fn r, Gál I" Dimény Lajos. Hász J ud it, Csi l
lag Pál, Putnoky Ágnes, dl'. Gcllfi,' "Tere::: s 1:\.kos 
l-l p, 

JeO'uck árából és adornállyokból liS5zesen be-
." .1 , 

folyt I Rl P. Sorsolásból 39.60 p, rl'orta, sütemeny, 
cu kor eladásból 7 P. Összesen : 229.60 P. 

K iadás : n yomtatvány és bélyegl'e 7.30 P. T isz
ta jövedelem: 222.iW P. 

Ezen jövedelem 500f0-át a ,.Felvidéki. l'o'lagYH r 
H ÚZHk" jnvoíra átubtljuk, másik 50%-?t, .KŐ5zÖV~t
ségünk Otthon á nak szék ely bCl'endeze~el'e fOl'~~lt~ 
jqJ,: . Hálás kÖSZÖ ilI1t mindazoknak, alok Jehetove 
b~tték, hogy i :yen sz·ép összeget j uttathattullk 
mindkét célra. 

B udapest. 1939. évi április hó. - '/Jitéz Nyi
j'edy Gézáné s, k . főtitkár. 

, 
Női és férfika lap nagy va-
lasztékban - modelek után 
alakítást olc só n vál l alok 

ÖZV. Péter Jánosné 
VIII., Baross-utca 82. 

I 
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Istentiszteleli sorrend 1939. június hóban. 
H O L I Melyik I :'Idy I S2:olgfllUOt végsl ______ ~~~~ ____ ~.~ •• ~O~"~"~'~b.~" __ ~ ____ .~ __ 

A) Templo m o kban: 
V., Koháry-u tca 4. . .. 4 d.e.9. Szent- Iványi S. 

"" 11, 25 . , Barabás Is tván 

.. " I R 18 
II, RÓ!Jt! Endre-n. I. (1lSSIióbili 4 

(Rákos-utca) T l 

" n dr. Csiki Gábor 
d.e. 10. Bartók Géza 

.. " dr. C5i kj Gábor 
, , 18,25 . , Ferencz József 

8J Körzefekben : 
x., Máv.-telep. PrOI. ImAhíz 4 d. u. 4 Barabás Is tván 

• , " 
18 , , FerenCI józsef 

C) Pesrkö rnyeken : 
Pcstszentl örinc .íll ~ml teltp 4, 11 d. e. 11 Pethö István 
Uni tarius templom .. 18,25 " " Pethö István 

D) Vidé ken: 
Debrecen 
Uni tárius templom .. 

Dunapataj Halm-n. H. 
Unitárius templom .. 

Kecskemét 
evang. templom . .•. 

Miskolc 
evang. templom .. .• 

4 

18 

4 -
4 

d. e. 10 dr. Csiki Gábor 

de, IO du j Barabás István 
I 
d ~. IUI FerencI József 

d. e. 11 Józan Miklós I 
Nb ! Aláhuzott dátumokon urvacsoraoszlás. - Egy· 

házi adó befi:zetését azért szorgalmazzuk, hogy végső eset

ben ne kelljen hatósági behajtáshoz folyamodnunk. Pénz

táros: Zsigmond Lőrin c . Hivatalos órák : délelőtt 9-1., 

délután 4- 6. Pénzbeszedők: pes ti oldalon: Lux Ernő, 

budai oldalon : Varga Jenő. Kérjük hiveinket fogadják öket 

megértéssel. Ugyanök á tvehetik a lelkészi nyugdijalapra 

küldött adaglányokat is . - Egyházközségünk csekkszám

lájának száma : 30.400. _ 

UNITÁRIUS 
E R 1." E 'S 'I T 

, 

Felelös szerkesztő és kiadÓ: Ferencz József ~ 

ÜVEOés 
porcelIán szaküz/et 

OL<J.M~RI STA.LYOK. Disz
M UARUK. HAZTARTÁ SI 
CIKKEK. üVEOEZES KÉP
KERETEZÉS. KÁV É HÁZI 
VENDÉGLŐ l . KÓRHÁZ I: 
SZANATÓRIUM I ü VEG ÉS 
PORqLLÁN EDÉNY EK 
RAKTARA 

Bp. IV , P áris i-u. 2. (Váci-u . sarok) 
- - KIS üZLET - KIS REZSI - OLCSÓ ÁRAK_ 
Hittestvérek nek á rengedmény l 

MÁTÉ ZOLTÁN 
üzlefluliJjdonos T: 384-289. 

OR SY ~S EÖR DÖG H 
üzletében vásároljon 

F érfi és nő i szövetek, selymek, siffon és 

vászonárúk. Mosóárúk, l1analek, mérték

után i férfi feh érneműk stb . . . 

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

Esőkabátok, balonkabátok, munkaköpe

nyek, l11un karu hák. 

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

Hittestvéreinkn'ek árengedmény! 

Utánaküldés kizárva! 
• elm: Uj 

• 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: I 

Budapest, V' I Koháry-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjelenik minden hó 15-én. 
El öf ize tési dij egy évre 4'- P, amely 
bekUldhetö a 30.400 számú postata
karékpénztari folyószámlára - (csekk-
tulajdonos : Unitárius Egyházközség, 
Budapest). 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 
A "Hivatalos rész" c. rovat a Magyar
országi Unitárius Egyház bármelyik 

, 
• 

azerve által beküldött hivatalos közlemény t tartalmazza A lap elfogadása elöfizetésre kötelez. 

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

• 

• 
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