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SZEMLE 

Az Unitárius Nőszövetség. 
• Lapunk egyik o!vasója mult számunk'ban fel -

velett gondolatll0z kapcsolódva, felveti azt a kér
dést, hogy vannak-e egyházunkban olyan szervek, 
me1yek már -a multban és a jelenben is az " Ur 
Háza" eszméj ének hordozói. A .levélíró a j elen 
szám részére megfogalmazott cikkem gondolatát 
érintette, melyben azzal foglalkoztam j hogy ismer
tessem az Unitárius Nöszövetség munkáját, mely 
megalakulásától 'kezdve s a jelenben is, hordozza 
az unitárius szociális és karitatív munka legna
gyobb részét, s kűlÖ':!.ösen a szegénygondozásban 
végzet t hervadhatatlan érdemeket biztosító mun· 
kásságot. 

Amikor arról írtunk a mult számban, hogy e 
mozgalom alakuló érlekezletére majd meg,hívjuk 
az érdeklődőket, akkor alTa gondoltunk, hogy 
minden érdek'1ödö unitárius asszony testvérünknek 
azt üzenhet jük, hogy a Nöszövet ségün'k. minden 
összejöveteién szívesen várja azokat, akik még ez
ideig nem csatlakoztak, s eddig nem vettek részt 
munkájában. 

Az Unitárius Nöszövetség, melynek munkáját 
három áldozatoslelkű asszony irányítja : J ó z a II 
Miklósllé elnöknö, B a r a b á s Istvánné pénztáros , 
dr. v i t é z N y i r e d y Gézáné főtitkár, eddig is 
hordozója volt az Ur Háza gondolatának, s a kö · 
réjük csoportosultak táborában az imádkozó Má
riák és a dolgos Márták mind megtaláLhatók -
csa·k nagyon kevesen vanJ;1ak; ők is és mi j,s mind~ 

nyájan szeretnénk, 'hogyha többen 1ennének, hogyha 
miden unitárius asszony odaállana melIéjük és 
segítené őket nemes célkitűzéseik megvalósításá
ban. Most karácsony előtt mindenki számára kerül 
munkatér és megoldandó feladat. Legutóbbi akció· 
juk, melynek során alapító tagságot szerveztek, is 
azt a célt szolgálja, hogy a meglevő kereteket ki
bővítve, -az aggok és árvák gondozásának munká
j át rendszeresebbé és intézményessé tehessék. 
Adja meg a mindenható Isten , hogy célkitűzései
ket valóra válthas5ák, unitárius anyaszentegyhá· 
zunk és z.nagyar nemzetünk javára. 

* . ,Nös7,övct~óg ünl;: decentbel' 8-án, pénteken tI. u. 
l, oral,~t; rondezi meg' szokásos karácsonyi miíRo
ros esbel. a Misszió Há:!. temnlomába11 (IX .. Bö
gye!'! Endre-ll. 3.) Az est keretében Szab6né Wel'es.~ 
Jolnn t.ar t .eWad:'t !!; t Finnorszúgban szerzet.t l.1t i 
i 'a1?a~zlnl!;1ül '1'6 1, p'elvlneú Takács Alice, hcEt'edíi 
':llU~'CSZI~.o heg'cdü~z~.mokat ad elő, A'prilJ/ Lrdos 
Iledi g' l;olt.cméIl YC lbol olvas fel 

Kél':\Uk hitlcst.vél'cink~t hoO'y a magas szín 
von.alú müsQl"Os cslcn minói nagyobb szinnban .ic ~ 
lell.Jcnpk lllCg, hogy czuton is támogassák kal·{t
t~SOIl y I R'l.cr clc\ ln II II kit \llea t. 

, NŐ8zÖVe l 8é!1,ün1c és LC(I11.1/crmlcfünTc decembc!' 
.t, 10., 17. és.24~cn lem~lomozús ulún 10- 1 órá ig' és 
~lf'cclllhc!'. honapban mlllden ('sütörtökön d. u. 4--0-
.Ig (-'~yl(>h )lelyiségébc n (V .. Kohál' Y'- u. 2-4. I. c m.) 
knracson~n vá .. úrl rcndez_ Kérjük Nötcstvél'cinkct, 

- u. "e~. ~x V!'!I!'!!II~. : IIB 

• 

h~Ig'Y .. k éüi,Ln IJ,JI.:úlü;al , ki:'>chb dí~i",tilJ'''' ~nl kal 
hl.ll'tn tl y ma!' hasznos a<!o rn iIJ Illvnl ~Z· t ""'·:'· ',' 1: " 11' t h' I '" . . . . ,. , )~, l, le {} 
n.\· on~.!l'..a ma. ~ utC,!, CI) Y, c ukorka. likőr iö\lh. ndn~ 

mdu yo;r.dR,1Víll blzto!'lJtsal{ karacsonYi yl' k 
si ~;:erét. Adományokat a le lkészi 1roilúl'a (V<.Jl·rt . IH,ll';V: ~lI. 2:-4. d .. e. 9- l -ip: és d . u. 4 (j óra j',,_ ,,0(( 
kc rJ uk el]uttatlll. . {OZO 

Aki 1;ósó ru:nk .'ii/cel'ét a(/o11l(Ím/ú1)ol 'I ' OJl .' 
s(i1"á~óval, <:l ömozdítio. (I.z konícso1t?/1 <;/,;~i6/~ ' 1,.(t
v át szol.Qal)a. .! \ :}q . 

* , .~njllil !~lIk, I]og;y mnlt számunkban Nöszövel~ 
scg~l11 l: ..1~Oí'~I O~ll Cny~.t ,m,eg kellett szak ítanunk, s 
07: .. ~~ ~~~\ eg ortheto~ege!lek rovás úra mont. MORt 
k~~obll}i. .~l mult ,s~a!llbo.l .I emaradt részt is. Nö
szovcts!3gu II 1< el nczcset ker.! ü k H törtlelésteeh ni k-\i 
okokbói eWáJlott kényszerü hibitért: < 

:Mos,t néhiu)y 6-i--S ~" Ye l'mokes csalá <l l'C I1(I ~ 
~zcre~.l(Jmo}~atása le]] uo e.sc~lékes - legalá hb olyan 
OgY,Cg'l~ segelyel, amely l\ivcdhetné azt a csapús \., 
h'!gy Jlycm, sok~ycrmekes család havi 8- 10 P 11.11;: -
1) ('1: IHlb'alck miatt az utcára keriiJjön, mint az _ 
fáJdal.ol.!1 .. a mu1tban nem eg yszer m eg'törté nt. 

Ker:luk luhat azoknt a tesh'é l'ci nkct akj!,rűl 
O1o~~.!nJpkezl~nk , jöjjenek segitségiinkre' ebben ;] 
C)eglto m.!lJlkaban azz;al, hogy havi _ bármilycn 
"zel'cny oS!,'l.eggc~ -, törles:!.téskéPIJen :iuttassál;: el 
adom a n Y<1 lkllt p enztarunkhoz. 

• 
Mint }i:(>dves, megvalósítancló gondoláloka t 

vetjük fel , h ogy tehetősebb. gyermcktelen vag~ 
eg-y-két gyermekes híveink a tcstvérközscJ!'ck min
tájára. vállHljanuk egy-egy sokgyermekes uuitá 
I'i ns csn ládd a l hittestveri közösséget s ennek ülnú~ 
jeleként r endes h avi kis segcllyel (1-2- 3 P ) le
gyellek g,Yárnolitásukr a ahban, hogya népes uni
tárius csnlárlokba n növekedhessék az uni túri us jö-

j •• vene o. 

üNNEP~;LYES TSTENTISZ'rELETET Int·· 
tunk no\'. tá-én, d. e. 10 órakor a Ko hcí. n '·utcai 
j'emplombsll .1'1. Igaz~ató rranács a lkotnuín ,yo7;ó 
iilése megnyitása alkalmiiból. J ó z il n ~tiklos 
niisoöki 'vik:il'ius szószcki szolg:ilatával. Az (~gy ~ 
házi tanácsosokat és a nagykiizönscget eg'yfoI'1II:1 
szeretettel várjuk. 

DR.. VARGA BF~LA unitárius püspök, il. M:,
gyar Tudományos A kadémi<1 ldil ső tltg.i a Íllrt el!! ~ 
adást a Dú vid Ferenc Eg;1' let november 16·tín, csu
törtökön d. u. 6 órai kezdettel, a l\f issz ió Ház tem)l· 
lom:"ball Dáv id }"ereuc hahi la ;16(t évforduló.ill 
all,almából tartandó emlékünnellélyeu. Jmitdko:dk 
J ó Z:I n Miklós, m egnyitót dr. bUl'ó D a 11 i c I Gá
bOi', zúrszót dr. vitéz N y i r e d y Géza . mOll,fl. 
Művészi s;r.ámokat S z e n t g e r i c e i J n k II b 1,· c.~1 
és S z o k o l a y II é 'r o III P i.l M:írht ndnak elo . 
Mindenkit s:.dvesen látunk. 

,JÓZAN MIKLÓS IliisllÖki vjkiÍrj~ls, li c.t v C~ 
11 e cl i k születési évforduió.i:l .l1knlmahol. ~ I~z~e. 
letére il David FerCllc Eg'ylet llov(,lIIb~ l' Yj-:If!, 
csiitöl'iökön Qste R órakor a Pmlllónin~SZidl() tell
kertjében v:wson'tt rendez. A v.lI ~s?rilll .I:és~.t v~.: ... 
dr. Varg.t Béln kolozsvári 1I11ital'lUS pUSJlul;:, ; I~ 
déki lelkésze ink és egyh,ázi tall:icsos~~ill~ fl, r?~ne l~ 
jiik, hogy budaJlesti és pestkörnyéki tl sztel~Jlllek 
nagy serege. A vacsora ara 2.60 P. Jelelltke~III . l e-,:,
később nov. l S-éu déli l óráig lehet II le lkesz l li.~~ 

t 1 I· . le\'elczu~ vatnlokban személyeseu, e e onO!l, V1IAY 

IUIlOII. 



Ave Magister ... 

• 

• • 

A. IIIT ISTEN A.JÁNDEKA· 
~O;79 - 19211 

Háromszazhntvan év
vel ezelőtt. 1519. novelll
bur IS-én. a dévai vár 

• 
hijrWn óbeu cg~' szegclIY 
I'ab lerázta magaról s ú
lyos bilincseit. Szabad 
újra. A hősi lélek az 
örökkéva ló Isten ítélő· 
széke elé siet egyenesen, 
hogy számot adjon sa
f.árkodásáröL Nyugodt 
önérzettel tekint ViS!;:t.3 

a megfutott földi Vá
lyára. 

Az Isten nem úgy ítél, mint az emberek. 
Mindj:irt elővcszi,k a nagy könyvet,. amelybe ,be 
VlID uak írvn az eidnek cst!Jekedetcl... Meresz 
", Imok csillogó nagy eszmék, fényes szóuokl:ltok. 
• • ,-! • 
mestermű vei a tudásnak és szeretetnek. y Iga sz-
tu tások: az irgalom s a részvét könnyei. Szelíd 
vásztoJ"i kedély és igaz barátság, amely semmi 
rosszat nem sejt s II gyuulllluk még csak uJ'uyél,;a 
se férközhetik hozzá. Törhetetlen akarat, amely 
szüntelen vívja az Igazság vürüt, mígnem annak 
hétpecsétes zá l'a i lehullamik, bel)illantást uy ujha 
a titkok titkába - :IZ örök teremtés hőskőltemé
n;réhe. R ettenthetlen bátorság és diadalmas hit, 
ft jó Istennek legédesebb, legtisztább, leg'szentebb 
mennyei ajándéka, nmelyet emberi fogásokkal el
torzítani nem szabad. Ahizaí.osság és méglwcsoit.afi, 
bizalom és Ilag~ylelküsé~': "Legyen úg;y, mint ls
teu akarja!" még; a Kálvária tövében is ... Imc, 
ezek :l mcntötanúk sorakoznak melléje hirtelen a 
nagy gyülekezetben. l")éter, Jakab, János, File]) és 
Bertalan s mind az apostolok bólogatllak rája. 
Es a "Bárány" maga, akinek jeiképe volt egyidő
ben II fö ldön püspöki pecsétje, r<Ímondja az áment, 
ráadja az áldás t. S mit mondhat az Atya, kinek 
szerelmétöl selJl élet, seUI hahil, mélység, se ma
gasság, scm allgyulok, se fejedelemségek el nem 
szakaszthatták '" .. Én fiam vagy te: ma szűltelek 
tégedel" 

Ave Magister ... Ezt érdemelted. És Hem az 
arculcsa llást, a kÖIJködést, a meghurcoltatást, a 
tüyiskoronat.,. A l'öldi birótól a mennyei Bíl'óhoz 
~Hte~ ti te üg'yedet és Ö az ö hűséges szolgájának 
Ig'uzsagot szolgaltatott. Neved ott díszlik a világ 
r l"fo:'lllútorai között; s nekünk annál kedvesebh, 
mert Te magyar voltál. Magyar ~rzés, magyar lé. 
lt,k nyilatkozott meg abban, amit írtál. Abban, 
ahogy írtad. Abban, amit mondtal. Abban; a1Jog'y 
m~ndtad. Ugy tetszik nekem. mintha az II lúdtoll 
meg lllost is serényen sercegne a voros foliánso
~Oll. ~e~ér lallon fekete barázdak; s bennök az i:kölc 
elet .Igel, amiket a kisgyermek is megért. Ugy 
tetsz l~ nekem, mintha az időnek bél'cei ~l százu
~l~k, még most is visszhang'oznák azt ;\Z "l g a z 
l lj d o m il II Y t", amelyet 'l'e a próféta láng'le lkt;
vci, a'f. ul)Qstolok buzgóság;úval és krisztus i egy-

szerűséggel I)rédikálttíl az Egy 19nz ~~Iii lsten lli~ ., . . 
C!:iosegere. 

• 
Ave Magister ... Homlokodat fénvkoszorú 

ö~ezi:. esillagvUágok [énycs glóritijn . lIit~d, 11IUu

k.~d, eletcd, tanításod, ékes szavad. fÖ1Jl1Vi köntö
sodo Sovány rabkosztod, hi:dlllnod. reményed !;ok 
kcserü sóhnihisod, kÖlln) ed. szenvedésed _ 1:linti
mind . bevonul tak a ha lhatatlansug l'euséA'es lJiro
dahnaba .. , Husz Junos és Servet kezet fognak 
~eled; hiszen úgy, ahogy ők. a lIuiglyát 're is JIIl:g
erdemelted. Ugy, de elégt él, eJham valJtál Te i~. EI 
bizony: a saját lelkednek lállgjúball. Illés prófétn 
tüzes szekerén az égbe ragadtattal ... Ave Ma
gister. .. l\Iikor jösz le ismét hozzank"? Ut még 
ma is vár II .,sancta simplicitas". hogy lIyers do
rongot dobjon a máglya láng'jai közé. ne a~ért, 
csak g'yere! Itt a rfe helyed. ahol ' kűz{leni kell, 

A ve Magister ... 
JÚZAN M!KLÚS 

ESZMÉK VILÁGA 

Finnország unitárius szemmel. 

Finnországban is érez.tem, hogy az emberek 
lelki r okonaim s hogy életformájuk : egyszerűség 
a külsőségekben és magas igény a szellemi javak
ban, - régtől ismerős nekem. De a dolgok belső 
összefüggése csak Magyarkúton világosodott meg 
előttem. ' -

Azelőtt való nap érkeztem -haza. Testi'leg még 
alvajáró voltam, a hathetes utazgatás és a három 
napi hajó, illetve vonatút után. De lelkileg kü
lönösen éberek vagyunk ilyenkor, az apróságok is 
szimbolumnak tünnek fel figyelő !Szemünk előtt. 

Ta'lán úgy kellett történnie, rhogy éppen ilyen 
felfokozott idegállapotban ismerjem meg Magyar· 
kutat, ezért nem sikerült eljutnom évek óta. Most 
pedig okvetlenül ki akartam utazni, hogy a kis
lányomat lássam, 

Finnország végtelen fenyvesei és tavai felett 
júliusban olyan tisztán tündöklik a napfény, r;rint 
nálunk tavasszal zivatar után, De Magyarkuton 
ugyanilyen ragydgóan sütött a nap, ?Sak az erd? 
volt dúsabb, igazibb. Északon a neptelen erdo 
is világos, rit'kás és egyszerű , Ma'gyarkúton a 

I · . b Hagy Sándo' A magyarkúti nyara ota or. f.'v.,.I •. 
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susogó erdőt láttam ViSZOl~~ , sejt,e~mes ú:jaival.' 
kitályi lombkoronákkal, osszehaJlo lom~folyoSű 
alatt csörgedező patak,kai. f\. gyerekek :grutt han
CÚl'oztatk a felnőttekkel a tIsztason IS DavId Ferenc 
s Szentábrahámi Mihály szobra előtt mégis tiszte
letteljesebbé l1alkította a lépteit mindenki 

Délu tán szabadtéri I stentiszteleten búgott a 
harmónium s Józan Miklós vikárius úr egyenként 
elbeszélgetett a bemutatkozó gyermekekkel. A sza
porán pergő műsoros délutánon elfogódottság 
nélkül énekelte'k, táncoltak és szavaltak a leá'ny
kák aömbölyű elsőelemisták párbeszédében ízesen 
pergett a székely kofanéni nyelve s mindennek 
koronájaként 'Sz erdélyi vendég csürdöngölőt járt 
a gyerekek ujjongó énekére, 

Magyarkúton értékelik a szülök az erdei leve
gőt, a lÍnom ízes kenyeret, meg a vasú ti szabad
jegyet - elmélke,dtem magamban - , de melyikük 
tudja, hogy ez a legnagyobb útravaló, a bátor fel
lépés, nyilt kiál'lás begya'korlása? Nem lesznek 
primadonnák, mert a nagy unitárius családi kör 
elismerő boldog mosolygása csa:k azt érezteti ve· 
lük, hogy a magyalikúti gyerekek megállják a 
helyük.~t s ,bogy ld-ki egyenként felelős a közös 
dicsőségért. Megálljunk - csak, nem ezért mentem-e 
Finnországba ? 

S miközben még javában csengett a nóta, 
minden ' megviIágosodott előttem, P ersze, azért 
kellett elmennem, mert ,kínozott, hogy nincs össze
hrusonIító alapom s csak az ösztönömre vagyok 
utalva az életrevaló dolgok és a jövőtlen kezde
ményezések megí télésében, Mi is hát a közös érték 
a finnek és az unitáriusok életében? 

-Minden fÜlnek és minden unitáriusnak mély 
t~sztelete a mult egészséges hagyományai iránt, 
Ök a Kalevalát, mi aballadákat szavaLjuk csalá
dias összejöveteleinken, Ök népfőiSkolákat építet
tek szövetkezeti alapon, mi kollegiumokat a pa
rasztfiúk számára, kalákában, Hol a különbség? 
A Dávid Ferenc Egylet rendszeres falumunkájára, 
Balázs Ferenc áldozatos életére nem lehetünk-e 
méltán ' büszkék? Savonlin'lla vára felé hajózva 
szomjasa-n hallgatta két ut itársam a Berde cipók
ról, Orbán Balázsról s Brassairól szóló beszámo
lóm, .hogy a végén felkiálts-anak: - Még sohasem 
éreztük ennyire, hogy a magyarokkal rokonok 
vagyunk! - NáLuk ősi gyapjúszőnyeg díSf:iti a 
gazdaházak falát, nálunk írásos függöny az ab
l~koka~ és ~.o~ockói párna a 'heverőt, A népfőisko
l~kon 1,S SZűul tanulnak a lányok, mint az unitá· 
rlUS leanyegyletben, De sem ők lSem mi nem me-
revedüonk maradiságba, ' , 

, Mi :bizto~ítja a mult és jövö szerves kapcso
l~~~~ n~lu~ es nálunk? Az egész nép számtalan 
kozos elmenye, a természettel az erdővel és a 
vízlűkörrel való élö kapcsolat: a szülőföld nagy 
szel:etele, A, f~nn és a székely nyugodtan megj ár- , 
ha!.Ja, Amerl~at, mindíg visszatér, nem válhatik 
gyokertel,enne soha, Nem kell idegen testbe ka
P?-szkodn~a, ha, haladni akar s éppen ez a szabad
~ag ,tartJ~ ~.l tephetet1enül fajtája mellett. Közöl:; 
elmeny nelkul azonba'n sorvadni kezd közös célki
lűzés;k nélkü,} széthull, mint a mult 'század elején 
a. s~edes,k~d~l kezdő fi'nnség s Magyarkút előtt a 
pestI umlarlUs egyház, Kell egy darab föld egy 
d~rab meg~ódítandó erdő, egyszerű faház, ~elyet 
v~~v,elve toltsenek meg élettel és erővel, Mindíg 
elolről kell kezdenünk az életet, hogy folytatni 
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tudjuk a multat s ez a küzdelmes újjáls.zület-és tart 
meg súvósnak és fiatal nak. 

,~ v.~gül ök is ~s, mj ,~s kevesen vagyunk, De 
becsuletu'llk van a VIlag elott, mert számon tartj k 
~ ke!,eset, Ma~?,aTkút elő,tt a gyerekek már n:m 
erez~~k ,ezt az oss~e~a:tozast, ezt a személyszerinti 
fe~e1oss:f?et ~z un~tarlUS egyházzal szemben, Most 
mllld~yaJan IsmerIk, egymást, tudják, hogy ki 
~~ordJa pont;asan, ;;zwesen az ivóvizet a kútról , ki 
ugyes a sepregetesben s ki énekel a leaszebben 
!smerik és ~z~reti~ egymást, mert a v:szekedé~ 
~s szeretet, elobb es egészségesebb érzés mint 
ls~eret1enség és a közöny, Megszokták, hogy eg~~ 
mashoz szorulva nem olyan félelmetes a zivatar 
esztendők ~~ltán ,~gyütt ~ll~ak ki a porondra, s 
. Ne'~ I~laba k~l~te 1!undlg; az unitárius egyház 
tanulmanyutra flalt es 1eanyait: messzire kell 
mennünk , hogy lelkileg is végleg hazataláljunk, 

Sz. \Vel'ess Jolán. 

KÖNYVEK 

A székelyek eredete. 
, J1óg'óta vár t köuyyet hozott számuukl'a a posta, 

nehuny nappal ezelott. Rugonfalvi Iúss I st\'ú l1 
debreceni egyetemi tanúr "A nemes székely nem
zet képe" dmÍÍ muuRá.jának első kötete megjelent. 
~özel ötszáz oldalas könyv már ez, az el ső kötet 
IS, m elynek első negyven oldalát Roska Mál'ton 
egyetemi tanár írta (A Székelyföld őskoral, a ki
váló r égész-történetíró, a többi Rugonfalv i Kiss 
Istvá n irásl:l. (A székely nemzet története), -
Hosszú és tudományos kutatásokban gazdag élet 
kutatásait és tanulságait látjuk Rugonfa.lv i Kiss
nek ebben II művében, mert bármily értékes mUll
kássúg-ot t'e:itett is ki eg'yéQként a történelem más 
területein, szívét és eszét kezdettől fogva székely 
fajá.nak SOI'5a, eredete, boldbg'ulása és történe lme 
fogla.lkoztatta leginkább, 'ralán ennek tu dha tó be, 
hog'y olyan kön yveL tudott adni, amilyet a kutatá
sok eredményeinek összefoglal ása szem pontjából, 
dc okuyomoz'ó és értékelő sz.empontból is, rrről }l 
tárgyró l eddig még nem olvHstunk, Nem az a ce
luuk' azonban, hogy könyvismer tetést jl'.i u~k .. eJTől 
a lllűJ'ől annál kevésbé mert a rendell.: ezcsU ll/o'e 
álló néh'ány sorban ezt' 'nem is végezhetnők el H 
könyv dús 'tal'ta.!mát megillető részletességgel. Ezt 
a könyvet minGlen székely cmbm'nek el k~ll úlvas
Il ia, még pedig' nem is eg'yszer, }\~ost CSUll'l.!l e!1ne.I~ 
II könyvnek II székelyek eredetere vonatkozo re 
g:;;ét szere tnők ismertetni rö viden, 

I smere tes hoO'y lege l ső történetíróink (Anon~~
mus, a névtel~n j~gyZŐ és Rézay SiI;non) ~ !l ~J) 1\0-
zött élö hag'yomú.nyt, ,azaz a. hunoI{t9~. valo sz;al'ro~l
zúst fog'adták eL a szekelyek e.l'edeleul. A xrx, ,,cs 
a XX, század tudományos l'nód;;zel'1'~1 d,?lgozó ,tOl': 
ténetíl'ó i az~nban csalOlem k i\;"etel l~el kul ~1~scII!et 
nyílvánítottak ezt a hag-yomanyt es a ~ze),c)o, 
el'edetére nézve kiilönböző elméleteket, ~lJltk!o~t a~, 
föl. Rugonfalvi Ki ss I stván :';O lTa V('SZ! ~ze ,e ~~ 
ch~1életcI,:e,t, még' pe~ig' Idilör!ÖS~ll a, \'i1a~h,~,b,~"I/~ 
utan megJelent szakll'odalom telJes; te,!h ~s;;"I:.Ih: .l 
'al'" véO'cl'cdménl' ében a1'1'a a mcgg'yoZ?(,~(!SIO JUt. 

\ '" b , I" "tt J h'l"'YO hoO'y II tudomány igenis a nel) <ozo c O, 'b, -

má'"'llyt, te}uít}l hUI!ok,tó l '."al? S1.á l'l~l? zá~t hll'!lrilS~f= 
ja a lá az usatasoklJol es mas utO!1 e!el ~ Cl edme, lY 
~'c l , 'rú I'p:ya I:i (] k ar.onban ezt kisse, l'e~zl ctc.s,ebb,O}~; 

A .'izékel.l}ek neve. A XVIII, sz~zad, cl~,Jcll ,Cg, 
iezsuibt. 'l'imol1 Siinluel. HJJ.lIak a \'eJepICI},'t' C,lCl, ad 
'ldl'ejcz,ésl, hOI-;.v a sz61.::eIY,sí';ó I}em, nepncB" lAI;n~ 
f'ot:!'la !kozúst jelent ő ].;:özszo es ort ; J ~lcnt, I. : jl i?l 
Pélcl' is lll cl g'úévá tette ezt. a vélcmc.nyl, ,nJll ,1 



k 'I l mOl' t Tl1:.H!n is l'észtveU I). h~ll{n' ő l'i w5sébcTI. 
~") c" " ,'" /,II"I,:''''II'lk IIr.o ll ban se mmI komoly a IHl'.l ll 
, ', 1111 " ,,, , . , L , l l "" "k l' tko " .. 'l'imon a J'eg'éc i széke y en 00,'0 ''c uva. -
l'iJII~~. l ' '.'sa a'o" ' ''I'·' Hl'-'k A szüvc"" ahpos tanu manyozcl z UC 

Z I, J' .... , Őz' m~' h~<"~: II r egéci székelyek 1',fJ.1I "észe 
I·O,.,t ;t~ c;'döt őrzötí: a naoyobb Hj ~Z uzon l~a n !'oha
~~11 Ame llett JC,(~'I"ég i bb o~dcvol eJll),hc)l l~ a mn
''' \':1;', ~z{n.z. bCSClIyö.,o lúh es k,UIl n ('pnc."ck.~~ I .eg{ 
~(,rI);ln ~zcl'clJc l a szclwly, lehat u ~lIcdth ~. tOl {(:m,e -
'ni fOI'Ú ... ·lill!< vi:-:SZ<l tudnak menlll, a sZűke l y Il1dlll -
:Ií~ lIéP;16" volt . ~Ctn !:og~Hlt<l. e,l ezt clm~l~tL' t ~t .,~r 
J ' zsűf J{''u'oh' SZel!;Z tol"leUI! tn'o sem (],9d. hn.lt 
k~;'~' 1I 111';'11. hogy <~ szé!~~ly .~zó ~J'dc' l yb~1t ~(>h?1 
. ,'plent öd. az tlyell[(dc Jelen1"p. .. Cllel h{~z l k IS 

1'00111 . l" l' l '1'(" CO"""I' s"< <l nHW:yal" nye v '('rnH'~z(, CVC '. me .. .,m:. ,'. <t.U 
"l 1" ,1."1'( h')JWUl OI, ,)CIl vala LIl IIlok il helscJet Je-IIC < < , • • 1 ' I l ··lt l " Jou/ i. Az0ta szú:.:. mp;! :o;znz ok, '} ~"(' ~el'll e, o. 1Il.~~ 

Iyek lU'.t bizonyit,i<'L.k, hog-y, ro lkent az, o.Fs.~ag md.:s 
,:ége ill, a székely földön is voJ ta k hatal'orol;: .. !.t~~y 
vo lt ti székelyek uck ,e~:y ?sz~ul ya . ,me~yne~~ kuloll
leges fe ladu.!·1.l a, batal'Ol"zes es !l J{~msr.? l ga.l~t .vo.~t 
és ezeket ol'-szclwlyeknek, "S ICIlI! . smcu.ldtOl ~s -
nek ll ever.ték, ll mi világ:osan .m u tat.la. llOg:y u SlCU-
11IS és sp iúula tOl; lJe ll~ Je len ti ygya n~zt. ti II II fa Iv,Y 
Pid ennek ellenel'e kl t~ r t az o~'-ellYiel,et !llollett es 
m:t mondja, hogya szekely 51.0 a s~ck ú!' eiu h,~-
11.irozószó összetétel ébő l ke letkezett, aIUl bel 8~n 
túlit teiHít hah'u'őrt jelen t. Ezt az e lméletet m al' 
SZHbó Károly megcitl'olta volt és ma mitI' komo!y 
történetu'ók nem is fogla.\koznak vele. Több mas 
elmélet melle tt a napja ink,ban is élc] ~s ír ó d l'. ~r
délvi Lúsz ló a székely szot a bolJ!a r eszel/d I!ep
tÖ rzs nevéből származtatja s kisüti, hogy a szelu~
!yek ősei eszcgel hadi fo:rlyok voltak. Ez az CIOl C
let képt('len~ég. mert általános nyelvészeti tör
vény, hogy (I. hangsúlyos szótag sohasem, vész el. 
Al eszege l-ből. mivel a magyar a szó el ső szótag
:iát hangsúlyozza, nem lehet szegel és szókely . Itt 
Erdélyi ugyallHbba a tévedésbe esik, mint amikor 
azt írja (l936-ban!), hogya 'rurlll nemzetség neve, 
me lyből egyik hagyomán yunk szeri nt a.z Al'pád
család eredt, a romú n Vu lturul szób ól szár mazik. 
Rugonfa lvi .K iss kimu tatja, hogy l , a m a g yal' szó 
első szótagja nem kophat le. mert hangsú lyos, te
hát a Vultur u l-ból nem lehet rl'nrul, 2. a V ul t u r ul 
II latin Voltur szóból szár mazik, az u l-név u tó, m ely 
megfe lel a ITIHgyar az névclőnek, és az alaps7..ó ho'lo 
semmi kö:t.e és il. nem ke ll idegenben ke resgélnünk, 
mer t a magyal'l'al r okon vogul nyelvben a tU l' u l
szó szintén el őfordul, ami e swnak a jelen legi Ma
gyal'ország föld rajzi és tö r ténelmi kö r ü lményeit 
messze megelő'loő eredetére vall. Tör ténelm i szem
pontból is tarthatatlan a'lo eszegel-hacti fogo ly el
mélet., mert hadi foglyokat sohasem telepítettek és 
nem I~ tclepíiheUek nagyobb tömegben egy helyen, 
~ annal kevésbbé a határszél re, vagy éppen hatá r 
o!'nek, ab?llllCln igen kényel mesen meg lehet szök
lll. A ha(h fog-oly elmélettel nem fér össze a széke
lyek abszolút s7..abadsága sem melyet minden ok -
levclünk bizonyít. . . 
, A székely néva tudomány mai á ll itsa szer int 
elmen olyan e~'ed~ti népnév, m int akú )' H k un. 
v~g:,' a be~enyo " Je lentését énpúgy hiába mHgya
J'az~uk , '!1.Int sok mús néJ} nevét, melyeknek el'c
det,C1:e nezvo nem maradtak fen n történelmi b izo
IlYltekok. 

A .. ~zqk.elJlek. .{tzá ·rmazá,~á1'ól, a m int máI' I'en 
~e.bb .ts lattuk, szin tén tö bb elméletet idlította.k föl 
ef.; tn,lnd a~zal a. céllal. hogy u h unokt61 va ló szá .. . 
l~tzl'S\ teb esen kiküszöbö ljék a le h et őségek I{ö;,oj.il. 
, un a .yy Pál <I810- 189! ) végezte a legnagyobb 
lo~) ~)o l a~t a hun származas eszméje kÖl'ü l, Szel' in-
1~ ~~.z egesz. n~e~{', és a kül föl di In'ón ikákb61 " ld j-
100~O~el!. a ~Ic\>cl nng-é nekből csemJ}észték ú.t azt 
~,I'ondwlllkha e". a magy~w' köztudatba. Ezzel 
,",zemhcn: amedd ig (.!~uk írásbeli fOI'l'ásaink vissza
;~Ólnru~l<, :-,z 9gyk~)J'ú okmúnyok a húu $ZÚJ' IlHlZÚ$-

JnllHltg llf.,")' lI'nak, m illt amelyet "Vulgus Il d-

!l.llC I O(lU.i t u ~'. i.!l c.o l1lmtlll i", .. ~zaz: fl. nlm múl!' most 
I,S beszcl} 1{!Jz~II.~egcse ll. , ::;~. L IllflgU a Niebe iulI p _ 

Cj!ek~.L lilCA'CbZ I ~O J.~la~e CJ UlU éll~ l{ IS m'l'61 i>i , hoJ" 
11lgl .11l passaUi pU::J pok a. .x. szazadban mcgLi~ot 
t~kt~L kUld,öt.t .Ma.gyal'Országra, hogy i1'ják ö~~ze 
Ilzo,ku,t ~ L'C~n enekeket, mel:yek a blll'gUlluok l)ll~:tr 
tlllas<~l'ol" még ott e.mlékCfz~.tben voltok . . K6Lc.;ógtc_ 
1 ~,1l J~ I ~e l . .!-l adatYk:. bl;~on~' I .t.la~ azt is, hOJty HZ AI'
pa(~-csaJadba1L oroldott OSl klllcsekhez kallcso lódva 
I~, cit a hUll ~agy:omán ~ emléke, '1'öbb llcmel hó. 
ndu~ me.gemlekezlk arro l, hogy 1. ~ndl'e relcsége 
OLto !>a].or hCl'~e~nek ajá ndékozta Atti la kard jál. 
~~a.s el'dckcs ko.zlcs mellett kiemelkedő az a tu'd6-
S l tUS., mely SZCl'}llt l V. Béla ha lá la után A lilla hcr
ccgno, 9,se,ho~:szag?a szökött a tl'ónralépö V , l stváll 
h~s8zuJatol l elv,? eS,sok más k incs mellett LlHIJ,thva l 
v ~ tto azokat a tOl'tel~ellll.i értékű kincseket. (dc 110-
d m), arne.lyek.et 4tttla. és u/ódai óla. őrizl ek Mo
lJYCl1'o'rszago'n; M t,ndezelf arra mutatnak, hogy a 
h II n0.1d?1 ,:"alo, szar mazas nem, va Iam i, ll. kü I Wlt! l 
krónlkak bol atvett, mesterseg'cs e lmélet hanem 
ig'e Ll is olyan hagyom á ny, melyet tÖl' téllelm\ é rtékü 
ada.toJ{ támasztcul ak a lá.. H un f'a lvy IcheLetlcull (}k 
tarto tta, a h u nokt~ l v~1 6 szál'lnaí\ását a sr..ékelyek
nek m a l' csa k azer t lS, mod szer inte a krónikák 
húromezer húnjH, még ha el is tudott menekül ni a 
népvándorl :í.s úvat31'Hi között nem mHradhatott 
meg- a hon l'oglalfLs koráig. Ezt a felfog[lst azonban 
fényesen megcáfolja az. a tény. hogy a gepidák 
egy töredéke, a hu nok, avarok, frankok és sz lávok 
egymást fö lv[tltó u ralmai Iltán és ellenére is meg 
tudott maradn i a Dunántúlon, tehát nyilt t.erü leten , 
úgy hogy 885-ben is ír róla HZ egyi k történelmi 
munka. Ha tehát a gepidák megma l'udlHlUak lIyílt 
területen és ily ~ok századon. át, mennyivel inkább 
megmarad hattak a h unok a Kár pátok heg'yci kö
zött, A hárome:t..er hun harcos kü lönben is cl:iulúd
jával, cselédségével és rabszo lgái va l elluek a szám
na k akru' tízszer esét is jelen theti. nem is beszélve 
al'ró l, hog'y a'lo eg'ykorú kró ni kás számadatai nem 
feltétlen ü l megbízhatóak. 

Itt aztán R ugonfalv i Kiss igen érdekes és tör
ténelm i bizonyítékokkal jól alátil masz.tott elméle
tet ilJl ít fe l az e lmenekült hunok letele l>cdési he
l yér ől (meJy valószínű leg a Kárpútok J(e leti le;j
tői n vol t) es él etérő l, miglen a hon l'eghlió magya
rokat, mi nt a helyzette l i smerősök. a hOll fog'la!ús 
ha.r cai sOl'áa a mai l\1agyarorsr .. ágra vozették. I s
mételjük, ezt a könyvet m.inden sz4kely, magya l' 
em bernek el kell olvasnia többszö t' IS. A magunk 
I.'ész.érő l meo' kell most elégednün k ezzel a rövi? 
ismcl'tetéssei és a nnak a vóleményiink nek a k!
i"e jezésével. hogy Rugonl'alvi Kiss Isb'án érvel,e
sét a n nyira. meggyőzőnek, ta r tjl!k, J~ogy e~..e~ Uh,LIl 

fi szél;:e lyeknek fl hUllOktol valo s.~~1l"mawsat. ket
ségielenii l bebizonyítottnak vehet]Il~ . E'lo P!3t~l~ a 
99°/o-ban székely lesz.ál'ma7.ottakhól .all~ l~Jlltarl,US 
egyhúzra nézve nem lebet közömbös. ke!·c1cs. EZ"?rt 
is turtottuk s'loűkségesnek ezt a rÖVid Ismertetést 
lapuukban közr úad ni . 

Szent.-I v(Í'JtJji Sándo1'. 

E g y nem eslc lkú ada kozó 209 peJl g-öt ,u:j~IllI~
kozaH H rt l' (I Ú á.'il 1 S l v á II l e llnpászt~1' ,ut;I<lU <,l 
'tIl.a lnJft1· , .. ú.u gyel' l~lek n ya~'a I,óte lepen I cia II I j II I I (~~ 
k.ön.IJ'I1tá7' :iavúm. l!::rlHek lelet már az elmult.. IlYu" 
rOlJ re l hu~znit l tllk . s <l nya l'alótolepell ]J! he!l(J 
gyermekeink lelk i gyö ll yöríí sé::n,!:el olYill"tnk ,n 
s'loé p kö nyveket. l sten ú,ld ~~sa legyen a szep ado llw 
nyo ll 0S H:~ úl doza tossUVUt ad<lkoz6n. 

A H ella 'i Gá,;'pá1' JJ ibliakö"., o<?v, ~-é ll kezdt,e 
meA' or.év i előadús<lit. Sr..ent-I \'anY I SÜlldOl' ~eolo
A'iHi tanú I ' , vl:I ll ú<;ttlllító Ic 1lH~5z l"elvúltY<l. lI lI.ud.UII 
cs iit örtij!,ő l: este 7 óra l,ol', II Koh{lI'Y-,}iI(,~tbHII 1 1Ihl l ~t 
IlHlgyal'ilzHtot és va llás-lélektan I elo<l(la~ol\ltt t<l l t. 
Ar. c lötldú!-: l ű-i'm elmarad. 
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KRÖNJKA 

Országos Protestá ns Napok. 
A Bethlen Szövetség ~z~k~sos refOlom,ác.iói 

emlékül1nepéJyét az idén klbovlVette. s,ok farad
sággal és törődéssel va lÓ~,aI,l ".pl'o~stans na p,?
kat" rendezett. A sok ~ru~esro!. ertekez}etl'ol, 
az elhanglZott beszéclekrol es elel't eredmenye,~
ről a napisajtó is szá~ot adott., Lapu nk ~z l1k 
terjedelme miatt csak par sorban ll'ha-tu nk ezek-
ről az eseményekről. . , 

A Vigadóban tartott ünnepi megnYlton d,". 
Tasnádi Nugy András igazságügymlf!ls,zter 
fejtegette a protestánsnapok megrel;dezesenek 
szükségét. Dr. R<tffay Sá.ndor evangehkLls p;,s. 
pök ünnepi b;szédet mondo~t. ,!,ö,'s Tibor kep. 
viselő a gyűlesek programJat es felad.atalt lS
mertetlte. Józan Miklós püspöki vlkarmsunk 
gyönyörű záróimáját a %Súf?lásig megtel~ :o: 
remben sokan könnyezték veglg. Az Ifj us::gl 
nagygyűlésen részünkről Pethő István lelkesz 
tartott gondolatokban gazdag beszédet. 

Az egyes szakél'tekezleteken eg'yházi ;noz
galmaink is képviseltebték magukat. ~ társa
dalmi egyletek iilésén dl".. Da~lel Gabor; d~. 
Csiki, Gábor' a nőegyleteken Jozan MIklosne, 
Barabás Ist~ánné, Ferencz Józsefné és Polgár 
'Margit, a sajtóértekezleten lapunk szerkesztője 
vett részt. 

A Protestáns Napokkal kapcsolatosan ren
dezett kiállítáaokon - e téren úttörő jellegűek 
- az idő l'övidségéhez képest megfelelően vol
tunk képviselve. Az árusított könyvek között 
az Unitárius I",,!>misszió könyvei is ott voltak. 

Az okt. 31-i vigadói főünnepélynek unitá
rius szónoka nem volt. A vele kapcsol3ltos temp
lomi ünnepélyt a Misszió Házban megtartottuk, 
F"'encz József imádkozott, Szent-Iványi Sán
dor Örök reformáció" c. értékes előadást tar
tott," zárszót ifj. Bartók Géza, ifjúságunk új 
elnöke mondobt. 

Az ünnepségek a nehéz idők ellenére szép 
közönséget von"ottak. A vidékiek között a Fel
vidék és Kárpátalj a protestánsai nagy számban 
jöttek fel Budapestre. M,isszió Házunk termé
ben a békéscsabai luth. gimnázium diákjai ta
láltak otthont. Az előkészítés fáradságos mun
káját dálnwki Kováts Gyula ny. államtitkál'l'aL 
az élén lelkes gárda vége~te. A munka oroszlán. 
része Bánóczy Béla főtitkár és Jakabffy Domo
kos titkár vállain nyugodott. A Bethlen >Szövet_ 
Ség diákintel'nátusában az idei iSlkolai évben is 
egy unitárius egyetem'i hallgató kapott ingyenes 
otthont. 

• 
A posta öt értékből álló protestáns bélyeg

sorozatot adott ki, 50 százalékos felán'al. a 
Bethlen Házalap javára. A sorozat reformáto
rokat, biblia. és zsoltál'fordítókat örökít meg, 
s e szempontból el ső at:; egész világon. Epen 
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ezért nagyon saj nál~ uk, hogyarendezőbizott. 
ságtól kapott felvi lágosítás szerint nyomda_ 
technikai okokból nem szerepeltethették az 
egyik bélyegen az 1568-i tordai országgyűlés 
vallásszabadságot törvénybe iktató ismert jele. 
netét. Ennek a külföldön sokkal jobban értékelt 
történelmi esem~nynek nem szerepeltetése révén 
magyal' nemzeti szempontból is értékes Szol_ 
gálat megtétele mulasztódott el. A sorozatban 
egyébként az evangélikusság is csak egy fél 
bélyegkép<;n k~p<:tt helyet. A hatfi lléres bélyeg 
DevaI Biro Matyas , a magyar Luther és Meli-us 
Juhász Péter, a magyar Kálvin; a tízfilléres 
a bibliafordító Károli Gáspár, a húszfilléres a 
zsoltárforditó Szenczi Mohár Albert ; a har
minckettő és negyvenfilléres Bethlen Gábor és 
Lorántfy Zsuzsánna emlékezetét Öl'ökíti meg. 

:~ 

Az orszagos protestáns napokat érdemes 
vol·t megrendezni és jövőre is feltétlenül meg 
kell rendezni: 

HIREK 

La}JWJk novemberi számát a nov. 15-i ünnep
ségek miatt két nappal hamarább jelcntettük meg 
a szol<ásos idöpontnál, 

Ur. Iván László sÍremJékét okt. 31-én avatta 
fel a farkasréti temetőben J ó z a II Miklós püspöki 
vikárius melegbangú beszédével. Az egyszeru fehér 
márvány síremléket, mely annyira méltó elhunyt 
barátunk em1ékezetéhez, elborították a virágok és 
körülvette a gyászolÓ rokonokon kívül a szolga
társa:k barátok tisztelők és tanítványok nagy " ". , .. serege. Lapunk egykori jeles szerkesz~o?e. Sl~]~n 
ott vanna'k az Értesítő o'lvasótáborának vlragru IS. 
Áldassék em'Iékezete! 

• • 

Dr. l\lája,y Dezső kir. kÖz.jegyző,. kap.~sva:l 
szórványunk gondnokát m. kir. kor~~'D>:,!~~~~a
csosi címmel tüntették ki. Szeretettel udVOZOIJlu~. 

Gvidó Béla a protestáns napokka~ k~pcs? a, 
ban az Országjárás" c. hetilap Iegutobbl sz~a
ban To~ockó népe Trianon ellen" c. érdekes Cik-

k " l' t' közölte a székházu'nkban e1helyezett 
et Ir es k"t l et lapunk Dávid Ferenc emlé~t~JjI~ e~e, me y 

mostani számába ml IS atvettunk. . . 
. A~vellti istcntiszteleteket t;lr~~" r~~f-' ~~ltll~~I.~~~ 

nundkct templomul1kbaR' A.IX·lo~" 4g~JJéke ... sé/1 fe . 
3. Sz. " a. templombau .. "lút varw26·: ~ .Pelllű I stv<ÍlI 
je(~e~mét" gondo~ n.tkoll't~eu Hn.o~: , l él~</~~! dec, iJ'{IIl; . F c
II Y It"! a meg:.:. SOlOZ:H o '" IVO. " íJ 10.é ll J ozan 
r( ~!wz, J ÓZ~,C ~ "K. f!~f',~f ény C sf:!.lru l; ' (I1~c·C si/,J" G ú bOl" 
~'l1klos "EmlJenMHI ~ dec, II eu \ KoIHlry.ulc~lI 
,,}.fegya.,- n emzet" , ~llnekel.l. - é/lí: "mlld ciin f?(f. 
temp lombal} nOv. ~6., dec. S·'t.1?t adventi is tcntlsz
"/"(/úci~ Istvun IclJ\lpász.tor .ll 

leleteket. ., .. ets.ég-e llovcm ber 19-é ll . 
A Koulormnltak S~OV 't 'b' o'"L' l';Z c,'ö ve! ol l . l ]..,... b'lI'Y-u ca un .... . . . d, c. 10 OI'U WI' a .\..0 \ r '. > II Szaboh.:~; il 5\'11.1-

bll't. ~I?~~dás~rt!~d. l; !ték~~ r~:'~~l(C'ia" Cf Ill CI\. 
ci UJlltlll'I US l .Iusagl . . .. t 19.én 

RÁDIÓ 'közvetíti Istelltlszteletunket ~;O\\ sí':ol. 
d. e. 9 órakor a Kohii.ry.ut~"i te~llJ)!ombo . . 
gá la.tot Ferellcz József lellwsz vcg"n. 

• 



IJU. CSII(J GAJ10R: f!o!i<lolah!," !i. hit. v~lá-
" " > könyve lIIegjr-Iont cs.J pen,i?OS <.I r ban k.tp-

I!"'I' ~' "cz' [, .• ,·t"' ·'SS1.iÓ lHiJ és a le lkeszi hivatnibau. 
h'lu·" " ". t ''' k A'z c r tékes munk:1 ismcrfe lcsc1'C V I SSZ~I crulI . 

nodóczy L:tjos OI'\,OfOt. II ,l\I)ssziq lirtz é)';, a 
j\/;,ív-tclclli tr~riilcl<c~..et buzgo cs. rll.r? dhatatl.~}~ 
"'írt/o l'IH II lllldn!lesl, egyetemen az Ol ,ostudom:l 
l ;~(ok doklonh';í fl "Hlli.!.:. y ('Ie cgysz~rrc fl vu t.t~.k 
[';.] nu ;CZ 11 'i\ 1;'i!'jll okI. vcg)'csr.f, a tel'meszett':ldo~.I
l1\'ok doktol'lív8. c.1!Ill .. 1:~.u~!~ fokozatt,al. . 1\lI~dk e!· 
I " "'kel .·,." ,'''/ctlel udvozol]uk s ml1nka~s<.lgukra es 
01 11 " '" ~ I 'Id" k' "'k (.lctp<'tI.djuliJ-a I gton gazc ag II asat -e rJu . 

FercllcL ,József: .. Az ökumcnikus mozglrlma l( 
(,'o :1 Iw rcsztény~ég újllhbkori egyskgmo7,galmal! 
il'lltlertetö la nulm,'!IIYlI II Keres."tcuy .i\fagveto 
Könv"till'u IC~Ú:jllbb fiiwteként mpst .J,el~nt meg. 
,-\.I'a 'Cgy pengő. KHphaló az Iratmlss7.loIlll.I. 

Az E/.\"yetcmi i stcn~i szt~leteD no~'embc l' 6-.án 
.Józan Mik ló::. niisnöki vl,In'íl'l.uS m~"lOdo tt, f!le~nYltó 
im údsúgOl éf:l Jí'erellc.z Jozsel 1 ~lkesz, p!,edJkalt. Az 
T~ l"c1t l' isr-tel efc t J,ö,:otöen a ,g:yuleJ~,ezett t.~ l'.~mhe:l 
tea é~ f:l."endvjt~ vill'ta ll" l' es,,:b:evok~t. s o!'on~Hlel 
láttuk. ho,Zy pUlI' ar- .el f:lo ol'oba!kozas allralmaval 
IS-ou voJLa.k Jelen. akik kellemes hangulathan ma-
1'1HJtl1k el!vliiL A háziasszonyi th,ztel ez alkalom
illU I fl1". Clji/d Gúbol'1ló ég özv. R ád:ul.?/ Jánosné 
lilttitk cI. - A legkör-elebbi egyetemi istenti'i:delc
let, melyre minden érdeklődőt is szívesen látunk, 
december hó 4-éu, es/e 11.110!C órnko1" tartjuk. dr. 
Csiki GHbo!' lelkéf'z szolgálatá.vaL 

Harrington Donald és felesége S z á 11 t h Ó 
Vilma, akik résztvettek a svájci unitárius ifjúsági 
konferencián, augusztus végén érkeztek vissza 
Amerikába. New-Yorkban megnézték a világkiál
litást, s azután pár hetet töltöttek az ifjú férj 
szüleinél Walbha mban. Harri'Jlgton Donald lelkész 
és felesége Chicago egyik jeles unitárius gyüleke
zetében kezdette meg m.unkásságát. Harringtonné 
Szánthó Vilma pedig már szolgálja magyar ügyün
ket, amikor a Christian Register egyik legutóbbi 
számában keményen utasítja vissza a cseh propa
gandának magyarellenes kijelentéseit. További egy
házi és magyar munkájukra Isten áldását kérjü·k. 

Brassai Sámuel ifjúsági cgyesületülll< tiszt
újító közgyűlésén új vezetöséget választott. Elnök 
ifj. B a rt ó k Géza okI. közgazda , alelnök ifi. V e
r e S S Pál, főtitkár: G y ő r f y József titkár' 
O b orzi l Gyula, pénztáros: G o m b o~ Sámuel' 
Működésük f elé bizalommal nézünk, . 

. ~z 1~."1. évi Unihíriu s. Évkönyv tizenké t
lt.z~II,~~.r~JeZ~lbcn 1.1:7., uni~ál'ius, ~iyház "Bú/!i 
lJ ~'~'~<llnak ]ellemra:lzal adJa , s ceba "lZ hog" rú 
v ll ~lg~l~?n azo~{.1"C.t a .s~j<.~tságos ei'lékeik,:e, n~el yen 
kel.e~í':tl1l. - nl!ll1" \"Ilag-,l nanok _ szohrúltitk az 
• Ulltat IUS Cgyhar-~lt. Az e\'könyv ara 50 fillél". 

t "'lllen(}dek. G:\' ula eikkénck [olytntásá i. ndnm i nt 
O)) mU$ ctl, ket anvl;1o·torlódá" ml il ' .. ,'" " 

munk"'l j'elleit hal . I" I . a .10' o sza-
( ~ 'f asx anun i:, 

k !-- rOIt~.á.ll I(ormány váratlan rendelete követ. 
egeyzthe?e.n ft~bb ,tanárt és tanítót volt kénytelen 

aZl ohatoságunk d'" . 
vonultak K l' n~u~, l]azm. Nyugalomba 
N a g y J ' o ~zsvarot~ Ü t o Lajos igazgató és 
tanítók. ~Z~~ Ih va~amlUt , P,a t a tk ~ a.l v i Zsigmond 
Béla szindi T" ~?zsef a:lsos~e~tm~alyfalvi, L ö f i 
József kiS~do~'~~ k El~~ nyaradpalfalvi, F e k e t e 
ságot vé z t ] ,~m,tok. Az erdemes munkás
Unitáriu; ~ö~l~anltok eletmunkája méltatására az 

, any nyomán még mi is visszat~rünk. 

D'r, Boros Györgyll ~ sírkövét a kolozsvári tc . 
metőben a család és az elhunyt nagyasszony nagy . 
számú tisztelői jelenlétében ű r m ö s i Károly tb 
esperes avatta fel szép be$zéddel. . 
,". , I ~ I'. l<}sr;; . Elek ~ö:icg~'7,Ő új tanköll)' V('l \ I·t !l 

kUt":CI?J ,, kOl<lk I. o:'>zlab'l.l SZÚI1lÚl'a ,.A héher 11 (' \11 -
z!' I c lf'l a ;-, Ór;;zövclség "zerin l" ('imen. 

A . hódlll ez~i r.á~{lrh,eIIi g-~' iil c kC'zl..'t okt. ~!) - t~n 
d. U. 1 eforrn ft;, lol ,cmlck':lIlepclyt tat·lolt. m('I\' C'1I il 
bcteg~u . I cln'o UII'Ó LaJOS lekéSiz, imúiú t BOI'n;;; 

Á l'on ka.~ltor .0lvl1sta fel. Előathh.1 dl'. Ol'mo" P ,il 
e.l.!:vh ... 'lzko"l;<;e~1 lron linok tartott. l"gyanő tal'lolt 
b~f'7:-.cdet S~e~edcn ?kt.,31-én :1 sroeedi Ilrolc<.;IHH<.;ok 
J.;ows em l e~l1l,!nepcl Yep, Bíró Lajos lel kés:dú r
Sllll l,lllll, 1l1loIohbl gyogyulást kívánnuk. 

.~rtók Géza .. du~,ánt~1i körlelkészünk legutóbb 
CsaJag, Balatonfoka]ar es Böhönye szórványaiban 
tartott úrvacsoraosztással egybekapcsolt Istentisz-
teletet. ' 

A .~~oc~~~di, 1~:y ii1 ekezet szentembcl' 17-l:! ! ta r
tott k ozg.\,LlI.?l';cn B ~ k O S JÓ'l.sofot vá lHRzloLh. 
n~cA' el!v ha~Hrnan gOI)dn.ok,nak. - néhai K ií'!; Al1d
TUS u j odnkent. Munkassagal'a Istcn á ldúsát kér.iiilc 

llal~tt~l i.l1k . ,Ho,l." v it t h l sh'án n y, tclckköllY
ver-et? b~kel'ó l RZ<.!l'vullyunk első gondnokH clh{ún't. 
D~~J"ko Be~a lelkesz t('mette e1.. - 111 {t tio r y Lajos 
M,av-tclcDI templomunk szorgalmas lútog-atója el
hunyt. Emléker-oWket k egyelettel őrizzük. 

HIVATALOS R~SZ 
562- 1939. sz. 

~1EGHJVÓ. 
a budapcst.i un itúl'ius egyházközség- K übl i 'j'a!!;I' 
csa ]939 december hó 9-én, ('sütörtökön d. u, 5 01'11-
kor a tanácsterem ben, 

éVllegyedi rendes ülést 
tm·t, m elyre a tanács tag;iait sr-eretettel JlIcghh'
:, II k. 

Budapcst, 1939. november 10, 
ciT, l{ oznw .Jenő s. k.. J ózon J1T iklú s ~. k, 

gqndnok lelkér·;z'e lnök. 
7'á1'1I.1/8orozat: l, lm a-bibliaolvuf'its, 2, l;;]nöki 

megnyitó, ~. Jeg.\'zőkö nyv hiteles ítők. 4. Elnökiic;..:' 
el in tézett ég folyó ügyek. 5. 1940 évi kö1tf:légveló., 
a) I'olyónénztú l', b) alanok és a lanitványok. (i. Ne
vc lésiiM'y i b i:t.ottság jeleutése, 7. GHzdHSiu.d bir-o~t, 
súg jelcnté8c. 8. Időköz,ben érkező ügyel.;:. 9, In(ht
ványok (Íl:ásb~ln - előre) . 

NB. N e nel ésiifJyi bizottsúg ülése XII. 2, d. u. 
fél 6 órakor, . 

Gazd(ls6.gi bizoUs:.íg ülése XII. 4, d, u. fél fl 
órako!', 

Közgyüli~sünket dec. ]7-én cl. e, ~O órako!' ~~~rt,: 
juk a két ist entif'ztcle t között. Föüu'gyu: 1.1 .lOVO 
évi kültsé!rn~tés egybeállítiisa . 

J.Jelkész i nyugdíj~11apra 1939. oklóbc\' hó vé
rcéig befob·-t kegyes Hdományokat az e~Y}lIiz nevé
ben h áloí fiHrI mC/.tkÖszönve. a következőkben 1Iyug
la tom: dl', Mi kő F er enc és vi téz Kozma F el'cJ lc 
tO- 10 P; Szolnoki sZól'vállY gViij tése G lJ; dl'. 1\9' 
Jl)e~ Gyu la és Bedő B éJáné Galgagyörk 5- :! :p: V! 
té'l. P e l'lI cC"'l. k.\-- .JcllŐné, H:vör 4 P: özv. NY! I:,! Gc ' 
;r,únó. dr, Surányi Ede és Csáka János. PCF>L I1.1h cl.v 
2-2 P; dl'. Kov;'lts La.iOfl, Gábor Antal, Sch neider 
110lill és B. Páli 1\fúria l-l P: Összei'en: :"'iO. lIí'.l1r

öt;'e ll ncn~ö. Mel y összeg a." Ürsr,úgos ·~ö~pon.~i 
H\tel sr-övctkczctben (V .. Nádor-u. 22.) g-rUlllo!e:-;o
ző l ot.:" VU lI elhclyer,ve. Ug~nlllidc di rekt be lol'lI;t 
kiilucni a'l. ahlp t.:"varapításáru sdwt szíves ~ldoll !a
nyokat "Ny ug" jelszó Hlatt bianeo cS9k ld!l Pon y~;: 
OKT-I csekk::;r-ám la: 8486. - Hitl'okoJ"ll sz\ves utl 
vöz,letteJ J ózan Miklós IJüspök i "ikilrius. 
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Istsntisztelsll sorrsnd 1939. dec, hóban. ~ D) Vidéken: 

-_:':':====---;-:::::::;;:;-T.'::i~11r::::::.:::::::::=-.- Békés, evang. imaház d.e. l0. Darkó Bé la I )folyik I llety ' ~zo l gt\.Ja~t v~gl l 
____ ~H_O'__L___ ""1Ion ó,ában Debrecen , Hatvan_u. 24. 

Un it á rius .templom . . 
Dévaványa, 

24 
3 

26 
.. .. dr. Csiki Gabor 

A) Templom okban : 
V. , Koháry-u tca 4 .... 

" 
, 

, " , , 
, , 
, , 
" • 
, , 
, , 
" " ll , Uón" I:.dre,u. l. li l",libill 

(Rltl(os- u rCIl') 
, " 
" • 
" " 
" " • 

" • 
" 

, 
• • 
• , 

8) Körzetekben: 
X., Máv.-telep. Prol.l.lbl! 

' . , , " , 
." , 

c) Pestkörnyéken : 

3,24, d. e. 9 
10,31 .. , 

17,25, .. .. 
R 2li " . 

T.íl:1í d. e . I I -
24 ,," 

~ I " , 
10,3 1 .... 
Jt 10, li , d. u 6. 

31 ~" 
• 

17,24, 
2ó -

3. IP 
26, > I 

3 
10 
17 
3 1 
4 

3 
17, 
26 

, 

d.e. lD. 
, , 

" 
, 

" " 
d.u 6. 
, , 

" • , • 
este 8 

d. u. 4 

" . .. , 

Szent-Iványi S. 
Kereki Gábor 
Barabas Is tvá n 
józan Mik lós 

, , 
Kereki Gábor 
Szent· Iványi S. 
Barabás Is tván 

, , 
Szent-Iványi S. 

d r. Csiki Gáb o r . , 
Ferencz j ózsef 
Fc=re ncz József 
Fere ncz j ózsef 
j ózan Mikl ós 
dr. Csiki Gábor 

, , 
, , 

Szent-Iványi S. 
d r. Csiki Gábor 
Ferencz j ózsef 

Budafok, I 
Ref. templom . . . .. 26 d .u .3. Kereki Gábor 

Csepel, 
T emplom-u. iskola .. 

, , . 
Kispest, 
Hungária-ú ti iskola .. 

Pestszenterzsébet. 
Erzsébet- il. iskola . . 
Pestszcntlőrinc 
Unilaríus templom .. . , 

, " . , 
Rákospalota, 
Máv. telepi iskola . . 

Sashalolll , 
Kossuth-téri igkola .. 

, , 
Ujpegt, Deák Ferenc-u . 

polg isk. . . . . . . . . 

-
10 
25 

25 -
3, 10,17 
, 4,25 
26,31 

31 

3 

10 
25 

17 

d .e.9. Pethó Is tvá n 
" " I Szent- Iványi S. 

d . e. 9 Pethő Istvá n 

" " 
Kereki Gábor 

d . e. 11 Pethő Is lvá n . , , , , 
• , • , 

d. u.6. • • 

d uA. Kerek i Gábo r 

" " Fe rencz j ózsef 
.. " Kereki Gábor 

, . , " 

UNITÁRIUS ÉRTESiTÖ 

Unitárius imaház . . . 
Dunapataj, 
Unitárius templom . . 

Gyula, ref. templom . 
Kecskemét, • 
evang. templom . . .. 

Kocsord, 
Unitárius templom .. 

-
26 -17 
26 -
10 -
24 

10 

, , • , 

d .e.9. Darkó Béla 
"e.104IS Ferencz JÓzsef 

"" Barabás Istvan 
d.e.!1 Darkó Béla 

.. , Ferencz j ózsef 

d.e.10 dr. Csiki Gábor 

UNIlARIUS O 
V .• KOHÁRY- U . 4 . I. E. 8. 
nyihn. s zel'dán (Miután -l - G, ).énteJw ll délelö\t 
11 - 1 és l'8 sárnap délelött 10 - 11 órák között. 

-

ÜVEOés 

Ima és énekesköll )' 
,'ck, tankön yvek. 

porcellá n szaküz/ef 
Bp. 'l- ., Párisi-u. 2, (Váci-u. sarok) 
- - KIS ÜZLET - KIS REZSI - OLCSÓ ÁRAK -

MATÉ ZOLTAl'v 
T: 384-289 üz/el1ulajdonos 

, OR SY ~S EORDOGH 
Fér fi és nő i szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabátok . Szőnyegárúk. 

IV" Petöti Sándor-u. 3. az udvarban 

cipész· 
mester 

II., Batthyány-utca 48. 

Utánaküldés kizárva! 
Felelös szerkesztö és kiadó; Ferencz József Uj eim: 

Társszerkesztö: Szent-Iványi Sándor 

Szerkesztöség és kiadóhivatal; 

Budapest. V .• Koháry-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjelenik minden hó l5-én. 
E lóf i zc tés i dij egy évre 4'- P. 

A lap tula jdonosa a Budapesti Unitá rius Egyházközség. 

A lap elfogadása elöflzetésre kötelez. 

_.~- :;:--~-::7~~;:-:--:-::-----,-;-:::-c--;;:-"---:-::;:-;-;-;--;-=-;:-;---;;:=~-;;;;;-:=-O-
Nyo lllalott Máté Ernö köny\'nyomdájában, Budapest, VIII. , József-utca 6t. - T elefon : 1· 392- 59. 
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