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SZEMLE • 

A népegyház. -
NOf}/Jon gyakran I~atlju!~' .~zt (l Z összet~tt 

,..::ót. f(ellfU/('seu ha'l/.{/Z1.k a [u.7un knek, de azer t 
talrín m,(;r; mhu1iq n.em vettuk olyan, kO'l!IO~yan, 
mnhll kellene. PNhg 0. németek .'ma'}' reg {jon
rlolkoenak '!'óla PS arra 1f/. yekeznr: lc, hagy {/, go'n,
dolat valóh"" tetté, ';z ?Ile, testté legyen. D'r, 
FaHJa Ré/a lliispök 1_[,1" ma'r tobbsZOT tdt val 
lomri.'t orr61, 110gy. ~leté?1ek egyil, lefjfőhb fel
adata. hogy az l!n?ta'rt1~S egy l10z vc:'o~.mt '1~1eg
lelelhessen a "el'eg1l,haz, fO(lal,'n"na"- Most 
ú,iabban 'nW!lZW rm'szag? In ttestvere,!11 Ir e{f~ kO,n
fe?·e'nr.ilÍn beszéltek bel/CItÓOJn e1'l"ol c, keHle~-
7,ől,. egyholnplÍ vol.! (I Z (l f clfoflá;s, hogy (l.Z nn~
trfrius val/as 'valo ban l1élJVallas, n'Wr t 'HUL. 'tS 

Mveinek Mln1Jo1nó 1'észe a népből keTiiL le" s 
tú/;'yomó tiibbsé(lben a npl) lelkében "UL?'culo tt 
IlI eq , A főma'" közül csak "e"és csalácl vállaUa 
azt, hogy az üldözések /.;orábcm 'IS m(faszk~cl~ 
Nk ahh oz ft valldshoz, amely se1n17uféle v1.la{j~ 
javakkal nl'm kecs eg tette öket. De nemcsak a 
""1' l;özótt, Iw ne1n a főumk között is akadtak 
71iisé{Jesek (lZ unifÚ'rius val.láshoz és az 'll ?lit cí

n'// s vaUás vaZ6b{//}1, a tá'l"sadalont 1n indcnik 
fé te(lcben {<!ltalálható , Pe!tc,záll""tó sokszO?' ott 
is, ahol az emberek születésük, csalárli IIagy o· 
mányailc fo lytán más egyház tagjainak van
nak beírva, rle 1111. őszinte beszélgetést foly ta
tun k 'neWT.- és el-mondju k, hogy 'Init hiszünk mi 
'/lnitá1"1'USOk. , ők is igen gya,k1"Wt azt 'mond.iák: 
"Az iskolában , ,,ásképTJen tanUottak, ,ze tnla,j
tlnnkép1Jen az én egyén·i hi tem is 1Igyanaz." 

Nagy szó ez, ,'okkalta ,wíly obb al1nál, 
",int ahogy föliiietes gondolkodás egyeU;"e f öl 
is fogh atná. Nem kevesebbet jelent, minthogy 
"Z em.ber lelkében az T sten-tu rlat, az I ste" meg
érzése vala./lOgll úgy jelenik meg, mint ahogy 
az 1f'nitári'llS valldsban van . 

A népegylt ftz (londolato akkor lesz élő V(t,

lr;~áfl , 1m {f né p'vallás eszméjéve7. az élő hit 
111:tnr1pn~ átható 7/a,tal,m<Íval eOHesül. 1-f ct. (l, nép 
h? t~ r.ulJct 'I11(>{J hozzá azt az ol.a jcd amely ct. bib-
71m asszony kOTSÓjából nem foÓyott ki soha-
SCm , ' 

, N a(1Y hib~t kö'vetnénl, el tehá.t, ,,,, az e(/y
J~ o zbnll m'l.nrl 'l.(J IJ(tlami mással fo glalkoz'nánlu 
(',r; n~m Clzzo l, amit m arta a v allás parancsol, A 
( 'all(ls~w~~ ~(tIJ'ik Je(lszebb 111vatása. az , 7/Og y 
('fn~'I~ws 1/'ant n 1 el előssérJé'rzetet föléb1·e,<;sz~ . A 
1i~[U(Lsa ,~ ember mindí,q talál vaZwmel'l/ köteles
.. .;r>~/ et (IZ élP/ben, FIa. inClzán a vall6s érdeltel 
m,l~t];e,t és 1j,(' 'I)t 1:,alami ,?ná.s, akko'r me,qtalti.7,ilf k 
l/l1Jataswnkat. lratelesse,qel"nhet ntindenkor, 80-
'! {/ SPHI é ,.ez~iilc mao'unha t m,pll(Jzötteknek, mert 
(' 1)1)e11 mn(jII'llkkn7 lN,~ziin1r elégedetlenek azért, 
1w(JY '11 em, tlld t,1I1/k tiibbf't m egvalós'ita,n i az l s-
fen orszáqáb61, R en czédi Pál. 
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yl!~S'l'\':1DEKl ,SZ9~V A~ Y UNKBAN 111, i!;
tOll l1;:;y.~!! l etJ beo~ztas. Idopont..Ia oltlóbcl' h avúvul 
kcz:tludu(:I! m c;g val to,,:dc A c:-;epd'i, kiwPIJ" lii és 1W,'i I 
,'ize nf e!,z~eb cl 'l. ,, :l.ó l' vHn y okhan la l'ütudó i ~lcnt i szlc. 
letek JdOP~H)t.l~ r,cg'ge l JJOutoStlll 9 ÓI'U, I(i ,<;ne!! / cn 
Ill lnden bo ,pl ső, es, harma dik vabál'napjáo. C:Wf)('
leli ,u hó masod,k e!; ?e,<;~.<;ze nte1'zNél)eten neg yedi k 
vasal'l la p tn r tunl, UllIbí l'lUS isten t.i szteletet. Az ili
te n ti !;z:t.~ l otek~( Pet!, ő, I stván, a pest vidéki szól'\'ill1~
g0l190:l.0 l ~lkesz~ l !l t~a el, de alka lmil ag a töhhi 
1~lk,c~y.ek l S, seglts,~gCre lesznek a szolgúlat ch'ég
zescbe n, M m den on tudatos uni tú l' ius hív i,ink ke
r esse c'l~kei az ,allU\II1),a~a l. a mikor hitébeJl őr;e i 
~zedu.rta sa ,.;;r...el'ln t c l:os tthe,ti m agát. A kisncst i 
I st,e n tJsr.tc~eteken a ,kanto r-~n ekvczól'i szolgitl nlol 
Peter/ fp GYll~ ~ n y ~ ~~~z:~to. ,tb, n l'esb iteriiuk láUu 
cl. VaJJon ,a l~et m <ls lk sz~.rv~n~~ lml.l nom akadna-e 
a lka lmas es a ldor.afoslclku hi v unk. ak i ezt a !;zol-
g ú latot I s te n dicsőségére e lvúlla lná, ~, , 

~[AKSAY LASZLO, lapunk mu nk atársa. min t 
osztil.ly e lső Sí'A ry.e tt l'ujztan á l'i okl evelet a K épz:j
m ü vcr:;zcti fői skol án , Legelső kötelességének t H!'

totta, h og y levélben fe lkeresse J ózan It[iklós Jl Hs
pök i y ikáriusonka t s kifejezze k öszö lletét azér t 
a. tú,moga tá .;;él't. m oly bell tanulm ány ai során egy
házunk részes ítet te. 

, 

UNITARIUS NAPTAR. 

• _., 
Több cikk és hír 

számunkra maradt. 

Sz, T S. 

. . .. .-
miatt JOvo 

I 



Tik-tak. 
Jar. élZ óra j~i r ... Pontosan beosztja a múló 

időt gOlldterhes n,r:lj)okru. öröm te li ,órákra, illanó 
IJcrcekl'c és tört.énelmi ),ilIallutokra. S élnénk bár 
_ a krisztusi r eCel)t szerint - az örökkevalosag 
jegyeben, mégis II Chronom étt:n'hez kell alkalmaz· 
kodnunk. Hozzá igazodunk most is, Hmikor a S:l.Ü
lői szív szer etet ével kOllogullk a gym:ekszoba aj
tnj.ín : "Keljetek fel, gyerm c":ek! ,.~S ne restel ked
jetek!" 'l'ik-tak. 

Jár az óra, j.ir ... Pelyhes kicHiuyeinket v.írja 
az: jskolll. ott is kész az - ol'.u'cnd. am('oly egy
~I.I':iut köte lezi a kis diákot és a tanitób:~csit. 
Nyüzsgő.mm:gó méh kas módjára megtelik a tu
!lomány t Slu'noku; s boldog, aki az első napon k é t 
betűt egybe tud ragasztaui a régi és örökszcp 
siJI:lbi:t.áló módszerrel: AB - élb. Még boldogabb, 
aid az öt ujján ki tudja SZálllíhlUi, hog')' menn y i 
1)(~nZe murad, ha két krajcúrt elkölt il búcsú vásár 
~:itrai között. Hát még a szünet! A1. a rövid tíz
llere, amols alatt az iskola udvara jövő-menő, 
lótó-futó tábor kéllét ölti IJHlg'ura. A templomi 
cscnd utún vidám kacaj, törtetés, hancilrozás, 
úgynevezett szabadgyakorlat, ahol mindenki meg
hll:ilja a magn ját.szóhirsút, avagy küzdőfelét, 

"kivel véd- és dacszövetséget köt egy eg'ész (Hehe. 
J "ár az óra, jár ... S vele együtt másodllercnyi 

llontosságg:nl - hol l.assú tempóban, boi gyorsabb 
iitelllbe u - jár, dobog, zakatol az ember szhe is. 
Az édesalla szí,'e. oo Az édesanya szive "0 Várja 
haza pelyhes kicsinyeit az iskolából. Aki jól ta
uult, s IllHgát jól viselte, anlJak otthon csók a jn
tIlIma; s cl I)ajkos és halogató előtt is időről -időre 
elsimult a gOlldbarancolt homlok. Otthon, édes 
Otthon! második iskolánk, ahol mindjart jobban 
megértjük, hogy mit is akar velünk, mit is kívan 
tőlünk az iskola. 

Az iskola szorgalmat kíváll. Kit.artó, buzg·ó 
igyekezetet, hogy amit a leckék soran megtanul. 
tunk, azt soha el nem felejtsüko Alapos tudás és 
rendszeres g'onrlolkodás legyen egész életünk ve
~er-elYe, hogy így a s zülök áldozata, tanitóink lel
~esedése miérettünk, mi miattunk karba ne men
Je~l ~oha. S azt Se felejtsük el, amit a jó öreg 
nlbJw mond, hogy "a z Ú r n a k r é I e l III e III in. 
d e n böl cseség n e k kezd et e." 

Az iskola megtanit imádkozni is. Kit-kit a 
mn~a fel?ke.zete és egyházi hagyománY:li szerint. 
AI~lIkor unadkozunk benne. templom lesz a mi 
SZillIlunkra tlZ iskola is. És iskola a tCllllllom is 
uh?vá n em puszta kötelességből J' .. írunk hill1cn: 
',zert, h . t ' • '. _ ogy IS em eredetű lelkülIket még jobban 
klllluvelJ'ük .. ··k 'r ' t ' , s az oro UIll omesterhez sza bv a 
:~~agul~kat, ott is halljuk, mindig és minde nütt °l 
ulZtato . t, • r. .. szo a Szeretet megváltó szozahít: .. I~ 11-
~edJF ~e k hozzám jönni II kiCsinyeket, 
lI e rt I ly e neké a Ill c nnyekn"k ' 
ga '" ' " orsza-. ' " 

Jar az ora JOár Itt k 
k " " ' ' -' vanna a gondterhes na· 
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sz.llIlunkra il v:tló élet kiábrándító tnnuls ia g :a. ll. 

• 

Innó IJ creek helyett ismét itt van It ti;rté ncl,,' ' l 
l, t" , ' " . ' Ilp l _ :UI ~ .Hne y 11ro "mra teszI e rkölcsi e riiinknek l eg~ 
Jnvat. keresztény hitünket s fi:tinknak ".s Ic" 'k k' , ... .lnyn _ 
HI ua IZZO honszerelmét. . 

.. A b e lJ (ll n n d". vigyázz! A homnko' fi l .: ' f ' lb r CJ.IT t) . 
e cn van . .. S ha egyszer kiiirült csak 'l l ' I J • • \. cg" e
em st?ue, aki mirulll y ájunk felett Ú r, eg'Ye~lii l 

c s a k Ö tudná ismét feltö lteni . . , 
JÓZAN MIKLóS, 

ISTE~ ELÖTT 

Harcos szeretet, 

János II, 13-15. "Felméne .Jézus Jeru
zsálembe és ott ta lálá a templom ban az 
ö ln'ök, juhok, és ga lambok úrnsai t és II 

pénzváltókat, am int ülnek yala . És kötél
ből os tort csinálván, kiüzé mi.lJdnyá:;ulmt 
a templomból, az ö!nöket is, a juhokat is ; 
és a pénzvá ltók pénzé t kitölté. az aszta lo
kat pedig feldönté," 

Sokszor halljuk, hogy a szeretet elve a keresz
l.énységet sz íntelenné, passzi.vvá és e1·őtlenné teszi. 
J ézust 'magát i s szeret'ik ú.gy feltüntetni, ndnt vet
lamti sápadt, vérszegény és fér fi atlan em uerl:, ak i 
egé~z élet.ében 1ni1UUg csak Ui,.t és szem:edelt. '['er
mésze t.e~ , hogyha a keTeszt-énységet és J ézu.s t 'igy 
állit ju k be, etlckoT a népek éln 'i akaTása el k ell, hogy 
fOHlul jon mittdketlőtől. H iszen, Jut a keresztény
,'lég n em eg y éb, m ·int mindennek eltiiTé~e, akkoT a 
Ieereszt,ény nem zeteknek már ,'eg ki kellett 't1olna 
1}Usztu/.niok a történele'ni. n íjuk zúduló eTői alaIt. 
A kereszténységne~ é~ Jézu~na,k ez a pa~szív l} rf el
m ezése azonban n em, az igazságon alapSzik. J ézus 
~ohase'm tudott v olna, ilyen sok r:ze,' évre kiltató 
befolyá~ t gyakorolni az enl.úeriségre, Ita tényleg 
i lyen pas~zi.v, erőtlen és fé,·f'iatlan ember lett 
v olna. S Ct kereszténység senl. lehetett volna a vi· 
lágo t konn,cínyzó nyugati c i,v iUzációt kialakító 
vallássá, Ita úenne c~ak neOtItí.v t ényezők feltek 
v olna . .ti. keresztény sze1·etetet tévedés len ne ÚfJY 

! ogn'i föt, hogy az mi.nden erőszakosságot, fj01l0 SZ
ságot és igaZSágtalanságot eltű 'r, ..4 f elebaníli sze-
1·etet fjyöng édség, de nem gyenge,'ióg. J ézus a sze
,'e tet apostola , de viliigé1·t sem a g yávaság, cl m eg
alkuvás és (l. férfiatlanság ki,rdel,öje. Ha azo/ad 
a szavakat olv assuk példáu l, ann iket J ézus i t fcn·i
ze'Usokkal szemben használt (Jllt. XX III. r. ), vagy 
ohol onól veszél, hOllY n em békességel hoz e 'vi láfj
'Iwk, hanem fe fjy ve1't. V agy ahol a kisg yermekek 
ellen ve/.őkre azt mondja, hogy 1Iléltók 'I'á, hogy 
malomkövet" kö.~~enek a nyakukro, ~ 'ÚllY v essék 
őke t (I. len.geTv e. _ ilyenkor igazán nehé;:. lenue 
elképzelni, hoyy ,Jézu s a m.inclenleltűnJst felt a vol
na tanHá,mi"'I,ok ala1Jelvévé. 

Le.QélwselJven szóló cáfola/a, azo'l/ban az erő/
le n , p(l S~zí1J és férfia/leln J ézus képélwk, az ala p· 
';yénkben lei.l·t jelenel, melyben it l elllplo'lll meg
Ii .''izlilá sánj[ kn'flunk hirt. Vi z:"yá/jnk IJ sal.: 11/el' • 
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t , l !.an IW1'báccsal megjelenö Jézus 
I!Oqy (t Clnp 01llv . t . 

" l " 'e ",ilyen lehetőségeket 1'eJte t 1naga-
1tle1'e:;z e pe:> " • k . J 

"be" áll szemben a kutaro' egesz ta-fJOIl . Dgy em · . . , • l • 
. l • /" fa"rok régi szakas Jogan aru ?talC a dara . .a at ~ . 'k é l 

l ba" ért/tetö vO/Illa telt át, ha 30ua~ at 'v (-
h'1II1) 0111 , J 
.. ' b f'o 'rdutnak J ézussal. igaz ugyan, wgy 
id~ Ijzcm e ." t" té 
hálátlon dolog azon lÖ1)1'engem, tV(l.330?~ .~9Yk01·, -

l . ~ 'eménynek m'j, lehetett vo 1UL a Iwvel 'ezese 
1/e mt CIS b' . l . k I ud 
(IZ ör,'szes kőriilm{Jnyek lizám aveveseve. m:j, or -
. k J ogy az az e:;emény hogyan folyt le. i gaz az 

,III , I áll tt I b J' ussal '. hogy (I, kufáTOk nem o a c szem e ez .' 
~~'iSZO IlI, ha J ézus lelki'vilá.gát akarjuk ?negis"~erm. 
okkor számot- kell vetniinIc cselekedeten~k 1nmden 
lehelő következményével, mert hiszen Jez~s maga 
ú.; úizonyeÍ1'a szúrnot vetett a következmenyekkel 
1ilég akkor j,s, ha a tem,plom megtisztitását csak a 
1J;Ua/wl, SIlIlollfa felliáborodásának következtében 
haj/oUa volna Vég1'e. 

A valósz;nüség hatá1'ain na.gyon is belül 'l11.oz
flÓ feltevés lehetett volna ugyanis, ho?y a kul(ÍTok 
lelllegesen is ellenállnak J dzwmak. Ez a, tbly pe
diU 'mégegysze1' olyan l evőlegesen {61-fias színben 
liil/teU {el J ézust, mint antilyen férfiatlunnak, 
J}as.'iiÍv1/ak és e rőUennek szeretik némelyek Jelr 
tüntetni J ézust s vele a kereszl:énységet, ICi kell 
kiiszöbőlnünk ugyanis azt az unUá1'iusok szántánt 
úgyis szóba sem jöhet.ő feltevést, hogy J ézu,s l sten 
l'OI.t, s 'í,fJY a fenti lehetőségek nem is f01'dul!wltak 
lJol·/w elő, Eltekintve ugyanis attól, hogy az összes 
l'('lIdell~ezésiinkl'e álló lÖ'l'ténelmi fon'ások J ézus 
M11.bervolla mellett tanúskodnak, - ennek az egész 
IÜl'fénetnek a fenségél:, ső t a lényegét is lehetetlen-
1ié tenné J ézns istensége, B iszen egy I sten mindent 
megtehe/" <1mit" CI/au', egy l sten e1'ejevel szem.ben 
{öld'j, embe1'fJk amúgy sem állhatnak meg, s egészen 
erkölcstelen t é1/.JJnek kellene minősít eni azt, Im egy 
/slen fogoft. vo lnct km'bácsgt Ct kezébe a vele szem
beJt védtelen embe1'ek kiüzésére, Olyan lenne ez, 
lII:illtlut egy boxbajnok beállítana egy elemi isko
hHm s hUJ'cot kezdene a 6- 7 éves nebuló kkal. J ézus 
Hzonl}(t'n ember voU, s 'mint mnbm' ragadt'a l~ezébe 
cl korbácsol. hogya tcm'plomot a ku/ároktól meg
fisztítsa. Egyetlen férfi u71nyi kufán'al szemben! 
Ez 'így CL hősie.";ség és a JMf'iasság legrnagasobb
fokú megnyiLvánulása. 

,Nem szenved lehát kétségel;, hogy Jézus nem
('Sok a megbocsn/ásl és a szelifi séget 'lanU:otta, ha
,lem 'igenis ludolt lelháborodn'i. s mélt6 ha,Tagjá
/lem oz lÍfl,IJ1ie Vzett .. erőszak" alkal1nazásától sem 
rindf, visszo. CS(lk (IZ a kérdés, mikor háborodott 
lel J tJZlIS és 'il/iért. A fele let: Im öl magát érte bán
folom, (lzt mi11difJ ,)llegUoc,'iuit.ollo, csak ha az ál/ala 
f,' ('pv'iselt mU!J(J,<;zlos eszmék me!lcsú.foltalását lálla, 
rtl.'~wr hóvoroc!oU f el, Ami.nt ő maga mondja: "Még 
f/~'I (IZ Em/Jel' fja ellen sz6/, romal .. 'is '))J(>f}boc . .,cilla
ld,; dc tlfd rI Szentléle/.' ellen ,'izól,.annak sem ezen 
:.'~~m n '))/(is1.',ilá!Jon meg nem, bocsá/tatik" (MI, X II: 
3 .. ) H a te~lUf O/}JOll ('szmélr 110J"b<tIi1JnllóslÍt ldfJuk, 
("II~'I!l('I,','O! 1)J('!1!.J.lJőződésÜI111. az / 1lIOJI(/ja, homJ is. 
Ir 1/1 '1!lf!~S(/!J f/lapján kele"~ezlek, akkol' O Uh'elmes
MI!J 1IIC'f/.'1'riill il.' s fl mi Idot/a /unk (IZ, hoyy Ihlyle-
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yes, VOllY átvitt értelemben vet t Icm'bácsot ragad 
junk a kezünkbe, 

Fennmarad még annak (I, kénlésne l .. oz eldön
lése. hogy mindezeknek belátása után me!Jl"én[ez
zük: Milyen viszonybem áll m égis ez lL két ellen
lé/es tényező, a felháborodás és CL szeretet egy
mással, L ehet-e a szeretet 1neg a kel'eszt-énysélJ 
al01Jja, Iw a felháborodás szülte e1'ő is helyet' ka1J
Ir(ll benne? Jézus élei ében és példájában, erre 'is 
kétségl.elen feleletet n'!Je1'ünlc. Ha volt ember, a/d
nek éle/.e ct sze1'ele t"et testesitelte 1lteg, akkor (lZ 

Jézus volt, viszont CL l emplom,i j elenet hőse is J é
zus. J ézu,-:, felháborodását núndig és kizánJlofl 
sze1'elel e szülte. Sze1'el.te embert'á1·sai.t, s f el/táboro
liott a farizeusok és irúst1.ldók ellen, ukik lelki. rab
szolgaságban akart"ák Icu"'tani testvéreiket, Szerette 
a kisgyer'mekeket és 'nialomkővel a 'nJJakuJ.:on véUe 
tengerbe dobulni azokat, akik vétetlek a kisgyer-
1nekek ellen, És szerette az l sten házát, annak (lZ 

ernbe1'i l élek1'e gyalcorolt felemelő, megl'iszNló é.~ 
1Ilegvigasztaló hatását, ri k01'bcícsot rarmdoll anno/.; 
megszenl'ségtelenítői. ellen, A mi mai kel'eszlény
sélJünknek is a sze1'e/;et keU. hogy az alapja legyen, 
de a /i o 1" C o S s z e r e t et. Sze1"etniink kell oz 1!JOZ

ságot s nem szaba.(l engednünk, hogy azt, bárhol. 
v agy bch"ki Ct sch'ba U1Jorja, Szeretnünk kell fe le-, 
bm'útainkat, akiket .Jézus eredeti ki/ej('zése " szom· 
.'izédoknak" nevez, s minden erőnkkel m.eg kdl 
védelm,eznünk fa.jtesl.véreinket, Szerefniillk kdl 
azt a helyet, aholis/ennek célt 1n'ulafó igazsága 
szúmunk1'o. a legtiszlábban nyilatkozik meg, le· 
tJyen ez az i sten háza, vagy az a nagyobb lJolfo
za M. fem.plom. melyet így hípnnk: Hazánk! l~'s 
.'izel'etetiink kell, hogy olyan nagy l eOJJen. /ioflli {I:Z 

szent felháborodássá 1.s tudjon válni, /1((, e mug{l
,'iabb eszméket bántolom ü 'i. Életünket és vé riin
I~et is föl kell ajánlan·u.nk e magasabb esz,mék 01-
tcínl.n, aká1'csak J ézu.s : el egészen a. Golgo/áig. Ez 
a.~ n harcos szeretet, amely ct kereszténység igaz j 
lényege, Szent-i ványi Sándor. -

KÜLFÖLD 

ANGLIAI EGYHAZI HIREKE'l' kÖZ!Üllk az 
alábbjakban, Dr. Hall Alfréd, az angol unitárius 
egyház volt elnöke eddigi shefi cldi lelkész elfo
gadta a lincolui gyülekezet meghivását és ŐSS7..c! 
oi.t folytatja tovább muuki~sságát.. Bégi gyiileke
zetében utódjául L, J, B ellon lelkészt az Hugol 
unitáriusok betilapja szcrkesz.tőjét vidasztottitk 
meg, Az Inquirer szerkesztésében is v!t1toz<is ,""11 
he s azt ősztől kezd ve E, G, L ee UlliiÚl'lUS lelkesz, 
a neves public ista veszi át, akinek IDllukássúgál61 
a Jap továbbfejlesztése lerén sokat vill'unk: ..,~ 
manchesteri Unit<1rian College mcg·ltíYin tamll'al 
sorába L, Redfern liverpooli lelkészt, aki il kc
reszlólIY dO"'waWl'tónet J,ÖI'cből fog clőadi'lsokai 
tartan i ~ _ A'h angol ullitúrius lclkésú lau'Il/V;: ké~ 
lagja : R, Sm'enson londoui és G, S, JVoods .):~I~k~ 
l elké~zek munkúspárti pl'ogl'Hmmal O L'szággyulc~1 
képvisf'l6k, Az e l őbbi il. békclIl.Ozgnllllil'kblll l, ~l: 
utóbbi a 1'ol.7,övctkezeU mozgalll1<lkl.illl fejl ki ól'lc
kcs és elismel't munkúf;súgof 
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RÓLUNK - MÁSOK 

Szegény Arany Tamás. 

A tanulók iskolai tlolgozat-fii?.eLeillck belső 
tiloJitjún egy-egy uagy m agyar életének rövid 
töl'léllcté.i uyomLaLúsba ll hozni: szokúsos és hasz
IIOS is. H asznos. mert a ta.llldó, míg II venn ájitl 
rúg'ja fe lauata megoldásúnak .kínjai közepette, 
III Ú t' csak un alo mból is elolvassa néha ezeket az 
élcil'ajzolmt s az~ lta L fajá.t szeretni s annak nagy
ja it ti sztelni tanul. A cél tohút semmiképen sem 
leheL az. ezeknek az éIet.p:t~zo];: nak a tüzetbe való 
lIyomtatúsÚvaJ. hogy magya.r gyerme~eket m~
gya l' őseik megútálásúl'a. n~agyar gyel'mekt~stv~~ 
l'eik e;yű!öletól'c és az igazSagllak meg n em fe ie lo 
törLéllc! mi beú llításolu'a tanítsanak. 

Egyik lli ttestvél'üuk ilyen iskolai dolgoza t
fi izetet külúött hozzánk a u Rpokban. A bOl'íték 
belső oldalú ra nyom tatott életrajz Méliul;Z Pét.cl'
l'ő l, Dávic1 l.!'erenc és az uni tárizmus nagy debre
cem ellenfeléröl szól. Ha,J.'cos e mbel' volt ,Méliusz. 
kemény vitatkozó, megg;yőződése miatt élete t és 
vért á ldozni mindíg' kész (a sajútját épp úgy, mint 
a másokét) férfiú, Legtöbbet és legharcosabban 
ellenünk, unitáriusok ellen harcolt. A m ezek él 

hUl'cok roúr rég lezajlottal.:, a "magyar Kalvin" 
.1;,){2 óta csendesen alussza á lmát ismeretlen s ir
júban, a debreceni Ceg'léd-utcai temetőben. Mi, 
magyar unitáriusok, kik soha selli feledjiik el, 

• hogy nemcsal( unitáriusok, hanem magyaro k is 
vagyunk, Méliuszra keg'ycletes érzésekkel gondo
lunk vissza. Ha minket támadott is a legheveseb · 
hen, viszont il másik magyal' felekezetnek, a r e
fOl'nui.tusoknak hasznos szolgálatokat tett, a meg
győződése szerinti hitigazságot csodá.laudó erély· 
Iyel és nagy hiHel védelmezte s mi nem átalj uk 
megvallani, hogy l á nglelkű és vulkánikusan ki
J'obbanó egyénisége nélkül a magyal' kuiturtöroo
nelmet szegényebbnek tartanók, 

Nem értjük azonban, miél't kellett ebbe az 
éleirajzba az unitárizmust, Dávid Ferencet és 
Arany Tamást kicsinyitő, sőt sé r tő, főképen pedig' 
a t.örténelmi tényekllek meg neIn felelő mondato
ka t erőltetni bele, 'Méliusz a katolikusok kal és fl 

luteránusokkal is harcban id.loit, csaknem ugyan, 
olyan heves harcban, min t vel ünk, unitá.l'iusokkal. 
Az életrajz meg is emlékezik ezekről, de m imlen 
báutó él nélkül. Vel ünk kapcsolatban azonban 
l111nden kímélelet félretesz az életrajz ismeretlen 
írÓja.. Kérdjük, miérU Nem voltu nk és vugyunk-e 
legalább anny ira m agyarok nu, unital'iusok, mint 
kat.olikus és luterá nus tcs t.vórein.ld S vajjon nem 
a,r e a célja ezeknek a magyal' i!;kolák és mag'yar 
tanulók számúra készü lt dolgozat-füzet.eknek és 
élet.rajzol<uak, hogy az ifjúsággal magyal' fa.jukat 
~zerettessék és becsültesség meg" Vagy talún a zért 
I'~f;zesülünk mi ilyen mos toha elbánásunfl, mert 
kl~ egyhá" vagyunk, sokha l ki-scbbcl<, mint az 61e1.
I"'L.I~ha.n tapintatosan érIntett k<üolikus, vagy lu
lm'anus cgyhúz1 Bizonyúru nem lenne :iéy-usi e l-

.~,'u-ltS . l~a tény leg ez lenne az. indok, s uem hmnC' 
t' SY-S"lO l',U scm. A 1I~lagya.L"Sl~g is ki 8 nemzct. a. ullJ)l'k 
tCllgereben" dc a~.cl' t Olclt,úll kö \"etelj iik n. v;lúglúl . 
h?g'y ne szurnarall yuu k, hallom él·tékiink é", igwl.
H:tgUlLk szerin t bu.r!.io ll velünk, ~ 

.h.:zek meHelt a z órzellll.i 8"1.cm\lontok mellett 
a"l~uban a. törléneimi. igaz&ág is szül. kér a" 610t
nlJzocska elbírá lásáuál. 

': .. , a l~~gY,lI ~V Ü, r itka ékessz.ól{L.<iú, uc ú.llhatul
lau Jcllemu DaVId }~erenc elpál'tolt I.t kálv inizIl1U:-:'
.lól és az ull,i.tát'iusok hoz állott," _ h ja az é l ett'aj~, 
Ha a~ tanul.o elolvassa ezeket a sOl'oka.t, biy-o ll y{n'a 
azt gondolJa, hogy Dávid :Wcrcllc .i..o.llemte[eH em
her volt." l e~'a l ább i~ ingatag jeilcm, aki ma így, 
holnap a.mugy bcszolt, írt és cselokedett. K edves 
tanulók, vegyétek hát tudOlUlLSld , hogy ez az "úII 
hatatlan j ellemü" D~\vid FCl'ollc vérlaHu halúlt 
halt megg'yőződéséért Déva vtil'ábu ll., pedi g' csak 
egyetlen szót kellett volua mondania, _ annyit, 
hogy "v isszavollom", \"agy még enuyit. se, csak 
hallgatnia kellett volna hitéről, mikor er re fe lszó
Htották, - s akkor megmarau püspöki székében, 
lisztelt és nyugodt öl'eg' korl ér meg s Erdély rü
l'endjei kísérik utolsó ú tjára - a. dévai vú r qÖ L'

tönörc helyett, Igaz, Dáviu F erenc "elpár tolt a 
kúh-iH izmustól", amint Luther és Kúlv il1 i::> "el
pártoltak" a katolicizlllustól. Ha azonban H hi t 
igaz.ságainak keresése "elpártol ást" jelent, akkol' 
ezt a fiizetct is renegátok, "elpártoltak" írták, s 
a kko r az egész protestántizmus sem más, mint 
csupúu "elpártolás", Ennek az "állhatatlan jelle
mli" Dávid Ferencnek a ne\l"ét ma öt v i!{Lgrész mü 
vclt köreiben em legetik s nemcsak k'llli tásai; ha
Ilem fŐkép jellemének azon fennkölt szilárd:;úga 
mjatt, mellyeI inkább választotta a börtöút éR a 
halált, min t a llleg'alkuvást. 

Arany 'Tamús azonban Dá vid Fel'eucnél is 
igazságtalanabb elbánásban r észesül. "A S:r..cnt
hárolllságellenes tanokat l egelőször egy kőt:öspe 
terd i A ra ny T amús nevű pap kezdette hirdetni ha.· 
záukban Debrecen környókén, IóGI-ben, Ezt Mé
lin sz., akkor már püspök, vitil,r a hívta fel és Ic-

" t "t " gyoz e o , .. 
Ez a7. idézet tú l röviden intézi el .Arany 'Ta.

mást, s azt a látszatot kel ti, uüntha Mt!Liusz szel
lemi fegyverekkol csúnyá n legyőzte volna Arany 
'Tam ást a. vitatkozflson. Az igazsúg ezz;e l szemben 
a következő : 156l' llovembor havilbalJ kezdte Arany 
az unitál' lzmust hirdetni Deurecenbell. l\l~lillSZ és 
Szegedi Gerg'ely, a város papja.i a zol1ual szcmbo
szid lottak vele és egy pénteki napon, Szent. And
n'ts nap:iún ny ilvános v ita1.kozftst tartottak vele '-l 

Szent An drás-templomban, Győzniök <twl/ua n !lelll 
s ike l'i.ilt. :r.,-rásuap ismét vitára keltek \'~Ie u:,n'au
ott és az egész gyülokezet :jeleulé tébe ll. }~m An~]l~' 
'ramás t. anu:y ira nem t ud ták l egyőz ni , hog:-' epl' 
e llen kezőleg, miud több és töbu követője ,a,la u,lt. 
a kik ny ilníuosa n is helyeselték Ara ny tn,u~tl.l.8 nd, 
Eldwl' Méliusz H vá l'os fö ldesul'aihoz s a \"I~<l~1 ha
tóságokhoz. fOl'dul t s most mili: a Z ő je l ~ltJ c,t u kl)(, ll 
al\l:1 1" L Awnyra lw tn i. Az e l őbbi vita. nU11l L1 Y- ,1111]1-

' I ' t r ·zeh ]::>· pal, i:;nnót ÖS8zcg:,' iijtötte;: a llOpr II nag~ ~ \ 
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cgyhúzb~lll s húrom napon át vi.tatJ<~z~u~ Arau,Y 
rr l.lm{I!:i!sal. Ez a. vitu azonban múr a vüagl hatósa· 
';ok és il földesuT'ak jelenlétében folyt le, Hog'y ez 
~ljL jelentett !:iejtbetjük az ugyancsak uuil{u'iu s 
Egrj Lukács péJdájából, akit ug Y3;nezck a, világi 
hatalm:lssúgok börtönbe vetettek, evekcu at "VU· 
hítotüík", mig lUllai v issza.voná.sáuak aláÍl'úsúl'U 
l'úbírták, viszont e "meg,tél'ése" után is börtönbcll 
hagyták liíllylödui hulál<iig, .fu 'ul1 yra a vilúgi hu · 
talmasságok jelenléto annyiJ'a hatott, hogy a hnl'
madik uajl végén késznek llyilatkozott vissza.voll' 
Ili ülJlait. H ogy azonba n megtél'ése nem cl :;zl: llemi 
l'J'\'ek, hrlllem cl vilúg i ha.tóságok valósúuiilcg' fe
Jlyeg-et.ő ,ielenlé1ének volt a következméllye, mu
tu t,ja 11Z a. tény, hogy "megtérésél'öl" a l'cven:-:úlilit 
he m a templomban a uép előt.t, hanem 'l'öl'ö k Jú· 
1105 földesúr húzillwn a debrecen i főbíl'Ó, a sza ho l· 
esi ,'jeispáll és mús v ilági hatalmassttgok 8cg6c1-
l\Czéséve l íratták lUeg vele, Hogy ' .. A .. l'any csak a 
kényszernek eugedott és nem lelke megg'yőződése 
volt c l'cvel'zú lili alitírúsának oka, mutatja HZ él 
tény, hogy ö~ év mulva, 1566-bau, az El'délybcu 
meginduló unitárius mozgalomról hath'a, azo llnéll 
csatlakozik hozzá, Időközben sem lehetett más vé· 
leméllyen, mert hiszen 1566·ban nem egye"dü l csat· 
lakozik az unitárius mozgalomhoz, hél llCUl Olajos 
.Túnossa l és "több mú s hittál'saival" cgy ütt, akiket 
ezalatt az idő a latt kellett megis mernie és meg-

" ' gyozn le, 

Amint lútjuk tehát A r any rramás m egtél'ése 
világért scm szellemi fegyverekkel, e lért győze· 
lem volt, ká l' lehát a középiskolás olvasókban ezt 
II hits:r.n tot kelteni , Amint, hogy ká.r volt nézetüuk 
~ze l'int ezt az eg'úsz k is életrajzo~ is ilye n kiélcwt
ten í r ni lUeg, 

Szent·[ványi Sándor, 

ERDÉLY 

Hírek otthonról. 
A KOLOZS V ÁRI ELLENZÉKBEN ol vaslam. 

hogy alap tudósítója egy s:t.egény állástalan ta
lt,Hó megsegítésére hívta fel a z erdélyi mag;o.'a r 
lat'Sadalorn figyeimét.. A lap örömmel állapítja 
Illeg, hogy az első adomanyt Patakfalvi ZsigmoHll 
t:~nító, az ~T nitá.rjus l 'anítószövetség elnöke kUl. 
dalte be, Aldozatos cselekedete ölllllug"ában hor
dozta jutnlIllát. 

, AZ UN 1'1'ÁRlUS LELKÉSZKöR _ az enge, 
d,oly ,megadús~ eset,6n - ezévi konferenciáját Se. 
~esval:on ,t.:<l.I·t]a, A konfel'enciúu elméleti és gyn. 
k~ .. 'I,atl kcrd6sekl'ö l dr, Fikkcr János teol. t.:'Luál', 
Lonucz;1J G&UL bukaresti, Lukúcs Sáudor dicső. 
Hzellt.mru',toni, Szén M ihidy datki, NOlJY Dén es 
s~gelS"árl. J( iss Sándor hornol'ódjánosi'al vi és 
1\ é;"múrky M ik lós haróli lelkészek tal'taual{ elő. 
Ilda'\O,kal. Az esti és "rcggeli htell l iszle lelekc lI a 
"izolg'u lutot Mútyu s G-ergely szőkefalvi lelkész
ú"J)ere!' , Máthé Súndol' új székely i, 'I'ö1'ök Elek 
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l'izc nf.mik l ó~ i, Török, Mihil ly alsórákosi Gál", '1' 1 k 
l " / " ' :JC 

Hagy !'Z? )el~,l es ,:JukúcSi ~Iózes lelké!<\zek l<JI'! iák, 
o'\.. l elk?s,,;]~o l' elnoke Pál D énes s iménfalvi lelkés:t ... 
_ .. ~l':llilll :JÓ volna, ha elméleti és gyakorla.t' k' , 
t • I "I' k ' ~r <cSC<l'O ml cson amagyal'or:;;zagi unitúl'iu III'" 

I , I 'I ' ~ e ~C 
sze { , IS meg lesze esl tartanánk, z.kúl'm ilyen keve-
f-CII IS v~lgYLlnk, Az egyUtt~s megbeszélés , .. k 
I " 'l . . t I' ' CiS<I 

c ~)sogl ono ec; a an jobban ő!)szehallgolna. mIlli. 
J,aH lo lt, melyen ma talán igen érzi.k az 't',' , 
' 1" 1 '1' ~ Ulll a lIU S 
HI( IVh ua Izm us minden jelentős VOll ása, 

AZ F,RD ÉLYI UNI'l'ARIUS lF;J USA' GI I r 
' , , " \011 e-

]'CI1Clan I'esztv('lt dr, VOT!lO Béla iJÜSJlük 'k' A' 
't' , ' I ' " ,u I " Z U~" "ll'I zmu.'l CC.1~ v~~ lIa s i cs közö8S~~!i ~Ielünld)en " 

ellnell tartott oloadasL Dr, Fikker Júnos teo\. ta
IItll' "Az Iln itáriu s vallús és köziisségi t!leliink" 
dr, Jtm;úc.<; T.Jujos seps iszcntg:;örgYi lelkész .. Val~ 
Jú!-;os öntudat, un itárius Öli tudat", Gálfi Elek 
m;gysz~beni lelkész "Világnézet és misszió", ](0. 

1' (lCS Domokos nyárádgálfal\' i lell\ó:-;z cgyhúzkö:t •. 
sége tör ténetéről tartott előadúst. A konfereJlcia 
~zú m os indítványt fogadott cl és terjesztett fel 
egyhllzi főhatósúgúhoz, Az idei il'jósúgi konfe
renciát Nyárádgálfalván' l'ondezték meg jún, 30" 
júl. 2, napjain, A jövő évi konfel'cll c iút a, H omo
l,ód·\'idéki Kénos gyülekezete hivla meg, 

KOT ... OZS község unitárius gyi.i1ekezetét II ia. 
VllSZ I'olyamá,n meglátogatt ák II kolozsvíll'i teoló' 
giai akadém ia növeudékei, tanúrl.lik vezeté!'\ével. 
a hol szépen s ikerül t missz iói ünnepélyt rendeztek. 
Az. ünnepób' megrendezése Bölöni Vilmos leI1\0::;" 
odaadó buzgalmAt dícséri , 

KENOSJ EG YHÁZKöZSf:GüNK új lelkészi 
irodát epltett, s ezzel kapcso latosHIl ked ves iin .. 
nepség'ct tartott, mel yen részt vcttek dr, Fil;:lWI' 
János teo!. tanár, id, Sándor Gergely ny, kénosi 
le lkész, Balí~zs András eSJleres, ](őv{u'i J "a lwb 
kénosi lelkész és Firtos Áron é uekvczér tl1ll íl ó, 

UNFrARIUS SZOSZÉK c, ll1pullk Si{J1l/ond 
József sz.ékelyudva rhelyi lelkés;;; sZCI'kesz'lésébell 
ncgyedévenként gondosélll megválogatott l'l1'édi kit
ció-gyüj temónyt közö!. 

UNITAI~IUS JOVENDö címen ]{owíC,1I Lajo~ 
bl'Ussói espcres·lelkész szerkeszléséb('1I llj el'dé ly i 
unitúrius fol yóirat indul meg, 

AZ UNITÁRIUS EG Y HAZ e, I"punk leg', 
utóbbi száma átvette ltrtesítönk néhány h író!'. 
örömmel vesszük, hog'y a különféle Il1l1l1iwhc lye
ke n dolgozó szellem ezekell :lZ utnkoll is tCl'j ed, 
mi u t ahogyan mi is szo rgalmai'fl U útvcl'szük el'
délyi un itú r ius la.pja.i nk hfl'e it. 

A SZÉK_ELYKERESZ'llU1:U FöGnrNAZIUi,r 
ÉHTESl'l'öJE lIZ 19j7--38, évi munká t is mel'le tvo 
lI emrégiben jele nt meg Balóz," Zsigmond igllZg",tó 
g ondos sZCI'''esztésóbell, A gimmí zium bl', 01'UI1/1 
Balú;;;s önkópzoköl'e idei évz:.ll'ó i.ilésén rél'z t vC~,t 
dor, Varga. Bél n pÜl'pök és d1', [(-i s!!>, Elek röjegyzo. 
akiket l1elt('ze Múrtoll VIn, o, hwul(', iid\'özült, 
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HfREK 
, 

Hétnáz pengő . 

ElJlJ ÖI~HiN!IÚ{)1/. efJH ".\'zlalon 1/(l!J.lIOU ljzé p 7JéI1Z. 
A h;/Ú,' im/írását ' ('kin/ve: el/ész va.'f./IOIl . E zzel (I~ 
öS,'jíwlJyel fie{}í~('fJe. meu efJ/J'ilr magd! 1I1f:.tI!Wlle~l~t 

' III akaró Utl/farl,us fes/vel"llnk fl /';0(:801"1 llill,I((!
:~;/l.S .r;:I;iilelnJzehd, I/Ogy széPl?u felépült lemploma-
Uol/. fclépillwsse ((. km'za/ot H~. . 

Az lj lél'.!h, mel,l)el ac/okozó testvérünk az e!J.1~I~ 
ki.,- erdélJli 'YJ(f,rocl!ián "~(!e!;aJJ.i(/ mellell, .(' c.s(t.lct~~1. 
körúen életb/ek vet!e to:J6vé lelt", ket'csz f nlvllte oJ 
is fl lIeflézsérl f!ken, ti erőI ac/oU, (f~ é(el 1WfJ:II Ita 'rem,
lIak meg v ivásá1"O, Az l sten ,11'onh csend,f's hála
adás kész/eUe O1TO, IIOg11 sz~ve panI1lCML!:~1 /!(lJl
,(ja"';a ezf az adomrj1l,.'Jlt Iq[ajánlja. !s te1'}~ő l .101~ ?n'In
den kö,'izönef, 1nely merJJu,lalrnazza o .Iolredvu ada
kozót. akit rize1'e f az Ur. 

Pélc/omlása ,<;crkenlsen 11Uíso/(,a(. 'is fl jócseleke
det lnJako'rld:.ára, A mefJ(/:irínd~kl}~oft. !,yülelwzelet 
lJedill ült,<;e aro; l/OfJ.1j n.z Ur 1I1.J~,.n ,wrv a km'esse 
l o'vábbm is a lelek. szenn! val6 elei et. 

A 83HI- 1939. 1\1. E, RENDELE1.' ideigJenc~ml 
korlátozza Kz időszaki lallok tcrjt"tlclmét :IZ ere
deti oldalszám 50% - 1':1. " r en dpid úrven;vben tete 
idején csuk hav i n y ű [ c r)lfl:t ln'l turljuk Olv:lsóink 
erdekei t szolg;lllli. 

KEBL! 'l'ANÁCSUNK legutóbbi gyiíléséll úgy 
hah'll'ozott :l kö r.gy ülés :jóváhagyúsa re mén yében, . . 

hogy október hó l-től a Kohitri-utcai templomban 
d, c, 9 és d, e. II ó r akor tart istenti szteletet. 

DR, YERESS PA L cg~-etemi tn. tallárt cl tu· 
domán:yos irod[llolll é,'i a J'öiskolill oktHtas terélI 
~r.el'zett érdem e i el ismeréséül Kormányzó Urunk 
nvilviillos ric. tal1árrá nevezte ki. Pl'csbite.r iink 
sióp ki tüntetéséhez g r atulálunk. 

DARKO BÉLA LELKÉSZ és lelesó"e Gyulay 
Janka házasságát Istell ('~or músodik g vcrmekkcl 
is megáldotta, aki a keresztségben H Béla neyct 
kapja. Szeretettel üdvözöljük öket. 

NYITHAI 'MOZES okI. lelkószt neve7,te ki Jó-
7,;111 }\'likl ós nüsnöki vikárius a kocsordi leiln yng'y
húr.kö7...ség· s. lelkészi ál1ásál"a. Nyitrai ~[úze~ lel 
ké!;z felcségé'-el. D('ák Ber táv.d egy ü tt HUg'. 20-án 
d. u . érkezett meg KocRordrH s a délul.:tni istenfisz .. 
telet keretében ch', Csiki Gábol' muta Ita be fl t!yÜ
lckczclnek. l%,ő be~zódébell hitet tett <l s7,olJdtlat 
s~cntségo mplletl !'; ígérte. hog,\' mi nde ll igyel<cze
t.ovel g- yiilokc7,CtC :iavát l\ívún.ia szoJgcíl ni, Sr.ép 
JeJada t előtt óll ó natnl lc.kés'l.testvÓl'c inkct sz('re
tc.ttcl iülvöz;jljiik 8 rcíl..iuk éf.: g:viiJ('kczeliikhclI 
vegzendő munkússúgukl'B. I stcn gazdll<>' á ldását 
kérj iik. .... 

KOCSOHDON hí ve ink t.!olldnokvúlasztó köz· 
J:O' iilést tal'lnnak szopt. H -én. <1hol cl'lpercs i meg
bi'l,Ottként dr. Csiki Gábor lel l\é8". VCI"Z részt a 
Kyi'lléscn s \-égzi a vHsúl'nap délelc'ílti istCllLisztc-
lelet ' I,~~ r 

• • 

KER.EKI GA.BOn okI. lel kés:tl a u uda pest i 
~,:yházközség K cbl i ' I'uuácsána k javHslata alap
;UIll Józftn 'Miklós püspöki vikárius vallástallítö 
s. lelkésznek nevezte ki Budnpcstre, 

NOSZÖVE'I'SltGűNK KO'l'ÖKE DJ~L U'I 'AN-

, ~\Z ~l\IEH~ON nUILD S'I, t · "t~·IIi1l l' l · l'o lYlllllúll 
11'\111Cl l11('I.d'.~'I.,~i1 l!yel v l,<,!ll''I.11 !ó1il! l. ('lőndú~ .. il é~ l('ó 
n t! 9,t.!y h.ck,?loU o8s?(·.]~vct~IC1t. A lI~' ('\vkul''I. II~ok 
I;:c'l.dok l'c;,zeFe ~zcrdan cs pcnloken G-7-ig'. hahHlot
l;l l~,ba~ rCí'izcrc ugyan~ ~l a]lokon r-S-iK l CS'I. I1l~k . 
I~.loud~ k: S:zcnt-lvall~", Sandnrné Yelinr'k 0 1g:1\ és 
Szen~-rvállyi Súndor, A tandí.i havi 4.- p, miu'
~l ~u 1.I \(lo~olt ese tb.clI H<:on boll r~ l bllldi:iat si.ii lE.I 
les. t~lIH!llmentcsscJ.!eL IS ellg'('delyez II vcz(\lösél,!. 
Aki ~ehat angolul al~ul' tanulni. nYl1g'odtBll jpl ent
IWi'.zek. U'I; ul~yagi kénlés se11kit se akadál~'ozzoll 
Jlleg .a bln u luf.l.ban. Angol nycldÍ rCl.réllyek. Ve1'
s~k~ er~ckezé!:;ek és folyóiT'nLok II taltok i'emlclke
zesere allnnak. 

HANDLER LEONA amerikai unitárius lel
kész egyéves tanulmányútra l~rdél yhe utazott. Ut
közben Magyarországot is meglátogatta, s fl 11111 -

fLyarkúl i tÍl boruan is töltött néhá.1IY napot. s Hug. 
20-án Honaluoító hlvún királyunk érdem él és je
lentöségét. méltatta II leányok előlt. Erdélyi tunul
mánYllt:iill'a Isten áldását kél'jUlc 

HAR.GI'rAVAR.ALJA JELKÉPES SZÉKELY 
KöZSÉG dr . Ve1'ess Gábor l'őbíl'Ó túmogalúsítval 
fili és leánygyel'lllekeket n ya raltatott magyurkúti 
táborunkban. 

HIVATALOS R~SZ 

]81- 1939, szá m. 
MEGHIVO. 

Unit'cí1'ius 111az.fJof6 Tonácsu.nk J9:J9. szentem
ber 20-án (szonlún) d, u. 6 órakor a tanilcsto l'cmholl 

évnefmedi 'r endes ülést 
lm·t. lnel:vro egyházi tanácsos afía it 
meghívjuk. 

Buua pcst. 1939. s'l..Optember G. 

szeretettel 

(/1'. lWkó F erenc s. k . J6zon l1fiklós s. h:. 
főg-ondn ok-hclyettes. nüspöki vikúl'Íus, 

Tárfl1Jso rozat: 1. Im a, bihliaoh'asás. 2. F.lnöki 
megnyit.ó. ~. Jegyzőköu ;vv hitolesitők. 4. Elllökil('g' 
elintézett és folyó üg'~'ek. ~. Cullu<; 9!l40- 1939.- p. 
szám II lei rata Alkotmállvtel'vezct előkészítése tar
~váball_ (i. B::tld iH'sy Pcote~ túlIs AhlJl képviselői. 7. 
Nemzetközi ValJáso~ Konl!resszu~: ~940. ~\lg: 13-
18. BudHoe,tcn . 8. AJlandó Ve,g-yes Blzott"'~lg ;Iclen 
!ése. 9, Időldj z,bcn hkező ügyek 10. Illllltvanyok 
(Íl'Ílshan - előre !) 

NB! AlInlldó Vc,!!"yes Bi zott.<:ú!! .ii l<~f'i~ m!11de ll 
hó első kedd,ién d. u, (i órako!' a lelkesz l lI 'oll<ln 

T ... F.LKESZI NYUaDr.JA LAPRA r. évi .a\l~Il~'11' 
tus hó folyamán bckiildöH kegyes ado m ul'yokat 
H;r, eg'yhÚ7, '!l ovében h,JlAs kö~zölI~ttel, llYll.g·taJ',o1ll: 
Bnhl !:;sa De7;~ő HO P. Fúrcm·z;. ,Jo:l.se~ lelk.?s:l. 1 4.P~ 
Gvimeo::. htvcln 10 P. 'l'ullka. S<lndol' í P. ~z. i\ 1:~I Z!i. 
nay Zoltitn (na~ya)ljfl cml.éh·l·e) ~ P. qY.~ll!!'ro$p 
.lózsel' 4 P. Ad/un G~' u l a es T;l. PuJI , ru;~lrl<l t -~ " z~ 
ÖsszeSCll : 74 P ; a zaz }~.etvúu 1.ICgV . Jlel1~.?" ~_ r.e.7,11 1 h~;l 
870f{ 8'1; Or .. za~o~ T\'(l ZJ)O n tl . .. Hltel~;-o'.e l ~.c 1"1)
"UlI;ffÍ1'iu .. <> T~e'eh:észi .. N~!U.,Q~!f ,!1 1dézct CTT~~_ rOOda 
szúmJ{lI lkoll ",u n g'YII lllo!í'sozoleg' (' lhc l y(l~~lol· . . 

. I·· II ··1· I A Iclwt k ll ( 1' 111 d ezcn a e llllen wz.ve ' cn II IS ) : O r ff 
S·'o"t cc"lra <:zúnt kegyes adOlllilnyok~~. I . \. .... 
. 1, ••.. • , ' ' I tl " lnOTll ll lOcf.l.ekkí;J".amJa.Ja: 8486. F.zt a .. Tllo(O . .1.1. 
lwd v íi adakozókTlak szíves 11gyelmebc. 

.1 A T október 2-án, hétl'őn délután 5 ónl kor kpzdőt!
lIek V., Koháry-u, 4. sz, ()lalt. 'Minden énl eldő(\ő , 

Hih-okon i f.l.zíves i.id \~ö:t.lcllc l. 
B uda])est, ] 9~9. szcptembe r 5. 

J óz(ln Miklós 
püspöki v il,!t l'i u:;. <lSS'l.OIl y tCl'~t vérli II ket szeretette l v ill'j u k. 

• 
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Istentiszteleti sorrend 1939. okt. hóban. 
H O L 

A) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4 .... 

" " · " · " 
" " 
• • 

ll. Hill" H.d,,·,.1. [llmlibi'l 
(Rákos-ulca) 

SJ Kőrzefekben: 
X., Máv.-telep. Prtl, imlbh 

• " " 
c) Pes'környéken: 
Csepel, 
Templom-u. iskola . . 

Kispest, 
Hungária-uti iskola . . 

Pestszell terzsébe t, 
Erzsébet-u. iskola .. 

Pestszentlőr inc 
Unitarius templom .. 

" " 
Rákospalota, 

Máv. telepi iskola .. 
Sashalom, 
Kossuth ·téri i!'kola . • 

• 
Ujpes.t, Deák Ferenc,..u . 
polg isk ... ... .. . 

D) Vidéken: 
Debrecen, Hatvan-u. 24. 
Unitárius templom .. 

Dunapataj, 
Unitárius templom .. 

Gyula, ret. templom .. 
Miskolc, evang. tem p .. 
Szolnok, ref. templom. 

I ~lolyJ11 I Mely I S1lolgi\l!ltot vilgll 
nIIPOn ól~b~n 

1, S, d. e. 9 Szent- Iványi S. 
R 15,29 " " Pethő István 

22 .,.. Kereki Gábor 
I, 8, li, U d.c. II Barabai' Istvan 

29 "" józan Miklós 
R 31 d.e. II Szent- Iványi S: 

1,22,29 (l.e. ID. dr. Csiki Gábor 

8,15,31/ .. .. Ferencz józsef 

l l d. u. 4 dr. Csiki Gábor 

15 M" Ferl'ncl József 

• 

8 d.e.9. Pethő István 
l "" Pethő 151ván 

15 "" Kereki Gábor 

" " Pethö István 
I, S, HJ lj d. e. II Pethő István 

15 "" Kereki Gábor 
29 "" Ferencz józsef 

1 

8 

29 

• 
15 
29 

I 
22 
.5 

d.uA. Kereki Gábor 

" " 
Kereki Gábor 

" " I 
Kereki Gábor 

• 

d.e. 10. Józan Miklós 
dIli .dot dr. Csiki Gábor 

II II Barabás Is~van 

d.e. ll . Ferencz József 
~ " Józan Miklós 
n " Józan Miklós 

UNITÁRIUS ÉRTESíTÖ 

-,:oUúl, Ú~y II dahllüvckct. millt a I cv' J ll.lzőla J)ok ' t 
'ClI<lozal.oH lé lckl, c l. A dalmű vek Ítrál a lolj' , .t 
'ó I I ' bl I' . I ' , ) ~ l UI'OH .1 V~~ :1 a ) Og,JlI ( rncgallapí tu.ni, hogy minder k' 
lllf-g·S;tc l'czhe..;se. A l ovclczőluDokat 10 \, ' Ú .. hU l '11

, 1 

sítj ul ... Olt;s óhb l cvele~őlal)'iainkaj « 1'- :".) ", ~ . <tT 
,Ur . bl ' 't" I ." ., . < .-,Z,11l Cl l 

t,ova ) . ~I'U~t .lU C. "A <! alműv:el! ~Z i.raLmi ~Hi7.i ól;a 
laphat.ok. Lcvc.lcwlanlö1lnk U I V" "" L"s"ló ' I 
S t · b I ' "1' . < < ." lia u-

zo n "a J'a Hlml J)11Cnő Jl~n;t.t~l"qsáná l kaphalók. 

- U JV Ú7' / Lá szl6 1Jénzlúro.'i, 

. Nb! ~Jáhuz.ott dátumokon lI~vacsoraoszla.s _ Egy
házi adó bef~:letését azé,rt s'lor.galmaZ2.uk, hogy végsö eset
ben ne k~IIJen hat6s~gl be.haltáshoz folyamodnunk. Pénz
táros: ZSigmond LŐ rinc. Hlvatalqs. órák: délelőtt 9-L, 
délut~n 4- 6. Pénzbesledők: pesti oldalon : Lux Ernő 
budai oldalon: Varga jenő. K~riük hiveinket fogadják ökei 
I~.egé.rtéssel. Ugyanők . átveheltk a lelkésli nyugdijalapra 
ku ldött adományokat IS. - Egyházközségünk csekkszám_ 
l ájanak szá ma : 30.400. _ 

ÜVEOés 
porcellá n szaküz/et 
Bp. Iv., Párisi-u. 2. (Váci-u. sarok) 
- KIS ÜlLET - KIS REZSI - OLCSÓ ÁRAK-

MATÉ ZOLTAl'v 
T.: 384-289. üz/ellulajdonotJ 

ÜR SY ~S EORDOGH 
Férfi és női szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabátok. Szőnyegárúk. 

IV., Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban 

cipész
mester 

II., Batthyány-utca 48. 

Női és férfikalapok - alakítások. 

ÖZV. Péter Jánosné 
VII I., Baross-utca 82. 

-
Utánaküldés kizárva! 

Felelös szerkesztö és kiadó; Ferencz József Uj eim: 
Társszerkesztö: Szent-Iványi Sand or 

Szerkesztöség és kiadóhivatal; 

Budapest, V" Koháry-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjelenik minden hó l5-én_ 
Elöfil-elési dij egy évre 4·- P. 

1\ lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség, 

A lap elfogadása elöflzetésre kötelez. 

• 

, 

Nyomatott M;1té Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VUI., lónef-utca 61. - Telefon: 

• 

.-392- 59. 
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