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ALAPITOTTA: JÓZAN MIKLÓ'
•
•

Húsz eS7.tcndÖ tá,'latú!Jan, szent örömmel (,1111111, meg II mindenhutó .Isten szine elölt. Egyszerű sZll"ukka l, de fö l emelő értesck között
há lát lllondunk ci Szent Felségének azér t U7. atyai gondoskotl{,sérl.
hogy

II

Illlgy ös:;zeoml ós idején lIem hagy tn maglÍra únu nemzetünket.

Nem hagyott magunkra, hanem :t szétdarabolt ezerévcs ország élére
olyan ' férfiut. {lllított, akinek hős i blitorsága. n emes\'c re tű egyénisége.
igaz mugyar hazafisága ragyogó példaként {III II történelem itélö!!zéke
e l őtt.

•

Vitéz Ilugybúnyni lIortily I\liklós lleve. mint eg~' ,'urázsíge. úgy
hat, úgy műk ödi k szerte a hazába n. Ott jár az élen mindenütt. fől·
emelve és vigasztalva a csüggedőket:, kitartásra és tettre serkc nh 'e n
barázdu népét, u. dolgozóknak táborút. A I,özös oltúrrB, uugyali jóságil
Nejé,'el ,együH , meghona n. maga á ldozat út. Tekintél,}'t turf S féltékenye n ör,,; IlOrig alázott hazája. jó hirét-ne"ét a külföld előtt is.
Vitézi Rend jében fcltÍlnmd z~ Mátyás feket.e-serege. Vitézek II "egeken : az eke SZB r\'a mellett , II békés mnnka eszközeh'el gynrnllít\'a
II nemzeti jólétet, s készeu urra. is, hogy lill Isten i!> úgy nkarjn. \'isszaszerezzék mindazt , a mit az irigy So~ elrnbolt mitiiliink. Konui.rom
meghódolt előtte, KasSlI keblére zllrh,; de még egy ki ueJ>e$ "'ros hátra
\ '1\1\ • •• Almai nknak tiindérJII&Jotája, zseuge ifjúsilgunk szűzies eszménye, rong,}'os zuriindokok CSOdllt é\'ö, ílldntt Sztlutegyh!h:a!
i\lind-mind az éj lIe\'6t, IIZ ő di csőséget sugá rozzlI minden, bÍlrho\'ll
tekintünk , Fellt a magyar égen dindnlh' g~'IUl íUlt tlilldököl o ~i\~om
I:Izínü zászló, n dr:lgz\ s';:i\'á n 'íl ny. Lent _ II lelkel, melyé n - IZZi k s
forr II m{\si!,: hit _ remény _ sZMctet . . , Uo ntsuk ki ezeket !ol emcljük ffill gnsra 1\ lobogó szélben! Vészben és \'ihllrban, \'orlb.sige !p'ltllú nt,
otl"1l jár IIZ é lon lIorthy i\Ukló.; nO\'e: l':ljoll! l':ljcu! f':ljclI!
dóznI! Miklós,

Budapest, 1940 március hó
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Em le ks zelll, _ ílg~' jele nt Illeg It 'r~,' asz. III111t
' " ' "0- Ruh-iJ'ft cziisf., fejé n nltJ>fclIY koronn
egy k
'am lkor ril,\'unult II raluk cs városok hatar<lI~ , ~
l;ilm 1I ~' omá lHul csak ú gy rll jzottnk, n tarka SZ I1IU
"j rnJfok, mint n g:rermckek HZ ut cn~oll . . : Tavasz

cs "f.'·

,

.

..

kir:íl,' lIö n"om:íbun sznl:ultnk " vl rug,!k es IIIOSOh 'O,lt"\'11 kiá ltozlak ajka ikkal utiin/\ , ..
. HII k int jlirhil II h eg)'old n lllkon, ,'ng~' a réteken. _ cseml esell mellétI ke riilt TavIIsz kinilynő s
I'Cll ynjka haikalI heszélni kezdett hozzad: Itt vag ,' ~k , megjöttem hozzá tok, A lelket! pedig hold og~n fel elt neki: J6 "agy 1'ava,sz, hogy újra eljöttél hozzank " ,
Ti embere k nelll is mertek e ngem, - fol y tatta,
_ nell! t udj:itok, hog y cu ki vagyok, - és arcán
mosoly rllgy ogott
Hogy ne ismernenk t éged, 'r a v asz királ y nű,.,
'I'e Cgy szcn vi higot jele nt.esz llekiink. Ziild lomhok,
súnek, Ill adardal , virágok lIIilldcllrelé.Rdes illatok, nRjlré nyes utcák es lIaIJfé ll)'ben fiirdö földek,
mezők " , az ég felettünk k eken és e mberek a földiiu ft Illosoh' napfén)'cben " , ablakok a napfény
l1Iosoh'áhall, - mind bellne vannak ebben a szóIlIlll , névben: Tavasz . "
Csak enny it 'ismertek b e l ő l em! - kérdi a Ta" ASZ, Mindez csa k a külsüm, a rulllilll , az arcom ...
t. .. ennél tiibb vagyok.
Igaznd vall, sr,él) TavRsz kinílynü, Milye n sok
rllill liell van mcg benIl ed, Rmi kibeszélhetetlen",
Igen, mikor hozzánk megé rk ezel foIzomjnsan nyit..j uk szet ajkai nkat es hosszílt, melyet iszunk leveI!'öd!.lül, mint It "ab, mikor hosszíl evek után kiléll
II hörliinbő l ", ?Ilikor Te hozzlÍnk érkezel, akkor
sZll.had lllunk ki, II Tcl -bürtünből .. ,
, , Ta\'a sz, - suttogjuk mag unknak és egyszerre
Igeretek kel,dellek beszClni nekünk szebb holn a)Jukról,"'. : I\vasz, - sóhnjtjuk megkiinn:rebülve
Cll n HSO hll~tas ra , - nliu t sütet vlfrjÍlsereg, _ gOIllIrelhll~ szalJ auu k el 1\ lelkünk utlvarlirÓl . "
, .J ol mondot! , - Yalaszol II 'r nvlHlz, _ mindez
t:.n vII IO'ok, n e tn mcg eu ncl Hibb vHgyok, Más
\''',1o 'ok , Ncm ez :t I CIl YC~elll " , "Mi II tavasz. ki
',udJa közületek, emherek! ." Vigyelj "ám, escnI Cllell elmonrlom neked ",
'
N,ezz köriiI , .. Látod mil yesodas dolog wrtcnt
al _VI "Ij~OIl,: ' " }~el eb"edt II h a iutI . akinek a temetéKere kCllzultek az összel, a kertekhen cs a hahiro-
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kun, Fölébredt ft halott, mc rt Jött Vnlnkl fénye_
"en, rllgyog, 'n, nki alrAloU \'Ihig fehér IIzernferlü_
jét relszedte és a halottal életre cllól:olta ", Ez
"a,lC')'ok ~II, a 'l'avasz,
'I'udjlitok-e ti emberek, hogy miért uly SÚ~I. il
Tllva8zt Miért hiv mosolyt a lI'l\Ívhm az emberek
n rClÍ r" r ", :\Iicrt tud a llll y i é letk edvet, erüt' s ugánrzni Cf! nIInyi erösitö, hidal6 rem ényked ést éhrell:r.hwl!", Mert II 'l'avIIIIZ R halottuk Iljraébredésének Hzent MisztériUlIla. Eg~' ellodn. meh' nektek
medeJthet.etJ ell" , Az tlet "i IlHza té ré s~ a temeti)böJ. A TIIVIlSZ a g)'üzelem, II halá! felett.
Enrlékeitekbeu a legutolsó Öszröl IlU!g él ft
hulilokló \'iragok ké lle. Emberi szemeitek elüti törtéut II virlígok halála, l\limlen virág h elyén, egy
jelte len s irhely '"
~Ii mikor már semmi
remen yete k scm volt
ftrra , hOIfY viszonthisslitok öket. akkor egyszerre
I'rillsen kilJtjjllHk a föltl aUII re1ítok mosolyog nak
II rcgi v iragok, újak es megis r,lÍ/'dek, - rátok
kiill:r.Ünllek nevetve: Ug ye azt hittétek emberek,
hoJt'y meghRIt.unk, ,. hogy soha Inemeilek nem
látnak meg minket! ! Ug)'e r emé lni sem mertétek,
hogy m tig találkozni fognnk veletek!! Azt hitttit ek. hog)' meghaltunk, - d e latJátok, - mi mg ~' ullk .. , yoltunk ott lenn is és ujra reljöttünk .. ,
H nlka n és kOIllOI)'ulI beszél a Tavasz és nmig
rén~' h eszéllet hallgattam, éreztem. ho g~' milyen
hatallll nt, eröt ad az é lethez az a esoda, hogyaha.
lottHk feltihredllck", hirtelen szik lábR "agott s irt
láttalll II megvillalIt e l őttem a sirjából kil é pő Jcz us nak j'eher rnhája, - és egys:r.erre megértettem,
hogy ft l 'ava'sz egy Egi Vendég a fö ldön , hog y :\
Tavasz a legboldogabll izenet Istentül ", megertettem es azóta tudom, h ogy II Ta\'Rsz nem lIllis.
- mint a Feltámadás",

DIRO LAJOS

A BUDAPESTr EGYRAZKöZS~G evi rentles küzgyülését, március hó 15-éu péntekell ne mzeti Ünnel) _ a reggel kilenc órakor kezdődö
is tentis:r.teletct követően tart.ju, A közgyűlcs fő
'tárgYIl az 1939, évi zarszlimadás lehirgyalása es
elFogadása, valamint a llI egvü l:lsztott klÍlltor véglegesitese iigyeben való hat:irozathozatlll,

Egyetemi isteuth.zlel eteillk soroUltilbulI feh·
l'uá .. hó 5·én Szell l -/1'fiuy i Sándol' lelk ésr" t C?!., :tI,
(un itl' \'úgczte n szolgá lal0 !. _ II IHízill~ S:r.Oll y l ! r6z:
' N'
' , f.l. ...,.~., S..,...""t-Tvnn"r
I e:r.
y ll'C<, y GCZUlj,
'.
t c t perI "rg ll" V 't
SÍlrldotrr ó lá t túk e!. _ 1\flírc ill8 hó 4-{>1I I!(I"(/~)(I:~
ht" ílll Ic lkellz pl'édikúlt, A fl :r.C'I'elc t\'c rrdégfleg Illl:r.lHi!SZOllyi t i:;;:r.tóI'ÖI HZ Unitlíl'iUi! Misszió H úz g O,n ,los kollot I. Mi 11(1 két al klllonrnHr I s:r.óp s:r.illllllln 1 ,J?lentek nw g ifj /li lik" az istc utisztclel clI: Az ú,lu 'l h s
h ó l -én tnl'lll Hdó islcnti s:r.l oletcn II ..:r.olgn ln to t
JJ(lrl ók Gór_n polg árdi lelkbIz \1Cg-Ú,

MAI K~RD~SEK
,

"Uj Káté."
Dr/lgn hiliillk ösi

SZii!Őfii!fljóu,

odnlJc. >.!r.cp " :1'-

1111kozik. 1ll1'1,V1I.;k 11111 iti".i, 1111 11 I'lIillll l.'lI IIl ngYU1'
ulIitúrillS CIllU('l' Bud llpci<tcn é .. Kol07,,,vúron, K r).
esordoll és HCl'ilenyéden. lÍl tn lúhan mindelliitl
e g yc l? rl c!< ~mch' t't - h :l 117, t' l{yhÍl1.i r(lhllló~úg ul .
kotnHII1~' ns \Ilon :-:l'.e\l tes l lette. - külde!! IlIi"d clIk i
mill d euiitt tis~Je l ct bclI Indalli.

dólYOl'szúglmn új kútó sZ(}I'kcsztésimck ti goudoln IÚY111 foglalkoznnk az unitill'iui< uHynfiak. I';~o'

Jól tudom én IIZt. hog y nz \llIiti.riu" \'nllilsmlk
a dO~lIlák k ötcle1.ő erejé\'cl hiró és lI1 illdl'lI i dőkr!'
\';Il.Jnios ten' milI' cl is kó"ziilt és közkc7.(!1I forog. ;,zoló, 1Il!'g'\'últ01.tnthahltlnll hill ét clei nÍlH'IICnck. ,,~,
hog y éS1.revétolét mindenki megtche~ s(' és ig)" nz lIuilÍlril1!'1 \'ll11ús léllyegc épp lll'., hogr 1\ 1('lkiismclU k{ltt> majd n kiiliiuhő1,Ő vélemények figyelem.
I'elet !<cmmi"el 1IIf'~ ncw kiHí. Nem('!'IlIk jogot Iul
bcvétcléwll [egyel! mCgf'zerkeszt hctö.
1':'0, dc egyelIcscll kötelezővé tes7.i n~.t. hogy milldt' lI
A kezdeményezés 1.1 lll; figyelmiiukef se kerü l- híve le gjobb tehct~égc és Iclkii~mel'e lc IIz('rillt kehid; cl. Változott köriilmcIIYf'k. - Ilwlyek ellen kU- l'es",/..' ('17, ign1'ASi,go!. 111ert Ich'klnn i tö n ' ény
hwrr
rÖllbclI súdiuk ufolsó ,lohhnnásúig tillnkozunk. <Il'. embert. esak 117, :o hit holdogíthul j a és Inrlhuljll
IHT!l 'dlly .~zeT'í lell('k, hogy II mag)'» !' UlIitúrius Illeg [I nehéz óri, koll. l1lf'lyllf'k igazáról maga il'
A 1I)· a_~7.e l ltegrhl.z maj!TlI rorSlz{lgi részének új nl- .... zcmél)·cscll mf'!tgvöződött. (.;11 11 ebhell \' n n l'ZoC nt
kolmÍlIl)' t adjunk. T..elkilcg a zon ban nz' ösi fölel - ' 1I,llill'Unk egyik legnagyohh s1'.epi<égl'. llli~7..e1'i 111
Ullilliriu s ninll cg)' ck YllgYlI llk és eg:vek maradunk
mill1lűu c mhe r \'ullásos m c jtu: y özödéll~"el !w.rll1 h cll
mindhnlillig, Nincs ll?, II hllllllolll , m c ly ('1.\ az cjt.\'ti;;. ~If'lc h·1' inI. m ég akko!' i<., hn ,'aluki t nHlj!'(!:yö '
l'éget küzöUü II k mcgtöl'llClnc. hacsa k !'!zh'ü nket k i ződc!'l(' ti sze llt!uíl'om <;úg tnllúho~. V('1.e1. nnitill'iu ·
lIem lépik.
>ioknnk azonban mégis csak IIl'.ok all](!\'cl.7,ük. ukik
A lelki egység jegye; fl kiizös hih'alllÍs, II közöi' ll'!; ig[.~~.,ílfZ' lelkiismert>le!<. kf're"ése közheIl kÖl.iis
k{d é, II közüs liturgia . Ezeket egyhflzi fö h alósú - megg yőződésre jutottak. E·,.! II közö!'l mcgg~' ő~.ö ·
gunk .\'IHI hivatvu egysége!'lclI mcgidlapílaui. Eze].: dés!. 1lIind cuki t kötelező é l'\'iÍ nll yel ll. kÖ1,őS ktitl'tekintctében BUdal)Cst és Kolo1.i'\"1'I 1' külön ut:lkoll
ll[]n kell kirejeze~re j uttat Ili. lt'rmé!<zetu!<cll mindíg
i'Oha8~ j árhat unk. S ha Icfol7. majd rgy új ktité,
II k OI' kÖ"ete lményéuek Hlc gfc lelö fOl'ln1Íl)lln.
Rzl fl rélt (>gn:~rk ·P erenez J óz;;cf törtélIcimi
m elyet illetékes egyház.i főhllfóslÍg il' MÁlu!csíl, ahhall (1 llI(1g~'[\ ror8z;Ígi hí\'ok , 1l1eggyöződése ig ki - érlékii klitéj{lllflk útdolj.:'M-II!'úval i!'! elcl'he!őllck
,·élik. 'Mf'150k eg~' rgeSl'. új, II moder n fejlődc~1:1Il
fejel'.ésl·c kell. hogy jusson. mert kiiJöHbcn <lZ nem
lesz közös. A lelki eg)'ség ue,'ébell l'1Álretném erre alapjiu'a felépít ett és az iJjkori "ulh'l:<per!agógill
az illelék esek figy e imét KirlÍl~' IHígÓIl túl és innen ch'ci Slzerint megí!'\ ' k áté :-:1.iik!'légét hil'delik. OIelybelt új 1Ii!igaz!<i~gok jntllilllllk kife.iezc:<l·(' és fl 1'6cg~' I1I'línl ti l'lz t e lel tel felhh·ni.
..
A dolog érdemi rész6t illetőleg fll'. első k é r d és giek is új foga lmu1.Ílst l1~·O I'1H~ l1 ek.
1~1, ut óbbiak kön" Inrlozik a kolozs"lIl'1 teolótcrlluj;;zetesen al'., hogy \'III1-e cgYÚlllllún Slz.űksóg
gini ukndé mia tiszteletrcméltó fialal hittanl~uilr,ll
uj klÍléra. Jelenleg mind(,lliiU hal<znállltblln lé,' ő
kidénkat néluti F e l·ene1. J ózsef nagYllevÜ püspö- is Ilki II közké?A~ n forgó új kflté tC1'\·e7.C tet li< ke·
ldiuk ída. Az el!'iő kiadlÍ!'! l Sli4-beu, m. utol ~ ó 1921 - sz'ítcUc !'I vel c eg~'iitt. _ úgylÍlI~zik - nzok H fiaini
ben jelent meg. 'ríz kiadál'l ért e.! éi' minden egyf'!I pnpok is, akik ki ilföldi egyetemeken il< tallu!IH,k.
AhitlIlII lauÍlra s?.erinl egyéb okok I11clle~1 ,fok~11
alkalomm al mllga II s1.erző eszközölt~ rn.ita nemesa!i<lilufolhdi. dc lényeges lartnlmi módO!'iítÍl!'lokat i!'l, ezeknek II kiilfölde! júrl papoklInk. II I11 CJ!'llI.tasll .. c:-:
ar. 1Í1Iulllk kö~vctített szcltemi hnhí;;. tC~ZI szuk ,
bizollYl<úgúlll tlnllak II ténynek. hogy nomcsak
ogye~ kOl'ok, hallcm az egyes elllbel'Ck
\'lIIIÍl$o;;. sége!'só HZ id kfllét.
. Senki !oc a" ""
',o"yaku " 0 (1 InI 111 t'Ja l' Ó" ,Im,.,.,
\'
IlIcgIO' őzödós,! is, min t e,:o' kor Dtív id Fel'p.ucc, 111.
Ftsl éH kílrosl1l1k 1111'10111. Sőt! KÖ7,tlldol11n~II, ho~ ..
igal'."ág keresc.~(' közben áll a ndóan fejlődik. tiS1.·
Iul. tökelete!,leoik. Aminl a1. idő telik. H. gOlldol- i!dclll jan'd II kiill'öidi nlyafiakknl \'1I1ó te~I;'~~1
\' iszon y l'CI](li-lZCI'CS ki é l)itéscl'e CS úlll1ndó el:os l II '
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lIlII í !! c?.('knck II fOA':l lrl1nkl1a~ és "l é"
jt'Zl-;;i fOl'luitknak h itiink f;zcriu1i,. é"r.,.zcru m~g~:a
rá zn 10t :ulllll!Ullk . ncm ,'ol Uli hole" dolog, C7.C~c~
clcjft'lIi 4'''' ig~' hí !;:r.Ólng II k i imnékiid~ ;;~.ekh,~ k O'~I
, Iródui. ,Jól tudom cn 1Ii'.1. hog~' a tOI·tCl1 clml "Je·
, o,
~
f"I"
Z U~" lI Z lI!1itútiu ~ok cs.z lII Cn~' f' c~ .. \ 1'Is~. us
,Cgy
ké",;I!hi teológiai fogalom, dc u~k d 11 .. ,Jczu~
Kti,,~.tlls'; ki f4'jczés1öl !IC il l c ~,'nk ű(le m, ~Hl ann ak
Ilitrm liz('rinti ni ag ra rúwtot lldlmtn k, Sol az, ,,1,!1'
,1('1.11" KI'i" ztus';-t is "úvcsen l'Inlrg-e!élll ullclkl~I,
hO); I' IIl1it ú riu'i mi,'o1!o moll lcgki ;;ehb cf'ol'ba I'"
1' ~ lIé k. meri hulolll azl. hogy a z .,111''' szó Ill'égi
..'Z t,p UlllA'YHr lI yclvhen .,,"ezcrt" jel('n!ctL TI.0gP H;
hr;; ~ ~l lIék tehú! ma nz .,llr J C1,u;;"-ról. rlll1lko r o
ny. "' II 1('lki Vezér('m.
Vala m ikor nil is 1113,'e'l13n tiltakozllnll Il~. ,,:\t~':l
_ fill _ "zc nnélek" nc"éh('lI \'aló kcresi'.lelés el1cII.
lllell' n !'zelltllú rOm súgnl emlékeztet. és. amel yet fl
cg,l'r -,;k ctlés kéllY!'zC I' ítctt I'cilllk. Később aZ,onhnl1 a It1U~~' Hr l,özélctbcn forg-oló/l vR klilöllö~ .ieIl' lIségekcl tnpHsy.taltllm, A:t.I I:Hlnm, hog~" II kö ztll cl:d : f;ö t 11 ha tó",ú gok i!' _ hel y i('l en iil - e!'ak HZ
.. A I ~' ll _ fill _ !'i'.cnl1élek" n c n'~ I)(' n k f':J'csl,telt emhel'l'k<.> t ne\'c1,i k keres1,tényekuck. Tudjuk. hog)' cz
I,n,,}· t l~yedés és m imlent el kC'11 kö ve!nÜnk. hog y
H h'I'(> d é ~1 elol'zlussuk és \')(>h izonyí!suk azt. h O!EY
a1, embf'f kCl'cszlén y \'oltil! lIem ez a keresztel é:;i
fOl' mulu !\ZahjH meg, Feh'e t ődik ay.onban II kérdé",.
h oJ.;'~" :,ddig amíg C1,t. eléruiink !\ikrl'iil, nchog y
k(' l' l' ;;zl r lí~~ i l'y.erlndásunk mintt is úrlntlnnul szek UI ~o4 Iil!'!' a l "úuolha sfill nak _
!!f'lll yolna-e blik!';
~ lol(lg (!i'.zel a fo nnúnll kCl'e"-i'.t('llli. fclt éye, ha egyillt a h"1L lchrtl'égef; t'nnek h itü nk >lzcr iuli unitt'u'ius
11I11 g~' lII';iza t o t is adni. Azt ~ h; ",zem , lehel. Nézet em
,<zrri .,t l'Z ncm IllcgHlku,'il s, hnuolll bölcseség dol J,W, H itiinkhöl !'Ohn selluni! fe l n em :ldulIk. m ég ha
í:lrlli nkh(, kerül is n hÜ sÍ'g. ti E' sz:ímolull nk kell az
"Id !uloU"úgail'nl. m el~' C'k között aunak szent értlek"il !'1,olgúl'l i tarlozunk,
A1, .. l ~ .i ldl t""-terw uo t. kí'szitőjr a l'y.cn tlélek fo :':-lI hll1i ~ magl1 nkknl Yon!'zo1! lly(i gllok tattja, ame13:('1 \'I'gTe Ic I, ell 1ll:'U' l'úzn u uk nHlgtlll!;ról. Ullilú nu l' ülllhcl' hityilúgilhall I'.z[nllÍll'a hel yet neUl lá t ,
azt 01 11 1:\ 11 kihagYIIIH\("Hlk
:.r;ndll~.t. amit II
1l~1\ ml' ~ 111l<;Zllúlaibnn li'"ü kútjI nk é" a~. unitÍlrin>:
IIIUlldomúuy más mii"clői II !'I7,e lltlé!ekri)1 tunitalin k, ", rt.h~h'tl~ll11ek tadjn l'" igy efogndhatallun ~~~ ,t nIu lja, ', In ' ,'éli IIOJty 11ch' !(' IC'rl dOlog I stent'S !lzcntl c\ekról kíilÖIl Le"7,Mn;. mert sWl'inte

il(>"i

•

",'li,

•

l'hhi)1 nrTn a tth'el; kö \'u tk c7.ltlt C ~r ... juluuk, min1h"
11 gum tlélek egy
kiiHill lénregii "u lam; lellIII:,
.. Ninc;' tc hll t. rlekiiuk - InolLtljn _ ,"emmi !'Izii k,,(o,
g iillk nrrll. hog ya S7.<'ut-lelket nklil' nag y, akiI!'
kks; betön~1. nkit r Q!I!'o7-cír vo . akúr pedig kiil öu ir va i~ olrannnk minösíi8iik. rniut nmely I'll1ami
kiiWn léll,l'eg, melyet. kílténkhnll, "n gy cppen Ili i.
\' nll ús u nkhnn is megtlld !'UHIc Amit mi ulliiúriu .
!<ok II s7.cuI161(!k fognI mil aln tt cdiink , l\~, tulaj do]].
kCllperl 117, isten i t rau !'!een llellciú"ul !IZembell az
i!lteni i mmnnen cin",
Ncm tudom. hogy egy kOllfir mnnuu!I ifjú ezl
uz utol!'ió m onti utol hogynIl fogja mnjll megérteni.
B ery.sénri huson latát I1zonLan \' u ló !<7.lnűleg m~g.
edi: "T~et13tl vilúgit miu! a 111'1), dc sY.Cllliink hele
II c m tekinthet." .,A napba ncm nczhetiink. de azért
m imle n. de minde n k i"llgill'zá"úból, II nap úldoll
• s ugal'úból él ó!'! táplúlko y.ik. Tgy \' ag~' u rlk I stennel
;.'1, Sy.ent lényébe II böl ('Sc); bö\t'",e sc lud bclá tlli
tI c Hzent lclk énck éltc tő
bo1tlog iló erejét. a legeg ~'szerübh cmber is érzi é~ cl'ette napo nt a ",zen t
n cvét úld,ill", (Dl.. Cs iki G,: Gond ol niok II hit vihígúból. 1i3.) 'f erm6szcle!', amike 1) n nap s ugnn'll
a lia "tól cl yonalkoztat ni 6>1 kiilön égiiestnek gOIl d olni leheletlen, a szentlelket se Fogja. lIZ uuit::iriusok kÖ7.iil senki. akár k icsi nkúr nagybetűyel lcg-rcn íl'ya , kiilön lén~' eld; nlia minek miu ősít C lli.
ső t ",zer ény llÓ7.etem szerin I
n~'íignek '<c.
am it le kellen e már rúzni lllng ullkról.
'1finde7.cknek si'.ere!ettcl,ie!< llH'g\'itnlú!'11 a1,01]·
hn u m ili' r észlelkél'dé!', A törek\'ó" , m ely Wk életl!!'JehiJ kút ét akm' ~l hívek kezébe n<lni - ism étlem ti l'Czlclell'c méltó; hi ~z en m ngll F e l'mll'1, ,József i""
!<a.iút k{dé.ii,,'al !<zemhe n if', érezle HZ ú jra- mcg- újrll
ntló :'tlí .. ús é!' tökélcte~híle !; !<ziik~{>g-ét. Azokat n
I'égi fogalIllIIkat és kifej<'zCsi form{lkat. <lzonhan.
llll~el "ek mindenik történelmi keres1,tónY egyhilz
kátéJúhllu ott vall nak S a m elYf'k így a k erc'<ztó11\'ck úHahí nos ismerle töjeJrYC i le!fek . mi nd addig,
u;n il;' w/,okn ak ószszedi I1nif Ílrius értelmezést ludllnk a d ni. kúlóukhól ki Jlcm hUlr y n{ul1 múl' Cl'~ k
tly.Órt t'c. hogv nc segítsek ezzC'1 is ll't.Oknuk. fJkl l,
s7.c rel c ll en!'cghől m ég a kel'c!<1.tény Hevet is mrg
;dw r.iÚ k vo nni HZ IInitúl'ius.okló1.
,
Auélkii l. h ogya dolog C'lo(lildt<: úrn ~ondol~l,ek,
fol kell "cIIIcm m ég a Y.l II kérdés i is. llOgy va,Llon
II illU i idök eléggé nlk a hnn$ok ·c ellllek II ,'aluhal,'
,.
rou t os. Jo
", yen< o
lJfls"zl1
c' Ict'ICI';lgoan
<'
'
i d őre Illcg-hatiu'ozó történe lmi nag" fC'ladatnak. 11
r! ,' e"~, , ,t
lllegoldú<;úr a, I tt !lc m leh('! k'I!'oC]'
e ('ZIlI'. ne
1
zf'! e!'l h n,iok !'i'.Íl l'lll uzhntnnk helőlc, i\findell helut:
mel y<,t eg)' üi k:ít é-ha íl'unk, jól meg kell gondolJ,u
'
,""
'~"""
k 1.1IS, r'CI,'
" ... ,Tó""'cf
,,~
llom eary",r,e t , ,lH!H'nl "'~..llZS7,OI·
lei úll uk' egvil, -IllÍlsik s7.éJl mOll11l.110 1I1ég mn ~"
vis;;zlulII gú l, lelkem ben és if.jt'll<l'urOlll szép emIl"
keit i4lézi, Bi zon\'. biZOIlY nngyoll fontos, l~og~'
, .\'ell lllorHlntok
'
IIld
rognnk llI uJI' I UIlOk"III ,k " IcikehAll
'
\' i SS~,Jl1ltl ~"'1I kclni. Amíg /I l'rfOl'rtl Si',1índckn! ÍJ<:Zh-Iehem/'Hónuk tado m, nH'!! tudom érl('ni 1t~0~1J!
i'l, nkik n IllIl; irlökcl II l'efol'm mr>g \' nló" íli' ''Hru
Hc m l ur1jók el ég g~ IIlknluw .. nll k,

e"
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..Tlj I{Moi", r\ l':r.c) hllllnt;'lI'o i'l7-cnt I'cmcga<t \'C<ty,
!'röt h-lk"IlI('1l ,;s f('lsóhajlol.: Ll'fllll világosítsd
m!'g {orlclmiillkct ';1< u t!ag~' felad/dhoz adj nag~'
!Jöl('1<csfgcl.
Dr, Csiki (ilíúor

I!Ond(llom, llo~y í7..t'! letl I.olémltih" Ile ke:-.d.iiink "II S'l.CIlll'I ' S7,cll\el'l
úJ\' alap j!lll !le \'ill"·"O·"
,
. .....
..ll k II "II ·
mn dú,qt hll!'onlo c"7.kü)',ökket, En'\' mink\'t ,"ub k
kÜlIt éP IIC" Dflvid Pe rcll{' !Icm cs hng \'omiL \y~ ,c
Hd modora. kölcle7
I .• , !'7,c·
l'lunt>m tegyenek ig!L7~"Úgot köztiink nu-'$- \' nll:'l _
s Í! nugy e mberek,
\'Ull egy kb t.<;inikul; tUllímk, eg y j e'lsuitll !:!7.... r z.::.I!'s, a X\' 1. ;:7111lndhól. aki mcgfel el RéYésll v ii ... ]lok urnak anll \'onlllko7.ólag, hogy az u j-,; ~.ö\'et<tég
___
_ . , E':
.)', n
e lesa\'ará;:áynl gy őlI te-e Ic !)ln-id
jl'7.suita p, Lel eszi ,rúnos, ;Ikinek je leutc.<sél Dú\'id
Ff'I'enc 1579-bell tndolt p erc l'ől HCIlI \'E!gclI ad ta ki
dl', i\ICf\zléll~'i Anlal II -l\{H~yar Kultúra 19"29-i ll\"
folynmá bnu,
Búthory K ristóf, ~)'(I él y akkori kal. rcjedelllw
vita ÚtjiliI óhnjtoLta m eggyőzni tl gyulafehól'\'ill'i
OI'.~lIÍ1ggyiilúi<t DiI\'id tallításu inuk Ic\'er; vollúl'(il ,
l~e les7.i piHe!' M,ollbnn e~.t II leghlltúrow!.tnbban !'I.
leHeztu, Ncm Inl'l olta cólnl\'ezctönek a kCI'lI6; ilyetó n való H1 egold{lsúl. r,[eg if; okolta, hogy miért.
Az n uitÍl l' iusok ugYll u if< ncm fogadnak el tlIáf!t
hittól(l\iil, mint amit a. Szcntírús kimolHlollan hir·
det. Nom foga d ják eJ a kü\'ctkezlelósckot _ moml jn p , Leloszi - yissullIlu.<;ítjúk a kü vetkezménye·
ket, am ik I)edi g - s7.crinte - a leg\' iltlgosabban
folynak n SWlltí r ás f;zlIntibÓI. 'l' islltl'ln csa k a~ ;:7';1"nkra támnsr.kodnllk. MitI' I)ed ig :jel/ol sincs lIyi ! ·
-

,

h

ESZMÉK VILÁGA
Révész Imre:
Református egyháztörténetéröl.
'I'clj!'s c li,'nncróss(>1 adózom alllla k ti nagy nUIIl '
k;ínuk, amcl,\'cl ~I XVL ",zÚUtd I'cf. cg,dlúzlödélle'
Iének lIlegirfll<líval H hll1.l1i ludomúnyossúg szúmú·
"a n óvósz l ltll'ú pii.,pök lÍr teljesítclt, Azoubfln
ul!Yllllesllk II tut!omúlIYos kr itika (Szúzadok 1939,
e\'f. :J64, 1.) megMIIlPí{olla IIlii"Ó I'ől, Ilt)gy il m(l-'I
teo lógiui IH!Ít!lítotÜ.Úgú oh'n;,;ú mégsem tud.i'l
wiudllíl! mlu':Hlékln lullul és ellcutmoll dú." nélldiJ
elfoglulni, mllit Bé\'ésl. II m!Í,,'ik fél egy házál'ól
mond, De :1 bil'li1{1 megelégedett cze1L elvi JUú>;·
pon !jn losíliigc)',ósóvcl, a I'c,;;zlctek bc n em ment bele,
ho!!y egyenkint {dlal'itolf1l. VOIH1I meg, melyek Ré\'ó<;z a7.OIl Úlll'lflpollÍ,ini, amelyek mils meggyő7.ő
l ié,~íi oh'IlSó fülének kemétl~'e n hang)',flllak.
Sajnos, az IIllitlÍriul'; fül nóhúny OlYillI állítást.
lalM Ré"é;:)', ggrh ilztörlélletéhclI, ami nemcsak ke·
mény, hanem igazslÍglalnn ítélet. is r ólunk S ezer!
kéllr10lell egy· két IÍlIit:'I_",{If, hatúl'ozottull megjelöl·
ui, hogy a z igll7.ságot l iszt{lzlmSSll,
R ó\'ész piiSI1Ök ItI' a 163. lapou ezeket mondja:
~Iélill~)',ek nem a l egyő7..és tll(\al[l\'al tin'oztak el ti
grlllafehén'ál'i hitdtitró l, mcrt hi;:wn \'i lilgosan
lúttilk, hogy HZ ellenfél (t. i, az ulIitúl'iusok) ,t mag,l
:íllúsJlo niját - 11 Kris7.tu;: ör öktöl fogva való Iste u·
sógének tagudúsilt - cs,,/':' (I t' ollolkozó lijszöl'el,~é·
,

!Ji lJiZOlljJüífJok l'(l klllerű elc,Wl'lIl'lÍstÍvfll ludja vé·
rlelli.

El', a ,,1,(/I,"»/('I'(} elcsfll'(//'ú,~" olyan kcmón~'c lI
lHlllgúk, hogy hil'lclcuébcn ulig hi;:súik el. hogy
1''1.1 egy XX, "zúz~l l i li, lle\'c)',ett >:7.cilemiöl'ténÓsz
íl'la le, illkú hb a~.t vél nők, hogy H XVl.. i<zúl.a d i
Ilitvitúk leyegőjé hől tít'tHI c~. il kil'c.iezés, Azonban,
hogy Cll l1!'m vúlellcll el."lIólú!I, idézek cgy m{lsi kaf.
(89. 1.): nú\'i d Pe'I'CllC mon(\tlll i"alóillllk sohasem
yolt egrséges kiizé pPolli.iuk: a7, Igéhez és anuak
lllegle"tc;:iilél<éhe7" Krisztushoz sollllsem ludta oda·
kl1pc.... olui II lelkeket. Csal,' "om/101lli Ilu/ol i millt
lllindell, a /,iúliai "laprólletérl mjollflú, fellh>;"
Ie/I i l1 C II/..
,
, 'I'ehá l a mi egyh{lwlnpítónk, nk i eg~' oly egy·
IHl ~ at . luliott ulapítllui, !Imely imm[lr közel négy.
s'l;a7. c\'e fen nÍlIl s (>lIl1lall ítgyslIóh-n :lllandó ü1dö~.e~l)ek \'olt kité" l', úgy IlZ enlCJy i reL fejcdelmek,
1~11l1t II H nl.Jshul'g' ut'lllkodók réS7.éI,öl s
mindezt.
ulltn - c;:lik rOlllbol .. i t uuott. A törtóne lem ellen.
k?7.Q lanÍts[l!pl, II 400 c\'e fennÍl lló egyhÍlz, mint
bl7.0Il yilék: i'crnmi, Ri~\' ús:-. l)ii" l,ök t-'t' .. objekliv"
)o.~..clle mUirló"eti IIlCgúllal)ítúf<:I 1<~.o ri nt n úvid Jj'e·
rellc (i!;nk 1'0tu\.lol,,1 tlldott,
Mi húllt\ost II Illi I t"'lldőt tk, unil:íl'iusoké ! Ugy

i\I.",'" ",

/(m 'Ill eg irva, hogy I(ri~'z/u~' /Icm Júzxcf ll/afH'lÍúól
fogal/tuloll. Ennek folytán bcköveikezhdik nz II
viss~.ás hel:n.ct. hogy lútlizóhlg Din' ili
győlItcflell u vitúból, meg ők 1neg\'e f\'e,

keriil ki
E7. az ér V
"ilarende"

hatott és így Bit tltO l~)· Kristóf elúlll II
zés töl.
Mire \'I\ló - úgymond Lcle;:zj - aZOn vital "
kozni, ami egyírltalflu \lem kéls:éges'l K i ~etelké
dik u:r.on. hogy Krisztust va lóbilll imád n i kell'1 Ki
lIe tu d nil, hogy ő al'. öJ'ö k élet adow1Íll )'ozója ' En'('
ta Hít bennü nket az egc:;lI ke l'csztcn,\'ség stb.
p , L eleszi lohú,t !lom vúdo[ju nz u tl itáriu so k;~1
!ll. újslIövct "Cg hclyei uek yuk mcl'ö elc.<;a va l'ú$[I\'al,
hallom beismeri, hogy csupán II bibli a a lapjÍtn az
ő itllílil ~ lI k az igM.. A katolikusok 11 bib1iún kívül
11 kö:r.hilct, !~ hugyotnúuY l i" elismorik S Cll alapot\
védi.k tunllikat. ucu1csak II biblia ulapjittl, E)', liszteletJ'oméltó li ll úspont. A l'cfo\'mid usok e!Jenbeu
!;lIintón csll.k a bibliÚt'u tánul,,)',kod \'áu, kÓtlytclcnck
It)', ultilitriu;:okat móg n. XX, i<z1Ízadbllll is \'!lkmcl'ö
eleSII\'urúsliu! vádollti. ha ali u n ilál'illsok csak ;u.t
ol vus,,{lk ki IL bibliúból, Ilmi nbb;m valóban belUIc
n lll,
A U1ilsik kO I'ollutnn\1 It mi iga)',unk mellcll II
X IX, ij7.;'t7.ad egyik ung)' némul filo7.6fusa: Dili·
he~- , Mi órt ue\·e:r.cm Di1theyl kOl'ollatunúlwkT Mert
Ítg y g o ndolom, hog)' öt Rimu.7. plispök lÍr is kótt)'tele II lesz clfogudni anrmk. Dilihcy ugya tt is II IIll'fIo/fl.j)il<íjn nllnlLk II lS7.ollemWrtéueti i r Ú Il Y7.IIII1;1,~ ,
HHlc!ynck uz eg;!>:!z 1\)[\1 !öl'tóuouudotllúrty :l kuvelÓje. Dil they IlOIllCSll k e lméletileg IIl a " O)l;11I ttl (,~
11:-' Ü. Il, "zcllclIIWrténclct, hatICIII nleg

IlklU'lll

1'~lIl'ól'tt .... 'I.ellellltöl'lélletót n:-. t'tjkorlwtt, ~:1I n
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pokOli roglnlko7.ik Dilthe ~' II Illi ~' II a!<ulI· .. ~.IHIl 
ni l. ('7.i II , .-, olclnJt te rll1 é!<r.etci<ClI I t,' nem kowlho[,' 111, (·"nk l1 éhinl~' jCIlCUl7l) Ul Olldntat.
.• .
SYRII! Agostollunl é", l~tLlherrll l i<7.6mbeulhtJu

"últoztlltjn. Hiilz(ln: COlll!ilill1ll Illulnre in meHu!!
SIlpiCIlIi I! est.
Allll id is ;Ilkúhh I'crn éljiik elol , mi vel II p(ispök
{Ir "égehhi mUl1kflihnll iránhlllk mÍt~ hung Iw ilvitnult nl(og. (Pl. Borhé ly bl " íHl. A~. unitárius hitel vckl'öI szóló !flullkújúnnk ismcrtClés6ben Prol
S:':('l1llc 1926,)
,

Botár Im re

H7. uu illi r iu;<o klll (6 Wbl)ll)' irc !<7.ocilliuIIUl<ok ll u k n o·
,("Zi ök,·t) cr.i IlIoudjll: (140. 1.) Húcb\)c n
követkt':t.e leilcbbcn j ú r! cl II "wc i niilnizlI1us él< m; ő koruI ru /.:/ i " e IH.'rgi új lí \m II K ill \,j II 1111 t. Sch leie nn aehel"

cs

/'111

c;<

R ibwld-Ial lehel ö;;I<7.chUi<onH la ni.
'l'ch(11 rteHlCSn k rornholui tud ott ez a \'alJás.
hllllcm ép íwui i .... !:lőt _ Ul', igazlin ohjektív. I'iloZófll~ Wl'l cuész sl'.el'iut lHunkú jll ;1. Kút\'inévu t
IHl~onlít h ntó öSS1.c,
I~Jöhh 039. 1.) IlIcg is TllllgYlIl'úzza, m iért tal'tja
koulltl' uktínwk kritikit.iuktll : A Sr,oCill iúllUS hi tikúb:! n 11 ko us truk tív ... ezéJ' t hn\(l s of; az \'011, hog y
II töl'f éllct -kl'itikni é. ,·tCtt~ lII iti elöször rejte1te ki
II 111l.lryomúlt)" ]'cte\'é..~tli lI él kii1. !'.őt. tu datosan fel:-1.ab;ul ul\'l1 cz a ló l. IIIfll/lÍvül fl SZ('I/!íntS/lol lIIi"t
('!/észből /I I/oml/ák v('t.~ü összefüggéséf.
I)ilthcy tehírt IIc m. lIIolldjn. hogy le tért ek \folrt;! 11 bibliai flhllJl'ól - :ooőt eli s rlHll'i, hogy cS(fkis
;rrrll tirmllszkodtllk.
~ :\ n\cionn li s~,tikll s ko r·... zakuuk segédeszkőzei
clég:ooégc,<lek volta k, hogy II sl'.Cnthitl'oms<Íg és
Krisztus iste uségeuek dogmáit. a:.: elégtétel-áldozat
l unÍll, 11 kegr(olem t!ogm:i jál rel oldják, A metafizikn \'ég'"l.cte. hog y uz Ö kOllcepciói t:sak il. fantÍlziút elégítik ki. tl1. érle lem itItul fe ldolgOlwa sl.ükficg kóp(on úllclIlllo ndú..,ha jutnnk a zon leh etetlenség
milll l, hogy 1\ I rnns cendcn!it a fogalmak összefiiggé"ében Fogjuk rel: g zt fil. ellélrlllondilst. l'1lgndták
Illeg. hn.::r.nirllúk ki uz uuit úriusok ... Es a szenthároIllsúg molnril',ikni dog.mijút etiutézték. (144. 1.)
Ebbeli ll. képeK bC!:lí'ildbon csuk ti dolgok végső okálink ol o\,QuségQ, IlZ ö élő Ö S!i ~.erliggésc , az emberi
"7.ellclllllrc.1 jutott kifo.i czé..~ roe. ~~8 ezeket a d ogmákn~ SZÓS7.\lrinti éJ'lchnéboll u socinilul\lS kr'itikn
utan rgy ös:.:in lo és \'iJúgÓf; gondolko:.:ó sem kísél'olte meg fclírj italli."
. n t! .taliÍll eleg flIlllyi a z itlézetckböl, hogy lás)<uk, lllll yen kor-'~z:lklllkotóllllk hll'Ua Dilthey azt fi
!<~.cl!clni irü nyzat ot. amelye t lll', lIuitúl'izl\luS \órv isel.

Nem i/I(' /j kic~iny lölcg mjol/gó nem-refor/náori C-<l.Ill;'I" úímckkel. h nnCIIl a s:'el1em minden
• l:l eg Il Yl~ \· un.1I1Í1sftt. 1m /IZ vula mi uagyszubás ír újul
l. r~~llIka~. IIszlelctbcn tnr·lja . Mégpedig II moráli s
~ lolI IlH~n~l~m ll!<1 (nhogy ö ne vezi s nm inek hlrtja ö
~1..- III1:tU I·IZll.I. U ~t) 11 X V 1. SÚIZ.'H! húrom fő szellemi
,r:lu Y1.Hla kOUl I 1\7, eg yik hnthutós és maradundó
lI'~ n y zl\lk~ n t I ÚI'/n·ltUu. umely teljesen cgyenrangU II m{líllk ke ttövcl.
,
M.i nfl(o~.eket Hévéi'z pHspök úr s~.emétyo il.állti
r.~I?k ~lH'ttl'ICI ~1 tú r'tu k tliéhe. m eri l·el1léíjii k. hogy
t'1.' d I r' ('Ks ~,1\' l{'I\" ', róhnlk " aló vólc lllénYét megf
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ROVÁS
"Berbécsek."
A Kolo%$vári Unitárius Kollégium diákjainak
készülő regénye.

:hllctcm legkedvesebb emlékei Kolozsvál'hoz és u kolozs vári Unitcír úui Jl.ollégittmhoz
fiímek Dc nem azért, mert tt gyermekkor s az
iCjú ság emlékeit mef,"lSzépí ti az ielő S az elmúlásra figyolme'l,letö fehér haj szá la k elöl S7.el'etünk v isszmnenekiilni II multba.. Kolozsvári
éveim utlÍn még nagyon sok szép időt éltem át,
..quely gazdag volt felejthetetlen élményekben.
Azonban a K olozsvál'on eltöltött eszten dők során sel'dültem felnőtt emberré, ott ,llakultak ki
komoly vágyaim s életcéljaim s szereztem meg
tudásom alapjait, szóval mindazt, amire
szükségem volt, hogy uekivághassak, az életnek. Es a kol07"sv<Íl'i Unitárius K oUéoúon valóban <lZ élet re nevelt engem - s hogy vittem
vHlmnil'e uj ságírói és írói pályámon, szlíkebb
haz"mtól, családomtól s [<lm il iám régi életformáitól t.·l szakadüm, azt a lll/ak a ~wOyszerií szellemnek köszönhetem, amelyben ösi. kollégiulIt1tnk ne1)elt benniinket a nyakas "berbécseket", PU1'itán, tlld<Í-sban gazd ag, <Íldozatos életíí
lillláraim korán megtanítottl.lk reá, hogy min ·
dennél tölJbl'e becsliljcJll magyar voltomat és
nem&; hnjlillnaimat munkáljam. Sok tnntál'b"J'ból bizon y 'n(jynn oycn{Je tmwló voUo.ln] dt'
néhán y ból (~l eo kiitönb HZ oszt.álybml. Pa1'1lt11111, igazi s ziilői s zeretettel átsegítettek lJ. nehézségeken, mert egy ki s tehetséget ~edeztek
fe l bennem. En.nél :jell emzőbb et p edl~ ne ~ll
monclhlltnék m'ról az Unitá1'i1fs K ollé0 1ltmro/.
amely ol yan sok kiváló embert adott :1, ,bmw.nak, mert nagyszcrií pI'OCe8Szor,-li, a dmkoilll
kiklltalták és fcli smet-ték aí': eo yéluséoet s n e ll~
pu s7.tán II üHümov pól yába szoJ"Ított szelleUlI
csecse mőt litttiik benne.
Egy régi, kcdve~ álmom mc;."Vn '.?sílásri bl~
kezdtC'm. Nagy adós::lÍgot szel·ctnek . tOl'leszhml
vele, RefJényt irok (t "be,.bécs~k "i!l~·, u k,olozs-

vciri UnitárilIs K ollégium l"~k1(1!l'óf, llle.t ~('
?1ULfJáró{ (~ kolfé!J;1I?IIról,- tllniil'mmJ'o~, ;lZ l}l1 1 !~!

ri us !;zellC'ml'öl és tr<ldicióiróL ~ l'egcl~r ~1f!1eul
pf'dig [lzé.ot "iiIlI sztom II koll~glltl:! dH.~kJil Ulllk
g1ÍlIJjlle'L'ét, mert még 1.11'1',1. IS b\ls~kek lehctiink. H i~zC'n diÍlk-c'í:OO('ink aí>;{>rt k,l ptak a " bC'lo-

,

,

" ,-,-v<,1 mert kinevellek ef/y t'(lyá:;sI6f, oki
I,';.
,ll ...
"
f '
'
It
'll'
add'lI ÚQss:lÍból ',',crbéc8 etei I.i(//:a=s~. ,'o va"II"
fiilé . ... D('y,,(,:kb,0 I 11." b,CI'I."I'.'C.<.\- rcJe:kb 0.I" SímJllldoko/l iii !)IMfJt/o <:s~m?k !)otütn!al" kt.:.
.
\TII.~yon hO~:-;ZlJ Ideig togok dolgoZOl "Belbé('S':/.:"'"' cí rnií .1·lJ,é~IYCI".1('!~' 'l':lhí.n. év:!úg. D~
IleIll fOJ.('om :.:a J1lI111ll ;IZ Idot s 11 f,w<ld!",agot, Im
esnk m{'gkü"clítö kCI"l'szlmeló;zctét .IS tudom
',dnl II kolozsv<Íri Ullitáril/s Kollégw11l. életé;wk. H"cbb, é .. d<.'kcsC'bb ős méltóbb témM el scm
tudok képzelni.
J~" amellett lelki szükségletem, hogya Ill..'l.P.lllll módja szcl'in.l ICl'ójjmn hii lám..,at" a . s?k
11,lki kinc-<;ód nIII l!. olt k:'lpt<lm. EIsosOi bd II
azért - hogy' tudok hállÍs Icnni ...
Orb6h Attil<b dr.

RÓLUNK

MÁSOK

,

Nightingale Florence.
A "Rcl"ormÍltu8 f:let" c. heli!!l]) időszerű megemlékezést kőúilt. Night illgalo FlorenűC (olvasd :
Nújtillgél FlurclIsz) - t"ől :M úthé Elek tollábóL A
megemlékezés tény leg .idősze r ű, !üszen Miss Nighlingale szervezte meg lege lőször II háború sebe:,iiltjeinek és betegeinek a harcléren, illetve annak
kiizcJében való ú l)olúsúl. Munk.íja nemcsak n~
egyéni őnreláldozÍls dícsérete, hallem a szervezés
rendkivüli leljesitmé nye is, Mindezeknek méltatása után Mitthé Elek ezeket írja: "Csak az igaú
kris~.lll;li lelkiiletIlek II tesi minden gyengeségéu
dindalmaskodó ereje teszi érthetővé, hogy mire
voll kél/ca Flol'{lI\ce Nightingale". Igy igaz, Mikor lIzollban il ycn igaz ítéletet olvasuuk Miss
Nighliugale·ről. II mi szívünk még nagyobb molegséggel emlékezik meg róla. me,'t mi m.t is ludjuk. amit ti Heformittu!l Élet. o lnlsói ebből II cikkből nem vehettek ki. hog~- t. i, Mis:J .N 'i ght.Í1lgo !e
IIl!ifáriu:1 voll. Ezl n'lonban II világcr t scm írjuk 11
cikkírll l'o\'ú.;ú ,'n, sőt, I<ze,'e!.jiik ezt n kürülméllyt
lIlIlIlIk n felt'ogásllflk tudni ue, hogy köztünk pro~
lesUtn~ok között uincs felekczeti tOfzsalkodit!i.
\'Cl'~engé;l. egy mÚfl. nugy cmbel'cit kölcsönöscn
mi~lduunyillllk nagy embereinek hu'tjnk. úg~'any
nrlru, hog~' meg scm említjiik már. Illel)' ik "olt
küziiliik l'e fO l'Ill1ilufl., melyik IlItherínlUs. melyik
unitariu!i, E~.t látszik bizonyítani az il téuy i:-:.
hogy ugyauebbclI a ('ikkben a klli!<el'swerthi lntl~er:ilHls diukouisf;zu intézetet c!<nk IJer .protest:lnj;~ iutézménYl1ek említi az iI'ó. dtl ezt b'izOllyit:in nl'. i;;. hogy pl. P en hody G. Perene ~Esti órak" c.
1ll~lnk{,j:"l\nk ll1ugyur fonlítitf;ához magn Ranlsz
1.:,IS7.16 Irt remekbe 67.nbott mé1tatúsl 1l7. eIŐs,7-óball,
kozhcn azoubnl\ s,ehol cg)' szó\'al sem említette
nH:g. hogy Peabocly II XX. sl.ÚZlld egyik legullgyohh. 1111 i!úr ilI8 vcwlö férfill, nz is. hogy i l
.. 1I~Z1'!~,d ~ Illcgl'ek. Urnm, hM.zitd közel" kezdet ü
IO" HI~'oru egyházi (mckcl :.em úgy iSlIler i II 1' 0fOl' m:l1u .. IIÍ\'ö ki;1,iilL!I('~, millL lluldyet Hllitál'iU f;

k,iltö )I~.ol'Zctt 11th" stb, !:;~retllt'm. Im ~Z('khó\ fl.
sOl'okból kiérződn ék a telje" ö"z;lIteség hangja:
tény leg ör\'cndetcsllek tartom e7.t n jelenséget. Ez
!IZ igazi prolestíllls ~zc l lelll cs nc m u.:t~ nmel )' ti. fc ·
lekezetieskedés szíikl{Itókörii szcmiivegén át néh llnéhn. elraglldtll!j tl Illllgút s n)(!glngndjn tölünk
un ilÍlrillsoktól nemcsak a llrotesllllls, dc még II
kerei'lztény jelleget is.
Ha nt. 11 vullás. tUoh- ol yun "krisztusi lelkit"
hívőket termol ki magából, mint PcaiJo~l y . Nightingale é.~ Adams F. Sil ruh, ti. .. Hozzád n-.cgyok"
szo rzője, - ne m kereszléll)' ; lll'. nllg )'on SZomOl'lt _
11 ket'eszt.énysógre ne'l.ve,
Miss Nightingale-rő l azonbnn nekünk is illő
k issé rCs'I.Jotescbben
emlékmmiillk, 'M iss Nightil1 ,
gale (1820---1!110) i\1I11ak n. S mith William lIevű nngol it1ll1mférfiúlI ak volt nl'. unokúja, ak i 1813-bll l\
II Plll'hUlIClIlIel \'isSZ!\\'OlltLItU n'l unit1u"iusok,lt
!! " jtó Blasphem)' Act-et és Il ki II mbszol ga ket'o;;kedolclIl eltöl'1és6 mia tt (olytntott h:ll'cai\'nl II vi lág Icgllagyobll embCl'bal'úlui közé !!zlllnít. 'Miss
Nighti llglll1:l-lIek kiiliinbe ll apja is. auyja is unitít·
riu!! volt s II kit'> Florenec II Len Unitari1l!1 Chupelben hallolI elöf;~.ör a fe lebarúti sí'.eretelrŐ1. Amit
azonban erről itt hullott. 117. allllyim megragndta,
hogy múr fiatn l leiUJykol'U óta egyelJen vágya lU.
\'olt: mik épen segíthetne II legeredmcnyesebben II
szenvedő clllberi;;ógen. Miutílll többré le jótékony é$
emberburáti Jllllllk{l bllll kivdtc II rés~..ét. figyelme
a kór!uh.akl'!I és be tegekre fordult. Eleiuoo Angli:iban, majd PÍtl'iz.... bun az Irgllbnil.'lok kórhúúball,
utlÍna pedig K!úsel'swerthbeu II lutherimus diakonissza intézetbcn tanulta II betegúpoJ{ls(. S hazatén'C a% egyik lo ndoni kórhitz é lér e állott. melyet
fl belegÍlpolás
ICl'ón U1iutu intez.cttó alakított.
Ugya Uli kkor nrra is gondjn. volt. hogy iljlolőnői
tllnfol~' lIlllokat l'lIudezzclI, me l"t ezzel egyszerre
kettő ... eéH nkart elé l'llÍ. Egyik célja !lZ \'olt, hogy
az nkkor megindult női elllllncip:'lei ó sarini Í1 j ke)'cseti 1'Ol-rilst llyi!-ison nl'. önúlló Hők I'ésí',óre. fl m~i
sik pedig IlZ. h og~' nl'. II kkOl'ibtlll igeH el ha Il yago!!
!'!lIapot.bflll Icvő kÓl'húZI1khll1l a bete/tIÍ.[lolilst emheriesebb lllngnsla tl'a. elllelje, Akkol"i],lln lll'. i(legen
betegek íq)olilsa igen le nézelt. 1'0g1111koz:'ls volt s
ill"j hölgyek II ,dl/Igé d sem \'itlll1lh'lk "olna, Mi"s
Nighlingule uzollbull kitnrtott. céUni mellett s
egY l'e töb b inielligem;,; nőt n~' ort meg, Mikor II himi hAboni kiWrt. lH is;; Nighl ingale iudítvÍtllyt leli
11 Pllrllllllentbell, hogy II sebesültek Ílpoliislíra szervezetet. hoz Icll'e !I ké rtll kikiihletését. A hinlIlllos
kÖl'ök f' lei ule idc/,Z'enkedtek II jll\·aslaltól. nenl
utolsó -"ol'bnll azéri. lI1el't Mi,.;s Nighlillgllle i;;Il1el'ten ullil:íl'ÍIlS \'011, "égiil is azonh:1JI megudták az
engedély!. .l\fi:.s Nightillgllle 18:'4-bell Szkutariban
:í ll ítotHl fel el;,-ó ung)' ({Ibori kÓrhúzát. i\fic!őtt
Illliködését megkezd te. a fr:lnda, angol ég olns)';
8ebesiilll.'klll!k útJng 42 ";1.áztl lcku pusztu l! el II~
elégte le n gondM.Úi> kö"etkeztébcn, egy éne 1':1
IIzonbl1l1 ez il lu\lúlozil.Si fll'ÚIl~'WI;{1[11 2 szlÍzalekr~t
c;;ökkl'1l1. ~ n l!s Nightillglile I1\lI l1kúj:H leírni ~'snk111'111 leltctet lml" l~gY(' llil e g sziu(o llilwl ct lcil hösic<;.U.
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' [ .t'! ~ iig\'c ikkc! IS foglnlko7.zllk s nU kOl opo
"'1::r,'óH'. ,'' k: "",'il1 II sor Oli. {IIIcit Ilwl!cttük s fogln
1": 1\'1 I I
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{drloz{,"t1
'
me llett azonuau II "'1.C1'\:cws 10; I'c:~ t~l" ·
tozol t S ezcJI a ié,'c ll ol y tlu nklldulyo,kkal kll'l.d~tt
, ,, .. S'l.c I'c ,](~ sésCII, lUuil YCllckkc l fé rrlUk sem blrII ~ ..
' ,,
"
L'L'
koztu k ,'olu:I Illcg,J\tikor II IWuQru vegc er cs
1I1 i ,.~ Xigh t il1ga te I!uzntél,t, AlIgtiúuun mint nemzel i hö~t iiunepclték s húlúból egy 50,000 ront-slerlill(;'os lI hlllil\'ílllyt g y iijtötte k ös.sze (Nightingn~e
F uud), IIlclyct ő aztán u loudo,.. '1'amÍts kórlw'l,
kiuő\' ílósól'e ajÍtnlotl fel.
Uni túl'illssúgúl'u je l lemző, hog)' fl jótékonysúgi
lJluukúlHlll vnló résztvé.lele mellett, hanninckét
éves
korÍthuu könyvel irt "SuggCStiOIlS fol'
'l'ho ught 10 S eureh (lfter , ReligioU!. '1'I'uth" címmel
(A \'a][{lsos igazságok kutu,tÍtsúra irlÍllyuló javuslu lok) , E zt fl lIluukújÍtI 1859-bel1 saját költségén ki
is nyOtn nltn, Barátai llzoubltll, közö ttük olyan ki,'ídó fé rriuk is, mint J, S, i\1ill és Joweft., úgy talúlt úk, hogy kőuy"é nek vallIisi rndikálizmusa
ross7. heny omúst keltene uz őt felekezeti kiilönbség
lI élkiil lIeJlw-Oli hőskéut üllllCplő an gol közvélemólI yhclI s e'l,Őrt U7.t tanácsoltúk Beki, hogy Ul' te l'je~ sze mitt, kinyowtntott köny\'ót..
Miss Nightingale buzgón iiLtogattn <l templomoka! w inde nütt, ahol csuk megfordult és ahol.
lImillt íl·hl , fel\'ilagosotlott kc .·esztéuy bes'Ikdeket
hull hlltoli, élele utolsó éveiben azouban máI' esak
az uu itúl'i us Essex Street ClmJle ll Rlent.iszteleteil'e
já rl el. öreg korilhun írta. egy ik le velében: ..Életem
mcgmulatja, hogy miképpc.u vezethet Isten egy
igen közepes tehctségü I.lSS'I.Qnyt is kiiJönös és jú m tlulI, de [!IdoLt J s véuyekn~, H u milll.lent részlelesen elmoudhatnék, meglátuú. hOIoD' mindent Istell tett, én semmit. KeményeB dolgoztalll, ennyi az
énlemelll CS U pú II és Istel/nek semmi! sem ut(tsHotIum risuu,
húr (tel'm éswtlöl félónk \(!\'én) élelem
,
nugy l'es~.e uem volt ínyemre, Különösebb lehetil~ ge Jtl IIcm volt s ak[lrlllel~' ik fiat ul nőt bizlosítbnt o m 1I1'I'ól, hog~· il. kijelölt ösvcuyen ő is "égig tud
~ lI e1Ln i. IlU megindul Legtöbhen azouhnll meg sem
llldul ll Uk,'· Ösziut e es kel'esztéuy lélekből fakadó
il1.uvuk. 1:;l'llemeslik anu, hog~' u ·mu leilllyai is eloh 'ussúk éi:! IlIligszí\'leljek 1I'l.Okll!. S Illa inkább,
l!l illt valaha!
S zent-I vá./lyi. Sál/dor

KöNYVEK
. Dr. Schuller Dezső:
A nékesföv'énos gyermeküdültetó tevékenysége,
A S7.ékedő\'urO!l St utis7.likni H ivatala dl',
Ill yerulvi I. 'Lnjos igazgató fw.crke~1.1é"ében ..Statis1.i.ikai JGizleméllyeket'· boetóújt közre, l%ben II
sOl'ozutban j('lelll meg dl', Sehlllel' l)e1.~ö n~· . al polgíu 'mCfllel', n. fl7.0ciúlpolitikui tigyosztiily egykol'i
lun"'cl'Illokn f!zóleskörű vonutkozÍlsokball gazdag
renli c ímií tunulmúnya, Sajnos tCl'iink nem engedi meg, hogy ré.<:lzlelesen foglalko'l.'l.unk ezzel az
értéke;; tunulmúlluyal , mely liZ 1923-hnn megiudult
"fmdswrel! !!zékedŐ\'ÍlrO!li gyennekiidiiltelési tevékellYt-r.óg első tizenöt esztelIdejét iSmerIeti nagy
nlllpossílggal.
A munka ismerteti a g~' erlllekiidii1tetéfl céljú!.
módszcrei1, \'ala min t e Ulo7.gulolll kialukulásút és
Iii.·ténetél. Megismc-rkedünk II !!wbndle,'egös iskoIÍlk, a" egésZllflpos kirlÍmlllllÍsok, u Jiúkszúllók intézményeh'el. Rum utat igen helyeseu arra, hog~' u
cól a'l., hog:,-- az üdültető S'I-OI'\' 1.1 lehetöséghez képest sa.ját telellpel rendelkez'I.ék. Szükséges fI'I...
hogy u telopet kellőképpeu . fc!szel'e!jük. Hu e fejezetek olvusúsánál Magyarkútra gondola uk, akkal' IMjuk csak. hogy még me .... yi a. tennivalÓnk,
Qyel'lllekiidiiltetéssel foglulkozó minden szakembel'nek és ól' d ek lődőnek el kell oh'asni azokal II
I'eje'l-Otcket, melyekben megis mertet II lelepek hel'on dezésóvel, uz üdültetés egéS'lségligy i tényezői
"el, életével, a gyermekek tíll)lidkozá~ávnl, aik 0.1IllI17.ottaival és feliib'J-' eJői,'el,
Ezt a munkitt olvusni kell, mert háwgol pótol ,
iga'l.i s'!.iikséglet, mert tizenöt esztendő ,' ultozalo~
é.o; gazdag lapasztalati anyaglit honUn. egybe mind,
nyujunk okulasál'a.
A S'I.e l'zőt és mindazokat. Ilkik a. gyermeküdii!tetéf; ké,'désj},'el fogln.lkoztak, s annak eJösegíléséu
1'1Íl'udoztnk, o sorok titjÍln is s~-Ol'elettel iidvözöljük,
F el'cIICz J óZlJel

SZERETET~UNKA

.

Az Irotmisszi6 minden erdélyi
,

:.!4,

unitórius könyvet roktóron to rt.
U,

É.

XIX. 3.

Nyaraltatás.
,

'

budapesti eoyhci:z/.:őlu!,q Presbifénunto tl/urcills 4-hl tartotl ülbébell lou/alkozo/f (/ 'IYfiri 'IIy(/w/tatálJ tef/lével s ezzel kflpCSO/otIJ(l/1 ft következő
IlfIhirozalot. hoz/a:
, J. "
,
II árom 'Ilyel'Az idei 1/,11(/'1'011 a.z e,q!JI/(/zrf{JZ.~(J.l1
"
lIIe!mym'ol/afási cso/)OI'IIII/II lIl/w'fllIfll oz alulJ/)I
időPOl/lOku(tl! :
l , csoport.: 10 évnél nagyolJ/) lilÍ!lyel'md.'ek ré, ,
szére júuius hó 10-29, '
II, CSOpOl't: 11 éIJllfU !iatalabú liu es leúII!/fI,ljc I'mPl.:ek részére júlills hó l _ 20,
, 1.'
ll l , clJopo'r t: 10 éVllél IU/UNO/JÚ leóIIY!!lJCI'/IIel.p
/'éI~zére júlims Itó 22-lől (/UUl/sz/ulS 1Ió JO-IU,
o'"

,

•

i1fillflell efllles fri1Jorbml ŐSl/ZC8C " 38 f/Yc r"",!"
1ll1anlllnl/wfÚ, 1I!cOfcfelö f('liim/dcl mclld/. A /·,,1M ,~ "II/íló l elkeszck JJ /lr!apcRfpl/ és fl uifl ék el/ j.,<
!//r;rciIlS 20. Illán kioszljdk II jeflollfk('Zcsi In /lO!,'''/,
A ill/aral/aMs díja 30 !WlllJŐ ,;.~ mCfJfile / emlö (j i!
II / ikől/ sé". lIud(lfJe,~ f-M(I,IJ)JflrI..,if m/" és vis.~z(l
2.;!1) l '. Vidé!,'i y./} cI"mckt>k rf!.~:u; /"(;' MIR/íli {éljclNlef

JÖVO ÚTJAIN
Vallóstanítósunk problémái.

l\ 1.jl~ ~l c~1 eg y ház. jövŐj~t az bb"to"itjo. hogy mi lyen IfJlli'lIg0t. nevel magulLnk. }o:IHICk a !lze n lPOllt _
'I/dili//;" .~zercZ")/i,
Iluk fi gyelem be !a r tÚS /l lIlűllűtt lIl i lld ű ll illdOl\at
A 1I./}ennelmy(lJ"f/lIfllrh /"é.~:i!(;,.c cI/ k oI". l ekvár, ami~ if.iú silgu uk YUlJilSO);.j,.; egyl lÍl1.iak llevc1ese ér:
Nzá,.az {özdék, liszf zsí,. ml 01míll.IIOlw l md,. lIW.~ /
dckebcn m cghozulI k II legjOhb tőkehe fek tetés. Ill ely '"
tili'eNz fi N kŐszŐnef.{c{ fOf/fIIl /IZ Ullilrí;ill<~ Nö.'·zővel
kllmahLi t késő évtizedek mulva. is gyiilnölcsözteh;i
.,<,:". 11 fl " (I /J ci s I s/ v/ÍlII/P fi.,<zfclt>le.~ n"SlOlIl/ c imé",
fogjn. E g yhlhl mk snjllO!'l nólkii1öú 111. (!g~' ik legrout.o!'iubb neve l ő timyez;ő, 1\ hi t.\'u ll:'lso!i ele mi i'l'
Ih/flflJ)/',~ I, V., Koluír,IJ-lI . .f.
közél~ro k ú iskola gazdag eredmén rü lllunkájiÍllnk
úld {ll'ait, fl így a megoldandó felllualokat. cfOak ",\1 llistanilása ke re tében \'égezheti el.
I~ze n p téren minde n eg~' hú1, llehéZ86gek el.ilt
{Ill. M i ullifit r iusok kéL'Izcl'es ne lH!7Allégek előtt úllun k. HHWt. nagy SZÓfS1,Ó1'li'úgu uk !Ilcga k u d ú l ~'ozza
A cseh egyház jubileuma.
n1. cl'cdmónyes llHlllkH \'ég z;ékét. NöVolluékeink Cg ~'
~ A "csoh szlo\-ú l," cgy híl'l, janIlúz' 8'1111 em lékezett l'ékzét buzg ó v il ági h ivei nk oktllljli k. mU ll kújuk H' lileg ftlllllÚI1ÚSll hUSZll d ik édonllll ó,iúl'óL fh eg~'  g á/sége t. je leu L de feltétleu ('snk. mint Íltm cncti
húz II c>oeh <ilIa m abkulús(t u tlÍn keletkezett !t fa g - nH'gol(]i!~1 kell alkalmuznUllk éf< tek i nten ünk.
jui !Ulgyrés ~.t II r6 nll.li ka lolikus egyhúz fag j ai soA jelen 1939--40 il'kollli é,' elr-;ő két hÓl1apjúbllll
riÍhól keriilfek k i. BIsá '· C1.etőj i ik FlIrsky K ároly. unilúrins "allú sÓI'ákon jelClltke1.elt kcrchzúmbnll
A );wuadeh-(j szellemű cgyh:'lz 19J{)-hau csatl akozott 600 II l1 ilitl'iu!' tanuló - orszÍlgszerte, A rcndel kcz;é·
nz uuilúl'ius é!t más sZIlba(rhlvii egyházak SZÖ\·c!.. fO ii n kre íl l1ó legutolsó IÍllnmi statisztikai adat la·
f<cgóhcz.
lll'lsi,gn. f;zcriut <11. 1936- 3i . iskollIi c\'ben az orszi!g
Az (h' fo rd uló lJ.lk almúhól lll'. G_ A. P roch a1.k!l. lcriiletólI lóvő összes i!tk ollíkba ji l Ullilú l"iu$; laaz egrIlúz patt'iarchit j a "pÍlf<~_tori levelet" adott k i. H1~tó i mtkomlt be. A kó t színn közötti na g r ~ii mel y('t egyhhza l)iis piikei ifi IIlílÍ l't.ak 1~ llll ék ezte l
1ö ubség egy I"OS1..ét l.Ilegmag)'lll"uzhnfj ll k a termólllTH. hogy C;.:eh· é;.: M Ol'vlIor szúg
tor iHetén élő ;.:wtcs o. l);I(] IIS!ial. mely flijdalo lll , jel cn lős lÓll yez;ő.
esehek fs németek !'efor m úto;'i mozgal ma i m iml ... 10\'ilblHí ti kósőbben hei1'1ttkozókkal éi' lIIug itlltalluH usz ,Júnos és K oméniu$l Ámos szelleméb ő l túp- lókklll. vl.Ilamiut o. lIyih'íl1ll arilí fOuól itt-ott kima ·
lálko1.tak_ Az egyh""z röv id lörté uotének j);merte- l'lu loUakknl. Miudezeknek e llcuc l'c. m i ntegy szilzrll
tóse után megállapítja. hogy 11Iísw,-es fen nállása leheUii k azoknak az unitúriu); vldlil;;ú lanulóknak
alatt egyhüzúnak sok harcot kellett ,·égigkiizdc u ie. u szÍlmÍl t, lIkik a ,jcle n iskolni évben mcg ncm rp·
Mu II Ill'otekforáhls te r iile téu 2:j9 gyiileke1.etiik sZCfolülnck lIu itiÍrius h it\'allilsos uc.\'c lé;;uell, hanem
\'lln. s néhá ny S1.udétafö ldön
és Súléziábau. A. m <Ís\'al lits ú. refor mátus. cvangéli kus e;; római ka·
swd6taföltli gyiilekezetek m osl úllllnak ú j r aszCl'+ toli kus h iUanórlikou szerzik m eg lelkiik leg fogcko n ynb b ideje alatt \'nllús i alapis mcl'eteike t. Vú r"
"e1.kedós előtt
Az egyh ílz. munkúj{lt aM lelké!!z :1601 \'Illl ústa n ító hnlj u k-o !I ~,t. hogy músvnlllÍs ú ,'n lllísht nt tll llult
szolgálju. A1. egyhúz 800,000 tll gj a rö\'i tl 20 év alat t u llit:'t l'i ufoJ g~' Cl'lllek fclnő tt kOl'úball ue lI djOH re·
V(H'1.úlist. aJl unk az. egyhúl\lI1.1k II kíu'úl'n. melynek
l f,i te m plomot építtete tt, 1I 1l1IUk ell ené!'e. h o g~' 1\
hi\'ek nllgyrl!s1.e II s1.cgényebb mUllkil$Osztlíl~' ho z; \'allá,'!i óletót m eg scm is m crhelf c,
A k(h'dósscl s7.embe kell nézni lIyí1tIlJl és ószin larto1.ik,
.
tÓII. Va u-e erőn k és búlorsírgllllk Il IT!l. hogya szétA~, egyh ílZ l110st megvúltoz;talju lIC'·cl. mer t a
I'égi név .,cseh-s1.lo,'ák" egyluh idő"zc r űtlennó n'lll. ;':ZÓrtIlH bolyollgókat fctkufns !tuk é!i beszcr\'el\:dik !l
A1. uj nevet .,eseh lIelll1.eti Cgy hÚ1.", vagy .,bohé- 1I11li még cnnél is fontosabb, a k öl'iilmón~:ek és t~
hel.Üscgek hn lúmill belli! va ll!ísol' lleve leshell r~
miu i nemzet i egy há1:' Iléveu m ost döutik el.
);zeil álsiik hi t iiuk s7.er int. _ \"IIgy egysf.el·íieu 1II11!'
,Ju ll Ulir 8·án tartott iill lJ cp.jlye;.: i"te ll liszteIQtii .
mo~t lomoml u llk róluk. Minél hnzHlu'úub tal:iluuk
ke~ II rád ió ik közvetítet.te_
meg VUlllk it., HUIIÍlI hll !lHl I'il hb {.ll lmfullk mellcje é..:
A z I n/er l/fI /iol/al A N,~ocif/t i oll fo ,.
hozllllt.iu k vis!lzil. úg y hí!zulIk ~1..(ll l e m é h cz. IJlclr.h~l,
U /wl'ol Oh 1"Í .~lirmi l!J fl ml U d i fliolt"
no m ogy köziil iik m indellek feloHi e g~-cd iiJ\'Illo!'lI , P rcedom hí r llzQ/fJÚ l(ll o .
~
gúbllll is !lz;CllliH I'lIg11szkod ik,
_
.
'''k II l(''''elohh
A In'oh lém a mego 1(u"a
1'"1 101. l!illlel'JU'
e
.
II j('lell úllllpoto!. Egy llli7.tl ll k
u)'oll' g~·iilek el'.eh
Támogassa az Unitórius sajtót.
kön'o oi'lzlik, $; II 600 bei);koJit1.oll IIl1ilúl'ÍUiO IIÖ':~II '
" II k"'
' l oz" .,.,.•. ..: .. ,-ui.··
\h·k
' uvel k- e~.o""k"
'o"lIe)l osz l 'k
t
IIH.....
Gyüjtsön elöfiIetöket. ke1Ál!(.k közöt!. Budll l'csl: jl);l. Pl·.. h ·i,I,·k: j:!, nll ll/I '
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Oum\l1ttll: ~·t lI ÓdlHc~.ö\' {t':[II·h:l .\' : 7~: Fii' f'''g',\ ar'lr1at: 41. Dcbrücó"ll: 4.:;' I\,,~,, <)rrl: ~. A 1.IVV~U 
dl! kt'k k[júil csuk ötvelJ Ilö\'('udcket.
1'1.:IZlI lck.
rUll itnunk \' ililgink. II töbhieket (!Il.i ,:>:mr.nlck) Jel k..:,,.,..:.k liwítjilk. Dc 111. öl~:",i Úil\'Cn. le lk é sz... k 111tlll
1:lIIiioll uö\'clldék közül ,:~llk ;I~IS (ti lo·' >'I z/lzl'lék) niiIJUlnj:

:11.

8.:'

w'II.lék Illkik auban il yúro;:lml1, IIhol :1 Jeikéf<1. lakik, u wblJit (ilS.6 !;í\1I:w!j;!,) 11 It'lld·,;,,- kcr'c,.i fel he1f'lIkánt. \'Hj.O· :ll1,almilllJ; s k6.;y.íli cW úgy, llhogyul! li,IH:'t. Hogy iH II lelkéwimok ,;s II tanulóIlal, is.
mil,l"CII tlchéz"égckkcJ kcll lIll'gkiir.dcllh.!. :, ...1 lu,ng"'tJ .\' 01.lli teljesen feleslege!'.

Az Iguzgató 'l'fI]lÚ\'S kól Icgulóbhi iilésóben is
t'oglulkor.ott \'1l1híslnníl;i;:unk Tlllg~' pl'ohlémji va1.
A mIIi hcl y r.etet eg~· be\'ct.\'e II legutóbll; egyhill::kiiri közgyiilésen elötedcsi\te!t jclflult'!:<sel megál lllliíthntjuk, hog~' H ro koznlo.... haladá!' út jún "a'
)::: I"t III k ,

A tUllkel"iileti kiJ",

föign r.glltó~úgok

6,,, kiJ", taurI' l ii)::: ,\'dö:<égck k észségci"c II SC~; t."t'!gii II he s ieitek 11
llV,'clll!ókck felkutlltiJsúlJHIl, dl' emellett szükség
\'IlU

:JJ"nt ii;,

h og~'

(IZ

Il1lihÍ1'i'I,~ 1H1l1áHli szülö)le ,w.j-

/lfíljlt II fii,."df,~tiuof, Ile /l'9lJell küzüm/)ös es l őröd
i (;k (uza i, ho.tly lJ!JCrmehéf 'Imilririus ,'ózellemlJcJI
111' I'r/je, me ri mi sem i<lljmíhmk i<emmi fill'adt~ú

gol. IIllli t U7. utllzilS tö rödé:<bell, gyukran cgé"z ..ó·
):::iink ,'ei<7.élyez!etó"óbcll jelcmt, mert tu djuk, h ogy
minden ,'issi\nhozolt emberpu]únlu egr·egy v;J"ul ,í
I'ÓZSIl"zúl llZ unitárizmus életfúj{ln,
H inni Hkarom, hogyha ezzol II kónlésscl ;:111111'
dónn foglnlk ozuuk, JI. ha felhll!lZ/1úljuk a zoknt. Il
](,III'!ü:<éltckc t. lHnelyek ren dclk e:-lé . . iinkre állana],.
a'ckOl' I'vl'i\lesen újahh é~ III Cl-t" örvcllI.l etesehh ja"Ilhí"r'úl ii;zú1l10lhnl unk hl',
PercI/ez .Ió2sr/"

SZEMLE

-

At unitárius élet munkásai.
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U,

~:,
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jll. kik voltak ök, EI mit kösúillllCUink rrek·k
· ,
·t · ·
.
II
L " ... mn
11111
u manuk I1II"y
, .... ' o
··bb'" kcves
. b.
" urllHI' Inrsu{
"
... , ...-:,1,..,
ho ISIIICrL oket, s mégis hitzagpóUónnk k II
._
.. k
l
k"
e nevez
nUll
ClII· onyvccskét,
mert nem lehel e I·cggc..
k"
IIIUlgOZ t IIIL1,1 II ' ove,lendü l,óltJáknl. 8 lIem lehel elég
gyllkl"lLlL r'll llUr tatlll arru, hogy eleiuk m't l II k .
•.<:1' ' es
• lilit
. a d tak a7, egylJazrluk, .Leenz
egy I1117'
(.: III ICII. mert jól ismel't MOll kellelt haladniok,
m ~ l' t gyermek kor~J,n,k, óln minden uldalr'ól töbhszor' be mlltatott, kll'alo órlékeinkröl kellelt. I h .
t"l
" t. moruI ulIr· ok. derék feludatol oldoUnk
••
o I!g It,pl
lll!"'/;" II iizenök , kik II fenl i fcborolus sOI"J"elldjéb
··
k e~o:
··k Bo l·UJ" l illre ..S', ~ugy l~u s:t.16, Györh'
...
u k'ol'et
Is lvún. Si'.<:nt-I vil1lyi Sándor. Péterfy G}'uh~,
Giinczi SiIlIlUe1. Dllrkó Bélu é.~ dr, Csiki Gubor,
A még csonka, mai l\Iagyarorszag teriilelim
tel"éken)'kedett, úldowtos lelkü és e melkedett sUlI]" lILii" v il ilgi embereink köziil hatot. vettek fel il
gyiUtcmóllyhc, Ferellez JÓr.sef ismerle!i BuzogúlIY
Al'onl. ft budapesti unitill'iu!lok els ő szerl'er.öjéi.
Ilki példúl Il(lott arra. bogy rt músodik \'onalh61 ia
lehel ét; kell 1\16 ullitárizmus ügyét eredrnenyesen
swlgú lni. Ujvári Lás7.l 6. H ajós J ú nost. a. budapesti "fiókegyházKözség el ső gondnokát . a teml)'
Iomépítés ügyének kitartó harcosát" mutatja be,
Hódm e7..ővÍlsárhely j Kovács J ózsefről, az alföldi
unitúrizlllUS wegmentöjéröl Bumbú!:! I stvIL n, deb·
receni Szabó Jó zsef ről , aki hnrminc IÍHel a deb reI c:\ i lcúr ryegy bázközség megul akulílsa előtt Illeg·
teremte tte a:-l ottani egyhú:t.kjjzscg an:,.'ugi alapjait.
Kel emeu Bélu. ír, P er cwl né Kozma Fl61"Í1ról színes
,'ipol'lot ad Sz, \Veress Jolán. míg JÓi',an Miklós
mnléke7.let Beniezky n é Blltlhány Ilon a grófnőre, H
vór tanú miniiiztcrclnök leúnyál'n. aki végrendeleti adomlÍuyával leh etövé teile. hogy II budapesti
egy hú :-Iközség - m ás alupjai felhuszmí lásill'uJ me,p'ía..~úr olba ssa a Sr,öl'etség-utca 18, sziunú bér·
h Úzllt·,
•
A kön)"v második részóllek cloll"llSásak or ön·
kóntelcuiil is lIrra 11:-1 örvk igazsÍlgm ke ll gondol·
Ilunk. hogy Ul. élet harc, Ar. élet. mindeu teren lIyilt.lln "Hgy II kulisszúk mögött - 'úllandó hurc
folyik, li'enl1lnamdásunkér!. clől'eju!úsunkért, nem
CgyS7Áll" puszta. létHnkért is - rínom feg yverek ke!
búr', tIe _ hurcolni kell. Ak) nem me\" kiáltani. a!"
nem vesz; fel a n emes VerS(11)·t. vugy IIcm bllrcol
ugyuuolyan fegyverekkel. mint II "cle ~zeJllben id,
lók, e l "ési'~ S zomorúa II kell lútnunk lépten-IlYo,
mOll. mint gyérüluek sora iuk, mer t JUe~lözúik u
Imrcos kiú llást. mert _ hogy csak cg~'ot említaiin k
_ PUSSZiVlIll szemlélj ük egyébként jó unitú.riu~ok
nak gycl"luckei hi t(wel neIU törődő JJ1 ugafart:,lsU:
kat, ~ IleIIl álluuk ki arra u küzdőtórre, ahol a. tobbl
cgy hílwk hurco lnak II még Illog som I:!úil~,tott le!'
kekór-!. A hit lsten ajándéka, II Iwkiiuk k~tolesse.
giiull' ezt az ajándékot _ hu kell, hUI'c lÍr/HI IS {I!meuleui utódai ukra!
Nemcsak azt 01l'U81uk ki ar. uuitíU'ius élot néhány mun kü.si'tna]( !otleiböl, hogy Ul'. egyhAzért úldoznunk kell, Adllkozúilsul. adomíll1 yokk nl. ll?gyFli'.<:r ií u lullít " {lnyokkal fonn llll'lhntjuk lll'. egyhaznt,

•

~rl ma,ltY/lI' fnjt;'lIIkér! C!I M. egy ignz tllhmbc vc'
(':1.1
• . .
/..··k'ld
'dh
lelt hitünkért
"ZCll! kolcl űl'st:g
u l1 II 07.111. e aS7.tnlnn to\l<7.c)giiuk nlngllllkl~lIk 117.7,f11, h~g~ II go n~
iJoJkmr;ni tudó és akaró muvelt, cmbc: r~~cg . Ila~)
rh,".c Jelekben unilll l' ills, ha .1II11S 01;)'h1l1. !IIVC ll'.
mert hnrc nélkiil cg~·-ké!. óv!>,,-ú7,.m1 mullull IICI~~
11'10'1,. aki CIYCZ7.e It l elkűl< örökhngyók' l1agY"7.(!I'1I
IIln r, ít yíW)'Hi I.
.
1\ kiin)' \'ccskc lÍ r a 50 fi lló", j.; mr.t li ll hu.tm is~ZI~
kühli szél híveinknck. 'Mcgv{ll'úrolhnló 1~ lelkel')\1
iro([líkon lllld upcstcJI é" II v idékf' 11 ('gyu l-an t.
G virM IUla

KRÓNIKA
Egyházi élet Kocsordon.
A kacso l'Ji CgylHízk ö z~ég j)1'c!<lJitél'iuma 19-10,

1I1úr(:iui' 2-im 11lrtotta első gyíil csét. uzullÍn, hog)'
lill Igazgatü ','an:'l{:s jóv[,hugy6 Illltú"űzala al a p.i.í n
it lcúuyegyhílzközség anYllegrlllhkö1h~égé alakult.
A gyű l é;;en Nagy Siwdol' lel ké!!z buzd~tó sza \'~kka l
\"lIzoltn az auyaegyházw. \'nló ah\kulas nag y Jelenlóségól. majd ezeket. m ondoth\: ,:rül'ténelmeL iru nk,
A sajilt m agunk úttal éleh'e hozott. va lóságá formídl u ll itlÍl'ius eg~-házközségnek n liirténetét. ji~z
zel együtt pedi g fe lmutaUuk n mi hdenben val 6
ll\egingnthatatlan hitünk et• •JéZllst m i n den körülméuyek között követni akaró bftlorsilgllu k a t. é ln i
cs I'ejlödni l\karásun kat, igU1. é!! odaa dó kel'cs1.ténysegiinkel. nl'. igazsúg iránt. ,'nló szolllju nk at és haladni akarunk előre azon az úton, amelynek bejáratúnal ez fl kél pal'1\ucsolat liltható: SzerestI a té
Istenedet és szeresd felebarátodat. Ezt. a szeretetet
akarjuk 1\. szÍ\' ünkbe zá mi, ezt. akarjuk megéhli és
eZ1.elnka ru llk al. unitárius névnek dicsőséget.. m egheesiilest s1.erezni mindenütt , ahol élünk s így itt
il". ahol csak most kel-dik lIIegisme1'lli ,'allásunk
egY~1.erü;:;é gót. tisl-tasúgát , korszcl'iíségét és rejlődő
ir'állYVO llalÍlt, amely Ic t ud ja győz u i II tudo m ány
kételkedésót, a fizika i ,'dúg Íjl-Úl'llil igazságait, hogy
mindenek föl é hclye~.1..e n lélek igu1,;:;ágait és a lelk i
világ lür,,'énycit. Tu dnu nk kell. hogy !lom vugy unk
lllugunkra il hogy II jÖ"őb<m is mindíg veliink leszIIck azok. akik edd ig i~ segítettek, buzd ítottak, lelkesitettek, sót, újaub barátokat S1.erczhetiillk a mi
élninkurflsUllk és tudirSUlIk felmutntásÍI,'a L Tudr:UlIk kell azt is. hogy az Unitár iu s ~{uIL tele "un
nehéz megl)róbálásokkul, iildöztelét;sel. s1.eu\'cdésliel l" hogy n~,okat eleink 1I1úzllUal, jobb jövőben
hj',.vu. hordoztúk, E leiukuek cz ti hősies magalurl!Ísuk úlnmt ul ús a m i IIzámu nk l'll ill, lJgy képzclcrn,
hogy az 1mif(Í.rill,~ uév nek minden betűje c gy -eg~'
g~' ~nlíys-t.cm, egy-cgy csillogó dl'úgukő, dc amelr
il~'agnköhen egy-eg~' kÖnU )'CSCI)P it; bonn,~ roglaló
drk", mert ajándékul I\ennnit scm kaptunk c dlúgt61, lllilHlent ki kelleU v í vni, mindent meg kel1.,tI !'>1,{'rCZIlL E drúgll kö"eket !l1Ambrm a benniink
I(,,, i\ kŐ1H1}'<'lIej)J}ek mt'>g \'oll'"óhlmkkil tC!\1.ik, éw

lígy, nmilll ctles!\ lI y1Íl1k 1I rt'ilt "u'hhé I('!jú II
köuun.sep\!, o m o l ~- ér elWuk , m iathruk ~ "i l\ nll meg
II ~z('mek !!ugn r án, 1I1di t\'irn~'ozom, hog~' !l7,oklln k,
akik ezt 1.11. unitárius nevet II m i s1.inn ullkru i l~-en
drilgn gyi)nggyé tették, akik ,'elii uk voltak, h og~'
l'gy h{lZZlí I('holtüllk, tá mogatt uk, hogy hiliirlkllr:k
lomp lomút felépítb elWk, momlj llll k m (il~'en (Iterwil tC!lt\'cr'i köszüncte!. most. I11l1ikol' ('~Y kor~zuk
If'dll'llII: :1 l e:í ll ye gy h úzkö~,:<ég h öl ur lYflpg,vhúilköz"ég lett. Mondjunk kö;:;zönelcl öS"1.e fogIHI(ían: A111ju meg az lston miud II két kozé\'cI azoknl. ak ik
segítettek. áldozatot hoztak. ullzd itotlnk és báto"itollak !I l e helő vé tették , hogy il y rövi d idő a latt
Clluyiro IIl cgerősödjiink IIUitíll'ius hithen és egyluhi szervezetben,"
A kebli ;I'a n<Í.cs an IT ak az ó hnjímuk Ilflott kirejC1.é~t. hogy e1. ti köszö net .\z Ulli t{II'ius f:l'tcsitö
útjún ' just;o n el jówvő i JJ k heil,
A kél'a<:.t fi szerke!l1.löség ö l'iim mel telje!< ítelle
SI a koc;:;o)'(li Ilny!\cgyhúilkö ~."éget S'f.Cl'ot oU.cl Hd "özli,
J}C'H

ERDÉLY
AI. Unitárius Lelkésl.kör közgyűlése_
A h('szúmolót az ,.Unilúri u !I eg~' hú1."

c,

lap-

hírsunktcí\ vettük li t.
D ocomhm' a-im lal~t o tt:l évi 1'01l(1e!! kiizgy iilését
IIZ u n i/ú l'ill!< piispőkség dif;ztcrHléboll mintegy hot von tilg ré!l1,\'ételévol az Egyetemes Ullib'u'ius Lolk6szkiil', A lelkészi kart égető lIuyagi kérdések
mellett ké t igcll fonlos. egyetemes eiO' házi felatJat,
ilii ld káté és az új énekcsköllp- ügye j u to tt. iffen
jelentő,; lél)ÓSsel közelebb a meg,'nlósulásho1.. Ugy
"
'
111. új kúté. mi ni a'z új énokesköllY\' meglrllSH
os
ő!lSl1,cá llítÍlsn igen fOHlos fe la dat. ne mcsnk a bbó,l ,~
szempontból. hogy JJuitill'Íus hi tiin k é l ete l'ős feJlod ésévcl bizouyos méretekben UlljutOtt c két legnép!;zol'iibb, szim bó li ku$ kőlly,'üllkbon le fektete tt
hitlm1Í úll{u,;polltok n é m el~· ikón, IHHHHn rOllto~ ahból II SZ01l11)óut.ból j!!, hog)' mi.mlkeUöböl II keszlot
ki fogy6 bo1J ' "on s így az egy h ó1. \'U~Y újríl k,i u r~
nlll!jtl válto1.iltlunul. um i II haludÍls elöl Ismet
hO!l)j1.Ú évek re elzárja az utal. vugy Öll t udOtOS,:III ,
gyo rsan s íI kOl' követelményeine k lll eg~elo! u? "
cAolekszik, A lelkészköl' egyöntctíí l e ~ 111. uto bb l ullilll])OuL elfogadása mellett dÖlllötl.
Erős ,'ú ruu k" elénekléso ulti n Ormö~'l$y Gyula
f iatfalvi lel kész imádkozo tt férfias, erő,~ hille l.
Pát n éHc!> e lnök meguyil.ójábulI felméde llwknt II
szollemi. lelki , erkölc.si kérdésok ot, me lyekre a 101 ké~~.i hi vntús és munka h·lt relelotet lIc1jOIl, Kegy,;'
lottol eHllóke1,oU meg n kÖ I" hlllottuÍl'ól, PÜfÓ'/} l\lu'tes kidei, OU; B éla.tt l"Ó I'á ko;;i, /Jedi) M ik lM h';;,~ÁlUI 
Ilölc l'i lé1késilekl'ől. ~ l ill d hilJ'lllu!l c!lc lldcs, d r Oll !~'
(\(1to:o, Cl'el l Illeuyc!<
mUII k'
>11"al, vo It ti k II~.' Iii' s;:üllo' '
jénck,
" 't
I{(jpfiri J u ku b tilk;' .., j ele llltl:<ébcu llld" sul,'
'z ', kIr l'
ke pet Vlí1.o 1tu, ame 1" •ucn a ~. um',"Ilr llr .. ,,'k~
" ~ ,.,
•
U, I!:, X IX , 3,

.--,
,

. '. l.kiulch', IH' 1I é"j'k óhl .~í ll y 1ödik fl cgy hc n
~
k' "
..
r t,li t'l k II ki' I'dé .. !. \'lIjjUII ." lelkés)'.,:!; I' ' <:rt 's h~ ~ c, r.'1 0' "l JI', , ": ".I /: n l f d haszulll tll k -c IIIl UdCII , rClIdclk
• .
1.i,,,nkl' c Mló törn! Il )"C~ c szk iizt ~ 1~7••'g y 1HZl o lU '. " me. r uA'lu lolt -c mi utlen k m a lkozó ul k n lmll t.
IUl'II g'
k k
" bb"I rel c k'eze IIw ll ~ .•' t :11. !luH/iri u:" Id ki's1.c "ne - II Ht o
tekhez v i;<7..on y ít\'u kiid tó a n CIP'CH lo t!CIl. ;llncsoJL }"
, ..... !l1. i nI J' én I<cg ítcll i lehel .. !! \'olnn 't
r ') .•
lI'-' " . 1 . •
I'
IJr. j '" r fm B é tll lIi i ,. p ő k il r :11.011 11:1 I e S7.0 :.ll;islJHtI isme r te tte aj'; e ké rllé;.;ckkcl ka]J cs o ~llt os CIjilrlll'ok:lt. Il yerl ígé r'e te ke t s t e ljes tch~ t;;~ge ;.;;wr'juti k ő rc rn ú k öd é sü t a jilUlolta ti 10\'lIbl>. teen-

EGYHÁZI tlET

:H 1 \' lIg111~

r",

r , .,

d ö k hö~

Ekárl Ando!' péll zl:'lros II lel készi fi1.ct csl'endC7.ésl'e \'o ll u l ko~ rés1.le les, Illiude n körillmé nYl'e
kitcdcdö (!ló lcl'jesz té,.:!' olnlsotl Col, melye t. uém i
kit'gésútéiisel II közgyü lés nl fogudott és a fő tUIl {lC;;
cM t e l'j e ~~,t u i t.
,
}:~.ck nlÍm d,.. "'ikkel' J ilHOS tco]. tUtUlt· lal'lotla m eg " iúi/é n!.; rcformja:' cílll (l lmInImas, I'end ~
.~1,crCii fc loll,tliiit sú l. 'l 'öl'tóoclmi rendben is merte tte
ki'tléi nkat. ul'.O k fejlö désé t. \'ugy kü ls ő k e d\-czőtl e ll
köl'iilm én )'ek UJ jatt \'aló \'il;szu[e;ilődé s ét. }i"eh' il-

zol lI!

/.1

maga ld kátétol'\'el , clgoudohisa a lavch'cit.

!':zen alapc! vc kl:lL s H l'. cwk u yo m á n e lgo ndolt. kitlo l go~ús "úzlatilt k iuyo m t atla cg )' ÍY va p írru, heIp:1 hug y ytl a1, egres kcrdésc k uél II meg jegyzések ..

,'e, A'I. igy c l ő re kidolgozolt. ívoke l s~..é tos~.lo U a,
kér ve, llog )' mi nde u ki a magH kö rében igyekezzék
tanítókkal, \' ilúgia k kal Illúgbeszéln i o k é l'déseket
,.: /I meg ueszélcsck öss~.cgúzctt credmcuyct. kli ldjek
be hoz)'. /i. A~ íg)' Ueklildött. a nyag o!, e lőadó eg y Liw tll'!;Íg be \'o nÍlsü\'n l feldolgoz.zu. Az.u tilll lelk és;.:kör I,:i ly üzu tot hi t'dc t a z. úg y l'lúzi röllalós:igga l
egyetórlésLclI a kú tó mcg írilsam fi u há r o m e l ső
IHdynd íja.t Ilyert müLöl k és~ül c l a 7. új ká té, a m el y
"' ~..erin t

miudúlI megny il atkozó u u itűr ill s c pí tö g on dola tot SWl'vcscn U1ug:illa szí vlli t ör ekszik. K ö;.:g yiílés hit lás e lismc résse l és mélyell S1.:lll tÓ \'l tá IHl IldÓ~.olt, HZ &l'léke~ , élvezetes cs alkalom szc rű
l" c 101 1' :\s{l!,ér L
I'é/cr bdöH tonhitrnl\,j lel kész az új egy h ú ~.i
éll c k e sk ö n Y \'I'ő l tHl'tot t clÖHdilSI. A Iavei n:, bogy
illkúbL kcvcsebb, du úgy szöveg , mint dullanl
S~.(' Hl P Ulltjúuúl ,jú, hilii ukkel illogeg Yezö é neke ket.
Hl!jllllk . J::lIl1ck IIlcgs1.erkcsztéscníic! u c egy- két Cilihel' öllkc uYCIi cl j ú l'lIslt dÖlIlsöll súi\'eg el;: és dallamuk sorliu fel e!l, l\llllom e bben is a ká tészcl'kesz,h!~ h c1. husou ló eh' n l' i l atko~wk meg . .Az ú j k ö uyv
!t; g l:CIl t i s'~,l alJ YO nlit8ú. nug y betüs, zscb bcll h ordo:&-h;~~o al uku. Az é cé lra ÖSIiZ,llí\'l.lUd ó biz.ot ls água k
eloll.dÓt jelölte egyi k vczető tagul a kö'''~'' ü lés a
t
lb"! "
..... ~
,

.0":1'

l elJcsck cgyhilzi fölla l ó~ águnkku l egyetCJ: t:>;\.)CII tcc lIt!ő k Ille g. Mind ké t lU unka I6 t rejöheI~sell c k iicr kClllcsór e közgyűlés 10.000-10.000 Ic i
Iw l nHlíjö,.!S~.cg rcszlcte kl;ulI n tló k itüWsét. kéri fő11:\ tóSÚgll1l k t ól,
•
Ji.!:árt A n\lOI' 1l"~Il'l.tú rOl;, S iomolld J Ó1..8ef szerkC~1.tu I)OH\OS, kinwl'Ítö jele n tüse i " lú u ti~zlújitil"
Iplt
., . . , .. II , Qre
.. ImU
, ÜO
' ti' \'ollm
. CSt'lJ(. kl'''" "·I:W III.""
u
.)'.1(0
,.,al;'H

mlHt t II I I ~{II' f OI YH l llÚ n

" iá r'JI IrJll H>l1.t olt n a

iUI'lan d,)

közJ:)' ülé",
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Az espe resi vizsgálószék mUflkája.
Ig~l'l.glltó Ta.nácsu nk legutóbbi üléséb('n
t,~cl?'~l.\!)u l w' tte, , hogy J ózan , 1iklóR p üspöki
vlkn m!" mI.lWH; cle l kora miatt a:r, id('i évben
nem vcgez.hel' d ll;' ~l;P~ I'C~Ü Vizsgálatoka t, me~ yeket eddig ho~s~u evh z~dckcn k('l'es ztii1lclk i_
I !':.l;n c ~:cü, s buzgo;:u/?ga.1 vegzctt ... A 'r anács úgy
d?!l totl~ hogr az IdcI c!:'ztcndo csperes i munk~t] ~"L vegzÓS\'I'C , B(/1'~Lb ús Is,lván lelkipás:r,tor t
ke !'] fe l éR Harto!.- Geza lelkc.szt a buda pesti t:s
dunapatnji vi :r,sg úl ulok elvégzósé rf'.
.
A z cs p.e l'lJs i v izsgúlószék munkájában rószt
ves z ck, vaéz ](oz ma Györg y cg yltázkÖt'i felii gyelő

gondnok unk, va lamint mint helyettesei

a z Igazga.tÓ ' l'all ÍlCs AlI llndó Ve!''1'es Bizottságán ak tl1 g jui: v i téz J( OZ 'II1 U .l!" enmc, K el emen
B éla, dr. ad t Jenő , dr. A11'k6 Lajos és ch. VeJ'ess Pál. A vizsg á lószék jegy zőj e : Pereucz. J ózsef közpon t i mi sszió i lelkész.
A vi zsg úlószék munkáját az n. lábbi i dő
pontokba n végzi el a gyülekezetckben: Pest,szen tlő r incen: má rc. 3~1. H ódmezőliclsárhe 
I,yen: áp l'. 13- 14. D I/napatajo)/,: ápr. 20--2 1.

Pofg6rdi bun : úpr.27- 28. K ocsord011 : máj.
l - 2. Debrecenúen: m á j. 3--4. Fiizesyyanlw.ton: m áj. i j. Buda pestell: máj . 11- 19.
A z espe l'esi v izsgálószék munkúját mind en ü l t isten t isz telel ta rtásá v<l I f ejczi be, me--

Iyet va sá rml p, vHgy ü nnepnap d é l előtt 'a s zokott idő ben t<l rtunk, s melyeket Barabás I stvá n és Bart6k Géza le lkészek végz nek.
A z a fe la cli.l t ami a z esp eresi vizsgúlószék
előt t ált nem csnk <l Z elmult esz t cn dő mun ká jána k szá~nbavét cle, han em megbeszélése mind:.lZokna.k a I,érdésekne k, m elyek cgy g yiilekczetben f elmerültek. Élő éti eleven k<lpocs létesítése az egyház közpo ntja és n vége~ l~özöt!,
1]00")' a Iltll'móniku :o; eg y jittmunk.ílkod<lsbol tUI'm é keny mun lm fak ad jon.
A;' Iga zuló ~rmuícs ('gy idejííl cg f~l~ér.. tc és
'megbí zta dr. C,<;iki Gl.l bo r lelkészt il v] dek" vallástnnítás eJlc nőrzé ~év(' 1 1 ilki <I Z év fol yamnn a z
egyes n agyobb v:111á "ita nH.hi c.o:opod okirl , meglátoga tja, hogy la paszta ln tnir'ól , il'" ~I v~gzf'lt
m u nká ró l és az e$et1 ege~ kí vún;lj;un kro l Jf'I<'n"
tést tehessen.
I sten á ldá sn legyen <lZ el végzC'n dő 11lUnkiín .

Minden unitárius presbiter
olvassa
•
és terjessze

a, unitárius kiadványokat

i

és é r lckcs lI HlIlkli t köllY\'I!'ll'llllk- hllll ,'l'Ö (~ ... pol~itl'i j;I,ol,l:úln! lu,l: nak Hdom;l ll )' o~.llll,
jHi "dlm{ll'll, n kiritl~, I'IÖ"''lav áLa pun k hils\'éti sZliIll U a ln , k ir , vul. Az 1'lii"7,1;, l ll el~, ,·t "I'~í,,,z l\(~ 
l-Ion1'H Y M I Kl.óS. )I :l ~o' n r' m in iszterelniikscg en g('lIl:1 ~' e :d llll - p~hl 'z" iut{>7. ti kinHy, II küvdk \'.,. ... Kormti n ~' zój:t orsz:iltl:iJo;:\ .hin crell et i oldll lter jcdclcllIhen je- zők{'p \ 11' 1I IlIlllj.l:l,ik: .. I'; küu\"\' " I
(j ,. . . . ..
\' u"ijj;ill ajitnlol11 millll uzokuuk,
11\1" s1:luli k 6\-forli II Ifjj:i II cj!' ~' llIi 7.1111 k leni k m eg ,
Az énekk ar n1ÍlId cn ho'trön [,,, te akik hllll('rőnkh,'n j;zolg;Hllak :.
j,< kivette rCsl ct az iinncIIl eg1ui l cs
i ómkor és \'1.1;;(11'11;111 dé l előtt ~O Ít' Il,l:(l I'I,'U, 11 "z{l l'a zfő hlün é!l II 11.'II Koh:ir~· . utcni te mll1ol'l h:1JI m:i r- órllkor tart j;\ próbáit. ,Je!elltk('7,O- \'\:' gőhel1, " ege;;z 11l>1lt'IIHWk, 11I('h'
rins l-en l:.rloU istent iszteleten ket ;;zh'cs szeretette l \'ú l'nak.
lll, or"7.úg védclméhen ni"zl\'e!iz,
Józa n i\IHdós II iisIlöki "i k lirius
Dczsi An na okl . tanítónő, I'gy- ,.\ Bibli .. "7.lhallokon:it .' g [. ... z,.~ 
J:{t.'"
I'rő"itö hnl itsl g~'akoroll
illU 'f.gl1 lilla i II k
;; 1.01',1:/11111118
ri hitntos illl ii j:ibnn köszö n te m eg luízi
nemzeti elctiil1krt.',
E7.l' kbl' n II
dl', Törzj;ük I;;t- :,.(1
:IZ eitek Urunnk n lege ls t) IIH1/tynr lllunknti,,-sll és
I'ste\jej; nllpokban újult hitt,'1
\'tili szentbalázsi s, jegyző jegyetérünk Hll'g H n~' ugul OIl1 ('.. ihld
CII I her li ltIozatos ~ I e t III II II k:íját. sek. Szeretettel g r a lu l:ilullk,
cz ist('l1i fOl'l'úsiihoz,"
Vi/It!k ! te mlllolll ltill kholl is m egrr:ltmissúónk ,'cl-clclléröl Da.~zfó
A " I-Iunga ri an Q uarterly" l ',
cm hi kczf iin k 1\1. ür,'cnd etes evror- Gpila eg~'hitzi k~ny\'tilr?,. sok ·
Illl,l:ol. IIreh 'cn m egj c lenő es elő 
iri111vII eIfoglaltsuga mUlII Ic- kt'lő kUll'öldi olnuióközönscl!g'('!
,l nló ról.
A If' nlond:í", II Kcbli I' cndclkcző C\' IlI',l:ycdi szclnlébell
L:IJJUu k o h' nsói n R~ é~ kedves mOIl~lolt.
har:ita in kll uk Is le nt,,1 il l ~lo~t bot- '1'III1:i c!' tudoDl/isul \'cH,', s jll\'a - érdl'kl'S e ikk "o l'ozalot. kezdett (h..
do!;' hlls \'éti iillllcJlckcl k l\'lI lluuk. so Ua a közgrüléslIck, hog.\' eddigi HII/on" ,Józ."c!' fÖllzerkeszlö POfJ'"
em ei cli smcn jlléiil <'fJ/Jltúz; tő ,JÍl l1oi!1'61. A~, értékes Illllnlmúllrl
UAlJI Ó IWZV I~1' I~r . i~t ellti ~z . él'd
.~,~(Í" "úl;]"s7,(I
nwg, - Inp t1 lik
logközclehloi szillnúhau
h.\(.j,ii n k('t imi rei us ho :!5 : c ll ~ hu s- kÖII.IJe/(Íro
lAíszlá
Gyula
to\'ál)h
\'1'"(,('1
i
eg,\'l'és~,letcsclI i1'l i!;mcrtoUiik.
\'(; t m ÁsoI1II <lJl já ll d. c. 9 o r RI kezhilú kö u\:dúrunklll. Az Irnlm i"zI! ; ftel J{ohár p nl clli te lli"l o lII.lIl1~' sz ió hi nita los ól'ilil- II'/. alithbi illő 
A bud ll lle!;t i re rorm:i t.us Cl!~' 
ból. A s7.o lltid n tot Józa n Mt klos DOlltokball tartja: I,'('(/(fen ti, n, IlIízm cgyo m cg!;zii ll tctte il gyillf'll iis lJöki v iká rius "cgzi.
4- 6, CRiiförfökÖ/I (\. c, 11_ ] , {;j; r{/- kcwti lapol,ut és neg)' \-cne7,(\I' pélN:IIt:nlcn h·kcn m ind kc t" tCl,nplo· ,~úr)/(fp d, c, JO-'Id ól'il k küzöt.t. tlfl ny hull jelenteti m eg " ReformálIl11uk l.l1lu 11'1, é nekkuI' elOll(IJII nl'. A't. lJ"atm i;;s7.ió mindetl IIl1iil'l1'ills l It:> Élc!" c. hctila l)jút. hlurnközy
ősi P alOsiól.
kiiny\'ct. idegeu lI ycl\'üekc t is bc' Gyulu lel k és7. 87.crkcszlésébe n,
Dr, Si mon M jI Hil~' P á l iiJo ' \'éd ~zel'ez es 1IIegre lldeli a z. ÖIl;;'t.CS e l'A Ön kc ntes
társ ada lomegcszségkornuindötlll.{It'!'Oj; és dr, Szell /- déh' i uu itlÍriu>! fol yóiratokat. m e- iil:';\'i tesh 'érrc kép7. ik ki <11. arra
hámJ; 'JÓ7A
"ef í i.l:o:\·é~l hit!c~t.\'~ h 'ek clö fizcles i dí,ia /lZ Tnlt m i;;z: jelentkező 1I11sZOll y okaf es I cill')'o~
I'cinkn('k fcjcz te kl ('In:me refict cs j;1.ió útj:in is fi1.ethetö, A Kebl! ka t, akik I'('mlkiyiili időkben mini
kii;;ziinc lé l II hudapcsti cJ,tyhflzköz- 'l'anllcs a z Irnlmi sszió \'e~.oCtésó önkéules \' é dőn ők n~' erhclnek bej;CU mlÍl'c, 4-én iil élOe1,ö Kcbli ']'a- ben heitllott \'últozii~sal kl1 PC>lO- osztlÍSI. A taufolrnmok \;Irlalllll1
u{lcsn, melr ill'. e\'j z:'lr!<z{lIl1ad :ís latbnn meg!'ziinletfe h"örö8p%ki liut hónllp, Jcle nlkezókllck ré;;7.I ('~
Iclitrg)' alá::,n !'o rán örönlln~1 vette "-i,~:> K ároly okI. lelké;;z I'é;;zé re h:lOcbb re h -ibígos ítúst az l[nitútudomÍlsul al'.I lll'. édékeil cs egy- a dott régehbi meghizat:i sid, IlIc lr- r iuj; Nő:sz evébég nyujt. nllmlyn
húzköz"égünk vagyoni h~I~",.e16t. röl lupulIk It\\":ll~'i lIo \"c m hcl'i h étfő n dé lu!iJn 5--7 között Koerintó eredm énye;; munkat. me- ::zillllitban emlí tést tellünk. Trnl - hiil'y-ulcu 4, sz, r. c, S, :J, otthonaIvd fi be ruhú z{lj;i hoz7.ÍJj{lrul :ís m is"zió uk új wzc t őjól. Uj/'cir; ba II,
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:JlO~ZO I IY \'czclésó\'el. Re l !~lszen!lt
N
öszö"ctscgiillk
múl'(',
18-i
l,
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Ilom IOfllr lihll \';Í:::-ró IHln!]]g ~.n
\'agy tele fonon (380-088),
utúut úprilis hó l 'ól1 dólu (ún fl dl'il g r(ijtik eg~' be, rg~' cr/esulD:i\' id Fercnc Egy letiiII k mi1rc. órl1k or tartjúk,
Itin k, hog.\' II két le~llt9bbl tc-~ 
1S-ún, hótfőu ,lél lll úu li orni ke?,Az U ni hi r ius Niiszö\'efségi ('I- ei<lcl)' eg~'iiltcllell k,ets'f.~z pCllgol
.Iettél II )lisilzió H itz ,I:~'iil ekez c ti
,
tl'l'móben k Ö7,,l: y űl ó!lt ttll't II szo- sziimolás ból l1yom dll h ibl1 kö\'(' t, t,H'cdm cllyczelt II S7.ep ecl rn,
Uj llcsfrc IlHíreill,. 31 -cu de~\ltan
kilHOS bíl'gysorow ttnl. A re ndes kcztébeu III'. aliíbb i uC\'ck 1II1lI'IHIIn
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NlI/.:'~'
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öZ\-.
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in,d~'
iI.tHukd. :ipr. 7-en. yusar uap d. n,
h:hi éli túr;;;lIdl1lmi ki:rdések megheszélose 0;0. il1llÍ!<fogllllú;;;" cím cn }:rzllubet, l~ 1Hh'ev GC'I.lÍné, 2- 2 ]', :! 6n lkor InrO\Ik a s7.oko.tI helycI!,
érdeke,>;; és közcn!ckü Ilroblémúk vci B. P ill I ~likl ó!' né, Ormö!'$)' Rem él jü k, hog~' II léli l11dc-gck ell11egheszólésr(' il' 1;01' keriiI. A köz- ,l e l1őué, 3 P -vel B. Pii ll Miiri a, 5, lIIultlí ~':d hÍ\"eil1k is reszt \-,CS'I.IIek
g~'f! ló8re uz {'g~" I c1 tagjai mellett P -Ycl dr, T~ uk áe~ K álmilllll c, ÖS1;' III'. IÍjllci<ti !'7..6r\'úU)- istentlsr-tele:~'f. c rfl ekl ő(\őket is sl-eretettel \'ur- szesen: 16,- p,
tei n,
lit 111. Elnökség,
R:ikOSlln lotl'l i hí\'ciuk szorga lSZEMLE IIln~a
n jilrunk Ul'. istclltiszt~lclr.::,
Báró O rlHi ll Il;tl;izs: Szckclyf? hl -" ei rúsII C.', nlllnkiJjút keres- .,Olvassátok a bihlhit!.. A Bril lll, :l lllin l II 1I11I1tk~I' tu'.'totl Is.t~l,l
IH~k 5'- 1{ ~' hil zk ii'f.8égi kÖlly \'tÍt r unk és Külföldi B ihlia tiarsn;;llg mr. Uj· tiszteld nt(ll1i bes7A" !;:,c!cse!t f.'(~ I~
r~zere,
SOklln ken'sik cs móg tcsiameutullll1llk egy kiilöll z;;eb- ú(ÍI:~i lUOIlt!OUII, IIICg' lI~hl'T) I~l
llihholl .ol \'lti\IIÍtk. hOl.o'hu vnlllki kin dilsii.l j('lcnh'lIe I1le,l: U7. lIngol \'l lllllllk. l l kikel .. o l lll;~~m '':1 1111; ,
ezt u rItk n, dc re nd kh' iil él'dokl'l!I hndscl'eg, h a di hll1ge n:: i!~, l' I, lé..:i - i\lilldelliitt \'atllwk Ic\'.::h 'g'ok, t,l-
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Az erdiilyj u nititrius nalltitr liQOO
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pedig II ••jó é d esanyitt" gyá- n~1
mili ti clrogyott. JöVÓl'C
s7,ol.iu az eJ h Ú Il~·lbnll . ilki nólda1 l,éldÍlny;;zúmban jelenadó Jcrnondússul egy él eten kemeg ezt a z iirtiikes kiadJ"{)s7.liil é d esa nyai hi\"alúsúnuk eit .
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<I h u(hlJ II~" t i DÚI' id F c r Clle Egylet
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"I"u rial e lő tt. A7. el s o ullncpe!y!
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; i< lII c r űje Illd.ia . u Dór'; ?lfírzeum
(I í!<zÜ·rmcben.
l\·;\' jr c lt.r h áza n lll:'trciu!<. ]7-éll. (].
C. 10 órnkor' az c\'arrgélik u s iskolu
ti i !''l.t Cl'll Léhe I I Ú r \. II CSOI' a oszt il fiSH I
cJ.:'y hckul){·so lt istc ntiszíclc lcf fHl'f
.fdzfII/ ?\rikl ós pii S!)öki \'i kiu·ius.
I)';] ue ll .12 61'nkol' 11 ref. te m plomh:11I lllcg'csket i C.~il)/'·b ödön Wl'\'c un;'1.Í:k i tarrircselnök. nyir'cg~-
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IÜI'élben mo n d köszöuctet dr.
\ ' a l' g II B óln p(ispük Íll'll1lk és
r-g'\' hirZll össze:; híveinek. akik II
község leégett húzai felépítéséhez
S'I.CP adornitn~' ok k al jÍLl'ult<1 k h,?zzi! . A felekezetek közötti egyeter l ús Jl ek és békességllck nlÍlUI~k ~i.t
J, im t.qmsz tnl h/ltó szép peldll;PI
e 'l, 11 cseleked ct.
A Család Könyve címen ~k
VfII'fJ(' Béla püspök és dr. KI.~.~
1~lek főjegy'l.ő az l1Iütáriu$ .esal/HI
J'észél'e a moginduló "Umfd"!lls
B!Jy Juizi. K ÖII:yv fár", ) . ~ötíl.tc.l;:e.nt
')(j; oldal tCl'Jcdel m u JllISSZIÓI sc~-édkünY"et 'állítottak ÖSSY1. A
nlUnka' ismertetésére még VLssza;
tér·link. Ar a mil1 dö!';.sze egy p engo
hIH;Z fillél', 1I1cglepoeu ole80.
okt. -;A, .. U uitárius "Szószék"
' . ' hesz l ' dec. 8zámirban hel e.gy LaZI" , ' 'k:
' " Jal'OIl1 .Im.:", ~·,'got
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k
, " , t ', OIö L aJ OS. II 0rcs bucsuz ,ll .1 '.1
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lIUJt, r ga~~p~to- k~l o~.s"úrj oklézsin
c lplekot fili!! II k "
M o,Tosi. Gel'ket a l!lprtÓJAIIIl',n {1:r~'l'ia és árkosi
g'elyuo sz.
Il fl
k'k k .111Ikll/"ő 1IIihúly nnk.,I\ L, nO ' . ,I 1_
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lit;;r,lú, Nyarild!lZl'Htl1lúrtoll_ Csók- Lal1lbarCIICbnn jllnllúr \<I-é n iin'
fnl\·H. S1.enthill'OUl!llht, Csehel- IIl'l'elte élete Gó" e\'fOrllnlúját.
fah'll , ;\l agYHrF.silkod :1 mÍlsodik Sz('retctlel iid\'özöljiik,
l allr l'ö, N~·árúdgÍllfH I \'ll. :\[HgYllrAz indiai B r8 Illo-S/lIIiuj moz,,;11'08, NagynjtH a Iwnliad ik tun - llldom egyik "CZl'tű ellyf!lIiséf.::l'
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A NYUGDilALAP
li: ii k iil l őtl oUl bói
egyhilzközsóf.::iillk hí"ei lelke" papjuk. P úl
I~e lk es'l- i n)'ugdij8lalJrH
f. Ih' i
T:tllIús lelkész. \'{'zrtéo;cyel most rI'U,'lllí,. hó folYlllllíl1l hcfizetclt
fogtuk hozzÍl a Ilcg-Yf'Jik elem i k l' f.::~· c!l alloll1állyokul Cgy hÚ1,Ull'k
i!'kollli tanterem rclC\I I!éséhcr.. A lu' \'éhc lI hálÍllj kö"zűl1 c ltel nrugI.i es i u ,\· g~-üloker.1'I m', c pltkezeH- tázoll1:
K lei n G czu és Józ"a
hf'l, sziikséges 7U,OOU 1ejllyi - kb, Gyöl'g- y Ineje emlékó,'e) 20-20 p ,
2300 \wngő - költscgct közad:lko- dr, Il alú;;z JinlOs
.1. :\1. (néhai
úisbúl tcremti elő.
Scbcstyen Arthur cmlékól'e) 10Az "U nitárius k ö."lön;\·" jal1uúl'i 10 p , G)'lll'lIIath~' :\Iózc-s és P app
szlÍnw ol büszke ötvenedik t!\' fo- .ft- Ilö a-5 P. Szé kely Fer('nc, Kiss
Joláll 'I 'I p, dr, Bódi .J itIrlll1lot yiscli, B C llé zó di P ill Ir!Ín
.<:zcrkesz tö melcghaug'1Í cikkben 1I0S ( Komárom ), Szintc Ferenc
lukint vissza cg-~' hú~,uHk második f1Ukosh egy) . He HcZ!' Béla, dr, Su!.:s.ridőscbb lapja kiizdchnes évei- n'Il)~' i I~d c és H Cgl'llii s J>:.t \'ún 2-:!
t't!,
:\ lall
al"pitója d,'. Boro s P , N llg"y pú l (Gy őr). B. Pid I :MIÍ flyö rgr, aki ntlóhan fol is lllcrte dll. B arírth L td os (DuIlHJ!a l aj) és
a kÖz5zük;;eglclet s hosszú SZCI'- h:údill' FcrClJ(~ l - J p , Os-"zes('lI;
ku:o z löi lIlUllkájá"lt1 IIZ cg'yhúz- 92 (JCIIg"Ö. :\I e l~' i.i!'!'ze g 1\1. Ors,zúKÖZIlouti Hil.-'Ii<7.ö'-ctk e zl'llúl'"lldlllmi élct
(,lll1ó l ~'ítésc"cl gos
uél (\' .. l'\údor-ut eH 2"1.) \'IUl g~' ii 
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lllölcsözőleg cl hel ~'ez \'e, I tic ('gye·
lIC"Cll, uz illtózct c~l'kkszÚmlú.iÍlIl
A Keresztimy Magv e tőbe n p , KÜLFÖLD
js (S4Sli) be lehct k iilr1 ,~ ni II kegye s
t')wnlmúrlolli
Ká!mún
tanu l·
IHlomílllyokllt nz Ullit!irius Lelkcmltm-t írt HZ alsóht>IlC1,édi G~'lIl 
T winll Kenn e th 111. lluglini "'zi ~; yug d ijintézt't rol~' ószÍlml;"
IllY PHil csal{l(lrol s be linc foglal- Kllu l !<fo rd unihhiu~ lelkésze, Ilki júnl .. N ~' u g". rö\' idít<'!' ;;:~1. :'If iu kozik Pap Mózes Cf.::yko ri egyházi millt isme rete!'. szol'gll lmai<~tn ta- delI bekl.ildött összeg-ró l minket
róje~Y7.ó
és kollégiumi tanIII' nul mllg~·Hrlll. n $zt' l' kc!lzlöböz in - külön értcsitcllek: Illi pedig m i n·
m unknss ligá"ltl, A z 1876, ur kos<i té~.c lt le "clében ll Z alábbiakat ir- dell hÓ UllpUlI1I lIyih'illlOsau beszn1,iisllÖk"álasztó zsinatou kise b b- jn; A húho r ús (:ellzi' \'(1 lIIillt.t lIem mol uuk II brérkezeU Ildomitnyok"égben maradt Pup :-'Iózes főjegy  lehet ~ok a l i m i, C~lIk nzi moml- rill HZ .. Unilill'iu" l-~I'!c;;:ítö"-hclI,
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Ille!, róla, A milsik oldal " élem':'''
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h,'IlII C ;IS107.I)" ", 1lJ.:' ,\' ti 1'0 !'szi'l,d is· pill'!. _ IC/lllltliik : iiz\', OitU~l1-r
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;uéltúuyOS uérért IllkÍlst kapJ/,IlIak. Egyhár. lll1kat :. multban IS
!H'1I1 a Fejcdeltlli k('g~' . h /lllel1l.11
lé lek indítása !lr.erinti , ,lI d olll1lIl \'ok CI)ílct1ck é!' IlIrtottak Illeg
s' Véf.::h Bcn,ilÍmiu {d~o,w,t,os cscI,'kcdolc ill c b ből IIZ Olll CS I I \'0!I:~ ('d űlolll i de iltcll Ill c ~pi,iul~ lélekből lill)lálkozik, Ii<tc,n, i.tdJH m cg
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U n itárius ' rörté llc le m c, k~n,\'\'
sorozntot sze l·kcs1.t dr:'. Fd,'lwr
;Jinto!' teol. lan:il', e l'd~e.lr l Irn tlIli~i<zióllk l'lj iil!"~'\'t>:f1't~Je. A SQ1'01•.111 el;;ö kö! e le. l:.koTI
A 111101'
l'p;ehé1fal vi lel ké~,z , ': 1:1Ogy~ II ,let,!
Oúdd li'cl'cne 1Il1llat'JUssú' (' !tuu
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O ... J '
A mir.sod i k riizo!tel , rmosl . ' !).
z!'er \,üsjXiki t i t~lil: ~r~,u:, .. D a\'ld
Fe renc \-édC'lmczl IHlet C IIU ~ Il. 
.h c g~'es fijzelck Il/wonta JC~el! 
!lek meg három lej es - 10 ri!lc,:
rcs li dnlll. Az clőkésziilelhen levo
fiizclek YCl!"ig"cze l nek egr,h (k~IIl~~
l,lté;;z törtéllí(llllc!1 s uzok ,1'01 ,ko:
ú itl illkúbb · a fW!lllllb b Iclke;;zl
lH'llIzcdék tl.lg.iui szcrcllcluek, A
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ir{ksÍlra il szerke"ztő F erencz Jol.,.e r. Pe thő 'Jstnin és
Sze!,t:
l \'ú nyi Sir.ndor
magynro,'szugl
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JóZan Miklós
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7 d.c. IO Ferencl József
JI. IIVu ~lIrr·I.:' jJfmlfUl1
dr. Csiki Gábor
14,2 1
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dr. Csiki Gábor
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Erzsébet-u. iskola ..
Pcsl s zen l lő rinc

Unitarius templom
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Ujpc!'t. Dd.k Ferenc- u.
polg isk. . . . . . . . .
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S.
Szent-Iványi S.
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Párisi-u. 2. (Váci-u. sarok)
T: 384-289.
MÁTÉ ZOLTÁt.

Bp.

hb\ adó befizetését azér t szorgalmnzzuk, hogy végső

1!8etben Ile k elljen hatósági beh ajtáshoz folyamodnunk.
Pénztál·OS: Zsigmond Lőrinc. Hlvntalos öták: délelőtt
9 - I , d61utlin 4--6. Pénzbeszed ók: pesti olda lon: L ux
Emő, hullal oldalon: Va l·ga J enő. KérjUk h\veinket, fogadjflk ökel megértéssel. Ugyn.nő k á tvehetlk a lelkészi
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