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Bartók 
.\!llel'ik;íhnn hll'tó"kodó Ullihíl'iUS bittest· 

n ! l'link, Barlók Béla ZC I1 (' s;t,l'I'ZŐ és nevelő 
(""'V('tl'/lWS és m a g"y<tl' 1l (' Ill Zcti értékének ('lb;
ll~r l'éBét egyre több' és több old,dról látjuk. Cg-y 
I :ít ~zik, nála is bevl.llt :I I'('gi igazság: akkor 
veRsziik észre értékét, amikor már fólig-lll('d
di g c l is veszített lik. Ar, utó bbi hotekben több 
1t:1l1gvcl'senycn dcmonstl'Ílitnk é l'iékc mellett 

a mugylll' ZCIlC'i kőrök. T ... C'g'utóbb ilZ "Egyc8~~1 ~'.I
közi cgy iittmíí ködés" ünnepén, :.\Z "l!; I 11Z Mok 
magyal' 8zcllem" jelszavában kiálló igaz ma
gyill'siig tett hi tet amellett, ho~y Ba~·tóko.t m~~
"'un kén;]k v~lttjllk ha átmenetileg nlllcs IS ko· 
~lin kbcn. "A mngyal' zene egyik klnsszikns<l 
_ mondotta K odolányi János - Bartók Béla, 
l)leS~ZC Amerikában V:lIl , öt nem is ünnepeluet. 
jiik fOlTó szeretet1el köriinl, bC'n". 
, A pál,tokon fe]iilá lló mngy<u' sajtó lliH:;on] ó~ 
képpen s iet mngáénnk és mngunkénnk ism('rnt 
pI ezt a nngyság unk<lt. :MindenekelőU <l Ma
g-yilr Blet c. fol yóírat állt ki mcJlette. Most 
legújabban HZ Ifjú Erdély címíí erdélyi l'pfol'
mátus ifjúsági lap közölt vezé rcikket róla 
"Bartók Béb a mngyar ifjúsclg lelkében" cím
mel. Bartók - írja. <l vezércikk - nemcsak ko
runk zen ei hí.ngelméje, il jövő .zenéjének nngy
szedi p l'ófétájn , a mngyar lélek legrejtettebb 
mélységei n('k ki fejezője, a m':lgyar népdal-ku
tatás tudomán yos megl.llapozój a, ha nem II 
nemzet nevelő meste re is, Bartók mu zs ilHlja a 
magya t' lélek megiíjhocl,í siii. hil'dető ha rangszó, 
amely nek z(tg<Ísu' il magyar fiatal ság lelkében 
visszhangozza az ősi r itmust és me]ócli,:Ít. A 
magy!1Tubb magyarság megterem tését a gyer
mek lelkének form áhl sával kell elkezdeni! BiU
tók pedig szellemének gazdagsá gából bőkez(ie!l 
aj<lndékozta. Illeg az ifj úságot is. A nagy lélek
fonnáló mester nem gyermeki g iigyögéssel 
eres7.ked ik le il gyermekh ez, hanom míívészeté
nek maga.s lataira emelve ébl'eszti fel benne Ll 

Tll'mzeti öntudatot. 1\Hiveit llZ ifjúság lelkcw 
dt'ző örömmel fogadt<1, mert bennük sajcít ős i 
le1ké t·o ismert. A mai magyar ifjúság Bnrtó
kot mngiiénak va llja. és mesterét vissznvárja". 
(,;Mngyar l~rtesítő". ) 

~r indezt pedig nem azé rt ismet'tcttiik olva
fOi óinkkal, hogy ogyszeríícn csak cld icsekcd· 
,jiink "ele : íme, oz a. nagy magyal' embel' is un i
tá1'iu s, - hanem azért, hof.(y ii tdolgozás nl:1tt 
lé"ő (lj énekeskönyviink alkotói nak felhívjuk 
a fi f.(yclmét B"rtóknl. Minden más magyar
orszúp;i h ' l'C'sztélly I'clekezotet megelőzően ne" 
kiink kötclességiink, elsősorban, hogy énekes
könyvünk miné~ magyurubb legyen. Nemcsak 
azért, mert val\<lsunk az egyetlen :Magyal'
országon keletkezett és ma. is élő vn llás, s így 
a lcgmagy:.ll"abb vallás is, hanem azért is, mert 
régi énekc~ l,önyveink is megelőzték a többi 
keresztény felekezet hasonló t ermészetű val-
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Béla. 
l<Í ~os h.'rmék(·it Illagyar:,úg lmn. Az ének!:;zövP" 
g{>k(·t {'gy Bogáti F <lzt' ka lS )'li klós (kolozsvú l'i 
unitá t' ius lelkész, az el l<Ö irodalmi érték(í ma
Aya r zfioltúrfordító) , Barilt htvún !o; tb. adták 
ének~k()nyveikbcn II XVI. sz.-ban, hogy csak 
a ,!H1gyo!)bnka~ em1it~iik, - évt iz{'de,kkel meg
l'IOíwe 8zencz! Molnat' A lbert zsoltar-fo rdít,-l" 
~'li t. Ami pedig rég i éncke~könyveink dall a
mait illl' li , a mieink használtak először ma~y<H' 
vin1gélH.'kckct é:s népi dallamokat ti vallásos 
~zövegpkl'e, míg il. löbbi fell'kczet külföldről 
hozta be ,1 dHllamokat. (Abban, egyébként 
hog y. vall.<"180s szöv('get v i.nlg és népénekek dal: 
IllmaIra enpke!tek, semmI illegbotl'Clnkoznivaló 
s ine~ , mert a német és svájci re formátorok lS 
íg:v tettek, el"ö!:iol'ban I __ ulhe t', l\ li ndössze az a 
külö nbség, hogya németek lléme! a svájciak 
!'w~.jci népi. clH H.mno~a~ .vettek itt,' Magyaro!"
szagon pecl!g Int , UntÜll'lusok, ahelyett , hogy 
csak II kiilföldről behozott dalla mokat fogad 
luk volna al, snját népi énekeinket lS alkal
maztuk.) 

Az évszáz1.lc1okon ilt tartó iildözésck aztÍln 
1l1egállítothlk, sőt vi s~zafejie~ztett ék <ll. unitá
riu s zeno kibontnkozcl sát. ;\ [a mát· cE;nk szép 
emlék;\ XYI. és X\'TI. SZ<lztl c1 unitá ri us zcn(·i 
vi rágzú ~<I, Annvlra, hogy il'odalmilag is ali g 
vn lmnit dolgozt~\k eddig fel régi éllek-kultú
l'llnkhúl. Reméljük, hogy (lj énekeskönyviink 
útdolgozús(lI1iil szóho;.; jut <I fen temlített 0111-

gyal' ze ne IS. 
Szellt-! válly i 8áltdor. 

Az unitárius írókhoz. 
Az Egy htlz slllyt he lyez IIrl'u. hogy IIlh~ dc l1 

egyhúzközségben könydúr legyell. A k:lIlo.l.lIkui'i 
kérdések között szerepel , hogy "lill_C ncpkoJlYv
bí r 7 

Miud cn presbyterium lc1kiislllcrctétől f,(.i~? 
hogy mit. tn r l könyv(úruuk. ':'I La m úl' II gllzda kol'~k 
éj:: község i ué pköny\'l[lrak mc llett. IlZ cg)'h a~' 
község i kÖllyv tárra még uagyobb gond lesz fON!I
tnlldó. _ egyházi és vnllúscrkölesi S~C~IlPOllt~1. 

Az lln it iJl'i us irók fig y eimé t ful hl\'Juk, ho~Y 
Illunkúik ra néz'·c az eg~' ház községek ,figyelmel 
hídúk fe l. hogy az unitúrius írókat il hJ\'ck Ill eg' 
ism crhessék. 

· t · . - iróktlllk Do kiiJöu é rdeko \'olnll al'. 1I11l ur tII l;, ' ... 
. . • t· 'Cs~tll J'l lwllc-ho" '- IlltJukúik: il kol o~.s\'an cs ,CI,, ' t. 

e.. k S"t helyze l ,~iunlOk kÖlly\·túrúban IlIcgJl'gYl' l1 l\ '. o.' k':· 
o t' klbslll ' 011\" '-
adot.tsÍ!gúnál fogva It lmt!ulles I ~ .... " , : 

· t '· ··k k·· ,,·VClt osszo ke e llC, tín'a is az 11 111 arIUs 11'0' Ol . . 
hogy gyiíjtllC. .. . 

Az unihÍl' ius iró k Ul'. utó bb jc lzot~ kon)'vta 
I'llk ll/lk köny dú rl)éldúllyokllt kU JdhctlleJlC,~' 

Dr. 1. Oy. 



Járjunk-e templomba? 
(Folytatás.) 

3. Engem gyakran meglep templomtól tartóz
kodó híveink következetJensége. Kérd ezzük csak 
meg magunktól, mit jelent az, h~gy ~itá riusok v.a
gyunk. Csak annyit, hogy bel~születtunk ebb~ a ~.I.l
formába vagy áttértünk reá. Hogy megfIzetjuk 
egyházi ~dónkat ? Hogy népszámlálások alka~á,:al 
unitá riusnak valljuk magwlkat ? Csak ennyit Je
lent? Hát ez bizony nagyon kevés. Még az is kevés, 
ha valaki pl. kebli tanácsos és részt vesz évente 
egyszer-kétszer a gyűléseken. Az is kevés, ha ka
rácsonykor. vagy néhány más alkalommal, hozzá· 
járul az egyház nyomorenyhítő mozgalmához. Ez 
mind kevés, mert mindezek csak másodrangú fon
tossággal birnak a vallásban. Ne értsen fé~re senki: 
az egyházi közügyekben résztvenni, a szegényeken 
segíteni minden unitáriusnak kötelessege .. A "allás 
azonban ennél több. Ha belépsz valamelYlk beleg
segélyző egyesületbe, nemcsak annak gyűléseire 
jársz el, nemcsak. tagsági dijadat fizeted meg, ha· 
nem az orvosokat és az orvosságokat is igénybe 
veszed. amiket egyleted nyujthat, mert különben 
miért léptél volna tagjai közé. Ha nem veszcd 
igénybe azt, amit vallásod nyujthat nekeJ., akkor 
miért áldozol rá pénzt, időt es erőt? Meg\'allom, 
a magam részéről mindíg kételked tem a templom
kerülő nagy emberek nagyságában. Ameddig törté
nelmi ismereteink elérnek, minden nagy magyar 
vallásos és templomlátogat6 ember is volt egyszer
smind. II. Rákóczi Ferenc éppügy, mint Széchenyi 
István, János Zsigmond csakúgy, mint gróf l 'eleki 
Pál. Ami pedig a pénz és az ipar világát illeti: én 
nem bíutám magamat olyan szakférfiak vezetésére, 
akik ilyen "rossz befektetéseket eszközölnek", 
pénzt, időt és eröt áldoznak egyházunk közügyeinek 
intézésére, de e befektetesekért semmit sem kapnak 
cserébe, mert nem járnak az istentiszteletekre s 
lelküket nem bocsátják . vallásuk nevelő és meg-
nyugtató hatása alá.· . 

4. Futólag hadd emlitsem meg az istentiszte
letek látogatásának társadalmi értékét is. Az isten
tiszteleten mindenféle társadalmi álhi.sú ember részt 
vesz s lsten előlt egyformán gyermekként jelenik 
meg. Jó érzés az bizony, hogy altábornagy és köz
legény, városatya és szellemi szükségmunkás, tanár 
és diák, öreg és felnőtt lsten előtt egyformán csak 
ember, sőt: egymassal testvér a köZöS hitben. Jó 
érzés ez - mind a két véglet számara. Nálunk, uni· 
táriusoknál, különben is hagyomány a társadalml 
különbséget nem ismerő "unitárius összetartás", 
amely egyfelöl segítséget, másfelöl tiszteletet és 
megbecsülést osztogat, s bizony a kis emb~rnek 
éppoly jólesik a segítség. mint a nagy embernek a 
tisztelet és a megbecsülés. Utóbbi idöben azonban 
ez a hagyományos összetartás mintha kezdene ve
~zite~ régi erejébő!. Okat én abba'n látom, hogy az 
IStentlSzteletröl elég sokan maradnak távol. Már 
pedig azt a lelki kapcsot, amely közel hozza egy. 

máshoz az embereket s eltünteti a különbséget na . 
gyok és kicsik között, csak az istentisztelet adhatja 
meg. Aki segíthet, tudni akarja. kit segit. Ezt pe_ 
dig nem a születési vagy áttérési bizonyítványalap. 
ján, hanem a közös imádkozás, az lsten színe elött 
való kÖ2.elkerüles révén álJapíthatja meg. S viszont : 
az unitárius kis ember a nagy embert l1em a rangja 
miatt tisztelte a multban, hanem azért, mert meg
ismerte lelki nagyságát, azt a lelki nagyságot, 
amely az istentiszteletben az Isten színe elött való 
megalázkodásból nőtt ki. 

5. Feleljünk azonban arra a kérdésre is: hát 
lIem mindegy, hogy ott hon imádkozom·e, vagy a 
t"il-mlllomban ? Bizony, nem mindegy. Nemcsak azért, 
mert a legtöbb ember otthon nem imádkozik, ha 
mondja is maga mentegetesére, vagy ha imádkozik, 
csak gépiesen teszi azt, - hanem azért, mert úgy te
remttettünk, hogy egyének legyünk ugyan, de tár
sadalomban éljünk és mert a többedmagával lévő 

ember más, többre képes, mint az egyedülvaló. A 
csoport-lélektan igen szépen meg is magyarázza ezt 
a jelenséget. Az emberek nem úgy viselkednek egy
más közelében, mint megannyi asztal, vagy szék, 
amit egymás mellé raktunk ; az emberek ha tnak 
egymásra. Vegyünk - egy~zerűség okából - csak 
három embert, s nevezzük őket A, B és C-nek. "A" 
hat ,.E"-re, mert ember. B is hat C-re, de mikor 
együtt vannak, nemcsak önmagával, tehát B meny· 
nyiséggel, hanem azzal a B-vel, amelyre A már ha· 
tott, tehát B + A rea gyakorolt hatásával. Viszont 
C is hat A-ra, de nemcsak a maga C egyéniségével, 
hanem B reá való hatásával is, mert az őt többé 
tette, mint ~mi otthon egymagában volt, azaz: C 
l!at A-ra a maga C+ B és A "eá gyakorolt hatásá
val. S ez így megy tovább, egyre emelkedő haL
vánnyal. Ezért keresi minden író, művész stb. egy
más társaságát, mert egyűttlétűk ösztönzőleg, ihle
tőleg hat reájuk. Igy van ez az istentiszteleten is. 
Mikor Jézus azt mondotta volt: ha ketten-hárman 
ö~szegyűltök az én nevemben, ott vagyok én kÖzte
tek, - nemcsak a számban kicsiny keresztény gyű
lekezeteket akarta ezZel batorítani, hanem egyúttal 
utasítást adott: lega lább ketten~hárman legyetek 
együtt, 'mert így eredményesebben tudjátok az . cn 
országomat megközeHteni; egymást ihletve és ösz
tönözve, emelkedettebb lélekkel tudtok" imádkozni. 
Bizony könnyebben száll az ének és emelkedik a 
lelek Isten felé , ha többen vagyunk együtt, mint 
egymagunkban. Igaz, szükséges a magán~imádkozás 
is, de szükséges a csoportos imádkozás éppúgy, 
mert egyik kiegészítője és elősegítője a másiknak, 
s - ha a kettő között rangsort lehet fe lállítani, -
nekünk, hétköznapi embereknek fontosabb a közös 
imadkozás, tehát az istentisztelet. Kiváltságosall 
fejlett vallásos egyélllségek többet imádkozhatnak 
e'gyedül, mint közösségben, - bár a protestántiz
mus l1em hisz a remeteség aszociális eszményében 
_ ma azonban igen kevés lehet az ilyen kiváltsa.-
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gosan fejlett vallásos egyéniség, e sorok irója leg
alább is még nem találkozott ilyenekkel. A mi mai 
gyenge vallásos egyéniségünk pedig feltétlenül 
megkivánja a közös istentiszteleten nyert ösztön
zést, ihletést és élményt, hogy utána aztán magá
nyosan imádkozni tudjon. 

• • 
6. lIfindeddig csak a föld felöl, az emberi oldal 

részéről közelitettünk a templom-járáshoz, nem 
hagyhatjuk azonban figyelmen kiviil, hogy éppen az 
istentiszteletnek vannak muga..<;abb szempontjai is, 
mint a földi, - az emberi mellett foglalkoznunk 
kell az isteni nézöponttal is. Vajjon kívánja-e Isten, 
hogy egyáltahín tisztelje öt !lZ ember, s ha igen, 
kh'ánju-e hogy istentisztele ten tiszteljük Őt, \'agy 
lIedig megelégszik azzal, ha ki-ki otthon végzi e l 
ezt? Mindaz, amit az ember Istenről és a vallásról 
tud, arra mutat, hogy Isten igenis kívánja, hogy 
tiszteljük Űt. Nem hiúságból, hiszen Istenből, aki 
tökéletes, teljesen hiányzik minden gyarlóság s így 
a hiúság is, hanem azért, mert az Ű tisztelése bele
tartozik az ember, a mi életünk Isten á ltal a lkotott 
rendjébe. Isten teremtette a világot, Ű alkotta an
nak törvényeit is. Ű tudja, hogy miért kell szán
tani, vetni, kapálni a növényt, s miért lesz burján
ná, gaz.t.á, ha nem nlÍveljük. Isten tudja azt is, 
miért van szükségük lelkünk virágainak is aITa, hogy 
öntözgessük, művelgessük az istentiszteleteken. is
ten teremtette úgy a növényt, hogy lebirhatatlan 
vonzódással forduljanak a nap fclé, s Isten terem
tette úgy az embert, hogy vonz6djék Teremtője 

felé. A növényvilágban esak a beteg, száradó nö
vény adja fel napja felé való vonzódását, bizonyára 
beteg tehát az olyan emberi lélek is, amelyik nem 
vágyakozik az Isten felé. Beteg, mert rendellenes, 
természetellenes. Csakhogy mig a növény ' nem se
gíthet magán, ha pusztuJásnak indult, addig az em
ber megpróbálhat vis.szatérni lelki Napja, az Isten 
közelébe, mert szabad akaratot adott nekünk az 
Ur. Hiszen Isten tisztelése végeredményben nem 
más, mint alázatos sóvárgása és keresése a Legna
gyobbnak, a Legtökéletesebbnek, akinek közelében 
felüdü l, felfrissül, új élettel telik meg a lélek mint 
a virágok, mikor tavasszal a pineéből ismét 'a nap 
ó'ldott sugarai alá kerülnek . . 

S hogy miért kívánja l sten az is tentiszteletet 
t.e~át a társas, közös tiszteletet, s miért nem elég~ 
sz~ meg, ha egyénenként külön-külön imádjuk? Is
met csak azt válaszolhat juk : O teremtett így min
ket. Ű teremtette társas lénynek az embert· Ö te
remtette úgy a világot, hogy minden cSilla~ esak 
egymásra ható vonzása és taS7·ítása következt6ben 
járhat ja útját; s Ö teremtette úgy a szellemi vilá
got. iB, hogy abban az egyéniségét ugyan megőrzö 
de Igazi lehetőségeit csak társas viszonyban kifejtŐ 
lélek közös istentiszteleten többet nyujtson és töb
bet kapjon, mint egyedül. 

7. Több keresztény felekezet az 'istentiszteleten 
val6 ré~~tvél?lt_ anny!ra fontosnak tartja, hogy a 
pokol bUllwtésel\'el remitgeti azokat, akik elmu
lasztják azt, viSzont az üdvözülés magasabb lehe-
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tőségeit Igéri azoknak, akik pontosan résztvesznek 
~ is~n~zteleteken: lUi, wlitáriOSOk, nem fenyeget_ 
Juk hl\'emket semnu\'el, annál kevésbbé a pokollal 
mert hitünk szerint a legtökéletesebb Szeretet' 
az Isten, nem büntetheti (gyarlÓknak terem: 
lett) gyermekeit földi bűneikért örökké tartó 
borzalmas szenvedésekkel. Azt azonban a józsI; 
ész is megérteti velünk, hogy Isten törvé
nyeinek engedelmeskedni: egészség, boldogság, üd
v~zUlés, azokkal szembehelyezkedni pedig beteg
seg, boldogtalanság és lelki halál. Minthogy pedig 
Istennek társas tisztelése, minden emberi tudás 
szerint, Isten törvényei közé tartozik, nem mondha
tunk mást: önmagának szerez nyomorúságot, lelki 
nyugtalanságot, kielégítetlenséget, betegséget az 
aki nem jár rendesen az istentiszteletekre. Az egé~ 
séges lelkű ember a zsoltárír6val vallja: "Mint a 
szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy 
óhajt Uramra és Hozzá fohászkodik." Valamint 
ezeket a boldogságot jelentő sorokat: "Uram, sze
retem a Te házadban való lakozást, és a Te diesősé
ged hajlékának helyét". (ZSolt. XXVI. 8.) 

Szent-hányi Sándor. 
• 

Dr. Gelei József. 
ErÖl-I csnl;ídtudnttal dolgozzunk a családért. 

még erősehb munkatudatlal II honért és erős \' al
lllsos áhitattal a mi erős vÍlrunkért: az egyházun
kért és I stenért. 

A nemzet annyit ér, !lm enn~'it e!lelekszik ... 
í~y jutOtlillll a cselek\'őlcges fejlődés gondola
tá hoz. 

A szellem fejlődésébcn mcsszi tt'Ji szárnyalja II 

testet (154.) 

A szell em sokkal szabadabb és könnyebben 
idomul. mint a test. 

Nllgy megfontoltsággal és elgondohísslll kell 
II közszellem et nevelni cs nagy rútermettscgge!' 
ebel'séggel, tcLtrekészséggel . IL mételyezöket eltÍl_ 
volítllni és II káros kOllkolyhintöket eltiintetni. 

(.Merre haladjunk1) 

A I)ü spük és fiigondnok vlilasztó zsinat·j fjj 
tanacs ülése f. hó Z9-én lesz i\Iarosvásarhelyen. 
A budapesti keleti J>úlyaudvarról ' %l_én, péuteken 
reggel 7 órakor indulnak 87. egybazitanacsosok 
lll. osztD.lyú bérelt szakaszokban. 

Nemes a domany. A Perezelné Kozma Flóra 
UnitÍlrius Leányegylet felejthetetlen alapítójának 
s hosszú cvekig fúradblltatlllJl vezetőjének emlé
kél'e, f-de: dl'. Enyedy Róbert llluÍlcsoluök úr 50 
pengőt adományozott IlZ egyesületnek. EzútoJl 
mondunk húlús köszönetet őrtc. Az összcgbli! 
könyveket vásÍlrolunk s olY/ill könyvekkel gylll'll
pítjuk könyvtúl'Ullkllt. nmikct "Ellycdy l\fúria 
noui" is szívesen látnu Icául'llink kezében. - Em
lékét szorete ltel örizziik !;zíviiukbell.s sze lleme 
milltnkópül {ill előttünk. V. 1.-06 



Dr. Gál Kelemen kitüntetése. 
08zh1llnl1 Öl'ön~ct ,?,koz?tt <lz p. hí r ho~y Gql 

Kelement tllniigyl Iotanacs.?sJ::u nevezlek k l. 

J", .' öröm .dkalmat ad Il ckunk arra bogy szc
~Z .IZ " tt l'l l'k I'ln !"etettel és ti szt('!~ c ,~l Jun. meg egy ,0 y. 

I . ' e'letlnunk<lJi.l elott, akit csendes es tu· 
e m )C1 •. I kk I I'"tt d"llos 1l11lllkil jn ré\'őn filU évt l z~( ~. ',e ~ze.?, 
. : ~., 'dély legnagyobb szellemi edekcl koze 
k~ 1I:;t sorolnu nk. Századunk elején K~lozs
~ . a ki s Athcu" büszkén mutathatott r a oly. 

~dl'!} l íó értékekre mint Apúlhy I stván, M árk!. 
~IY~~lo l', Fere'lIcz 'József, Bö"~n Ká~'o! y, ,S~1t1u:l-
I . 1" Iván J(lIncz Elek - hogy csak nehan~<t~ 
el .s , k k" "1 I 'e IYl C'mlítsiink a nagyo" :ozu - s la, ma a r :;> 

i dők médogGt feláUítJuk, ~yugodt lel~~cl ,s~a: 
mítlllltjuk Gál K element IS a teremto erte~ek 
közé. Kihinő tanár, gond?:s igazgató, egyl!uza 
!'zc!!e!Uót és érdekeit lolkll sme l'ctescn .merle* 
[~elő is kolaszel'vező. Szigorú tanár és direktor 
hírében állott a fiatal Gál K elep-tCll, . de .. n?ffi 
s:.Iabad elfelejtenünk, hogy az a.llaml kozep* 
iskolák tanmenete és szabályzata csak. a. mul~ 
,:,z·í.zacl véfYSő éveiben lett kötelező a. f elekezeh 
is'kolákl'lt és Gál K elemennek sokat. keJle~~ ~á
l'IIdo:.lnia azért, Imgy csukély l:Ulyagl eszkozok* 
kel is magl.ls színvona l~t teremtsen. és . nem
csak kif elé kellett energi kusan helytalllll, dc 
befefé is szigorúnak ke~lett lennie" ,amí~ 
K uncz Elek szavai szermt - Erdely 1n1,nta
gi1ltnázill111cí uá tette a kolozsvári 1mitárius kol* 
fégi l&11!ot. 

Az igaz i lelkierő a leguagyobb veszély ide
jén nyilatkoz ik meg s ezt Gál K elemen mun* 
kájában kiiJönösen ta pasztalhattuk. Mikor a 
történelmi kataszt rófa után "nyugalomba" vo
nult, az értékes pedagógiai művek egész sorá
val gazdagította az unitárius s ezen át az 
egyeteme.s ma!''"Ya l' irodalmat. 

A tm1!szilvántznws élő valóságáról sok szó 
esett. az utolsó évtizedben, kiilönösen irodalmi 
vonatkozásban. Nyilvánvaló, hogy ez az erdé
lyi mentalitás elsö!:!ol'ban az unitál'i us pedu* 
gógiában nyilvánul meg. Ezt a lJeda{jógiát 
egészen Erdély f,ennelte ki, innen van ct sajá* 
tossáoa, mely Vávúl Ferenc B ölöni F'arkas 
Sándor, Kriza J ános, B-1'(l.ssai'Sámuel F eren.cz 
József elgondolásait váltja valóra d~ egyete
m,es .is volt, Il)ert. mindig a!;ctrt is, t;ldott is rea
gal Ol az europal cszmcáramla.tokl'a. Az angol 
és amel'ikni kapcsolatok csak a 19. században 
Vn~ul n<:k . meg, az egyetemesség kisugá rzása 
mal' David Ferenc munkájáb<.lll kezdődik. 

Az unitá l'izm us nemcsak vallás, de -mint 
,Józan Miklós találóa n megállapította _ világ
nézet is s 'ezért több a barálja minl hivatalo* 
f': .~n ~sszeszámlálhu tó híve. rr öl:ténet i és világ
nC:l.ch okok örökös szellcmi készenlétre kény* 
sZ~ I'í\Ctték nz. ~nitárizmus~ .s, tény, ho~l. az 
c-gy hu 7: nagYJl.Ilnak mun kaJabaD Ct sltJctfosmt 
"rdély~ mcllett mindig olt érezzük az egyete-

mesen emberi á,~ fOl?ó c ,:ejét is . .I gy VOn ez GM 
Kelemen élelmuvóoC'1l IS. "A 1H' mzef i nevrl'Ss 
ro.m.án, 1IIefj vifáoUásbanH C'!?yih 11 Ic-g,bútrabll 
s leglul'gYIIl.lgosllbb ll.l ll ulmanyoknak mindazok 
k.?zi.i l, n~cly:k , ~l h<\tí\l'on tIli mcgjclcnheHek ~ 
lorlénelt muvCI olyan kordokuml'ntu mok nw
lyekb~n :E:,·~.lé.I'y.?s Kolozs':~1L" mult:ja is vIl16í:lúg_ 
hoz lllven llll"o7.0dnek. A Joza n ész hideg mér
lepelóse és '!lC' lege ll. é.rző szív sugall ták e mu n
kakilt s amikor Gal Kelemen grandiózus kOI'~ 
képet ad Ferenez J 6zsef mii köcléséröt az uni, 
Í<lrius c~yh~z fejl ődéséről , umikor oi)" Szcn'
tettel rltJzolJ.:I meg J akab Elek l'okol/szenves 
ala.lGját s amikor mint az e rdél yi kultúra O"<1Z 

dag kincsesbányáj{\ t tárja fel a kolozsuári ~ni
üi1·ills kolléOi/tJl/. tÖt"lénefét, minden szavllnill 
éreznünk kell , hogy önmagáról is elmondhaHa 
volna: qlt01"WIn 1Xtl'S 1)lag1Ut {-wi. Dávid ]j'crcnc 
Htsmllemültségé bcn, Kri zl1 J 'áno5 "J.;öltői lelkü
letében, F erencz Józticf alkotó kedvében, Jn
kOlb E lek vüll{\ sos sza badelv üségében minde
nütt ott van maga Gál Kelemen is, min t Íl.lrad
hatat la n ápolója é:s tová bbépítöjc az unitárius 
gondola,tuak. 

Gát Kelemen szerény ember és sokkal j?b
ba n értékel i a mu nkM, mintsem, hogy kedve 
te ljék kii l ső kitiintetésckbcn. De tah"ln mégis 
jól esik neki az n tudat, hogy ezekben 1:1 vál sá
go~ l é l ekcse rélő időkben is van még becsül
Iete' a csendes, komoly ép ítőmunkának. 

Dr. [(emény Gábor. 

Történelmi 
, 

naptar. 
I. i\fagya r. 

.Június l.ón és 2-ílll tnJ"tottúk meg G~YU IH fchél'_ 
Vlíl'OIl l r,79-bcn !ll'. t UI'. ors7.úggy lilést, amelYl"o Dú
vid Ferencet hitíd ítíl}; \Túd;iúva l idézték. meg. DiI
vid F erencct ,.Ilon 1.1tlOl'l1l1lUí> et nOll iHvocamus" 
(Jézust nem imád juk és nem hívjuk segítségü l 
imáinkbull) tnnúórt ,' útloltúk. Dúvid és U meJlettc 
híien kibu'tó I.eológusok és lelké~7.ek /I zt állitottlik 
ngYIIll. hogy ezt n. lUllítil st már az ]569*űs nag~:
\'tÍmdi hit"ilábau is, tellút !lZ 1573-ba n hozott u. 
ll. inno"atiós (tehát az újítúst mcgtil tó) törvény 
e l őtt kifej te tték. Bl:llldl'lltn azonban megesk,üdött. 
hog~' Ö solwsclll O$ztozott D tí Yid ezen felfogiÍs<Í. 
ban Ci"; Ilzt té\'eJygésuek minösíti. Dá vid Fere nc 
készuek nyilatkozott tn llítÍlsát viSSza\·Olllli. hn Il ll 
nak helytelellsógét II bibliúból bebizon~'ítjÍlk, minl

"hogy a'l.ollbaJl 0 1'1'0 nem kerül t sor. iukabb \'ídlaltn 
II büntotés. semhogy lelk ii !llllcrote ellen cseleked
jék. A'l. o l·szltggyiilés. músokuak ,.példid:íra·', hol * 
tiglul'ló börtöllucl sújtotta Dávidot taníttÍstÍért. 
Nyomban DÓVll VILl'tÍbll $zlÍllitottúk. aho l igazsá
gUHknllk ez a vérlall ujlt móg ug~'1HHlzon i.n- 1I~
vem uor ]':I 'Óll mcgillIlI. H olttestét tilokbllll sztÍ II 1-
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(otbik ki 1\ vil .. ból, hogy követöit meggátolják eZ 
C'111clkúdelt ~7.eIIC l1l íi ember mcllctti tÜII,tot~sb~n. 
Sír.iúnak hollétet Ill a sem tudjuk, do a dC\'a l ,vlI:_ 
u]]\ egy kori börlöncellu.iát márvúny emléktablu'\1 jelölto Illeg a hálás utókor. Ezt az emléktá blá t 
;~J 9-ben szentségtörő román kezek összctörté~. 
J929-uell nzonuan. haláJilnnk 350 é~es é~'f?rdu l?: 
jún. külföld i un itárius kikiildöttek Jelen leleuell u.! 
tilblát helyeztünk 11Z ös!Ozetört helyére. 

] I. Kü lfö ld. 
Június (i-im 1M3-bnn lartotlúk a lengyel ulli 

túriusok Mordybnn azt n zs inutj ukat. amelyen 
Hlldziwill Miklós herceg jclelilétében és részvéte
lé"el k.i lll olldottitk . hogy J ézus istenségében lIem 
hisznek. 

Június 19·én. 325_bon mondotta ki II lIiceai 
z~illuL cf<{]s~,ári I'UI'IUJCsszól'a, hogy J ózus ogy lé-

Magyarkúti 
A szokítSOS pü nkösdi konferenciát, mint a mult 

évekbell, most is Magynrkúton. a Szentábrahúmi 
pihenőben. elvonulva, II n ngyvfu'os zajától, a ter
l1lészet ölén tartottuk meg. Ez a konferencia miu
den meguyilutkozúsúbun relülmulta az eddigieket. 
Bne u kou ferellciás túbol"l'a u Gondviselő jóvol
túból eljöheUek már uzok az unitárius ifja.k is, 
llkik Budapesten végzik tunuhnállyniku.t és aki k 
előtt eddig a sorompó 10 volt zÚl'va s csak lélek
ben lehettek velünk. A sorompók megnyíltúval 
bevonul az anyaországi unitúriusok közé az ord é· 
Iyi szellemtől és lelk esedéstől fütött ifjak serege. 
Úgy éreztük a konferencia alatt. hogy él az uni
túri us lélek és egy szebb jövő tekintget feléje. 
mer t mint, ahogy II magyar léleb.-nek megfelelőleg 
a magyal' al kotmáuynuk esak vezérgondolata i és 
nhwt.örvényei valluak és a. történelem I'olyutnún 
u kor felfogásának megfelelően fej l ődött ki, éj)~ 
pon úgy II mi unitá rius hitünk is. Dávid Forenc 
vezérgondolatait szem előtt tartva fej l ődött és fej . 
lődik n miuden kori mugyar léleknek megfelelően , 

A konferenciás tábor gyönyörű napsütésben 
szombaton indult hajón és vonaton MugyarkÍltra. 
A megérkezés után zászló felvoIlÍlssal egybokötve 
ünnepélyes keretek között kezd ődött meg a kon
ferencia, Este :\ közgyűlés keretében választottuk 
meg új világi elnökünkeL vitéz Gidó Béla S7.Cr· 
kI..'Sztö afia személyében. Egyházi elnökünk to
vÍlbbra is Szent_Ivány i Sándor v. teológiai tnnÍtr, 
nki miudig odundáSSIl! és lelkesedéssel dolgozi" 
U7. ifjúság érdc.kében. 

Pü nkösd első napjún istentisztelettel egybe
kötött úrvaesorn-osztás volt. Az egyhilzi teendőket 
S~,enl . lvít nyi Sándor és Cs ifó Nagy Lúszló unitú_ 
r ius lelkészek végezték. Az istentisztelet utáu Uj
\'ú ri LÚllzló méltntása közben Icleplezlük "Már ia 
néni" (dl', Eny edi R óbertné) képét, ak i a leúny
egylet éleleben és míiködéséhen marudnndó érde_ 
meket IIzerwt\.. Délutím e1őad{,,,t tal'lot! Szellt_ 

U. ~, XIX. 6, 

nyegű Ul. AtyÍtvul, tehát lsten. Ariust szítmű."ték 
l~rdekes azonban. hogy ugyunu7. n császár. Nagy 
Consta.ntin. aki a vitát megúllvu, 325_ben parancs. 
szóval kényszer íte tto a zsinatol J ézus istenségé· 
nek elfogadásúrtl, ukkor még pogány volt és c!lItk 
Iw lálos ágyűn keresztelkedett meg. még pedig az 
ariánus Euseb ius llak, udvari pnpjának t.allításai. 
"Iapjűn és kezétől, Ugyancsak Nagy COlIstantin. 
335.bell, meggyózödve Arius tanításainuk igU't,Sli_ 
gű ról, visszahívta Arinst szamüzetésúböl s fel. 
mentetto őt az eretnekség vádja alól. Mi kor azon
bun a következő évben Ariust épp be ak'urták ik. 
tutu i Konstantinápoly (tehát a császÍlr fővárosa) 
piispöki székébe, az rejlólyes kiirühnények között 
hirtelen meghaJt . 

• J Ún ius 20_án született J72!}·ban Lindsey l'lu.1o_ 
ph ilus. HZ angol llui tarizlr1US mogalupítóju, 

Sz. I. S. 

konferencia. 
Ivűnyi Sándor "Az unitnrizlllnf> lényege" címmcl. 
A l él ekemelő előudnst vita követte. A vita sorÍln 
felmerült kérdésekre ~z el őadó nyújtott kielégitő 
feJvi lágositasokat. Este tábortiíz volt, abol rüg· 
tőnzött humoros előadúsok és székely lIótilk ének.· 
lése tette kellemessé az eslet. 

Pünkösd másodnapján az istentiszteletet Csaó 
Nngy Lászlö - az. Egyetemes Unitítrius lfjúf<agt 
Egyesiilet elnöko és egyben mint hivatalos kikiil. 
dött _ tartotta, Istentis7.telet utún Csifó Nngy 
JJÍlsz ló tartott e lőndást "Vallás és filozófia" cím
mel. A nngyreményű ifjú, akinek vállaira tndva · 
ll'vőleg rengeteg munka nehezedik az utóbbi idő· 
bfm az egyházi ti tkári teendők ellátásuval ka pcso
latban, időt szakított" hogy képv iselhesse az if jú_ 
sitgot és elóadilsát mcgtnrtbll ssa. Előnd ásitbnu 
Jnngas fel készültségről es az unitárius hitelvek. 
vIliamint az egyház dolgaiban való jártusság<'tról 
tett tanubizonyságot.. Az elóadÍlst szintén vita kö' 
vettc, amelyet csak fl ha jóindulás idej ének II kö' 
zclsége szakított félbe, 

A zászló ünnepélyes bevonÍlsa utún a tílbor 
megludu lt a kikötő felé. BúcsÍll Jllond\'!l Mngyllr
kútnak. ahon mm lélekben meggazdago(h'a és az 
élet küzdeJmeire felkészülve. (lj erőt nyerve. gyö
n yörű csillagos éjsza kán, székely nót/tk ének l ~se 
közepette érkeztiiIlk meg Budapestre. IIhol mtu ' 
denikünk egy-egy emlékkel gllzdagHblllln mOIl

dott egymasnak v iszonOátásL Hu llnI! n l'e lll é~I :" 
ben, hogy az Egyetemes Ifjllllllgi KoufcrellCl llIt 
mindnyájun ott leszünk. Tóth Albert. 

Igy láttam a konferenciát. 
Nem Itzt uk1l1'om elmondani. /lmit Mng~'nrk ll_ 

tOll hullottn m. IUlIlcm um it láttunl éf< éreztem, A 
jó rs ten l\fugYllrkMnt jó kedvében teremtette. ;! nz 
ott tartózkodó tÍs Öl kNesö cm berckuf'k elkü ldte 



kót leJ.:'~z.-bb :tj;iudékHI: It Békct é:< a Szeretetet. 
Szeretet é.'i Béko ,'olt minden cgynHísru~ nézésben. 
rnindCIl segíteni akarúsbuu. Ez~cl :1 ket utitilr~_ 
~al indultunk utnak: közelebb Jullll 117, Úrho7, cs 
t'g~' nllh.hoz. Az utóbbi sikcr~.il t:. látsz~tt a ~zcmck 
('~ill{)g:ísilll. dc bilt l1em kerultunk-.o Igy .~ozelebb 
il mi GOlld\'isclőllkhöz is'! Oh. Illllyen JO lennc, 

hn nd II III clcgscgct. tüzé!. !lilii lIIindeHkillek n leL 
kébo lopód7,otl, iUhon to"úhh II-hctllo {Ipolni. vi . 
gyúzni rú Ilugyon. hogy /I kö"elk.-ző konrcn.! ncilÍn 
110 kelleno újból meggyídtulli. h llllcm csak meg 
melegebbó lenui. 

A jó l sten Szeretete, Békéjo lIlurudjon veHink 
II következő talúlkozásig! KUllos i Mária. 

A Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület 20 éves jubileuma 
M {du!:I 25_éll bensőséges ülllleppel ülte meg a 

.. Bnu,w,i" felllHillasának 2O·ik éyót. 
Ar. iillllepséget istentisztelet ve1-ette be a Mis

sióhár. templomában. Szent_I vál/yi Sám:lor pródi' 
küciójúban lelkesítő képet adott Brassaidl, az 
ifjúSlíg őrökifjű CtSzméllykópóről. A köwncket 
cgycsü letüuk énekkara szolgú.ltatta Nagy Sándor 
IHgtúrsunk v.ezetés6yel. 

UU\1l11 jubileumi diszközgy(ílós yolt a temp· 
lornbulI. A Nemzeti Hi szekegy elmondása után 
ifj. /(ozma Jenő dr. tiszteletbeli elnök iidyözölte 
II ven dégeinket. V eress Pál ale lnök beszámolt az 
egyesiilet 20 éves IUnllkájúról. Elmondta, hogy az 
unitárius főiskolás ifjúság öss7-elarlása, egymás~ 
"al "aló barátsága és önművelése, az Erdélyből 
menekült unitárius ifjak támogatása és elhelyezé
se. "alal1lillt a magyaI'orsuígi unitárius ifjúság 
kiil_ és belfö ldi képviselete teréu mit végeztünk. 
.. erdeIlles munka volt - mondoHa a.zután, - dc 
nom nknl'Hllk vele dicsekedni, mert az unitárius 
tÍlrsadlllollt tú.mogatása és a 1\lissi :Sház vezetŐi>égé
lIek. elSősol'ban Csiki Gábor őméltósagá.nak at.yai 
piil'tfoglísa nélkül nem tudtuk volna megtenuL 

HáltIt és köszönetet mondunk nekik ezért és 
kódiik, hogy most, amikor a vÍlltozás óta létszám
bllll, crőbell és kedvben gyarapodtunk, taI'tsanak 
meg jóindulatukban". 

A beszámolót a díszközgyűl&. tudomásul vette. 
Azután Por/or Gyula feloh'asta a választmány ha· 
h~ror.ali javaslatát arról, hogy JóZ(t/t iJnklóst, dr. 
/\ OZIll(l, Jenőt és dr. Vere .... s Gáb01't. áldozatos tá
mognlúsukél'i az Egyesület dí sztllgjaivá váhlS1_ 
!i'f,a. A díszköz.gyűlés egyhangú lelkooedéssel elfo
gadta a javaslatot. 

Ifi (Ir. Koz"w Jenő tb. elnök üdvözölte fi díS1.
tagokat os kérte őket, hogy ne tekintsók k icsi ny do
lognak ezt a dí!>ztagsagot. hit;ZCn ez hillánk legna. 
gyobh .megnYi.lvánulása. A dísztagok nevében J ó
Z~~1& ~tlklós. valaszolt és azt kívánta, hogy egyc
'lU~etullk meg Urassai báesi nál is Ilagyohb kort 
órJen. 

, ,E~utal.~ ~ ~imnusz elóneklésévcl véget ért a 
dlszkozg~.III:s es megnyílt egyeslileti helyiségii llk. 
\~~I a muvcsz.tagok kiállítúsa. Andrá.~ Gizella. é.'I 
. . ~e8s púl olaj feslmén yeket, MakMly László szén. 
'~)1..oklll. Múrko s Aju/rás paszíelrujr.okal és fu.
~~~hrok~~, Benczédi Sál/dor pedig szobrokat (kül'
ú~l' Il fOI~kolás díjat nyert .. Erdéh' visszatérése" ) 
ké~t~l.tt. k.. A nagy erkölcsi s ikeríi kiúllítást meg 

le 19 meg lehel tekinteni. 

Este 8 -:Srakor a Panl10ll ia sr.úllóban fllrtothlk 
meg a hagyományos Brassai serl egvacsorál. A kh . 
70 főnyi köwnségbcll az unititrius előkelőségeken 
és ifjílságoll kíviil a TESz, a kult.lI sz-miniszt.er, (I 

M(lgyar Nemzeti Diáksző ve!liég , II MEFHOSz, (I 

Prot. Diákszövetség, a HUJ/gária MT E és a K({to. 
likus Didkszövet ség kópyiselői foglaltak helyet. 
Először FereJ/ez J ózsef tb. elnök üdvözölte II meg. 
jelenteket és az első poharat a Kormányzó Úr O 
főméltÓ€iÍga egészségére ürítette, aW{{ln dr. Vereli.~ 
Pál egy. c. ny. l'k tanár, az Eg}Tesület tanárelnöke 
mondta cl serlegbeszédét II magyar és unitárius 
Brassai Samueiről és az ő egyesü lelónek \'irágul ' 
sára ürítette n. serleget. F'er ellcz JÓz.~ef köszönő 
szU\'ai utún éjfélig vidám hangulatban egyiilt 
maradt a társaság. 

Veress Pál. 

Hírek. 
Az úrvacsora i bort es kcnyeret II húsvóti e!> 

pünkösdi ünnepek alkalmával ,rózan Miklós v. 
püspöki vikárius, esperes és felesége adományoz· 
tílk. • • 

Érettségi vizsgalawk az uoimriu s gimnáziu
mokban. A Vallás- és Közoktatlísügyi Miniszté· 
rium a kolozsvári unitárius kollegjum blln folyó 
éJ'(~tt,c;ég i vizsgálatokra kOl'lllúnykÓllviselőiil Ko· 
vács Kálmán tanügyi főblluíesos, igazgató afiút. 
a 8zókelykcl'esztúl'l ullibíriu~ gimuÍlzium erett_ 
ségi vizsgúlatail'a Barabás Tibol' taniigyi tamÍ
csos. igazgatót küldöt.te k i. 

Tntermitusi felvételek. Az Unitárius Misszió 
Haz Intéző Bizottsága felhívja mindazok figyel· 
mót. kik az ]941--42. iskolai évben főiskolai tanul· 
mimyuk folytatása céljá.ból IIZ Uuitárins Misszió 
Hlíz illtcrnátusában kívánnlIk el helyezést nyerni, 
hogy folyó évi a.ugusztus hó clsejéig adják be ez
irállyÍ! kérelmüket az Un itúrius Misszió HiÍz In_ 
tőző Bizottságához cÍmezve. Tekintettel arra. hogy 
II férőhelyek csak korlátozott számban állnnnk 
l'endelkezésre. ajánlatos minél előbb kérvényezni . 
mert a felvételek a kérvények beérkezésének SOl" 
rendjében keri.ilnek döntésre. (Cím: Bndapest. IX ., 
Rőgyes Endre-utca 3.) 

Dr. KIsgyörgy Ferenc MA V iigyész, dr. Kis_ 
györgy Sándor ny. törvényszéki tnnllcsclnök test
vérünk fi a kitüntetéssel tetto 10 nz iigyvédi "izs_ 

U. 1:, XIX. 6. 



g il\. 01'1I(l1lillUllk " l()\':íbbi 1I11I1ll,Íljill'll Istcn ítl
~1:h,ill kédiik, renlélv~', hogy to vá bb is buzgólkod-
Ili fog cg~'hilzullk jH\'{1I1. -

l\'öszövctscgi hi l"ck. EgoyhilzkÖzségünk. tudatú· 
blll1 IllIIIUk. hog~- it JlHlg~' al'kúti hÚl'omhetes nyA
I'alús lilit jelf'nt nemzeti, l'gyhii:ú és szoc iíalis \'0-

Iw lkoznsb:lII. mlg"T úl dolattnl bú l', ebhen 1\1. évben 
is megrendezi II nYllrHltn~Íls1. - Nöszövetségünk 
ke(h'cs tagjai :IZ ehn u\t é\'(~kben ig~-ckeztck e u_ 
k()l'- cs Ickv/Íl'-ndoIllÍlllyukk1l1 éuesebbó tenni fl 

kcd\'cs 1)lag~-nrkl'lt i üdiiléfol t. Hnzinss7.0lIyaink ma 
s;Jjá tfőwtíí lekvúl'készleti i kből II legjobb szú ndéIt 
mellett selll ndlwluak, mert maguk nak sincs. Az 
üzll'tck polclIi l17.0nuaJl Ich-e vnu nak jó. Il run y
lag nem túl dr{lga. könn'nólkül vtí sú rolh ató gyü_ 
mölcs ízekkc1. K érjük keu\'cs nsszonytítrsainknl. 
hogy IUIICllll~' ibell 1I1ÓdjuklJIIIl Úll llllA, egy-egy kis 
ü,·cggo.l ,-úsúroljannk iidiilő gyennekcink Szil

!lI;ÍJ·H. ;.\. lIetúp rölös készletből elszakitható Illin

don uÖlnii hii \'clycsfélé.ket is hál:ís j,öszöuettel ve_ 
szün k II fenti Cj}iJ ·ll. AdomÚllyok II Nöszövetség cí· 
mere küldendők: V .. K oll:íI'Y-lltcn 4. 

Szór"1ÍIl ~'lI i nk vlllumc lyikélJcn i,el'csiink jó 
TleyolöSzlilőket QD' 8 é"es 1 r. elemi isk.olába jú ró. 
félárva. el'délyi fiúgyerm ek részél'e. A menhely 
:'11tal fizetendő tnrtúsdíjnt., !lZ nllyn szolgálat-i dí. 
jából lIéhtÍuy 11(>ngö ha\'idíjjal készségesen pó. 
tolja. 

Keresztszü! üket kcresünk egy negyedik ki s 
atYÍtnkfia suímÍlrn. 

A dunapataji á l'\'izká ros ultak részére küldött 
a.dományok fOl ytatólagos elszamolása: ' 

Dr. Székely Ákos 20.- , Szinte László, Engel 
Györgyné, N. N, gróf Teleki Pál halála alkalmával, , 
dr. Incze János 10- 10, Stohnár Gézáné 2.-, özv, 
Iván Simonné 5.- , Unitárius Leányegyházköu>ég 
Nagybacon 7.- , Somogyi Andor 5.- , H,?ll!,sy Fi· 
lep Istvánné 2.20, özv. Schey Ernőné 5,- , Vargay 
Zoltán 3.- , özv. Viola Miklósné 4.- , Bedő Ferenc
né 10.- , Kolozsvári unitárius vasárnapi iskola, Di
mény M;ózes 5- 5, Űrmössy Jenőné 2.-, Rédiger 
Károly 10.- , dr. Gál Jenő 2.- , Arlóy Viktorné·, 
lI'1erész Károlyné, Polgár Lipótné, Polgár Marg it, 
Simonyi Sánd orné. Izsó Lászlóné l - l , Péterffy 
Júlia 2.-, özv. Ráduly Jánosné, ,!3arabás I:ma 3-3, 

. . -

UNITARIUS ÉRTESí.T Ö 
Felel6 s szerke szt ö: Szent.lvényl Silndor 

Fe le l6s k la d6: F er e ncz J6zsef 

Szerkesztöség és k lad6hlvatal 

BUdapest, V., Koh éry-utca 4. Te lefon 117.1529, 

Megjelenik mi n den h ó ··15.én. 
El6l i:telési dij egyevre 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius EgyháZkÖZSég 

A lap e lf ogad 'sa e löflzetésre k ö teIQ;a!:. 

Barabás Itvánné, dr. Tóth György 5-5, Deák Mó
zes kobátfalvi gyUjtéséből : Marosi Má rton lelkész 
5.- , Hurubás J á nos tanító 3.-, Deák Mózes. Nagy 
Lajos, Oszvitt Márton, Papp Miklós, Kovács Miklós 
5-5, Szász András, id. Pa pp József 4 4, Osváth 
Mózes. Mirzse Dénes. Deák Domokos, Osváth János, 
Papp János 2--2, Hangya Szövetkezet 10.-, Ko. 
bátfalvi unitárius egyházközseg 5.- , ifj. Osváth 
Domokos, Mircsa. Sándor, Péterffy Sámuel, Papp 
kas Lajos, Papp Tamás 50--50 fillér ,é,guePjúZán 
Domokos l - l pengő. Papp Ferenc, István Zsig
mond, Farkas Lajos, Papp Tamás 50-50 fillér, 
Molnár Sándor alsó 26 f , Ölvedi Miklós 20 f, Pa pp 
Dénes felső 20 f. Márton Mózes, Péterffy András, 
Szász Péter, Szász Elek 2Q- 20 filL , Szasz Ferenc 
2.- , Szederj(lSSy J ózsef 2.54 P, összesen 80,- P. _ 
A buda pesti Unitárius Egyházközség adomiu).ya 50 
P. Most elszámolt összes adomány: 567.60 P, előbb 
elszámolt adomány 90.82 P, összesen 658.62 pengő. 
A Nőszövetség jelképes teájára a meghívókat 30 p 
értékben vargyasi Máté Ernő nyomdatulajdonos 
atyánkfia adomá nyozta. 

Islenliszleleli sorrend 1941. július hóbon. 
H O L 11oi6111k I )ld1 fbolr;.lJltOI v'p! ______ ~~~~ ____ ~L! •• " •••• '+! •. ~.! •• ". __ ~~~_=~ 

A) Ten:tpl omo kb a n : 
. V., Koháry-utta 4. . .. 6. 13. d, e. 9 Barabás Is tván 

• • , 

II, liOfl fdu· •. 1.IIImltUII 
(Rákos-ulca) 

• • 
• • 

BJ Kö rzefe kben: 
K , Máv:-Ielep, Pr.I.I .. ~iI 

• • • 
, 

temp\. 

20, 27 • " • • 

6, d. e, tO Székely Gyula 
13,20 • • dr. Csiki Gábor 

27 " " " " 

6, 
20 

6, 13, 
20,27 

d. u, 4 

• • 
Székely Gyula 
dr. Csiki Gábor 

d.e. IO Kereki 
d. u. 4 • 

Gábor 

• 
l\ lngYllrkuton egész július hóba n, minden va 

sármip isten t iszte letet t/irtunk nyn raló gyerme kek 
és látoga tók részére, P rétlikál Szent.Iványi Sá n
dor lelkész . 

Utánaküldés 'kizárva! 

Uj • elm: 

• 
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