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ALAPITOTT A~JÓZAN M
Pünkösdkor...
IlyenkoI' pünkösd tá.j á.ll megmozdulnak II tél temetöjének halott rügyei. A kibomló zöld levelek, a fa kndó.nyíló virágerdök új tavasz é rkezését, új é let ébredését hirdetik. A virágos t a vasz illat(ls
színpompúja, erdök da losai, m ező k va dja i új világ ter em tésének diada lmas himnuszát zengik: Is te n
lelkének lehelleté re megújul bennük az é let .
Köze l ké tezer évvel ezel őtt il yenkor megria dva j öttek ÖSsze a. fé lénk galileai halászok, szerény
kézmüvesek, s e rős bízó JLittel vá.rták eltávozott mesterük ígér etének beteljesedését" .. És íme lő n sebesen zúgó szélnek zendülése és megtelének mindnyájan S7.ent lélekkel és kezdének szólni, a mint II
lélel{ adta nekik s zólniok •.. " A !)ünkös di lélekjelenés. lé lekkitöltetés egy új világ derengésének az
ember sokaság lelké t megrázó drámai pillanata volt.
Betelt a jósla t: "ezt mondja a z Is ten, kitöltök az én lelkemből minden testre és prófétáinak ft ti fi a itok és leányaitok és a ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véne itek á lmokat á lmodna k".
A bátorta lan tanít\>ányok mint me rész hangú a pos tolok bámulatba ejtetté k a nép seregét. Félelem és
gátlás nélkül hirdették a megújulás szent prófooiáját, a sóvár gott jobb élet tavaszi é bredését.
S az első pünkösd kor á nak ember ei elá mulva ha llgatták a léleknek csodá latos megnyilatkozását. Az ö Iste nük zo rd fenségben trónoló, féle lmetes I stenség , 'olt, ök eddig sohasem t udtá k, bogy
"an lelkük, am ely embe rré, e rős, a ka r ó, csel ekvő emberré nemesíti ó'Ket . Az életnek nem umi, csak
földhözragadt. nyomorult rnbszolgái voltak. E le rnyedt s irá nkozással keseregtek, t urkál tak a r égi vi·
lág romjain, míg fülükbe nem hasított az a pos toli s zó: minden testre kitölti Is t en az Ö s zent lelkét
és prófétá ltok és lá t ásokat láttok e,,'Y új világról s m egújultok önlelketek e rejében . . • Az a postolok
á ttör ték a r égi világ zár ó, vasta-g fa lait s új élet látókö rét Ilyitották Dleg a megigazuJiisra. swmjazó
emberel, el őtt ... l\Iert a pünkösdi lé le k a jobbulás, a tökéletesedés, a megújulás soha nem pihenő, dia da lmas er eje bennünk, ma_g a az örökkön levő élet .
Mostani pünkösdünk is egy r endkivüli k or szak kapujá ban virradt r eáilk. Uj országok nönek
fel r égiek nyomá n. E reszlé keibe n recseg a nagy világmindenség s népek festett kulisszá i dübörgő robaj jal omla na k össze ... Szemünkkel láthatjuk, kezünkkel tnpintha tjuk a megújulás t örténelmi folyamatá.t. Nagy ellentéte k pusztító, véres mé rközésén új világ vÍt rói vagyunk. Né lkii~özü llk , pana:-ztala n
t ű rünk , s várjuk a s zent pilJa uRtot , amikor beteljesed,'e Istennek lelkével mind megért jük a leleknek
n ~' el vét . Amikor megért jük, hogy az új korsza)' küszöbé n, a ntikor leomlana k az a ra ny manunon}ai.
lIa k érc bálványai minde nki csak annyit ér, amennyit IsOOllncl. belehelt sz entlell{éből kis ugároz. Lelek
megnyilatkozása ez II kor : lé lek tüzelmeh: lánggal égt:-sét én y.:zük lelkünkOOn. ]\Jegújulús után vá:
gyunk, merünk a ka rni. "a n bá t orsáb'ilnk cselekedni, hogy egy szebb, boldogabb j öve ndőt I. üzdjüllk ki

Konferencia lesz pünkösdkor Magyarkúton.
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magunknak . De hogy tusakodásunkat győzelemmel zárjuk, fel kell tárnunk legtitkosabb bensőnket a
pünkösdi lélek t e I J e s befogadására. Ha a világnak minden népe eszét is veszti, ha lábbal taposná_
nak is bécsüleoot, hitet, nekünk akkor is hinnünk kell a lJIegú jullÍs szent lelkének erejében. Seregek
rendszerek, hatalmi rendelkeúsek magukban meg nem nyitják előttünk az új viltg kapuit: csak ~
hit a szentlélek erejében bennünk testte, tetté magasztosult, legszemélyibb életünkké valósult hit ismételheti meg rajtunk az e lsö pünkÖSd csodáját, bogy fel emelkedhessünk a földÖek porából és részeseivé válhassunk az új világ teremtésének.. .
GYŐRFY ISTVÁN.

Járjunk-e templomba?
Természetesen, erre a kérdésr.e csak "igen"-nel
felelhet az itt következő elmefuUatás , - gondolja
.az olvasó, hiszen az ír ó maga is lelkész. E sorok
irója azonban nem látja ezt a kérdést ilyen könynyen elintézettnek, különösen azért nem, mert az
iró: unitárius lelkész. Az "unitárius" szó kiemelése
két szempontból is szükséges. Először azért, mert
az unitárius h ivőt éppen hite kötelezi arra, hogy
mindig és mjndenben keresse az igazságot, "mert
'a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mély·
ségeit is ... mi pedig nem e világnak lelkét vettük,
hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük
azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk." (1
Kor. II. 10-12.) Másodszor pedig azért szükséges
az "unitárius" szó kiemelése, mert az író unitárius
vezetőemberek szájából is hallott már ilyen veleményeket: "A munka a legszebb istentisztelet",
"otthon éppen úgy imádkozhatunk, mint a templomban", stb.
Vegyük hat sorra azokat az okokat, amelyeket az emberek a templomlátogtás mellett felhoznak, s bírá1juk el, vajjon "van·e valami" ezekben
az okokban, megá ll ják-e a helyüket vagy nem.
1. A legtöbb ember szokásból jár templomba.
Ha megkérdeznők, nem tudna más magyarázatot
adni. Pedig ez sem magyarázat, ha csak mögéje
nem nézünk a mai lélektan fáklyá jával. A szokás,
ugyaniS, idegrendszerünk munkájában kitaposott
ösvény. Valami olyas cselekedet, amelyet annyiszor
végeztünk mar, hogy különösebb mérlegelés, meggondolas nélkül, amint mondani szokták: bekötözött !iizemmel, vagy behúnyt szemmel is el tudnánk
végezni. Olyasvalami, mint a reflex, mikor pl. szemhejunk "magától" lezárul, ha bogár repül feléje.
Csakhogy a reflex velünk született, a szokást azonban mi magunk fejlesztjük ki. Azonkívül a reflex
egyszerű tevékenyseg, a szokás pedig meglehetősen
összetett. Már most: a reflex hasznosságat mindenki megérti, hiszen enélkül a gondolkozást
nem k ivanó, - gyors védelmi berendezkedés nélkül
s~ rvezetünkel tengern yi bántalom érhetné olyan
hirte~e~ keletkező veszedelmektől, melyek nem adnak Idot tüzetesebb megfontolásra és intézkedésre.
A szokásnak hasonló az értéke, csak magasabb vi~nylatokban. Ha észben tartjuk. h ogy a szokás
~~egrendszerünk müködésében amolyan kitaposott
o~.vényhez h~sonHthat6, megértjük, hogy az ember
konnyebben Jar azon, mintha minden egyes' cseleke.
detimél új ösvényt kellene magának törnie. Az élet
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állandó elvégzendő feladatok elé állít minket: ha
a megszokott, tehát kevesebb megerőltetést igénylő
módon is megoldhat juk valamelyik feladatot, akkor
természetesen az'.: vruasztjuk öntudatlanul is.
Ha meg kell másznunk egy magas hegyet, szívesebben já runk a kényelmesre taposott ösvényen,
mint hogy magunk tö r jünk magunknak utat a bozó tban.
Természetesen : nem minden szokas hasznos is
ej?vúttal. Ha a csúcsot meg akarom mászni, tudnoro
kell, vajjon az az ösvény, amelyen elindulok, tényleg a csúcsra vezet-e, vagy pedig elkanyarodik s a
hegy túlsó oldalán ismét levisz a völgybe, vagy
esetleg éppen szakadék szélére, omlásos részekre
r agad. Vannak jó és vannak rossz szokások. A r oszszak közé keU számitanunk azokat is, amelyek talán közvetlen veszedelembe nem düntenek, de lassan
mégis inkább hátrányunkra, mint előnyünkre válnak. Hogya templom-Iátogatáshoz visszatérjünk,
ezt jó szokásnak tartja a lélektan, míg pL a csapszékbe-járást nem. Pedig kétségtelen, hogy az idegrendszer megszokását illetően a kettő között nincs
különbség. Az idegrendszer éppúgy h ozzászokik a
csapszék látogatásiLhoz, mint a kávéházhoz, vagy a
temploméhoz. A különbség csak az, hogy a csap·
szék kifejezetlen káros, a kávéház a legjobb esetben is időtrabl6, a templom pedig építő hatású szokás elsajátítására nyujt alkalmat.
Miért épitő a templom-látogatás? Lélektani
szempontból mindenekelőtt azért, mert rossz szokást
csak jó szokással lehet ellensúlyozni. Más szavakkal: a csapszék lá togatásáról neIl'!- lebeszélessel, hanem egy ugyancsak helyhez kötött es a lélekre von·
zóan ható másik szokással, a templom látogatásának szokásai val lehet az embert leszoktatni. Másodszor: mert a templom látogatásának a
szok ása könnyüvé teszi számunkra a magasságok, az eszmék, az Lsten világának elérését. Akik
azt mondják: otthon is tudok imácUwzni, - meg·
feledkeznek arról, h ogy a magasságok világának el·
érésére nem elég a néha-néha s akkor is csak felüle·
tesen gyakor olt imádkozás. Leginkább láthatjuk ezt
olyankor, amikor nagy csapáS ér. nycnkor megrohanjuk a lelkészt s kérjük, mutassa meg az utat
Isten, az imádkozás és a megnyugvás felé. Mikor
pedig nem tudja s zámunkra ezt az utat olyan röviden, gyorsan és egyszerűen megmutatni, mint egy
térképen az autó-sztrádákat, vagy mint a lexikon·
ban valamelyik exotik us sziget főldrajzi helyzetét,

_ akkor künkndunk s készek vagyunk meg!.agadni ban nem szeretne a felekez.eten kivül állók társa.
Istent. vagy legalább Ls az Ű gondviselését , miköz- dalmilag kényes helyzetébe kerülni. legyen unitáben ellenzékieskedő vádolással kérdezzük magunk- rius, mert az t ör vényesen bevett keresztény feletól és másoktól; mire jó egyáltalán az egyház? kezet, ugyanakkor azonban semmiféle vallásos életoIirc valók a papok? Pedig magunk vagyunk a hi- tet nem nyujt és nem kiván meg.
búsok egyedül. Nem jártunk templomba, idegrendMinden unitárius tehát, aki csak neha, vagy
szerünkből lassan kimos6dott a magasabb felé veegyá.ltalában nem jár istentiszteletre. vegye tudozclő szokás-ösvény s most nekünk kellett volna új
másul, hogy ezzel saját vallását. s azon át sajil.t
utat törnünk a hegycsúcs felé, de a csapás-sújtotta, maga lelki értékét rántja le a sárba - egyelőre ne
a bánatban elgyengült idegrendszer a. legkevésbbé beszéljünk másról; - a világ elött. S ne feledjük;
alkalmas bármiféle úttörő szerepre is.
ez a megállapítás reánk. unitáriusokra nézve még
A szokás tehát, ha lelkivé vált S nemcsak amo- százszorta találóbb, mint bármelyik másik keresztény felekezet tagjaira, mert mi kevesen vagyunk
lyan felületes, társadalmi szó!am, fi legbiztos.~bb ~t
fi magasságok, s ezáltal lelki nyugalmunk bIZtOSIs inkább meglá.tszik, ha híveink egy része _ s közöttük kevés számú társadalmilag "beérkezett" vitása fe le.
Még két észrevételt hadd iktassunk ide a lélek- lagi emberünk - tá.volmarad az istentiszteletekröl.
tan megállapításai közül. Az egyile egészséges, jó (Foly tatjuk.)
Szent-I vtÍnyi Sándor.
szokások beidegzésére a gyermekkor a legtermékenyebb korszak. Okos tehát az fi szü lő, aki gyermekének mcgszerzi ezt a drága ajándékot, a templomlátogatás szokását. A másik; a gyermek utánzás
útján sajátít el csaknem mindent a legkönnyebben.
Ha tehát gyermekeinket templomlátogatóvá akarA huszadik éves fennállását ünneplő Bras.
juk tenni, nyujtsunk nekik példát saját buzgó sai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület f . hó
templom-Iátogatásunkban ,
hogy utánozhassanak 25-én, vasárnap rendezi meg Jubileumi Napjcit.
minket.
A jubilewni ünnepségek d. e. 10 órakor is2. Egyik orvosbarátom mondta; " H a nagy tentisztelettel k ezdődnek a Misszióház templonéha templomba megyek, azért teszem, hogy " demában. Istentisztelet után , ugyancsak a
Ill ostrá ljnk " unitáriusságom mel1ett. Hiszek abban, ,Misszióház templomában Y., 12 órai kezdettel
hogy az unitárius vallás a leglisztá.bb és a legészjubileumi díszközgyűlést tartunk. A díszkőz
szer űbb minden előttem ismert hitforma
között, gyűlést követően, az Egyesület földszinti helyiillő hát. hogy ha egyébre nem - a vallásom ségében, megnyílik művésztagja i nk kiállitása.
mellett való nyilt kiáIlásom megmutathatása miatt
Az ünnepség-sorozatot este fél 9 órakor,
elmenjek egy-egy istentiszteletre." Igy az én ora Pannónia-szálló (VIll., Rákóczi·út 5.) küIönvos-barátom. Hagyjuk egyelőre figyelmen kívül azt,
termében tartandó Brassai-serlegvacsora zárja
hogy kap-e, kaphat-e ő egyebet is a templomban,
be. A sergebeszédet dr. Veress Pál~ egy. c. ny.
mint alkalmat a demonstrációra. an.nál is inkábL
rk. tanár. az Egyesület tanárelnöke mondja.
mert ha - bevallása szerint csak néha jár
A templomban tartandó diszközgyűlésre,
templomba, nem beszélhet azok nevében, akiknek az valamint a június 3-ig tartó kiállitásra szeretetlelki szokásukká, szükségletükké vált.
tel hívjuk unitárius testvéreinket és minden ér·

"Brassai" jubileum.

A vallásunk mellett való demonstrálás, kiállás,
bizonysagtevés I,étségtelenül meggondolandó szempont egymagában Ls. Titokban sok unitárius van;
meggyőződésünk szerint a kereszténység nagyobb
része lélekben unitárius; ilyen tartalmú bókot, vallomást gyakran hallunk is tarsasagban, de az olyan,
aid nyilvánosan is vállalja az unitáriussagot, kc\'és.
Egyrészt tehat gyáva álláspont az, h9. valaki "I~
lekben unitárius", gyakorlatban azonban megmarad
abban a nagyobb egyházban, mcly számára talan
több társadalmi előnyt nyuj that, mint a miénk.
Másrészt, ha törvényesell unitáriussá lett. vagy maradt valaki, de nem veszi magának a faradtságot,
hogy unitáriusságát gyakOl'olja is, vajjon mit gondol a rról más vallású barátja. S mit gondol a mi
vallá.sunkról, amely annyit sem tud elérni híveinél,
hogy látogassák istentiszteletét ? Bizonyára azt,
hogy unitáriusnak lenni annyit jelent, mint semmiféle vallást sem gyakorolni. Aki tehát nem Ihez
magában vallásos hajlandól5Úgot, ugyanakko r azon-

deklődőt.

A Serlegvacsorára ki.i!Ön meghívókat bocsátunk ki. Meghívók i gényelhetők naponta d. e.
ll-12-ig és d. u. 6--7 óráig az egyesi.ilet helyiségében (IX., Högyes Endre·u. 3. fszt. Telefon:
380-088.)
---gsRÁDIÚ köz\'e.t1ti m á.j us 25-i is t entiszteletünket,
d. e. 9 órako r. Prédikál dr. Csiki Gilbor.
RAmú KÖZVETJTI június l5..én , d. e. 9 órakor tal"l.alldó istentiszteletet,. l)rédiktÍl Szellt--I\"lÍ.nyi
SÍtndor.
Fr';LIIIVJUK hi\"eink fi .b')·e.hllét arra, hogy Kohil r)'. utcoi tellll)lomunkball , jilllhl.s 15·töl, szeptem.
ber 15-ig csak 9 órlllwr tartunk istentiszteletet..
CSF.:KKEN VAGY l'OSTAUTALV.<\Nl'ON TÖRT~~NÖ BEFlZET{;SEKN"f.:L ké rjük :lZ összeg ren·
del"et~t is fe ltüntetni. Ezzel e lkerülün k igen so"
feJ rOOrtést .
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Biró Dénes pünkösdre hazajött.
Valahonnan a hegyek közü l jött s lelkében még
éltek a havas t iszta emlékei. Id őnként visszat.értek

kínzó figyelmeztetésitént. Má.mortalan napokon gondolatai is voltak s ezek kegyetlen könyörtelenséggel juttatták esz.ebe hajdankori ma~át. Reavilá~
toltak arra az emberre, a ki örvendelll tudott a szep
bajnaloknak, s hajnaJokon kezdet.t vidám munká·
jának. Nem szerelte a gondolkoz~ állap?~t s ~a .,.e-

hetelt mámorba folytotta születni akaro Jobb enJet.
Lelke túlságosan megszokta már itala boldognak
hitt kába perceit s józan állapotában annyira sum\'ed~tt, mint gyengcszemü ember a havon szikró.zó
napfényben.
Mámortalan napjain gyermekei közelebb merészkedtek hozzá s gyermeki szerelelükről próbál.
ták biztositani a maguk közvetlen, odasimuló mód·

ján. Margit, a legkisebb leány volt a legmerészebb.
Ilyenkor állandóan fecsegett s minden szava fájdalmasan érintette apját.
Felesége halkszavú, ritkánszóló asszony volt.
~Iióta a havasi életet otthagyták s ura italrahajló
lett, azóta a régi, csattogó kedv rnagábazárt bánattA vált.
Nézte gyermekeit, amint körülugrálták apjukat, élvezve a mámOl'talan ember szelid közelségét.
Anyjuk is közelebb jött s szép szomorú szemével
kutatta embere bensöjét. Az kitért a szemek taláJkozása elöl s ha néha mégis egybekapcsolódni
kényszerült, annyi szomorúsag volt szemében, hogy
az asszony menekült földrenézőu, nehogy megzavarja feltörő zokogásaval a pillanatnyi békét.
A gyerekek pajkosan élvezték hangos szabadságukat, de figyelő tekintettel közelgő borulás elő
jeleit kutatták.
- J ó most, Dénes mondotta asszonya s
közben ő is ijedten nézte ura arcát. Erre is rászokott már.
- Jó - mordult férje, de közben szerette
volna megsimogatni s nem merte. Mord hangulatfüggöny mögé menekült s mint édességet kivanó
s~rtöd>ött gyermek - lopva tekintgetve megkiván~
targyara - csak azért is kitartott természetesnek
nehezen képzelhető daCossága mellett.
Érezte, hogy a tiszteletet s bizalmat nem érdemli. Mogorvan kényszerítette hát családjára II
már sajátmaga által sem becsült tekintélyt: Igy lelt
teher, bírhatatlan allapot a családi együttlét.
- Édesapám, jöjjön, mutatok valamit _ hun.
cutkodott Margit.
Feleletet nem kapott. Apja magavádlón, szégyenkezv:. ~~ I ott lelkiismerete kutató fényében.
- J OJJon no, jÖjjön no - regnált a gyermek.
:- Istenem hova jutottam - bankódott az apa
magab~n s közben küzdött szenvedélye kisértésével
s befele hulló könnyeivel.
Felesége most lépett ki az udvarra. Szeretettel
de bánatosan sz61t rá:
. '
- - Dénes, Margit hívja, menjen no véle.
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Bantotta cz a hang. Valamikor j6kedvü, csattog6 volt s most bírhatatlanul szomorú.
- Mellettem Ictt ilyen - gondolta S csordul.
tig telt keserűséggel.
- Édesapám - folytatta a gyermek azzal a
makacs kedvességgel. mellyel a gycrmekek leke·
nyerezik a legszigorúbb embert is - az eresz alatt
\"an egy kis madár, vegye le s mutassa meg.
Türelmetlenül legyintett s válasz helyett meg
most is magával vívódott. A gyermek mcgszeppent,
dc azert tovább folytatta harcát, meg akarta hódítani az apját.
- Jöjjön, no ... - óvatosan várt - jöjjön,
no ...
Apja megzavart allapotában rakialtott. Érezte,
hogy lassan újra átkos allapota felé hajlik. Nem
bírta tovább. Rohanni kfmyszerült ... kalapját fejébe vágta s földreszcgzelt szemmel, ma is összeomló akarattal - de meg egyre tartva magát kilépett a kapun.
Sikongott a lelke s az utca zaja jobban felkavarta. Elborult előtte a vil~g, talán azt sem tudta már, hogy hol jár s csak ösztöne vitte annyiszor
megjárt útja felé. Akarata újbÓl béklyóbaverten, a
kétségbeesés fáradtságában kimerülve elalélt.
- Merre mész Dénes? - szólt rá a szomszéd
füszeres.
A szó is szúrásként érte. Valamit visszamordult
a zakatoló, türelmetlen szíve dobbanásá t követve,
egyre gyorsabban rohant a céltalansagba.
A hentesmester is eléje állt viruló kedvvel. jÓkora hassal. Harsogón, nevetve állította meg.
- Allj meg, Dénes - de vigyorgó képe fokozatosan vált rémültté, ahogy Bíró Dénes komor,
zavart tekinletét ráemeJte.
- Eredj! - sziszegte vésztjóstón, majd racsattant újra - eredj az utamból - s azzal tovarohant.
Az emberek utánafordultan áUtak. Előbb döbbenetes volt a csend, később halkan megindult a
beszéd.
- Ez se jön ma már vissza - kezdte a fűsze
res - csak mikor a Dunat is kiitta, vagy ha valaki
ájultan hawhozza.
- Szegényember - szólt egy fiatal lány.
- A családját féltse, ne őt - tért végre magához megdöbbenéséből a hentes mester. - Majdnem éhenhalnak mar. Egy fillért sem hoz haza.
Szegény asszony alig tud annyit összeszedni, hogy
száraz kenyerük legyen s ha hazajön ... jobb erről
nem be~lni. A mina p is ki akarta irtani őket.
- Annyi bizonyos, hogy ma, vagy holnap. de
nagy lakú lesz újra az utcában - szólt egy vénasszony - jObb lenne a családjának is. ha nem
kellene viszont látniok Én sem bánkódnám utána.
Folyt á terefere, míg az utca vegében támadt
csődület elvonta figyelmüket. Odamentek. hogy kiváncsisaguk.at kielégítsék. A nagyobb érdekességü
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c.se.mény elfelejttette a kisebbet. A nagy tömegtö)
nem tudtak elég közel menni, de az emberek szavai
szerint autó ütött el egy embe.·t. Hordagyon, letaknrva vitték el amentök .
_ Szegényember szólt az előbb jajgató
vénasszony - milyen nagy baj lehet acsaladjara
nézve. Az ember sosem t udja, hogy hOlnap mirc
ébred fel.
Lassan szétoszlott a kivnncsiak serege, az emberek m unka bérekről, napi eseményekről beszélget_
ve kettesével, hármasával úgy, ahogy jöttek, tová bb mentek. Az élet lüktetö folyamaban eltűnt ez
az esemény is úgy, nunt a vízbevelett kavics. A
most érkezettek már nem is sejtették az előbbi eseményt, még az arcokon sem. Tudnak felejteni az
emberek.

V?lahol megkondult egy harang s hangja meszsze szalIt a város h AZai felett.
CSOkhogy felépÜlt, Dcnes - mosolygott az
asszony.
- Felépültem ... legyen hala az Islcnnek
. Vala hol a lelke mélyén elindult az érzés s ~~~_
me~~m áruiólI megjelent egy könnycsepp. Végre kifele. hullott. N~gyon ~élyröl jött, nagyon nehezen,
d? urd lett raJta a lelek s a kis család egymás kezet fo~a, egyet érezve indult haza, harallgok zúgása kozben.
Ezernyi virág. mámoros illat
pünkösd volt azon a reggelen.
'

lélekünnep ...
Kereki Gábor.

* • •

Fehér á.gyon, étergözös szobában élet-h alál
hal'cát vívja egy ember. Időnként felkiált, majd
mélységes csendbe merüL Mellette fehérköpenyes
orvosok, ápolók sürögnek, készen arra, hogy emberi
tudásuk határai között, de minden lehetöt elkövessenek.
- Amáli, vigyázz a gyermekekre.
Istenem,
mar késö ... , hogy én is vigyá.zhassa.k.
KintI az ajtó előtt Bíró Dénesné könnyes szemmel hallani véli férje szavait:
- Mi lett velünk... zokogásba fullad a
hangja s három gyermeke, mint megrebbent madá.rkák bújnak hozzá.
Kinyílik az ajtó, egy orvos biztató tekintete kis
nyugalmat ad az asszony lelkének.
- Ne sírjon, lelkem - szól jólesö biztatásul
- nem lesz senuni baj. Isten megsegíti.
- Doktor úr, az Isten is megáldja ... - s rátekint gyermekei sápadt, remegő arcara. Ömlenek
könnyei elfaradt arcán.
Bent lázálmát szenved i az' ura. Jaj, csak térne
mégis vissza. Akárhogy is, csak ne maradjunk egyedül . .. elmennek haza kétségbeesetten .. .
Lassan telnek a n apok. Ma mar a beteg ágya
mellett lehettek s ő egyszer Ma rgitot is hivta.
- Szombaton ... hozok neked hajas babat, _
mély lélegzetet vesz - Amáli, ne ... haragudjál ...
Felesége keze a homlokán van, arca megrándul. Sikoltani szeretne öröméhcn, mert ez már viszsz.atérő, jó lelke urának. Igy érzi az asszony s a
látogatás leteltével, reménykedve v iszi haza gyermekeit, hogy a mindenna pi imát elmondva lefektesse őket.
A három gyermek igaz áhitattal suttogja:
"Két kezünket összetéve, jó Istenünk, kérünk ;
:edes jó apánkat, óh add vissza nékünk."

• • •

Minden virágával virult a tavasz. Aranyló napsugár omJott a világra. A kórház előtti kert virágain megcsiHant s május nehéz vinig-illatlól málUOrosan köszöntötte a sápadt arcú embert, a ki
most indult üj élet felé. Arca szelid lett , lelke megtisztult. Akarata a nehéz vivódásokban megerősö
dött.

Történelmi naptár.
I. lUagyn r .
1588 május 5-én halt meg Giorgio Blandrata
vagy ahogyan mi nevezzük: BJandrata György'
Európa egyik leghíresebb or vosa s az U1útarizmu~
sz~~tén világhí r ű u ttörője. Saluzzo-ban ( Piemont)
szuletett 1515-ben. Az orvosi pályiIra lép s csakhama r Európa-szerte ismertte teszi nevét, mint
abban az ídöben különösell ritka diagnoszta. Igen
művelt ember, humartista, s természetesen foglalkozni kezd a Bibliával is. EITŐl kűejtett nézetei
miatt az inquizició (hitnyomozó törvényszék) gya.
nÍlba veszi s ő P áviából először Genfbe menekül,
annan pedig Zsigmond lengyel kil'áJy hívására Lengyelor szágba megy mint a király udvari orvosa.
Zsigmond leanya, Izabella, Zápolya János magyar
király felesége lesz s a király Magya rorszagra küldi
Blandratát, hogy leányá nak segítségére legyen
gyermeke születésénél. Ez a gyermek J anos Zsigmond, kit még bölcsőjében megkoronáztat atyja s
aki később Erdély fejedelme is lesz. Blandrata két
évi (kb.) magyarorszagi tartózkodás után visszatér
Olaszországba, mert azt hiszi, hogyahitnyomozó
törvényszék má.r nem ker esteti. Vicenzában csatlakozik aZokhoz a kiváló tudósokhoz (köztük a pápa
gyóntatója: B. Üchino) , akik a Bibliát kutatják s
a szentháromságot tagadó eredményre jutnak. Minthogy mozgalmuk r ohamosan terjed, az illquizició ismét felfigyel s Blandratál1ilk ismét menekülnie kell. Genfbe megy, ott azonban Kálvin - magállbeszélgetések során - rájőn, hogy nem hisz a
szetlthtiromságban, ezért el akarja fogatrti. Blandmta _ okulva Servet megégetteteséböl - elmenekiil , ismét Lengyelországba, ahol az ü. n. "Kisebb
egyház" untiárius nézeteket vnll. ItUlen hívatja át
János Zsigmond, akkor már Erdély fejedelme, gyermekkora orvosát, hogy udvari or vosává tegye. Itt
annyira megnyer i a fejedelem biza Imát, hogy nemsokára legbefolyásosabb tallúcsadója lesz. Igy ismerkedik meg Dávid Ferenccel, adja neki Servet
két könyvét elolvasásra s inditja meg Erdélyben
az unítárizmust. Blandrata különben könyvet nem
írt , teorétikus szempontból nem lleve7.hetö mély és
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rendszert alkotó teológusnak. Dávid nélkül munkája
kétségtelenül eredmén ytelell lett volna. Az egyház
megszervezésében azonban annál nagyobb érdemei
vannak. A szervezetet féltette akkor is, amikor Dávidot lebeszélni igyekezett Krisztus nem-imádását
illető elveiről, illetve ezeknek nyilvánosan valö hirdetéséről. Dávidot eHlélte a fejedelem
holtigtartö
rabságra, Blandratát azonban megtartotta udvari
orvasának s ez mentette meg az unitárius egyházat.
BlandraLa ugyanis minden befolyását latba vetve
összeszedte a megvert pásztor miatt lelkét vesztett
nyájat, püspököt neveztetett ki s lefektette azokat
az alapelveket, amelyek lehetövé tették egyhazunk
megmaradását. Blandrata halálát illetően többféle
mend e-monda keletkezett. Történ.e lmileg valószínű-

nek látszik azonban, hogy nyugodt öregségben h'alt
meg (a magyar t ö rténészek szerint 1588, a néme_
tek szerint 1590) május 5·én, Gyulafehervárt.
JI. Külföld.
181 2 május 5·én született Browning Róbert, a
nagy unitárius költő,
1820 mitjus lS-én született Ninghtingale Florence, az elsö hadiápolás megszervezője, unitárius
hölgy.
1803 május 25-én született Emerson W. Ralph,
a hires filozófus és uhltárius úttörö; s csodálatosképen ugyanezen a n apo n született 1BI0-ben Chan.
ning E. Vilmos, a másik híres ame rikai unitárius
vezető ember.

Sz. I. S.

Bölöni Farkas Sándor emléke a Mezőgazdasági Kiállításon.
A Mezőgazdasági KláHltás és Tenyészá.llatvásáron
ezúttal els6fzben szel'epelt a felszabadult Erdély mező
gazdasaga. K ülön erdélyi pavillonban muta ttik be a
nagy fejletlségü erdé lyi szövetkezeti mozgalom mUkö·
dését, m elyfől egész Magyal'ol'szág példát vehet. A pa•

villolllxm belépve, örömteljes megl€7)eté6sel /<ittam ma·
gam elött, a twgy l!J1itárjJl6, Bö/ölli Farkas Sándor, az
e/sd Amerikát járt m(l,gyar, életflagyságu arcképét. A z
aláirdsbd/ kideriil, Irogy 6 alapitotla a világon a z els6
szöve tkezete!, aKolozsvari GOluloskodd Társaságot.

Ott lAtjuk melleUe a társaság 1825·ben kelt alapitó le·
velét és első jegyzőkönyveit is. A közgazdaságtan ta·
nítása szel'lnt a szövetkezeti mozgalom úttörői a "roehdalel takácsok" voltak, ők alapitották Angliában az
első Ismert szövetkezetet. A 22 éves e/nyomatds alatti
össze/ogásból l elvirág zott erdélyi szövetkezeti mozgalomnak kellett fö/derítellie és a fölszabadulás 1ddlr a
közvélemény, elé tánlia, 'lOgy az erdélyi 'IIU)..gyar szell em, millt a'flnyi m6s ootl, itt is megeUJzte két évtized.
del a 'Iyl/ga/ot, Ez en 1Icm is csodálkozhatunk, hiszeII
az erdélyi szellemnek Ir cm id egeI! a szövetkezeti. gon dolat. A székelyek között és Er'délyben mindeniitt, számos példáját látjuk az összefogáS1l{Lk, a közös munkálUIk, Iwgy eStl.k a közismert kaldk<it emlftsen~, vagy a
Ba/áaz F erenc, mészMi /elkésziimk, az erdélyi szővet
kezeti mozgalom /elkes apos/ota, " Rög alatt" c, 11"11.111kájá.bdl 18mert Kopta társaságo I, amely az egyIrázközségi ;egyzókőnyvek taml.sága szerint az 1790-os
évekMI kezdve J30 éven (d, társu/ati alapon müveltc
az egYházköZSég birtokáb(.III 1év6 kertet s mint ilyell
l} világ el.sd földbér/6 .szövetkezete volt.
Ebben a pavlllonban főként tá.blázatok és rajzok

Ismertetik az el'délyl szövetkezetek nagyru:ányú mUkö.
dését. A felcsikl Szövetkezetek nem hoztak kiállitásl
anyagot a szállitál! drá.ga.sága miatt, hanem abból a
pénzből egy hrizat épitenek és azt kUldlk e l az árvízkAl"osultaknak. A Pitvar SZÖvetkezet gazdag. szinpom_
PM kláll{táaa. 3.2.Cnban bővel\ ká.1'p6tolt mindenkit a
többiek egys'IerOrrogMrt.
Ott láttuk II klállitó.son az erdélyi sót, az erdélyi
tát. Il vadáaza.ll klAlllláaon a vadászok s'lfvét megdo_
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zsakmányként a medvét és zergét, a par hónap
alatt Buda.pesten ls Ismertté lett korondi agyagál'ukat.
D e mindetr el, fölött örömm el lát/uk IéjJteu-llyolllon harisnyás székely testvéreinket , akik 22 év utcin végre
ismét szaba~lon jőhetnek a 'IIKJ.gyar j(h;árosba , lrogy
fnmrkájuk gyiimölcscit bemutassák.

•

HEGEDüS GYULA.

Bölöni Farkas Súmlor 1795 december H-én született Bölönben. Szülőháza ma ls áll s rajta egy egyszerO
t ábla hirde ti J!:szak·Amel'lka utazójának emlékét. ~lint
késői rokona, magam ls laktam ebben II vastagfalú
emeletes házban, mely örökség jogán akkol' nagyapám
tu lajdona volt s mi az oláhok e löl mentve az anya és
gyermek életét, meg htizódtunk abba n. Nagyapám sokat beszélt ösün!o'öl, d e csak később értettem meg
nagyszel'Uségét,
Bölöni Farkas Sándor Kolozsvárott az unitárius
főlsko l An és a lleeumban végezte tanulmányait, majd
l a16·ban a marosvá.sal·he lyl tábUi.hoz ment jogi gya·
kO I·latra.
Barátsagban állott Kazlnezyval és Wesselényi Mik·
l6ssal s még számos klváló emberünkkel. akik elismeréssel voltak IrányAban. Később átment az Erdélyi
Kancelláriához s igy Béesben é.lt 1830-ig.
183l-ben gróf Béldy F erenccel együtt ismeri meg
Németországot, Hollandiát és Angliát s 1831 júliusá ·
ban AInerikába megy. Végigjárja e:szak-Amel'ikát s
viss'!'atérve utnzésá.ról érdekes képet fest "Utazás
Sszo.k- Anr crikálxm" ermU könyvében. (Kvár 1834.) Ez
a kJadás hamal' elfogy s 1835-ben második kiadását
él've e l, hirdeti annak nagysze rU érdekességét. A Tudo·
mAnyos Akadémia _ ellsmeré.sképpen - l evelező tagjávA választja.
Forditásai , melyek kéziratban maradtak f elUl, a
kolozsvári unitárius főiskola könyvtárában örlztetnek,
Erdélyi t ÖI1.é.netl kulatásokkal fogLalkowtt ]842
februá r 3·án bekövetke'letl halálálg. A kolozsvári há'1songál'dl temetőben nyugs'!'lk, de nagysága előtllnö
emlékével lépten-nyomon taJálko'lunk.
Kerek i Gábor

vitéz Bertalan Árpád
1898- 1941.
Országszerte Ilagy és mély részvét mellett
utolsó útjára kísértük vitéz Bertalan Árpád őrna
gyol, aki a magyar föld ezerszer vérrel és áldozat tokkal mcgsz(mtelt földjére egy emberi élet legnagyobb á ldozatát, piros vérét hu~.J ~:ta. A katonanemzet történelmében, nagy hosok galériájában
méltó helyen él tová bb. Testvérünk volt egyreszt a

drága magyar vér szorosan összekapcsoló erejénél
fogva, másrészt a lélek mélységes érzéseiben gyökerező unitárius vallás szerinti Isten
imádásban.
Emléke él, példája biztat. .
189B-ban Pozsonyban született, régi katona családból. A vihighilborúban nagyszerű haditettek végrehajtása jutalmazásaképpen a Mária Terézia Rend
lovagkeresztjével t.ünlették ki s 1922-ben a Kor.mányzó Ur vitézzé avatta.
A békében dolgozó, szervező katona példaképét
kell, hogy meglássuk benne. Amikor a honvédség
keretében az ejtőernyős alakulat felállítására is sor
került, a vezetöség benne látta. meg az arra hivatottal s a szervezéssel megbízta..
A Magyar Katonaujság így jellemzi:
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" Még csak böl csőjét ringatta az ejtőernyős
csapat, amikor Bertalan századosnak hivatalosan
egyik helyőrségből a másikba kellett repülőgépen
mennie. Véletlen baleset fOlytán a gép lezuhant,
többi utitársa - ki stilyosan, ki könnyebben menekült, ö maga láb és bordatörést szenvedett.
Mosolyogva. bátorítva, lelkesen szólt azután honvédeihez.

- LaljiLtok fiuk, a jó C!jtöcrnyős még ejtőer
nyő nélkül is lC!ugrik a felhők közül _ még se történik kutyabaja sem!
Lelkesen fo lyt az ejtőernyős kiképzé". Alapos
előkészítés után
ugranak a fiűk a felhök között
szálló gépekből. Az egyik talán megszeppent,
ügyetlenkedett, az ejtőernyő zsinór ja a litbitra tekeredett, nem tudott kinyilni s a derék ejtőernyős
hősi halottja lett a szebb magyar jővőnek ... Lélekzetét folytva állot.t a csapat, mondjuk meg öszintén , a gyakorlatlan ujoncok megszeppentek. Bertalan őrnagyban az igazi magyar tiszt katonaeszmé_
nye lobbant lángra.
- Rakjátok össze az e rnyő t - parancsolta _
az összes tisztek velem együtt repülnek és ugranak!
Én magam lezuhant bajtársunk ernyőjét viszem s
bebizonyítom, hogy Jól működik!
Pár perc mulva felhördült a motor s rövidre
reá fehér gömbök tÍSZtak a kék égen s a tisztek
sértetlenül földre értek. Fellobbant bátran a fitik
magyar szive, visszhangozták Bertalan őrnagy nagy
magyar szívének példaadó lüktetését."
Délvidékünk visszaszerzésénél áldozta fel még
fiatal életét. " Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned és meghalnod kell."
Temetésén egyházunk szertartását Józan Miklós esperes végezte el. Kormányzó Urunk is elkísérte utolsó föld i utjára, mely a Farkasréti temetőben
Irtv~cl
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Miért emelték az adómat?
Az utóbbi napokban hallottuk néhányszor ezt
a kérdést. Nem sokszor, de elégszer ahhoz, hógy érdemesnek tartsuk utána érdeklődni az egyházi irodán, hiszen lehetnek olvasóink között olyanok is,
akik nem kérdezték, de magukban gondolkozhattak
róla.

Az egyházközség adókivető bizottsagitnak II
lelkészek nem tagjai, ezért kellett felvilágosititsért
arTa illetékesekhez fordulnunk. Tehat: miért emelték az egyházi adót?
1. Némelyeknél azért, mert az utóbbi hónapok
folyamán vagy maguk jelentették be jövedelmük
növekedését, vagy az adóhivatal közölte azt egyhitzkőz.ségünkkel. Te rmészetes,
hogy a jövedelem
emelkedésével az egyházi adó is emelkedik, mert
egyházközségünk a progresszív adóztatás rendsze·
rét gyakorolja, _ mint minden mas keresztény felekezet is, _ hiszen igazságtalanság lenne, hogy kis
jövedelmű ember ugyanannyi, vagy aránylag na-
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gyobb adót fizessen, mint a nagy jövedelmű hívő.
Híveink tiljékoztatása céljábÓl közöljiik az adókulcsot.
4
P
Évi 2000 P jövedele mig az egyházi adó
5-1 0 P
2001 - 2400
ll-20 P
240] - 4800
21- 30 P
4801- 6000
31-50 P
6001- 9000
51- 100 P
9001- 15000
101-200 P
15001- 30000
201-500 P
30000 P-n felül
Nyugodtan elmond hat juk, hogya fenti adókulcs igen méltá.nyos, mindenesetre sokkal alacsonyabb, mint amennyit más felekezeteknél fizetnek a
hívők.

2. Mindenkinek emelték az adóját 10 %-kal ,
amint azt az ltrtesítő ismertette is egyik előbbi szamában, Koháry-utcai templomunk üj ruhába öltöztetésének fedezésére. Ötven évvel ezelőtt épült
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templomunk, azóta sem festés, sem javítás nem
volt benne. Orgonánk is akkor épüJt, azóta megviselőd ött, de meg a mai igényeknek már nem is felel
meg az akkori egyszerűbb és kisebb megoldas.
3. Más egyházak gazdag alapítványokkal rendelkeznek, van olyan egyház is, amelyiknek, mint
kegyúr, a székesfőváros fizeti minden kiadását, a
lelkészek fizetésétől az egyházfiéig, a fütéstől és
világítástól elkezdve az egyházi zenekar és énekkar
kiadás8ig. Nekünk unitáriusoknak, nincsenek nagy
alapítványaink s a székesfőváros csak egyik lelkés.zünk fizetésehez járul h ozzá - a székesfővárosi
iskolákban végzett vaJlásoktatásért. Lényegesen
kisebb mértékben hozzájárul az állam a ti.ibbi lelkész fizetésének kiegészítéséhez ( kongrua), ez azonban csak igen kis hányada a lelkészek fizetésének,
am j pedig _ mb felekezetü lelkészek fizetéséhez
mérten - nem valami magas. Fizetnünk kell azonban egyházi alkalmazottainkat is, amellett az egyesületek kiadúsai is tetemes összeget emesztenek fe l.

városát csak úgy tehetjUk cgészen magyarrA, ba
vidéki lllagyar és székely tcstvéreinket telepítjük
ide. Unitárius egyházunk a legrnagyarabb egyház
hazánkban , minden itt letelepit.ctt unitárius tehát
egyúttal n főváros magyarságának erősödését is jelenti.
S aztán, valamikor talán éppen azokból lesznek
a legbuzg6bb és legáldozatkészebb unitárius egyház...fenntartók, akiket ma segítünk s letelepedésük·
höz módot nyu jtunk.
Meg vagyunk győződve róla, hogy aki elolvassa
ezt a néhány magyarázó sort, a jövőben nem fogja
ké,rdezru: miért emelték az adómat ! Ellenkezőleg,
meg a felemelt adón felül is iparkodni fog egyha.
zunk súlyos kiadásait enyhíteni.

4. Utóbbi időben sok váratlan kiadása akadt
egyházközségünknek. A vagyonváltság két házunk
(egyetlen jövedelmi forrásunk!) után, légvédelmi
pincék stb. építése. Mindezeket fedezni kellett.
5. "Szegények mindig lesznek veletek" - mon·
dotta volt Jézus. Hát nálunk, unitáriusolmáI igazán mindig varutak szegények veliink. Általában híveink nagyobb része tartozik a szegények közé,
mint más egyházaknál, mert minket négysziz éven
át üldöztek, fosztottak meg hivatalainktól, földÜnk·
től, megélhetésünktől vallásunk miatt. A lelkészi
irodán - azt lehet mondani - egyik szegény a
másiknak adja a kilincsel A.llástalan apák, beteg
gyermeküket magukkal hurcoló anyák Iégiója vonul
fel n apról-napra. Boldog az, aki egyházi adót fizethet s nincs rákényszerillve, hogy maga is beálljon
ebbe a szomorú menetbe.

cimmel az 2rte.sltó mult havi számában felhIvtam volt
a lap olvasóinak szives figyeimét a dr. Gelei József
Merre l!akl4ju1!k ' nemrégen megjelent könyvére. Ak:
kor megigértem, hogy a legközelebbi alkalommal réFz .
letesen Ismertetem ·a munkát. Természetesen csak
föbb vonalaiban.
Gelei könyve arra a kérdésre akar megfelelni,
ami ma minden gondolkozó magyar embert öröl, lz·
gat és foglalkoztat - ml a teendőnk ma, merre halad·
junk, hogy útvesztő mélységbe ne essünk? ]'li az a
varázsige, ami minden aggodalmat eloszlat és minden
akaratot magasba lendIt ? Ez az életforrás szerinte:
a közösségtudat. Hangsúlyozza., hogy nem közösség-

6. A segítségre szorulók amúgy is nagy sere.
géhez utóbbi hónapokban a székely menekültek is
hozzácsatla koz:tak. Altalában, akár menekült, akár
csak jObb megélhetés után vágyó és Pestre jött em.
be.r az illet?, első útja hozzánk vezeti. Székely véremk te.rmeszetesnek tartják - s mi is _ hogy
Pestre erkezve, felkeressék a lelkészi hivatalt és
segitséget, ajánló leveleket, szállást, állást kérjenek. Egymáson segíteni keresztény kötelességünk.
Amellett a s.zékelyföld visszatérte az egész ország.
n~ nyere;Sége: f~jáv~l, sÓjával, fürdőivel , ezernyi
m~s t~rmeszetl kmcsevel, és kemény magyar és
~lHtárlUs népével. lllő, hogy viszonzásul gondOSkod.
Ju~ azokról, akik otthon megélni nem tudnak (a
s:e ke1y föld túlnépesedett - Istennek hála!) s a
fovárosban keresnek megélhetést. FővárOSunk tárt
karokkal fogadott hosszú évtizedeken át minden
ne~.mag~a: bevándorlót. Segítette ezeket az orszag, a fovaros, s n em utolsó sorban, azok a közületek. amelyek saját véreik elhelyezését olyan ki.
tartó buzgal?mmnl s minket bizony megszégyenítő
ál~oza.~kés:seggel szolgálták. Végre egyszer már
mmekunk LS rá kell ébred.nünk, hogy országunk fő.
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Egy gondolkoztató könyv

érzet, hanem tudat.

"A közösségtudat jelenti - úgymond - aDnak be•
ismerését, átérzését, fennhangon való vallását és tele
örömmel való átélését, beteljeslté.sét, hogy egy nem·
zetnek vagyunk egyforma, egysorsú, egykötelességü és
egyrendeltetésU fiai. Maga a közösség valósága pedig
azt, hogy nem egyszcl1len belőlünk, egyénekből tevő
dik össze a nemzet, hanem a nelTl7.et egésze öröktől
való és hogy nz évszli.z.adok sorli..n nemzedékről -nemze
dékre mindjobban tagol6dva bennünk va lósult meg,
miközben oszthatatlan egésze lényegében sohasem
csorbult, hanem bál'mennyh'e is sz.aporodtunk. általunk mindig csak mélysége, terjedelme és hatalma nÖ·
vekedett. Az igét t ellát, hogy a tllm~et fiaiball él, ·meg
kell fordita1l1mk és kemétty hangOlI azt kUiltammk. a
ftak élnek a ,wmzetbe,~ é8 a nem.zet által."

E vará.z.sige köre 8Orakoztatja érveit, tudományos
kutatása inak eredményét, mint a gyöngy~meket.
Mindent a közösségét1, a hazAért! Ennek a szent gon·
dolatnak szolgtUatába állitja .az egyént, a csal adot. a
honvédséget. a nevelést, a vQ.Uast és egyházat.
A mult csak annyiban mult, amennyiben e nagy
gondolatnak szolgá.! alapul. lL jelen csak akkor jelen
és értékes munkameZÖ. amiko!" a nemzeti gondolat ka·
lMza.lt tenni s a. jövő csak akkor érdemes a jövő szep
jelzöjére ha ennek a nagy Igozsllgn..'l.k sugal'ait vetJti
elöl·e a lélek tUkl·ére.

Igy é rtjül{ meg aztán, hogy II most annyira divatos éle/Mr clmtJ/eMr t nem lelkcaedlk. Hiszen - álla_
pltja. mcS' _ "Il népek vlswnyát úgyso az üre.!! élettér
szabályol'.za, hAnem II viszonyt nemessé és értékessé,

az életközösségek te.sztk."
A mostanában sokat emlegetett fa jvéctelem, fajlaelmélet, vérkcvercd6s stb. elég súlyos kérdései ls világos és tiszta megfejtést találnak munkájában. Ehhez
II kérdés-csoporthoz II szakember biztos kezével nyul
ma II sejtek titok.
ho =A , mert hiszen Magya rországon
utos életének legeLsörendU tudósa. Nem mindennapi
élvezet s főleg tanulságos nyereség e téren kővelnűnk
II klvAIó sza.kférllú ulmutat.á.salt. Megá.lla pltásait nem
neLkmözheUk azok elsöaOrban, ,a kikre II magyar nem-

zet egészségllgye van brzva.
De haszonna l olvashatják azok is, akiket e!sösol'ban II nemzet, az ember lelki élete érdekel és foglalkoztat. Az olyan mondata - mint például ez: "A fajkeveredések kérdése teljesen tapasztalati kélUés, s a
kutatAsokkal, de csaki,~ k!~!atá.sokkal csaknem minden
vonatkozásaiban megközelfthető" óvatosságra Inthetik azokat, a.klk a f elszinen szeretnek jámi ebben a
szövevényes kérdésben,
A magyar faj értékes voltára számtalan példával
mutat rá s nem hajlandó az.okna.k táborába szegődni,
akik az átértékelés vitatható becsü érveivel szeretik a
nemzet örökéletébe vetett hitet gyenglteni. Fontos és
találó szaval vannak az űgynevezett timini álok meséjének elllélesére ls, Aki magyar, ád valamit magára,
lelkesen tapsolhat ezlré..nyű megállapithalnak.
Komoly figyelmet érdemelnek a k eresztény egyházak magasabb rendü hi vatását méltaló sorai ls. Nekünk, unJtárlusoknak és áltaJában erdélyieknek régi
Ismerőseink Idevágó mondatai, de abban az összefüggésben, amelyben Gelei a1kalmaz.za, mégis újak. Minden
jó keresztény embemek olvasnia k e llene ezeket!
KUJön fejezetben tárgyalja a hon földjére és annak megtart6jára: a honvédségre vonatkozó gondolat.ait s hangsúlyozottan emeli kl, hogy a hadsereg a
sz6 legsz.orosabb értelmében 1W1I\.Zeti luul$ereg kell,
hogy legyen! A fhm 8zeruezetekre hivatkozással szükségesnek tartja, hogy valamilyen alakban a nők ls katonai szolgalatol teljesitsenek.
A közösségtudat kifejlesztésére irányul6 elvei ab.
ban csúcsosodnak kl. hogya nemzet testének minden
egyes tagja minden téren tisztán és világosan lássa és
szemlélje kötelességét. Olyan tudatosan dolgozzék a
nagy egesz nagyeéljainak megval6sitásán, mint a
hadseregek katonái az eléjük tarolt f eladatok végre.
hajtásán. Erre a nagy hivatásra azonban a nemzetet
ni kell nevelni. Ennek a nemzetnevelésnek egyöntelOnek és céltudatosnak k ell lennie!
A nemzetneveJés gerLncének a cselekvésre val6
velést tekLntl. Egészében eredeti az a gondolata, hogy
az állam és egyház - a két legnagyobb nevelő _ akkor jArna el h elyesen, "ha felülvlzsgálna minden esküt
s II csewkl1és tiszteletét mindenben keresztülvinné." Eb.
böl a gondolatból fakad a könyvében található cselelwij

i
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A Oclel. tlzparancaolata abban különbözik a Móze-

sétöl, hogy abban egyellen tiltó rendelkezés sincs. Ami
cgyébként folyik a k önyv alapvetö gondolataiból 1:1
amit ö Ilyeténképpen magyaráz meg:
"Ha én kerülnJ . tudtam a t11a1m.aknak parancsokba foglalásAt, annak az az alapelve, a magyarázata,
hogy a szeret et és a munka mentesit a blinözéstöl,
hogy az a tökéletC8Ségre tÖI-ekvő ember. aki az istennek teL<:!zö jót cselekszi, az se nem Il:Itentagadó, se nem
tolvaj. sc nem gyilkos! s aki csalé.dszerető. az se n em
parázna, se nem a más feleségének kivánója."
Azzal végzem, amivel kezdettem. A Gelei könyve
gondolkoztat6-könyv. Egyes tételeivel lehet vitatkozni,
dc elolvasni minden esz.méJö magyar embernek hasznára válik.
Gelei könyve végBÖ soraiban szerényen "útköuczö
napszámOS'nak" nevezi magát. Helye azonban az lit·
törők között van!
BARABÁS ISTVÁN.

Rövid Nöszövetségi Beszámoló.
Nőszövetségűnk

március 17-én tartotta meg ez évi
közgyülesét. Elnökilnk Józan M 'jklósné meleg szavakkal emlékezett meg az év fontos eseményeirol, mely
erd élyi nőtestvél'e1nkkel s a kolozsvári központtal szo·
ros kapcsolatot hozott létl·e. Halásak vagyunk a Min- .
denhatónak, hogy ebben a nagy k egyelemben részes!tett bennünket.
Vi téz Nyiredy Gézáné főtltkárunk a kolozsvári közgyülésen kévlselte Nőegyletunket. otUétekor indítvá·
nyozta, hogy a székelykeresztUri gazdasági Isk ola nyári
ta nfolyamán kulturális tárgyakkal bövltsék az tan·
anyagot, melynek elöa.dasára. a budapesti Nöegylet
Szabó GáboNlé Weres Jolá"t lekilldené. A közgyQlés
tagjai nagy örömmel fogadták az Indítványt s megbizták Gyarmathy Piroska tanárn6t az előkészitési munkák végrehajtásával. Azt reméljük, hogy ezáltal a szék elyk ereszturi nyarl tanfolyam népfőiskolai jelleget
nyer, mert Sz. Weres Jolán kiváló szakértője és Ismerője . Il nópfőiskolal gondolatnak.
Erdélyböl nap-nap utAn jöttek s mind a mai napig jönnek otthon nélkill ma t'adt hlttestvérelnk. Ezek·
nek eligazitását és új életsorsuk belndltását Barabás
lstm;lIl1 é és Nyirc/ly Erzsébet vették kezükbe. KözgyOlésUnk nagyhOl'd erejü munkájukért jegyzőkönyvl köszönetet SZAvazott meg mindkettőjük részére.
Mult év április 8-án Otthon-a.vató ünnepélyét reDd eztünk újonnan berendezett h elyiségtlnkben. A szép
székely stilusú, faragott bútort Domokos Albert pestszentlőrinci hittestvérünk készitette, asztalosmester
bátyjával együtt. KözgylilésUnk jegyzőkönyvi kÖSZÖnetet szavazott meg lelkes és Aldozatos nőtestvéreink
nek , akik adományaikkal új otlhonunk berendezéséhez
h ozzásegftettek bennünket. J6ttevölnk nevel: J ózan
Mlkl6sné, Halász Jánosné. Török I stvánné. Hédervári
Hug6 né, Barabás Istvánné, Lawnel' Károlyné. özv. K.
Kiss J enőné, özv. Nyírő Gézáné. v. Nyiredy Gézáné,
Polgd.r Margit, SIg-mond Sándorné, Sepsl J ánosné, ozv.
Ráduly Jánosné, dr. Oslki Gáborné. Nylredy Erzsébet,
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tOnk kl, h 'ogy mélyebb beteklntésl alkamat nyujthassun • t agJai nk részére . egyházunk Irodalmába.
December első napjaiban vesztettük cl dr. Euyedy
Rú/Jerllló fl,.. P iinkösU Mririát, akit nagy I'észvéttel klsél'Wnk ld utolsó útjára, s kegyel ettel örlzllllk eml ~kJ:t
sr.!vünkben.. Nőcgyletünknek még egy Ulránd okulja
It TOnllUl Cecil sfr jáhol': mentünk, Iván Mar gIt és
vo.
lt
<

v. NYll-WY Gézáné képviseltek NöcgyletUllkel. Szerete

magyar nagyasszonyunk sirjára erdélyi földel vitt II
kfildöttség. Boros pOspök úr halála aikaimnval Józan

l\llklósné elnökUnk méltatta emléket meleg szavakkal.
KözgyülésUnket megelözöleg választmányl gy.~lést
tartottunk. Választmányl tagjaink névsora a kovetkező:

Buzogány Amw, ö:ro. Fábr!! E déné, P éterffy
Jlilill (Ir. Csiki Gliborné, Polgór Margit , Csik.i PÚ/fl é,
Mcré~z K/iro/yné, I vál! Margit, úlwIler Károlyné, özv.
Sc1t 8y ErllQué, Vidor Ruppcrhlé, Szent-/ uónyi Sándorné, BOrS08"/16 lVOIldler Irma, K. Kiss JenŐI/é, Albert
Jállo$tlé, JC/kobl Fiilölmé, özv. Török K úlmáll11é, VW'ga
Js/ u(ifmt, Sz. lVer88 JoUill, Belo uáry Ist uál1116, d r. Ha~
/ász J<hZOSllé, PC/W!Jzpcrt l Károlyné, B erde Lajosné, H egcdiis Gyulállé.
Az O rszágos U,!ilórills Nök Szövetség(mek február
hó 20-án, Kolozsvaron tartott gyUlésén, budapesti Nő

egylelÜnk jelölése alapjÓll, az Országos Unitárius Nők
Szövetségének megüresedctt alelnökl tIsztéségre v.
Nyiredy Gkállét, és két újonnan megvá.lasztott választmányi tagjául K. Kiss JGllóllét ts özv. Nyirö GéZál1ét választotla meg.
December hónapban szeretetvendégséget rendeitü nk a székely háztartAsI alkalmazottak r észére, húsvétkor újra egybeh!vtllk öket és akkor elhatároztuk,
hogy ezentúl minden vasll.rnap délut án összegyüjtjUk
öket nőszövetségl otthonunkban. hogy a testvéri és hIttestvér! kapcsolatot szorosabba tegyük ezáltal. Bcd(J
J,WCl, egyetemet végzett testvérünk vette kezébe II
székely leányok Irányi tását, nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel. KIvánjuk, hogy munkájával minél szebb
eredményt érjen el.
(v . Ny. G.-lI é.)

•

HIREK

.
,
A vIsszatert Délvidéket
holc Ilünk nek háláta dó érJ.éssel ölelj ük ke blünkre. A
m a g~'ar vúg~'ul l, ezerszer átélt álmok rész be nj be1~lj esedé.... ~. ujabb remcnyekkel tölt el a. mugyll r
jü,'ü me ré!..7. ,'jrág'J.ás:l. irá nt. Holdog~lII köszöntjii l, II
\'il.szatérleket s szcmiillllbe ll a testNér ör ö mkönnyei
cSilloj,"uull, lIc1.s:r.orításullllban _ e.gyre e rősö düen _
a ma j,')'ar hit" is leuá ldotta l eh etőségeit t:r~I.\'e.
eg:yül1 Imla dtlllk aZOI1 az uton, mel yen élnünk t:s
mc);"halnuuk I.cll .
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Józun l\1i1dösllali, a lX. egyházkör esperesenek,
a rendőrlegenyseg vallásos nevelese tere n kifejtett
érdemei juta lmazásaképen Kormányzó Urunk elismerésének ismetelten való tudtuladásat N!ndelte. A
magunk reszérő} ez alkalommal is kerjük lslen ál·
disát további munkásságára, remélve, hogy azt sza·
m os esztendőn keresztül végezheti mindnyájunk
örömére.
A l<oufirm:Iciöi üllnel)ély müjus hó 22-en d. e.
10 órakor lesz a Koháry-utcai templomban . A kjké rdezCs 21-en d. e. 10 órakor ugyanott. A2. ér deklődőket mindkét alk alomra szeretettel hívjuk.
A Konferenciás Tábor In téző Bizot l<;ága nyári
konferenciáját ez évben is megtartja Magyarkúton,
az unitárius nyar a lótelepen. Elő adók: Szent-Iványi
Sándor v. teo\. tanár és Csifó Nagy L ászló a Dávid
Ferenc Ifjúsági Egylet Egyetemes Szervezetenek
elnöke. A konferencia pünkösd ünnepen, június hó
l-én és 2-án lesz. Mindkét napon isten tiszteletet tartunk, június l-én úrvacsora osztáseal. Első napon
préd ikál Szent-I ványi Sándor, második napon prédikál és első napon úrvacsorát oszt. Csifó Nagy
L ászló. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Tekintettel a vasúti közlekedési rend kialakulatlanságára, kérjük afiait, hogy reszvételüket folyó hó
25-ig jelentsék be a K oháry-utcai lelkészi iroclaban
személyesen, levelezőlapon vagy telefonon (117529) es ugyanott kérjenek felvilágosítást az ulazasra vonatkozóan is. A konferencia alkalmával
reggel teát, délben levest fillérekért adunk. Cukrot
és egyeb eleimet, úgyszintén takarót mindenki hozzon magával. A vasúti jegyeket mindenki sajátmaga váltja meg. ReméJjük, hogy szépszámban
gyűl ve össze, az eddigiekhez hasonlóan,
kellemes
emlékekkel gazdagodhatunk az idén is.
Unitárius Ifjús ági Konferencia. Szép sikerrel
zajlott le április 19-én a Misszióházban az uni t árius
if júság konferenciá j a. A konferenciát, - mint ismer etes - a " Brassai" Egyesület k ezdeményezte
•
•
s a Konferenciás Tábor Intézőb i zottságának megblzásáb61 a LeányegyJettel karöl t ve meg is rendezle.
A konf erencia témája a mai időkben annyiszor felvetett kérdés: "Van-e szükség vallásra?" volt. Szent-Iványi Sándor teol. tanár e címmel tartott
mélyen járó e lőadása nagy tet szést keltett a Konferencia mintegy ötven főnyi hallgat ósága elött. Az
előadást vita k ővette, amelyben sokan vettek részt.
Ezután Szent-Iványi Sándor válaszolt a feltett kérdésekre, majd Gombos S~uel, a "Br assai" Egyesület elnöke mondott köszönetet az ifjúság nevében az
értékes előadásért. Ezek után a Konferencia a " H atalmas Isten, győzhetetl en várunk . . ." kczdetü egyházi énekkel ért véget. Valamennyi jelenlévő azza l
az érzéssel távowtt, hogy nagy lelki elménnyel gazdagodott a Konferencián, amelyért a legnagyobb
köszönet Szenl-Iványi Sá.lld Ol·t illeti. A ](onfeI'Cllcia sikerére való tekintettel clhatArozták a jelenJévők, hogy sűrűbb időközben gyűlnek majd össze
ilyen vitaest-jcllegű megbeszélésekre.

-gs-

Ifj. Kozma Ferenc ariát századossá léptették
elő . A rendkivüli elölépte téshcz jókivánágunkat sze·
retettel fűzzük.
€rettségizen dő
n ö" elldekeink \'alhisvizsgáját
május hó 5-en d. u. 6 órai kezdettel tartottuk meg
.a Koháry-u. templomban, ahol 21-en számoltak be a
bizottság elött tanulmányaikról : Bartha Ferenc,
"Bartók Margit, Havas Lujza, Kozma Endre, Kőrös
pataki Kiss Erv-in, LaWller Erika, Ligeti Sándor, Osváth J ulianna, Marosi J ános, S. Nagy Béla, Zsakó
Andor ZsaM Lívia, Máthé Attila, L étay Andor, Veress
Plank Magdolna, Szobotka Lilla , Irsai Emil,
Balassa Györgyi, Nagy Yvette, v. Gvidó Béla. 'További boldogulásukra Isten áldását kérjük.
A P üSPÖK ÉS FÖGONDNOK V ALASZTó
:ZSINAT á priliS hó 27-re egybehívott ülését az Egyházi Képvise lő Tanács bizonytalan időre elhalasztotta, tekintettel a nehéz közlekedési \'iszonyokra.
.
Az U nitárius egyházközség köny\'tárából blRny'zik az I937-es évkönyv, mely az Unitárius :€rtesítő
kiadásában jelent meg. Kérjük híveinket, hogy ha
lelesleges példanyuk van, úgy a lelkészi hivatalba
(V., Koháry-u. 4.) eljuttatni szíveskedjenek.
Az wLitá rius háztartási a lka lmazottak minden
vasárnap d. u. 4 órától összejövetelt tartanak a Nő
szövetség helyiségeiben ( V., Koháry-u. 4 . sz. L em.
2. lépcső). Vallásos ünnepélyeket, kirándulásokat es
tanulmányi sétákat rendezünk Budapest nevezetes'ségeinek megtekintésére. Aki csak teheti, székely
Tuhában vegyen részt az erdélyi, unitárius testvéritalálkozón. Első összejövetelünk nagypénteken d. u.
4 órakor volt. Ez alkalonunal bibliamagyará.zatot
tartott Szent·Ivanyi Sándor vall. tan. lelkész. s :l
'szép számban megjelentekkel igen sokáig beszélget tek fontos kérdésekről J ózan Afiklósné nőszövetségi
elnöknő , Barabás Istvánné és Nyiredy Erzsébet Nő
'szövetségünk buzgó tisztviselői. A vasárnapon ként
rendezendő összejövetelekre mindenkit szeretettel
vár a Nőszövetség.
H ázasságkötések. Május IO-én esküdött örök
"hűséget egymásnak Győrfy Sárika, Győrfy' István
volt teológiai tanár afia leánya, és Sántha Lajos.
'Gratulálunk ! - Harfás L ászló rk. Pap !rén unit árius.sal, Titkos Endre r. k. Szász Erzsébet unitárius'3al. ISten áldása legyen mindnyájuk életén.
Halottaink: özv. dubovai Dubovay Ödönné Mocsáry Margit április 13-án, hosszú szenvedés után
elhúnyt. Kelemen Béla atyánkfia budapesti egyházltözségűnk gondnoka. az elhúnyt áldott lelkű nagyasszonyban felesége édesanyját gyászolja. _ Thury
Ferenc 85 éves, özv. Csereklye Jánosné, R oter Amália 77 éves korukba elhúnytak .
•
Dr. B<lrbély Gyula táblabíró
47 éves korában
'Debrecenben elhúnyt. Máramarosszigeten a családi
slrholtban helyezték nyugalomra.
Özv. Gaál Józsefné Rásztoczky Jolán evangélikus vallású testvérünk 57 éves korltban Rimaszomhaton elhúnyt. Gaál Ödön mérnök afia az elhúnylban édesanyjat gyászolja. - Emléküket szeretet"tel őrizzük.

"Erdély visszatért."
, A Ké~zöművés:~ti Főisko la

fenti címen pá.
I yaza~t hlrd~tet.~ ~ssze hall gnt6i rt:s7.ére. A nagy.
számu I)á lyázó kozul B e n e oz é d i Sándor szobrá.!Jz_
művész-hall gató atyánkfia nye rte el a dijat. Ereft.

f::.:.a,

.

,

.

d eti, egyszerűségében rej l ő művészi értékű alkotásának képét , lapunk útján örömmel nmtatjuk be
atyánkfiainak. Ezt a szobrot k étméter es alakokkal,
k őbevés ve fel fogják állítani az Epreskertben, a
Főisko l a művész-teleJ>én. Benezéd.i atyánkfia. további munkáj~hO'Z Isten á ldását kérjük.
•

A dunapataji án'ízkárosultak részér e ápriliS hó
végéig az alábbi adomilnyok folytak be: Vértes
J enő ft-, J ózan Miklós és neje 5.-, Barabás Istvánné 5.- , Szent-Iványi Sándorné 2.-, Tauffer
Béláné 5.- , Koltai Benőné 2.- , Uzoni János 3.-,
Nyiredy Er?lsébet 2.- , Csiki P ál 2.- , Mikó Lajos
2.- , özv. Nyiredy Gézáné 1.- , Benczédi L ászlóné
1.- , v. Nyiredy Géza 2.- , Bencze Béláné 1.- , Gábor Antalné 2.';"', Iván Margit 1.- , Törökö Kálmánné 1. -, Török Magda 1 .- , Simándi Tamás 5.- ,
özv. K iss Jenő né ' 2.- , dr. Kiss Jenő 3.- , Lawner
Ká rolyné 5.- , Sepsi Jánosné 2.- , özv. Nyirő Gézá né 2.- , Buzogány Anna 2.- , Hautler Ferencné
2.- , dr. Veress Gábor 10.- , Milch Mórné 5.-, özv.
Tóth Károlyné 2.- , Borsosné Wendler Irma 5.- ,
Belováry Istvánné 3.- , Szent-Iványi Józsefné 2.- ,
Fürst Ödönné 1.- , K afika Ede 2.-. Pongrácz
Vilma 1.- , Péch Aladárné 2.- , Vidor Ruppert M.·
né 2.- , Zsigmond Lőrinc 2.- , dr. Szász Anna és
dr. Gárdos István alorvos 30.- , Simon Mihály Pál
10.-:-, György Vilmos 5.- , özv. F ábry Ed.én~ 1.-,
Ferenczy Istvánné 10.- , dr. Csomor Bélane 2.- ,
Orbán Etei 2.- , Szinte Ferenc 1.- , a. Kovács J ózsef 5.- , Fodor Béla 2.-, dr. Szász István 2.----:,
László Gergely 2.-, Klein Géza 10.- , Tontsch RoU. É. XIX. 5.

r
bel'tné 1.- ',' dl', Gy~!'we~rLáw,l~~ 'I 1: Barna Sándor 1.- , v. Szinte Gábor 1.- , Salamon SAndeI' 5 .- ,
PéteriÍJ' Gyula .l0.-4.tdr. Bétcrffy Gyula ' ro.--", Péterffy Jenő ú''-, dr. SW'ányi Ede -IO.",",;' ,vargay
Kálmánné 2.-, Berei Márik 2 ........ 1 Va:rga Ferenc
2 ........, dr:. Molcsényi GyuIáné.' 2...-, ffegedűs 1 Gyuláné
1.- , Hegedüs Irma 1.- , dr. Fejes József 2.-;:-, Boros György 5.-, Török Ferenc 1.- , v. Gyulay Tibor 10.-, Barabás Tíbor 1.---,., dr. Zsakó Anaor
10.-, Albert Jánosné 2.-, ifj. Zsakó Gyula 12.60.
Helyszűke miatt következő
szamunkban folY- _
tatjuk.

Lelkészi n y ugdíjalapra. 1941. április' folyamán a
következő kegyes adományok érkeztek. Ezeket az
egyház nevében hálás köszönettel nyugtázom: Titkos Endréné (esk.) 10.--.-, Szolnoki szórvány gyüjtése 6.- , Lőrincz Ákos és Pap Irén (esk.) 5-5 P,
Bartha Lajos 4.- , Fodor Béla 3.-, dr. Surányi
Ede, dr. Fejes József, Albert J ánosné, Kádár Ferenc, Lőrincz 'Dénes és v. Gidó Béla 2-2 P , Ujváry
László 1.50, B. Páli Mária és PécshAlbert 1-1 P,
ősszeen 48 pengő 50 fillér. Egyházunkra nézve valóságos életszükséglet a további adakozás töretlen
fenntartása. ' Nem sokat kérünk: inkább csak keveset és sűrűn, mert tudjuk, hogy a tenger is cseppekből áll. liyen szellemben folyik ez a gyüjtés
1927 óta. ~s úgy vélem, hogy .a bécsi döntéssel elő
állott 4j helyzetben is szá mithatunk a Nyugdíjalap tŐkejének gyarapítására. Kérjük és várjuk. ezt
kivált azok részéről, akiknek a figyeimét eddig a mi
lelkes és önzetlen felh ívásunk elkerülte. "Bis dat
qui cito dat ... " Hitrokoni szíves üdvözlettel: Józan Miklós esperes. '
o

187- 1941. sz.
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bu da l)f~sti

unitá rius egyházközség Kebli Tanácsa 1941. évi május hó 29-én (csütör tök) d. u. 6
órakor a Tanácsteremben
év n egye d i rend es ül ést
tart, melyre a Ta nács tagjait szeretettel meghívjuk.
Budapest, 1941. május 9.
dr. Kozma Jenő s. J,.
Józan iUiklós s. k.
gondnok.
lelkész-elnök.
T á r g y s o r o z a t: 1. lma, bibliaolvasás. 2.
Elnöki megnyitó. 3. J egyzől{önyvhitelesítők. 4. EI-

UNITARIUS ÉRTESITÖ
FeleléSs szerkesztéS: Szent-Ivanyl Sandor
FeleUSa kiadó: Ferencz József

SzerkesztéSség és kiadóhivatal
Budapest, V., KOhlby-utca 4. Telefon 117-529.

nökJlég elintézett és folyó Ug-y'ek'! 5.II Esliütét.eL 6M
Lelkészék .n yári" Lszabadsága: JúniuS,15-töl $zeptem_
ber 15-ig, csak d. e. 9 órai istentisztelet. 7. Renő
váló bizottSág jelentéséo. 8. NevelésUgyi bizOttság
jelen~. 9. Gazdasági bizottság jelentése. 10. Gyer.
meknyaraltatás Magyarkúlon.fr ' 11 ~ Évzáró bitt.án~
vizsgák pünkösd hetében. ~2 . Időközben érkező
ügyek. 13.' Indítványok (lrásban'...!..... előre!)"
NB! Nev'elesi bizottság: V. '26. (hétfő') d: U~ 6
óra. Gazdasági bizottság: V. 27. (Kedd) d. u.I6.kor..
Külön meghívót nem küldünk.
'
.

Istentiszteleti sorrend 1941_
'H

o
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A) Templomokban:

V., Koháry-u tca 4. . . .

•
•

"

Barabás Istvén
• •
• •
•
• Il
•
" Miklós

•

•
•
•

•

S.

II, Hlnu hdre·lI. t (Jlml'bill
(Rákos-utca)

•

I

dr. Csiki Gábor
• Székely Gyula

•

B) Körzetekben :
X.• Máv.-telep. Pr,Ul lhl

•

•

•

"
15

d.u.4

Miklós
• • Székely Gyula

c) Pe:stkörnyiken:
Pesl61ent16rinc

•
•

Pelhö István

•

•

•

•

Sashalom i'1I111~- lIri lit
Budafok, ref. templom
Magyarkut
unit. nyaraJó

l
2
I

-

2

•
•

•
•

Székely Gyula

•

•

•

•
Szent-Iványi S.
Csip' Nagy L

•
•

D) VIMken:

Debrecen, unit. templom
Kecskemét, ev. templ.
Miskolc, ev. temp ~ om.
Dunapataj. Unit.
I
•

•

•
•

dr. Csiki Gábor

2

If

-

•
•

•
•

Kereki Gál:)or
29

d.u.

•
•

"

•

Az aláhúzott dátumokon úrvacsoraosztás.

Utánaküldés kizárva! .
•
Uj elm:

•

Megjelenik minden hó 15-én.
EIOfizetesi dij egy évre 4'- P.
•
1\ lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyhflzközség
A lap elfogad •• a eltiflzetésre ' kötelez.
Nvomatott M:!otl! Ernő könyvnyomd:!oiaban, Budapest, VIII" József-utca 61. _ Telefon: 1-392- 59.

