S-kePt&q:

a

lriadólli.atll,
8UDAPI!ST, V~ kOHÁRY-UTCA4~ IL EM.

rr ' •

,1IIW11m11l c" 'r1 klYeldi.

Medtl~ lk

ba,l>elcak;n'
,.,......
. :;;'kn&tő ,

En

h .. ,

",

",'

1(100 t ..... .

JÓZAN MI KLOS

Advent.

• Mqlitoe.'011 minkel • mag.u~b61
való atmelc ·
Lul<ka ty, l 7$.

l

-

~Iő rem~ny~gDnk. Ámen. "

•
UNITÁRIUS !:.RT ESIT6
2
MtrIO". Hackler Aflhur, t1hc' .
Jóuef (Ern!bdlalva), Bu.j.!.n Perenc. !'e_ c", ili I'"
(S~,), Mol"" Ján", (Csepel). PII8>.tay ' "'''' dr.
Osv!th OorO. Somly.y Árpád (BalatongylirOk), Ko
Ferenc (Halmá. kér), Andr!! M6 ... IO-to ..... BeIO....
Jeno (S.olnoleJ.

MunJuira fel!
(R. W Emersl"') .
A j6 ls/en mimfllyájUllkal felruházott vala·
mel es lehetsiggel az a/ko/6 munkára. Azt a
'kdl amil ml v~ez(Jnk, helyeltO~k senki mds

~u:em ' vtgtzheli . . . Do/i:ozz hdl fIQm str~nyen.
Vigaz mindenl a maga idej/ben . Akkor maId rd-

i/

Bo<~ly

'''.ln "IIOn~' tanul6k 701O. Borb!ly Albert 6000. Csi~

E"'O (Kecskemttl. Cutkal Jen6 (Sopron). Ádllm Di.,,;;;
aJ,." Ke",!ny Árptdlá. Il ••. Szak.!.cs Kbolyn~ Barj"''''
Detk nona, Bodóc:.y J6nef (Rtkosuentmihily),

o..,.

bsz arra ls, hogy mdsoktlok aolJ:onál. Ez
Igozf nyeratg. Ne halaga", nl Ugy félre so a
mmit Meri a halogatás halá/os nyavalya. Le·
St en mindig va/ami hllsznos-Odv/js dolog a kezed

turoly 5-5 ezer, öav. Stinte Glbom6, Ágb J6Z$t:1, Sil>CZty
F... nc (Qyulal. Eleyoehmidl Ferencne. Csegety I ' r i
(Kaposyár) 3_3 e.er, SlrC>mr., Oib(\<' 2:500, TakJocs Pertae.

te/ mtrl oz mindig javadra szolgál . . ,
, Alután, édes kis fiam. $zoklosd hozzd ma·
adai ahhoz is, hogy munkrJdat alap~s~n végezd
kiwel-Wekkel. LtgjolJb belátásod, re/Jes ft~e/s~.
ged szam!. Igy lassankint ki/Onsz a le fa,~ald
k/Jz/il S blzony(l/Q lesz olyan mlUlkakl'Jr, amelyen

foaj •.

~tben. Akármi. Csak foglalkozzál vele szerele/-

még az irlgyseg ls neked adjll a dics"sig pá/má·
jlil. Ez a nemes, lankadatlan munka egyattai
szép és fmM!1 gQndola/ok lJ/)rdo~iJju, élel~nknek
igazi remekmuve. Ez fmldQgfl mrnket legrnkább
Itt a {ljldbn. Jlfin legyen a le munkád is. Nem
fliemlis. Nem IQ/datt-foldatt. Min/ha csak most
kuO/t volna kl az lsten szent keübM. Ldngbe·
tOkbtn iuék rojla az ilrők . Imprimatur" • .•
Munkára ftll

P. b.

E&yházfe ntartási Alap.
Kis lapunknak állandó rovat ja leu az a cím,
amelyet néutem $Zerint akkor se drhatunk le
v~gleg, ha most kitllzetl célunkat el is értllk. Hadd
vegyen benne részt mindenki, aki unitárius egy·
hbunknak nemcsak számszerint tagja. hanem an·
nak felvilágosul1 hitelveit lsten és világ elOtt nyil·
tan vallja a magMnak, s kész - ll nagynevll elődlIk
nyomdGkain haladva - annak jövOjéért minden
áldozatra.
Okt6beri s1.ámunkban közöltUk volt az elsO
~dakozók ni!vsorAt. Most folytaijuk azt . Örömmel
.legyezzUk meg, hogy ebben már vidéki hiveink is
$ltp sdmmal surepeinek. Biztató jel a jövOre
noh~e. hogy a~ isko.lások is me~mozdu1tak, igy
óhajtvin leróm háiAlukat az unitánus egyház iránt
Okt6ber 8-t61 november l8-ig hÁib köszon~tel vettük u egyhhlenntartASi alapra a lelkészi
hIVatalba bekUldou kovelkező adományokat :
.TÉBE· 8j"'deka I mil\l6. T. S"'hmtry EI.k
(C.....b) 12') ..... UniUriuI Nö.<li.eiU •• w\Cán Emil.
Koda. Jóuol ts n.je (H""Ólá'hely) 100-1 00 ozer. dr.
" ... OC%- J6.m (Kolo ....r). dr. Kerl~$' Ti •• dat, MUmy

00''0Il00 (Oyula). Imnh 16_1 (Alsód abas). 6ov. Ltphy
Atlbum! (Sud.) 50_» u.r. S.. tbmtry Pál (Ql)daJI6)
2:i
P.k..., z,,1\in (Sopronl, O....i ZSUESli"." 20-20

6

;::r.ffy .nepl pe_ly~n. (Sz<>lnok: X. ~I.) 16 ••• t. O.v.

Tank>
(O~-"':"j,,,né.
'''''6'~) I~ -I~ ... r.

Slndor (Oy6r), Sinc,ky Géza
Jukl Ktrolyné 12 ' .. r &6c.
AI_e (DebI_n). Raduly Jin"",!, dr. BaraM.i Iltf.l."
Pál Forene, Di .. óny Lalos. dt. OOlh'rd Kálm"'. dr. o.i

(Celld1lmölk) 2000 korona. O•• zesen: 2.(l6O.liOO.
E,cn~Iv!l1 K. SIm6 Jinos tanul6 adott 2 boll.rodi lorl ..
tol, K. Si",ó LAul6 tanu16 5cseh koron!! m.gtlk.rit...
pojinuC$k~jtb!!1. Ök p~ldál adtak. A Ulbbl blwnyára kll.iIIb!i
o-

Or. Nyir " dy JeoO gyUjtll;v~n allUinallic
a kllvelkew .dom~nyok folyt .... b~ : Sz(lrcaey JÓ1.$ef ko .....
III'an. 100 ezer. Ba"erne~1 S.nárd gyáros 45 eur. H,,",
Richárd vezériga.,. 30 ezer. M. J.• ZU.hi KiSI Jeoll 19u-galó. dr. Hu"ik Elem~r ny. áUamtitl<!r. Kecskés Jóud
(Miskolc) 25-~ ... r. Hordtb Kjlm.in. Komáromy LtsaJó
őrnagy 21):"2(1 ezer, dr. PlIInnky Attila. Us.uy WeIRI
!.áu16 15-15 ettr, Tarnay Kálmtn. M. T" dr. Benyo..tts,.

Ne"gebau", Béla. Z,.dényi B!la. O. ... wffy

O~",

CMSZ-

lav.OuSttA. 10- 10 ... r, KisaOrgy Áron 6.750, Alpú
Oéu, Marsovnky OyOrgy. Wauch. turoly, vilh He..,
Frigy,,", N. N., Kun. KlllIper R. Rledl, Apuu, SultybJ
Edmund. Hudett János. viru C.Il:.,y ...ed." dr. Harfs
Jen6, H.Uy Károly, Senny! Bél.. dr. Dilnlel Sindor • 0Wt,.
O:i.I6csy Arpád, Eul.rgmo! TakaTékpénz1ár. Borics l. .
5-5 ezer, Herczeg Pti 4 e.er. Kel.meny AIajOlI, Fm~ ifj.
Bau.r.ébel. Hir Oyorgy 3-3 ...., Fodor Istrin 2!JOO.
Pil.,.z Andor, KOnc,éy f.r.nc, dr. Kelom ... B.• Holl~
B., Walla.lI;y DeUil 2--2 . ,er, p.terdy. Imr.h PAl. Bal,
Olg.. Olei:h Borl$ka, NlO\~nyi Koncz Nándor. Podor
Et.lka. Majtény! Béll, Nyul Gyula, O. B, Marólby. X. Y..
Btldy, Linyi Undner ..er-..... korona. O.s~n: 563.2:!SO
kor., un Ot.zázbalYanb1romezer_kett6wzl)Cven koro ...
és dr. Uptay Tibor :oe dIb N_ilgebau.r B~a BOI'2)''' R.-T.
200 koro""', ntoértélcú rmYény.
Fogadják a jór~nt más vallás.. nemesszivI

adakowk egyházunk hálás koszllnettt .
J. kOzlemény __ ,_ _ 2,105.400.- K

ll..

_

2,060.500.- .
111. dr. Nyiredy gyOjfOivén
563.Z50.- •
EgyOtt: 4,729.150.- It

Az uni tárius na hiv atása.
Irti. ts az Unit. Nőuő.elstg tm okl. 3O-án larloll'"
rend .. kOogyOlé""n telolv88la ~ Per.nloé KO%III& 1'1_
Mélyen tiszleU Kö~gyotés l
Nekem jutott a szerencse. hogy e~ ~fCIIC
megvitágitsam azt az eszmét. _ aZ ,!mtaJU","
lelkét _ amely meglt'remtette. étetre hlvla a ~
gyar unHarius nők uövetség~t ~s egyuttal kisut ,
annak rendeltetését
Ha kutaló szemmel ~s ligyelO lélekkel ro.d&r-

,

kmk uen rszme felt, ugy tl(luör is kt! fővonhl ,

wt
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klllllnleges ismertelö ;eIt! !ilunk meg ~nne.
ilt u (szm, fYNtlmtMn, OIz ~ eujtbtn

m~1 hirdető

s magyar hazánkfn dolgw:ó
unitári\l' vallásI.

Ő6IIJ&IlIar

h' :.'f:wf"6kIpe$$igtbtn való 'analikus h!I,. mely
kiöl emelkedvtn az osszes kcresz!ény hllc,kkc~,
1O.aIJa az tlésI gondolatQI; a m.ts,k vonás pedig
a mis vall snbetek i.ánti ut.elelltljcs IOrel fm
us mtgbtCSDll!s, mely a krisztusi egyesalhre,
agylIUmOkodkre. arra az egyetemes, láthatatlan
fgjIhUra veul; a gondolatot, amelyet, a nagy.
_k_amerikai vaU'sbOlesbz,

~Mzunk

mult

"'"dbe); apostola: Channing le)eleit ki I legkn~bben.
A ~mult

idt.'lkben - lalán akkor, mIkor
mti arról lanakodlak IZ emberek, hogy van-c az
U$Zonynak lelke - arról is lolyl a vita, hogy
..jjon az unitarizmus helyet foglalhat-e a kerenttnystg nagy családjában, mlulán nem a dogmatikára. hanem a /tle/<ft lekteH a I6sulyt és örököS
martirs.tgáb~n szól-e neki is II nagy meghivás:
~jöüelek hozúm mindnyájan, kik megfáradtatok .. "·
A mli kor, de knlönöloen $Obt szenvedő,
aegény magyar hannk imm~r maga is érezheti,
hogy igenis a mi vall~$i gondolat\lnk helyet log.
lalh" Krisztus egyetemes egyházában. Mert ha
\'aLIha, Mt ma kell n eszmeben, a jézusi szellemben, n evangelium erejében való hit mindtJltktt jtlQ/muló voltát átéreznOnk és a keresztény
tnrelem h tömörOlés elodizhatatlan szOkségesséeli$memUnk.
_

,a

Nemzeti szerencsttJens4ünkbell meg kell
&tenOnk ut II vallási gondolatot, melv els6sorban
a kriutusi lé~k, krisztusi munka mcgv.utó erejét
birdetL fel kell ismemOlIk u eszme hatalmában
\'aló, hegyeket mozgató hit pOlo/halaI/an, voltát,
mert <:Nk euel a fanatikus hillel juthatunk olyan
mhö1: és lútalt~shoz, mint amilyent egy nemzetet
feltámaszt6, megfeszitett munka igényei.
Valamint é'e.znUnlr. kell, hogy a krisztusi
egyetér1~t, Channmg Iá.lhatatlan egyetemes egyhlUt, IImtt dogmanerlllcg kell hirdetn link h
~nek el"segil~1 kriSZtIISI kötetezettségnek min6.. tenOnk! KUlönbo:lI $Ohalltm fogjuk ugy koncent_
dllnl ludni erőinket, holY ue.encétlenOI elpusztalt hau.nkal ujraépilhCSSllk.

U tn, aki sajnos esak Uvolról figyelhe~m
lI6szövetstgllnk munUjál, meghatottalI veszem
tadomúul ut a lestvéntl t. \lnitárius hittel folytalott, ezer Ilehéz~ggel megkOzd" szociális munk6$"gOI,. "!elyet a Szövelll~g hazafias énést61
"IbatOl! kivaló elnöke él alelnöke; valamint kriszrusl ém;s ts krisztusi munka val6ságos meglesluil6je: fáradhatatlan f61i1káfUnk vezet!
Mikor kapOm il levelei. hogy nagy k nehá
U akld1ly; sokszor se pfnz, loe semm iféle aegil/!
esuöz; dc azén megtllJ.s n~lkot lankadallan
~rntnystuel folyik a mllnka, men hiszen mal1)lar
gyermekről, magyar <'Izvegyről v.gy arvárO!. &Wval
magyar lIyQlnQrllságról és ezen ktm'IGI magya.
hl2ánkról van u.6 - ak ko. ftf)smuem a hiv6
munkAban u eva~geli\lm erejét, az es.me gyöztl·

nyujtottak
l'aUon van-e
teslv',isegre

és kOIönösen iU, a mi szegény magyar
hazánkban kétszeres értt ke van en nek az egyszerU
mondásnak és az asszonyok közölti harmoniának.
Mert ma minden széthuzás, minden pártoskodú
ts gyUlölkOdés kétileru merénylet beteg omAgun kkal sztmben.
Ha
vagyun k id6nkmt
:;Ók,'"etekuetieSkedésr6I,
.~
hallani - melyek

:.~~~~m

f.

kimélik
legpéldát h- biZI>
I
mi nden u.ro.
rossz lerméuetet te
egyesOJ ve btkés is

UNITÁRIUS t?:RTesIT6

I,Ju en uuJ :;:zoklak a mai emberek vtdekel nJ,
hOgY ninct idejük elrr.~lked~sre, t~mplom ba J~r~s ra
vagy ( ..ko_ legröVidebb im!ds.tgra isi
Mosl 8 reformáciÓ ~vfordulóját ünnepelve
eszembe Ju t al egyi k rdorm:Uorna k ha Jól
eml~n.em 1Ulvinnlk - u a mond.il.l, hogy
temérdek dolg!l, Urnzt6 munUJAt csakis gyakori
imád kudtul tudj. elvtgewi. Teli:!.1 u Jmtd kOth
nem volt fellarfÓltató ~kld;lly a számáta, hanem
inkább J6ttkony.n {lUtönlÖ erö J
Mé lyen tinieIt Hölgyeim J érczzUk mi is át
ennek a mundhMk u iganAgát.
Nem lellet jó. nem lehel sikeres munkát
vt~ezni folytonos lelki ~yakorlat és im.idkods
ntltOI: mell csak ez formálja a lelket alkalmassá
~ mél1óvá I I ey,ngelium; munkA,a !
Ü(lndoljunk vissla arra a lemérdek k\ldortra,
amit al lslen ~I KriszluS nélkUl dolgoló malerialista gyOlekezetek kövelkezelelen produkálnak 1
Ezek a mozgalm.k is • humanitás jelsuva alall
kezdGdnck. Elek il szegénrek~1 és betege ket akarna.k gy.imolilani ts tutvtrruglOI .ilmodoznak : de
miután nem u Is\(o ig~je inspirálj. Oket ~
lelkak nem érintkui!c: a legmajtasabb szellemmel
hangzatot programmjuk legtObbszOr kegyetlen
v~rlilrdOvel H ,z~gyentelje$ erkOlcslelenuggel
vtg1Odik.
Mert

•

•

NekOn k unll.iriul nOknek uy yls k~~
ken most D helye. I"Sllifll.~ló ~S a gy6zwthnes
ev.ng~liumi szellemben való erOtetJes hl l ' mert
hlnen ~IIUlkDdYI egyl\alunk Ihl léükitOI ..
raJongás'g Izeretell fOpásztorunklól, szinle huMtanul és ArvAn kllzdllnk • legmOlloh4bb son.
va1lA~rt ts legtöbbet szcnvedO el.irvult hilf'Ookonalnk~rt.

Ú éppen ezért engedJ~k mell. hogy mielllll
belelezem egy$urU mond~nivalómat - meIJ
nem a~nyill Qnnepi IM:ntd, mint csa k egy s rerctcltelJel bes.~ l get és voll Islen nek mi ~
~ldh<ll, vezetO ts i nspirá l ó kegydm~ ka-Jem nösI0vets~gOllk minuen egyes tagjirI kOlQ.nösen a nagy nehézségekkel hősiesen megklbdö
~uelOségre h el:yulla! uen a nent helyen k&Jem Isteni, hogy éljük mel: mindnyajan nOsz6vdséglInk ~$ minden uni tárius - .Ot mi nden igu
kereutény _ torekv~" gyllzwelmCl .ikerél, sokll,l
uenvedetl egyhA1l1nk tllplull.tsat ts e....
drAga magyar had.nk leltAmadád\1

Az irodalom hatása az emberi
lélekre.
[,t.;I

ft • Oirid f~r~ae Ec~$IIIe!beII tclolnlla:

D'nleld
Minden
beszélni.

LlDllJe\ L' II'.,

csak

•

•

UNITARrus tRTl!SlTÖ
JI.k-e, hO!l Y I t Irodalom nem a dvill.ueló Itr-

m~ke. /IIej; voll utislI prlmWv korn,kban l
mlgl Jlflmitiv módján. Angol ullló kOnyv~b6 1
ilmerjDk I kOvetku6 kis lOrtht tet. Ei}' 'Tab
faluba trkezelt .~ utaló•• kul melldt ti)' Ong
flT1bcr ült k m~t mondott . A kOrOliUó embe~k nagy ligyclcmmcl haHglÜk II öregt:1. Mikor
ptdlg ~ mcte hŐ'lnóJ~I, egy Ilttn deTtk rokonuc nvC$ IHlunyktt I férjt h(ll tcn~ggel vldol!~
• mkb.1vlrrvl • teuger fd~ vitte, .LIi őrei arab
felkelt . kul meUOl, abballlRYIa. mes.', mindenkitől cgy ptI ph$Z1crl ktrt, mert ImiJr nCIlI
/izetnek, ncm .brb megmondani : ml Icu II
.$rtlUlnul baibl Julot1 nów:l ? Al emberek n~t.
tek. meri mllldtn kl slil'csen ' idOl cgy- k~t pllntel1, h, mcgt lldllatj., klsubl dlll -c a bajból a
lI~ny, hOslgu derek rlő, Nem igu h{ls~ges
ktpe et U tró mnnkJjhak ? Mind6w.t is IX •
.különb54!, hogy ill l muvc ll NYUR.ton II iró
nem ül te • kul mC'.llf, iunC'.m od.hlU irón,lt,.
lin irja mell I mesé;tl fs 1I C'.t11 U,nyérol nC'.m ~·
lyue", hnnenl eladja k(lny.'tI egy ki ~dó n.k. De
UIl )'CW r el Igadn nJgyon ls l~l1yegtC'.lell kü l ~l11b ·
~, bC'.$réhl sem mIcmcs róla. A~ örce .rab is
k,uWt m~kb(il ~II Illeg ott I KeletC'.n mi pedig
I I önök wivtl ~rdeklGdl!téból keressük meg I
kcnyerü~kC'.l itt I mlivel1 Nyugalon. Mert ha clP'ucr önök ut mondan~k, C'.ngelll bi~Ol1y lIC'.m
frdeke l I uikl» varrt cr~nres nÓ sorsa,lIllndegy
Ilekc"" akir I tengerbe IliI , ak4r nem, akkor at
öreg arab ember, akarom mond .ni ,ni m(lvell
nyuglti Irók mi nd ny~jl n ~henh,lnink, VIRY me hetn~n k kukoricát ka piini, m~r alllclyik(lnk f rt
ehhez. mCIlersfghez,

l l

-
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.•

Templomot Oroshá;r:ának I
A napokban II magyar fflna unitáriu~~ak

i'"

kO etJ.ö1 hozott lelkes
hireket a posta. H,velnk
eJu nem ismerellen dolog al. hogya mult ,suI"!ad végén az AI!nldlln II derék magyar 'I)ldmlv.tI6
ntp ktlrH.en alakultak unit~r~us gyOleke~etek. Egy
"I en

yOlekeze! at orosh;\z,

IS.

Immár tl\bb év-

~Y ede g.:lllja keményen unitárius hil~t, kÜldve a

m~ nem értésseJ, de hősiesen kitarjY,a egyszer
megismert igazsJga mellc!1. ~.\oSI pedIg mozg~

lom8 ;nd~ U meg II kicsiny ny.álban. ll,eJynek célja
.az, hogy templom-alap léte " ,ttessék, azat,. h~gy
minél előbb egy templom hirdesse az umlanus
gundolal terjedést! II m~gya r rónáll.
A sú\"Un)( hel'esebben dobog, lelkOnk örömmel telik meg, mikor látjuk az! az ö nfeláld ozó
készséget, azt ~ rajongó Steretetel, amellyel egy.esek, de az egész kllzOsség i. az Ugyet felkaroIJ~.
A mozgalo m ~Ién dr. Kiss Árpád ül!yvéd atyánkfia
ill. A2 egy ház go ndnokának , Bolla Mihály atyj nktiAnak kezé hez eddig a követ kL'Ző adományokat
ajánJották fel:
Dr. Kiss Árpád ugyvM
IQ q buu
Solla Mihály gondnok
:!..
lulay Dezső
'1.. •
Csizmadia Antal
50.000 korona
Antal, Német János, Tóth Lajos, Vági
.'iOOO- SOOO, Birkás Mihály 2000, Csöntör
iii~~Kanó Lajos, Matula András, Nagy
József, Szab6 Antal, Varga Pát

'~i"";k;
"

,b,'1

és örömmel

azt jegyezzük
részét al adakozásmert akinek lsten töb-

~ép,;',';klen

di-

Az 1568. évi tordai nrsz;lggyUlo!s az ~
emberiség vil1g;tó fáklyájaként hirdette: A hit 111mnek ajAodéka.
Erdélyben uni!~rius hilvaUAsunk ~vsz.hajlO$
törléneime ezt bizonyit ja.
A2 összes keresztény egyházak hltelveil min.
dig tiszteletben tartottuk és megl>ecaQltak. E ma.
gaSltos elvet nem csak hisszük, hanem gyako-.
roliuk is.
Ezért voll az, hogy mi a. eszmék és hitel_
vek fejl&léséhen a keresztényi tOrelem határait
soha flt nem téptak és a krisztusi szeretetet min_
denki vel szemben gyakoroltuk.
A mai Csonka-Magyarországon a reformáci6
komban is vollak hinestvéreink, de hllvallásuk
nem terjedt el akkor annyira, hogyaz akkori egy_
házközségek mind a mai napig fenmaradhattak
volna.
Az 1848. -évi tOrvényho2~snak jutott az a dics6ség, hogy ErMly uni6jának kimondásál·al kapcsolatban az unitárius vallást is beven vallásnak
nyilvánitotla.
Egyhátunk hitelvei azóltl is csak néhány egy·
házközségben találtak kövel6kre, ugyhogy a budapesti egyházközség tekinthető Csonka-Magyarországon olyan központnak, abol hiveink vezel6emberei legtöbben laknak .
Ennek az egyházközségnek ma itt az a feladat jutott o~ztályrés:zUl, mint ak kor a kolozsvár;
mater · eklézsi~ nak.
A helyzet nehér:sége azonban fokozottabb,
mert hiveink vagyon!a!ans~ga fotyt~n a budapesti
egyházközség kölelezettségeinek vagyonilag nem
tud megfelelnI.
A mai egyháztagokra hárul a történelmi fele16sség azért, hogy az unitárius egyház CsonkaMagyarotszAgon meg ne semmisUljön.
Az egyházközség ezekbő! az okokból kénytelen volt tagjai! rendszeres egyházi ad6zásra fel-

kérni.

Felhivás.
. A budapesti unilárius egyházkl)zség gyUjlő
'ImGttsága f. év Gkt6ber 28.-án gyÜlést lartGIt,
amelyen dr: Tóth OyOrgy, táblabiró _ egyházi
tanáC5G~ aha bemutalta aIGknak a j:)'üjt6-iveknek
a szöl'!=g~l, amelyeke:' un;Iáriu$ hivemkhez helyben
H a VIdéken. valammi onÚi;os gyOjtes keretében
a nagyk~OnSl!ghez intézni szándt'koIunk hogy
egyh!azunk súlyos pénzUgyi válságát clh:lriisuk.
.u Unitárius testvéreinkhez 51616 felhivásunkat
I eg~" t~r!edclmében közölju~:
Unit1riu1 Testvére~ l
t~ I II: re~ormáci6 keretében vé~bement világtörne ml !elladH e!):yik vezéralakiához : CMl/id fe..-en~~ez.h al 1\ hitelvei alaj)l~nkialakult unitAriuB
tlP ld.nev~hel fU.Wlk a e\kiii meretszabadság
k ImOn sa.

•

Ezt az egyházi adózást a lelkészi hivatal
szabatosan ts kOlön kezeli.
Az utóbbi gyUléseken résztvev6 hiveink uniIArius hilbuzgóságuk hattaa alatt nagy e.lhatározások, döntő jelent6ségO cselekedetek el~ Jutottak.
A mai nyomas.:16 helyzelet megvizsgálva,
Jövllnkért aggód6 lélekkel elhatározták, ho:>gy Egy.
hátkönégi Fentartási Alapot létesitenek.
Ez az elhalározás lelkek vágyódása volt.
A lelki vágyak ~rdoza.tra késztetnek. Es az
áldozatoi lelkek az egyházi adón kivül a lenlartásl alapra kezdlék küldözgetni a nélkOJOzhet6,
vagy magukt6t megvon! koronákat.
BizoUságunk _ a kapott me~bid.snál fogva
_ aual a felkéréssel fordul unitártuS hiveinkhez,
hogy mindenki legjobb tehetsége suri"l hozu
meI; a "fentartási Alap' céljára a vagyoni vlszonyalhoz mért áldozatOl.
A rendes egyházi ad6n kivOI .Aranykönyvbe"

,

UNITÁRIUS fRTl!SrrO
foglalandó AtdoJalol k~r1lnk mindenkil61 lehetsqe
szerint.
HisuQk, hogy a Sleg~nr. asszony olajol kortójink Jegend.tja megva16lu •
His#Bk. ho6Y oz "ArMykiJrrys'bóf" ~/lU/
un[fan'u$ hwflnk stm /06 hllÚlJ(Uni.
Az önk~n!n adom.tnyok a "Fentartúi Alap·

jtlzésével tnznek bekotdendólr. - Clm: U:lktui
Hivatal, Budapes! V. ker. Kohiry-u. 4. sdm.
Bud'pes!, 1923. október 28.
Dlminy Mika $. k.

"'*

I"""
/dZDn Mili/ih ,. k.
t.lkhi,

HIREK

h '~,":;l~;:~ I

Előfizttőink uivcs 1923.
tudonWJ.ra
~vben

t~$C

IIlán (I~. Pe rczeint Kru:ma FlOra. N6szö..
vetRg tiszteletbeli elnOke tartott IInnepi beszédit,
amit lapunk jelen .zim~ban kOzlOnk ~ IMa
Greg~n Luju a pro!. N6!7.Ö~ 1i!Urja u&
vll,Olte testvm szeretetle! a kOzgylllbt .......
uun J6un Miklós pQlpOki viUriuI Urta 'be
val I gylilnl.

i""-

K""'IO.JI haeph'6n bu(I'POIU IOmplorD_

mlndk~t n.pon (Jf,.!unt ..... _rtl IS!tII!io.t<let ketddt
d~lel6!1 II 6,••0.. O_'I'Dd ~ glOlSÓ nlpibl de_ 5
6 ..1«>' l<dl. lIItOOId j6lIII MildÓl pe1<~ ';t1nIL

Ohid f'e'ene ellŐ uni!Jiriul PIIspllkOnk
Ital.tl.tnU emltktre novembt, bO 17~n nie 66rakor valltsos esttlyt tanonunIt budapesti templomunkban. Teljesen meglelt templom ban
lel az orgona hangjai dr. Barzu UviuI uhadoshadbir6 Jáleldban. Jóun Miklós pIlIpOki vikM!1I5
rn.'Ig.un sumyaJ6 imlija IImn Ktr1és:tly jállO$llé
ezred«n~ egy .fohAu"-1 b egy .Elqi.i"·t szólaltaton meg hegedOje hllrjain mllvbzi pttkkat.
Harmoniumon dr. Barzu ki~rte. KiSI Jenő egyetemi hallgat6 Ilgy« navatala után dr. Csiki Gibor tarton élvezetts felolvasást .Ohid Feren<:
Örölt~ge· eimen.

bIl_

"""'pe

K ..'ao",fa iiu.ptLy. Karál;$oaJ
0l6Il •
bodIPHIl tanuló ifj.~·,d!IIÚII ltld,"r ')'tI OeFpa ma-

derOnlI _ m,nl taVIly 'L .I..r. o" ... ptly M1rll ts pone..
,del~! I ntlt.taaí ód" I lD'tr""'~'" Vllln IocInt kWIa1.
Milliói lit. Otrtóbe' 21-ft S.oIIOOkOCl. •o•• mber
11<" Míotolaoa TOl! ~nllirius Ist.miluel.t Szotooba
}Ó<Id ~ ~

l "U.v'lIou"tu alkllmtnl DlillCknl<i JelentH be

I

.. J tUba dnRl, "",rt csat IlY IU<ljuk pOJIlOWl kOldeni
lapwoUL
E1~dú-.oroutot tart november 22-től
Ite:r.dve minden c;iOtortOkOn (november 22, 29;
december 6. 13 k 2O·An) ute 6 órakor dr. Csiki
Gábor mi ssziói lelkész budapesti templomunkban
lZ .UnitárillS Eszme tilnb1eti fejlödké" -ról. Ezeltre
a r:nin~en IInit.iriu$ embert trdekló és a }6vend6
IIntt.ilUmuit uolg&ló elóadbokra lelhivjuk hiveinIr.
figyelm~t. Al: elő,dAst minden alkalommal vita
követi.

,u

K.bH t ...
D al!. l... Bud""",,,,,, decembe'
2"0 (uúrnap) dtllJl.lD 5 ó ... ko.. l.~ irod'n. E.I
mecel6t6lee _ _ bort 29-etI C'IIlIOrt~n). Hí!~letl Bi~o" it. 30-'" (.''''''''''h G"d ...,ci BiroltsiC: Ilo d..,....·
bort t-ft (I_balGa) I N....I' "Ol
\o.rt Oltat
.. iDC!ftmap 5

ck"""'.

Bi·",,,,,

Az Unlüri '" NlI$zGvetség kl:l ~tp'III&e .
November 30·in este 6 6rakor ta,tonl 1 Nős,lI
vels~ eiS(! kll,gyll1b4!t nagysumll trdeklód(!
kllzönsq rtuvételtvel. Kllunek és Biró Lajos
hn.t.ia ,·e:r.etle bt ~ kÖ'lI:YlI1ÚI. Buzog.iny Anna
elnök meghat6 megnyíl6 btsUde után I f6titkiT
~~. FiIHy Ed~né olv,," fel jelto.tstl, amely""'" rwltteun btsumott ~ Slövetstg eddigi erednu!nyes munUj'rol. Pén:rtAlOok ts ellenőrök Jelen.

-ri ........ UtTlClIII'it is DWOII . . . .

" ..ból Ilo • k~ ~ b ..~aIt"'* I rel. ~
lomban. Mi.koIa"" dr. Clilri Gibc>< ";SIÍÓi 1tIUs. tar_
!Qt! 52 ~ • • 1Tevönel< II1"",U$tttlele\ un'lClOnl 0"'.....1·
qyDIL M!Ik~uo" a ~1. "oit1rin ~OIQni4Qak ",lia dr.
SltáQ f.,enc pO.U.-iP,,11Ó, akifl.~ I"'ya lboIy .... kM!ori tttrlr:\Oll
mbl ... ~..,ti ..WII alt· ...... rilwta. Ezuw. Sztged Ilo Dtbreaen l!mU lIOn'I, lll'" . . .

.""néI

t&> c.lkl

I.lki!oa fOdI ta,lIn; • IaIIp/oItIodot • ieJ _

mb ""'cind.1 I uo","""'" &

kJtl _ _
AI .Ua!tltIllI l!pU.t lpg.'6 T.. _ kllIifjI
• Kolo ...'" K6%pon1; P&lnia. mind ... I-'&Itt. ,."it jtI.ealee Mqy.KI,....qoa ~III .... h.om- f<>Cllllfodrut.l & ilii·
M1yOt _roa dm'" _Ja .l,,,d'p"i uniWi ... 1eIt6sd biftlll1aL
Alt erdtlJ1l[f"' ... I.moU' .... . ~rn!··ot.', '_
nit Ilo CI"k1jli1<nlk ooi"" ... Joó eIS6 ...... l»tI'" """".
ftll,i~

6,11101 tlllllko.ójllk ...... Orsdg .... plncfttltmnbtn. "
YJ<:lOti"
óbl/IÓl<. &dnd~lnIl<lt jc!en!ltl<eT6f<, "NIU MUc!l>. dr. n"",utl t""yvttr ipIpI6oIat.

,ti" ..",.
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H itelődeid min<knOket .ildozlAk • sajt6&t.
utód mtltaUan vIgr hozzájuk, ,,~ IMe
a kis IIPot sem tudod .,Klfizctbeddtl knllli

Iartani.

Az " Unlti6rlus trt.slh'"
minden unltirlus cs.ltd . .ztalh
ott le.yen.

UNITARIUS fR1ESIT6

•

A

_!ID" HII:lekeItJ

IllilllinllJ' nek h ..

A nemzet halGttj.lk~n l Iffiletll!k. el folyó hó

l j ...

l~n Papp-V'ry Elem"rnlt a kerepc:sl temetOben.
II gy'l1uCrtart'll Raffay ~ndor 'II: t~. pllspOk
vlgczte RavatalA! egy UJ<lalmas nemzel vetle
toriIl, ~e1yntk ajkAtI az II im'~ !of: fclhanglln!
mindaddig, mig nem valóra vAllJ!" crvenlt!! nagy
killldnOnk lIu!ljo1.o!gtS hitt, melyd II oly ~Slt
r6en ff mtlil uivbe llI/I.kolNn tudott kJfe)el'nl.
Papp-Viry 'Elcmlmt a nemzel haloU]a, akinek
sirJjn.il nemeut Itlek halh.lal1anságán.k, hanem
~ q~ nemut Or1l11 llctlnek hile 101)og kiolt1\11'1"1" '.ingoli:bl. Testtl mir I hideg li r Ole
~,ja 1113g1oo, dc lelke odaszállt, ahovi mindennap milli6 ts millió magyar Itlek im'ia IÚrny.!
a kllltOn1i igéin :
Hiucl! egy Istenben,
Hiszek egy haza!»n,
Hiutk egy isteni, O.Ok igazságban.
Hiszek Magylronz/ig Iclt~madádooll.

Az Unitári us Értesitó fentartása

sok pé"zbe keral.
Fizesd mea: min " l elóbb
eI6fiz" li tartozásodatl
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