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Kedves Ifjak! Ot évvel ezelOtt meg jelent előttetek, özvegyi gyászruhában, nagy szomoruugban, mindenektől elhagyatva a magyar Haza képe. Keset li könnyeket hullatott Hungária és Ti
egyOtt ~irlatok ővele. KörIIlvettétek őt a gyllngéd szeretet minden jelével. Tudtatok hallgaini, meri
tiutettétek a fájdalom szentségét. Tudtalok v i~asztaló szóval, nyájaskodó gonddal körUlte lebegni.
mert éreztétek, hOlY neki szüksége van reá. Tudtatok lelkesedni és egybeforroi egy nagy, szent
akarat valóla vált ~ában Megalakliottátok a Hungá riát, a magyar I~hnik~ok elQ'esU!elét. Ami
akkor szép és fölemelő gondolat volt elmélek világában, diadalmas érzés ifjúi szJvetekben, mint
lsten csodája, itt van el őttelek, mint gyönylll11 szimbólum ebben a Magya r Zászlóban, amelyre
toost együttesen kérjük Isten nek áldátát ! Az a látás, amit lállatok, nem volt csalóka ábránd, amely
klldbe vész, hanem eleven hit, megszcnlelt valóság. Álljatok e 1ászJó mellett mindig azzal a. meg·
nyugtató tudallal, hogy Ti az egyetem, a család és a Haza irán i - mint eddig - ezután IS teljtsiteni fogjálok klltelességlekel.
.
.
tS most - hadd emlékezzem meg a tObbi kOzllll egy gyonyllrú álmom ról. ami talá~ lU
is helyénvaló Nagy Onnep volt Kolozsvá rt egy pár évvel ezelOtt. Az unilárius pllspllk élele páTJával.
kileljedt családi kOIében, gyémánt.lakodalmát lInn ~ pelte. Hog y·hogy nem, ez t én is megérezlern,
am!lklll, hogya pontos idOl előre tudtam volna. Álmomban tehát én is 011 valék az örvendező
lYillelr.~etben. Mintha most is látnám, olyan elevenen tllkröződik vissza lelkemben annak az Ilnn~p
nek mn.d"n jelenete. oe leginkább a kllvelkező. Rövid pár szóban üdvOzllUe.m magyar. teslvéremk
ne,ében az OrOk.ifjú ~rt s átnyujlottam nekik egy óriási virágbok rétái. ÁtvesZIk, néz~ehk, gyOny?r·
kGd:Dek be.nne. Bontogatják itt is. ott is. hogy megligye ljék annak rejlet! széps~tJt Bontog~tják
itt t8, olt IS . .. Gát egyszer csak uramfia I _ két szép magyar zászló lebben kl belőle. Mintha
mOk·lábuk volna, összefogantóznak s lejtik, tgyre lej1ik az ünneplő sereg ámulatára a körmagyart,

• Clérdbn ...

Aztán elmúlt minden. Kincies Kolozsvárban nincs mar magyar zászló. Leg!eljebb, ha van
..... ott lehet at éjben csendesen virras:dóknak megtOrt derekán s a bujdosók SZivében. - Itt
&IODban .611 a D1iIgyar zászló I Alljon mindig ilyen tiszlán, mOC$Oldalan, fehér dlubcn! Igy áld,:
ta ul meg a bonti lélek áhitatos csókjaival, Igy áldom meg tgy ~ll országoi nemzet testv _L.
~1. KIsérie IUt vészbc!n és vihaiban s a békés munka mOvel közölt a magyarok 'stenén.,.
alJa!. mosol)'a . • .
Szukeszló.
....

M>cyar T«hnl~lIsok Hu~i/I,II Egyesutele z'nlóuenltl6 Dnnep~lytn, 1!!Zi. tcbrwlr l4-1!n , Kalyln·

-..,;.

UNITÁRIUS ERTESITO

2

.J6kal 6_ az unlt6rlzmus.

Nagy dolgok.
(johann Tou/ti, 1300-/361)
Amit az 1mbu mtguhtl, a: mind tdts uvis,

!Rüt nagy hftJa volnD, ha nagy dolgokra f/tm
'Dreltedllink Aki nem leJuI nQg~, mig mfnd~
Ithtl jd Es am/ha ho;z4fog nemes Ideall:mus/. f
de

vutlltl~t nl"yel-Ultkkel, az tlv/grt ls siketIII.
Ha ktlltstl viglzl/tlanlt. Itga/dbb fl nfvUnk 1Idgya

nagy ts ~lemtló. Meg st dlljunk addIg,
o~f:e mtg nem ltöulittftOk a~ Isleni toki/eless/gd I

it

tn

Csakhogy ne szeme/Jait kl e16rt, hogya
Slt llltk van angyalok $Ordaa"
amlU

okaflldnk It/mi; mert m! ls/ennek
st fOrkb :ht lnók kl Bazuk

Ort4. Az (} sunt kezében ~all a ml
HOI!yha a csillagokfg el ntm Juthatunk.

a fellegtk kDlt prdbdljunk /Dfemtlktdnf.
SUJlk irultMn, sun/e/jak an"ak egisz
Amit pedig tief stm irheln/nk el,
::!.':~:
Je ny/flon, óSli,,"", teljes hitbeli

Igy mtgtshellk, hog~ az isteni
n~újt neklink, mintha er6nek
kodndnk.
Ha;oljunk meg hdl a mindenható lsten el6tt I
Az O szent kezeibe a;dnl~a lelklinkel, hadd teg~en
vtlDnk, amit ippen akar. És akk!)r sem itt, sem
()(/adl nincs mi/61 reUtgnank. Az Ur gondot visel. •.
P. b.

Kérelem.
Csonka-Magyarország Dunántllton lakó unitáriusainak egyetlen anyaegyhá1.kÖIS~ge Polgárdin
foegltségét várja azoknak, kik bérces honukból
lalán csak a megoszthatatlan egy igaz Isten tiszteletét, szeretetét tudták magukkal hozni.
Az egyháli épnlet:k renoválása többé halaszlúr s a hivek csekély stáma miall a
viszonyok kÖZöt! a sok millióra terjedő
i~:" tudjuk előteremteni. Ennek az
a fennmaradása, megerősödése
közös érdeke. A kibontott lobogót
nem j
be.
A jövendó dicsőbb templomát jöjjenek éplI~ni mindazok, kik benső ragaszkodással, unitánu~ ~ldou'ké!lZséggel óhajtják megerősiteni az
umlálllmust. Ne mondja senki, hogy egy szem
esővel nem tObb a tenger vize s egy sugárral
nem f~nye$ebb a nap l Egy e~y marék homokot
I egy tégladarabot kériink ErOs éptlletté fogja
a~ OssztfQrraUUlni a mi vallásunk nerelme s a
ml IstenIInk áldása.
Polg;!.rdi, 1925 március 6.

~

.

Bartók

Ollza

unlté.r!us lelkész.
Anal II reménYliéggel közöljük a polgárdii
·&elély.kláltását·, hogy minden unilárius meg
1& ~a Iam I mindenki 6tglteni fog aDunAntui
unllinu. végvArának.

r::

Egy hatJi keresetének 2O/e-dt minden uni/drlus
dldozza a pofgdrdi lJéghely megmentesere I

Etn6kt ",ecnytt6 a "'Okat e.te n
te"'plomban.

&-'I

unttArh..

tisztelt Onnepló K6rl1nstg.
e ki. templomban ltIekben összegyOlt
minden egye. unitárius magyar ember, hogy dacol.
jon a kértelhetetlen ktl!só kör01ményekkel s haJba_
laIlan {rónk: !ókal Mór Iránti egytltles szereteltlnk
s tlnneplésOnk szinte tJssuforrassza szétszakitOtl,
megcsonkitOlt országunkat - lehetellen mellöznl
ad a benső kapcsolatot, mely vallásunk és Jókai
szelleme közölt fennálll.
Az unitárizrnusnak mindig meg volt at u
előnye és kiváltsága, hogy az egyes kimagasló,
nemes subadságért lelkesülő egyéniségek megértésével és rokonuenvével találkozzék. 19v volt ez
már ősidőktől fogva. J::s nemc:>ak knlföldön. allol
például egy Heribert Rau katholikus lélére, n~gy
ktlzdelmek árán megleremli és megszeretteU német
honfitársaival az unilárizmu$ szellemének megfelelő vallásos irodalmat ; nemcsak más vitágréste_
ken, mint például Amerikábln, hol az ortllodoxabb
vallásban nevelkedett Channlng felveszi és diadalra vezeti az unitárius zászlót, hanem itt Mlgyarországon is, ahol a többek között Kossuth La/os
kijelenti s Mérezi, h')gy hilllnk a .jövő , vagyis
egy fejle/ltbb s tlszlultabb világ vallása - hal·
hatallan Irőnk, Jókai MÓf pedig megértő és szerető lélekkel dokument4lja világszerte ismert
tollával - az unilárizmus magasabb értékét I
Nem az én feladatom most, hogy a..benanket annyira érdeklő és megtisztelő munkát réuletezzem ; csak előfulárja szeretnék lenni e néhány
szóval a mai érdekes előadásnak s gondolatom
szerint megfelelnI arra a mindnyájunkban fellámad6 kérdésre, hogy tulajdonképen mi is az oka
ezen más vallásu nagyok - különösen Jókai szeretetének és elismerésének?
E::n ugy érzem, hogy nagyon könnyIl erre a
válasz. Bizonyára az az evangeHumi egyszerüség,
őszinteség és filozófiai magaslat, mely végigvonul
egész valJásunkon, visszhal1got lámaszlva a mé·
Iyebben gondolkodók lelkében.
5ől ha végiglekintQnk a bölcsészet történetén, lehetetlen nem tapas1.tatnunk. 1I0gy már az
antik gOrOg és r6mai l!Olcsés%eltől kezdve, egész
a legu}ibb korig - mig csak a materializmus
meg nem mélelyezle a MozÓ!iát is - a SocraIesek, Plátók, Senedk vagy a Descartes.ok és
Kantok akaratlanul és öntudatlanul is az egyszerQ
unitárizmus tanait egyensellék, vagyis az eljOv~ndő,
vagy már a szIvekben diadalmaskodÓ evangelium
legbensóbb tartalmAt, erkölcsi érték!!! és bölcseségét hirdették,
De hogy ennek dacára, bölcsészetek által
támogatott vallási gondolatunk nem lehel valami
száraz, ridegen racionális és mimitóan s~órszál
hasogaló szellem, bizonyItJa Jókai letkének melej"
rokonszenve l Mert a kOMI lelkÜle"i, melegulvo,
nagy fantázi4va/ biró mesemondó, sohasem orOJdteile volna meg trodllmAban u.egy az Islellpuritán gondolatlll, ha ebböl 8Z egyszerli hitb41
az igazi POhI. és telkesedés lángja nem ~nled8
és tnspt,4"a volna minden képre és
reagáló lelkét r - Az "szinel,letkes, thDiJ
W
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Sleretettc11
mikor fájó érzéssel csak a tdvo/böl
at egész IInnepJO köz(lnséget s
megnyitom felolvasó IllésUnket, elsOtisztele!!el köszöntöm lInnepelt Itónk
megdicslllll1 nagy Slel1emét, a ki az ö hithú kálvinista egyéniségével fényes példát mutatott arra,
hogy a saját egyházunk iránli legnagyobb hOstg,
tiliztete t és uerelet mellett, hogyan adózhatunk
krisztusi megértéssel mds testvér-egyház igazságánalf, szépségének és költbzetének; hogy megnö·
vd:edjék edital nemcsak a proteslantizmus vagy
talllolicizmus értéke és ereje, hanem elsósorban
szegény szerencséUen hazánk felki egysége, áldást.
hozó békelörekv~e és Klisztus Urunk lálhatallan,
mindnyájunkal befogadó orsuga l
Perczelné Kozma FlOra.

Angol ·Amerikai Vegyes Bizott.ág jelentése az erdélyi egyhá
zakr61 .
.A mlh'ell viág becsüle/éról van szó. u
Tu djuk, lIogy klllfOJd érdeklódéséta:t erdélyi
magyar eg),hátak és kulturális intézmények iráni
legelsónek az. UnHárius Egyház ébreszietie fel. Az
unitáliusok kiálló uavára lépte .11 leRelóbb a
II kll lvilág elói teljesen elzárt Erdély halárát 1919
tg)' Angol UnilArius, 1920 és J 922 egy-egy Ame·
nkai UnitArius Bi201l~ág, hogy ott a mngyar
s a múvelt világ lig)'elmél
felhívják. Annakidején
melyekben tényeket szögeztek
fel a mfivelt világot

3

ri~Ss.lggal fogadtik a Bizollsigot. Tisztelelllkre
mlOdk_tt helyen dtszes lakomi! rendutek A kirtlynt
klllönosen meglepte öket udvariasságAvaI. Felaján.
tollik, hogy amig .Erdélyben ulazgalnak a magyar
egyh.hak serelmelt lan~lm!nyolni, kllJövonatol
adnak rendelkez~lIkre minden ir.inyban s ell.ilj.ik
k[sérökkel t:$ tolmáClOkkal. Ök 31. udvariassá!,:ot
mr:gköszönték, de Ilem ktrtek belöle. A kormlfny
02t . is mtglgl!rle, hORY ha konkrét panaszokat

ter}es:tfn~k e/ó, azonaal orvoso/ni (ogidk alokol.

AbilOUsiIg taGjai körll1ut~zták Erd~lyl. Fill.
vették a magyar egyJulzak panaszait. azokból
~rtllell!cn, egy óriási adal ha\mazt gyiijtheUek össze.
MeghallgatlAk a sdsz egyhhak panasull i$, mety
minden hilséenyiJalko7.a ta mellett se részesUI kmOn
elbánásban, mint a magyar egyházak. Kolozsváron.
kOrÚljuk végén OutegyllUek az összes erdélyi
magyar és szász eg)'hhak vezetői k egyértelmli
panaszokat hoztak fel a román kormányzat ellen
a kisebbségeket illelöen. Megállapit!st nyert az
egyes tapasztalt es'!lekbOJ, lIogy a romdn kormány.
politika kiff'jf'ze/t cé/ja a:, hogy o. kisebb$~geket
go.zúasdgUag tlJnkreltgye, klllttírdlis intézményeitó/
megfossza s Igy kivá.~dor/dsra klnysurltse öket.
A jelentés 135 konkrét esetet lartalm81,
melyek, mini lipikus esetek bizonyit jAk a rom lln
kormány törvcnyszegtsét a kiscbbscgekkel szem·
ben. A kormány megfosztja nemc;ak az egyes
embereket hanem egybiiUlkai h iskolAkat is
vagyonukiól hogy elszegen)'edlenek. Igazságialantll
zár be iskolAkat, nem tiszteli a magyaroknak a
a törvény elöli való ep-enjoguságot, j6.1I~het a
békeszerz6dés ezeket mtnd kifejetetten 1111Ja. sőt
eg)'enesen követeli a román kormiiny~61, hogy a
magyar egyházakat és iskolákat is, mml a romA·
nOkat, támogassa.
A pontokba
néhAny lIeHel
azonban a
Erd~)y

kiadott

k~pviselelfbt!n

ment, lIogy olt
a
orvosládt köve·
képviselve vollak oz unitti·
ts lulherónuwk s több, mint
nevében követeltek orvoslást és
a Román kormánytól. A Bizo usAgot
COlnlsh, az Amerikai Unitárius Társulat
f~~;::~~o~;:l::~~
Hivatalos jelentés(lk, mely a
~
válaszát is taltalmana, a napo kban
Amerikában ~s Angliában.
egy pár jellemzö esetet

",

magyar
teltek,

""
lalanúl '",,,
korll'ány .'

_w._ _ _ _ _ '_ - - - - - - . _ - - -
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H It ti. 6 •• zetartll. I

mel re a kormány még csak meg ~ merte prO·
báln>'i a rellexiol, hanem jellemzO kttéréssel, vagy
hallgalllssal intézte el a dolgol.
.

trdckes, hogy a kormány nem tart le~ml
rostcini valót annak bevalládoan, hogy ak~r~l

ik_másik hivatalnok önkényesen azt tiUapllj8

e~ hogy román származású. ut az emberi er6-

~Ultkal is kényszeritheli, hogy. csatlakozzék a

román egyházhoz s gyumekét, kl egy nőt sem
tud romanul, román tilIami isko!~ba járassa '.Ir en
dologra kényszerftenek olyanokailS, kiknek ereIben
e csöpp román vér sincs. Hogyan egyeztethető
öfsze a poJgArjoggal és vanássza~dság~al, melyre

Hit és
I nerattlnek
jelenti ez I
olyan
mb. ,:c;

.,

,rtb".'
... ~~~
15. A.nnak
lsten

:;~~:~~';~

zeU
szabadságot I mlgyar
nevében. S mikor ezt tőle
hogy Istennek un SZÜksége e
nemzetre, egyszerre halllm\S és
ségbe vonta a nemzetIIaIt és leál1)'ait,
valami
c$Odá.1atos léleltlúb "iirta I mlgyar szíveltet,

Románia magát kötelezte - kérdi a Bizottság.
A magyar felekezeli iskoh!.k er~nak05 belé-

,hál avval próbálja a kormány a BIIOltság elótt
megokolni. hogy kOzffilekből lelle., mert nem volt
megfelelO iskolaepilletUk. De a Blzott&ág állátott
a ravastságon Meggy6.zödest szenett aITÓl, hogy
a magyar lelekezeteknek kiváló iskola~pnletUk
voltak, de ezeket ~S a hozzátartozó vagyont is a
kormány elkonfiskálla s maga kényszerI telte a
felekeuleket, hogy iskoláik szimára drága áldozatokon és kevesM megfelelő helyen keressenek
menedéket
Egy pár sérelmes eset fölött, mely az unitárius és rel koltegiumokkal törlénl - mondja a
jelentés -, a miniszter is sajnálatát fejezte ki s
ugyancsak fogadkozoU a Bizottság elOtt még a
mult auguszlusban, hogy haladéktalanúlorvosolja
a helyzelet, azonban csak Igéreltel maradt, sem mit
&e telt. A Bizottság aJtajában aITÓl győzOdött meg,
hogy a kormánynak egyetlen szavában sem lehel
bizni. Annakidejtn arra kérte a kormánya BizollsáiDt. hogy csak terjesszen az eléje mitIden
sérelmes esetet, mert azokat orvosoini akarja. A
BizoltsAg lelkiismeretesen meglelte kötelességét,
de a kormány letagadással, vagy ferdltésekkel
intézi el a dolgot.
A ~izo.ttság hangstllyozni kivánja att a 13"
eset, mu Jelentésében fölemlU, csak jellemz/S
esetek s nem a panaszok összessége. Ezeknek
$láma ol~ nagy - mondja a jelentés _, hogy
azokat mmd (elso.olni lehetetlen.
Anglia
hogy

::~~o~~~~to~~~~l~a~~~~ti, t~I:~~~;:!:n~
a megkötözött nem~1 ein' hatalmas lendillettel
lerilta a rabbiIincseket. Eröle$Zlt~sf;t I nemzett
eszme szentedtelte, mit lsten Idoll n~pilnltnek s
ez avalta a küzdelmet mbadsfghucl. Hol hiinyzik a nemzeti eszme mely az ht~nt/SI vett kCildetb hitéMI fakad 5 e ltQtddés szAmba akar több
szabadságot, ot! csak lizadbról lehet szó. lit I
killönbség 1848 és HlIB között.
Hit és Osszetll'tás: a ketl/Ss lelki tinyez5
minden n~m%et éltetö eleme.
iiol hiinyzik I nem leli küldetés hite, IZ
htentOl vett hivatb tudata s IZ önbizalom, IZ I
".~p megptc5~t~lte mir sorsát még akkor is, hl
hajjrdi sértellenek. Az a nép uon»n
::j;:.lel két a hit h!viti, hogy reá m!g nagyl~
virnak s Istennek szüksége van az 6
s lZ"n bizik is lajinak 6s
munk" az a n~p, hl UIim" uj ~letre támasztja I nemkérdés
hisszük-e,

;

I

I

Slenl

•

UNrTÁRIUS
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&lomo~ idO~ben

•

•
észre nem tér ~ a n~p,
swlgjlatot neDllet~"ek
közöttünk e2)'et~t1~t
l Ha ~Ini
lit ontlly~

s •

Ieldl~eti

csak egy célj_ lehet.
I
közós dl fel~
kulonbömek, de I
nemzeti
egy kell, hogy le2)'en
minden magyar lelk!!. Ne ut n~~k a kQlönbOw
kereszMny vall,hlelekezetek, hogy esetleg mil~le
dogmk rilaszljik el e&;vmástól, mert hisz a Yal~
I.bos hit minde.. kinek egy~ni szent ügye, hanem
Ink.tbb ut keressük, hog}' mik~p egyesithetjQk
eróinket k6zós nemzeti esem~nyQnk szolgalaliban,
hol idegen elem~k I bomlis magvait hintik A
tirsadllmi ouUJyok között eSIk egy verseny
jogosult: l munka versenye a nemzet iidv~&1.
S csak az a politika lehel ma ill becsiiletes, melyet
nem párt~rdet ditw, vagy osztály és laji iYú16let
sugaIma~ hlnem tiszta beUtás, kolcs/mosen liutell sunt meggy6Wdés és t1doza.tos honuere1em

""'-

Hit
eius 15.

~

parancsolO mvei előnkbe Irt.Ml pedig Orömmel vesSZQk a fgrmában, tar.
talomban és beoszt.isbl.n mepjult Enekes kOny •
vtlnket, amely lemettsl bekeInket is rnaptlan
foglalja. Osszuen 304 tnekeltlrtalmu. Eult: kO Qt
278 templomi ts 24 temettsi tnek. Á rtgi ~k.-Mt
99 ~nekel veti "L LegtObbJtt átdolgozv,. A:i. il_
~otpzás munkáját Pálffy M. végClte, iltaJ.liban
Igen szerencsé!l módon. Pid
.. Hiszem, vallom: egy at blcn.
Mis ~S IObb nem volt ts nincsen
I
v~ghelctJen
'
l é:rhetetJen,'
azonban olyan ls, vagy kimaradt
. ne~ igen, !elejthc.tunk s m~lyeknet
III. kIhagyásI mdokall, okait nem igen
Pid,,' ,~

;;,ii
.~i::~;~;,;;k'
lenger~be
~
~
. . . I után vtge

vége.
ember, tv, határ ...
rajtunk a halál •
mondom 6·
i;~''''
I

--4
Sok

összeful" : e keftórc ini minket mir·

:'kOd;

Dr. Csiki Odbo,.

K6nyvek.
_ "Unitárius ~nekeskönyv" eimmel megjelent az
~nekeskönyvilnk Kolozsvaron. Örömmel vesszIlk
és kOszOntjlIk az uj ,.mUvel" melynek szUletését
rég vartuk, Mindjárt elejé:n 6sz F6pásztorunk jós!gos hangját halljuk: "Remélem, hogy hiveink
mindenDI! örömmel fogadják s nem lesz egy unittrius csatád is, akin~l ez az uj ~nekeskOnyv a
Biblia mellett ott ne legyen s anal ne menjen a
templomba, esetleg temel~sre", Az Előszóban a
uerkesztő~g szól - főszerkeszt6 Pálffy Márton
tanár - • elmondja minó okok, elvek, vezetlek
munkájában. A Székely Sándor pUs~kUnk által
1837· ben össze.li11itott (63·at maga iri) J!nekei!kOnyv
helyeti kellell egy uj könyvel adjanak, E kOnyvünk
fi kiadást ~rI, de l~nyeglelenebb vállo ~tal ts n~l·
kot, Közet egy század mult el, hogy ~nekes·
könyvtlnket s kor kivánatmainak, a zenei fejlettdc SzOkI6guerüslgének meglelel6en ujjal 101C!l'tlbettok Nagy munkál végzett a szerkesztőség
ts J6l .\Jaini irJa: •.. ,.a tólünk telhetó leajobbal
adtut, In,1 a sz.tTtt6 gonddal, kOrtUlekinl!s&el ts
amit ~huunk ts fajunk
.
,
6get6 $ZOfIIluhMb' ezekben a

rIrU"::;;:nll<l,

nagyobb

nem
torténhetik, hogy a
sajnálatos lenne,
volt legtgelÖbb.
lemetésn~t

-

•

Jól esik O;,,~,',~í~i;
pajtás' dallamát Pálffy
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OrOmmel vesullk az ilj EnekeskOnyvet, d~

I

mal IS Nem voU-e sok egyszerre ennfl
'!iJ'.~~~:S Énekvezéreink legjobb igy ektU"",'6'

.1.1 '
.
kJ'
é~i" ekhez ragasz k
.II tudja-e ala la~~.a .T , . ft! lembc lOl!ö alatt.
n#pet? nlAn egy IIJu - \~gyh 10-15 ~V ala lt
Nafly nyeTes~gtlnk leu 2: IS, a
.
é
k

• Enek e'kllnyvUBk inten/ioja templomI énekl sUn

uj

d gAI átváUozlalna Ehhez honá kel l>'ogcgy~an:1~ndenek előtt u ükséges, h08.r 31. ÉkOny'
nut" "ndtn egyháztag vegye meg, Ismerje meg.
V~ ml
r endő számban van, használ atba kell
Ml hel,y sl~i:zCfudunk belöle HO éneket. kt. liJ dal~ae;~~ rneglanu lására pedig módúl és alkalmat
kell találnunk.
F6

S1ivCf üd vözlet és hálas kőuOnel a

-

munká soknak !

.
Fópászl01unk mrgAldó HHalVzl
\'. gzeffi.'
Te dig új Éneke~kö n y \c nk, Itgy . megáldva
j'stfn~1 s If!gy áJ;o~ója valIM unknak, faj unk nak f!s

nflf\let isf!gOnknek unitári us eg) Mzunkba n." Ez
áldó szava kra fejemet mce, hajlva mondom: Ámen l
PiUr/IY Oy.
felhiv.é s v/d t k! lelklsz atyánkfiaihoz.
Dr Kiss Elek teol. ta ná r nf!pS2el li ismertelf!s! Irt
Unitárius hil- ~S erkölcstan" eimen Szónoányokball, Ilj ala k u IMck b~ ll , áttérö k n ~ 1 kilOnő cre dménliyel has ználható. Ára ~b. SCCO kor... ~ e lehel
hcgy ke\'e~e bb ,is.. Felkérjük. lelkf!u ahaI!, hogy
a bpfEti le l k ~SZl hivaiainak le le nts~k be, hány
darab k llnyYe csk~ re volna szükségllk, hogy azutá n
egy tIImegben lebesslIk megrendelésOket.
Budape!ls 'lelte

új .önyvtc Ára körülbelúl
kf!s6bb irjuk meg.

""t

f

százaléka jeleni mel at istenliszleleten. S a vigbo
az Unitárius Vilagi Férliak Nemzeti Ligája magas
dijakat OSzl ki annak a 10 egyházk!nségnck,
melyben a templomlálogalás szAmaránya a legma.gasabb. Figyelemre méltó, hogy a verseny beirniltása nem a hivatalO!o egyház, hanem a világiak
rf!széról !örttnl. H a valaki kél vasárnap egym~s
utá n elmarad a temp!omból, azonnal kél presbiter
jelenik meg házánál, hogy távolmaradásának okát
kikutassák. M!t a te~plom ad. számunkra ép oly
szükséglet, mml a mmdennapI kenyér. Telve is;
vannak on a templomok Oyllnyörfiséges ott a papi
szolgálat, mert az ige nem ma rad pusztában el·
hangzó szó. Miért ne lehetne ez nálunk is Igy?
Legyen ez lelkiismereti kérd~s minden igaz magyar
unitáriusnál ! TudjLlk, hogy az tlel hfveinket sok
irányban leköti, jelenlegi templomunk sem a legjobb helyen fekszik, sok embernél aztán még a
vHlamosköUség is számftásba jön, mindezt elismerjnk. De viszont az is igaz, hogy ha Budapes·
ten minden unitár ius ember egy évben legalább
két vasá rna p eljönne közöS imádkozá~u Llk s lelki
meg el ősödés U nk házába, kis templomunk minden
vasárnap u ufolásig megtelne. Igaz, lsten nem lakik
kéuel csinált templomokban. A va1!ásos sziv megtalálja s imád ni tudja őt mindeniItt. De a kOzlll
ima és igeha1!gatás mégis nélktilözhelellen. Mélyíti
a hilet és az ön bizalntal s erősm az összetartás
érzeté!. Erre pedig nek ünk van mindenek felelt
slllkségünk, kik kevesen vagyunk. Tanuljunk
amerikai testvé re inktől, ki knek templomjáró vallásos bllzgósága váltotta meg számunk ra .ie l~n
templomunkat, v.1sároUa másik te mplo.mul a MISS ZIÓ
Házat, taplálja számtala n Sleg~n, h lVII ~k et ~ fentartja Erdélyben egy házközségelD kel és IskolálDkal
!kcsülj ű k meg közOs hitünket azzal, hogy eljárunk
a !em ploml::l, hol azl a hIvek közö~en ápolják.
A presbi!erck járjanak elöl jó példáv.al. s a hlv.ek
kOvessék. E hely m ismélt/ten ftlhl~Juk h{~emk

•
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figyelmi l, hogy hll5vft el6ttl va5drn apokon d II.
S órakor alkalmi Is len tiszle(ettkel tariunk, melyeken dr, Csiki Odbor mIssz iói leikisz pridlkdl.

HIREK.
lsten VeIn nk! Mire e sorok napvilágot lálnak, al én karcsú, olasz tJajóm, a .Duilio· a
zajgó lengeren remélve, küzdve jár. Az Űccá nról
ls az örök vá rc~ ból, ahol mos! vagyok gondolaIaim n~ pon ta visszaszállanak az otthonba, a gyüJe~uettr , a ba.táli körbe, azoknak látsa s~ gá ba,
akiket a távol Idegenben mind nchnebben nélklllölllll. Eg)' CSOW.ó mUZ(lll!10t máris öss2ejárlam,
tok lT(\e mUkben U Ony i'II.O\item. Etek kOzöU
n~d itö maganágba emelked ik Szenl Péter temploma, melynek a szent évre megnyil t ajtaján én
15 áhitattal léptem át. Imádkoztam bllneim bocsá~
natiért, kedveselm jól~te~rt , :. z ~d es Any~ mért s
eimormoUam kezemben a kis bi bliAval s benne
egy hervat~g erdtlyi világgat. a Magyar Hiszekegyet . _. [alá n-talán foganatja lészen I Hiszen a
ValiUni muzeumbfn egy pár óla mulva ujra
rá!lalll,. rtgl fényhen örök dits(l6~gbt:n Szenll!tván
lroronátAl . _. A juniusi viszonllálhig _ lsten
"dllnk I

-

Surktut6.

Temp10mjirasról. Ametlkl!rban az unitárius
egyhhkl!zltgek~n állandó VCT$Cny folyik a lem~
plomba }ttÓ hl\ek sumánBk (llIelheél!. Minden
vatatrap pontoun jegy1;k, hOlY I hivek nek hjny

Ifjúsagi hírek. Az ifjllsági egyesIllet febrLlár
hó 7-én az unitá rius ház helyiségeiben rendezte
idei bilját. KözönségiInk óhaja szerint ez al ka!ommal is r!Wid mIlsor elözte meg a táncol. A
müsor egyes számait Slokolayné Tompa !"iárta
müvé~z i szavalata, dr. Domby Ferenc Vl rtouz
hegedüjátt!ka teUék éJvezetessé. KIIIOn lIeJt meg~
emlékeznnnk a kC!zönség kedvenc .Dani. bá·-jár61,
aki most is na~yszerll sikerrel csifJog!atta meg
páratlan egyém müvészetél, amil crak félóras
tapssal lehel némikép jutalmazni. Mü!o:r után
átvette a jókedv zajos birodalmát s a flatalsjg
meglepetve mosolygott bele a ma korábban feJkelő nap aranyos arcába.
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Ad6klvet6 blzott.á.unk (a budapestiegyhhkOtst

az egyházközség szOkségleteihez képest mai gazd a~~~ ~ebrUár 26-án tartott
atoJjúa emelte s ezzel végleg rendezte az egy~áti adó Ö53 ~ ke )'7.ctOnkhOz képest
Ar. alábbi táblázat megmutatja, hogy milyen mérl::e~e n~~~igtl
.8 mekkora az 1925 évben esedékes osszeg.
e ett az adó

Összehasonllt6 táblázat
az

1923. és 1924. év kolOnhOző szakaszaiban törlént egyházi adó emelésekrOl és
1925 • évre szóló tervezet •

Evi adó
Evi adó
1923. ~;t._ 1923. ~=:.t>or

400

500

OOO

"""
6000
7200

700
600

..00
0600

900
1000

10.800
12.000
14.400
16.800
l8.000
19.200

I2IlO

Evi adÓ
1924. Ir.:~

Evi adó
1924. =:Ob«

tvl adÓ
1925. január

12.000
15.000
18.000
21.000
24.000
27.000
30.000
36.000
42.000
45.000

24.000
30.000

60.000
75.000

36.000

00.000

42000

48.000

96.000

105.000
120 OOO
135.000
150.roo
180.000
210.000
225.000
240.000
255.000
270.000

.

1400
1500
1600
1700

20.400

sl.ono

1800

21.600

2000

24.000

54.000
6U000

241lO

28.800

2500
3000

30.000
36.000
48.000

4000

72.000
75.000
9::1.000
120.D'l0

48.000
54.000
60.000
12,000

".000
90.000
102.000
108.000
120.(00
144.000
150.000
180.000
240.000

300.000
360.000

Ebből

egy bóra
esik

"""

620;0

7500
8700
W.OOl
11.250
12.000
15,000
17.500
18.750

20.000
21.250
22.500
25.000
30.000

450.000

31.250
37.500

600.000

50.000

375 OOO

az

Budapest, 1925. évi február 27-én.
A mai napon tartolt ülésOnkben a fennti tervezetet magunkévá tettük és javasoljuk, hogyaf. évi adók ennek alapján vettessenek ki és szedessenek be.

Beke Mózes

Polgór Lipót

Dimény Mózes

Dr. Molndr Jen6

dr. MolnAr Jen0535000, lózsaOyllrgy,
dr. Nyiredi jenő, lászló János, lászlÓ O)'ula, dr. 40-40000,
Dimény Mózes, dr. Sándor Balázs 150-150.000, JAhl Nándor 20-20.000. Kisgyörgy [Jénes, MárkUs
Sukel)' jános 160.000, GoUhArd Z5igmond. Szende MÓtes. dr. Salla. Ubellisz Andom~ iO-W.OOO,
5000 K.
.
Gyula, Biró Lajos, dr. HajÓs B~la, Kovács Ferencné, Adorjány
JÓkai
szUletésének
100 éves évfordulÓJán,
Imreh József, MolnAr dános, Kincses László, február 18-án kálv inista testvéreink egyhúuk nagy
B.arabis István, dr. Tótb yörgy, dr. Koncl János, liának emlékére s hálaadásul a TeremtOnek, bogy
ajtaI l<ovácb Albert, Felszeghy jános, N. N. Ot adta nekUnk, Unnepi istentiszteletet tartottak I
~ulhmAry Elek, Mik6 Miklós, Rédlger Károly, KAlvin-téri ref. templomban. A templomot %8uloabi Frigyes, Utay Gyula.lmreb Sándor, Kozma láBig megtölto5 elOkelO gyUlekezei ellltt - MuraJenő, viléz Fábry Dániel, dr. Barzu Liviusz
kOzy Gyula k~skemeH Tef. Jelkéáz emlékezett
100-100.000, dr. Rediger Zollin 75 OOO, Bedő meg a nap szellemi hllsérőJ, ékes, lelkes szónok2!ula 60,000, dr. PAllfy MÓric, Jordán Viktor, latoon. Ravasz Unió püspOk ugyanis ekkor bete-;_ke Mózes, Papp Mihály, Barabás IstvAn, gen feküdt s Igy nem vebetett részt a tempJonu
~~UVégi Áron, Pát Mene, dr. CsongvAry Géza,
dkany DánIlené, dr. Gál JenO, dr L6rinczy szolgálatban.
Mózes MIhaty, volt abrudbtny.i. később
özv. FAbry Dánielné, Kovács János SQ- bordosi leJkm 70 éves kOfiban jan. 23·in dÖZV. üpkainé. S~ékely M6ze&, Uiváry
I. utó, dr. KumAty József, dr. Zuk6 Qyula hunyt LC2yen !,yu2alllll csendes I

2.*bor,
,.000,
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EIY u lsten-r'" II .nn,k al'8nytolhl mese-

Kádakat

fr(\i1rdl emlOezlQnk Uleg ml ls lebr. 17-en este
6 órUor a templomunkban tarlott Valli50S estl!y~m.
Jónn vikhiUlunk - aki uóta a tengert jil,l-

Puttonyokat

caiJ)'cn jJró ufve' -Jelkcl rncli!fogó felolvubb.n
emJfkezetl ~el!' 8z .EiY IZ Islen"·röl és JókairóI.
&demes voll firad"l. a munkival. Oly haJlg.tódv ~'oll. hogy be scm 1~t1 ",fndenk! a templOmba.
KílllInös mtgcmHtbt frdemel PeTati!"!! Ko:r.m.
ftch beklildött és felolvasott megnyitója il •
lirti-quartett gy6nylllll ineksz,tmai. ilnit dr. Clikl
Oltar missziói Icl'rt!sz mondott.
Technikusok Hun2bi. Egytsúlete február
14.~n h 15-ln tulot'. dfSte5 2is~lószenlclisj
finntpiJ}It. A .'nM! Jóml főherceg ajándillozta

Boredényeket
szerazimokat
Tragacsokat
Kocalré$zeket
készltQn

a II cl!f'I],;U!okn~k. Eg) mbulán UdoUjk mc2' :l

zjstJ6t li. különböző rgyh6uk. Azután az e~ye!
tlue5Litdek Emllkuőgeket \eltek 3 ú~zlóra. Egy.
UzunkJt n ünrtpllytn Józan vikárius klpviselte.
Tord.n ~z uniljrius templomban • napokban illt,ttU: bt n egyhjz uj kjntor", Erd.,s
Mihjly fnek és zenelln'r! Cinnepi keretek között.
Btlktaló beszldtl L62inczy D~ne6 espCf(S mondol'.
A konflrmációl tanitAs mát megkezd.,dOU.
Minden vasárnap d. u. 3-4-ig tart. Aki meg
eddig nem jelentkezelt volna, siessen, hogy el nt
késstk
N"szöveíség legközelebbi gyCilése ápr. 9--én
d. u. 5 órakor a Jelk~Sli hivatalban.
CsalAdl találkozó ápr.3--án este '/18 órakor
II , Pilffy-t~ 4. mm liaIt, Fálffy~ueremben. '
Husvtt finnepén mindkét napon délelOlt II
órakor OSztunk urvacsorát Koháry. ulcal templomunkban.
Ifjusagl istentisztelet mAtcius 29-!!:n (va·
w-n~pl dflulAn 4 órakor.
Rendör Istentisztelet ls urvac~ ra 0$2111$
• templomban ápnlis 9!!:n este 6 ónkor.
. 8-Ii!tás, 33 t\'CS rendőr Mroko ~ unk, szelid,
jómodOlu tmbtr illhl keru. Cime akiadótHin.

Felelós kiadó: BIRÓ LAJOS
: ••••••••••••••••••• M •••••••••••••••

:

Kél·, három· és négynytlstös

:

i székely házi szöttes:
: 8sztalkendOk, tOrQlkOzOk, konyharuhák :
:
stb. megrendelhetök :
:

11.21. Telefon: 5--34

BIRTALAN LAJOS
kárpitos és diszitö
BUDAPEST, VII., AKÁCZfA-UTCA 58.
EldUal ango! t6r·, szalon- ts tngg6n)'diuith"ekel
tov~bbá szaladon illó ouom:!.n cWdI6·(!ldnyok,
rugganyOll ;!.iYbetttelr, ma'Tarok, ablakrolók kbz.;·
ttlltt b autók pMnhJdt a legjutAnyoubb Ioro"\.
Vidékiek solonkivtli pontosan klRolgtltatnlk. s3.:.n)'egek, IIIU!inyök mfgódút és molrIa1.n'tiSjt

villalom.

BERDE hflJOS
cipészilzlete

Budapest ll. Baithy'ny.utca 48. sdm.

I

Férll- ts n!ii dP(\! mtrték ulin ktwtfk. JavltUt ls
YAllalok. Mtrstkdl irak. Hó és s.írdpök szHSZer1i
~,ltbát

"STUDI UM"
KÖNYVESBOLT
Badapul, IV., MUlfU",-k(lr1lt 21. ,dID.
Teleion : N.urt,,1 etdtlyleU.öl TeleIon
Illi ff1.
alahU ul dlta'at
186 ff1 •
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lk

!• Deák Miklós i•
•
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