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BARABÁS ISTVAN

A rádió
kÖl>:vctitünk
etuttl.n havonta ca:y~cgy is tentiszt elet et n Kohdry- utc lll templomunkbó l. Az
e lsO ily e n Iste nti sztelet rcbrutl.r hó l1-én, délel ő tt
II ó rako r le8z, amelyen II szószéki szolgálntot
Jótun f'-'liklós le lkész - pilspö kl vlkárhls-, az énekvezé rl t ee nd őket pedig Péh:rrry Gyula atyánkFiai
látják cl.
Ö rö mmel ndu nk hlrt e rről o lvltsóll1knnk s
rcm é ljiik. ho"y minden jó unitáriu s testvédink
egyiitt örvendet vellink . HIszell II rádió utján
nkkorlt publi cItáshoz jutunk, umelyrő l 8'1, uj kor
e csodáln né lkm m é~ csak IICln ls álmodhnftunk.
Másrel ő l pedig azokkal n hlvc\nkkel
is közölhetjlik a7. Ur Jézu1J eVlIllgéllumát. akikkel eddig
minden kupcsolnt unk hiányzott. Gondoljunk csak
nzokr" n hlvdnkre. uklket ti végze! elsodort
Erdély bérccl ködi!, lIlInt c~y ralcvelc t val l! ~
melyik Alfmdl v"IlY DUlltl.lltull pusztára vully
("Iub" I
Oszinté n mo ndjuk mink ct' ti prc9ztl:r:skérdé8 nem lu\borgllloU II rádió lillybcn. Dc
t lc.tbcvdl!óu n fo nt osnuk ttlrtottuk azt, hOIlY Im ~
vonta legulóbb cl!!Y h.bcn s·l.ólh usslInk ul.Okhoz
II telltvérclnkhcz. nklk évc:k ótu nc m hullott tik
unltórlUlI Istcntlszlt:lctct. Sok mind en tc:klntet
mellett C'l. vc~. cltc n prcsbltérlumot nkkor. nmlkor nurllbll8 hllvdn Ic\kiplls'l.to r Indltvdnydrn CI ~

Megjelenik kóthelenkónl ;
Elötlzetéal ' r.
eg, évre . . . . . . .. 4 peng6
Al. e161lzethl dljak I lelkbzl hivatal
clm~11!I klildend6k.

•
•
szarnyam
hahflro:r:ta. hOJfy teroplomunkba kt rl a:r: ilIeté.kes
rénvtnytdrsasdgt ól It mikrofon beállltását. Ké.rvé nyünkre re bruár hó 7-én érk ezett mcg a Magyar Táv irati és TdeCon hlrmondó Q. T. 'I!!a :r:!la ~
tósdgát61 II válItsz, amelyben arról é rtcslt, hogya
51'\Idló február havi músoráhl1 fö lve tte az lIliitárhis ist e ntisztelet közvetltését.
Küs;o;önjiik ti Tóvlrntl Iroda ellIzéke nységét.
Dc köszönjilk szlves jóind ul"tu fáradozását DI~
mény Mózcs póstl1fölllll7.j!OtÓ. kö rl rclligyclll-gondnok Itl'ydnkflónak ls. nkl nngy jóakarattal volt se~
gitség{\nk re II hónnpokon nt huzódó iillY kedvező
e lIntézéséhe n.
Vidé ki gy{\\ekczcfclnket. n leány egyházközségcket, a szór vónyoknt és mlndc n egyes
unitárius tcstvé r Unket arról értesitjiik most és
Iltpllllkllllk minde nik követke:r:lI !lzámábltll. hogy
nz l!;tclltl3zlc!e tck rádiÓ közvctltésse! mindig
vnsdrnup d é lelőtt II ornkor lesznek. A vasárna~
pok'lt II StudiO Igozglltó!ldl!a jelöli me/,!. Kiilönbcn
n lI upilupo kbulI ls mindig közrcudják az erre
vOllntkozó hireket.
l\ rád iÓlI közvctltclldO Istclltlsztel ctck hnllgnM!!lrll nézvc U7. olyu lI fll1d k és csoportosulások
réS1.é re. uhol Imnhdz vn n mint Dévuváuyt!n,
Dcbreccnbcn, f'1czöbcré nybcl1 od uJdnljuk
II 1lihlriU8 tClltvérc\nknck. vClo1ycnck clly hongszó--

UNITARIUS É lnES I TÓ
r ós rádiógépet. meri iSY csoportosa n lehet hallgatn! az istentis1.teleteket.
Az ilyen csoportokra, d c az egyes ha llgatókra tekintettel is mondjuk be énekeink számát
a ~emplomban, hogy mindenki ki ke reshesse az
é'f.ket könyvében ~s együtt é nekelhessen a
budapesti templomi gyülekezettel.
t Hód,,\czővásárhelyen, ahol templom, pap,

iskolába. Igen örülnénk , ha vidéki testvéreink
szolgálatára lehetnénk s a levegöégen át szoro_
sabbra füzhetn6k azokat a szálakat, amelyek
unitáriu st unitárlushoz, testvért a testvérbez
kötnek .
Az annyiszor méltatlanul támadott Dávid
Fere'nc emlékének hódolunk a rádión közvetitett
isténtiszteletekkel is. Halálának 350_lk évében

én,ekvezér is cr~ des istentiszteletek, vannak már beállitottálv a hangszórós ddiószerkezetet az

' I~ gyen ez is egy szerépy ajándék az ő Karácsony_

-.

fáján .

.-X--.

János Zsigmond cserkészcsapat.
,
Ezt a nevet választotta az a kicsi, de lelkes csoport, amely egyházunkban uj eszméknek,
uj érzéseknek magvait a karja elhinteni. Január
27-én d él el őtt 12 ól;akor a rendes istentisztelet
után vagy 18 föből álló diáksereg maradt vissza,
bogy az egyházi tanácsteremben első cserk észgyülésf tartsanak s hogy ott kije!entsék, hogy
ök igenis a cserkészcsapafnak lelkes
tagjai
akarnak lenni. Az uj csapat szervezését S y k ó
D e z s 6- o kI. testnevelési tanár afia vállalta
magára s azóta derekasan fáradozik a fiuk
kiképzésébe n.
Nagy öröm, hogy ne mondjuk, boldogság
volt látni azokat a vigan · cslllogó szemeket, azt
a tettre kész akaratot, amely már az első alkalommal megmutatkozott. Akik valaha gye rm ek~
neveléssel fo glalkoztak, azok tudják csak megérteni, hogy mit jelent az a szellem , amire a mi
tizennyolc fi unk vállalkozott. Csak az tudja értékelni igazán a nagy tettekre feszülő izmo kat s
a lebirhatatlan ideális lelkületet. Hogy mit jelen t
az a hősiesség, mely minden kine k szolgálatára
k ész, mit jelent az az alázatos jóság, mely nem
nyugodhatik addig, mig mindennap a ny ak kend ő
csokrát meg nem oldotta, ezeket az e ré nyeket
csak az tudja értékelni. akiben még nem balt
meg egészen az ember jóságába, a keresztény
lélek Szépségébe vetett bit s akit még· örömmel

tud e ltölteni ebben a · po r os- gőzös földi világban
egy fehér lovagnak é gi tisztasága.
Ne tartson senki tulzón9k, ha én a cserk észetnek e zeket a jogokat és kötelességeket
tulajdonitom. Tudom jól, hogy ez a szellem, a
kevesek szelleme. De hi szen a cserkészet a ke~
vesek fel é fordul, a cserkészet a megáldott lelkek szövetkezése akar lenni. A cserkészet az
isteni léleknek , az aláömlö fel sőb b világnak
alázatos edénye kiván lenni , hogy ezt a r omlott
világot, ezt a megposhadt modernséget uj élettel,
uj szellemme l, az egészség és a me nnyei szépség
szellemével töltse be.

És hogy a mi kis csapatunk ezt a szellemet
fogja valóra váltani, azt - nem, ezt áUitni nem
m er em, mert ez nagy el bi zakodottság volna. De
hogy e rre töre ke dni fOj:!, azt tudom. S lsten kegye lm éből meg is fog valamit
belöle valósitani
- azt hiszem.
Az unitá rius társadalomtól csak egyet kérünk. Azt, hogy fogadja szivébe már most ezeke t
a fiukat. Azt kérjük, hogy gondoljon rájuk sze~
retettel s várja b uzgón, várja hittel, kitartással
azt a magasztos pillanatot, amikor majd a tavasz
közeledtével tizen nyolc kis feh ér vitéz feszi le a
fogadalmat a jóságra, a tisztaságr a, a három~
szinü magyar zászlóra . . .

_x_

A Brit Birodalmi Unitárius Egyházak egységbe tömörülése.
A Brit Birodalom - Anglia, Skócia, Canada, Fokföld. Ausztrália és India unitárius gyülekezetei, amelyek eddig egymástól függetlenül
éltek - Unitárius és más szabad keresztények
egyesülete név alatt egységes egyházza szervezkedtek.
"A nagyjele'ltöségü szervezet első rendes
gyűlését f. évi április 14 - 18 napjain tartja meg

Manc hester városában. Az ünnepi gyiilésre meg~
hívták Dr. Boros György f6pásztorunkat is, hogy
áldását adja az uj testvéri szövetségre. Főpász
torunk a meghívást elfogadta s a 15- 20 napra
tervezett utra április hó nap elején indul A ngliába.
A minket is közelről é rd eklő gy ül és rő l
a nnakidején reszletesen tájékoztatjuk az ErtesU6
olvasóit.
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Halló! Itt rádió Budapest.
Kedves unitárius fesfvarom, aki fehruár 17-011 rddiód kagylójáll hallod a jel~cs,
,js hallod az ismerős templomi enekef fl fe hudapesfi hithefi testvoreidtJoR a;akáról j ö(.

~ef1{fü/n;

-

gondolj David Ferencre, akinek ebhfm oz euhon iinllapcljtik 350-ik halála

óvjordúfójdf.
K apzald magada! 8tJdape~fre, az_.unifáriu~ fBmplomha s au a neholly !i{(drf.
amit fl perse!y~e dohna.f. ~edd jelro, UJ'Ujts. h~~za nap?n'? ~ {ifllirt. s . oztan, ha olJ)/üff
van o 365 jtflered - mdtfsd utnak az unlfanus fcrkeszr hIVatal c"nere: v', Koháry-u. -I.

-

a Dávid Ferenc kardcsonyfájtiro.
A radio hangjdf vedd ugy, minfha a Dávid Ferenc lelke szólana hozzad az üd.
vözli{' felkek honából és az ó szavára felelj vissza a magad jiffereidnek csongJsevel.
Hoffgasd meg oz ég sugoffofdf és cserekadjél szivednek indifása szer;n fl

Felhivás
a szegedi

r udomány

Egyetem unitárius vallásu volt ballgatóiboz.

Atyafisá~s

és székely fesh.éri s"Xeretcttel
sz:ólok a sz:egedi (ko!oz:svári) Ferencz József Tudomány Egyetem unitárius vallásu. most már
kenyérkeresó állásban levő volt hallgatói hoz.
Kérem az én kedves sz:ékely unitárius testvéreimet, akik Csonkamagyarországon laknak és
soraim at oh'assák - omlékezzenek I Emlékezzenek azokra a nehéz esztendőkre , amikben Szegeden tanuttak. Emlékeucnek azokra a fillérekre,
amiket olyan igaz szeretettel adtun.k nekik, hogy
lehetővé tegyiik a tanulást.
Arra k érem őket, gondoljanak a mi ifjainkra
s ha módjukban áll - jőjje n ek segifsegiikre.
Adják vissz:a a nekik juttatott segitséget azoknak,
akik most segitségre szorulnak. Vegyék ugy, testvéreim azt a pénzt, amit a h ódmezővásárhel yi
Friss Hirek napilap akciója révén az 1920-23
években tölem kaptak - mint kölcsönt, amit
most - remélem jó kedvvel visszafizdnck. Nem
különben azok is, akik az 1924- 1927 években
kaptak segélyt a h ódm ezővásár hel yi Hargita_
váralja jelk épes székely k özség tagjaitól.
Azoknak az egyetemet végzett, diplomás
.székely unitárius testvéreinknek támogátásáról
esik most szó, akik kiilföldön Szcretnék folytatni

tanulmányaikat. Ezeknek szánlára a budapesti
unitárius egyházközség evi e~yezer pen gő öntöndijt ad. De hiányzik évente még egyezer pengő.
Ennek a hiányzó egyezer pcni!őnck 8Z elóterem.
tését a Brassai Sámu el Ifjusági E~yesület vállalta
magára. Am az az egyezer pen ~ó nagy összeg
azoknak, akik maguk is küzködnck li megélhetestd, össze kell hoznunk az egyezer pengönek
legalább fel ét nekiink.
Ezt az összeget összeadniok 31:oknak kötelességük. akik maguk is szegények "oltak,
de most elhető állásban vannak. Elsősorban
azokra
gondoltam, akik
nagyrészt szegény
menekült erdélyiek filléreiböl kaptak segélyt
vizsgadijra. szigorlatra a fenn ebbvaló esztendőkben.
Kérem azokat a festvéreim ef, akikh ez: CI~
jutnak so raim. küldjék adományaikat "kiilföldi
ösztöndijra" jelzéssel Budapest, V. Koháry-u. 4.
sz. ahi az én nevemre. Ót peng6t61 fölfelé minden összeget e1fogadok. A ,'ett összeg rő l nyugtát levélben küldök.
Székely testvéri sz:erdctte1
Bctrrthds ISloan

_x_

Nyilvános elskámolás.
.
Készini I~métdt kO$zOne t és ogy bcn nyug1<\z6s etl.
lt.ból - részint buzdi tásból aZQk u6m6ril, kik e~)' "<Ig)'
Dl<\s okból ez alkalommal nem jOllek se811~é~nnkre, kOrOl,
IQk .:a~ok ncvso r61. kik pénz, IIV<l8)' term cuetbcnl <ld omá.
nrokkal, ,wagy mindkettO,·d lehetövé telt ..:k, hog)' mi i$
bc6\lh.:a ltu nk a ka r.1cso nyi OromOt osztök tlil)(lroiba.
r.ib klOrend szerint ad"k o ztak, Józa n Miklósnc, Oz\'.
• r)' Edéné. Barabás Istvann\!, En)'cdr Róbertn é PoIg6r
UpOtne, Klu sch Koirol)" nc , Szinte G4born~. O%\'.' PélerHy
~1I~n~, P~lerff)" Juli ska. Rend '?omokosne, Székcl.,..,Ól$efn~,
. ; rel Gé:r.4 n!/:. ~hHosl Deák hllfkilSn~. Kriegcr Tamas nc
ngycl Men)·hC!.rlnc. l"les)"1 G)"Ulá né, labl Sándorné;

Dr. !'4m)' ~Iórlcné, Csiky P61n~. Csiki G .iborné, N}~rcdy
Je nöné , IklovJ rr lslv<i nn é, IJuzOf!Jny An na. Dr. :);t!nle
6nosné Tok<iC$ Ferenc IzsJ k ZSI!,!!llond, Imreh Jó:tsd,
/)dl I~e;cn c Faluv4li ~\ron , l:Is:t ld J<lnos, Dr. ~!,lld)'
I.)czsO. Jdkdb József, HildMg)' I;'m.mu. Főrs!cr ldJosn~ , 0...
~-Idh ler Sánd o r Gyula)· Tibor, ZsIgmond Kdrol)', Tontsdl
Róbct"tné. Dln;cnr Mózesne. NylrO Gél.<l né. HonJth
Idnosn\!. Borbély Sá ndor. 80tJr János, Dr. Orm!,s$y G,YtdJ.
Biró lipOtnc, Uiv6!"")' láuló, Idhl N4ndornc . • K ;s~ Ircn é~
Jol6n Mik lóssy Ferenc Or. SJ;ékcly },kos. Ko,·Jes Jduc r•
GYdr~lIathy Mózes, rkrzsr Ju li... MIhdl) Ruc.Jolrné. aa
unitá rius sz:ékh4z J.:akól, Dr, OrnlOS$y ".!.ro!)',
lJ,cncédy

•
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16 Dr Tt)lh GI'Or~y, lokab Zol tdn, Szent annaI' $4.
Sl, T611; Józsefné Kali Já nosné. Dr. Miko GIlbor, özv.
G~;t~ Frlllycsn'... Ja;, csl lászló, Bl1csy M.1rlo, R.1duly Jd·
é D G 'oTH,' Is!\'dn Dr. Danld Gabor, Konc:/!
nQsn J G.!I~; • o lopn é, Ijdk~ss. Oc.rgcll'né, ,FOrsl O.!o~né.
~~~~i"l' lol08, Ur. CZjl k6 IS I';'dnné, Dr. KIssgyarsc ~án.
d
é lipkll)' Arlurné GlI;!1 bl~mond, Bodóczy
.1 or,
I i1
o

,1

:kín .' ernőn é,

SZ'lC$'

Jenoné,

I{lblczcy

Róza , Borbély

I é \~~ Borsosné Wcnd lcr Inna , SIoimár Gézáné, SzlnIc
~1I~Ó' l 'I1I1$Crll Kdrolyné, DalmadI' Judilkll, Boz~ky
Emilné. " éch Ali1dli rn é, I\ lolndr OczsOné, Horváth Káz.

m érnI!, UJtcll S<lmlo r és Mdrlll, Hédcrvdry 11ugóné. S'g.
m ond Lórin cz né, GondI' LIIJosné, Jakab Ca rola Val.ltln
ISlv.1nné, Ba riIbiI s Endréné, Rigó Ferencné, PUln'okr l6sz.
lón(!, Nemes A\'T(!I. Dhll (!ny Lajos, Juk l K6rolyné, ~Mtht
Rózsika, t::uenl Jánosné, Benetlekry Elekne, özv. $.1.mi
l.1s1.IÓm!, SzcnUv.1ll yl Jóncfné, Klein G(!za, BU1.ogány
Elck. Kl ol)fcr Sándorn!:!, Wolfner Jó zsefné.

, Elko ltottGnk. 100J'Q4 PcnllOI, kiosztottu nk,. Jó piir
ui cIpOt. 2 1 pár hasz n.ih cipOt, 37 családnal hil~7,.nált
ruhü ncmOI.

________ . . . . . .x . . . . . .________

.
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Rákosi Jenö
,

Nem egyhÍIunk t.gja volt, de üg)'Ünknek c:lfoguJ.tlan
hirij.ként SIOI! ró lunk, amikor ann.k uü ksigét litta.
A 30 millió .mlgyartól ilmodoló ujsigiró fej~del~m
halilal igu uivböl gyinoljuk él emléket kegyelettel liri.nük
tMg.
Pihtnjen Clendncn 1

- 861t1 Istentiszteletek a te_plomban és
a kllipolnlliben. A blljti helekben, a ft:bruir 17 h mir<:ins
H.ike körött levI! hat vasárnapon I Kohiry.ukai templomban
" • Ri ko ••utcli kipalniban, vadtnlponkent delutin 5 órai
kc:dtttd Íltcntiutcletek ICIlDe k. A templomb.n mind • hit
"uirnapon BUoIbb Istv.in Iclkipisztor, , k.ipo ln iban pedig
Dr. C. iki Gibor miUliÓI lelken Ilolgilnak.
- Urvaclora outh lesz f. hó 17.én adélelOtl 10 órakor
keldOdO istenU sztelel keretében a Rákos.utcal Imaházbon.
Dr. Kozml Jen ö - tiuteletbeli gandnok. A budapesti
unitárius cgybhl.öueg presbitériuma, ilIttlllcg rendkivüli kö:.
gyülest f. hó J.in Intolt ülésen Dr. KOlm" Jenl! ora1iggyülcai
kcpvist16 ~tyinkfi,U a budapClti unitiriu. egybizkÖ:ltg tiure.
Ittbdi landnokavi vilasztott • . Eud óbajtotta ill egyb:hkö:o:sig
honoriln; ut il muadandó er!ékü munkill,igot. ilmelyet Dr.
Kalma JcnCi atyánkfia. Miluiól,Hh megvetcle körül kifej.
icH. A 1i. :tddlKli gondnukki viiautasfÖl ill ~gyhi:köueg vc:e.
t6stge dillCl kiallitbu ominyt keuitteteH. ame lytt 01 M.isnió,.
kipolnil lIilllutdisc all.illmival nyujt.utlk it Dr. KOIm I Jenl!
afi.inak. hten ild i~t khjilk KOlma at)'inkfia eleleH; el további
mllnki ...,igir.l

- Orban e .lb" szillelés6nek too-ik évfordulóját iinnepelte
febr. 3-in • Széhlytöld népe. A székelykereszturi lógimniziumunk
n.gy j61tev6jér61 mi is hgyelettel emlékezünk. Puritan egyénisége.
tan.Ukus s.z:ekely lelkinek nagysfIge e16tt hodolattal ti.rielgÜnk.
- Az unil'rills cserkéuc..pet megalakulh~ról az Etteslto
mblk helyen .m"kezünk meg. Ezen a helyen arre kti rjilk az
olYln Ilulókel, ekl\o.nek cHtkeazkorbl nótt Illik vannak, sziv".

,

,

kedjenek elhoznl óket jehmtkeztisre a cserktiszotthonba, KohiuY-II_
4. I. em. Jelentkezni lehet minden csütörtökön Sykó DelSá csapatvezető atyánkfianal.
- A David Ferenc Egylet lebrullr havi felavató ülését a
Mi:w:ios-Hazban I. hó 22-tin, déllltlln 6 órakor tartja. Felolvas
Harabis Istvanne lanltók6pzóintézeti igugatónó.
- A budapesti unitárius egyhazközstig presbittiriuma I. évi
március hó 5-en. dtilutan 5 órakor a lanacsteremben rendes gyUItbl tart. A hivatalos meghivásl jövő szamunkban honuk.
- Dávid Ferenc Katoi clonyf.ijin.lk AranyköDY'«'_ A 06vid fc.renc Kerc1 csonyfi1Jara uJólag adakoZ1ek, Borbtly
Albc.rt, Gyarme th y 1-1ózes, Gyarma thy htv,", Gyarmath y lOsdo, Gyarmethy Ilo na, Uj\'óri l áSzlO, Derzsy
Ando r V.1c, Péterfy Istvan Bátya, Pc11 Fcrenc 4QO--..«Xl
filL. Bartha Lajos, kok olil S igmond Karoly, Pethő Istvan,
Pe thO ISI\'a nn é, Faluvégi Áron, ürm Ossy G)'ul a, Dr.
Gergely Ar nold Izr. 5OO-5CO fil!., Szabó János, Szarvas
600 fm ., Hackler Arthur, Dr. En)'edi Róbert ref., Dr.
En yedi Róbertn é 365-.365 fil1. , Dr. Toth Gyoryy, OZ\'.
lipka y Ar tl\Urné S:l.:ada :5ó6 366 011., Dr. Josipovlch
Islvdnné , G)'org)'szc nUv<1n .365 fill.
- Buzitska Bt la clbdau Bussairól. Vasllmap délután
5 órako r o Brassairói ~zó l ó fc1olvosás.cik lus kapcsán Dr.
Ruzlt skll Béla lar to H c rt l!ke s és rendklv OI vonzó elOaddst
Brllssal rOI , mint zc.nészrOI. A mindvcglg fino m és átgon'
dolt meQellllékezés Brassai és Huboi JcnO utolsó taM lkO'
zásanak felcmlltésével "égzOdOIt. A JOvO vllsilmllpon
PalHy f.,·lá rt on log felolvas<1s t ta rtlln I ezen a eimen,
Brassel, mint a n yelv 1l1cstere.
_ A gyümölc,ös teli k~:~lését, az czr:cl kdpcsolatos
munk ák helyes elvégzését, a házilag elkésztlh etO cs állo,
mlla B kipróbált \'édekczOszerek Ismertetéstt tárgyaló ul'
I Iszteri um NOvény'
m utatO II 1-..1. Kir. I;OldmiveléSl'lg)'1 "In
védelmi ts Novényfo rBalml Iroddjánllk kiadásdblln ;~~t
jelent meg és cz II NOvényvédclml lrodll (Budapes t O '
mh~clés08rl " llnluteriu m ) vá laszbél)'C8 bckllldcse melle tt
dljtillllnul kGld l meg a z (! rdc.klodók r(!sztrc.. ~tindenkinck
érdeke, hOIlY ezt az utmutlltól doh'olSSU. mh'cl a 8ynm01csfák szakszerCl té li kczel(!se nélkOl bO és egészstges
g)'OmOlcs termesz tése CI sem képxcl hetO.
(BckOldtc II fold mnvelésOij)'1 tnlnlsw.:rlum.)
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