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A budape:si unitárius egyhéizközség Kebli Tanácsá nak tagja it negyedtv i rendes ülésre, 1929. márc, ius 5-én (kedd) d. u. 5 órára a la nacsterembe szeretettel meghí vjuk .
Budapest, 1929. február 21.
•

Dr. PÁLVY MÓRIC
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UNITÁRIUS ÉllTESITÓ

A Missziós Kápolna
•

fö lszentelése február hó tO-én történt meg. ]J,. ká_
polna .1 csikorgó hideg idő eJlenére is megtelt
ünneplő közönséggel. Már félegy óra volt, amikor
a szertartást meg lehetett kezdeni. Ez a körülmény
némileg zavarólag hatott és az órához kötöttség
sokat levont az ünnepély komoly mélfóságábóJ.
Tetézte ezt az is, hogy - éppen az idő rövid_
segére való nézvést - az urvacsora osztás is elmaradt, amit azután l7-én pótlólag ejtettek meg.
Maga az ünnepély különben sok kedves
emléket cJcvcnitctt föl és sok uj kellemes benyomást is örökCfctt meg a résztvevő k lelkéhen.
Általában sikerült az imaház szentelés.
Nagy mcgtiszteltctéskénf könyveljük el egyházunk javára azt a tényt, hogya Kormányzó Ur
Ó fóméltóságil képviseltette magát a megnyitó
istentiszteleten. Képviselője - egyuttal a kormányé
is - gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásü gyi
miniszter volt. A szkfővárost Ripka fő- és Berczell
alpolgármester képviselték. A püspök urat és az E. K.
Tanácsot dr. Ferencz József atyánkfia képviselte.
Képviselóket küldöttek az evang., ref. egyházak,
a br. Baldacsy-alapítvány; a cultusz kormány. a Pcot.
Nószövefség, a l"lagyar-Székely Szövetség. Hargita
"áralja jelképes székely község stb.
•
Az egyházi szertartás után a küldöttségek
üdvöz lete következett s azután a szeretetvendég-

ség, amelyrŐl külön emlékezünk meg. Az imaház_
rói nagyjában meg lehet á llapítani, hogy a célnak
megfelel. Az adott helyzet adott nehézségei kemény próbára tették a tervező-mérnök, _ ifj.
Gothárd Zsigmond atyánkfiát, .aki sikerre l oldotta
meg a nehéz kérdést. Az erőltetett, gyors átépíféssel járó elháríthatatlan hiányosságok természet5zer üen jelentkeznek az imaház ban. Igy a falak
nedvessége miatt az orgonát sem lehetett beállítani. Harmoniummal kell az éneklést kisérni ami
•
bizony nincs el őnyére az istentisztelet teljességének.
Nagy előnye a különben sok tekintetben kifogásolható imaházelhelyezésnek az, hogy közvetlen mellette állanak a gyü lekezeti szobák, amiket teremmé le het átalakítani. A vallásos összejöveteleket igy kényelmesen meg lehét r endezni.
Bizonyára ezt a célt szolgálja a Nöszövetség
és a Dávid Ferenc Egylet átvonulása is a Koháry_
ból a Rákps utcába. A készen kapott két egyesületteJ a Misszió-Ház kÖllnyüszerrel megoldhatja
a körülötte levő városrészek unitárius lakosainak
evangelizálását és az Ifjuság lelki beépiféséf az
egyházba.
A Missziós-Ház ilyen irá nyu munkájára Istennek áldását kérjü k és kivánjuk dr. Csiki Gábor
lelkipásztor társunknak, hogy sok lelk i gyönyörű
sége legyen az uj m unkamezön.

Az első szeretetvendégség
a Missziós~Hdzbdn februtir IO~én Dalt dZ egye"
s~leti t~rmek.ben. Az egyhciz oezetósége, amely"
rol, .~llnl kebelbelirál külön emlékezünk meg _
dZ unnepi istentisztelet után il/ tatálkozol/
azokkat, dkike/ egyházunk ügye közelebbrál
érdekelt.
. A magYdrországi UmMrius Egyház Igaz.
ga/o Tdnticstit d templomi unnepélyen és ill is
dr. Mikó Ferenc fógondnok fl. atyánkfia képs
Diselte: O mo.ndfd i!z els6 pohtirkösz6nfőt Horthy
kOrmdnyzó ur egeszségére. A Dund; Tiszamenti
egyh;jzA~rt Dimény Mózes A. I. u. gondnok, a
budapestI Egyházközséget dr. Pálfy M ón'c gond;
nak, ct Miszsi6s Bizoltstigot dr. Nyiredy jenő, a

bizol/sdg elnöke és dr. Mikó Gábor bizatlsagi
tag atyiinAfidi képoiselték.
Az Unitárius Nószöoetség Józan Mildósné
fótiszt asszony oez~/éséoel, a Percelné Kozma
Flóra Leányegyesüle/ dr. Enyedg Róbertné úr=
asszony elnöAlele alatt jelent meg.
Erdélyból dr. Ferencz J4zse!. Bors Mihiily
és Lórinczi Akos dtyánkfiai jöltek el.
Szegedr6/ dr. Ge/ey József és György
Vilmos, Debrecenbó/ pedig dr. Ke/emen Béld
atyánkfiai oOlldk jelen. A szere/e/oendégségen
képoise/telle magát d Brassdi Sámuel //jÚSdg;
Egyesülel is. A csaMdíds összejöoetel jó hdllÍssdl
oolt a megjelentelue.
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Rádión közvetitett
első

•

istentiszteletünk mély hatást ke ltett azoknaklel*
kébcn. ak ik azt végig hallgatták az Alföldön. Erdély
béreci kózött és a dunántuli o rszágréncn . Ko lozsvarról már febmár 19-én itt volt a levél, amel yben restvéri szeretettel köszönti k Józdn vikárius
atyánkfiát. mint az első rádiós istentisztelet szó·
nokát. A tölünk legtávolabb eső Sepsiszen tgyörgy
unitáriusai is elkiildtek az atyafiságos öröm meleg
sorait. Battonyá ról egyik atyánkfia, aki 1914 óta
ne m hallott unitárius istentiszteletet - szól leveIében meghatott hangon. Hódmezővd siÍ rhely, Polgárdi, Kisbér, Balatons1.árszó, Kecskem ét stb.,
mind-mind áradozó szerete ttel küldik testvéri
üdvözletüket a Koháry-utcai templom imádkozó
hiveinek. Egy más fclekezefü magyar testvé r ünk
pedig Szercncsről unitárius énekes könyvct kér,
hogy együtt énekelhessen a budapesti unitárius
gyülekezettel.
Bizony mi is mély meghatottsággal borultunk le
az egy igaz Isten szent szine előtt, a ki megengedte
érniink ezt a napot. mikor együtt imadkozhattunk
az Olt vize partján lakozó szckely testvéreinkkel.
Nindegyik levélből oTőmmel olvastuk, hogy imádság, beszéd ~s ének egyaránt tisztán és érthetöen
szállt a leveg6égcn áf a hallgatók sz ivébe. A m i
gyönyöni templomunk - amelynek hasonló meTetben és stílben nincs párja az országban visszacsengés nélkül oSztotta szét a világ négy
tája felé a magasba lendülö hangokat. Hozzáértö
embeTek irják, hogy oTj!:onank t ömör hangja is
hannoni kus eTőve l é rvényesült az e rőte ljes gyülekezeti ének szárnyalása közben. Péterffy Gyula
orgonista-énekvezéT atyánkfia a rcán l:itszott, hogy

a .magyar himnusz akkordjaival együtt a lelke is
a Hargita hegyeit.völgyelt járja.
Az iid vö:d ö levelek irói közül többen minden
vasárnap rádió.közvetitéssel óhajtanák istcntiszte_
ldcinkci. Mirajtu nk nem mulna, dc egyelőre havon ta csak egy vasárnapot tud juttatni szamunkra
a Rádió igazgatósága. Ha utját-módját találjuk,
rajta leszünk , hogy legalább két istentiszteletet
közvetithessünk havonként rádión. Addig fs kedves atydnkfiainak szíves türe1m ét kérjük. Egyelöre
öri.iljünk annak, hogy eddig is eljutottu nk és a
külmisszió nehéz kérdését nagy vonalaiban legalább megoldha ttuk.
Végül egy megjegyzést teszünk. Amikor a
rádió n közvetitendő istentiszteletekre gondolva
ind itványoztuk a gyülekezeti énekek számainak
szóval bemondását, néhány at yánkfia szokaflannak,
süt ujitásnak minősitette azt. A.z első Tádi6s istentisztelet sikere után, ugy véljük, kedves atyánkfiai is helyesnek tartják az énekek szarnainak
bemondasat. Hiszen a bemondással nem érintjiik
istentiszteletünk rcgi rendjét, sem egyházunk hiteh'cit. sem IituTgiánk ősi rendtartását. i"-'ICTjük
állitani, hogy egy év multa n senki se fog rngaSlkodni a számmutató táblához, amely különben
most is mutatja a számokat, bar azokat csak két
padsorból lehet leolvasni. Sérelem tehát senkit
sem é r azzal, ha mód ot adunk a y;deken szétszórt és Erdélyben lakó testvéTeinknek aTra, hogy
szivük szerint együtt éne kelhessenek a budapesti
gyülekezet tagjaival. A.zok az ön'endezö es hálalkodó levelek, amelye kről fennebb emlitést tettiink,
mellettünk bizonyitanak !
(b)

_x_
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Felhivás

a szegedi Tudomány Egyetem unitárius vallásu volt hallgatóihoz.
Atyafiságos . és székely testvéri szeretettel
szólok a negedi (koloUlván) FeTcncz József Tudomány Egyetem unitárius vallásu, most már
kenYérkereső állásban levő volt halJgatóihol:.
KéTem az én kedves sl:ékely unitárius testvéTeimeit, akik CsonkamagyaroTszagon laknak és
SOraimat olvassák - cmlckenenek I Emlékene nek azokra a nehéz esztendőkre, amikben Sl:e-

geden tanultak. Emlékeuenek azokr-a a fillérekre
amiket olyan igaz szeTe tettel adtunk nekík, hogy
. lehetővé fej!yiik a tanulást.
Arra kéTem őket, gondoljanak a mi ifjainkra
s ha módjukba n á ll - jőjjenek segítségünkre.
Adják vissza a nekik juttatott segitséget azoknak,
akik most segitségre sz.orulnak. Vegyék ug}', testvéreim azt a pénzt, amit a hódmezővásarhelyi

UNITÁRIUS

4

~RTE S ITÓ

,

Friss Hlrek nupilnp ak clójll réven n:t 1920 - 23
években h'ilcm kaptok mlnf kölcsönt, amit
most
remélem jó kedvvel vlss7.oflzctnek. Nem
killönbcn tlzok ls , oklk tl1. 1924 - 1927 években
kapt .. !.: sellély! II hódmező v ásárhelyi Hargifavdralja
jelképes székely közsé)! fngjnifóJ.
Azo knak !IZ egyetemet VC1l7.ctt. d iplom ás
székely u nitárius testvére/nknek támo))afásár61
esik moSI szó, ukik kiilCöldón szeretn ék folytatni
tallllhndnynlkut. l!7.cknek szdmáru II budapesti
IIlll1:1rlu s clly házközség évi l')!yczcr pengő ösz t ö n ~

Kérem azoknt il testverclmct, akikhez d j utnak soraim , killdjék adományaikat ~kiilfö ldl
ösztiind!jrll jelzéssel Budapest. V., KohárY_li. 4.
S1.. ahi a z é n nevem re . Öt penj!őtől fölfelé min _
den összeget elfoglIdok. A vett összeí! rő! nyugtát
levélben kiildök .

diJI ad. Dc hiányzik évente mé!! e~yczer pengő.

A Dávid Ferenc Karácsonyfájára

M

Székely testvéri s zeretettel

_x_

Bdrdb6s Isto6n.

Hnnc k a hlólly1.Ó egyezer pcngönck !IZ elötcrcm-

téset II Bmssni Sámu el IFjusági Egycsiilct vállalta
IllIlJ.!ára. Ám 11 1. nz egyezer pengő nugy összeg
azoknHk . nklk malluk is kiizködnck a me)!élhetését·1, öss~.c kell hozn unk 111. egyezer pengőnek
lej!alább fel ét nekiink.
Ezt a7. össze!,!ct összcadnlok azoknak kö telességiik, akik mOlluk is szegén yek
voltak,
dc most élh ető :Uhlsb,1Il vnnnnk. El sősorban
ilzokrn )!ondoltllm, Ilkik ' nIIgyreszt szegén y menekült erdélyiek fillereiből klIpink segé lyt vizsglldijra,
szi gorlatra n fennebbvn ló e S ztendőkbe n .

Inssnn- lllssnn IlyiiInek II fillérek. Legtöbbször pcn!,lök IIlnkjúbnn . Igy D/mél/lj Mózes köri felügyelő
)!ondnok ntyánkfin 50 p c nl!Övc! váltotta meg a
mll!!n levelének hel yét a Dávid Ferenc Karácsony_
fái án.
Ujóla!! II következők adnkoztak: Frátcr Pálné
Debl'ceen 400 L; dr. Nagy Bél .. Bükk 200 f.; dr.
Mátyás Sámue l No!!ykonizsa, Bnrnbássy István,
Bnrabds Endre ref., Szederjesi llono, Gyöd y IstVÁn
500- 500 r., BoneZll Ferenc 1000 t. Dimény Móze!;
5000 r. 'A gyüjt és eddigi e redménye: 3 1078 fillér,
amelyet cgyeh~re 3 Pesti f"1:lí!ya r Kereskedelmi
Bank 68736. S1.. belétkönyvén h clyezfiink el.

- A höjli idenlinltlelt k ""s.H nd l)Onk ~ n l dc lulá n 5 or1l'
kor "1Inoak. A Kolhlry Il lcal lemplornbllO Barabi\ s Ist "án
lelk ip.\sZlo r, d IU kos UICdl ká poln á b,lO d r. Csl k\ Gábor
m ls.~ z l os, ll'lk.:! S1. szoljoll\ Innk.

este b Orilril m ar.ld . l'la minden il )'c n szépe n Illeg)'. m int
mo st, rem élJnk. hol-l ~' mtlluH iI d fhi k uz flnncpélycs foga.
dalm il t Icte he ti k. Addi g lS
j ő lI\ unk át I

K... nfl rmlil.i ~. I: rh:sil jnk i.zuk.:! 1 dZ >ltyánkfi,.i1, akiknek
kOI\['rln,lnd us I:(yennd:e i \',mIHl k, hojol)' az elO készítö o r,U:<ll
mAr II1cKkudell nk. KériCI k 11 kc{iI' c~ szu lö ke t, szh 'cskcd icnck
!-I)'crmckcikcl \' d sdrn/lponk ~ nl d~hlt á n 4 6r1lko r a lelk észi
Irodábn clknldcn l.

amik o r ,1 k oz é p l~ J,:o l dso k CSil l)'ll ,. rendbe n lesz. Vár)<ltok
hát 1(Wcicmmc l. Ez <I Z 07. ell ct s ~o l Nag)' K arcs! n.:! k és p <l )'
tilSóllnil k is. G)'tí)tsé lek uz e röt, 1108)' dzu1<ln "'rge fa rkól S'
kől y kOk Ic h e~set ck I
_ Magy ar I'rolutansok Sajlónö~f lke It l e néve n \Ii nhl'
kiJ lal " illl szervcz6 a laII . A pro testáns snjl6! szöve tk eze ti
alO1pon OI k.,./llk U7. ,Jl dl>Ító k m eflcsln il ln l. A sOIjlŐsz óvcl k ezet
kebel ébe n alk o tn.!k m c!: ,l kü lOnfélc pro l e~ ,iln s sajtosze n 'e'
ke l. A szO,'cfkczc t székhd ye Budapest. ESI' oz!etrés z ára
12 Ile nf(O. A s,-(" e tk ~ z e l rOI bO" c bb rci"I1JltoSit,1s1 13\ld,)fle~I,
VII" A bo nyi ut ca '2 1. ~ .-:am <1 1<1 11 udna k az érdeklöd ö kn"k.
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- A .i,lión kö: ~~titdl 1I1<l~oJlk htc ntlsztcictClnk r. Ih'l
'llá rcius hó \7' é n, \' asdrnap d ~ lél Otl II orakor I,·sz " Ko h6r y
utCII' 11:1I11>10I11bllll. Szo lgál""k B.:!T(lh ás Ist" J n é s 1><! tcr Hy
, O )'\lIIl,
Cstrk."n r;'-'k l Aki méR nem Jc1entk czclI az unit á rius
János Zsig rnond (" wrk6z<:~(l Pll lbfl - tudatjuk \'elcle k, hog)'
'nl ndc n <,:sLl ILl rtOkO n délul<1 n o őra k or lehe l irat kozni il
la nArs lc relllbc n, V., K(.hár)' utca 4. I. e melel, ahol Ilmun'
koik I ~ fol ) n,.k
_ A

J.inl>l l. ~i);mo"" c.~rktlltupl.l szen e.-:t'!se és kil é p.

l~se -'~e " ~ l( IlCn fnly lk SyA6 Dcud tun4r ;.afid " eZClé s~vel.

" Iluk ml}! } H JmOöll h: lcnlke ~ l~ k In4r eddifI b, de il Jele nt.
t.." ~Ot.. ~d ' n .. mél{ fol ) Ion nO, ck ~z l l.. . " k~\l t óbbl eSdp.. t.
(hSl;d() ": t ~ t ~ u m6. r mC~tö rt(nt d fhlkllllk Or~Ok bc "0116 be.
USl'.I" ~d iS. A ~ Onl ő~"~ dO"':l,,leJ,: czc nl\1 l kedden eS-h~ Ó Oról '
kur lt: U ndo , II.ljoI ól t; ,-allil' OS' l.el(hcld e~cn1UI ls csOIOr toko n

'

IInrka, kiil)'kök! Ti mil jd csak ukko r

k ő\'ctkczi ek ,

A hil. ~$ nc,·d rs ü!;)·j bintl .ig f. 6 'i nl Jircius h ő 2-do
délu tdn 5 ó ra kor ij)·íil é.<1 tMI .. lelkészi Irod dbuo.
_ At f is/! f( n lc(. A z (;rlo.:"il ő mult IUH'I szJm J bil o
felhl,," sl .,dtdm köue <l zo\;.ho7.. uk lk ol ~zqledi Tlld.O, ~J I: )
El-tyetem e n t,mulldk és ,l ~7. é k cl r unlt drlll s kdPClIolll to k. n:' ''"
kise bb'najol}'ob b m ér" lI l dmu~il ..hb!lll r4.' u esii hek. Ké rtc lll
ól l o knt, hO~I' mOSt Ok ~c~lbC ",: k . A t elsO 'l\'l pe ngől lud r
l\l e~k ll l)l!lm clnlk ke ...!> cs t C~1\ é remt Ol d klil főld l (bl tOn'
d ljr,l. Ullw lo m mill vJ rmll u hlbb ll.
B<lr.-b.!s ls h J n.

