Budap•• t, 1930. d ecember 15

SzerkewösiÍg és kiadó~intal
Budap•• t, V. , Kohllory-utC8 4 .
Telefon Aut 174-24.
A budapest! uni1árius egrflizközseg
hiva1a!os fapja.
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A bűs magyar földekre szép fehér lakftrót borított az irgalmas
lsten áldó keze. Mélyseges csönd borult hegyekre, völgyekre. A jövő
kenye rének magja is békésen pihen a bará:/:dák ölén. A megnyug·
tató békesség :/:songil6 árama járja át a meghajs:/:ol1 emberek sÚvét.
Karacsony édes hangulata lassubb tempÓt parancsol a száguldó
gondolatoknak. Terve2:gelések. számílglltltsok. álmok és remények
észrevéllen egy irányba verődnek. mini vándorm6da rak 6 délszaki
tájék felé vivő uton. Oszlönös vágyakozással mindenki hsza fel é siet
az Ouhont ke resi. Mint egykor Keletnek bőlcsei a bellehemi csillagfény!.
Milyen boldogitó érzes is me1egedn Unk 6 karácsonyi áldolI
emlékek !üzénel! Repeső gyerlyafénynéJ. hamvábaszakadó tú:/:világa
mellett feledjü k a jelent. Lelki s:/:emeink előlt megnő 6 Mult és
Karácsony éjszakáján 'lomba ringat a Béke és a Hit. Álmok szelid
kísé rözenéje arról mesél, hogy az egymás ulán rohanó évek minde n]·
kében vsn egy n6p, 6melynek homlokárft Jézus ecseljével irják föl
a földkerekség legs:/:ebb fogalmái ; S:/:eretel. .. €!I a karácsonyi élom
szelid szavu mesevillrogában hsl6lmas arányuvá növeks:/:ik uemeink
elöt! 6 drága terhü kEuácsonyfa. Mint a betlehemi sugér:/:ó csillag.
amelynek fényénél elös:/:ör es:/:mélt a magél kereső ember IlZ lslen
végtelen s:/:eretelére s talélta meg életének célját az irdatllln sötétségben.
TestvéremI Ha a betlehemi csillag fénye rávetődik lelkedre ne
<!!llrd be előtte annak ajtaját, ne fUggőnyözd el ablakát t Meri ez a
fénysugár vezet igazi hazád felé. $orvtlsztó szegénységben. nehéz
próbú.k zordon napj6iblln higyj a ka rácsonyi álom leljesülésében
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II minden! eJhegy va sie tléggel menj 1.1 csillns ulán. fl bölcsőjében
szendergő J,o,zus szegényes hajléka relé. Ha tisztI!; szándékkal keresed. oU meg is tal610 d a Hit el, .!II Reményl és a Szeretetet Mini

egykor a bölcsek Józsefet, Maritl! éa
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Karácsonyi,
es
istentiszteleteink sorrendje.
L Koháry,ntca:
I) Kerácsony I napján delelőU fél 12.
(Rádiós) Agend ál Barabás István.

Prédikál Józan Mikl ós.

2) Karácsony I. napján délután 5. Prédikál és Agendál Barabás IstvAn
3) KllTácsony 2. napján délelőtt ll . Prédikél és ágendál Barabás Islván.
4) Karácsony L napján déleJött 10. Füzesgyarmalon. Prédikál és
á gendé l JÓz8.n Miklós.

5) O-év napján délulán 5. Préclikhl Józan Miklós.
6) Ujév napján délelőtt ll. Prédikál Barabás István.

25-én

délel őtt

10. Karácsonyi istentisztelet urvacsoraosztássa!.
Dr. Csiki Glibor . .tnekel az Ifjusági dalárda. Délelőlt ! l órakor KarácsonYi istentisztelet urva.C$Oraosztássa! a Pestszenllőrinci áll. la.kótelep kulturhá zában. Pethő Ist ván.
26·á n délelőlt 10. Ka.rácsonyi istentisztelel urvacsorao~ztással.
Pethő István. Délelőtt 10. Karácsonyi istentisztelet urvacsoraosztássa l Debrecenben. Dr. C!liki Gábor.
28-án délel ő tt 10. Istentisztelet. Dr. Csiki Gábor. Délután 4. Isten·
tiszlelet Kispesten ll-es sz. iskolában. Pelhő István.
31 ·én délután 5. Ó-esztendő esti istentisztele\. Dr. Csiki Gábor.
193 1. január l -tn délelő1t 10. Újesztendei istentisztele\. Pethő István.

A család problémája.
Az emberi tiusa da lo m fejl ődésében mindig a család erkölcsi
élele és belső berendezkedése volt a döntő tényező. Az összes

népe knél a. zt láljuk. h08Y /lZ ösök tisztelete a vallási kultuszokb6n
a lel/teljesebb k i fejl ődé,ben volt mindig. Az öre8ek tisztelete is /I
cl.t1ll1d ttlllok há zi ku ltusza.. ha. ellYszení formákban is. A keresl.·
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lény világ leg8zebb csalAdi ünnepe: a karácsony i8 a . 8zent cstl!ád "
boldogságánök a kultu8za : a 8aját c8aládi boldogs8.l[Un kn ak az
ünnepe. Es ebben nincs kivetel. A 8zegeny é8 ga zd ag, a nagyon
boldog es kevesbbé boldog arra törekszik, arra vá gyik. hogy m,: 6
karácsonya, az 6 cs6ládi é letenek há zi ünnepe viszonyaihoz mé rten,
ünnep legyen. Ha ajándékkokkeJ ne m is tudják igen sokan az örömüket teljessé tenni. de lélekben mindenki ünnepel, ktlrác80nykor
mindenki jó akar lenni 6 c8aládjához. Ez a lé lek ajá ndéka, a mel ynél
ertékesebb, boldogilóbb nincs. A tömegek lelké nek ez a megmozdu _
lása azt igazolja, hogy a mai gazdasági küzdelmek, a kenYéré rt
való vad hajsz6, ha el i8 nyomják 6 cS/;lládi érzések gya koribb
ünnepi megnyilvánulását. egyszer egy esztendőben a tömegek lelkének a család intézményéve l szemben tanusitott eln}omh6ta Ua n érzése
fölcsap a tél fehérvilágát 6z ~gi g megvilágiló fényes Hlzoszlopban.
Ez 6 nagyérzés 6Z, amely a család intézmé nyé t mi nden
szovjet-poklon keresztül is minden tá rsadalom részére minden időkre
biztosítja. Kétségtelen, hogy mai gyári c ivilisatiónk a házasság
problémáját előté rbe tolta. Kétségtelen. hogy tá rsadalmun k uj formá k
kilermelése felé halad s ez nem csa k a gazdasági berend ez kedést.
hanem az emberi társadalom erkö lcsi berendezkedését is á tformálja,
6zonban a család mint intézmény. akármilye n e rkölcsi ta rta lommal
töltjük meg család marad. Csak 011 nem beszé lhetünk családról,
ahol a férfi és n ő Viszon yában a társadalmi morá l hiá nyzi k.
A házassági ("rkölcs töUi meg és teszi széppé a házasságot. Es iti
van az új kor szellemének az á talakitó hatása.
A nő gazdasági függetlensége mind nagyo bb és nagyobb lévén,
kétségtelen, hogy a családi élet berendezkedésében a n ő helyzete
is változik, /;Izonban a nő soha se szakadhat el a családi élet ben·
sősegességétö1. mert az a természet állal reá pa rancsolt örök kötelessége. Ezért a nő ha kiszakad a családbó l: má r nem hivatásá l
teljesíto5. rendeltetésszerO n6, hanem céltévesztell individium. De ilyen
a férfi is. A n ő k sZll.bll.dst\ga tehá l cssk B. családi erkölcs htltáráii
terjedhet. De a becsületes társadalomban eddig terjedhet tl férfi
joga is. A nök eszmén yi kOzdelmének celi.a nem az kell. hogy Jegyen.
hogy most már B. természet vad eszközének éljenek, hanem.a ferfiakkal szemben való egyenlő jog ervényesltése. Az egyenlő jOg
pedig az: tl férfinek sem sz.,bll.d semmivel több. mini II nőnek . Ez
a hilz8Psági elika legfőbb purancsa. A . Oa ppere k - küzde lme csak tl rrll
való. hogy a n6kel kiábránditsa II szabadság kiélvezésének szomoRi
következményeiböl. V. T. CIlIverIon helyesen mondja : hl! fl mult ban
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elnyomolt helyzetének szomorú következményeivel voh dolo
gunk. ti jövőben ti. nök 8zabadsagének árnyold alaival lesz bajunk.
A fejlődés tehát csak llj tartalmat od (\ haze.sságnak, de ez a.
lartalom ft jövőben is 8 férfinak és ft nőnek egymáshoz va16 erkölcsi
ft

\'onz6dásábsn fog rejleni. A női szabadSág leg radikális8bb hercosai
is kénytelenek elismerni. hogy: wa nemek problémája megoldható
votna. ha ft benne rejlő szerelem visiójálól megszab8dUeni lehetne.
de éppen ez ti {szerelmi elem] leni az egész problémái kompH.
kálthi és veszi körül nehézségekkel
.
Az összes radikális reformátorok éppen a leremtes eme titkos
erejét hagyják figyelmen kivül. Amint ti. na gy minde nSéget ti rád ión
felfogott légköri villamosság fogja körOJ. úgy öleli át az emberi társadalmat az erkölcs antennája által fellogott szerelem.
Az emberi társtIdalom iOu generációjában mindig meg volt és
meg lesz a vágy ~ a bátorság, hogy a szerelem érzete által haj tva
fel vegye a legnehezebb küzdelmet a család a lapílásáért. Az emberiségnek mindig meg voU és meg lesz minden poklok szenvedésén
keresztül a szent családi ünnepe. Ehhez a költői ihlet megmutatja
az ut at: a leányok, örök n őiességében, amely a férfiakat magához
vonza és Madács ama tanitásában : ember küzdj éti bizva bizzál.
E fénycsóvák minden kor embertömegét feltétlenül dvezé rlik a legszebb ünnephez: a szent karácsony családi ünnepéhez. (dr, t. gy.)
w •

Karácsonyfa Unnepélyek sorrendje:
I. December 21-én vasárnap d, u, fé l 4 órakor a Nő
szövetség állit karácsonyfát összes iskolás növendékeink
számára a Koháry-u , templomban.
2. December 22-én hétfőn d. u. 6 órakor a Nőszövetség
a cserkész otthonban a cserkészeket vendégeli meg.
3. December 23-án az Ifj, Egyesület és Leány Egylet
karácsonyfa ünnepe a Nőszövetség ajándékaképpen a Rákosutcában.
4, December 28-án d . n. 6 órakor Iparos Ifjak karácsonyfa ünnepe Rákos-utcában.

Hölgyek figyelmébe!
H~ elell<lonnn és izlésuen ek",r oltozkodnl, kerESse {d

SZŐKE FERENC angol. és {r~ncla nOI dl"",uz",lonj~t aNd.p... t,
JÓz •• ' Ntca 2 . I. 3 . a Rlic 04nl<:1 cég voll szdb4su.
Szolid drakl Pontos klszolg41dsl
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A nöszövetség estéje.
Az unlMriu. esték SZQkA~ kellemes hftllaulota teTJedI wt e
KohAry·utc-i lemplQmunk igen szerencsés erányu gótikájá nek Iveléael
,,1811 8 december 8·én megtertQII mÚSQr08 e. lén. Nem volt tultömólt
programm, de szerencsé. ÖBne6IJUá, tette váUoutossé. A ,U!YPOnI
P6Imai I..oenke lanUónliképző inté zeti f6igazgató helyhe:r; illli, .lilusoe
e. jól v.tlltlulott lémáju elliadá.a volt. A nlinevelés problé mái kö:r;ül
a legéletbevágóbbat: a nők rendelleté..zerü nevelését fogta meg
és a modern leánynevelé. szélsőaégel\'eI .zemben helyes tál1ladalom
fejll!.i szem.:r;ögb61 éll1l0lla be, hogy a nök érvényesülé.i szabad .
.aga ét ken yérkereseti elhelyezkedése mellett i. a legfontosabb : a
hivatA,,:r;C'rO nevelés.
A feleséggé, anyává ne\ clé. a nlinevelés probléméjé nllk nehéz~geil I~'szerüsili és 8. kere.eli pályához való elhelyezkedési is
ehhez ' Ul bva igazolja. A társadalom é rdeke : a helyes crkólau
felfogá. lzerint élő család. A cseléd erkölcsi értéke pedig a háza&társak C8altldi életre nevelésélől függ. E hel)'es és elmeJlözheletlen
igllZltlg még az iparos noll civililalló korában is vezető ·gondolal
kell, hogy legyen. A felo lvestls n6gyon szé p volt és nagy sikert a1alo!!.
Mtllr8i Erzsi. a Nemzeti teajll. az eló adó-müveszet összes esz'
közeinek szerencais birlokosse., nagyo n szépen adte elő Ady
(A kere.zt), Vértesi és Koszto1ftny; tA nóvéremcl cljegyezle a bánat)
Vf'raeil. k
értelmes tügolás. arcjáték és If)'ö nyó rü hangszinezés
óuzhtltása nagy sikert váltott ki.
Monlllg Vil mos, lU Opera tegja, hcgedün müvészi tökéletes·
séggel juttatta kifejezesre: Hándel : Le.rghelto s PUllllani c. szerze·
ményeinck 2enei szépségeit. Kreisle r : MenueUo-jánek kedvessege is
nagyon tetszeIt a müvesz clótldásában. Nagyon szép sikere voll.
A kisérelet orgonán Borbély Páltttnár végez te dieseretre méltó ÖlSZ'
játékkal. Orömmd hallottuk a B. S. egylet férfi karát: ~Oh. en uram,
szabnditó Illenem ~,egyházi ének bcns6~ges interprdásában, Az
unitAriut ifjus6.gi Vegyeska r Józan vicariu.: ~Vimdorfe[hő~ c, inc·
denln dalál hatást keltöcn adta elő. A dallamot is a szövcgifÓ
szerezte 8 a magyaros 2e nemolivumok igen szerenesesen oh'adnak
Cfl)'be a uihleJ::gel. Jól esell hallgatni· és a .zÖvegge! eg}'ijtl erezni.
Az enekkari &rbély Pál tanár vezette teljes hozzliert~l et
sok aruwalOsAllIal. Sz.eretnők. ha az énekkarok számbeli megerősi·
léttel ünnepélye'nken álla ndóan tzerepelnenek. timi j(jusli.gunkra nézve
il ntlgyon hasznos volna.
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A szerelel ünnepén.
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t:rlwljOk IlIgjllinkat és h I U~t vérejnket , hOlrY II kar6c.onYj
ünnepek IIlklllmliból :
I. december 2 1·én d. u. Ié i 4- órakor a Koh6ry-u. templo mban
kllráClOn yf61 állitunk mindcn rendO isk. fi)'ermekünk résté re .
A templomi ünnepség ut/Ín kios.tljuk a fi)'ermeke kne k S.tllnl nj6 ndékot (k is c::ukornemO. könyv).
2. december 22-én d. u. 6 órakor megvendége!jük cscrkéetcin_
ket ugya ncsak /.I székházban (Tanácsterem).
3. decembe r 23-án d . u. 6 ór8kor 8 Percelné Leliny_
egylet és o Brassai S. H;. Egyesület 18gjail vendégeljük mcg 8
M iSIJió ház nagylennében .
FelkérjQk t8gj8inkat éa hittestvéreinket, holl}' pénzadom6.nyuk_
kal - ne mkü lönben 8 két rendbeli szeretelvendegség céljairll _
te nnéuetbeni 8dományu kkal (hüanemCí. tésztaféle. SII;t, vaj, gyumólcs)
aegil.ek szövetaégü nket vállalt feladata teljesitésében.
M inden ne mCí a domán yt a Nöszövelség dmére. a lelkészi irodá'lI
ké rünk (Ko há ry·u. 4.).
Haszná lt ru hát és cipó!. míg (\ készlel ta rt szegényeinknek
mind;árt a Jele ntke zés alkal mával a dun k.
A Tébe 300 P-ös a do má nyát egész összegben ü:j dpók szer·
z&ére fordítjuk.
Az ilj dpó re szoruló isk. gye rmekek jegyzéket a hitoktató lel·
kész testvérek állitják össze. - MihelY! a pénz ulal vá nyozása megtö rté nik - a dpöket azon na l megveuz"ük.
Budapest kö rn yékén hitoktatást vét,"Zö k. atyánkfiai! is kérjük.
hOKY amenn yiben csapa tjukban lenne gye rmek. kinek jó ciplije nincs
és más akióból nem is remélhet - közöljék velünk.
Ra ko.palota i és pesterzsébeti iskolás gyermekeink számara
- 011 hitokta tas t végző testvé reink ;avasl816ra és segilsége\'el ezuUa l 011 is állílunk ke ráC3onyf6.1.
li)' megki méljük a i}'ermekekel II bejövetel köl1ségél6l é.
(Aradtdplól. m6sfe lö l lehet6vé tesszük a szülök suimára ;s. hOi)'
..eu! vewyene k ~nnekei k örömében.

•••
Örömmel közöljuk az ~rtesil6 olv4SÓival. hogy f. hó IHtn ren·
df':otell m080ros u l Onk ne mc&IIk f'rkö lcsilC'i. mini tl1; 8 lap máS
helyén olvasbaló. henem a nyaiPleg is jól sikeTÜlt.
T egjaink II nAluk e ladAs.r" elhelyeull mÚ80rok 6ra (f'jében
b rrmlgAlla llak; 78 P_I. az H I alkalm6val felOllizete.b61 befoly!
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48.20 P. Ma.o. mrtro'IIUA.b61 helytldMn H . ID P .7 P perIIlypen.
_l:~ 16vedelme. 162 30 I)
ft jóllkony ~If. vnl6 tekinA jC'l1Yf'1 helyeIleilIG mO.ot1
lettel - ft S:upn-nyomdn ftMndtllO~lft, mit I':Z "tIlalomma! hAI" 'n

nyu,.':r.unk.

Eni_

• ••
letlwrOnknelc oz UIII Ozem b<o:uOnlclbJ mialI, jllWI

Yf:Ildtetle.

AI. 1lJet6 hi\'ftlilaot fnn:obrAu. \oiIU.lkodk minden mOaRtakMI
aukmAbö \,.tró munk",. - hAxnll1 \'nllY hlh:on klvQI - II leMtlS

kaiutf\nyo.ebb 6r6fl.

Clm V6r& J6ue! Pel'ujhe!y, Th6k6ly·\1I 87.
-

Amennyiben Vfllftklnek ilynernO munkArft .zO~e
VftlY volaidnek a.l6nltmi tudn6 - kMOk. lene mell

~n ne

•• •
Id&rbb fYcrmekkerl8zn6 tHI\6,Onk - b6rmil)cn lermNetO
k6nn)ebb h6zi munklun
Iilen Nettn)' flzeI61#t1 "Allnlkozlk

Döntött a

Főtanács.

A Kolouvaroll ol~;u5 Errhbi F61nnAQ ... NAtnep Mll ulti"
101 I<tbve! II kolol,l\4,I f6rímn6:r.ium fennlnrtAM mellett d6nJ6ll.
A keIeniúri '6tIlmrl/blüm 8 Of.zl6lya ren ntlul4lft mellet( 71 rOlonk..
'al 'Ulvo%Oll. A hatll1oul\rÓI 1'1 FOlanl\ct al6bbl hi valala. kommO·
nlket lIdta ld :
I E.,-hjzl F6tM6ct elhal/Ilona. hOlY II1epllv6ayal Ingatlana'.
afik k.aa16ttt6aa ti me,felelt; 6110m.eaely h"'nYll miart el64llo1t
~n)'ll.erhcl~et lolyMn etyhÁ;d
k61.e pl.kolal oktalA.unkat IUt
103 1 , 32 . tan6v keuletével I'Itu.erve;l1. Uli)'. hOfY catlk al etylk
l6tlmnil.zlumot (liC41um) ta rtJlI le nn eddl,,1 nlakJil btln ti tllaOJ;lI ta lbM.
lJ mll.lkOI Ideiilleneaen "Im nll:r.lumm" '0'111101<1"0 • .
2. A kolo:r.tvllrl 16ylmn" :dum(l1 II Jele n " '"kJ/\bnn il IlII/O:r.llt/l.
hfln lovllbbl(l I. fenntut!J.o. a llt.•• kt:,e.ztur l (Oll lmn/l~l umol III
103 1 32. tantvl61 keldOdOe n illmnlblu mmll "1,,kll;(I 6t. mel)' mall6
" anul'MIP ok18111.1 tö rvIl n)' XIII. le}e.lela 'le, lnl l WnJ;d"NIII l.kol61
nervu.i.
A hall!i,oUlI klhl,deleae ut' n n fOtan'c. ell')'htlnllulnl 1l1l0llndlll
Pnp Mózeenek nzl II:" Indll ... lln)'dl. h Oli )' nnU'mnyJben tllr.ndnlmJ
ulon el6 lehetne IClcmlnn! " nyolc o. zlIllYOII lő"hnn/lll um (I!m nIM'
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lósánllk klllltésell. úgy lo vóbbrll '- nyolc onliol)'os fÖVlmnáz!.u~
lov lennltulllní Kereazhhon. Ezzel be II fejeZődöU a (6lan/W:I \'lII6r.
napl IlInóakozóa és az olés fo lylatólll hétfó n délelőu ftl IO-re
hllJlUzloU6k. melyen az évi Jelenlésekre kerul lOr. Az évi Jt'len.
té.ek IOr61 dr. Boros György püspÖk évi iele ntése n>il)a mea
(Az Ellenzé k 1930. dec. 16·j szóm6b6J.)

GY

NEK .
•
Karál:sonyi Igaz történet.
Gyu rke kint Illkott ti külv6rolnak eg}'lk ütöll-kopotl hlizbblln
t:des alyja ro kkant voU. már h6nopok 610 munka nélkul. (des nnHa
beteges osszon)'. oki d olgOZni szereicU volna, de ne m tudolI. PedIg
közeledet! a karlÍcsony s ilyenkor oz emberek sok-sok né p d olgot
összevállu oJnek. szo bájukba fenyőfát állítanak, a gyermeke ke t melleiándékozz.llk ti V8" ö rö m a Cl81ádbon olyon. hogy még egy év
mulva is ernSl beszélnek. Minden ütt kClzülődtek 8 szent kar6caony
megünneplésére. csak Gyurkáékn61 gondoltak f6J6 s7.Ívvel a rlliYOIIÓ
e.tere. mert tudták, hogy náluk nem fognak kigyuln i 8 Z apró In'efly6k. hilz meg ennyi pénze sincs apjának, hogy egy d oboz gyufá t
vegyenek. Fájt o Gyu rka szive kimondhalatlsn fájda lommal, h8 erre
az Ö IZomo ru estcJúkre Hondoli . A hittanórán má r sokat halIo lI e.z
illdolllzivu Jb us ró l. a gyermekek nllllY Bará tj6 ró l s egy napon ml
Jutott eszébe I elha tá roz ja, hogy elmeHY I megke resi a fóv6 roai utcako n a ka rácao nyí Jézulkát. a bo ldog gye rmeket. aki ilyenkor azOktll
IzéJhord oni oj6 ndékai t li jó fíu knok és Jeiinyok nok. Lehetetlen. hogy
neki ne odnll. mikor ö is olyon jó él e ngedel rnes gyermek, Cink
bi;dOltan ne m lud ról8 . hiu olYll n rne8llzc laknak oz órkokon él
releken Iu l.

BERDE LAJOS
un itári us cipész-lI1 e s te r j utányosall valla i mindelI munk" t.
" 6_ éa a6. r C lpö. III k é.;,."

Lakik: II., Batth,6nyl-utca 48 _z6m .
•
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Egy kodÖ$ de-cem ~ ri délután G}'Urkd mit !leIrt sz611 ollht)n
CSftk elindult gY6IQI!'. ro,.'<U cipőben. nugy knblit nélkül (MJ.olI i.
szegén~' !) hogy megke~sse Jb.usl II fén)'es fóviirosi uhlkon . Didetell"e. I)s:tte!mzóch-ft ment. sietett. dUg érle 1,\1», ft földet. A küln'iroe
hál:fli m á r elml'lmdozlak s nIllU' emeletes epülehek meredeztek 1\
felhomáh,bnn nz égre. Mire bellÖtéledell. Gyufkn mt\ r II rttyy0g6
h.támpflk fé n}'ében jáda tl köruta l. Mily gyön)'öril ki m kll lok. pici
karácson}'fák az ilveg m6gölI. rajta cSillogó ln'crtyácsk6k. Itt bi."IOllnn

•

Jézus lakik - gondolta mttgábttn - 8 bement fl boltbll, Egy ŐSz·
haju néni fogadl(l. Gyurka elmondta. hogy (; II karácsonyi Jézust
keresi II II szemét közben könn}'ek fu tolt.\k 6t. A.,. öreg néni melj'
sajnálta II egy jó CSOlnó sztl.loncukrot csusztn totl II zsebébe. Gyurk8
elhatározta. hogy most mór fe ltetl enlll megkeresi JezulIt. a ki egy
kis kanksonyi örömet szerezne az l') beteg szllleinek. Egy ür jőll
vele szembe szep ruh6bnn. kezé be n sok·so k csomílggel. • Bácsi
kérem. nem (I korácsonyi Jézus OnT kérdezle félénk IHlngon lll'.
elegáns tirtól. A jól öltözöll ferfi elmosolyodoll. megsimogatt a Gyurka
pirosTo gyult tucat. zsebébe nyu lt s egy ujdonatos UJ, fényes pe n llőt
nyomott Gyu rka mH rkába. Gyurkft körül szédülni kezdeti ft viláa.
Ekkora csalódást O nem ezt várta. nem adomtlnyoknt akart. ti
gyermeke k kará csony i B(lrátjót kereste az u tet\n. Szive elftlcstlfodoll
s már nem is lálln merre megy. Szive keserUsegével szeretett vol na
\'isszaterni flz elhagyoll otthonbu. Fázott. szinte mó r remegett a
hidegtől. Fárfld ttln ült le egy ház kiug ró lépcsőj ére . Allzél bdujt
a kis ka bllt ujjlln. Beljebb hllZód ott u kflPu fl16 . Az emcletrtil é nekhango k szilrődtek át. Mind erősebbé és erősebbé vAltuk. Gyermekek
enekeItek és örültek: • Mennyből uz ongy/;lllejőtl hOzzátok'. Gy urka
Ielujongotl. Ezt a z éneket OS is isme ri. Velük clIyütt é nekelt (I titok·
'latos hflngokkal. Egyszerre csuk minden VilágOl! lett körtIlötte. Ni
ott 6. sarokban fekszik édes flnyja tu: tíg ybnn . Ni, itt ft kólyhtlnál üt
apukája. S ott u mtísik ;arokbun áll o kllTAcso nyftl . S u gyerekek.
a swmszed gye re kek jönnek be egyenké nt mo: tljtón. kösl',önnek s
azutit n leülnek II ko rAcsonyi csodnfll körül S é nt~ kclnc k $ze pe n.
hutkan. mintha az angyalok énekelnének. .Csönde!! éj. ilIl,entsegcs
éj. u világ {lIma mély. csnk egy sl'.öllh uju g~' er ll1ck fdett. vlrrulll',l
gondosa n II sze relet. Á lmod t1l doU t eJ.l~'e 1] . Álmod o ld ott legyen · .
tdea (myju felül uz l1sy bun. ügy hullgu tju II dult. AI)ukllju
kio8~tjo az lIj(mdékokllt a jut b"h'Sle még u szo rl1l1 ~éd lwcrekekn11k
ts. Azutá n ollzladO"ui kezde nek. Bucsuz kod nnk. Utölj/Íru I1U~U ('IJ)'
IIzép éne k <.:sendül oz ajk ukon : . NiS oz á rnyék. itt Ul'. este. élll béke
jÖjj 8zivembe ".
•
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Gyurktlo m~gT~m~8 a h id~1I1 6 1 . S7.~mt: 1 kinYItJa. G)C'rm~k~k
I'~ulk k6n11. bAmulntlok rá ; ~~ i k tJesdlfC'li. mAl ik a ker.~t döruöli
til ~ I r kiAltjAk s nzu tAn aye n g~den m~ lIfo ll.ill k e. viuik ld ar.
~mdC'tre. Mil r ism~t nem tud semmir61 semmit . ~m tudja. hol}' II
jó lilr.l et~r~1 néni kinr tIO kon)'hlln gyorsan rellt fór. I ar.ullln ~Iear.t.
gel ni pfÓbllUtIo. G)'urktlo ebr~d . köra lner. : Ho l \'a lf}'ok1 Kérdi .• A jó
Isl~n ker.ében·' feleti a tisr.tele tes né ni , " ne féU fiacs kám. idd meg
~zl 8 teál.·· G)'u rka m~g issza I á tt üzesedik 161e egesz lelle .•.Oh be
JÓ ilf· sutlOgj8 maglI ban I ft zutll n meseIni kezd. O a Jezulki!ol keresi,
8 Harnia!. tlki 8pukriját es anyukáját is megörvC'nd~letn~. A körül.
állók s:r;emében könny jelen meg. Rábólinlanllk Gyurka bes7.édiére.
Közben lIutó 1111 meg a há7. eUiIt. Csom8lfok keriilnek az lIulÓM I
thl7.teletes né ni 87.áll be Gyurkn val egyott. A7. Iluló kint megAU eg)'
otött-kopotl htb elöli. A karácso n)'fa kilf)·ul (\ rokka.nt IZobájAbIIn.
Az AnyA felol az ágyban, abetóduló gye:rmekek örömtől piros IIrccal
éneklik :
,. M ennyből az angyal lejött hozza tok 1'.
UI )
•

Az "U. É." célkitűzései.
Kicsiny és s:r;ereny AnyAgi eszközökkel ~ndelke7.ö e:gyházu nk
széts7.6n híveivel csak fl sajfó utjan tarthatjn re:nn nz érinlke7.ésl es
nélkalözhetetlen öS8zekötte tés!. Ezért 6Z U. t . Céliranyosnn tö bbu.or
is be kellene. hogy kopogtl'lSllOn hiveinkhez, azonbl'ln I'In}'l'Igi "lu.cnYl'lin k nem e:ngedik. hory 2 hétnél m\'ide:bb időben je:tenlessúk
meg. Az e:g)'hAz "czefó embereinek ug)'l'Inis az ft felfogása. hogy az
U.
minden hÓMPban ellY8zer bö\'ebb tl'lrtalommal j~tenjen meg,
hogy ily módo n ftz eIJYSzen1 hireken kivül Vl'lltIom ..Jyes u:ellemi tapIAlékot is tudju nk nyujtfln i. A presbiterium lln' i!l h l'ltArozolt, 6zonban sokféle okokból. de rör..fp ft !)énzhiAn).' mUlti nem lehetett ti
nllgyobb Hbetel beindlldni,
MOlli mAr ft kftrAaonrl ünnepek~ II)'en b~h·ebb lanalommal
IAloll8tunk el hlveinkhe:r. ~. ~ ul án mI nden hónftpblln egyszer.
A m"sik p~ldAnyunk mllrAd tIO mAi 8 oidIt ItIs liUtftlommnl.
A ml kicamy esn·IlA:r_unk tIoll':onbnn ft lllp u.erkeazlttlc"ht'7. megk,\'Anll'lló ~('tI('mi efŐkel i, öp1.együjt"nl I:lkarJft. E cdból t'iO Att,...
k("Ult'i bizott"-Ifol is öu1.eo\lIUoU II ebbe 1'1 I.l>zff'nlUnl.lllók tirdemfik
ut'nnl bdulhAtnak, De e1. II bi:ltOIlS~ eit)'e16re Arrl:l "éri ~C8<)nklt
MftlJYl'lrol'1\lo\lJ~ ~. Erdfl) ~Zeil \Jmlo\rl u..... I, hOll) li ll unitArtu!l<>k81

e.

UNITARI US t RTfSrrO

"

én:lek16 kérdésekben áJljenak be munkatlulJtlkne.k. A mi VllZOnya.
inkna k mesfelelö lJondolatokal hue:ket Irjá k m~ & koldié k be
lapunknak.. Mindn)'iijunk bOl z kerHiae lehetne. ha ki. trt~ilönk az
tU: unilMi ul
esaládokon kívül i, hOséaea o lvn6kra számithatna..
Mun ka nél ka l ninca siker, Várju k a mu nklll.
(Dr. T. Gy.)
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N<!m vetzhel <!I 6Z a fej. u a felekezet. amd}"JIek olyan "JuMVa van. 6mely neh~z vlswnyok között olyan el?nyekkel küzd
mml fl m6i erd~I)'1 ,1]1,1181· tini ak.em. és halada. a ieln.avuk·
•
tlmely~11 nem caak besúlnek. hanem dol.lfOznak il. Az erd~lyi ifjuMi közölt m~lt6 h nem utullÓ szerepet vil:/; lU unilá rma ihusag.
Sehol egy felekezet ifjul ág6 sem oldja meg a falusiak mO velélet
llyakorlaUalllbban. mini az erd ~lyi unilarius ifjuság. Sehol sem fogjék rd mallas:!!lolabbön 8:!! emberi ~rt~kel. mini a Kárpátok övezte
.up hegyvid~ken .
Nem 6 v'rOlOk fO,h>a kav~háZ8iban inté:!!ik és nem III márv6ny termek fn'lkkOl pincérei kö zött borulnak le a .divina pleb3·
lábol ele & ne m 8:!! igérgetéaek mögött rejlö ö n:!!ó érdekek 8 mozo
gatól 8:!! Ö ruaóiknak. hanem lé nyleges 8eglleni a k8rá~sal I:!!úllnak
le 8 magalabb h elyről es gyalogszerrel mennek cl a !egeldugoUabb
{61vakba, csendes lemplomokba. hol meg81ázkodó fo hásszal kezdik el
nIlp-n8p után munkilikat é, megelégedett hálaadá5S81 könyvelik el
ti n8pi teljelilményl. Idejüket. saj61 pénzüket befektetve és legtöbb .
1Z0r el II haun61va o klalj6k a népei. Hol vemell képekkel. hol
mag6nbeuélgelésekke! fel világosító, erkölcsnevelO és a mlnden08pi
élelhez szükségel tanácsokkal látjá k e l a tanulni vágyó és az arra
érelt falusi népet.
Az Idei lll . Konferenci6 t ls a:!!é rt ta rlott6k fa.lvakba n és azé rl
{0&i6k jOv6 évek ben is falve kban tartan i. hogy ap rá nké nt eUuasanak
mInde n unil6rius g6cponl ba. minde n unil6rius faluba hitet. életet.
bilodalmlil önleni. AJ; erd élyi unil6rius ifjuság lelkC8ül. tervez és
valóIII. Nagy blzlahhukra leg)'en. hogy nem pusztaságba beszélnek.
hanem mellé rl6 lelkek érzekenységével lalálkoznllk. Nem do[goznnk
hlt\bttn. pró!6lák " pusztt\blln. Megérli " fö ld népe. erdeklcXIéuel
elebe.
Az idén 68lzegy(l1t erdél),i unilt\rius i(jUS8g bcbizo nyilolla
komoly mcgmozduláM!. lovi mükodéM'nek eredmen)'csségel es eljövendO evek munk 41lmnk el\'~sébe veieIt bizodalm6t V tag}' U8Zhu.z eilYh(§,zköZ'~" kOzOI cseknem felében mükodnek ft Dávid Ferenc
IljuM,,; Körök. NttlfY ~Izük képviselletlék maguke! a mindig emléke:r.elea szép naln'tUtni konrerencit\n. Az egy Mlig ta ttó gyülés mind-

,,~ bdel~ bdefcaebb fem6b1 ";'2104(. ~k éTdetd~' 1 1f:1
Jwri&r61f.ti HDSWlllft4 Bö4iffl. Úrrne. ~ ~. ~ f.'lho.'lk lakó.
~ b w. i'juAjlUlk tH!m~ lŐ'u:lwbéf. IHn~ly, ba mq (j,k MIII
fen ~ bWtJtvb. ho;fy e ulmM rMgy'M ltJw.'Ik életéhe e'D ...
éféTslsiyd ~en. fJ'k:gfdk fúv",Ibs3L
A Wnk'rencU" rrJJllcWé>g'Ig lekn 1101' dr. Fere:1JCZY ci:zft f6.J<md~
d. ~, II~ ha,lill rrte~ulmét ~lÍ.'I rtafW balásu beszéde,
bfflefyet ti'Z fIn-neJ,l'élyts' ~~1e0'f' rOOM6tl. UfJY.'INC!I8k Jdl.et.

,úzWu6fe "aIt #I l.6nf~'r~mUrrut~ J,. &mély JstvliN IheokJgi.'ll IaNbr
jls., ffet.6u, f'ertme M(;(/em uníl6,kmus: c. e~hoz méty~'n sZbnt6
~hWi~III kft ~kgd tn 61 mlYldtm~~" h.'llJtrrd oka,6k 6lMj6.
md.. A Iconkrt"tk;0 ladtU ~'me kiizvdkn lw;lektr~.. CM"
fgmdt.6l. lIlfM~ jderi~

.4 Wnkr~ élEkll6d6Ut:I 'WIM' NlIgytdfnl IempJmrih8t1
Jr, VllJdn Bélt; ~tJ it DlMd f1e're~ Ifj. Klnök e,ydtlllt:5
~not~'1~l. ~'N5lé Jenv.elck .u.boff ksúddcl ~ rrtf:g fíd,,6~e' tf,. PeYMCZ1 Oba tóirottdti()kot. tn e~ lJJuszMs 1I1l6t1
fle7~f. ti"/. ~a ~ok. k~l6'fl és- lJ verJdégeled. Mef~i su:re-kffet lhnö'rif6&. tt 1Jr1l'!SM S6m1u:I U,.ilb,ws; IIJusligi !1.gyeslífd kél
b1ú~ hlcík ,bI~ /) mtifJYtft(1taZ!igj unii. ffJmlig /.& éTdekl&Jtt.
SbIe~ ~ leif~ ti'Z eYcUifyf ~éTt'k n~ tnVI'IMk- Iránt
AT. lkfvb>'Jb:rel ~,t1".b Kálmán lIegyb'urtbnök II mtJJftit(1f3z.bgi ftJale,
e~ú1fbúsa fO.I~

eme. bde-zefó /)

é3, ri61c. ~M, k

lé'!'ZÍV"tt'tnelc. ts-

fU.!(> , UM" ~7.MdM1 ti Ia,falmtts eW&d&o
~fr. V"J~e, ...ltIkn.aki$shglJ mlNderi

vende~ft,

Ief3'"~ttf

"'fDlitbM ti%
ti ..i~tribi't ttM:uJt 1-:t h6wt' tn.. kIei e'relt!)" urül. iftu~gj kmiléte'Ndtt
miti<Jen l '~ ~"e~ tftUJkifI s mt:gmmg"'''i " lalcln€t J)hfyhn
m6i1:&fMcd tr> !'in . m t".. M: ' pt.,0'lJ ts lttreshM ,ék~ "egy
tI~ltr II ti6f

8'

fD lhlltmotl
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Moon,

~tI'«'rll:.if6'tI

Idrirl &f&n~ ts Ot'MÖ$Ö1i ls> ti"'Ö'S' fil'ffYe'Péfy "óJt..
'fd ~l&di.~&nl l:M'" S"MWtJlnfoltkal hJ. émU.el t:1énJ:,IIe1Jé~ li m~t.

Nagy Áron
Unhjrlu~ ft.J~.Id$ mófe r jUf'ny~ n

ké:$dt mfndenne'mG a~zt$ll~mu n Ut~
K''''nsd,a ""zl'Kr.t- még,_ La k li ta:

lY ~

Ká roly-körút 7. azám.
"'.' . 10 "

.. ",6 8'78 - 0 4 .

,.
)tISie_ ~ d~.wh" ." t'Údofilot ... '" - hlll t&: pAl
Á ltw,t I,H ...~ CIf.-,LilJ'.• W,Dl.. ril.!$í:f
_Oti:l ( .......... ~,.
_O(;

li"

nrk: FL"'" lJ

mI~,'#<;IU'7../i1:6 UT ,s,~

1aOIa. n ",W·J-.n.

~ lio

ii..~ 6rtet.
YMn da'o.ouIJm ..M~. . •

~

g'll'x....-~

~d:5JJ-rtv ..lIM k~'3M'" E I "".' lJ. TI . etwA IIdll m .
olyJUJ fotmA' .... lOO~ ~~
t.r4T ~....
l:>tiIIJ lJ 0,,...,',,", ~ UJ, 141,.~t!I~ kh1it inrt... :Ji JI .. f'~..< rf il
~ fJI)f.IJ 1 diny ~~ b lJ 345, ,V M!' ~ C'I!:í'I~
«~~!ólt ..... ~ .. bMom WíiLd ...... ~ "nty~~....-

lYiI9tJ

U j 'é,Ml*

'.Ii%.

ifA

,~j ""!IIm-

t. • ' r:

f

OM q?

,,-"'ti'"

~', ~ .

~ I!$ ~~ .~ ~~ WMf;·.i~hrl
ben~m 'dm. ",,,wt,· li me.vr~w#!t
". ti)b% oe,y ~ ~.

at.,. bb

-4)1'f:Si_~ "8!.rUW~ ~bJ..
.P '",!~1X)'1i w~ 8z- ú, ~

A
A j(wr; hA

laW.

"=

~~

..f1: - i~

~

bdy AumyO!l\,VdfI, ",tikt"l,ehiis vnJi .._

BihW7 NWá<

Ol"atlth,knak JskntIjI megáldott ktllrmes karÚ$OaJí
6Jmeptkri fdvlinunk.
Karácsonyi ö1.tntínteJeteink toOrrendjét az ÉI16i:t6
m.á..i ík helyén adjak. Amint már d~ .,z.imunk}Jan Í$ jdez...
tJík, a Ko~ry--u . templomban karánony I. napján a dtJelóU
9 órai í.t.1entöztelet ehnarad.. e: helydt ugyancsak I. napján
dibttán :; ór.lu:w tartunk ístenÜ$zkletd urv3<fOra ~
f'dhivjuk erre olvuólnk f %Ívet: figydmé1.
A Bn..,.i S4mw:1 Ujudgi Egyesület ifjlldgi da1árdája
~y I. napján tO ú,.ako,. a RákoJHlte.ában, a vegrt'$
ka,. fél 12 hor a Koháry-utdban énekel Akart mindkét
hdyen BotbtIy Pál karnagy vezett
KirllJk azokPI Q. hlMnltd, akik az btníl6« Itbúonitryt
",., t1kkd ndndIkQzlUJk adni, Q. Mnop 10. II 20. nopj4íg szÍFntud/nuk bekDltknl.
A v......... pi ÍJkoJa vezd6d *"arridJrI ~ .Ah I k..,f~k
ntJlW hál6v#l ~Ii~ ~Jd07~ munkhjuUt ~ m'Z..L borw
mind l j) "I",,~mnud meuA föJ a ;denlevü jfl ........lo;ek nfttn,u
VIdti" 1elkbzeinkhn. TudJUk. hOCY ti
sd ~;;''''''
tUWlm kdd~k ...t..enziid6k. ~ 1U1.'ZNl!I.n6k. hb kJk.-, idok
~ .:rwf16zi 6d ~ toJy6Ntr61 ~ny tlkid ~ mj •...In!
hóMpbo!lft ~~ br.dimolnalJbk..
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UNITARIUS E:RT~rrO
HB B nagy unilllriuss6gol. VBgy fl hitleslvéreket érdeklő kisebb
hirek Bdódnánek. egy levelezö-Iapon erről is emlékezzenek meg.
Szór vany ok ké rdése . A mBgYBrországi tzó rványok kérdését
felszinen kivánjuk larloni. Vidéki lelkészeinket ké rjük. hogy B közelgő
népszámlá.lás eredményéről a helyi adatok ala pján igyekezzenek
helyzetképet alkotni és iii szórványgondozásra vonatkozó elgondolá..
sukat trtesHőnkel közöln;'
(t. gy. )
Brassai Sá mue l Un itárius Ifj usági Egyes ület megalakilol1a bálbizotlságál. melynek elnöke Gálffy Kálmán. alelnöke; Cifra
Jenő és Lőrincz Pál. mkárok Marossy László és Nanovszky Károly.
háznagy Péterffi László. A védnökök felkérése most folyik.
A Dávid Fe re nc Filléralapra adakoztak: özv. Se bők
Ernőné. Török Piroska 500 fill., özv. Petz Samuné 400 fill.. Molnár
János (Csepe]) 400 fill .• Máthé Béla 365 nil .. Gothárd Lajos 300 fill .,
Hegedüs Szilárd 300 fill., Borbély Ferenc 200 ml.. Dr. Mik6 Gyula
(Debrecen) 400 fitl .. dr. Imre Dénes (Debrecen) 400 filt .. U5rinczy
Géza 400 fill., Kövendi Nagy J enő 400 fill.. Oborzil Gyula 366 fill..
dr. Celey Kálmán 365 fill. A gyüjtés eddig = 171 ,375 fill. Gál
Miklós pénztáros.
A lelkipásztori ny ug díjala p ra Csatkai Jenő (Sopron) 20 P ..
N. N. (Sarbogárd) 15 P. dr. Putnoky Laszló 50 P .. dr. Molnár
Dezső 10 P. adományoztak. Köszönettel nyuglázzuk.
A cser kés zcsapa t részére Csatkai Jenő atyánkfia 5 P-őt adol1.
Rendeltetési helyére juttatjuk.
E rdélyi Magyar Unitá rius Na ptár az 1931. evre megjelent
A Naptárt a Dávid Ferenc Egylet adja ki. Ka pható nálunk is az
Ir6.tmissió vállalatábfln, 1'1 kÖnyvtárhe\yiségben. Koháry-u . 4. I. em.
Áre I pengö. Könyvtári órák: vI'Isárnap 12 - 1. kedden és csütörlökön d. u. 5-7.
•
A magyaror szági református és evangelikus egyház8k törvényben sZflbályozták 6. javadalm8S egyházi tisztviselők házasságkötéeenek módozatait. A tő rvény ezerint egyházi tisztvisel6 csak
ág. h. ev. VBgy reformtílu!:l nővel köthet házflsságol. ts megfo rdflva.
A kél felekezet tieztviselői vegyes h6zl!.seág eselen nem kötelesek
reversalisl edni.
Iratmíssió. Sz6rvimyokb8n lakó hiveink figyeimét fdhivjuk
arra. hogy ti budapceti eklézsia könyvtúr6ból unilárius érdekú füzeleket kérhetnek pónzérl. vflgy ingyen. Kinek-kinek viszonYl'li s:!:erinl.
1' . lcI4. k lMló 1."".1 1.. .. ló
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