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A trianoni írás
minket, unitárius magyarokat, slijtoll a Jcgérzckcnyebben. Hazánk·
kal egyOtl egyházunkat is széttépte. Egy házunk életfájá! gyökerében támadta meg. tJclUnk ideál, odaál is kinos vergOdés, lestetlelkel OrlO vlv6dás. A nyoma sztó gazdasági helyzet egyházfen tartó
középoszlályunkat és népUnkcl vagyonából kiforgatta. Csak a
hagyományos unitárius áldozatkészség mécsese ] vHágflanak még
az irdatlan sötétségben. A kétségbeejtö szorongattatások közepette
most 2 fOgimnáziurnunk gondja nyomja a lelkollkcl. Erdélybő l
vett értesUléseink szerint vagy mindakett ő ! le kell fokozni vagy
egyiket megszOntetni. Melyiket a keltO köz ol ?
Napnál világosabb, hogya 3 vagy 4 osztályra lefokozás
mindakét fögimnáziumnak halálát jelenti. Dc éppen olyan világos
az is, hogy mindakél intézetet megtarta ni erdélyi hitrokonaink
nem képesek. Az is kétségtelen, hogya két fOgimnázium közölt
valasztani érzelmi alapon nelll leket . A kérdés csak ar. lehet,
melyik iskolánk élete blzloslthat6 úgy, hogy ti hozzáffizOdö nagy
érdekeket emberi szamltás szerint Jobban szolgálja?
A helyzet ma ez: kolozsvárI cs székelykereszturi főgimnáziu
munkba kOrUlbClöl 200 unitáriu s tanuló Jár. A kél Iskola éven te
4 .milliÓ lejt emészt föl és az egy ház deficit je 3 millió 400 ezer
lej évente . Miulan az egyház vagyoná l és iskolai alapjainak nagy
részét elveszItette, könnyU kiszámltani, hogy mennyi ideig tarthatja jelenlegi minőségében a Ht ftígimnáziumol. F.:gy évig se I
Mi, magyarOrszági unitariusok, nem szólha!unk bele abba,
melyik i skolát tartsak Incg erdélyi testvéreink. De kÖlcrcucgllnk
már most foglalkoznunk a kérdésscl és szám llásba vcnnllllk azt ol
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helyzetet, a mely az egyik intézet beszOnlelésével jár és minket III
közelről érin!.
Budapesten és környékén is van körUIbeilII 200 középiskolai
unitárius tanuló. Nem gondolunk középiskola alaphására, de fOl .
vcijUk a kérdést: annyira megferelO-e a mai helyzet, hogy azzal
teljesen meg lehetnénk elégedve? Nem lehelne-e, nem kcllene-e

az odaát beálIO vállozassal kapcsolatban valamit gondolni, sOt
lellRi is? A lelkílnkre nehezedO trianoni szi klából a tO. évfordulón
nem lehelnc-c életadó vizel fakasztani ? ...

Kettős
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unnepe

voll áldozó csu törtökön budapesti egyhh.községUnknek. Ezen a
napon konfirmált és járult elsO Izben a Koháry-u. templomban az
Urnak asz!alahoz 38 ifjú atyánkfia. A konfirmált ifja~ra presbitereink és a szülők áldasukat adták és egyutt vellek részi velUk
a szent vendégség ben.
Az Uraszlalán hófehér horgolt és hlmzelt abrosz, kehely és
szószék takaró hirdette asszonyaink és leányaink nemes szivböl
fakadt áldozatkészségét.
A 3 darab teritő értéke 600 P. A lelki gazdagodás értéke
- a mel1yel kedves nOink gyülekezetünk erkölcsi tőkéjé l gyarapltollák - egy vagyon.
A nemes péJdaadásért az adakozóknak fizessen meg az lsten r
Dr. Enyedy Róbertné, sz. Pllnkösli Mária dr. urasszonyl, aki egész
lelkét fektette belé az Istennek és embereknek tetsző szent munkába, külön is áldja meg a mi mennyei édes Atyánk I

Meghrv6. Sz. 168-1930. Dunatiuamtnti Uni/iMus Egyhdzk~,f1nk évi rendes kOzgyUlésél '930. június Ig·én

(csUlörtök)
az unitárius templom-

d . e. g órakor tartja H ódmezővásárhe l yen
ban a következO tá rgysorozattal :
I Istentisztelet: imád kozik és egyházi beszédet mond ~th6
IstvAn budapesti hitok tató lelkész ; énekvezér Boros Áron, hódmezővásá r helyi tan iló. 2., ElnOki megnyíló. 3, Megbízó levelek:
4., Megalakulás. 5., Felsőbb rendeletek és törvények. 6., EgyházI
Főtanács - Kolozsvárt. 1930. őszén. 1., Esperesi jelentés. 8. ,
Tanogyi jelentés. 9., EgyhAzi államsegély kiosztása. 10., Baldicsy
Protestani Alapitvány onlaléka. II., Bell16emberi nyugdljalap szá-
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madáu. 12., Belmissió és a Slórványok gondozasa. 13., lrat.missió
14., Egyházközségi könyv tárak lé tesltése. 15., IndUvanyok (irflsba~
e lőre). 16 , J övő közgyUlé!'l helye és ideje.
Délben közcbéd a T isza-szallóba n. Jelentkezni lehel június
17-ig Biró Lajos lelkész afia elmen . HódmezOvásarhelyl. Csatl ak()ds Szeged és Békéscsaba felOl menelrend szcrint.
Budapest, 1930. június 3.
l-li trokoni szives Udvözleltcl

az Elnökség.
Egyházkö ri közgyfilésUnkre hivatalosak a bel ső em be_
rek, az egyházközségek kikUldöll képviselőJ és az Igazgató Ta nács
tagjai.
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A s;o:ó halt\lmtil ma felfoko;o:;o:u ; ti rádi ó, merI kis;o:ámithulntlnn
emberlömeghe;o: jutlatja. A belü, a kö nyv halalmáI Felfoko7.;O:u ; az
iralm issio, meri ez az akció mta irányul, hogy minéllöbb nyo mtalványl, minéllöbb ember kezébe jutlusson.
A kolozsváriak, évekre visszam e nő próbálkozáso k utá n. egy
pár lelkes fiala.lember bálor lelkesed ése Folytá n megva lósilotl ák I I
nyilt Ozletlel kapcsolatos iralmissiÓt.
Mi, ezt a b udapesti unitá rius egyház község által most szervezeti könyvtárral kapcsolatban ki vánjuk megoldani, merI a mi vi·
szonyaink ma még más megoldást ne m tesznek lehf'tóvé.
Az egyházközség könyvtára; hiveinknek nyilvá nos köny vtá ra
lesz, ahol 1930. évi szeptember havától kezdve (a meghatá roza ndó
napokon) a könyvtárban olvashatnak, u megFelelő szabályok belartásával pedig olvasásra könyveket knphatnnk .
Csonka-Magyarország és Budapest szétszórtan lakó uniláriusoi
azonban az unitárius egyházi élelről és 6Z unitárius szellemi élet
megnyilvánulásaiTól csak akkor szerezhetnek kellő tájé kozódós t,
ha 8 megjelen6 ~Uni t á rius ~rtesitőt· jllraUák es a megjelent {(I~
tekel megszerzik és olvassák.
Az U. ~. -röl. annak tnrt!'llmárÓI. céljá ról és szükségszerüségéröl külön kivánok legközelebb szólani .
Ezutlal a. t'i gyelmet II Dávid Ferenc halálánnk évfordulója nl ·
kftImából megjelent s e Itlp hnsóbjoln mtÍr ismételte" jelzet! {(Izetek re kivánom felhivni,
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Az Un!tArlu~ Ki s Kö nyvtá r lIoro)'tltáhtln J~ l l"n t flk mfOlI : Bf)lár
Imre "zolnaki I/'I ntl r tlfJá tó l: A VtttlAiu;.. ha d.á" ee DAvid rf'ff' flC:

dr. Tóth GYÖ(IIY, ku tl!)1 bi ró "UAtó!: DAvid F,. ren e e nMkf'ZfI' '' _ A

Ke rf;lNz lÓnv

Magvet ő

eS"yházl flIJe8Yz('l

f. rOzelekel

kolön I" nyoffil', tkónl

"nti
ti

!lr, plllltó d r. VMii1

13f1 11l

ptlo!"k"zefle ,

Jehetllaéulu mlndl'n unlt ll rltlllnfl k melf k.. 1I

81....

reznle. Nem I,lr.érl, minlhfl fl IIzpo.6k vfl llimJ rendk ivUlI lrod"lml
eaeme"""! nvuJlo ttllk volnn, ha nem t'ilYllzerO"n fI :.r, unil Arl ufI lffll m!llaló

IlImollllláM cI"jAból. A befolyó ö"lIzf'llhlll fl tl7.f' rl./'jk ,.gy áN"
filléri It' k61)ntl k, Iltlnem II ny()mdlll P8 kf'.f,elfl,d kJadlUlOkon rl'WI mar6dó Ölulzt'uek, uJIiIl!> füze tek klödA IIA, rti fountl k rfl dezelül
l:tolgalo l. Az Ily irtllmilllól rOzf'lá mlnAI Illillyoh szAmhan volnA·
Mk m..g/el .. nt"tendök, hogy ne CIItIk unitá riu lI hlveínk, Il/mem lll'.
Irllntunk erdeklöd<'lk 18 fl f,. lvilltg08l!Ó tOllu lmá nyo kh61 róll/nk k,.1I11
PS 87,tlb6to8 !6/pkozód á~ 1 ,w:ere)<IJPIIRPn,..k. UnllAriu8 hlv.. l nk~1 limi
III fdkpr/Ok lehál, hogy isme,6ael k körf.ben s)<iVf·aked j.. nek "IM,>;p.
löket l&yOJten i és fi Wzelpk "ltldil/lIl1 Ily módon is ... ll'.imm.dU tlnl.
Vtllfyo n081\bb hlv"lnk jól tf'nnpk, hl'l 5 - [Q r()zf'lpI mpuvll8árolnA.
Mk éli 8zPlo8zlllnAk, VllA'Y ti 8zórvA nyokbll vl'lló szptkOldpsrf' r"n·
dp[kt'zPllre hoc86lanllk.
A." unitá rlua Iralml "sló IM ft J"UPA'l1l6bb PS Jegfonto8abb kp(·
dések egyike. Nem Clltik ti történelmi ..gyhá:o.k, httn .. m II folyion
erl}aödö 8zekll;\k i8 óriAsi mprvO intlmiulól folyllltrltlk . Az ullitArlus
közlud'ilol reA kpll nevelnOnk IHm., hogy AZ IrAlm lllslónllk lelked
hiv.. kpll, hogy I"/Iyen ml ndpnki. hli li minde rHIAPj ptplb.. n lll'.
unilArlu$ v6l1á$t mpgillellS PS rólun k IIz...,16. h..lyl'8 fdfOQAiQktil 1:1
közélpl h"n te rJ"$l.lpní flktlr/a.
Dr. Tólh Gy . fOzetén.. k Artl porló éli kpzI'lpsllt'I PIlYO!! 70 fJl!.
BoIAr I. füzetp : :10 fillp r PS porló. EI. utó bbitIkból mp" több alÁz
példÁny vilr ve vőr"', ti dr. T...,th Gy. Iti nulmltnyáh""l , On nppl jt'lIt'gprt'!
lekintellt-I, :)000 IIp[dlinyl nyoml1ttunk.
A mosl kövt'lkt'l'ő nyá ri Idt)!I'l.ak Illell .tl kalmllll 11(1'11, ho"y
"7... ~ .. t lj fUzt'teket m8Qunkknl vigyük #I. 8zélró;;:lib mlnd .. n irányAIm .
Próbaljuk meg ~I ,>; unU6rlu. InltmisliJót megindJtlllli PIi 11 jövlSb..n
ke!!/! " f~ Uyd rolytatnl.

(I. gy .)
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til
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I!Ij.g,K6 •. HalOnl MikI) PCfCI1C h, 1I11i11l\tltkllr, fOlj:O l1dllOk
h. tilylhlkllll ~II IcJclIClj:c Bartld 1I0nD Icll l\ylll Márlá l, ·Ijcgyct.lc
nJ/1I1ulIl Nfillclhy Károly v. b. I. I. folllOhfltl tfig Ci felcllcgc slcrlUI1I
1111111 Ilti. uJflilu. 1 dr, NÓfIlCllly Im re. Ill. Ignuflgllgymlnls'llórlumba
"cuniolI kir. I Or v é lly ilt~kl bitó. Stcl'llnCléklvonolölnkkll1 kO!tOllljUk
til orVOII(!clö cillL tfldoktll .

Aldoi:6c.Utört6k6n éti pUnkOll1 2. 11(1 1)1611

li plír8clyíL-

dOl1 l1\nyOktil mindkél Itmll;I Onlll1Lkblll1 II Lct\l1ycgyt80lctnck jUII/Ltluk ,
/I. 10ll1pl01l11 gyOJIOllhct kdvfi 1(0110 Al1llrt\lI né ~ " éngö ct !:Jöl1Cl.lI
11crcIIC 10 P ödomóLlyfll, 1\ Ryfljtél crcdm cnyt I S.. p, 64 fIIl~r.
dr. CII)'((IYf/4 .

•• t.ntl .... I. t.lnk .orrondJe, A KoMr-tl. lemplolllban : Jt\l1. 1&·éll, ]1\ t1 , 22 ' ~ 1l , Jtlll. J!)a ~lIl , JI)l1ulI 5. 1 , 20, 27a6n,
, uK. 3·on (1~l\dló8) 10, 1'1, Z4, !H -OI1 II o. II ÓI'!lkor.
A Rtlkoll-U, kfl lJvl ul\bkl\ : jt\fI. 15, 22, 2!S.ól1 {t , C. 10 órllkOr,

• •• aon,alnk 6. 1.6n,el nk edom'n, •. /l.z IZI'tC'
, lIO mAl ik helyen el1illt juk, hOgy MllíOllylLlllk ét lcó l1ynl nk AldO,
LÓCIIUlOrlOk I1ÖIIJÓI1 h610116r IIny,,{!lJól , IILOvéat l lí lc8lícl kcn llcll
lerllOkkcl dllltllcllók rol KOhdtyall. lellllllomlll1kól, At ótJo m ólly o~ Ó
\\!/liBtOnyfJk CiI i'lrlctll1yólt nevo1t, hMA. k08z0 nbU"I ulAbb k01.0Ijl1k,
Af, \lr/IiI:r.t/llt tlbl'OIlZ fmyogo t JÓtU lI Mlktóii nO CB Bflr ll llh lillv6nné. II itt'lI:r,ck Ib kbl'tJ C
lI1ybgflt l~d(jtLl y JÓnO HIIC. il )JlLtllutOt
\)Ollltlr Mllfgll , ft horKolhhuL HíUkilÓllclI ll1yflQ:úl HllköH (Jer"0Iy"6 fidl6k , UkkOlI (Jtll'gQlynO hOI'WtlUfL ,,, Ö.Utl (:.lpkCkcl.
Úr, Enyctly H6bcrll1Ó fltoUCI III olOnyoll1hl kOIlIlCj}cket. Sl mOl1yl
St\nllól1I6 fi LaJ,okllt IOlVlll.lc. I\t Un!ldrlut Lct\lIyCl!yclUlol IIII:J/l1
hll11c,IÓk bt \LffL.~ 1 1I1I hllllOt Ói ~ ~OuÓk ltiktlró l. M ! n d lt ~r()m u/lt/l\)OI
11101111 ai Vl'llilll" NÁHY MCII'll!kö.
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A 345. sz. "Jéna. Zsig m ond" cserkéazcaapat
nyári láborozási költségeinek fedezésére az. elsO adományt az unitárius rendOrökt61 kapta, g'13 p.t. TovábbI adományozók: Kovács
József fővárosi lanlló 5 pengő. dr. Molnár Dezsőné 5 pengő. Midőn
a kUldott adományakat hálAsan köszönjük. kérjük hiveinket, a
cserkészek barátait, hogy szives adományaikkal tegyék lehetövé a
szegénysorsú unitárius cserkészek nyári táborozását.
Jó munkát!
A 345. cstrklszcsapat.
A k6rl k6zgyUlés napjáról sajtóhiba miatt az t.rlesitO
legközelebbi száma hibás napot hozott. Amint az ÉrteslIO mostani
számában is olvasható, a közgyűlés nem jún . !O-én, hanem jún ~
/9·in Itsz. felh fvjuk erre az érdekeltek szives figyeimét.
A trianoni szerződés aláirásának 10 évfordulÓja szomorú
alkalmábÓl templomainkban mi is emlékeztunk és imádkoztunk.
Jún. 4-én gyászzásziót tllztunk templomainkra és iskoláinkra és
ahol van. a harangokat is meghúzattuk d. u. 4 órakor.
Dr. Koncz János presbiter, csepel községi főjegyzO atyánkfiát, a Községi Tisztviselők Országos Egyesülete a községek tisztviselő i érdekében kifejtett értékes munkássága elismeréséüi, disztagjávA választotta. A disztagságról szóló oklevél átadása a csepeli
községháza nagytermében ünnepélyes keretek közt folyt le . A
diszoklevelei dr. Stadler László egyesületi lIgyész OdvözlObeszéd
kiséretében nyujtotta át az ünnepeltnek. Szeretettel köszönijOk.
A pUnkösU Unnepeken a Koháry-u. templomban l.
és 2. napján d. e. 11 és ih 12 órakor volt urvacsora osztás. A
k~t ünnepen 260-an járultak az Vr asztalához. Az urvacsorai kenyeret Józan Miklós vicárius és családja, a bort Takács János
(Polgárdi) és neje atyánkfiai adományozták. Köszönettel nyugtázzuk.
Adomány. Orbay Dénes ny. táblabiró úr, r. kath. vallású
ma~yar testvérünk az Unitárius Leányegyesületnek egy gyönyörű
anhk álló tUkröt ajándékozott, a varroda céljaira.
Ugyanarra a célra az O. K. H. 100 P-t adott. UnitárIus
testvéreinket bizalommal kérem, sziveskedjenek a kivlllrd! jövŐ jó
példát követni és varrodánkat szives jóindulatu párlfogásukba
fogadni.
Dr. Enye.dynl.
A ha.ak Unnepén, május 25-én, d. e. a Rákos utcai templomban a~ istentisztelet keretében nagy számú közönség, katonai
és polgAr! hatóságok képviselőinek Jelenlétében, Onnepélyesen ad~
tuk At szent hivatásAnak a világháborúban etesett székely unitárius
hős i halottak emlékét megö r ökitő emléktáblát. Szomorü, de télek-
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emelő

Dnnepély volt, melyen alkalmi beszhtet dr. Csiki Gábor
missziói lelk&z s emléktáblát leleplező beszhtet Józan MiklÓ$ p
vicarius mondottak_ A székely motivumokkal ékeskedő táblát Úr~
mOssy Jenőné, Benczer Ella festette.

I H6vlZlyörki

dr. Héde rvá r, Hug 61 gy6gyszeré3:l. a

magyarországi gyógyszerésztestület tiszteletbeli örökös lallia. a buda_
pes/i unitárius egyházközség kebli tantlcsosa. május 31 -én életének
61 . évében hosszas szenvedétI uttln elhunyt. T emeté1Je. amelyen
presbiteriumunk testületileg jelent meg. junius 3-án volt a kerepeSi
temető hll[ollash8zából. Egyházköuégünk presbileriuménak évtizede_
ken át munkás. éldozatkesz lagja. melegszivil emberbarál. lelkes.
hú.seges unitárius volt. Gyászolják feleaése. gyermekei. csoládja és
egyh6zköT!e:günk. Nyugodjék csendesen t

I

Berde Laios

I pénzügyminiszteri múszaki rajzoló atyánk-

fia május 29.én életének 22. evében hirtelen elhuny\. Junius l.én
temettük el nagy resz ..-ét melleit a Farkasréti temetőbe. Minden
szépén. jóért lelkesedő ifjú volt. Szülői. testvérei, nagyszülöi és kiterjedt rokonság gyá.szoljá.k korai elmulását. Pihenjen csendesen J
ny. csendőrszázados. sashalmi lakos
atyánkfia 45 éves korá.ban május 3 t .én váratlanul elhunyt. Juniu.s
4.én temettük 8.% új köz!emelő be . Gyászolja relesége. kis]ánye. édesanyja. Nyugodjék csendesen I

IPap Domoko.1

Ruh.klosztás a MI.sz16 Házban. A világháború Iragikus befejezödésével osztalyrészünkkOl jutott szomorú magyar sorsban
az első biztatás angol és amerikai testvéreinktől jott. Az unitáriusoknak, mint vallásnak és mint élet megnyilvánulásnak - úgy
szólva - megszentelte at. értékét az a tény, hogy elbagyaloltságunkban és nagy nyomorúságunkban a lengerentúli bilsorsosaink
nemcsak mel1énk állottak, de a szó legnemesebb értelmében
testvéreink lettek. Ennek a testvéri viszonynak látbató jelekben
való ben ső kiépltése, minden üzenet és minden jószivfi adomány,
amely onnan jOn a mi számunkra At. egyre érkezO killdemények
kOtott a legutóbb egy vég kékvásznat kaptunk, amelyből a BudaPesti Unitárius SzOvetség nemes 5zivú asszonyai gyermekruháka,'
k~zit~ttek. Ezeket osztottuk ki, az év május II-én szegénysorsu
umtánus tanuló gyermekeink kOtOtt Osst.esen 80 darabot.

AdoUi'ny. Horváth 1111ván ety'nkfia (Bekes) egyházunk Köz-

alapjára 60 Pengől adománYO:l:olI. K3a:l:Qnellel nyugfázzuk..

Dr. T6th G,Grsy -

Dávid Ferenc Emlekezete - kapható a lelkészi irodA.,. V.. Koháry-utca 4. A fÜ:l:et érti 60 fillér .
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