ftove"'b. r 15

Sze<kentéislÍg lis kiadóhivatal
.lId.pe. t, V. , Kohá ry-lItee 4 .
Telefon Aut. 174-24.
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A dévai var
magaslafáról tiszta csengésseJ hangzik fe lénk ma Dá vid Ferenc
9z6z8ta: . Nem halok meg. hanem élek és hirdetem az Urnak dolo
gait". (1 18. Zsolt. 17. v.) Soha olyan szükségünk nem volt a Dávid
F. töretlen lelkének bátorítására. mini van ma. Egyházunk szétsza·
kítol! állapotában égi viga9ztalásként hangzik lelkünkbe az Ű lelki
9zi1árdságának h8ngja. Itthon, édes szülóanyaföldünk varázslatos
érinléaétól megfosztott Anteusként birkózunk 8 reánk . nehezedő
nehézségekkel. A bérces hazából pedig hasztalanul várjuk a jó hireket. Annál több a szomoruság, a mélYSéges aggodalom. amil s:telek szárnyán, fájdalm6S kiáltások zokogásában hallunk erdélyi teslvéreinktól. Mintha elfordította volna től ü nk az Úr az ó szent orcáját l
Szorongattatásaink közepette sóvárgó lélekkel fordulunk Dévavára felé. Várjuk, lessük a hangot, amely onnan száll mifelénk.
A bátorságnak, erőnek, hitnek, megnemalkuvásnak érces hangjá t
Dávid Ferenc halálának 351. évfordulóján, gondolj unitá rius
testvérem. a dévai vértanúra. S mint a hivő mohamedán, fordulj
orcáddal keletnek és ha érzed a suhanó szellő érintését, nyisd ki
előtte szívedet s nehéz napjaidbBn zendUs rá a zsoltárra; Ne m hBlok meg, hanem élek. O biztat, a ~megfeszült Krisztusnak" jó vitéze - Dávid Ferenc.

Az egyházi Főtanács ülése
Kolouvérotl november 23.án é8 következ6 napjain larija az
erdélyi Magyar Unitárius Egyház Fölanácaa évi rendes IlY Ulétét.
Azt mondja az egyházi vezető8ég. hogy ezen az ülésen kell dönte·
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Fóllmácsntlk 2 fögimnáziumunk sorsáról. Most kell megoldani

minden jó unitárius embert mélyen érintő kérdést. mert 6. vagyo_
nától megfosztoH egyház nem bírja fönlarlani mind a két iskoláját

fl

Tudnod keU. kedves unitárius testvé rem. hogy Erdély új urai
6 ezer hold föld jét vették ej egyházunknak földbirtok reform cimen.
Pedig fl 6 ezer hold földből egy négyzetméternyi terület sem volt állami
eredelü. Az elvett földekér! egyházunk nem kapott kárté rítésI. Államsegélyt csak annyi! kap az államtól. amely 2 lanár évi fizetésének
felej meg. Az eg,rház érlékpapirjaihóJ csak B. papir marad t meg.
Trianon átka teljes egészében nehezedett egyházunkra. A
"művelr' Nyugat érzéktelenül nézi székely-magyar fajunk haléltusáM

ját. A hagyományos áldozókészség is kihalóban. Az államsegélyes
kényelmes állapotokhoz szoktatott hivek nagyobbik része nem jön
az egyház segitségére. A kisebbik része a nyomasztó gazdasági
állapotok miatt nem tud áldozatot hozni.
Ilyen helyzetben nincs más menekvése erdélyi testváreinknek,
mint kezel emelniök egyik rőgimnáziumunkra és megszünletni azt.
Hivatalosan leépitésnek nevezik ezt a harakirit, de mi tudjuk,
hogy az erdélyi viszonyok közepette egy 3 osztályu magyar
gimnázium nem élhet meg. Nem lesz növendéke. Nincs más menekvés - le kell mondani az egyik fŐgimnázumrÖI. De melyikről?
Az Értesítő érthető okokból ebben a kérdésben nem foglalhat
állast. Az Egyház kormányzó testülete az Egyhaz KépViselő
Tanács - azonban állást foglalt. Azt a javaslatot terjesz\[ az egyházi Főtanács elé, hogy székelykeresztúri főgimnáziumunkat »épitsék
le" 3 oszlályu gimnilziummá. A 3 oszt. gimnázium mellé te rvez
valamelyes gazdasági iskolát is. Mi innen a távolból azt ajánljuk
tesivéreinknek - ne döntsenek még ezen a főtanáesi ülésen. A
már megkezdett iskolai évet amúgy is át kell kínlódni valahogy.
Nyereségnek ta rt unk minden napo!, amellyel a súlyos probléma
megoldásiInak határidejét a békesség érdekében kitol ni lehet. Végzetes csapásnak minden olyan intézkedést amely vallásközönSégünk
előzete~ meghallgatása nélkül jőnne lét re. Nézetünk szerin! életha18lról van szó. Nem kétszer', de százszor kell mérlegelnie mindenkinek. mielött szavazatát ide vagy odB leadná mi lesz sorsa
egyházunknak, ha a középiskolai nevelés terén is éppen úgy elveszitjűk a csattit, mint ahogyan elveszítettük az elemi iskolai oktatás
egész front ján 7 Es mi történik akkor, ha iskoláink romjain még az
a vig6szlaMsunk se marad meg, hogy megkiséreltünk mindent, Bmlvel a mindenek fölölt álló békessége! megóvni gondolhattuk s egyházunk fennmaradását biztositani remélhel1űk 7
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Szlranyollszky Sándor belügyi államtitkér f. évi október 16-á n
foglalta el az evang. egyház felUgyelői tisztét. SZékfoglaló benédéből idézzük az alábbi részeket:
- - Ma az egyházak nem misticis~usukkal halnak, h6nem
Krisztus tanitásai tisztaságának, emberi értékelő és szerető mélységelnek élö igazságainak éles és tiszta vetilésével.
Mindenkitt'51 fUggetlen protestáns napisajtó ra van tzükség még
o uájunktól is elvett falat értékének ösuehordásával meg kell tudni
teremteni, hogy ne legyünk bárkinek kiezolgálletoU prédo.
Az 1848: XX. t.-c. végrehajtására 6zért mutatok rá, mert úgy
érzem, nemcsak jogunk, h6nem köteleSSégünk is fölemelni szavunkat koldusszegénységünkben, nehogy 6 prolesl6nsnak nevezeU ur6[om alatt, amikor azt állitják. hogy minden madár nekünk dl!llol,
minden virág nekünk illatoz. még szűkre szabott lakarónkból is
kilorgaUassunk.
A lelkipásztornak nemcsak a szószékben és az oltárnál, hanem
még inkább ahiveivel oUhonukban való és állandó érintkezésben.
II lelkek állendó és közvetlen ellenőrzésében, egyensúlyban lertáséban kellltílnio hivatás61egértékesebb, igez, egyben legláradtságosobb,
de lelleredményesebb részét is. Ostromlotlok o lelkek, ostromloU
vár k6tonáinok önfeláldozó kapitánya legyen a pap.
Hozzátok, világi vezetői egyházamnak, feIUllyelő !ársaim. presbiterek, egy mondatban egy kérdést inlézek, de ebben benne van
egyházam szeretete. jövendő sorsának féltése és 6 li, miutánunk
következők jövendöje leletti 6ggodils is: jöjjetek beljebb evongéliomi egyhilzunk lelkes szolgálaliln6k mühelyébe, ne vonjiltok ki magalokat ne resteljétek az áldozatot. munkát. ne Ol.I ke ressétek, amin
megül6dhettek, hanem 6z1 amin örvendezhettek:

A budapesti unitárius egyházközség
beléletéböl
A bud6pesti egyházközség 6 békében 6z akkori viszonyok
között, ÚIIY anyagilag. mint a rend tekinteiében tudol! hattldni a
nagy elődök áltl!ll kijelöli uton a bürokrácia legkisebb nyom"" nél·
kül és az önkénytes adomlmyozás alapján álló adózásbó] • a ház
jövedelméből. A háború t!.laU " I.l még kegyetlenebb kommun ..lali
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(;tak aTTft kellen törekednie. hogy napról-napra élni tudjo n é, ebben is segiteUék li t hivei. az aJ...kori viszonyokhoz alkalmazkodva.
Mo.t azonban. mikor hivei számban is rncil87.aporodtak és munkaköre is kiszélesedett. szükségessé vált egy ügy rend szerkesztése és
(l,Z adózós inlenzrveb~ létele. Erre fl nehéz relada.tr6 válloikozolI
KováCII JózseF kebli tanácsos. László Gyula könyvtá.rnak é. dr. Zsskó
Gyulll kebli tanácsnok é, 6Z ügyrendet II mult évi közlfYG1~ elé
terJcs:oo:lették. Azóta Folyik

(I;

munka "Z (lgyrendnek bizoUsilsokba

való lelárgy61ása körO l, hogy az idei közgyCiI& elé leheuen le rjC$zleni. Ez az ügyrend magával hozta 8 lelkészi iroda OgyviIeiének
modernizálásái is onélklH, holn' ft bOrokrllciát be akarnánk hozni
8Z egyházi é lelbe. De az ügy rendbő l hiveinkel tu: adóz6si sZ6b61yok
érdeklik legjobban. Az uj adózási tervezet szerint az uj adózási
kulcs 8 fok01;atban van megállapilva. Minden 24 éves unitárius
vallá!u hivő adófizető, a legkisebb adó évi 4 P- ben van megállapilva é! az adózás a jövedelemhez képpesi progressiv. A legme.ge.1i88t1bb kulcs 200 P. éli azon fe lüli össugbe van megállapi tva. Az
adózási szabályzat az 193\ . évben lép életbe és az egyházközség
kényszerítve \'an IIzigorubban venni az e d ó befizetését mivel csek
[1iY tudja e Nőszövetségel segélyezni. hogy gyönyö rü munkáját a
segélyezés teren vegezhesse. igy ta rt hatja renn a cserkészcsapatot. a
a leányegyletet. ri köny tárt, igy adhat külföldi tanulmányi segélyt.
Ez mind pénzbe kerül. A házjöveddem egy része a háztataroziisra
szükséges, a boltbérek lefelé tártanak, a lakbérek nem emelhel6k.
Ezért már döre kérjUk hiveinket. hogy o közgyülésen tárgyala ndó
ügyrendet és a benne loglalt adózási szabályokat jóindulatlal fogadj6k és az adókivető bizottság által méltá nyosan megállapitandó adóösszeget negyedévi részletekben ft hátralékkal e8)'utt fizessek be;
meri ha nem is hábo ru az ~házi é let. hanem hitéletes béke, azért
mtgis ahhoz is pénz kell első sorban és azt a pénzt csak is a
hivek áldoza tkészségéb61 szerezheti meg az egyházközség.
notdrius,

A

jótéteményről.
(Mulford Prentice.)

t:lö és maradandó haszon nem származhat olyan adományból. melyet nem tz(vb6t. nem rentartáanélküli örömmel adnak. Mert
a jótéteménnyel még együtt jár valami, ami láthatatlan, de sokkal
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' rlékeseb b, mint maga a jótétemé ny. A jótéteményt klsér6 gondolat,
mely annak, akinek Izánté k, j6.véra vagy kén~ rft valha!.
Ha valaki tln yagi eszközeihez mérten clHk ft legcsekélyebb
pénzseg"yt nyujlja egy szűkö lködő nek , de 6. legmélyebb vággyal
hogy segrtsen és a leghatározoUabb örömmel. mert sel/lIhel, ezekkei
az érzésekkel varázs köpenyt dobott 6 8('ükölködóre. A pill6.nal nyi
szükség enyhitésénél sokkal töb bet lelt r Meri kölc,önzött lelkieröt isi
Az a kivánság, hogy a szükö ld ö dő olya n e rőhöz jusson, melynek segitségével ti függés és ti koldulás á lltl potá tól megsltlbtldulha!•
" legh"thatóstlbb segitség ahhoz, hogy ez az e rő valóban osztály_
része legyen, Gondol6t-csira hullott bele e ki vánsággal. mely gyökeret hajt hogy adott pill6na tba n fi zika i vagy szellemi életre keljen,
Ki fösvén yen, bizonyos elégedeUenséggel ad, de csak valamely
nyilvánol v6gy magá nvéJemény kényszere 61att, 6zér!, mert elvárják t ő Je vagy 6zért, meri mások is adta k, arAnylag keveset letl ,
adott légyen aká r atyjána k, fiána k va gy testvé rének, Legfeljebb az
an yagi szükségel enyhítette. de csak bizonyos idő re ezl is.
Mindaddig, míg az adományl kisé rő gondolat nem a jószándék és a mélységes öröm gondoJ6!6 - cS6k a tes te t ruházia vagy
táplál ta az adomá nyozó, de nem a tesi ben lakó lelket is. Az az
érzés, melyet a zs ugori táplál. amely csak megtüri, de nem fogad ja
tá rt ka rokkal a hajlékia lant csak kénysze rO ségbő l segí!. hogy ti
világ el ne itélje - mindkét félre egyará nt nagyon káros. Kapotl
igy a megsegiteIt egy rossz m inőségű és hatás u gondolat-áramol is,
amelyel h6so nlóval viszonoz, mer! az a tudal, hogy kipréselte vagy
kikényszer[tette az adomá nyt, egyálta lá n nem forró kÖszÖnetlel.
hanem valami egészen más érzéssel tölli el.
"Köteles sé gbő l " lenni valamit, ko rá ntsem az. mint valaki irant
sze retetből cselekedni. Kevesel ér, ha az an yagi szükséget i dőnk ént
enyhiteni igyekszünk. a lelke t azonban nem. Mindaddig nem lehet
tartós es állandó lesti segitség. amig 8. léleknek 8zílkségcl kelJ
szenvedni.

Szeretettel kérjük az Értesltö olvasóit, ne felejtkezzenek meg az el6flzetésl dljnak bekUldésér61. EgyházkOzségDnk soknémü szükségében számit testvéreink egyIitté rzésére és bizalommal várja a 4 P . le rovását. A pénz a lelkészi
hivatalhoz kDldend(~t Budapest, V.• Koháry-u. 4. sz.
Testvéri üd vözlettel.

A gondnokság
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David Ferenc h"J6Mnak 351. tvfordulój,§,,ol II b\,ld"~U
unirtlrlUlI "lD'h"'"kö1.~1iI' november 16_tln déld6u II órtlkor kud6d6
ultentiu.rdet keretében emléke"rk mCQ:. BibliAI olVl" ~ im6dko%ik

Józan Miklós, prédik",l Barabds Ist viln.
Pesl crzsébetcn. mo. er7.l1ébeli·ull elemi lakoltl emeleli ttlnlerm6.
btm r. évi november hó 16·dn, vosdrnap dllu tdn ., órakor Imijuk
ti

2.

islc:nl i!t1.lel('Ic:L

Az

isten tiszl elet

keret ében

mC!I'cmléke"Unk

Ddvid Ferenc: hll1fl16ról. E:nekdnk {\ kövc:lkct/Sk Icnn('k : 4., 213 ..
23., 2 14·jk 3. verse. BibiitIból Mt\té 5. rClI7. 14·20. ver3eU 01"'088uk.
S:r.olglllnttk Barabds IstvAn 614 Kis Móze• .
Adventi ,slenlintelcleinkel n Koh6ry.\,I. templomb,," novembu 3O-iln kezdjük meg. Az islenHIl7.lelel diJutdn S órakor kezdőd,k.

SzolgAI /Olafl M,klós.
A Máv. ~szaki főmúhely körzelében Itlkó híveink részére
I. ilJlenliazlelel ilnkel f. évi nOvtmbtr hó 23·dn dél/ltdn 4 órllkor
tArtjuk oz t'lMki FöműheJy telepi isknlt\bDn. A Ddvid Ferenc htllt\lA
évfordulójn nlkalmó.ból a,. 6Mbbi é nekekkel d icsérjü k /'u: Url'lt : 4.,
213, 23 .. 2 14·i k 3. vc rse. Biblióból MAlé 5. rész 14-20 vel'lleil
olvnssuk. Szolgálnak Barabds litván él Dézsl Zoht\n .

Ki spesten II főtéri állami lako16bM f. évi novtmbtr JO-dn
dél/ltdn 4 Órakor Itutjuk 670 I. istentilzlelelet. A Ddvid Ferenc hnl6111
évfordulój6rA vlIló lekinleUeI énekei n k II következők : 4, 2 13, 23.
214-Lk 3 vellLe. Bibliából Málé 5 rész 14 - 20. verseil olvAuuk.
Szolgálnok Barabds István és Pt/ufy Gyula.
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ti
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hire!! popj" elköltözött /'17. élők sorAból. 011 hlllt meg, lIhol ti mlliYMs.é.gne.k onnyi diC8Őlégel szerzeU s (Ihol ml.\g)'tHságllérl lInnyit lun·
vedett - Temc&várott . Örök pihenéire Budapestre hozzák Itlrlldt
lealét. A MQY költI) mcllett meleg u ivLl jóbrtrálunkll! ill Ilrtl/Juk
benne. Nyugodjék csendesen!
A Brassai Sámuel Unitarius Ifj usági Egyesü let 1930.
november hó 15·én. lu:omblllon d. u. 7 órtal kezdettel taJ: E8)le.
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UNITÁRIUS I!RTESITÓ

közül unít6riuI 149. A II:wkelykercszturi rŐfímn6:dum l8nulóinak
.úm.a 147. Ebböl unit6riuI 96 növendék A 2 főgimnáziumban
Ő83zesen 245. A bude.peati t'iyházkln'Mg terűleién 119 középi.\wlaí
unitárius fiu növendék tanul. Evy f6simn~iumra val6 lélsúm.

Az Unitárius Szószé k r. évi 4. azllmll ti napokban ielenl
mes. Ez fl azám Emlékfllzet II mtlroavllsilrhclyl uniliiriua templom
feJ.azente!éli Onnepségeiröl. Megrendelhetó 82 unithriuI Ielké.zl hívata lnál - Bodoa-altl, P. u. Cistur, Jud. Odorheiu, Románia. Árö l5 LeL
Állást keres özv. HalschOlter Ernőné atyánkfia. Besúl
magylir- némel-8nllol - Irancitl nyelveket Zongorál i. 18nll. KOrrt~.
pelál gimnAz iumi tantárgyakban, helyben vagy vidéken ia vállal kázimunkát. LaIWa.!a Budapes!. VI" Anvyalfőldi-Ol 17 . földszíni 4. lU.
Pri vát ó rá t ..,61181 J- IV. középisk. osztályig Bed6 Ádám
joghallsató IX., RákO&+u. 3. sz.
A va sárnapi is ko lai lanllá50k a kijelölt helyeken megkez.
dödtek, A Ko háry·u. templomb!!n november g·én voll 8Z első IbnílAs
30 jeJenlév6 növendékkel. Vezel6 Barabda Jalvánné. etepelen Pdf
Mária . Pea18 untló rínce n Sz . Tompa ~~árl6. Medve-u. iakol6ban
d r. Bir6 Lipótné. tiz AUlla·utcában Prqer Mária, RákOlpalotán
Fejér Do mo kos. Kia~ten Sli/dgyi T6más. Százados-u. i.k·ban
Rldigtr Kliroly, GÖmb-u.·ban Ujvdrí László. Gyáli.u. iakolában.
Buzogdny Anna 61y6 nkfiaí tanila nJ:lk. A Rákoa-u. kápolnában
ninc. vasá rna pi iakolói 11,"116,.
A Ke reszté ny Magve tő legutó bbi azám!! terjedelmes cikket
hoz ti mult , ",i1".tidbeli né pi,kol!!i mozgalmükróJ. A cikknek azoma m
ükluá[it6.a1 bd e rdélyi i,kolaúgyúnk romlása. Ma már azok i,liitj6k a
kövelke-,o;mé nye kkel nem ,zámoló államOIIitás kalaszlrófália ered
ményé1. aki k erÓ5 htircosai vallak fd e ke7..eti elemi iakoláink államo. iláa6 M k. Felekezeti i,ko Jilink bi,fok.6bfln ma kö nnyebb azivvel tud·
ná nk bele tö rőd ni evyik lőgí mn6ziumunk föláldozAsbbü . KH6 b6nat I ..

Nagy Aron
Unitári us asztalos m ester jutányosan
kés zit m i nd e nn e mű asztatosmunkát.
K ivánatra házhoz m egy. L a k á s a:

IV., Károly-körút 7 . •zám.
Tel.fo"

hlv6 878- 04.

