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A főpásztor Ujéyi levele
••
osszes
hiveihez .

Szeretett hiveim, unitárius Atyámfiai távolban , közelben!
Új esztendő derült reánk. új biztatássa!. új reménységgel.
Bizle.\. h<;lgy feledjük a multak bánatát es fájdalmát. Biztal, hogy
tekintsünk jó reménységgel a jövő elébe. meri a reményseg soha
meg nem szegyen il. lsten gondoskodott arról. hogy a lehullot! fe.levél helyén új rügy fakadjon . lsten gondoskodik arról. hogy a gyenge
megerősödjék, a szegény meggazdagodjék. meri lsten előtt a lelki
kincsek teszik gazdaggá az emberI. melyeket a rozsda és a moly
meg nem emészt.
De mi földi halandók nem mondhatunk le a megélhetésre
szükséges javakról sem. Elöttünk il kezdés. előttünk il pály.!!; az
erőtle n csügged, az erős megállja.
tn főpászto rotok. ki a mi megszentelt drága unitárius egyhá.
zunk nevében szólok. elég jól ismerem már a falusi és a városi
ember sorsét. Tudom. hogya megélhetés ezerfé le gondda! van terhelve. mégis azt hirdetem. ne félj kicsiny sereg. veled van a te egy
igaz Istened. O segélt, s mindig segélni fog. csüggedésre nincsen oki
A mi Istenünk jó vol tából a székely gazda sorsának jobbra
fordult á t látom es remélem a közel jövőt öl. med szeretett kereszl uri
iskolánk mellett a gazdálkodils minden á gá ba n oktató és gyakorló
iskolát fogunk felállitani. Ezt partmcso!ja az édes anyaföld szeretete.
Erre indit az ti nehe? megé lhe tés. Dme ly munkakeresetre elküldi
hazulról. nemcsak II férfiaka1. hanem a nöke1. s a mi kedves leányI!'
inkDt is. Szétszórja öket messz; idegenben.
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Sóhajtok 8 veletek együ!l imádkozom <'I családból távol l evő
kért. Imádkozom dráglI hitünk és éd es anyanyelvünk megmll.radásáérI. Intem az anyákat a kis kövel! 12:lemd-sziget anyái példájáVB.l.
hogy lanitsálok meg gyerm~kei!eket ouhon II tűzhe l y mellett imá d kozni, irni, olvasni. Köztük egy sincsen ft ki ezt II hármat ne tud nÓ.
Ha minden székely anya azl akarja nálunk is úgy leszen. Nem
lesz írástudatlan. Nem lesz iskolézatlan.
Örömmel gondolok vissza ft mult év be n több helyen lelt püspöki
látogalásaimra. Büszke vagyok nepünkre. meri látom. hogy szereli
és gondozza templomát és jó rendben, ékesen lart mindeneke\.
Büszke vagyok ifiuságunkra. mert szereli a dall és szep harmoniás
énekével meglölli ti templomol. Ké rlek összes hiveim, ne lankadjatok ezután se. Legyetek mé!tók az ösökhöz, akik sokszor
karddal s mindig drága verejtékkel védték és tartották fenn hitünkel, templomaink ~ t.
•
Pél apostol szavaival intelek. azért szerelmes atydmfia i erósen

dtljotok mozdulatlanul, buzgolkodvdn oz Urnak dolgdban minden·
kor ludvdn, hogy a li munkdtok nem hidba való az Urban. V/gyazzalok, dl/jatok meg a hitben, legyetek férfia k , legyelek erósek
(2. Kor. IS, 58, 16, 13).
Főpásztori

megáldó szeretetem es jó kivánataim kísérnek ti
beállott uj esztendőben. Bizalommal vá rom és kérem, hogy minden
dolgaitok ékesen és jó renddel folya nak lsten dicsőségére es az
emberek jovára.
Legyetek összetartók. Szeressétek és becsüljétek meg egymást!
Hallgassatok lelkivezéreitek jó tanácsára és ne hallgassalok a békesség megronlÓira.
lsten segéljen es szenteljen meg mindnyájatokat, távolban és
közelben. Adjon nektek boldog és áldásos újesztendÖI.
Vagyok és maradok főpásztori szeretettel.

Dr. Boros GyiJrgy
I'USI'Ok.

Megnyitó beszéd·
Törvényeinknek és szokásaínknak megfelelően összejöttOnk,
hogy ide tartozó Ogyeinkel elinlézzük. Miel őt! özonban ezekhez hozzákezdenénk röviden emlékezzOnf meg ez évi Olésünkkel
eln' beeső négy évforduló ró!'
, Dlmény 1\t ó~C"

v & "&rhety~o .

kOri rc\Ql!y~lö gondnok megn)'ltó besdue Hó(hnező
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Az egyik evforduló a jelenlegi vendéglátó egyházkömgünk
fennállásának 50 éves évfordulója. Azt hiszem mi ndn yájan tudjuk.
hogy ennek az egyházközségnek Fenntartásában az oroszlánrészt
néhai felügyelő gondnok társtlm, Kovács József kormányfőtanáC80S
ur velle ki, akit a közügyek iránti nag y érzéke, nain> szeretete. nagy
tevékenysége és nagy áldozatkészsége valamint e tulajdonságoknak
minden oldalon történt telje~. elismerése H ódme zővásárhely törvényhatósági joggal Felruházott város legjobban megbecsült polgárai közé
emelt. Még most is szemem előll van az a hatalmas gyászmenet.
melyennek az egyházközségnek nagy pátronusát. a közélet nemes_
szivű és tisztakezü harcosát az utolsó útjára kisérte, valamint az a
végső nagy tiszteletadás, me[]yel H ódmezővásá rhely város hódolt nagy
fiának a Fórumon meghalÓ szavakban.
Legyen egyházunk nemeslelkü fiánttk e mlé kezete örökké áldott;
magilllak az egyházközségnek pedig az évforduló alkalmából kiv/Í'
nunk a megboldogulthoz hasonló nemesszivű és áldozaira kész.
önludatos, lelkes és tevékeny vezetőke t és hiveket, hogy az elkö·
vetkezendő 50 évben az egyháznak ne csak Fennmaradása. hanem
felv írágzása is biztositlassék.
A másik évforduló vikáriátusunk 10 éves évfordulója. E templomban hangzott el néhai dr. Nagy György testvérűnk szájából az
indítvány. hogy Erdély, illet őleg Dűspökségű n k elszakitása miatt
gondoskodjunk magyalországí egyházunk önnálló kormányzásáTÓl.
Most a tíz éves évforduló alkalmából első vicáriusunkal. Józan
Miklós Ú Méltóságát szeretettel üdvözlöm és sikeres .munkásságáé rt
a Közgyülés nevében hálás köszönetet mondok.
A harmadik évForduló. melyről meg kell emlékezn ünk. Dávid
Ferenc halélúnak 350 éves évFordulÓjt!. A Krisztull tanításaitól eltért
római f'"8yház megreFormálására irányuló törekvés a lll. és IV. su\·
zHdban. Sabellius és Árius korára veze thető vissza. kik már tl.kkor
hirdették HZ unittirius tanokat. A rdormtilió azonban csak a lő-ik
százHdbtl.n Luther fellépéSével kezd ődött. Sokan végeztek e tekintetben kiváló munkásságot. de ezek közül csak hárman alapítottak
egyhtiz/.lt: Luther. Kálvin éli Dávid Ferenc. Onként értetődöleg a
mi s:GÍvünkhöz. fl mi lelkünkhöz Dávid Ferenc áll a legközelebb.
Ezt Q közelséget /.Izonban nemcsak uzért látjuk. mert kötelességünknek tartjuk vt1l!ásallapitónkat szeretni, hHncm azert is. meri
IIza..bl:ld ViZSllálódállunk ulapján mel/8yöz6dtünk. hogy Dávid Ferenc
minden tekintetben a legnugyobb mértékben kiérdemelte hi vei ne k"
örök h6lt\j6t és mérhelellen szeretetét.
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A ' három rdormátor közül a nagyközönség Dávid Ferenc
életét és munkásságát ismeri B. legkevésbé és neki is VB.n a leskevesebb követője, hB. azonban a reformátorok eletét és szellemet.
egyéniségét és B. lélek, B. hit érdekében kifejtett munkássásának
eredményeil összehB.sonlitjuk, e tekintetben Dávid Ferenc nem marad
vB.llásB.lapitó társai mösőlt. HB. a rerormátorokat egymással szembe
álBtjuk, Luther es Dávid közölI találunk a legtöbb hB.sonlatossásot.
mind kellen bátor hUujilók. mindkeUen saját hB.zájukban. véreik közl
helytállanB.k mindazokért. B.mil hi rdeUek és tanilollak. A bátor fellépés és helytállás mellett közős vonás Luther és Dávid között B.
tilrelmesséS. Jóllehet Dávid e tekintetben felülmulhatallan. de Luther
is hirdetője es lI'yakorlójB. is a keresztény sZB.badságnak t Dávid
nagy türelmessége abból nyilvánvaló, hogy a szintén unitárius fejedelmet sohB.sem kisérli meg ellenfeleivel szemben kihasználni.
Rokonvonás Luther és Dávid között B.Z is, hogy egyikük sem
sietett kiv~ilni a katholikus egyházból, hanem mindkelten annök
kebelében igyekezlek ö völlást eredeti tisztaságabö visszaállitani.
Ez nyilvánvaló B.bbóJ, hogy Luther csak ökkor :>zakilolt Rómával,
mikor a pápa ellene kiadta az átokbullát, Dávid pedig Wittenbergból Völó visszajövetele után két évvel csal< akkor hagyta el a
katholikus egyházat, mikor Bornemissza püspök a kB.tholikus papságot a hitujitás elleni szervezkedésre hivla fel.
Dávid Ferenc egyedül a bibliárB. támaszkodva az egyházat B.
maga eredetiségébe vitte vissza, a józan észnek, a szabB.d léleknek
állitott fel hittételeket, lstenról. Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
AzzB.1. hogy Jézus ember vol!át .tanitoUa, az emberbe önérzetet
öntölI és igy B.zt közelebb hozta Jézushoz és a Mindenhatóhoz.
Luther volt a reformötió megindit6ja, alfája. Dávid vol! annak
befejezöje. omegája. Amit Luther megkezdett, azt Dávid folyte.tla ö
vallÁs megliszlitásán keresztül a hil és lelkiismereti szabadság teljes
diadB.lra jutlatásáig. Amit Dávid Ferenc életében hirdetet!. l8.niloll.
azt életének feláldozéséval, máriir halálával megpecsetelte és ezzel

BERDE LAJOS
unitárius cipész-mester jutányosan vállal minden munkát.
•

Hó- és s 6rclpöt ls készU
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igazi követ6je lett Jézus Kriszt usne.k, mert ő is, mint e.z Uristennek
szent Fie., meggyözódését és e.hhoz ve.ló re.ge.szkodásál e.z életénél
is többre becsülte.
Orök dicsósége Dávid Ferencnek, hogy János Zsigmond Mgy_
művelrséga fejedelem hozzájArulásáve.1 éiulének munkáságát mint.
egy megkoronázta a ve.llás sze.badságának lörvénybeiktalásávtl.1.
Ez azért örök dicsősége, mert ezzel megelözte az egész világot
olyan időben, amikor még, sót évszáze.dokkal azután is dult a
vallás üldözés, e vallilsháboru. Ha valamelyik más külföldi állam
törvényhozása végezte volna azl, amit tett a kis Erdély az 1568 évi
tordai Országgyülésen, vagy he valamelyik hatalmasabb vallás befo.
lyására iktattatott volna törvénybe a vallásszabedság, ma az isko.
lák hangose.k volnának a nagy történelmi tény tanitásától. dicsőité.
sétől. miután azonban az emlitett tordai országgyü!es törvényhozása
az un itárius vallás alapi tójának nevéhez füződik, csak egy pár ellogu.
latJan és emelkedet! lelkü más felekezetbeli embertől haJlunk Dávid
Ferencet dicsőítő szavakat.
Meggyöződésem Szerini Dávid Ferenc törvényben megnyilat.
kozott szellemének tulaidoníthatjuk a többször hangoztatott külön
erdélyi lélek kialakulását. ami megnyilvánul abban, hogy különbözŐ
vallásfe)ekezetek hallgatják egymás istentiszteletét, sőt közös templomot
is haSználtak évszázadokon keresztül. Legutóbb pedig feleme! óen
nyilatkozott meg e lélek abban, hogy az összeomlás után Erdélyben
a különböző felekezete k püspökei össJ.:efogtak. hogy megmentsék
azt, ami még menthető. Ilyen irányu megnyilatkOzáS jelenleg
az is, hogy a SZékelyföldi felekezetek és azok papjai közös akciói
indilollak ottani gymnáziumunk megmentésére. Ezekben él évszá zadok mul~a is Dávid Ferenc minden! összefogó lelke. türelmes és
egymást megbecsülö szelleme. De az ő lelke és szelleme nemcsak
itt él. hanem él és munkálkodik Iu l a tengereken is az ottani uni·
táriusokban. Ennek tulajdonithatjuk a zl. hogy amerikai és angol hit·
rokonaink a menekül! fia talSágun knak nagy áldozatok árán Budapes·
ten hiu:al vásAroltak es hogy a háboru után az unitárius ilggrel
kepcsolalosan elsőnek karolták fel a magyarság ügyét is.
Igy hal ma is idő és távolságra való tekintet nélkül Dávid
Ferenc nagy 8zelleme.
Most mikor a 350 éves évforduló alkalmából a köri közgyű l és
ezl a pár pillanatot nagy vallásalttpitónk emlékének szenteli. le lek·
ben st6\!junk vissza Dávid Ferenc korába. lássuk meg Dávid Ferenc·
ben azt Q minden áldoze.lra kész. f6radhatat!en letkeszI. aki II voltá!
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megliszlilá'lI iránt szomjas lelkével Erdélyböl Wiltenbergbe utazik,

hogy igyék ebból a forrásból. amely II [elkél felfrissílette, táplálte és
m egerősitetle egy eg~sz életre s2:~16 halalme.s. önfeláldozó küzdelemre.
Lássuk meg Dávid Ferencben azl 8 vezérszellemeI, aki
.... Kolozsvár piacén eflY lóre felBll vo meghóditja az li hitbeli meggyőződésének ti. város egész lakosságát és rádió nélkül is hOzzáférkőzik úgyszólva Erdély egész intelligentiájának értelméhez és
szívéhez. Lássuk meg Dávidban ft to rdai o rswggyülésen irányladó
!örvényhozöl. aki ezzel 6. munkásságéva! szabaddá lelte hitünkel
és lelkünket, minek következtében ma mi unilériusok valldsi feszélyezettség nilkül minden templom ~/6tt ka/apol emelhetDnk, hérmely lemplomban imádkozhatunk, bármely völlasu szegénynek alamizsnát adhatu nk és ba rmely embertársunkkai különféle hitbeli meggyöződés mellett is kebl ünkre ölelhet jük_
Lássuk meg Dávid Ferencben azt a fejedelmi tanácsadót ki
a maga részére soha semmit nem kért. hönem a fejedelem jóságát
az ember hitének és lelkiismereti szabadságának biztositásám használla ki. Lássuk meg Dávidban a hitvitázó igazi refo rm á tor1. aki
mindig csak a szónak, az igazságnak és a meggyőzésnek erejével
győzedelmeskedett. reformáto ri munkásságához üldözés és ~ér nem
tapadt. Lassuk meg végül Dávid ferencben a nagylelkü. az ö nfe l·
aldozó emberi, aki mindenkiben megbecsülte az egyéni és aki.
amikor munkasságáért, hitéért és meggyőződéséért helyt kellett állania,
kész volt életét is Feláldozni.
.
Ha századok mulva. igy látjuk és igy értékeljük vallásalapitó
első püspökünk életét és munkássagát. akkor ebből magunkra nézve
is vonjuk le a következtetésekel. Tanuljunk David Ferenelől Fáradhatatlan és önzetlen munkásságot egyházunk részére, éljünk az
egység gondolatának. igye kezzünk minden erőnkből Dávid Ferenc
hagyatékát megbeCSülni. azt minél szélesebb rétegekben tiszteltté
tenni, h irdessük úgy a szószéken, mini künn az életben az ő nagy
és igaz hitét, val1ásos igazságail. a hit és lelkiismereti szabadság
biztositása érdekében végzett nagy munkássúg.!n és ezt tegyük öné rzettel, sót II legmtgyobb büszkeséggel. Ezt megérdemli Dávid Ferenc.
meri ő nem felekezeti. hönem általános emberi érdekekért és igazságokért mun kál kod ott, küzdött és szenvedett márlirhaláh. Büszké k
lehetünk Dávid Ferencre annál is inkább. meri magyar vallásalapító
volt e., olyan vallést alapitott, mely a hit dolgain kivul a békességet, szercletet hi rdeti. tanitja és gyakorolja II igy semmi lényében
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ncm nyilatkozik meg úgy, hogy e. magyar emberi ti. magyar embert61 elidegeniise. elválassza.
Nagy vallásalapilónk példáját követve legyünk bá rmilyen hilu
embertársu nkka i szemben megértök. szereleltel teljesek, tölük ft ,ellitő
kezet. h" a rra szükség van. sohase tIlIladjuk meg.
Ha ily lanulságokal vonunk le és gy6korol unk, akkor nem
hiábll élt és nem hiába szenvedett má rtirhalá l! Dávid Ferenc. kit

köveini bizonyára igen nehéz, de annál nagyobb és dicsóbb feladat.
Végül magyar lelkünk őszi nt e megnyilatkozására emlékezzünk
Magyarország kormányzója, Horthy Mikl6s ú r O Főméllósága ko rmányzásának 10 éves évfordulÓjáról.
.
Még éleok emlékezetében va n mind nyájunknak az orszAg
szomorú állapota. amely bekövetke:teU ne mzelünkre a vesztett
há boru és az ezt követö forradalmakban, főkép a kommunismusban
és az ország megszállásában. Nem volt élet és vagyonbiztonság
és nem voll sehol egy cs'öpp magyar erő, ami re az ország sorsának jobbra fordulása érdekében támaszkodni lehetell volna.
Horthy Miklós volt az. aki a nemzet geniusa által megé rintve,
feláBitólla a nemzeti hadsereget és ezzel egy hatalmai leremtell az
egyéni. a társadalmi és az állami é leI bizlositására. A magyar hadsereg megleremtőjét a nemzel hálából az ország kormányzójának
válasi:tottll. Az ezt követő \o év alatt a magyar új életre kelt és a
tizéves évfordul ó alkalmából lelkesen ünnepelte állami életének ujra
alkotóját. Köri közgyülésünk is hálás szivvel csatlakozik a nemzet
ünnepéhez és ké ri a Mindenható áld ását a kormányzó ur O Föméhóságának az ország érdekében kifejteIt és kifejtendö mu nkásságára.
Ezek után a megjelenteket üdvözölve a közgyülésl megnyitoltnak j~lentem ki és a mondoItakkal kapcs.)!atban mindjár! egyultal
indilványozom, hogy Kovacs József néhai köd felügyel ő gond nokunk 811iál koszoruzzuk meg, Kormá nyzó Úr O Fö méltóságál pedig
a 10 év" évford uló alkalmából táviratilag üdvözöljük. Ugyancsak
üdvözöljür, haso nlóan l!. miniszterelnök. valami nt a vallás- és közoktl!.tásügyi l1Ii niszler urat is.

Hölgyek figyelmébe!
Ha "~Sá n5an és hl~,uen akar oltozkOdni, keress~ fel
&ZÖtlE FERENC angol. él francia nOI dlva,"zaloni~1 Bud.per t,
J6z••' .-tctl 2_ I. 3_ a R6c J)~nlel c;~g ,·ol! szahásza.
Szolid 6·lIkl Pontos klszoljj,tlá.J
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William Wilder Howland.
nevel jegyezzük meg jól. Egy áldott emlékű ame rikai
fietal ember neve. aki halálos ágyán végrendelkezett és 1500 dollá rnyi,

Ezt

ti

szorgalmas munkával és nagy takarékoasággal gyűjtött vagyonát a
Budapesti Unitárius Missió Ház-nak hagyta. Ezzel a végrendeleltel az l
ti

testvéri szeretetlelI akar ta megpecsételni, melyet irántunk megyer Uni-

táriusok s általában a m61>'Y8.r nep iTahl életében érzett. Amiko r egy-egy
ame rikai ember közcéléri áldoz vagy alapitványl te sz, mi Eu rópaiak azl
szoktuk mondani: könnyű n~kik. mert 011 van miből adni. Ez igaz, de
nem egészen. Ahoz. hogy valaki egyházáéri vagy más hasonló
nemes cél érdekében anyagi áldozatol hozzon nem csak a rany,
hanem minden aranynál d rágább valami: sziv kel!. Ezt igazolja a
William Wilder Howland esete is, aki nem a rany feleslegéből adott.
1500 dollárnyi megtakarilol1 vagyonával mindenét: a szivél adta a
Budapesti Unila rius Missió Ház-nak, Hogy mi indilhftlla ezt az áldol!
emlékü fialal emberi. aki alig 26 ével élt. arra hogy önmegtagadással gyüjtött kis vagyonát magyar célok szolgálatára hagyja. annak
magyarázatát csak abban véljük meglalálni, hogy az Amerikai Uni•
tárius anyák gyermekeiket magyar testvéreikért imádkozni is megtanitják. William Wilder HowlHnd méltó eszménye lehet a mi ifiu
nemzedékünknek. a magyar Unitérius ifjuságnak is. Bizonyára a mi
ifiuségunk is tanult édes anyjától imá dságol HZ egyházért és a hazáért s biztaló szót önzetlen áidozatkézségre. Ha ez a fiatalember,
mint idegen fajnak gyermeke a mHgyar unitárius egyhaz é áe két
elég magasztosnak tartotta arra. hogy érette minden vagyo át fele rdeket nekunk, . akI annak kozvetlen 8yermekei vagyu . Ahoz,
hogy az egyház valakin",k valHmit adhasson, akár lelk ket. akár
anyagiakat. az szükséges, hogy érette előbb valaki áldoz ol hozzon.
A Budapesti Unitarius Missió Ház csaknem a mag egészében
amerikai és 8ngol testvéremk áldoza tkészségének 8 gyü ölcse. mely.
nek lelki és anyagi áldásait a mi magya r hiveink él ezik. Ne engedjük, hogy az idegenek jobban szeressék a ' mi ma ar unitárius
egyházunkat, mint mi szeretjük még akkor se, ha á ozalhoz81alról
V8n sz6. Vagy legalább is i""ekezzünk,
ho"v
b
.. ,
e, u~ ~..
~~ etet en mögöttük ne maradjunk.
Cs. a.
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Nószövetség hirti.

. Karácsonyi beszámoló.
A multé let! - aminek e ljővetelét kevéssel ezelőt! olyan nehezen vilrluk, amelyre annyi szeretettel készültünk; a Karácsony.
Elmult - elment. elmerCil! 6 is a többi után, !!IZ Orökkév!!lló_
ság tenge rébe.
•
I Mi
marl:ldt utána? Szeretj ük hinni. hogy kedves emlék soksok' kis lélekben, egy-egy parányi megkönnyebbülés sok meggyötörl
szivben.
Talán ennyi s talán a legmegfelelőbb elparentálása ennek a
a csupa hangulat ünnepnek - ez lenne. Szinte rosszul esik ezzel
ti szeretet adta és vette ünneppel szemben is felütni az .adot!" és
" kapott " rovalu könyvel.
De a nemszeretem munka elöl nem lehet kitérni. ugy kell
venni mint a rossz. de hasznos orvossilgal.
Kezdjük tehát a vallomilssal. hogy két rohamot inditottunk a
Ka rilcson y érdekében kedves atyánkfiai szive és erszénye eJten :
I) !!I dec. 8-iki műsoros est jegyeinek ela.dásilt;
2) pénzt, természetbeni adomilnyoka! kérő sorain ka!.
Hála Istennek. mindkét rohamnak meg volt a sikere, Kevesen
voltak, akik bezárlak szivükel. fülüket kérésünk előtt. Sokan adtak
örömmel. jó szívvel. nem is a feleslegböl a legtöbb. hanem a
szűkösböl.

Nekünk is ök a legkedvesebb adakozók I
Elküldöt!ünk 250 drb. beharangozó! a karacsonyi adakozásm (egyúl1l.1l
meghívó is volt a dec. 8-iki eslre) és 30 l<"tvele! ml.lgánosoknak,
kereskedőknek és könyvkiadÓknl.lk.
A dec. 8·ikí es! összes jövedelme az elszámolás után befolyt
2 P.-vel: 164.30 P.

I. Dec. 3 1-ig befolyt pénzadományok :
budapesti Egyházközsél,l 300 P. (ált. adomány) a Tébe 300 P.
Horthyné fikciója 200 P. ft Koh á ry-utcai ház lakóinak adományt!

ft
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29.20 P. Fö rster Lajosné gyermekei, Dr. Kozm/.! Jenő 25·25 P. Józan
Miklósné. Fürst Ödönné, Dr. Enyedy Róbertné. N. N.. Jl.lkab Zoltán.
Dr. Bellő Ferenczné. Dr. Mikó Fe renc. Dimeny Mózesne 20·20 P,
Csatka)' Je n ő 40 p·ös adományából, Barabás Istvánné. özv. Lipkay
Arthurné. Dr. Csiki Gáborné 15-15 P, Mihály Rudolfné 12 P. Arlow
Viktorné és CSl.lládJl.I, Dimeny LajOS, Dr. Májay Dezső, özv. Héderváry Hugóné, özv. Péterfi Lajosné. Pál Ferenc, UjVáTY Lás:dó. Sehey
Ernőné,

Dr. Molnár Dezsőné, Sinczky Géza. Ja ncsi László. Koncz
Jánosné. Dr. Hajós Béla, Dr. Me.hler Sándor, Dr. br. Daniel Gábor.
Dr. Bródy LAs:t ló és neje, Tündérujjak szerkeszlő!lége. Kiss Iren és
Jolán 10·10 P. Derzsy Julia 7 P, Bellovits Imréné 6 P, Gábor
Anll.lJné, Pauszpertl Károlyné, Borsosné Wendler Irma. N. N., özv,
Ráduly János~é, Polgár Lipótné, özv. Nyirő Gézané, Buzogány Anna, özv. Rend Domokosné. Szabó Sandorné, Rédiger Ká rolyné, ,Biró
Jánosné, Benczédy László. Dr. Ormössy Gyula 5·5 p, Molnár Jánosné
Gyarmalhy Kajmán 4·4 P, Takács Ferenc. Imreh Józ~ef, Deák
Farkasne. Szabó Sámuel. Bencze BeJa 3·3 p, Dr. Geley Kálmán
2.35 P, Nyiredy Jenőné. Miklósy Ferenc, Gál Mildósné, Péter János
Borbély Mártonné, Beke Mózes, Huszli Sámuel, Heuffel Tivadarné
Biró Sándorné 2·2 P, N. N. 1.90' P, Dr. Kemény Gábor. Dr. RéteT
Vilmosné 1·1 P. Faluvégi Áron. Szent· Iványi Józsefné 10·10 P. Dr.
Kisgyörgy Séndorné 5 P. Tontsch Róbertné 5 P. 20 fill .. Goldstein
Eszter 2 P. 20 fill. A dec, rendő r istentiszteleten befoly! perselypenz : 6.91. Összesen: 1460.76 P.

IL
A két rendbeli (cserkészek és ifjuság) szeretelvendégségre ler·
mészelbeni adományt adtak: Dr. Tihanyi Györgyné. Deák Farkasné.
Vargáné P. Mária, Nyiredy Gézáné. Polgér Lipótné, Buzogány Anna,
Józan Miklósné. Barabás Istvánné. Horváth Kálmánné, özv. Pálffy
Móricné, ZapOnel Gizike, özv. Baranyay Józsefné, özv. Ráduly Jánosné.
Dr. Csiky Gábo rné 5.-, Pauszpertl K.·né és Schey E.·né
3- 3 P. özv. Rend Domokosné 2 P összesen 13 P.

•

III. Játékot és cukorn e müt:

,

Schwimmer Imréné. Vörö, Józsefné, N. N.. DlIlmlldy testvé rek, N. N..
Dr. Heg}"i Gyuláné (57 drb. gummi játék), BlIrabás Erzsike, Pausz·
pertl Károlyné és Vargáné Török Magda. Fü rst A.-né, aKöztiszl·
vise16k Koh6ry.utcai fiókja 18.50 P értékben fügél és amerikai
mogyorót, Ürmöuy Zolténné, Kiss Irén és Jolán (25 drb. cukork6
csomagot ti. pesterzsébeti isk. gye rmekek számára).

•
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IV. Könyvet.
Vallásos Iratok Nemzetközi Kiadó Hivata.la 5 drb., Pesti H. 10 drb.,
ToJnai Viléglap ]0 drb .. Gutt~nbe rg 3 drb., Dalmady Testvérek
8 drb .. N. N. 5 drb .. Surányi és Biró gyermekek 3 drb .. Biró Jánosné
9 drb. ké pes melléklet. 5chey E.-né 50 drb.. PUlnoky Teslvérek
6 drb .. Csues y Jánosné 20 .drb., Sludium 10 drb .. Az Esi 12 drb ..
Pfeifer Testvérek 3 drb. összesen 154 drb.
•

V.

Cipőt

és ruhanemüt:

Ürmössy Zsigmond és neje (30 pár uj gyermek haris nya, 8 pár uj
cipő, 2 új gyapju sál. 6 drb. új gyapju gyermek sapka , l vég flanel). Barabás L-né, Rónl:ll M.-né, Jancsi L, özv. Pálffy M.-né. Józa n
M.-né, Belováry L-né, Ujlaky V.. Hauer és Má rlon eeg, N. N..
Surányi A. né, Vörös l.-né, Imreh 110na. Irsay E.-né. özv. Pélerfi
L.·né. Gábor A.-né, Buzogány A., Pauszpertl K.-né. Kovács G.·né.
Schwimmer L-né, FÜlst A·né. Derzsy A.né, Hegedüs Szilárd né.
Vargáné Pauszperll M. Tólh S.-né. özv. Derz8Y K.-né, Feldmann
L-né. Gyarmathy M., Péterffy Gy., Hol[ósy F. L-né. Borsosné. W . I..
Szabó L·né. Jancsi M.-né. Dr. Szegedy I -né. Dr. Tihanyi Gy.-né.
Nyiredy G.-né. Deák F.-né, Dalmady Testvérek, özv. Ráduly l-né.
Polgár L.-né, Biró L.-né. Bencze Béláné (6 kis uj sapkll, 10 pár
új htlrisnya), Hegedüs L-né. Gálhy F.-né. Mahler S.. Boznky E.-né.
N. N.. Biró J-né, 5zentmiklóssy L.-né, Fodor B., Pál M.. Putnoky
L.-né. Csuesy J.· né, Benczédy L.-né. Klein G. (40 drb. új swájci
sapka), Utszló J.-né (3 p. új gyermek harisnya). id. Durugy F..
Molmír O.-né. Dr. Bródy L.-né. Szeley E.-né. özv. Jéger K.-né. Köz·
t isztviselők Szövetkezete 13 m. férfi szövel. EndreyG.-né, Jukl K.· né.
Lengyel M.·né. N. N.. Sámi L.-né. Hegedüs cipő szalon l pár uj
cipŐ, Pálffy Samu né.

Nagy Aron
Unitárius asztalos mester jutányosan
készit mindennemü asztalos munkát.
Kivánatra házhoz megy. L a k á s a:

IV. t Károly ... körút 7. szám.
Telefon

hlv6 373-04.

l!!
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Minden isk. gyermek és a velük megjelent kisebb.nagyobb
testvér kapoU egy-egy szeretetcsomagot (cuko r, tea, 8Üt., füge,
amerikai mogyoró) és egy könyvet.
Szeretet csomagot kaptak II cserkészek és a kél ifjusági egye·
sület tagjai.

Pénzsegélyben részesültek:
I_I P ID-en, 5 - ~ P, I-6 P 35- 10- 10 P-t. összesen 407 P.
A pénzsegély osztás o családlátogalók jovoslota alapján történi.
Új cipöt kopott 29 gyermek, - 3 gye rmek cipó javitásra
pénzt. - összesen 331.10 P.

Használt clpö és ruhanemüt kapott:
50 csdlád. 15 m8gátlyOS.

A kiadások
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

fő bb

tételei:

Karácsonyfa, diszek, gyertya. papirzsákok
Cukor, tea süt, füge, amerikai m. 550 szereh:t csom.
Ifj. és cserkésze-k szereletvendégségének készpénzkiod.
Pesterzsébeti isk. gyermekek korácsonyfája
.Cipök
~
Segélyek Könyvek - ö sszesen

56.68
452.41
30.28
7.04

P
..
_
_

331.\0 _

407.- •
185.80 ..
1470.31 P

Végére érve beszámolónknak. nem ma rad egyéb hátra, mini
köszönetet mondani első sorban a jó Istennek. ki az Unitárius Nők
kicsiny és anyagi jt!.Vakban szűkölködö csapatának megodta azt az
örömeI. hogy - örömöl 8zer.ezhetell. nélkölözést enyhithelett.
Hálásan köszönjük minden adakozónak. hogy lehelövé lelték
6. lehetetlennek látszó!. ilyen szépen megünnepelni ezt ll. félve·félt.
nehéz magyar karAcsonyt.
Áldassék érette t! menyei édes Atya, kinek áldást! bizonyára
megpiheni a jó szándékon. a jó szivvel adotc fillére ken l
Ha van vfllami. ami fáj - fáj az. hogy még ez a kflrécsony
sem vonzot! körünkbe mindenki!. flkinek '- ha nem másé ri, bér
fl;-.érl sem lenne 9zflbod hiünyozni ll. sorból. mert az anyakönyvi
kivontlia szerinl: unilArius. Az ÚrnaK 1931 és elkövetkezendö
esztendejében pedil/ még ti mel/halt unilAriusoknak is felkel·
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lene támadniok. hogy e l nf' venzenek az élők - annál kevésbé
lenne szabad beérni sokaknak az. él6k közül avval, hogy papíron
unilériusok.
fa most. bal:z.samul. megnyugvlisunkra és vigll3ztal6sunkra
_ lássanAk napvilágal egy hozzánk intézeti levélnek következő
sorai: • Mély hálálól eltellen mondok köszö netet azon szives. megértő szeretetér!. mellye l családornat ajándékokkal, ruhával segélyezték.
Köszönöm a hitet. a reményt. amil visszakaptam. Rendkivül
sulyos helyzetem ben az a nyujlalI ajándék erkölcsi érték. ezáltal
é rlellern meg. hogy vannak uerel6. megértő lestvéreim.
Mély megindultságomban nem tudok kifejezési lalálni. nem
ludok más módot. alkalmal kapni. mini tisztelettel rel kérem. hogy
az illttekeseknek egy sors által elveszésre itélt köszönetét. háléját
átadni kegyeskedjék."
.
aki tellel is
Kik az iltelékesek? kérdezitek. Mindenki unitariusnak vallolIa magál l 930 Karácsonyán.

Az Unitdrius

NÓslővetség.

Karácsonyfa.ünnepélyek.
Soha szorongóbb szivvel nem vártuk a kis JézJs é rkezését.
mint 1930 Karácsonyán. Soha nagyobb szükségben. nyomoruságban még nem köszön tölI ránk a Szerelet ünnepe. de soha nem is
volt az Örökkévaló kegyelem oly közel hozzánk. mint a szorongatások közepette. Ünnepélyeink - . h8 szab8;d 8; mindennapi élet
sZ8;vaivel élnünk - jól sikerültek. A kicsinyek és nttgyok évről
évre mind nagyobb és nagyobb számban állják körül a Szeretet
fé.ját s viszik szerte 8; városba az itt kapo tt fényességel. az itt s~erzett
meleget.
Az iskolások karlÍcsonyfa.Unnepélye dec. 21-én vasárnal? d. u.
Iéi 4 órakor volt a Koháry-ut cai templomban. Ott szoronglak az
apróságok a zsulolásig megtelt templomban a meggyujtott karácsonyla körül s énekelték az örökszép dallamol: .Mennyből oz
a ngyol ~. Utána Hollósi Filep Klára VIII. o. I. mondott szép korácsonyi imáI. Majd Barabás István VII. o. t. evangeliumol olvasott.
A ~Csöndes éj" dallama után Dutka Teri, Csucsi Ferkó és Alberl
Rózsi szavaltak karácsonyi hazalifts verseket. Dr. Szegedy Istvánné
(11ft nénj) bájos szép mesével örvenclezlette meg ft kicsinyeket. akik
feszült Ihlyelemmel hftllgatlák s hálásan megköszönték ft szép kará-
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csony! IÖrténelekel. A mese után Bükkösi Erzsébet, Pálffy 1slv6n
és End rei Tamás sz8vattak. Majd .Nő az árnyék. iH 8Z esle" egy-

há:d énekeket énekelték (I gyermekek. Az Onnepély Józan vikárius
afia áldásoszlásával végződö tt .
Ünnepély után

II

kicsinyek a tanácsterembe vonultak

6.

cser-

kés:!; fiuk IB rlvén II rendet a tömegben. Itt már várlák öket az 8ngyal kezek (6 féradhaloUen nószövetségi hölgyek) éllol hészitell
csomagocskák. A cukor csomag mellé könyv is került. A kis gyer·
mekek szemébe pedig a boldogság könnye. Igazi lelki boldogság
voU látni 8. csöppsegekel. mini vonul nak el ll. karácsonyi szerelet
boldog é rzésével szívükben. ami bizonyára nagyobb 6domány voll
számukra. minden kézze lfogható adománynúl.
Peslerzsébelen az oUani iskolás gyermekek számára Kis Mózes
ny. igazgató ana és családja lová bbá Imreh Ilona hi10klalónő afia
tartollak szép karócsonyfa-ünnepélyl. amit szintén a csomagok kiosztása követetI.
Az ujpesli és rákospalotai isk. gyermekek Fejér Domokos és
Sigmond Olga k. atyánkfiai veze tése melleU vetlek részt az ünnepélyen.
Másnap dec. 22-én h ét főn este 6 órakor a 345. János Zsigmond cserktszcsapat tartoUa házi ünnepélyél a karácsonyfö kö rGI
a Kohtl ry-utcai lemplomban.

•

A csapat karácsonyfa-ünnepélye szerényen csatlakozott az
eddigi ünnepélyekhez.
Igazi
ö römmel és melegséggel ülte
körül a kis csapö! a krácso nyfát a szerele! ünnepén. A csapat
apraja-nögyja egyforma lelkesedéssel énekelte a kedves dallamol:
.N ő az árnyék. ill az este -. Utána Jancsi László le lkész afia inh~
zeit !élekemeJö beszédet fl cserkészekhez. Elmondotta a ka rácson yfa
üzeneté!, amit minden fiu mélyen ti lelkébe vé~etl. Hallottuk és
megértellük, amit ti kis Fa mesélt a bérces Kárpiltokrót. Nagymagyaro rszágróI. Mélyen átérezwk az üzenet minden egyes szavál tis ezentul ar ra fogunk törekedni. hogy nagyobb-mégnagyobb cserkészek
lehessünk.
Ezu tán Józan vikárius úr kérte ti jó lsten áldását e csapatra.
annak veze!ójé re. minden ellyes ta gjá ra, munkájára. Befejezésül a
maIIYor Himnu szt énekeltük el.
A csapatolthonban ez (,Jkalommal először rendezte meg II
csaptIt a szokásos .Orsi .versenyt- . Bevezetésül Pethó Istvá n parancs·
nok aFill ismertette a ve rseny jelentőségét és feltételeit. Szerepelt fl
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mGsorb8 n SZ8v8181, szind8r8b. ének és " cse rkészelet egy pM kedves jelene te.
December 23-án kedden este 6 ómkor 8 Missióh6zb8n gyul18k ki 8 ka rácsonyf8 áldott gyertyái 8 BrasS6i Sámuel ifi. egyeSÜlet és 6 Pe rcelné Kozm6 Flór6 le6nyegyesület t8gjlli sz6miir8. Józ6 n
viká rius 6fia mondta a beszédeI, mely igazi meghitséggel szólt 8Z
ifjusághoz. Az ünnepély rész l vevőinek meleg hl,l. ngjll és halaj6 csen'
dül ki II következő sorokbóll
.A Szeretet szelleme eljött ismét közénk.
Együtt voltunk mindnyájan II Rákos-u tcáb6n. II templom meghitt f816i között
Milyen jólesetI 8 hófehérrel diszített karacsonyf8 égő gyerJyai.
nak fényébe me rednL . ..
Fiatal. de már az élei küzdelmeiben edzeU sziveinket jóleső
melegség árasz totta el. Az ima még mélyebbről szállt fel. a zene
még szebben csengett. ezen élZ estén. Megé reztük. hogy ez az ünnep
az ifjuság karácsonya voll.
Gondoskodó kezek. mindenki számára oUhonl és családias
együtIélei szereztek, ugyanis az ünnep után megvendégelt bennünket 8 Nőszöve tség. igen bőkezűen. A gazd8gon megrakott asztalok
melle!t. gye rmeki ö römmel fogadtuk el azok6t a kis csomagokat,
melyeket oly végtelen szeretettel készileUek el számunkra,
Azok. kik a karácsony I nem tölthetik Szorosan az övéik köré·
ben, különösen hálásan fogadják 6 megé rtő és szerehS jóakaratot.
Az ünne pség végén, mindenki magával vitt szivében. abból a
melegSégböl, melyet a mi páratlan Asszo nyaink sugá rozlak~.

(Osszedllilotta - JI. - )

A 10. évébe lépe tt Érte s ítő elOfiz e töinek és olvasói nak
az új évben bé kességet és áldást kiván.
Karácsony szent ünnepén hiveink n6g)' IIzamban sereglettek
föl templo mainkb8. A Kohary. ulcában 3 alkalommal teritettük meg
6Z Úrnak asztalát Úrv6c8o rá t 4 t 3 hívünk veli. A karácsonyi perselypénz\ ezul1al is a Brassai S. Ifjuságí Egyesüle!nek 6dtuk. A
Koháry-u templomban 124P. 30 filL. a Rákos-u.-j kápolnában 45 P.
70 fillér gyült egybe. A Koháry-u. templomnál az urvncllo rai ke nyere! Józan Miklós vicárius és családja. a bort Pálfi Samu és neje
6dományozták. Az egyházközség nevében hálás köszönet.

UNITÁRIUS tRTESITO

Gyallay Domokos a tyánkfia a Kolozsvárott megjelenlS M agya r
Nép szer kesztője. a neves erdélyi (ró. a Kisfal ud y-Társaság tagja
székfoglalóját januá r 7-én. szerdá n d . u. 5 órakor tartja az Akadémia
épületében. Felhívjuk erre olvasóink szives figye lmé!.
Pesterzsébeti szórványunkban a 4. istentiszteletet január l lén. déluta n 4 órakor tartjuk az Erzsébet-úti áll. elemi iskolában. Szolgáinak Barabás Istv6h és Kis Mózes.
Rákospalota-Pestujhelyen január IS-án ta rtjuk 4. istentiszteletünket délután 4 órakor a Madll('.h-téri á1\. elemi iskolában.
Szolgálnak Barabás István és Fejér Domokos.
Sepsi-Szent-Ivá nyi id Sunt.,/vdnyi József. nyug. ki r. járás.
brró, tb. árvaszéki ülnök. egyházi tanácsos atyánkfia 1930 dec. 13im. életének 79. évében végelgyengülés köve tkeztében elhunyt.
Temetése december IS-én volt a kispesti uj temető haloUasház6ból.
Nyugodjék csendesen I
Gulyás János hódmezővasá rhelyi egyházközségünk presbitere
december IS-én 69 éves korá ban elhalt. Temetése december 17-én
voll a hód mezőváSá r helyi unitá rius t emetőben. Pihe njen békességgel!
A Misszió ház hírei. Jan. 4. d. e. 10 ó. Istentisztelet Pethő
István Jan. 4. d. e. 10 Ó. Istentisztelet Debrecenben: Dr. Csiki Gá·
bor. Jan. 8. d. u. 5 ó. A Nőszövetség választmányi ülése. Jl1n. 8.
d. u. 8 ó. Internátusi értekezlel. Jan. l L d. e. 10 Ó. Istentisztelet:
Dr. Csiki Gábor. Jan, II d. u. 4 Ó. Istentisztelet X. ker. Máv.
tszaki Főműhely lakótelep állami iskolájában: Dr. Csiki Gábor.
A Dávid ferenc Filléralapra adakoztak: Kis Irén és Kis
Jolán (Pesterzsébet) 700 fill.. Dr. Molnár Dezső 1000 fill .. Bencze
Béla és neje 140 fill., Szabó Sándorné 500 fill., Dr. Derzsi Andor
366 fill., Dr. Mahler Sándor 365 fill., Kelemen Béla 400 fill.. Vidor
Miksa 200 fill.. Wasztel János 366 fill" Katona Sámuel 120 fill ..
Gál Árpád 500 fill., fejér Domokos 500 fill. A gyűjtés eddig:
176.532 fHl. Gál Miklós pénztáros.
Szabó Ferenc részvény tá rsasági igazga!6 atyánkfia, január
3-án Budapesten elhuny!. A gyászszertartás (I Kerepesi·uti t eme tő
ben január 5-én volt, (Ihonnan a holttestet (I bécsi Krematóriumba
8z6l1itolhík. Béke porairöl

