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Konfirmáltak Szövetsége. 
Az egyházi élet újjászületése minde;l fe lekezetben ráirányitottn 

'll figyelmet. nz ifjúságra s ezzel kapcsolatban a k\lnfirm(tció fon
lossagt\ra. Budapesti gyülekezcUink mar ft mtllt évi konfil'tllÍII:ió 
alkahnával tett kísérletet a konfirmációi szertartt\s ünnepélyesebbé 
tétele in'lnt. A kérdéssel foglal kozva velődött föl fl gondolat, hogy 
a konfirmált ifjúságot látható szervezetbe tömörilsük. A tapaszta
lat azt mutatja, hogy igen sok konfirmált. növendékünk esik ki az 
egyházi élet folytonossa.gából. :\Ieglcvő egyesületeink csak egy bir.o
nyos 11I\nyadt'lt tudják munkt\ssa.guk körébe vonni. 

Az Igy jelentkező hiányosst\gok némi póUt\sftra alakitotta meg 
'az idén konfirmált ifjak csoportja a Konfirmáltak Szövetségét. A fe ntie
ken kivül a közvetlen inditást Erdélyben veszendőbe induló ifju 
unitárius testvéreinkre való gondolns adta meg. Sokan vannak odaát 
olyanok, nkik a mai helyzetben sc magyaru l. sc más nyelven nem 
tudnak megtanul n; [mi-olvasni az iskolt\ban. Azt gondoltuk. Isten
nek tetsző dolgot cselekszünk. ha ezeket a veszendőbe indult uni
tárius magyar lelkeket megtartani igyekszünk. A Konfirmáltak 
Szövetsége küldene évenkint, anyagi erejéhez mérten, ima- és énekes
könyv~t Erdélyben konfirmAló növendékeink számára. Hftthn a 
magyar belü hatalmával megtudnánk menteni egy-egy lelket II 
magyarst\gnak és unitárius egyháznak? 

Másfel<51 ide kiszármazott testvéreink gyermekeiben is t\polni 
szeretnők az ösi falu és gyOJekezet emlékezetét. Sajnos, uagyon sok 
növendékünk van már, akik nem tudják. melyik kőzségböl származ
.tak. Később ~zeretnők ifjainkat elzarándokoItatni az unitárius egyhl\z 

• 
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történelmi neve:tetcsségü helyeire is. JI.. Szövetség ezcnfclill segill;égere 
akar menni mar meglcv{l kulturá lis és jótékot)y egye~ületeinknek . 
Mintegy clökésl.ítÓ iskolája akar Icnni cgyesülcteinknek s mint. ilyen 
orra töre,kszik. bogy hlgjai t az egyesületekbe való belépésre buzdí tsa. 

A J{onfinnáltak S7.óvetsége flern a tagsági díjra fekteti a súlyt. 
Ezért szabja meg a legkisebb évi hoz:tájérulást 10 fi ltérben. A Szö
vetségnek tagja lehet minden eddig konfirmált és ezután konfinnii.
landó uniHlrius. tb egy évben konfirmállak külön csollorlot a lkotnak 
és egy-egy vó.dnököt kérnek töl az idősebbek közül. Az idén kon
firmáltak dr. iHik6 Gábor presbiter atyánkfiát kérték fO l vCdnl!kilk
nek, ·aki azt vAIIAI"i szives vol t. 

Az osz folyamán részle tesen is ismer tetjü k il Szövetség munka
tervH. E7.úttal csak fclhivjuk unitárius testvéreink szives figyeimét 
az új a lakulatra, . amelynek jóin dulatu támogatására kérjük azokat ft 

hilrokonainkat, :.kiket érdekel ar. ifjúság s azzal együ lt e~,'yhflzun k sorsa. 

Sz. TlA-1931. 

Meghívó. 
A Imdnpesti unihíriu5 cUyh:izkö7.sfU Kehli TanlÍt:l! 1I 1931. éYi 

ju nius hó 12-6n (pén/ekel!) délulfln 5 órakor, a tanácsterem ben 

évnegyedi rendes ülést tart, 
melyre a Tan:ícs tagjait s7.eretetlcl meghívj uk. 

Budapest, 1931. majus 20. 

Dr. Kowm Jenő fo , k. 
~Ob<lDok. 

JÓZUII ,\liklós s. k. 
ItJk .... ·oIDllk. 

Tárgyw ro:at: I. EhlÖki megnyitó. 2. J egyzökünyvhitelesílök 
kiküldése. 3. Elnökileg elintézett ~s folyó ügyek. 4. Jelentés a havi 
zil.r1alokról. 5. Lelkészek nyari szabadsi\ga. 6. J eJentl's az eklézsia 
l>eres übryeiröl. 7. Gazdasagi Bizol lsilg jelentése. 8. Hit- és Nevelés
Szllrvá nyhizottstlg jelentése. 9. Miiszaki Bizottság jelentése. 10. Viktlriá
tus külcsönügye. II. Barabi\s Islvfln lelkésr. díj levelének megállapítása. 
12. I dőközben érkuö ügyek. 13. Inditványok (irfIsban e lőre). 
~n. 

o) Gazdasági Bizottság: 1931. ju n. 8. (hét/0 d. u. 5 órakor. 
b) I-lil- h Nevelésbizotlság: 1931. jÚ,n. 10. (s;erdu) d. u. 5 órakor. 
c) Gondno.ki értek(\zlct ; 1031. jiUI. II. (c..ii/iirllik) esle 6 órakor 

Kü lön meghh'ót Ilcm küldünk. Kérjük a Tanács tagjai t. hogy II 

naptárban jeb')',,:r.zék fcl ezeket II dt\tulllokat. 
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Unitárius Egyház. • 

( I. kftdcll1ény n ~rt~sjtd 10. ndm:lban.) 

1902. évig Budapest és a köréje országszerte CSOportosuló filiák' 
az Alföldön és a Dunántul a kolozsdobokai unitárius cgyMzkörhöz 
tartoztak. De temlészet(,$Cn püspöki vizsgálat ala voltak rendelve. 
Ebben az évben megalakult a magyarorsxligi részen levő anya- és 
leányegyházak uj szervezete: a "Duna-Tiszamenti Unitárius Egyház
kör", mint az erdélyiek után a IX. egyházkör. Esperes: J6:an 
Miklós budapesti lelkesz. Jegyző: Bald:s András. Felügyelő gond
nokok: báró Daniel Gábor és Kovacs J ózsef. Ez idő alatt két helyen 
is épült templomunk a vidéken: Hódmezővás:\rhelyt és FUzesgyar_ 
matoD, ahol az egyházi elemi iskolákat is tart fenn. 

Ekkoriban alakult meg a Xemzelközi Vallásos Kongresszusok 
szen'ezete, melynek üléseit ket-három évenkint a következő hcl)'eken 
tartottuk meg : London, Amszterdam. Genf, Boston, Berlin, Páris. 
Utóbbit kivéve, valamennyi kongresszuson részlveHem, sőt IV07-ben 
a boslonival kapcsolatban Amqikában kivándorolt székely hiveinket 
is megl:'ltogaUam II különböző munkáslelepeken . BerJinbői !!)]O 
nyarán mintegy 100 amerikai és angol hitrokonunk csatlakozott a 
Dl'Ivid Ferenc sziileléséllek 400-ik evfordulóját Holo:svdrl és Dévdn 
ünneplő erdélyi unitáriusokhoz. 

Budapeslen a Főváros is megvendéselte a Iiungáriában a :wrnndok
csapatot . Nekünk pedig alkalmunk nyilt aITa, hogy velök együtt 
koszorúzzuk meg Washington György szobrát a Városligctben. mint 
szintén együtt ünncpelliik meg templomunkban, a Dávid Ferenc 
Egylet körében, Parker Tivadar születésének századik évFordulój{,t. 
Beszélt P rof. J . Estlin Carpenter (Oxford) és Charles W. Wendte 
(Boston), a kongresszusok fótitkara ~s e sorok írója, a nemzeti himnu
szok intonalása. mellett. Párisba nem mentem el, mert akkor már érez
hető volt a világháború előszcle. Mint hallom, fl. németek már ott 
összeküJönbözlck fl. franeiákkal. 

Azután jött a világhálJorú. ~s az összeomlás. Ar. t'gyházi élet 
mind fokozottabb tevékenységet kivállt. Igy a rosszban elértiik azt il 
jót. hogy 192O-tó\ fogva megint tarthattunk egy $Cgédlelkészt, aki il 

hitoktatást vége7.zc il budapesti iskolákban. Biro Lajos volt az első. 
Ez az év azért is nevezetes, hogy 11:120 július 4-én Hbdmcz6-

vásárhely t tartott egyházköri közgyülésiink Józan l\liklós esperest 
püspöki vikárius; haUskörrel ruházta fel, miután Erdéllyel a hatMzl'I r 
folyUn minden összeköltetü megszakadt. 
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Ennok alapján biztosithntluk később egyházunk történeti jogát 
az átszervezett Felsőházban és a Vikáriátus is ennek kapcsán juttatott 
az O. F. B. egy kisebb középhirtokot. 

1923-ban az ideiglenes Egyházi Intéző Bizottság, mely 'a vikárius 
tanácsadó testülete vólt, megfelelő jogi szervezetet nyert dr. Tóth 
György kúriai bfró atyánkrián ak Illunkfllatai alapján a ma is működő 
Egyházi Igazgató Tanácsban, at~ely nagyrészt ft központi (kolozsvári) 
Főtaiuics itllnkó tagjaibó] áll. Ujabban bevonatiak a vidéki leJkeszek 

és gondnokok is. 
Jó:;an 1Ilikl6s püspöki vikárius clnöktársa eleinte dr. Hajós Béla 

fögondnokheJyettes volt. Ezl a tisztet most lemondás folytán dr. Mikó 
Ferenc h. államtitkár tölti be. Az Igazgató' Tanács tagjainak száma 
50-.60 között váltakozik. Jegyzőkönyveinket másolatban megküld
jük a központi egyházi főhatóságnak, mellyc.l a lelki kapcsolatot az 
országhatfll·ok mellett is fenntartj uk. . 

Erdély román megszál!ása foly tan tömegesen menekültek székely 
llíveink csonka országunkba. Ennek folytán híveink száma Buda
pesten és a vidéki gócpontokban több ezerrel szaporodott. Különösen 
a tanul6ifjúság kivándorlása öltött nagyobb méreteket. Az így meg
nőit lélekszám mellett a budapesti egyház egymagara nem győzte a 
munkát. Segitőtársra volt szüksége. Akik az alapitásban résztvettt'k, 
most is hivek maradtak a tes tvériség szent "eszméjéhez. Angol és 
amerika~ testvéreink 1923-ban a IX. ker., Rákos-u. 3. sz. alatt egy 
háromemeletes bérpalotát vettek nekünk, hogy ott egy Unitárius 
Misszió Házat szervezzenek velünk együtt. Ennek ügyeit egy külön 
bizottság intézi: dr. Csiki Gábor missziói lelkészünk mellett, akinek 
::.z irányításával rendeztetett be 1928-ban az Ifjúsági Internátus és 
épült gyönyörü erdélyi stHusban a t emplom a gyülekezeti termekkel 
együtt. Ennek létesitéséhez Budapest székesfőváros is hozzájárult 
72.000 pengő rendkívüli adományával. 

A fejlődésben megállás nines. Újabban· a perifériákon tervbe vett 
és részben beinditott külön vasárnapi iskola és szórvány istentiszteletet 
is tartunk. 

Vidéki vár"osi g6cpontokban· is több helyen tartunk menekült 
biveink számára istentiszteletet a protestáns templomokban: Debre
cen, Szolnok, Gyula, Miskolc, Szeged, Pécs, Kaposvár. Debrecen
ben t928 6ta lsten kegyelméből külőn imaházunk és tanácster-
münk van. 

Szegénygondozás terén jó segitséget nyujt egyházunknak a 
" Magyar Unitárius Nők Szövetsége", amelyet szintén az utolsó évtized 
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hozott lé t re. A be lőle kisarjadó Leányegyesület/ az egyetemi irak 
Bmssai Sámuel egycsülete és a legifjabb ,.J á llos Zsigmond" c5erk~s7._ 
csapat cgészíti ki azt a.szép egyháztársadalmi munJ:lál, ami ma mÍlr 
majdnem fontosabb, mlll t a templomi funkció. 

Itt se maradunk háim, miután a S~udió havonta egyszer n\dión 
közvetíti az unit.'lrius igehir~etést. 

"Unitár ius Iratmissziónk" pedig a nyomtatványok. hittani 
könyv~k és bibliák közvetítését vállalta nlagára. 

1930 szeptcmbcr 14-én megnyilt üjonnan rendezett egyh;\zköz~ 
ségi könyvtárunk, amely mintegy 6000 köt~tböt áll hetenkint harom~ 
szor a hivek rendelkezésére, 

Angol és amerikai hitrokonainkkal az összeköttetést állandó leve
Iczés és időnkint szcmélyes látogatás altal tartj uk fenn. 

A londoni és bostoni Társulat 100 éves fe nnállásának évfordulója 
1925-ben es 1928-han a K05Suth~zarllndoklat erre kiváló alkalmat 

• 
nyujtott. Erdélyi tcstvereinkkel is együtt ünllepeltük 1929 november 
9-én Kolozsvárt Dávid Ferenc márlirhalálllnak 350-ik évfordulójá t. 
Lélekszllrn Erdélybcn ; 12 ezer. ,o\. .csonka országban mintegy 10 ezer. 

J6zan Mik/Ik 

Erdélyi Délután 
a Koháry~utcai templomban. 

A ('ercclné Kozma Flóra Unitá rius Lcanyegyesület. máj us t5-élt 
tartott délutánján erdélyi költőket szólaltatott meg. Az erdélyi iro
dalmi mozgalmakat vitéz dr. Bodor Aladt'lr á ll. fögim náziunli tanár és 
Iró mutatta be a közönségnek egy-cgy szép fialal leany sZll\'alatá ban. 
A szép i!lusztrt'lciókhoz dr, Bodor Alad:lr feste tt mesteri ecsettel kezelt 
hálleret és a kedves illuszt ráló leáu)'ok egészítették ki a képet ho r-
1l1Onikus egésszé. 

Kagy gyönyöriiséggel hallgutlnk az értékes előadas t. J' IMás köszö
nettel adózunk a sZ~ I'CJltöknek és az ünnepély szervező ldkéuck: 
dr. En!Jcd!Jnt. dr. Pfi.nkOsli ~Iaria úl'asszonynak, a Leá nyegyesiilet 
elnökének. a duellet éneklő kedves leáuyokliak és Brnss.'Ii S. lfjlisági 
Egyesúlet vegyes karn·nak. ' 

Erdélyi levegő simogatta meg a lelkünket. Az erdélyi sziv meJ.::~ 
gévcl fOG~dtuk 5 sorozzuk legkedvesehh emJékeiuk közé 1\ Leány~ 
cgye~(jjet , dó/II. Utnjá t. " (J denuQII.) 
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Konfitmációi Únnepé1yünk 
május 14-én volt a KOháry-utcai templomunkban, nagy kÖl:önség jelen
létében. Szerettük volna a templom falait szettolni, hogy méltóképen 
helyezhessük el gyillekezetiink virágba szökkenő ifjait, ak!k az öregek és 
szereUeik kézrátételé,'cl léptek be a felnöttek sorába s velük egyUtt 
járultak első izben az Úr Jézusnak szent asztalához. A templom piacán 
szorongó kedves vendégsereg láttun sokszor gondoltunk arfa a - úgy 
lfitszik - feledésre itélt indih'ányra, amely egy I13gyobb templomban 
sieretné látni az örvendező gyülekezetet. Talán azok, akik most áldoz
tak szívükben először, megérik a mi álmunknak valósulását .. . 

Negyvenhét növendék - 29 fiú és 18 leá ny - tett fogadalmat 
az ünneplö gyülekezet el6tt. Az ifjú sereg koszoriljában állott a 
Leányegyesület hófehér teri tőjével és a szent jegyekkel az Úrnak 
asitala. Az ifjú sereg mögött a megilletődött örl"gek meleg szeretet
tel telt tekintete simogatta végig a jövő reménységét. 

Örömmel hallgattuk a b')'ülekezet Mlítatos énekléséMI kicseri
dül6 ifju hangokat, amelyek az Úr asz!ala mell61 emelkedtek 
az ég felé. Az ének - ösi gyülekezeteink némelyikének kedves 
szokása szerint - az Úrvacsora-osztás alatt se szünetelt. 

A fogadalomtétel után a konfirmált ifjakat a gyülekezet és a 
lelkipásztori kar nevében a k,onfirmáló lelkipásztor, a presbitérium 
es előljáró.ság nevében df. Tóth György gondnok fog adták be a hivek 
táborába és hívták meg fl szent vendégségre. . ' 

úrvacsoravétel után vették kézhez a növendékek dr. MikO Gábor 
presbiter és a most megalakult Konfirmáltak Szövetsége idei csoport
jának védnöke ajándékflból fl Konfirmációi Emléklapokat. 

A virággal díszitctt Úrasztal és szósZék mellől imádkozó érzé
sekkel és könnyes áldással bocsátottuk útra a mi kedves Benjáini n
jainkat, azzal a reménységgel, hogy minden ünnepen ismét Int juk 
öket a szent asztal körül és azzal a hiUei, hogy a jövő évben teljes 
számfIban köszönthetjűk a presbitérinm és a lelkipásztori kar tag
jait az ifjak elsö lelki áldozatánál. Isten áldása nyugodjék Illeg az 
ifjú seregen, szülőknek imáján, öregek álorrilátásán. 

lIyaralJIÍÍlk a Balatononl 
Balaton-SZe"azdlin közvetlen a Balaton parti.óI.D, cr~6t61 .. övezett. po.", 

. I' lJ, mentes nyualómban nylr, IdEnyr~ lekolhetO penz,ó 
csal~d,as otthon ts ió hiú kos:t bpliató. Si:ezonnyifás máius 15.16J.Rtsdde. 
fetvdi/lO$!Ust ad, Szöke, Budape.', VIII . , JÓz • • ' ':' • • 2., I. ein. 8 . 
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Sz. 113-1931. 
Meghívó. 

Uuna_ Tinamenti UQilárius EfU'bli:tkörünk évi rendes közgyúléset 
1931. júniuS 4-én (csütörtök) délel őtt 9 órakor tartja Ffizesgyarmaton 
(Békés mcgye) az unitár ius templomban a következö tárgysorozaltal; 

I . Istentisztelet; Imádkozik és egyházi beszédet mOnd Biro 
Lajo~ hódmezővásárhelyi lelkén ; tlnekvczér; Boros Áron hódmező_ 
vásárhelyi 19nitó. 2. Elnöki megnyitót mond : dr. Kozma György kir. 
közjegyző. 3. rtlegbizó levelek. 4. MegalakulfIs. 5. Felsöbb rendeletek 
és törvények. 6. Egyházi FőtanáC!! Kolozsvárt. 1931. őszen . 7. Esperesi 
jelentés. 8. Tanügyi jelentés. 9. Egyházi államsegély kiosztha . 
10. Baldácsy ProtelJtáns Alapitvány oszlaléka. ll. BeM emberi 
nyugdijalap számadása. 12. Szórványgondozas. 13. Szegénygondozás. 
Jol. Idöközben érkező ügyek. 15. Inditványok (írásban előre). IG. J ÖvÖ 
közgyülés helye és ideje. 

Pont délben közebéd az iskolában. Jelentkezni lehet junius 3-ig 
mncus Lá.nló lelkész atyánkfia eimén, Füzesgyarmat (Békés megye). 
Csatlakozás Gyoma~Püspökladány-Szeghalom felöl, az uj menet

rend szerint. 

Budapest, 1931. május 19. 

NU. 
• 

Hitrokoni szives üdvözlettel 

az Elnökség. 

Egyházköri közg.yilléslinkre hivatalosak a belső emberek. az 
egyházközségek kiküldött képviselői és az Igazgató Tanflc5 tagjai. 

Az 1930. 
, . ev. beszámolót 

a március 29-i közgyűlésen J6zall Miklós terjesztette elő. Meg
eml~kezetl először az anyaegyházközség 50 éves évfordulójáról, 
amelyet az idei összel akarunk családi körben megfLnnepelni úgy. 
mint azelőtt 5 év .... el a fió kegyházközség h!lsonló ünnepély ti t . Enne~ 
felem\[téséve\ bizó szavakban t~kint al elmult 50 év eredményei 
felett egy Slehb és jobb jővendÖre. . 

Templomainkb:lO al isteni tisztelet és pedig !I K ohAry-ul c."lL 
t emplomban délelőtt II órakor JÓZIII\ "ljklós és Bllrahás István, 
a Rflkos-utcai templomban d! e. 10 -órakor dr. C~iki Gábods Pclh~ 

• 
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István hitoktató lelkész által tart.a. tott. Adventben és a bőjti idő· 
szakban mindkét helyell d. u. 5 Órakor Mlutáni istcui tisztelet volt. 
A szól'vanyok közül Peslszentlőrincen már évek óta tar tatott isteni 
t isztelet, 1930 ószén Rltkospalotán. Peslerzsebeten, Kispesten és a 
X. keriileti MÁV-telepen is megindult ti missziómu nka és a közgylilés 
gon doskodik, hogya központi' Kcbli Tallács munkájába is bevonjon 
egyeseket ti telepek lelkes vezetői közül. Nfmzeti ünnepünket 
(március 15.) és a refonnáció ünnepét is megünnepeltük összes templo
mainkban. A rendörök (fogalmazói, tiszti és legénységi hitrokonaink) 
erkölcsi oktatását Józan Miklós vikári us végezte, az énekvezéri. 
tisztet dr. Barzu Livius örnagy-had blfÓ vállalta önzetlen buzgó
sAggal. Slltoros Unnepeinken és a hálaadAs napján ú rvacsorába része
síteltük híveinket. kegyes kezek mindig megterítctték és nagypénte
ken a passiót is előad ták b uzgó énekes híveink. Rádiós isteni tiszte
letben az ifjúsági énekkar is résztvett s a vidékrő l . különösen a 
megszáJIott terü letekrő l érkeznek egyllázi szónokainkhoz köszönő 

megható sorok, amelyekböl láthatja vezetóségilnk, hogy mily lélek
emelők ezek a rádiós istenitisztelet ek. A perselypénzgyüjtés a nagy 
ilnnepeken a N6szövet.ségnek, a Leányegyesület nek. a cserkészeknek 
és a Brassai ifjúsági egyesü letnek s a lelkészi nyugdíjalapnak van 
fenntartv~, vasárnaponkint a lelkészi hivatalba kopogtatóknak jut. 
Ez alkalomma l is fe lhivjuk híveinket a pertelyekre templomozAsa 
alkalmA ból. Híveink áldozatkészséget ezenkivül elismerő szavakban 
méltatta, mikor a ' cserkészek nyári táborozására adott pénz- és 
élelmiszeradomfl nyáról, a 600Q P egyházi adóról, :lZ "Unitárius 
Bál·;·ra tett adományokról emlékezett meg. Az Iratmisszió és a 
KönyvtAr a hivek adomflnyán és költ ségén alapul, melyet László 
Gyula könyvtárnok inditott meg és kezel nagy szakismeretl!'1 és ügy
buzgósággal. Ez alkalommal adta át vikáriusunk a tiszteletbeli Kcbli 
Tan{jcsosságr~ 1 szóló okmán)'tj,j:ovúcs Jód~Jgllzgatól'!ak, kérve ő reá 
és szeretteire a mjndenható Istennek atyai áldását. A hitoktatás rend
ben folyt. Jancsi László lelkészt betegsége alatt J ózan i\liklós püspöki 
vikárius, Barahás István másodlelkész, dr. Csik i· Gáhor misszióielkész 

Tökéletes magyar.német gyors' és gépírónő, 
ö ná 116 \evtlu6 ts fo rdlt6. h05UIÍ iro,bi gy.kOf' 
IUtal, komoll ' megblzhat6 munkur6, .zonnall 
bdtphre ~ I ~ S t k e r c $. Sdves érdeklódésekel 
.S10rgalma$O: ·jcligc .J ~tt ~ lap kiadóhivatala továbbit. 



UN I TAn l US ItRTES t TÖ 

és Barabás Istvánné helyett~sítették. Az órasz(un '22 csoportban 51-re 
emelkedett. A szórványokban Sigmond Olga, Fejér Domokos, Péterrfy 
Gyula, Kiss Mó~es és Imre Honn látták el a hitoktatást. Az énektanitfIs 
ügye ís halad elöre 5 ti. magaviselet ellen silles pallas~, Az iskoUlsok 
száma 221 fiú. 180 leány, összesen '\01 : Vas.(lTnapi iskola ti~ helyen larta. 
tott és pedig Budapesten i, a szórványol;>:ban 3 helyen és tartotli\k: 
Preyer Mária (I. kerület), dr. Biró Lipótné ( ll. kerüIClt), Barabás 
lstv(mné (V. kerület), Újvári László (VI. kerület), Imre Ilona (VII. 
kerület és Pesterzsebet). Buzogány Ánna (IX. kerület), Rédigcr 
Károly (Xo kerület ). Szilágyi Tamás (Kispest), Fejér Domoko!t 
(Rákospalota) havonta ketszer. A vasfIrnapi iskolát is meglMo
gatták a nevelésügyi bizottság tagja i és szinten meg voltak elé
gedve az eredménnyel. A helyiséget nz allami és székesfővflrosi 

iskolflkban kaptuk egyes tantemlek fltengedeséveL EzenkivOI a 
székesfőváros hitfelekezeti segély eimen 2500 P-t segély eimen 
megszavazott A legszebb munkát a Nőszövetség végzi abban a 
samaritánus mu nkában, amelybe saját vállára vette a hetegek és 
nyomorultak gondját és baját. Az orosztánrészt Barabfls !stvónné 
végezte ebben az életmentő munkáball. Á' Leányegyesület lIlun
kfljflt dr. Enycdyné Pünkösti Mária dr. vezette. Rendezlek egy , 
nívós Ady-estet. Nagy lr6nkat Ptinkösty Andor njságíró ismer· 
tette s Ady-verseket szavaJtak a Lcányegyesület tagjai. Készítellek 
egy Úraszta l -terítőt a kon rirmandusoknak. 

Az egyház vfzetése körül ro ly a munka, a gondnokok, a Kebli 
Tanács és a bizottságok s az egyház tisztvise lői át va.nnak hatva 
attól n kötele~segtöl, amelyet vállaltak. 345. sz. Jáno~ Zsigmond 
cserkészcsapat a Koháry-utcai otthonában Pethő István parancs
noksflga ala.tt ali. A Misszió j'lázban saját emberségükből szin
padot is állitottak fel. A háztartás i alkalmazottak és iparostanonc· 
nevelés, segédek lelki gondozása t<;rvue vall véve. A helybeli és 
vidéki hivek egységes nyilvl'lntarlás.'lér t László János, a számadások 

'I Z ' d L ' . " ,~t\,'ánk re!l't Je ll taliásáért dr. Benczédy Ll'lszló és sl~on onn .. " 
fiait illeti elismerés és köszönet. Statisztikai adataink: 

I M & ·K 'Ö N Y v . 
É NEKÉSKÖN'I'V 

• , 

julbyo. 
Unitárius 
kedden i ... ,.~, 
5 _ 7. 1g-. v ,." 
V., Koháry_u. 4 .• ] , em. 
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Kercszteltiink ... ..... 28 fiút , 23 leányt, összesen 51 

Konfirrná ltunk . . . . . . . 20 " 17 " " 37 

Temetblnk .. .. ....... 24 férfi t, \I nót, " 35 
-Áttér t hoz:dnk . . . . . . . 15 feri i, 13 00, " 28 

I<itért tőlünk . . . . . . . . 12; " 
12 " " 24 

HftzlIss:ígot kötöttiink. 19 c:'Ic lhen. 
Lélekszflm Budapesten 5000 lélek. 

Tartottunk 5 Kebli Tanácsi ('!S 2 közgyűlésl. Angol és amerikai 
hittestvéreinkkel az összeköttetést fenntartoltuk, aminek úgy erkölcsi, 
mint anyagi haswlit élvezi egyházunk. 

Szomorúan jelentjük. hogy az év folyamAn elhuny t dr. Héderváry 
Hugó, dr. Pálffy Móric, Szentiványi J ózsef, Mózes András, dr. Balázs 
Ferenc, Borbély György atyflnkfiai, Angliában Gordon Sá ndor és 
Street KristM atyánkfiai. Áldjuk emléküket. Folytassuk önzetlenul 
Istenhen bitó lélekkel a munkát. Az O á ldása legyen a mi gyüle-
kezelÜnkön. (Rudolf Lajos.) 

A i\ligszlú Ház kalentláritunn fo lyó (i \ ' június hadban: 

\93 \ junius 7-én délelőtt \0 órakor: Istentisztelet a Misszió Hflz 

193\ " 
7-én 

\93\ " 
ll -én 

193\ 
" 

l l -én 
1931 

" 
1 ,I-én 

1931 
" 14-én 

Hl31 
" 2 1-én 

1931 
" 28-án 

Rölgy~k 

templomában. Prédikál Pethö István. 
délelőtt 10 órakor: Istentisztelet Debrecenben. 
Prédikál dr. Csiki Gabor. 
délután 5 órakor a Nőszövetség választmányi il lése. 
es te 8 órakor : Internatusi értekezlet. 
déle lőtt 10 órakor: Istentisztelet a 1' .. l isszió Ház 
templomában. PrédikAl dr. Csiki Gflbor. 
délután 4 órakor: Istentisztelet a X. ker. MÁV 
lakótelepi elemi iskolAban. Pl'M ikál dr. Csiki Gábor. 
délelött 10 órakor: htentiszlelet a Misszió Hflz 
templomában. Prédikill Pethő Istvan. 
délelőtt 10 órakor : Islentiutelet a Misszió lUz 
templomában. Prédikál dr. Csiki Gábor. 

a •• I.puu .. i<IHun ak.ar öllöaödai, ko,HH kl 

SZŐKE FERENC angol és francia n6i 
divatsuloDját, Budapest, József.n. 2., 
L ..... Id 3" • Kin DiD·i .1 C"II "olt ... bbla, 
S I o l i d j r a k I Pontos kinolgiU,1 
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lrdélyi Magyar Évkönyv. 
T ársadahni oszt.ilyok aráriya á felsőbb oktatás térén. 

Az fvkönyv összefoglalást ad az egyes társadalmi osztíllyok 
fiaintlk a felsőbh iskolákban való megoszlásÚrÓJ. Megállapltás:l sze
rint a kolozsvári egyetemen a főiskolai tanulóknak 80 százalé.ka 
tanul. Földműves szíi!/5ktől származik 12%. iparos és kereskedő 

szülőktől 18%, szabadszellemi foglalkozbúaklól 8"20%. tisztviselő 
• 

szü l őktől 33'6%. lelkészr, tanáro, tanító-gyermek 11'4%, munktls 
0'3,%, birtokos 1'01 %. özvegy anylik' gyermeke 5'3%, magánz6é 

8'6%. 
A kimutatásból kitűnik, hogy a birtokos osztály adja a leg

kevesebb (11)7%) főiskol ai hallgatOt, legtöbbet az intellektuális 
középosztály. Sajnálatra méltó '--- mondja az Evkönyv - és meg
l e p ő. hogy a nemzeti erők ÖTÖk forrása és felfrissítője : a falu népe 
kevésbé vesz Mzt az intelleJ..:tuMis pályák utánpótlásában. nÜllt 
azelőtt. 

Az C:vkönyvnek ezt a megállapításá t nem áll módunkban ellen
őriznünk: A kolozsvári főgim lláúum 11,)29/30. i~kolai évi értesilőjének 
statisztikai kimutatása sze"int li 171 tanulóból csak II jutott föl 
a VII. osztályba. Ha mind a l l -et egyetemre beiratkozónak vesz
szü k ís - az eredmény igen szomorú. E 11 tanuló közül csak 3 szár
mazik földmíves szülőktő\. 

Az erdélyi unitárius egyház hiveinek nagy százaléka fÖldmlves. 
Ha a földmíves szUlöktől származó gyermekek arányszámát nem 
sikerUI följavllani, IQ év alatt látható visszaesésre lehet számltani. 

Itt kapcsolódik aztán bele az annyi t vitalott két fóg imnáliUlllunk 
kérdése az erdélyi magyarság létkérdésébe. De egyhá:wnkéba is! 
Döntő szempont csak egy lehet: melyik tud több csatornát meg
nyitni "a nemzeti erők forrás"-vizenek. a falu népének fö lszivásflra? 
J ó, ha mind a kettő képcs errc, de tragikus következményekkel jM, 
ha az egyik csatorna hedugul anélkül. hogya mflsik Főlduzzadhatna. 

BERDE LAJOS 
UNITARIUS elPIEszMESTER JUTÁ
NYOSAN VALLAL MINDEN MUNKÁT 

LAll~, II, BlTIHYÁNY·UTCl48. SZÁM 
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Az l~vkö IlY\' 1·,.Isz!l'les t i\jckozódást nyujt n~ ,cnlélyi lllngyar
sitg kultur:llis I'gyt'silktdről. ol\'(lsókörök, kÖIl)'\' t:l rak stb. is, Ezek 
az i llt &m~nyek m ind nz esyh~z(lk \'~döuárnyai al:\ !lIhódta k , Ht 
próbiiInak Nni s n v:\ lt o1.OIt kőriilrn ~n yt'kh .... z k~ ll .. -s t men teni , ami 
lllt;g Ulculhdö. 

Új ulm kell l"puic ,lZ u nittlrius egy házunk is. N~p('gyházz!'l 

kdl :U szcr\'\'zódnie S alkol mnuyflt nbbnn az irány ba n ll11'grdor
m:'lJuin. hOb')' az I'gylll\zn t fen ntartó Utl p nknra ln érveny .... süljön a7. 

egesz vonnion ! 
E téren m:\ r (ürj('n!ek is kishldek c~"y bizonyos m~rlek.ig. 

I~ rtesil l ésünk szer int most g)'ökl~ rcse.bb reformokrol is sok szó csik. 

A rdorm mértéke fl'161 a \'éll'méll)'l>k elágnzhatnnk. De nbban min_ 

<il'llkil\ck ('I:.')·el kell é.·tI:ni .... , hogya vii It OlOtt köriilményck közölt 

az egyh:\1.Iluk nz öt fcnnl íH"lö néphez kell igazodnin. 

Zord idők járunk erdNyi tes t v" l'1.'ink rölö tt . Az nrn nyat erő 

májusi csöből r itkfm knpnak. !\nm\1 többet a jég\'erésböl. Az egyház 

épilletN nz idöj{m'lshoz kell megcpllcui ('s lltalukiluni. Addig. amig 
IWIll k('sü! ... 

Kt'.resztt'lés, eskell's, lem t'.l és et"JY 1II1(IPIlI elölili bejel l':lllentlö ft 

hh,ftlnlos uriik nhltt II lelkészi irodlíbllll. V •• Kuhúry-tlleo li . 

IIl\l j\'l'AIA)S ÓnAK : I. I.t' lk~szi irodn - Jt(.Iküznnpokun !INt-lől! 
III- I . M ltuiill 1,- 5. \luSt\rullll Ilélttlií n I:!- J. 

2. EUyluízkü7M lli irmhl _ h~lküztnlpokuu délt-m" ~I_I. délu u\u 
:,1- ;:;. VnsllrulI ll !INdiiii In- I. 

3. l'é1l7.lúti ÍJ rúk _ hélkiizullllUkon d{>l(>liitt H- I. VIli>llrnnl' lll-l
"tüll !I_ I. 

Az t'llytui7.kü7.sllu kÖlly\thiru, V .. K olulry-utca <1., J. ('UI., nyi tva 
van: vnsárnap 12- 1, kedd d61ul ll n 5- 7 ,Ill csUWrWk d6!ulllu 5-7 
órll k nlat.t. 

A :\,i;!I"l.ö,·elséu él"h-kc:d olc hnvollkinl a mAlIod ik esiHül"Wki IUlpon 
(l C:!lI táll 5 örukor vnn. IX ., Húkos-ulca 3 . .';7 .. ahltt. 

!\ 1 . 1-lI lIye"~' esIlICl Ö~S7.cjö\'l'Ic l ~t. Il hón!1!l :!. (os ·t. \' !1sárll!1pj fm 
Ilauu\n f61 ,I ömkor Illl" t jn. V. , ]{ohfu'y-ut clI 'I. sz. ulult II tnllácli
terem ben . 

.. t~ Il .. UK .,h-Ihl·,inlml , szh' c~1.:,·tLj"lIek n 
Mk{>~7J hh'nlnllun IU"\lttIÜI!t-ul. 

" I' 1 · 1 ;; 1i 7. 1 · l é~ 1 IlIj ll l " 
J\ h": '" U(HII V A'I·,\!,. I 
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KÖ\'f.~ Rdi dr. \ 'llrad l Aurél ügyvéd, II i\!tlgyar Unitárius Egyh{,z 
Fő- (Is képvise lő Tanfics{,nak rendes tagjtI, II kolozsvári Unitftrius 
[{oll~gium, Teológini . Akadémi~. főgimnázium és el"mi Iskola 
feJügyelőgondooka stu, május p-én G2 éves koráhan Kolozsvárott 
elhunyt. 

Törékeny testében csodás erejű lélek h'lngolt. A legázolt erdélyi 
""Jnllgytlrságér t, a keres.zlrefeszitett uniHlrius egyháZért önfelAldozó 
bu.zgósággal dolgozott. Temetésen. amely Kollégiumunk elócsarllOká_ 
ból május II -en volt. megjeJentazegész kolozsvári magyarság. Hálás 
kegyelettel fordulunk ti házsongárdi temető felé, ahol most mflr 
csöndesen pihen. Legyen áldott nyugovása és emlékezete. 

. . l 
lIelelll'izi Ha rt Il I Aurl'1 Pozsony ,'ármegye és Pozsony város 

nyug. főispánja. a dunaszerdahelyi kerület utolsó magyar képviselője 
május 134n, 75 korában jobblétre szenderiilt. Felesege és gyermekei, 
köztük Ilona leányn, férjezett blJfijni Mikó Ferencne gyflszolják. 
Nyugodjék csendesen! A gyaszoló szíveket gyógyitsa meg ti jó 
lst.en! 

Dr. En~'edl' ltúbcrtet és nejét, dr. Pünkös/i Máriat súlyos csapás 
érte, édesany juknak. özv. szathmári Enyedy Aluertné, kisuorosnyói 
Tompa Etelkának. mfljus 24-cn, életének 75-ik évében történt halfllfl
val. A sokat szenvedett és nagyon megsirntott matróna temetése 
máj us 27-én volt. Az elhunytnak csendes pihenést. a ffljó sziveknek 
egyhü1etet adjon a vigtlsztalások Istene! 

Dr. Weress Lnjos kir. ügyész at)'an~fia ,19 éves koráhan Debrecen
ben meghalt. Temetése mfljus 25-en volt nagy részvét mellett. Pihenjen 
békességben! . 

I'ünkösd két napján h!veink szép számhan látogattak Istennek 
hajlékát. A két nápon a Koháry-utcában 286-nn járultak a szent 
asztalhoz. A kenyeret J6:an Miklós adományozta. 

A konfirmációi kenyeret Barabás Istvflnné, a bort Pálfi Sándor 
és neje adták. Köszönettel jegyezzük föl. 

A Nöszo,'etség nyári szünet el őtt utolsó összejövetelét II szokolt 
helyen és időben június ll-én tartja, tekintettel n hónap első e.o;ütörtö
kére cső ünnepre. A gyülés tárgya: jelentés a szegénygondozó alap 
állflsáról ; a segélyben részes[tendő családok kijelölése. 

A Konfirmáltuk Szüvel.ségének ifjú t!lgjai 20 pengőt tldtak ŐS$Ze 
a könyvalapra. Az összeget minden évben gyarnpitják :LZ önként 
megszabott összegekkel. A meglevő összegnek felével minden évben 
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t'!nckes l!s imakönyvekel vásárolnak erdélyi és magyarországi fal
vakban és szórv(lnyokban lakó konfirmálandó ifjaink sz!un:'lra. 
Ha ti presQitérium hozzáj{lful, május elsö vasárnapján - az Anyák 
Nop;dn - virí_sokat árusilanak növendékeink az ala p jnvára. 

A mostani csoport növendékeit a konfirmáló lelkipásztor aján
dékozta meg egy-egy szál szekfüvcl - emlékezetűl. 

Itt említjük meg. hogy az első énekeskönyvet Kálnokra (I'látom
szék varmcgye) Bllrabás Erzsébet küldte be édesapja játszólarsa kis 
]cilllyimak, Gyiin!Jyosi l\Iargitkának konfirmációi emlékül. 

Akik a konfirrn{,ciói alapra adakozni akarnak, sZÍveskedjenek 
adományaikat fl IclkipÍlszlori hivatalba küldeni, vagy belu.!ni. 
10 fillért is elfogadunk. 

P:ílytíZ3li hirdel~s. A Budapesti Un itárius Misszió Ház Diák4 

inlernátusiiba (lX ., Rákos-u tca 3.) az 1931/32. tanevre a felvetelek 
irán ti kérvényekel a :\!isszió Haz vezetöségéhez 1931 július hó l-ig 
ktll beadni. Felvételért rolyamodhatnak érettségit te t t ifjak és egye
temi és főiskolai hallgatók, A kérvény mellé csatolandó: szegénységi 
bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, illet61eg az egyetemi t:lllul4 

m{myl igazoló index, 

I'ünkösd ülluepnapjlín a presbi terium határozata alapjan a 
templomi persely adományok a Percelné Kozma Flóra Unirárius 
Leányegyesület cfljaira fordíltatnak, Az idén a gyülekezetek tagjai 
egybeadtak : 

a Koháry-utcában. . . . ............. . . 57'51 r 
• 

özv. Héderváry Hugóné"."".,.,. ,. 20'- " 
a Rákos-utcában.................... 36'25 " 

Együtt.... 113'76 P 

" Az Új-s1.lh'eBéjl i\lu!lyar:íz.'lI:I." C:eglidy Sandal' .. Az Új-szövetség 
Magyarázata" kéthasábos, lexikonszerü szedéssel, tehát 1200-1280 
hasáhnyi terjedelemben 1932 Pünkösdj ére jelenik meg fl könyvpíncon, 
Tartalmazni fogja a teljes Új Testámentumna k. vagyis az Evangéli
umoknak, az A)lostolok CS4.' lekedeteinck, az összes apostoli Leveleknek, 
valamint János Apokolypsisének a moi kol' lizínvonalán {JIló, mégis 
azegyszerü kéjlzelWgű olvasók á ltal is vi lágosan érthető, tudomAnyos, 
de vallasos épülésre il> alkalmas magyar:lzalát. A lelki jJ,lÍSztorok, 
tan~rok, ta nítók, vas..'Í rnapi iskolai okl1\tók s ál talában JIl iuden hivő 
U' lek haszná1aHira k':~zütő IHlgyualJt'lsJi mii {, ra folyó é\'i szeptember 
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hó l_ig kedvezm~nyes előjegyzési áron: fűzve 24 P. vászonkÖl~51.H:!1l 
26 P, f~lbőrköt~sben 27 P, eg~sz bőrkötésben 2g P. A bolt i ár 20'%,-kal 
drágá!.>b lesz. 

Elszámolás II PerceI né, Kozma Flóra Unitárius Leányegy1et 
Ig3 l május 15-én tartott "Erdélyi Est" bevételéről. 

MüsorárusltAsból és föl ülfizetésekből befolyt összesen 140 P. 

Fölülfizettek : ~. N. India, Bombay ·Ig P, báró Daniel Gábor 
4 P. dr. Boros György 3 P , N. N. 2 P, dr. Enyedy Róbert, Barabfls 
Istvflnné. Kovács J ózsef, özv. báró Daniel Gáborné, dr. Csiki GMIor. 
dr. Sándor Balázs, özv, Rend Domokosné I- I P , N. N. 20 fillért, 
összesen 65'20 P. 

A kiadást (bélyeg: 3 P , megh~vók: 6 P) fedezte dr. Enyedy H.-nél 
elnök. 

A műsorokat készítette és ajándékozta ; Schey :'>Iarika. 

Er/l~ij-csere. A május 20-án tartot t értekezleten esőernyö csere 
történt. A tulajdonos cruyőjét aházmesternél visszacserélheti. 

Erdl:lyinek. Abban ignza van, hogya mai vi]{lgban 3-4 év alatt 
becsüle/es ú/on vagyont szerezni nem lehel. Ha csak az a bizonyos 
amerikai nagybácsi meg nem halt valakinek javára. vagy ha a fönyere 
meny t meg nem iitötte. Oe azt ne tessek tőlünk várni, hogy ilyen 
kérdésseJ fogla lkozó cikket kiadjuk. A politikai lapok böven tárgyaljak 
az összeharácsolt vagyonok dolgát. Eredmény: semmi. Az €rtesrtő 
cikkétől, sem n sok forrásból tápJ3.lkozó jövedelmek csatornái be nem 
dugu~nak, sem n gazdogok szét nem osztják pénzüket n szegéllyek 
között. 

Egyházi tör"ényeinknek szélesebb körben való ismertetését mi 
is helyesnek tal:íljuk. Bizonyos vonatkoz.'lsokat azonban nyiltan nelll 
tárgyalhatunk. A felsőbb fórumok reformját érintő észrevételein<,k 
is helyet adunk, ha cikkét átalakítja. Emellett azonban h('lyesnck 
tarlanók, ha indjtvállyllnak második részét hivatalos útra tereJné. 
Ehhez joga van. 

NAGY ARON 
"" I"unuullllmunmlll"'ll l lIulllm'lllmlul"ull lm,UI" ""1I1I 11111111"" 

IV., KAROLY.KÖRÚT 7. 

u "it;l.";uo ~ ,;:I.lj ", m~S' 
tcr. julinyos,'n késo-fI 
mindenn.mll ~S.I '. 
losmunHI . • KI ... .I. 
..... Ir~ h":b.o:. mCJly. 
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.0\ közös fronl. A Reformatus Figyelő pílnkösdi számában az új 
köntösbe öltözött ,,:'.lagyar Protestimsok Lapja" munkakörével 
foglalkozva Irja; ,.Egyhazi jövőnket elsősorban azoknak az elemek
nek a munkája á ltallaljuk biztosi tva, amelyek az Ige nagy központi 
igazságaiból kiinduh·a ébresztgetik és mozditjftk meg az alvó tömege
kel. E: a munk(! re/orma/usok/6/ uni/aril/sokig hú:ódó kii: iis Ironlon 

nem lehe/séges". 

Dávid Ferencrill Benedek Marcell "Délsziget, avagy a magyar 
irodalom Wrtenete" cimü mü\"óben így ir : .. Amelyik köziilük (t. i. 
a reformáció Irói közü l) erdekel. emberi mivoltával, lelki küzdelmei
vel érdekel ; egy Helki GaspAr, egy Dávid Ferenc, akik nem tudnak 
rnegá!lani egy ponton és ott falat emelni maguk körül, hanem tovább 
töprengenek, tovább haladnak és levonják az utolsó konzekvenciakat 
is. David Ferenc folyton változtatta hitet, de mindig komolysággal 
hitt, mindig elöre ment és \'cgülmeg tudott halni hiteéri". Egy másik 
helyen igy Ir r6la : " Dávid Ferenc az, akiben a legtöbb nyomát leljük 
a költőnek" . A magyar irodalomban ritka tárgyilagosság és rokon
érzés nyilatkol.ik meg ebben n pár sorban nagy martir püspökünk 
iránt. (Figye/ő.) 

Ilrassa i Sámuel l.inil:irius IIjÍls:ígi Efly~sii l el április 25-én tánccal 
egybekötött IlHisoros estel)'t tar tot t sajá t helyisegében. Kovács 
Lúszló gyógyszerész három hangulatos költeményét szavalta et 
A mély erzéssel megirt. melankólikus költemények nagy t,etszésl 
arattak. ?llndari Gizella es Demeter Gyula "Kisérleti módszer" eimen 
adtak elő egy vig jelenetet müvésú érzéssel, jó muzsikával és ·llang
súlyozás5.'\1. Schey l\lar ianue és Schey Ily három magyar dalt énekellek 
gitárkiscrettel, kel lemes hangon. Cúron Jent'l és Rend Ferenc "Olt ki 
beszél" eimen adlak elő nagy ílgyességgel egy kacagtató telefon
beszélgetés! bohózatoL Vass Ilonka egy kis iskolás Idny bánatát 
jlanaszkodta el a szülői "zsarnokoskodás" ellen. A jól sikerO lt estély t 
Magi Antal, Tóth Béla, Marossy Lászl6 és Bácsi Dániel éneke fejezte be . 
. Szivhez Szóló székely dalokat énekeltek Qly ügyesen, hogy nz utolsót 
kénytelenek voltak megújrázni. A konferAnsz $zerepét CziloH Jenő 
vállalta t-s derekasan he is töltötte helyét. A nehezen gyOlekező 

közönség oly jól érezte magát. hogy éj fél után kettőig tartott a 1.-\I\C. 

Nagyobb pltrUogást is megérdemelt volna igyekvő iljús.-\gunk ezért 
.a nivós eslélyért. (OrfalI6.) 

c ' 
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