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Jékey Aladár.

•

Ezt a nevet az erdélyiek jól ismerik. I!.rettségizell a 60·as év
\'égCll,. jogot hallgatott és írónak készült. Pesten egyik lapnúl dolgozgatott s faragta a verseket. Az első versgyüjtemcnyt a szigorú
kritikus: Gyulai Pál a sárga földig lecsl'pülte s erre az oroszlán·
sörényii irjú a ve rseit liizbe dobta. Erdélyben eppen akkor szervezték a telekkönyvi hivatalokat s a költöjelölt heállt telekkönyv.
vezetőnek. Emellett a poros és szára z hivata l mellett is a földhöz
csapolt lantot clőszedegette s késő vénségéig(192 1.bcn, 73cves vol t)
a tiszta gondolatoknak, a rehér irásoknak költ6i le l kűle líi lantosa
mamdt.
Pálri Márton. a kolozsvári kollégi um kivfll6 irodalomprofesszol'a
és egyhl'lzi én !,!kkö1tőnk rt " Hégi unitárius kiillőkről" tartol~ kedves
humorú. ölleles felolvasflsában (IC Ma gvető 1930. 5-6. fii7.el)
J ékey-röl ezt irja: "Az idő. haj, az i dő kegyetle n ellensége virágnak.
poélanak egyaránt. A virág elhervad. az illat elszáll s itt marad egy
dohos,sfuga fü zet. JJkey is csak egy ilyen színehagyott, poros verscsfüzcl.
dc ha kinyitom, friss fehérrózsa illal flrad ki belő le . mint a Kiza v3drÓ1.s:'liból. A J ékey virágai még üdék. még nem áporodotfak. Úgy
látszik. Jékcy el, söt holnap is élni fog". Ez helyes megál1apHá~ és
Jckeyvel szemben nagy igazság.
1IIa már Csonka-~Iagyarországoll is Lavotta Rezső zellésJt csébcn
nagyon kedvelt dallá vált: Bokrét{~t kötöttem. J ékey Aladár Jrta
még ifjli korában (1865-75) s főnix dalainak egyikekcnt H)21-hl'n
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közrebocsltlotlll. (E kkor zcnésitelle meg ,, :\Iezci bokréta" eimen

•

L.WOt1.1).
A vers szovege!
•
BokrétAt kötötte m me7.Ci virágból,
Kü ldc n{:m is, nem is, messze. messze, tá vol ...
Nagy sötét hegye n 11.lt fe nyes úri házb:! .
Aranyos lartóba, ~i':ép lány asztah'lru .
Nézek, nézek lU én tarka hokrétámra,
Jobb lesz neked iUlIon kis üvegpohárba ...
Hervadj cl, eredj el kék iboly{HJI kelyh \.'.

Mezei virágnak ku nyhóhan II helye !
Ilyen cgyszcril , Mjos kis versekbe zengette cl J ékcy nz ö kCtscgleleniiJ költöi sznrnyalású gondolatait. érzéseit. Módot keresünk ,reá,
hogy unitárius hiveink megismerjék és mcgszcrcssék rt Jékcyverseket. Nagy lelki gyönyör ezeket ti súmbólikus wrse kcl olvasni.
me rt az érzés mclcgségc ára d felé nk a mui ta rta lmatla n. mesterktllt
versekkel szemben .

P{llfi szerint: "Emller van a so.·ok mögött, akint!k mondnlli
valója van s úgy és azt mondj a, amit mon dani kell s azt sem e rő
szakolja riink".
(Dr. T. Gy.)

•
Sz. 8!}-1931.

•
•

Meghív ó.

A buda pesti unitári us eyyhá1.kö1.sé!J J..:ehJi Tamicsn 1931. évi
március II -én (szerdán ) dél után 5 órakor, a tanúcs tercmben

negyedévi rendes ülést tart,
mely re ti tagoka t S7.erctcUe\ meghívjuk.
Budapest, Hl31. fehru úr 23.
Dr. KuzulU ,Ienö s. k .
Ifol"ldno'<.

JÓZ~III

:\I iklós

s. k.

iti ~"'" •• JnÖ~.

1'árgy.roro: af: I. Elnöki megnyitó. 2. J egyzőkö nyv hill'lcs itésérc
ki\..illde l nck. 3. I~lllök ileg clinlhetl ~S folyó [lgy~k. 4. 1930. évi SZ{IIlladás. II foly6 1)~nzl:l r ..Ól és fl H ázról. 5. S~:lln ad!Js a~ Egyhli~knnt~' J"tl\si
(~ kl$Chh ~lal'l'okról. G. Ga7.dllsági hi1.ott$ág jclcn l~. 7. Ncwlé!iiigyi

bizottság Jclcnl&.;c. 8. Jogügyi bitol lsilg jelen tése. 9. Jcl" nlt<~ a cinkolui 1111gya lék ról. JO. Kt;hli Tamícs cgylmrm :lIla k iso.·soJ" sllIIlIk ehi-
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k~s7.Ílése. 11. Egyházfiuk válas7. lá~a. 12. MílSZflki uizolbúg jelentése.

13. 1..c.IUrbizotWl g jelen tésc. 14. Adók ivetőhizoUMl g jdenlése. I rI. Idő_

közben

beérkező

tárgyak. 16. Ind ltv{myok.

1\'11.
aj Elnöki t."lnúes:

b)
c)

d)
e)

1931.
G.'IZdnsági hízottság : 1931.
Nevelesi bizoUság: 193 1.
J ogügyi bízottság : 1931.
Gondnoki értekezlet; 193 1.

múre. 2.
márc . . 4 .
m{lfC. 6.
máre. 9.
márc.lO.

(hétrö) d. IL.
.(szcnla) d. u.
(pén tek)d. u .
(hé lfő) d. IL.
(kedd) d. u.

5 órakor.
5 órakor.
;) órako\"".
5 órakor.
5 órakor.

Közgyűlés:
193 1. múrcius 29-én (vasárnap)

dél utan 5 órakor a templomban.

Az Unitárius Misszió Ház munkássága.
~linthogy

hiveink közül Illég soka n nem látjak tisz tán azt a feladatot , melye t a Budapesti Unit.'lrius Misszió l iáz az a la pítók rendelkezése értelmében szoJg:ílni hivatva van, legW nn ebb cS3k á ldásait
élvezik. szükségesnek láts zik, hogya Misszió Ház dolgairól egy pál'
rövid megjegyzést tegy ünk.
A Misszió H áz, a m in t azt a győ n yőrü székely stilusil templomának
a bejáratá ná l elhelyezett emléktáb la is jelzi , "Dr. Csiki yábo r lelkés7.
kezdem ény ezésére és közbe njárásÚl"a az an gol és 3merikai unit<"lriusok
jóvoltából Budapest s1.ékesfóváros támogatása és Dr. Kozma Jenő
áldoza ta mellett létesült". A szé k esfővá ros , mint Illás egyh.ír.nk eset ében, a templomépítés hez nyujtott segilséget. Dr. Koznm Jenő
atyánkfi3 pedig na gy lelkű kölcsün cvc\ segített.
Az al:1 Jlitók hatMozott rendelkezése szerint a Misszió I lh célja
az, hogy:
l. Templomhelyiséget biztositson a Bud3pcs ten megs7.."l]Jorodolt
unitáriu~ hivek számá ra, akíket a I'égebhi időből meglévő l<oMry-utcai
templomunk részint 3 lavolság, részin t főké p ünnepnapokon kicsiny
volta miatt hdogad ni ncm tud.

"'"11"'"111""11""""11"'"11111"" "11""'"110101"" "'111""'""11""'""""

unit.iriul ~s:tAl05md.
ter.jut.ln)'ou n kés:it
mind cn n cmü ~s:t.'
losmunkJt . • Ki V
natu h.i:hoz mtg)'.

IV., KAROLY,KÖRÚT 7.
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i\lillthogy hlvclllk nagy töhbsége erdélyi sZflrmiilZ:lSÚ székely
e mber, fl nagylelk ii nbpil6k ótwjloUák azt, hogy II LClffiplom székely
stilusli legyen. ahol szü!öföldjükcl veszített székely hiveink egy-egy
úhítalos órún m:l.gukal otthonos:m érezhetik.
A templomhan vnsárnaponkint és iinnapnapokon rendes istenliszlclcLck tarl.1lnak. Ezenkivül a ilHsszió H áz ft főváros környékén
és fl v idéken levő sz6rvan}:ok gondozásában is részt vesz.
2. Lakást nyujtson fl l\Iisszió !-IfIl: lelkészc és helyettese számánl.
3. Központi helyiségct biztosítson II budnpcsli unitárius hivek
cgyháztal'sndalmi és jótékonycélú munkásságanak II lcllonyolitasára,

beleertvén II Dávid Ferenc Egylet és a )\'Iagyar Unitárius
ségét is.

Nők

Szövet·

4. Otthont nyujtson erdélyi é~ más egyetemi és főiskolai hallgatók rés~ére, akik ténylege5 ráulallságukat igazolják é~ tanulmflnyaikban jó eredmény t tudnak felmutatni .
Az Internátus rendjét külön szabályzat irja körül.
R öviden összefoglalva, a Misszió Ház az alapitólClvél szerint
ezeket a feladatokat Vfl!l hivatva szolgálni.
A Misszió Ház feladatát, ami jórészt különben az egyh:\z~özségnek
is céljn, az egyházkö~séggel egyetértve, az egyházközséget támogatva
és azt segÍl-l;égíil híva végzi. /\. cd közös: a magyar unitárius hivek
5zolgMata. A Misszió Ház tehát nem külön egyl]:íz az egyházban.
f.ppugy mint az egyházközség, ClZ is a l\"iagyarországi Uni tá rius Egyház
Igazgató Tanácsának a fennhatósága alatt áll. A !\Iisszió Ház anyagi
ügyeit, éppúgy mint a Kebli Tanács az egyhazközseg rmyagi ügyeit,
az alapitóklól vett megbízás alapján közvetlen és teljes felelősséggel
az ugynClvezeU Misszió Bizotlsag intézi, melynek összetételét különben
egyhúzi föll:ltóságunk rendelkezései sr.abályozzúk.
A l\lisszió Ház fenntartása a magyar unitúrius hi\·ek nek eddig
egy fillcrjébe sem került. J óllehd anyagi forrúsai nagyon sziikösck,
a Misszió 1·laz sohasem kért, hanem llIindig csak adott a magyar
unitarius hívcknClk. A telllplom herendezéscnél egynéhán)' megértö
l elk ű hívUnk cgy pál' száz pengövcl scgítséglil jött ugyan, de II Misszió
Háznak, hogy elvégezhesse a lllaga sokoldahi munk,iját, soha senki
egy filll'l"t ~e adózo tt. A "lisszió I·JÚz mindig ·csak akkor úllolt eJó
és áll ma is elO. amikor valahol valakin segíteni kelL
Hogy a lelkiek szolgálatán felűl. mely minden egyh[,z legelső
[eladala, miféle anyagiakka l jött II Misszió 1·I.'iz a hivek tamogalúsfira
s mikép igyekezett a szeretet evangéliumát jó esdekedetekben is
megmu tatni, azt egy évi sr.ámadiisból JiithlHjuk meg. A sz3.mad.'isból
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hogya Misszió Ilfi? E'lvi lis?la jüvcdclméhól s7.cmélyi kitu]úsokra
kö lt a legkeveseb bet, S70Cm előtt tartva azt az elvet, hogy nem :l7.
intézllljlny V:III a tiszlvisel6kérl. hanem a tisz t vise lők az in tézmény(lrl
és aZ intézmény pedig a tiszlvi.'l~' lökke l együtt a köz javfiért. Alllig a
IJc"ételi oldalon kőzel 50.000 ]lengi! sz\'re]le1. ami jnvaré~zt hil?bérhöl
és Ilmerikaiak szcretetadorm) nyáliól és a székesfővfiros segélyébt'il
le"ödik ki. nddig a kiadási oldalon ké t. tetk jlsz és egyenekvezér fizetések{onl esup(w 72 12 pengő szcr('pel. A kiitönbözel cgy vagy fllfis fornl~hnn
az utolsó fillérig a hivek jav~i t s7.0lg{l tjo. i\lég szerencse, hogy az egyik
telkesz hitoktató is s ha ket.l6zött munka ár(H\ is. dc igy vn la hogy
segit mag/mo a másik lelkész pedig kiilWldről kap fizelE'lspÓlhht.
1Iogy a :'Ilisszió Haz által végzett jótékony m unkáról megközelítő fogalma I('ID'cn valakinek. számi tfi sba kell vennie még a DiákotthOn Mtat elfoglalt lakáso k elmaradó házbérhozamát. \"alamintnHis,
t,mnjlszetbeni adományok értekét is. Ige n sok szegény unil<Írius esalM
aubóJ ruházkodik. amit a Misszió Ihíz közbe njárására az amcrikni
UnitAri us K(1szővetség adomúnyak('l1t a Magya r Unitárius Nök
Szöve t scgé lől kap.
Az Unitúrius :'Ilis$zió I Il'Í z, nmin t azt az épület homlollzatún és
a templomában l e"l."ő felírás és a t em plom húrmas lohogúja is jelzi, nt
AngoJ- :'Ilngyar- Amerikni Unitú rius T estvériség örök szimbolumaként lIJ] a fővárosba n . E z azt is jt'lcnti. hogy az állakinos vaJlÍl!óCrkölcsi
érd ekek szolgá latán felül n Misszió l lflznnk mjlg az is felada tá ul jutot t,
hogy ezt a testvéri \'iszonyt a magya rnemzet javára ápolja. gyiimölcsüttesSe és összeköttetései rév{-n a magyar nemzet érdekeit AngJifiban
cs Amerikában renpszeresen szolgMja. Ilogy ett n fon tos hivatását
a Misszió Iláz a magyar nemzet javára mind n mai na pig milyen credm('nnyeJ Hi t tőlte be. anna k mérlcgelése a dolo~ természeténél fogvi!
nem erre a hetyre való. l \;ny azonba n ~lZ . hogy az unit:íri.l;' nev Illegbecsü l('sél id<'genek <,W t l <,zen a l l' ren is nii\'eltc s a legfelSŐ k6rük
. . lismerő küszönelH vult a tknl ma ~okszo r' elkönyvelni. ~ 1 ;'ls fcl rkrze tr!
testvéreink pedig:lz Unitárius :'Ili~ szió l l;'tlról kapcsoiniosan !Icm egyszer sóhajtuzva mondogatják . sőt irHlk is la pjaikhail: bárcs.'lk mi is
ut{lnll csinálhatnók ezt.

BERDE LAJOS
UNITÁR I US CI PÉSZMESTER JUTÁ·
NYOS AN VÁLLAL MINDEN MUNK ÁT

LAKIl : II., BATlHYANV-UTCA 4B. SZAM

Ho-
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Távollegyell a Misszió l-láz Bizottságálól o gondolat, mintha ezeknek a lényekn!lk rövid leszögezésével hivalkodni kíván no. A dicsőség
egyedül az Istené. Ennek a közlemenynek a célja esak oz, hogy mindenki dólt tiSztán álljon oz a felodal, melynek szolgálatára a l\lis~ú6
l-láz létesült és az, hogy 11 vw.eW!\ég ezt 11 feladatot milyen hőséggel
igyekezett betölteni. Híveink megjegyzését, sőt kritikáját is a l\lissúó
l-h·lz lIlunkájaról. bárkiWl jöjjön az, a i\lisszió I·Utz vezetősége, ha
kri tika 11 szeretet hnngj!ín szól, mindig köszönettel veszi, mert ·tanul
!.lelőle . Csupán cs:tk 1l7. a kivánsága, hogy amikor e rről. a szívünkön
dMelgetclt egyházi intézményiink röl, melyért idehaza és külföldön
oly sok derék ember fáradozott, szó esik, a fenl emlitett t,inyek fcJcdrshe ne menjenek.
Cs. G.

Az Unitárius Irodalmi Társaság új pályázatai.
Az Unitári us

Irodalmi Társaság dr. Ferenczy Géza

fögondnok, irodalom larsasági elnök adományábó] a

egyházi

következő

pályá-

zalokol tíizi ki:
l\legírnndó J anos Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jeU("lIlrajza .
Pályázati halárido 1932. május I. Palyadíj 12.000 lej.
3500, aza.z haromezerölszaz lejt

tűz

ki unitárius vonatkozasú.

türtcnehni elbcs7.élésre, versre vagy festményre ., Palyázati hatarido
193 1. szeptemlJer I.
A pályamunkákat géppel, '·agy idegen ktlzírassal és jeligés levéllel
kell beadni a kitűzöU halárnapokig S. N(l9Y László főtitk~\rhol, ClujKolozsvár, Calc:! Vietoriei 37. szúm alá. A pályadíjak a bírálat alapjAn
egy vagy több munkának is kiadhat6k s úgy részben, mint egészben
is odailélhelÖk. A pályamunkakrr, elsosorban uuitúrius iróink és míívés7.cink pályá7.atait várjuk, dc azokra búrki máris teljes joggal pályAzhat. A pályadljal nyert irodalmi dolgozalok a Tf!rsas;'lg tulajdonai
•

Ko!ozsv;'lr, 1931. február I.
Vdri Alberi
oIoö~_h.

s.

Nl/flY Lrí;;zló
fllti,kk
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Püspöki jelentés
az 1929- 30. egyházi

évről.

Dr. Bort).~ György püspiiknek az 1930. év i Főt.an(Icshoz bcterjesz_
tett évi jelentése a napokba n jelent Illeg. A jelenlé$ böl néMIly rOIllosa bb adatot ismerlelünk .
A jelent.és első fészébc n megemléke zik a dévai Dávid Ferencemléktábla fclálmásárOI. Az emlékt.{,blál HHO-hen állítoltn voll föl
egyház unk a dévai várrom egyik fiilk.éjéh e. Ezt a tábl:i.t az 1918. évi
felforduh\s idején ismeretlen l ettel;ek szétromholt.'tk. Tiz év után Ul()Sl
ílj ra fölállították. Az emléktá bla "allamhalósogi öri.::e( alllll" fogja
hirdetni Dá vid Ferenc emlékezetét a dévai várban.
Örvende les jelenségként jegyzi föl fl jelentés, hogy re ndes lelkipásztoraink közül hárman mentek külWldi tanulmányútra saiál
J,.-iillségiikön .
.\ nCllescdési kim utatás szerin t erdélyi egyházun k lélekszáma
1929. evi végén 7'2.700, amely bő l 5297 szórvá nyban é l. Hendes lelkipflsztorok száma 11 1, segédlelkész 10.
A jelentés részlctesen foglalkozik a külföldi hitrokonninkk ul fenná lló kapcsolatokkal és a s7.órv{Hl yban élő hivek lelki gondozásával.
a mely u tóbbi a segédlelkészi álalány besr.üntelése miatt kom oly
veszedelemben fo rog.
A püspöki jelenlésből azt lehel megállapítani. hogy egyhá zunk
II nehéz helYi':e tbe n is lelkiekben a gyarapodás li lján ha lad . Az anyagiakról az E. K. Tanács jelentéséböl fogjuk az .t:rtesilö olvasóit
tájékozta tn i.

Lynsey amerikai bíró nyilatkozata a házasság
belső lényegéről.

•

A nemi tisi':laság az összes Lársadalmi erények között a lege lső,
mert egy nemzet ereje a saját nőinek nemi lisztasagá tó l függ. A nemi
tisztasá g alajjal s7.cm ben II kötelességnek egy neme és ehMt az
ok ból kötelezö. •
Kevesen vannak, akik kételkednek abban. hogy a nók nemi
tisztátalllusága a család abpját ássa a tá és ennek folytán a ncm:et
és a taj életének gyökerét semmisili meg. (Kamerlldsc.ahft"s-Ehe.)
Ez az igazsiIg azért megszivlelendó, mert Ri': emberi tÍLrsad:llom
:n ösztönök hatalmával szemben az erköl csi szabályok ha t.isa alatt
finomult ki. Az erkölcsi szabá lyok megsértése mindig meg bosnulja
(- )
m3gát, ha kés<l hb is !

•
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eszme hivatása.
Az unitárius
(Az I. k6l1,"'ny •
hl 4. wlllban j.ltn, ... ",.)
f.

Vall-e /IZ unilári::mus es:mejinck 1I!C111(I/JSUY kii/önös hiv«ldsa?
L,"9.1/Cll ,mIaki bármely /lallás hllJe, Ie/lefel/en. hogy lelke lefllllélyébctt

ne ItgytTI unitárius, ,'ugyis ne ismerje cl, hogya l egfőb b erkölcsi hatalom, akit Islennek neveznek, csak tfJy. A vallások egyes doymái gátolják
az cmhnistlg fcjlödésCl és cJ kell ismerni il tudományos, val1ilsi s polgá ri
s::abmfsdg cl\'ét.
Mindazok II vallások, amelyek ezzel az unitárius gondolaIlal
szemben állanak, ahelyett. hogy az 151<.'nhit szikráját gyujtanák mcg
II blr(, lóan gondoJko7.ó em berek lelkében, "melyet ti gazdasiigi kiir.delmek IcigázllfIk, az ellenkező halást , ti hi/ellenségei ke ltik.
Abbon rejlik s abból lo/yik a:: IItlildrius u:me IJildglu'/Xllrisa, htJgy
mimlen vo/tasok kii:öll legWkile/esebb horm6niribon van II fU//omanyos
kufatás és Vi:MglÍ1Más s:abalfságdual és nincs benne semmi, amil a mai

gondolkozó ember el nem fogadhat.
Ebben van az unitárius eszme hóditó világereje.
Az llnitári7.lllUS nin C$ fl tudomány ellen. A hitnek ncm is kell
lé/nie a fudomrinyf61. Az összes igazst'lgok megf~rnek egymt'ls mellel t.
összefüggnek <!s egy nagy igazs:lg részei. Ez fili II hi l cs a tudomt'lny
igllzs:ígfliról is. Mil/den /U/lomriny I sfenhe: ve:ef és lehel búrmily nagy
az ember tudománya. a7. elenyésző csekély lIZ [Smerctll'n végt('!cnségével szemben, ahol már ti hit II vezérlő kalauz. A ludom{tny nem
fordulhat Oks7.erücn az unitárius hit elielI. miként ez st."1lI fordu l
a tu domány ellen. A leMnészc ti törv ények, az ok és okozat kérh:lhcUen
összdüggése nem ellenkeznek a Vé90kkal. az lsten eszml'jévcl. I kl
kimUl<ltják, hogy II biblia cgyes l~telei ellenkeznek fl tudománnyal.
de a mi hit ünk nem ellenkc7.ik.
Az unitárius hit ncm okoz örök ellentétet a hit ~s tudás közölI
és en nek folytán nem kell ül döznie II tudomány bármely vívmányú\.
bármely igal;ság hirdelésH. nem kell türelmetlen nek lennÍ(' sem más
wIllflsok. scm ti killönhözö fajok vih'lgrclroglÍSlívaJ szemben.
Bille u!l!lani~ (I 9QIII!O/a/s:(lbo.dsríg. a: emberi.w}g IUlilH}tis{/. Ey. II kH
eSZme elválaszthatallan. minthogy az emhni szabadsfls nélkfl!ö1.hetelll'n a haladáshoz. mig az egyéniség guzsbakö tése II f('jlödést
elnyomja. A: flllberiséytl a: eyyintk ÉS a:o~· s:abad gondof(lfai /lilltk;
c/öre, nem pedig a lőll1ég~k. amelyek gOlHlolkodú~ú l a snhloll, fl !lleg~wk{'$. a ha"yotnflny.

diva t köti mcg.
. Mind~" . ami "'egküti a gondolalszabadsllgot, nem szűnik Illeg
Juha lelJIlI :oz éml)(!ri llCIll haladflsÍlval szemben.
Ur. Uilaki Gf:(I.
II
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Néma vád.
Elmcut az (m gondolatom
i\lcs5ze-messze fö ldre,
i\lcss7.e fö ldön. falu v~gén
Egy kis ,temetőbe,
Virul-e még, IMs7.ik-e még
Az ~n anyám hantja '?
Vagy talán az égi gond scm
Könyörül már rajta,
•

Hazajött a gondolatom
Messze-messze fö ldről,
)Iessze fiil dii n, falu\'égén
Egy ki s LcmeLőból , . ,

S addig-addig pa naszol itt
Elhagya tO\.lságról,
Hogy 3 szivem nmjd megszakad
A nagy zokogástól.

Az én szívem.
Az én szivem szomorÍlrüz ága,
Búsulni jött csak err' a vi lágrtl.
Ne bánlsátuk, nem lehetek róla,
H ogyamikol' virágzik IS,
Csüggeteg a lombja,
A lelkem meg bolygó. reher felleg,
Szép vih\g csak bujdosik feletted;
S hiába sü t rá fönn 37. ég lángja,
Csnk SU h (H1Ó árnyék:! hull
It L lenn a virágra I

Tökéletes magyar'német gyors, és gépírónő,
ő ".ill ó Icvdező é, fordlló, ho.s~ú irodaI gyako~
lattal . komolj' m~8bl:h. tó munka erő. 3: o n n ~ l,

belépésre ~ I

,i

s t k e r e s,

Szíves érdekllldéseht

,.Szorlplm as. iellge ., t.tt 3 bp kiadóhivatdb !ov.tbblt,
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Erdélyi Magyar Évkönyv.
A kisebbségi egyházak vagyoni hely zete.
Az imperiurn-vfillo:dls súlyos:ln érintetle az er délyi kisebbségi
cgylHizakat vagyoni tekintetben is. Az agr:'lrrdorm örve alatt a legtöbb egyháztól eIvelték ingatlan birloka iknak legnagyobb reszét.
"\ 7. agr:irtörvény nem lelt külőnbség~t állami és magá n eredctü
ingatlan vagyon között. Jgy történt aztán. hogy az Unitárius Egyház,
am~lynek állam i eredetű ingallana egy négyszögöl sem volt, e lvesziIdIc illgutJanait, hár nzok nagyrészt iskolai célokat s7.olgáltak.
Az erdélyi Magyal' Unit:'trius Egyháznak az impcrium-viLltozáskor
l i ezer 916 hold 87;) négyszögöl ingatlana volt. Ebből 0965 hold
1207 Ill\gyszögöl az egyetemes egylu'tzé, 10 ezer 950 hold 1268 négyszögöl az egyházközségeke volt.
A kisajátítás révén az egyetemes egylláz G9G5 hold l 20i négyszögöl ingatlamiból G285 hold 1259 négyszögöl (90·2%), az egy hft zközs('gek 10 ezer 950 hold 12G8 négyszögöl ingatlanílból 5103 hold
1085 ncgyszögöl (1\6·G%) esett az agrárrcrorm flIdozalául. KiiJönös
súgorús{lggal kezelte az agrártörvény a Berde l\lózsa-alapitványt.
Az 1100 hold Berde-féle birIokból mindössze 2 hold belsöséget hagy lak
meg, mig 1398 holdat kisajátitottak. A Berde-féle birtok jövedelméből kapott 200 középiskolai lanuló naponta l - l cipót.
.\ Népszövctség az erdélyi agrártörvény ilyen antiszociális
inLézkedesét is jóv{!lmgytn. Az az IIjzélandi vagy braziliai úr, a ki eJe
ezek a panaszok kerültek, honnan is tudhat.ná, hogy van a világon
egy kis ország. ame lyben napi egy cipó (>Ie tet és jövőt jelcllt a szegény .
57.ékely riúnak 1
Az agrarrdorm utál! az erdélyi :\Iagyar Unitárius Egy háznak
1l1l"f-tmnradt G79 hold 151\8 négyszógöl, a 113 anyaegyhá7.községllek
58'17 hold 183 négyszögöl ingatlana. Meg kell jegyeznünk, hogy
II mc:gmnradt ingaUanhan erdő, udvar, kert., szőlo, templom kert,
temető, Lermékelllln lerület, nádns stb., lI,h(tt. nem jövedelmllző
teriIlet is henne van. ~rthelö Igy, hogya 679 hold néhány öl l ermé~
kellen hirtol; jövedelméből nz erdélyi unitárius egyház 2 rőgilllll!\ziumot
fen ntarta ni nem képes.
Az agrartörvény kimondja azt is, hogy mindenik anya{'gyházköz~é8nek joga vau hizonyos sz{trnú holdat igényelnie a kisllji'ltihhra
kerilW birtokokbóJ. E téren aztán a~ agrárreform nelll sietett annyira,
mill)' rI kisa j flUtás~u!, mert tlz erdélyi uni lnrius "Syházközs<"gek közill
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eddig még csak '4 kapott őSS7.esen 28 hold 600 négyszögöl művelhető
földet, 5 hold erdőt és 3 hold lemet öteril lctet.
At erdé lyi r. ka t. státusnak 43 ezer 800 hold birtokából n
kísajáUtás utá n maradt 6333 hold birtoka. A ref. egyhhlól az 58 ezer
502 hold íngaUanból 2·j ezer 563 l10ldat vettek el.
A sz6mok világosa n m ulatjlIk eredetet annak a sok panaszIlak.
sérelemnek, amelyeknek orvoslásáért e redmé nytelenül kilincsel nek
erdelyi magyar tes tvércín k II gcMi pá1'llás ajtók niögött kényelmeskedő nagy urakn61.

Beszámoló a Nőszővetség
1931 február havi gyűléséről.
Orömmel jclen t hetjük kedves Testvéreinknek, hogy februári
gyíilésünkön sok olyan Testvériink is résztvett, akiket m{)r régen
vol t alkalmunk körúnkben üdvözölni. Töb ben vollak, kik ebíi i7.bell
örvendeztetlek meg jelen létükkel.
S:okolayné Tom pa J lárta ismertetését az amerikai u nil~hius
nliszövetség munküjáról dr. Csiki Gábor missziós lelkész olvasta fel.
Elcsodálkozva ha!Jgatluk. hogy amerikai testvéreink milye n sok és
sokWe cél elérésére tudnak egyesületekbe, stövetségekbe tömörülni,
nemkülönben. hogy milyen lelkes munkával és áldozatkés7.séggel
sietnek :l szegény és beteg Európa segítésére.
Islen nek gazdag áldása IJihenjen meg munkájukon I
I lat:lrozatba ment, hogy megi ndíljuk ti rendszeres kórházMtogatúst. Dolgozunk non, hogya család- és szegénygondozást intf /.mé n ye~l'n megszervezhessük a föváros egyes kerületeiben mflr
müködö szervek hez hasonlóan _ , lermc5zetesen szem előtl tartv11
a mi speciális vis1.Onyainkal. lia egyhflú hal.óságunk jóválHlgyflsa és
oltalma alatt álvi hc.tjük fl esalád- és szegénygondoz{lsra vonatkozó
tervein ket _ a jó lsten segitségével s7.éJl és érdemes lesz ól nmnka.
Minél nehezebb és áldoza l osahb, annál gyilmőlcsözőbb itt és an nIiI
kedvesebb Is ten előtt.
Mihelyt a szervező munkábun odaérílnk, hogyakivitelhez foghalu nk, részletesen tájékoztatni fogjuk hittestvéreinket e tárgy ban .
Egy nagycsalédu (öt gyermek) testvériink elhelyczése érdek éb~n
megkeressUk EgyMzközsCgünket, hogya Koháry-utca i székh:\z egYik
lakását, mely eredetileg is scgédházfeJügyclöi lakás volt, adja vissza
eredeti re ndeltetésének.

UNI TÁRI US I! RT ESíTŰ

12

•

Egy idős volta miall dhelyezkedn i m:ír nem tudó gyermekkerl('s7.l1Ö le~ 1 vcrünknek lakbére fejéhen - szeretctl1ár.lJa jutlutá~áig_
h"vi 10 pengőt foly6silunk.
A BrasMi S, Ifj. Egyesület báli meghivójM megvállj uk 10 pengövcl

A János Zsigmond cserkészcsapat ünnepélye.
Fel>rm\r 8-án, vasárnap délután turloU..... ar. uniUu·ius escrkészcsupat szinpad"vatú ünncpélyH a Húkos-utcai l\lisszióház gymekell'ti
termében. A S7.Jnpndol esel'kcszeink sajút kőllségükün és saj6t S7.Orgalnws Illuukájukkal készí lették el CSI/csi L6szló és H()rbély !stvún
vezetésével, ezzel is gazdagitva gyüle ker.eti életünket cgy szép, IlJ
intézménnyel. A eserkészcsapat {~lIandó, fokozillos IliIludásáról és
(oIelrevalóságilról tet t hizonysflgot ez a szinpadnvató· ünnep ély is.
A kÖ7.Önség mind nngyol>b szeretettel veszi körül egyhilwnknak e legfinlalnbl> és legkedvesebb alakulatát, ami kHünt m{u· abból is, hogy
a terem zsúfolásig meglelt s lllég soknn ki is szorl.!ltnk. Az ünnepély
a eserké~zíndul6val kezdödölt, amit n lelkes fiúk Dé:si Zoltltn Yezetcsevel ndlak elő. Az ünnepelyegyik fénypontja volt. az "Anulfnbctata nfolyam" eímű vígjlHék, amelynek úgy a ki ölmAsa, mint n ~zerevlöi
elsörangúak voltak. J3erd~ Géza, Bar«bás István és Balogh l\liklós
Itcgedüj{\téka sok élvezetet szerzetL. Sálldor Zollán irredentn szavnla ta
a magyar-székely szíveket mélyükig rázta Illeg; megér(l('.mc!L Lnpso t
kapott érle. A fiúk i~rnél haznl'ins dnlokat enekc1Lek ltegedűkíscre U . . L
Ut{ma egy egyfelvonásos színdarab következel! n cserkészcsapat hősí
korú ból : i\lnkking hÖ$e eimmel. A színdnfn); kiálJílilsa es szercpWi
minden elislnel"ést mcgérdclllclnek. A játék alatt megéreztük azt
a moderll önfeláldozó hiisicsseget, mct)' hí.Lrehozln és fenntart jn továbl)l·u
is, addig, mig n fillk szívéből n szolgMatkész Mdozatosság ki nenl hal.
Erről az áldozutos munktÍl"ól Lett tnnuS{lgo t Pethő István panincsnok
zúrósznva, anwly ulán Dé:si Zollán adott elő irredenta jeleneteI.
Az ünnepélyt n Himnusz hangjai fejeztek be. ünuepl'ly utnn II esapnt
II közönséget uzsonn{\1·tl láUn vendégü!. A kitűHően sikerült ünnephel
\igy II parancsnok utyilnkfiúnnk, mint a fiúknak szivbül gratult'!lunk.
(ii.)

Hölgyek
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Ktr~zt elf~, e~ k e t és. le m e tts ell l'

rUl l1lm l elühh Ilejel" n lelltlií "
bh'ahlh,~ őrlik ulult n lelk észi in " lrí hu n. V•• Koh ;ír~'-1I 1c:t " .
.\1. l"!lJ luizkü:r.sé!l küny"hírn, V., Koháry-utc.'l 4., I. cm., nyitva

van: vasárnap 12-1, kcdd délutá n 5- 7 és csütörtök delután 5- 7
órák alatt.
A l\'öszö\"f'lSC!] érlckczlcle havon kint a második csütörtiiki napon
délu tán 5 órakor van, IX., Rákos-utca 3. sz. alatt.
A J."línYI'!J yesiiJet összejövetelét

a hó nap 2. és 4. vasúrnupj(ln

dClután fél 'I órakor tartja, V., Koháry-utca 4 . sz. alatt a tanácsteremben
A Kolu\rY- II. templomban II biijt ; ,'usii nulllokon délutii n (; órako r
is istentii 1.teletel. tart unk.
Ihílli i~

i.,lenl.iszleletünk - ha valami akadály nem MI elö _
március 15·én 11 óra 15 perc kezdctlellesz a Koháry-u. temlllomhan .
n e,·. C. .1. S IrCt!l , az Angol cs Külföld i Unitárius Tarsula t elnöke,
unitárius lelkipásztor 76 éves korában elhunyt. J ó barátunk volt.
Erdclyt is meglátogatta egy ízben. Pihenjen békességben!
Slindor Aro n nyug. unitári us lelkipásztor testvérünk f. évi januilr
28-án johhlélrc szend criilt. A f(cre~/eny Mag/Je/ö azt mondja főb:
"Egy !lelHeS, áldásos élet után. késö vénsrgéhen, családi élet örömeitöl
megfosz t va. szin te kegyelemke nyérell étle öreg napjait". E mondat
mögött m egdöh hentő tragédia áll. A könyörületre szorult emh!'T
keserü tragédiája.
Minket kétszeresen szomorÍlan crinlett az ő kegyellen sorsn,
mert az ö sorsában a magyarországi IInitárius ]lapok sorSo'U látjuk,
Ebben a pillanatban nyugd íj nélkül állunk családjainkkal együtt.
12 esztendeje gyötör a gond - mi lesz h{ll velUnk? Tudakuződá
sainkra Ko lolsv6rról eddig még csak azt az értesítést kapt uk, hogy
a békebeli nyugdijtökénk nagyrésl.c elveszett s ami mcgmaradl.
nem j övedelmező papiros. Ezt is csak a nyugdíjl.lizottságtól tudjuk.
A röhatóságtól semmi hir ünk.
l'eslcr'l,sél,eli szórvanyunkhan a hatodik istentiszteletünket márc.
8-án délutá n 4 órakor ta r tj uk al'. Erzsébe t-ilti elemi iskolában. Kérjük
a hiveket, szíveskedjenek a kios:j:tolt statisztikai ívcket magukkal
hozni.
'
UádulS Já nos p. ü. föv igyázó atyánkfia és Scintó Margit f. é.vi
februá r hó 2~n tartotH.k esküv6jilket a Koháry-u . telllploml.lun,
lsten szentelje meg házassági szövctségükel!

'
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}JlIlolll1ink : Kiss Imre;j éves, Fenyédi Péter 43 éves, Fodor
Ágnes 32 éves, n jobb hazába köllöztck. Nyugodjanak csendesen!
CsellOfszli"lmll nz uni tárius vallást II cseh közLársasági kormány
töf\'énycscn elismert vallásMk nY!2vánltolla. Azt is megengedte
II kormány, hogy rH.í~papok3t is alkalmazhasson az egyház. Az
unitárius vallás hitható gyülekezete P rúgáhan van, néhány
ezer ICJekszl'immal. Le1kipászLoruk dr. éllpek, akinek felesége is
l('ljesit pásztori s7.olgMatot. Az cgyhá~község tetemes külföldi segély!.Icu részesül.
A Drassui S:ímuel njilsligi l~gycsül et f. évi március h6 B-im
délután 6 órakor, II Rákos-u. templomban nemzeti ünnepséget rendez.
Belépődíj nincs. Adományok3t köszönettel fogad az Egyesület.
A lJud upeSli Unbliri us Misszió Ka lcnd!irillma fo lyó é" március
Ilónapban.
HI3 1 március l-én délelőtt 10 órakor. Istentisztelet a Misszió Ház
templomában. Prédikál Pethő István.
l-en délután <I órakor. Bőjti istentisztelet a Misszió Ház
1931
"
templomában. Prédikál Dr. Csiki Gábor.
5-én ('ste 8 órakor. Jnternf.tusi értekezlet.
\931
"
8·án délelőtt 10 Órakor. Istentisztelet a Misszió HilZ.
\931
"
templomáhan. Prédikál Dr. Csiki Gáhor.
8-an délután <I órakor. Istcntiszlelet a X. k<'l". MÁV
1931
"
.lakótelepi e lemi iskolában. Prédikál Pcthő István.
1931
8-án délután 5 órakor. Bőjti istentisztelel a l'."lisszió
"
Há7. templomában. Prédikál Dr. Csiki Gábor.
1931
l2-én délután 5 órako!". A Nőszővelség választmányi
"
ülése.
193\
l 5-én délelőtt 10 órakor. Alkalmi jslenü sztdet a Misszió
Ház templomában. Prédikfll Dr. Csiki Gilbor.
1931
15-én délután 5 órakor. Bőjti istentisztelet a Missúó
"
1Hz tem plom:lban. Prédiká! Pethő István.

..

Ol n lSS lI k a lIihlhil ! Márc. J. Remény vasMnapja: J{UL 1<l.
l - H. - l. Pél. I. S- 9. _ Mórc. 2. - Fil. 3, 20-21. A mi orszúgunk
I1lcnnyekhcn van. - Márc. :J. _ 2. Pé l. 3, 13. Új eget és llj földet'
várunk. - Márc. 4. _ I K Ol". G, 1·1. Minkel is feltúmaszt. _ Március:'. - Csel. 23, 6- 7. A haJoltak reménysége és FeJtámadfls:l miatt
vádolt alom én. - Mdrc. G. _ Jób 1\):25. Tudom , hogy az éJ] Megvú ltóm él. - M(írc. 7. - J e l. 7, Iti- I 7. E l tűröl lsten az ő sze mcikrö l

Lllimkn k<i nn ycl.
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A p r e!i h i t e rek kör7. e l l á l 0!l!llá~!l. A makói preshiterium
ez ev elejével a presbiterek re nézve elrenddle a köneUálog.~1ll 5
mcgkezdé~ét ts mu nkálá!;á t. A presbiterek !nellett. a szolg{llal nagy
rontosságára való tekint ettel. önk ~ntes jde n lkczőkel is beállítanak
a munkába. A presbiterek és az önkén les jelenfkezök részére ]Jedi~
ren dszeres összejövddeket tartanak. hogy a körzetlátogatá~ s1.olgá ~
lutában mi ndenk i k ellő júrlass{lgot szerezhessen. A körzeUálognlb
célja és programmja il v onatkozó preshileri hatá rozat szerint il következő:
I. A református hitükben ingadozó hiveket hitükben meg_
őriz n i. Igy különösen a ml'ls vallásba való áttér~s és a szektákhoz
való ö.ttérés veszedelme alkalmából. 2. A református egyházunk
irá nt hűségben ingadozó hiveknek egyházunk iránt i hűségben való
megtartás.'l és megerősítése. Igy kU lönösen házasságkötés a lkalmával
kárunkra adandó reverzális veszedelem esetében. vagy az egyhá7.i
szertartás mellőzése (ke reszt elés . t emetés. esketés) csetén. 3. Feltűnő
templomkcriilés.
úrvacsoravHel Illellőzésc esctén figyelmeztcté.~ aT.
,
élő hit cselekedeteinek gyakorlására továbbá a házi fthitnt és
bibliaolvasás - bevezetésére buzdítás. <I. Erkiílcstelen és botrányos
életü egyhál-tngokat n Illcgtérésrc segiteni, rábeszélni. 5. Rcteg
egyháztagokat ll'ltogatni. 6. Indokolt szegénységben cs elhagyatottságbllU levő egyMzt..agok gondozása. illetve az erre való eljárásra
a preshilcriunt fi gyelmének fel hivása.
.
II e s zé d II s ~ z á III o k. Csonka-Magya rország évi köl tségvetése
960 milló pengő. A súlyos anyagi válsággal küzködő lakosság
ennek az ö~szegnek kereken egyharmadát - 32) m illió pengőt 
kOlti évente alko holra. Országos átlagba n 2()()() lakosra esik I iskola
i'!s ;~22 lakosra 1 korcsma.
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