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A földön békesség • • .

~

=
L>ok. IL 14.

Hol kellene rt, Krisz tusna.k megszület.nie? Kérdezi Heród es
kirá ly. Egy szóban meg lehet adni a vala·szt. Az emberek szive~ l! Mert amig minden ember sz ive nem alakul át Bethlehemme, nem lesz a földö n békesség. Békesség llélbil pedig nincs
élet vngy ha van, nem élet az!
A méltóságábn.n megalázott ember fl, kétségbeesés mélységéböl kiáHjn.: békességet az ember eknek! Mindennek és mi n denkinek, aki az Ember nevezet alá !:endeltett. Békességet a
szenve dő k nek , betegeknek, nyomorultaknak, szegényeknek, VeI·gő
dőkn ek. minden fit jó sebnek, égő szivn ek, roska.dozó test,nek,
borns homlokuilk. ~'li n d a negy égtájnak : északnak, délnek, keletnek, Ily ugat,nak!
Békességet ,a kegyelem-életre ítélt, másodrenclü emberré
alnc:sonyitutt emb ernek. akár nemzetiségi kissebbségnek, akár
a pénzen vett többség által legazolt l1linoritásna k csufolja az
elvakult gőg és korl~toltság.
A fegyverel'e túmaszkodó Heródessel áll szemben rt. szeretet l'uhó.jába öltözködött. Bethlehem. Kell győznie a békes~égne k
és meg koll szilletnie Krisztusnak milidell emberi lélekben. A
szelid J ézusna.k kell n.tvennie az im periuUlot, :a hatal mat. Azt a
fenség - hatalmrtt., am i fenntartj a. a világot és a béke m agvető
kezével kiolt llaláU, bosszuállús t, kegyetlenséget és gymöletet.
Ami ennek a,z imperiumuak hn.tárfin kivül esik akár háboru,
akflr politika, akár törvény, rtkár jog, akár szerződés - értéktelen lim-lom, fö lösleges tellel' a Krisz tus fel é törő emberi lélek
sz{u·nyán.
A haláln\ gyötör t Ember égre tartott arc!Í.val kia.lt Istenhez:
békességet, Umm, békességet!
SZeJlt karácsony napján ez az imád súgunk.
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Áldott ünnep,
szent karácsony.
•
•

(VasárnapI iskolások nll k.)

Áldott ünnep szent kará.csony.
Csa.khogy itt vagy ujra,

Te vagy a mi gyógy uh\sun k,
üdvösségü nk utja.
Mindenünk vagy . .\Tálad 11élkül
Mi semmit sem erUn!.::

BoldogsiÍgot,

békesség~t

Csak te adsz minékünk.

Ránk boritasz takaróul
Eg)' szép, fényes ál mot
S megbékitvén tes tvérünkké
Teszed a vih\got.

•

l"öldi, nehéz mbság unkért
Hitet ad sz cserébe
S angyalaid fehér szárnya
Visz a magas égbe.
Oh, m i édes ünnepünk, te

Szép, szelid karácsony
Ugy borulj ránk, hogy szivében
~'linden ember áldjon.
~ szegényn ek, el hagyottnak

Edesitsd meg ál mát
Ne lássa. a gazdagoknak
Dús karácsony fáját.

A gazdag Illeg olvadjon fel
Sziv szeretetében
S fogjon kezet ft. szegénny el
A Jézus nevében .
(U jv6 ri gyUj lem enyéból.)

Baja Mihály.

Kedves Testvérünk!
,Az Unitárius llösziivclség az eddigi eve khez hasonlóan az
iden is szeretne karácsolly faünnepet rendezni a szegény iskolás
gyermekeknek, szeretetvendégségre egYUehivni az otthonától távol é lő ifjuságot és a Kozma F lóra leállyegylet tagjait és a nyomorgó , szegény családokat egy-egy é lelmiszercsomaggal megaj8.udékozni a szeretet ünnepél!.
Szép tervét megvalósitani azonban csak a társadalom segitségével tudja.
Kérő szivvel fordul tehát az unitáriu s társadalom minden
tagjához , hogy legyen a Nöszövetség segitségére, mint a.zt a mult
-években is tette és ruhanemü , c ipó , könyvajá ndékka.l, péuzadományokk3ol é,s a szeretetv,e ndégséghez sütemény és élel mi szer
küldeményekkel tegye lehetövé, hogy 1932. karácsonya. is való·
ban a szeretet ünnepe lehessen.
Ruha, cipő és köuj!vadományokat \'. Koháry-u. 4. sz. a lá
·k érünk lehetőleg december lS-ig a lelkészi irodaba ; sü temény
és husfélék a szeretetvendégség hez 20-án egész nap és 22-é n d.
e. LX. Rákos-utca. 3. sz, alá J,:üldendók a Misszió haz ba.. Dec. 22-
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~ U d, II , ' /1 I kU l' I{ OIHU''y II. h.llllp lulIllUltl iHko ll'l f'lgY(, l'!llOkuk ; ~ I . (m
d, II , rI J~Q t' ('!:!Ur!,Úr!;',l' j. IdY'Ja l\ oh:'u 'Y' Htcll1mll , ~ ~' {' II d, u, ti omJw l'
it:( II Iir" j! Idl'lj \\ II lIli H~ y.ió l h :'I :~J )IItl , :'!!"" CII d , u. I ·ko,' I 'CHkl'i',!i\' hc L,
:JO Ú" d, II , J· IcOl' X , IIII'W , I!'kp , d"I', :.! 7("1I d , ll. j · kOI' J/CHt
~v. "I, J I, )d t I C,

Mély ti l:l1 teh' U,ol él:! hil.h ':; tvúri IlY,Cl'ott·!.tol HZ Ull i t thi U8 Nő .
dY,ÜVll1t;Cg 1I11"uh,·u !
Józa n Mikló s n é s. Ic
elnök,

Az Unitárius Értesitö Barátaihoz!
I (~U

11:\ZlI lll., ('g,y llr'lzl,ijzségll tll, Ot; 1l1 i ~8z i t'l ll;\ z unl{ hi" l~ t:ll o s
Itlpjn iH HZ 1;:rh!liIJÓ, a tlll :!.!' ha:-J:UJjai kÜ llu)' itik meg, hog'y hOzy,á·
rc , ' hc :; ::I l\n l ~ n s y.é l ~1.0 1'1, fi t't,:: ! zl) 'H :~ mai nyolU OI'Usúgos :lll.)':l gi vi~
H1.01l.rOI, IlU:itt i!'l l.\ l::!1.t' llLulyos ~rinkczés től SOI,szol' elzált ú!:D'.cs
II llt lr\I'iU l'! lelkokhez.
I~

rolyoiml.utlk még Illa i s7ocróllj' 1C!l'jcde lll1 énok 6s megio·
lll llt.!si ULellloHok fÚIIIII :lI'I :\8át h~ vC87.61.ycz l eti a1. fL llyall'i eni !.: elo·
gctlullcll scgo. H,zó l't fordu junl;: egy ik at yiL Ilkfi :~ indit"ún.yárR. :W
l(r'[('I,dlÖ nl, h:trú,tnihoy. aZ1.l\1 lL kél'ctisel , hugy :Llly ag i "iszollyldl,"
•
hoz kÓpc8t t\ :5 aj:'~t póldáu'yll lw n kiv iil Illeg tl oh:'\nj' p61dtiny eló·
fi 1.CLt' liÓ vo l l ny ll.itS l~lln k UtlIl Ogat:\st.
•

('sn.k igy ki)zolil.het.jUk Ill eg ;,11. E,'lesi ló IIlcgjclcnesé nek vu ·

•
lódi ('~ Ijút , hogy !IZ El'ttlsit ó az un itíll'iu s t!I'Hlúdok usr, tul:i n olt
iH meglnlú lh ató legyulI, 111101 HZ úldoZlltküszség t!l:i egsh :'t;t, ho~
való hil:5ég dtl1':ím, Ilu"g a szurQn,}' eI6fi7,l'tc~i dijm silles fed eze t.
Akik tülJh péltl:t ny ch'ifi1.CICSÓl'c készsógill,c~ b('jd cll tik ,
t.'gY IlIt :d névt'l1.cl'i ut is mcgj c lüllH'l i k ll 7.t) ka.t IL szegcuysol'su a·
fiu il l :1.1dk sd tll hm lL ltLp OI, 1tl e~ indit :llI i , vagy fov:\lJll j:u':ltn i ki v:\ njú.l{, lW:lgy :\ 7001;: lIH'gjolöh"sct II, SílO I 'kc ~ y, lű súg l'O i!oJ hir.h atjo'l.\.-:.
li a lapu uk 1l 1 ~ 1' :,. tn, i idl·jéllL' 1l ét'l k ellő SZ!il Uhall fogun k j(·lclltkczlli,
:H", Ő él'dt'lIliik 105:'. :\ Icga lúbh IlI :Ü ICI'j útl el mt: ll ok csoul,it:.lhm
/k 8, M. I'.
f,'nu tal'lh:tt úsn!
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Az Unitárius Értesitö sorsa!
Fejlett unit-árius igény ünk a dolog term észete szerint az
U. R.jelenlegi alakjánáJI) és tartalmánál jobbat szebbet és kiadósabbat ki"ánna., azonban a szaraz tények azt mutatjak, hogy
még igy sem vagyunk képe!?ek ajövőben feunL.'\.l'tani - ba önkéntes ad<\kozással a költségeket nem fedezzük és az elófizetók számát nem szaporItj ulc
A fúlj'ó 1932. év elején ism ételt megbeszélések u tan uj
névsort állitott össze Lftszló J imos t. b. presbyter, egyház•i n,yilvántartó af;a. Igen gond os és nehéz munka ut<Ín az U. Ertesitó
·1000 példanyn.t az uj uyilvántal'tas alapján kezdettük szétkiildeni.
A feltevés az volt, hogy Iegalilbb 400- 500 előfizető akad il:
-::I: Pengó összeggel s akkor a további példán,Yokat belmisszió
céljára tudjuk felhasználni. Ezeket szegény unitilrius hi veinkhez
jutIaItnk, hogy a lelki kapcsolatot a szétszórt hivek kel legaláb b
ily módon fenntarthassuk.
A sok fontolgatással készü lt terv nem vált be
A lap kiadása az 1932. évben belekerült ___ ___ ___ . 2487.65 P.
A mai napig befoly t elófizetésból
.__ .__ ___ 1125.30 P.
Eszeri nt a lap elöfizetésénél mutatkozik hiállY
... 13ö2.35 P.
..
Az egyház ügyeivel foglalkozó hivek ma már belatjitk, hog,Y ·
Csonka-Magyarországon szétszól'tsagunk menett és a budapesti
viszonyokra tekintettel e lapocskára szükségünk va.u. Ism étel ten
hallottam, bogy igen sokan szeretnék} ba a többi felekezetek
lapjahoz hasonlóan nagyobb, nmtatósabb és bövebb tartalmu
lapot adhatnánk, ki, de nem igen tajékozódnak atekintetben, hogy
sem megfelelő irógardánk, sem pénzünk erre nincs. ·A megindihl.skor külföldi segélyekböl, egyházi hozz ájárulás ból 2) és J ózan
Miklós vicarius akkori itldozatkészségéböl lehetett mutatósabb és
tartalmasabb lapot kiadni, de a ruegv á.ltozott helyzetben ezek a
fo)··rdsok elapadtak.
Az egyhazközség vagyonkezelő gondnokak ent már az év
elejen teljes nyiltsaggal feltártam volt az egyház vagyoni helyzetének álla.ndó romlasat és elkialtottam, hogy: minden unitdriits ember a gátra. Ez azt j elenti, bogy miudenki erkölcsil eg kötelezve van az egyház elodázhatatlan kiadásainak fedezésére a
nagyon mersékelt egybi\:?:i adót megfizetni ás az Unitárius Ertesitó
fe nntartására anyagi aldozatot hozni.
•

l) Ez. II formálU~ em~lI.ell, hogy II legcélszcrUllenebb egy fillérrel se
olcsóbb, mml ez ÉnesIlO regl bev61 1 a lakje.
2) 19l1- ben az egyh6zköt~ég 240 P-veJ 1928-ban ö2M 82 P -vel já ruli
ez É rlesilO kied6saihoz. Szerk.
'
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A:o:t is teljes nyiltsággal publikálhatom, hogy a mai 1t ('I!Jzct~
ben fL gr. Bntthyfl.ny Ilona nlnpitvfmy mentett meg a defi ci ttől.
A legkör,elebbi egy esztenc!ő g~tzdnsági lehető ségeit a IHlftf adók
mi att 11em látom tisztán. Egy néhány alapitványozó lélek sokat
lenditene rajtunk. A magam részel'öl férfias Il.Viltsággal közöl hetem , hogy az egy házközség jelenlegi jövedelméb ől fl. Iap kia~
dásllnak köl ts?geire a jövőben mitse forditlmtunk s mncnnyibcn
az Unitárius Ertesitö előflzetői bu zgalom ból nem szereznek ujabb
előfizetőket és amefllly iben nz elöflzetés fl. Iap fenntartására nem
lesz elegendő: egyelőre a lap ma is csekély oldalszámát is kény~
telellek lesziink csönkkellteni, továbbá. kényte lenek lesztink fl lap
ingyen kü ldésének megsziintetésemel let fl. példányok nyomtatását
1000· ről néhány százra korlátozni. Az egyhúz vagyoni helyze té~
ben fl. költség\'etés egyensnlya végsö esetben ezt parancsolja!
A pénz kérdésével szemben az érzelgés nem segit!
Én megpróbáltam a 1n.J) érd ekében minden módo zalot Ide~
szeIni és foganatbn vinni, azonban a mai viszonyok a.z egyhaz
közérdekét szolgáló elgondolásoknak llem kedve'znek és a m eg~
kiválltató érdeklőd ésI; se észleltem fokozódni.
Ezeket kötelességemnek tartottam a szélesebb nnitflrius köz~
véleménnyel is közölni , hogy mindenki ismerje meg a ti szta hely~
zetet. Nehéz idől\bell fl. férfias őszinteséget tartom a legbi ztosabb
erötényezönek. Ez mutatj a. meg, hogy mit lehet komoly való s ág~
ként a jövőre számitásba. venni. Mindenkinek kptelessége il

cselekvés!
Sz. 503-1932.

Dr. Tóth György.
MEGHIV6.

A 'budilpe3ti unitárius egyházközség 1932. december 18~án ~8$ár~
nap) délulá n OS órakor il templomban tarlia

ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSÉT
.melyre egyházunk tagiail szeretelIel meghivjuk.
Budapes t, 1932. november 22.
Dr. Kozma Jen6 s. k .
gondnok.

J6zan Miklós

s. k.

l elkész~elnök.

T6rgvsorozaf: t. Eln ök i megllyiló. 2. JeJryzökönyv hilelesi lö k

~U l dese.

k.i ~

3. Elnökileg elinlézell és folyó Ugyek. 4. Köllség vetések az 1 9M~ lk
evre: a) fOlyó-pénztár, b) Koháry-utcai ház, c) Szövelség-ulcai ház, d)
BaUhy6ny Ilona gró fn ő örök~alapilvány . e) Gró r Ballhyány Ilona-alap.
fl. l~azgató Tanács 339- 1932. leirala dijlevél Uyyben. 6. Kebli TlllltiCS á l ~
tal atutalt Ugyek. 7. lnditványok .
. NB I figyelmeztetjük kedves hiveinkel, hogy egyházi ad6hálrlJlékéÍ~
ti kö.zgyU
.lésig mindenki rendezni sziveskedjék , mert kUiönben az .egyházl
törvenyertelm ében szavauIIi joglit nem gyakorolhatja. Csekkszaml,!nk:
300400. A lelkészi hivatalban személyese n is [ehet fizetn i d. e. 9- I. es d.
u. 3:-5. és a templomozás idején. Nem szere tn ők közigazg8tiisi u/r a tereln t az egyháEi adók behajlliSát!
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Meghatóan szé p
ünnepélyt re ndezett a. 3-4:>, 86f/os 'Zsigmond cscJ'készcsapatn. J{ohúry
utca.i temp lom h(\Il. S ZOk{lS ugyn.n is minden évben fl. régi cserké87.ckn.ek fogadalm ukat Jllc~ujitalli és :l:r. uj cscl'k észekllt!k és
apl'óduknnk foga(lalmat illetve igéretet teulli. Ij;z az idé" d e(~em 
bel' -I-en a rendes Istentisztelet után törté nt . A ;.;zószék i ~zolgá
b\tot q>qlbó I stv:'U1 lel kés7.- IHlr ancsllok végez t€' egy g'yőllvörli
l~z8ai ás. pl'ófécja rdapján : ., ÖI'ld lu meddig lllég az éj sr.aka? ~ A
kérdés re a fe lelet al, Istent61 ihletett és \!irr::v latot hozó cse rld:s7.szellem igéretei ben és igazsúgnibn.n talúlta meg S e7.t hirdette
l1J "g.~'yózóell.

A fiuk zászlóik tövében az Urasztain. köriiI sOl'akozva hall gatták {neg a beszédet , majd utáll a elénckelték indlllóikat!öl k<,z-

detét vetto ar, apródok igérettútele ; ny, apródok ké k se lyem z{tSZlóJa ráhaj lott az Umsztalára ~ a kics iny scrcg két uját uo z{ulzlóm .
Iévé mondta el ai'. igére tet. Igél'et után CfJefhó parancsnok tür.tc
fel mellükre ar. uj jelven,Vü ket. Négy fillnak pedig, akik társaiknak vezetőik lettek, a daru to ll at.

•

Ap ródok után a cserkészek l,övetkezLek . 90611 IJászló szerv.
hir.ottsá.gi tag mondott avató beszédet. a me lyben fe lhivta a fi ukat, hogy a mag,Yar-sr.él{ely tes tvér iség: és a közös kcreszlény
esr.mállyek szent jelében küzdjenek a ma~'yar haza. és a kercsztény jér.usi lélek igazságainak elismertetéséért az el kővetkezclldó
esztendőhen . A beszéd ulán fl, fi uk fogadn im at tettek s CfJefh6
parancsnok az uj cserkészek nck feltüzte a lil io mos jelvény t, majd
8úJaló J ános tb . presbiter köszöntötte me leg sZ[Lvakkal a fi ukat
az ~ gyházliöz ség nevé ben.
.
Ezután felejthetetlen szép sza\'a IdMn adtt~ úldásút 8óum Miklós
püspöki helynök az egész csapatra miközben a zúsr.lók mélyen
me~h ajo l tak az Urasztala fölé.
A Him nusz hangjai utá n, a Ilagy számban összegyülL CSCI'készszülök l evollu lt!~k a cserkész-otthonba, S ott IJáró CJ)ofllelGhbOI'
szerv. bizott::lág i elnök vezetésével sz iilöi értekezlet~t tartottak,
amelyen elh atáror.ta k, hogy ar. I~33. évi világULbor költsegeil1(!k
elötcl'cmtésérc a. gylijtest az egyházkö1.ség csekkjén múr most
Ili cghzdik.
f. I .
•

Dr. TIHANYI GYÖRGY fogorvos

rendelője

BUDAPEST VII., TÖKÖL Y -UT. 9 . SZÁM II . EMELET 1.
Rendel: 12- 1/ 2 2 65 délután 3 - 6 ör6 k alatt.

U n I

t.

r I u s vallAsu betegeknek kedvezmény .

•
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A hátralékos egyházi adók b esz edése.
A h:\born ut :tn elöá llot.t helyzetbe n fl, budapesti egSh;'lzközség is kénytelen volt az ihd..éules adózás ról ilZ últalt'l.nos és prog '
ressiv egyházi adózús I'e ncls:-:er érc :\ttérn i. A legki sebb összeg
.1 P. és a kis7.l1.bott egyed Li li legnagyobb ÖSSl.cg 300 !)f!llgÖ.
A presby teri um l~ költségvclés e~yens u l'yI·Wfl.k biztositásl\
CéJjllból : lITil. a z állúspontm hp.lyezkedet.t, hogy .W33 évi január
l -je utún;lz elöző 103l- 1982 évek egyhá:-: i adóhátmlékait pénz·
be sz edők

ut.j án fogja. bcszedetni. Szi\'eskedjenek megértéssel fo-

gadui öket!!
Az W33. l. l-től esedékes egyhúzi adókat postautalvúnyolI.
V!Fo·
" ) f csekken Idv:inatos befizetni , ugy mint cddi~ . Az ev l l. feIé ben (juliu s J-je u tán) lll" 1\)33. évi adók is peur6beszedók utján
~

~

fognak beszede tn i.
Az Unilitr iu s ';: I·tes itö elöfizetés i dij;'Lm né7lve is e1i a rend
Icp életbe.
Az egyh áz község szen~tné e lkeriilni , hogy az egyházi adó-

kat közigllzgatús i uton ker.dje behajt.ani, ami.lt n. többi egylll\.7.ak
gy akorolják. Legyiink
unitariusok !
(dl'. 1'. Gy.)

ó· és
I. Budapesten és környékén;
l. A Kohary-u. templomban

i

a.J Karacsony első nap~:\ n d. e. II ó rakor prédik:H .JÓza n Miklós agendál Barabás István.
b.} Karácsony második napján d. e . 11 órakor prédikál Barabás islvan .
Agendal J ózan Miklós ..
c.) Ú ev estéjén d . II. 6 ó rakor szolgai Józan Miklós.
d .} Új év első napján d. e. t 1 ó rakor szolgai Barabás Ish·an.
2 A RákOS_II. templomban :
a.) Karácsony e l ső !Iapjan d . c. 10 órakor prédikál dr. Csiki Gábor
agendal Fe ren cz József.
b.} Karácsony második napján d. e. 10 órakor prédikál és agendal Fc ·
rencz J ózsef.
c .) Ú év estéjén d. II. 6 órnkor szolgál d r. Cs iki Gábor.
d .) Új év els ő napján d . e. 10 órakor szo lgai Fer encz J ózsef.
3. Pcstcrzsébctcn :
Karácsony első napján d . II. 4 ó rakor prédi kál és a!l;endál FcrcnCl József.
4. Máv telepen :
.
Karácsony Inasodik napján d . u. 6 ó rakor szo lgál Ferencz József.
S. PcstszentJ ő rin cen :
Ka rácsOllY első napján d . e. t O órako r prédikál és agendal Pethő !sIván.
I. Debrecenben:

II. V idék en:

Karácsony Illósodik napjá n d. c. 10 órakor prédikál és agendál dr.
Cs iki Gábor .
•
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2. H6dmczövásárhelyen :
a.} Karácsony elsö napján d. e. 9 órakor templomozás urvacsora osztássa\. Délután 3 órakor könyörgés.
b.) Karácsony második napján d. e. 9 órakor istentisztelet.
c.) Ó év estéjén d. u. 5 órakor évbezáró templomozás.
d.) Új ev első napján d. e. 9 órakor évnyitó istentisztelet.
3. Orosház!n:
Karácsony első napján d. e. fél 12 órakor istentisztelet urvacsora. osztással (Vörösmarthy-u. iskola.)
4. Szegeden:
Karácsony második napján d. e. II órakor istentisztelet urvacsora osztással. (Kálvin téri rel. templomban.)
Hódmezövásárhelyen, Orosházán -. ahol Karácsonyra az urvacsorai kenyeret és bort Jankó Ferenc és felesége ajánlták fel. - és Szegeden a
szolgálatot Biró Lajos lelkipásztor végzi.
Rádiós istentiszteletünk dec. IB-án d. e. II óra 15 perc kezdettel.
Szolgál J ózan Miklós.

A Brassai Sámuellfjusági Egyesület
e hó 15-én tartotta ez évben elsó nyilvános ünnepélyét, melynek
keretében vallasalapitó püspökünk, Dávid Ferenc szellem ét idézte
halil.la 353-ik évfordulója alkalmából. Az Unitárius Misszióház
templomát szép számmal megtöltó értékes közönség sorába.n
megjelent 8ózan 9tIiklól püspöki vikárius, CJJimény WÓU!J f. U.
gondnok, oitéz Csécsi %gy9rme ny. altábornagy, a Bethlen Gábor
kör elnöke, CJJ,. 8~urenhy CUi/moJ egyet. tanAr, a Magyar Protes_
tánsok Lapja szerkesztője.
. Dávid Fere nc : " Adjunk hálát mindnyájan« gyülekezeti ének
után 'Terencz, fJótsef lelkész áhitatos és meghatott imája nyitotta
meg az ünnepélyt. Ezt követte ifj. iir. 9(otma f)en6 egyesületi elnök elnöki megnyitója, amiben idézte Erdélyt, Erdély lelkét, ami
az ideszakadt fiatal unitiuiusok lelkében kell éljen , idézte azt a
hegyormot, ahol vértanuleikét kilehelte a legnagyobb unitáriu s,
alünek emlékezetére álli tott táblát barbár lelkü emberek összetörték. 'Xomdr 8ultska szivhez szóló, bonvágyat ébresztő bus székely levegőt dobott mély tüzü szavalatával a kis templom hálás
közönségének lelk ébe.
Az estély fénypontja dr. óupka 9iza "Dávid Ferelic és a
gondolat szabadsága" cimen 'tartott előadása volt. Dfl.vid Ferencet
idézte, az embert, azt az embert, aki oly elegAnsan és korrektül

BERDE LAJOS

unlt.tlua clp.azmestet III~nyosan v.llal minden munk.t

LA1{1J{: II. KEUÖLE'J'. llÁ'J"l'HYÁNY'UTCA 48. SZÁ M.
HÓ ES SAftCIPÖT IS K'SZIT.

..

•

•
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9.

védelmezte meggyözódését, akinek sorsa volt a hite . Aki bátran
állast mert foglalni amellett, amit meggyőződése parancsolt neki ,
aki nem törődött korJátozással, gondolatok megny irbálasával, aki
nem Wrt cenzurát a gondolatain. Világi ember állott az uraszt,,lánál és hitet mondott dávidferenci bátorsággal és őszint eséggel.
Unitárius hitet tett, ami annyi unitárius lelkében él öntudat lanul ,
felébresztette ezt és büszkévé tette mindazok at, akikben felébredt ,
mert rájöttek, hogy a legmodernebb, legszebb , legteljesebb vallást
követik, amiben nillcs mega.lkuvás, nincs titok és misztikum.
Vallás, ami több mint vallás : gondotatszabadság. - Inditványát,
hogy a Nemzeti Muzeumban lévő templomi széket, amibe Dávid
Ferenc szónoklatára született reflex ió van bekarcolv a, bronzkoszoruval jelöljék meg, - az egyes ület megszivielte és mihely t
anyagi viszonyai megengedik m egvalósitja.

Ezt a nagy és hálás tetszéstkiváltó előadás t zelleszitm követte. ei/fer ~rfhur a zenemiJ.vészet.i főiskola müvészképzös növendéke adta elő vadászkürtön Goldermann: "Adagio " és Eichorn:
"Az utolsó ütközet" cimü müveket. CPe!erfy 8ÓS2/Ó egyesüieti
alelnök bezárój aban az unitárius fiatalok,' kűlönösen erdély böl
idesza.kadt, egyelőre hontalan és főképpen otthontalan állapotát,
ezzel járó selieket és a sebekkel járó szenvedésekböl kialakuló
uj hitet emelte ki.
.
A rövid, de bensös~ges kis ünnepet a Himnusz zárta be. Az
egyesületi helyiségben ezután szeretetvendégség következett,
amire az ünnepély miIIden résztvevőjét örömmel látta vendégü!
az egyesület. A szépen felteritett asztalok mellett hallgatta végig
a közönség dr. vllb. 9'(yiredy geM egyesületi tiszteletbeli elnök
izzó, tettre ösztönző beszédét, amiben a belső szellemi élet mielőbbi és minél behatóbb müvelésére buzditotta az egyesület tagjait és vezetőségét, crerenc'l, 8óuef lelkész egye!:lületi ügyve zető
elnök köszönte meg a szép buzditást, igérve, hogy a lendületes
munka nem fog varatni magára, sőt már meg is kezdték és egyre
'szélesebb területre szórják ki annak magvait.
A szeretetvendégséget tánc követte, amihez a zenét három
erdélyi egyetemi hallgató szolgáltatta. A késő esti órákig legjobb
hangulatban maradt együtt a közönség.
CfJélerfy 8dsz/ó.

Az egyhézladó befizetése a mostani nehéz gazdaségi viszonyok között fokozott kötelesség.
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H I R E K.
Imé az égb61

szózat adaté.k,

amely ezt mondá: Ez amaz en
szerelmes fiam , kiben én megengesztelteltem.
Máté III /7.
Urvacsorai klmyér és bor. Egyházunkban a hivek régi jó s:wk6sa

volt, hogy az urvacsorai kenyeret és
bori önként felaj';nlollák - áldozalOs
cselekederként. Az adakozó lelkü hi-

veinkel rölkérem, hogy ezl az áldozatos cselekedele! akár csak a kenyérre, vagy borra külön, külön, vagy
letszésük szerinti mérvben és módon
gyakorolják, - meri a sz6madások-

ban egy ek lézsiában ily célra kiadásokat elszámoln i - a vallásos áldo·
zatkészség szomoru bizonyilékll. Ezzel alkalmat kivánunI< adni hiveink-

nek a kegyes cselehdetek re. Magá tól é rlel ődi k, hogya hivek- adom6nya
allal nem biztosilOlI bor es kenyer
hiányát - gondnoklársalmmal együlI
rogjuk fedezni, A bejeleniesek az un itárius papi hivatalh()z inlézhetők levelben, vagy :nóva[.
Dr. Tóth Oy.
•
vagyonkezelő gondnok.
Oyőrfy
István presbilerünkel az
ujjáalakilOIl Nemzeti Figyelö relel ős
sze rkezlesevel bizla meg a lap fenntartó testülete . A Nemzeti Figyelő a
TESz. kiadásában eddig két hetenkent
jelent meg. Most heti lap lett a reg i
iránnyal es hetfő n ie lenik meg . Szeretellel köszönt jUk Oyörfy atyánk fi át
a lap elen.
Nekünk egy gyermek születik,
Fiu adalik nékünk, kinek vállán
lésun Fejedelemség, kinek nevé t
nevezik Cs událatosn ak, Tanácso!:'nak, Erősnek, Hatalmasnak, békess ég Fejedelmenek. ezs. IX. 6.
Ráko s palota- Pestulhely szórvanyunkban a kanksonyfll ünnepel a
december 18-an délután 4 órakor
kezdődö isle nlisztelel ulan tartjuk meg
a Máv. telep i áll. iskolában . A hivekel és gyermekekeT szereTeIId v6rja
il gondnoksug.
Gyulai szórván y unkban nov.206n uryllcsora OSZT assa l kll pcsolalos

istentiszle.lelet HIrtol! Biró La jos hódmezővasár h elyi lelk esz, ez alkalomIllal is szivesen áTengedelI reL Templomban. Az urvacso rai kenyeret és
bo rt József Dezső atyánkfia adla. E l őző esle szeretetvendégséget tartOI!
a lelkes kis gyülekezet, melynek
programmja a gyU lekezet közénekéből. szolgáló lelkész imája és biblia magyarázatától. majd pedig a bezáró
közénekbö l állott. A. szeretetben családiasan egybeforrt - nagy többségébe n menekUlt- hiveink ezután teritetaszl alaknál kUrtos kalác:5ot fogyasz·
tOllak , visszavarázsolva a szabad
székelyföld boldog napjai t. A kalács
elkésziléséve l járó fáradalma kat id.
Oyarmati G.-né, :5 lelkes társain ak
e helyen is hálásan köszön jü k. E
székely ünnepélyességi alkalmat mindenné l szebben kirejezö "hazai"· nak
fogyasztása . illet ve ha tá sa 1'1 11'111, hiveink azzal rejezték ki egyházunkkal
szemben fennálló áldozatkészségüknek
tanuielél, hogy közadakozásbó l a
h ó dmezővásárhelyi szegény unitárius
gyermekek karácso nyi felruházására
16'14 P-ó t adtak szolgáló lelkész kezeihez. Nov. 20-a n délután. a Szász
Domokos a tyánkna eln ö klésével mUködő Bethlen Gábor Szövetség előa
dásan a dalról tortoI! mélyhalásu es
nagy tetszésse l fogadolI előadást Biró
Lajos lelkész.
J. D.
Ujpesti szórványu nkban az. első
karácsonyfáI december hó 21-en szerdá n délután 4 órak or álliljuk föl a
Szent IstvátHéri polgári iskolában
Hiveinket gyermekeikkel együtI szeretellel vá rju k és hivjUK.
I Dr. MolnarDezsőné.1 Áldotlelkü jó
asszony költözött el köúilünk dr. Mo/nár Oezsöné elmulásával. A halál váratlanu l rag adt:\ e.! férje és gyermeke i
karja~ közül november 23-án 46 éves
korába.n. NemcsIlk árván maudotl családja, hanem az Unitárius Nöszövctség
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unitárius uegenyeink is 6szinte igaz
könnyekkel siratják a nemesszh'u uri
a,"zonyt. Temetése november 25·tn
volt nagy részvét mellett a Kerepesiuti temetö halollas házától. Férje dr.
Molnár Dezsó ~esbiterünk és harom
gyermeke gyászolja. Pihen jen békességgel/
Simon Mihály Pal dr. előadása. A
lDai kor földbirtokpolitikajának Csonkaftlagyarországon is eg);k naily horderejü
problémája : a hitbizományok rendezésének. íUehe megszÜDtetésének kér·
dése. A Budapesti Űilyvédi Kör által e probléma megvitatására
ren dezetl előadáson Simon M. Pál afia
volt az el őadó , aki feladatat n agy
szakszeruséggel. a probléma-kör tel·
jes anyagának biztos ismeretével oldolta meg. Igen fegyelmezett. kellemes elóadó. aki e téren is bizonyságát adta kiváló jog.iszi rátermettségének. A2. elő
adáshoz nagy elismeréssel Dr. Zsit...·ai
ny. minis.zter szólt hozzá. Öszinitén gratutalunk és a jövöbeli munkasságahoz már
előre is sok szerencsét kivánunk. A jövö
unitárius egyhizi embereinek egyikét
látjuk e rósödő alakjaban .
A2. előad.ison megjelent Józan /oUk.lós
vicarius aHa is, akit az e ln öklő Dézsi
Géza személyszerint is üdvözölt.
(t. gy.)
h

I.

Borbél

Sándori ni u8'lI~ma
y
_ zoli SIkei-

nerna inlézeli igazgaró, az Igllzgató
Tanács tagia Vácolt f. évi deCember
hó 9-é n 66 éves Iwrában hosszas
szenvedés után elhunyt. Temetése
december ll-én volt Vácott nagy rész~
vel menell. Az igaz lelk il , jó un iláriusok közé tartozOl!. aki szivvel-lélekkel slOlgáilll szen! ügyUnke!. Oyermekei es nagyszámu rokonstl.ga gylÍszolják. Nyugodjék csendesen!
BaloHaink. Agh János gyógyszerész
okt. l- én 49. Jágyi Juliánna nov. 24-én
22 ~Pe$tuihely). Nagyobb Dánielné D OV.
21- ~.n 45. Asztalos Gergelyné Faluvégi
J uhan na DOV. 21-én 54 éves korában a
johh haziba költöztek. Nyugodjanak
csendesen

IL

A vallis - ls közoktatb atyi lIliniszter R N taa Sándor má r alkalmaz".
ban levő helyettes i ll.uni tanjtó es U _
rinc=>, Béla me Dekwt h elyettes álb m;
tanitó atyánkfiait HMme-zöviisirbely_
Tegehalomra. illetve Túrkeve-Piutára
helyettes ta nitó Dak kinevezte - alkal mada.

Az iIIC!:likC!:sC!:k kimagyarlÍzlak ma·
guka!. A diplomlÍcia az 6 s ima nyelvén elintezle az aklál. A megbi!i nlol!
csonkllmagyarországi mllgy.u önerzel
megkapla a z eIiglitelei onnan kelel~
rol. De ki fele l az erdilyi mllgya rs ág
gyölrelmes napjaiért es á!viraSZIOIl
éjszakáiéri ? ..
Az 1930. évi né pszámlálás eredményének egyi k részél most közli a
Magya r S tat isztikai Szemle. A Szemle
adalai sZerinI Csonka-r>1agyarországon 192O-blln voll 62b-t unitárius.
1930-ban 6266. SZllporodás 10 ev
alall b2.
A X. ker. Máv. telepi :szórvány
1932. nov. 20-án larlOlla elsó milsoros szeretelvendégséget. r>IUsorunkban lIZ egyházillk res zé r ő~ imáI mo n ~
dOIl Ferencz József, Unnepibeszédetl
mondott Dr. Csiki Gábor "Dávid ferenc emlékezele eimmel.- Pet hő ISIván
.angliai Ulam i s a cserkészel" cimmel
tllnoll isme rletést. II kövelk ezó szá~
mokblln ll: kÖrlet ifjusága szerepel! :
Bodóczy S ándor .. Várlldi és Vegvárikölleményekel adon elő, Bodóay Lajos. Bodóczy Sándor Kelemen Lászlól
Tarján Ármin két vonós quárlelle,
adtak eló, végUl II kis 6 éves f odor
r>'laneikll szava lI ké! költeménYI. Mind~
ezek utá n örömei jelenlem. hogy híveink sokasága zsufolásig meglöl!ölle
a termel, a lárs egyh6zak vezelÖ pal'""
ja ikklll képviselrellék maguka!. Református rés zrő l Halolkai Kázmér és
Evangélikus részről Hajba Vilmos
nagYliszleletU urakkll:l. Akik nek megli sz telő jelenlélUkérl ezulon is egyházam nevében hi!ilás köszönetei mon ~
dok. A rendezésben közremüködlek:
Bodóczy Sándor. Bodóczy Lajos, Ta r·
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án Ármin. Marka La~. fodor Pál.
Nagy And;-cb. Osválh blYan. Háziasszonyi lisZle. elJánák : sod6czy Gá-

ben-nt:. Gálfahi UiO!!ioDi, Tarján Árminné. Malh Lajosné.. Fodor Palni,
özv. Gergely "ntaJni, ~gy Andrásni. ÁldozlI.kesz hát:ia.!oSzonyllinka t
adománnyaikbl ~ilel1ék : özv. Deák
Áronné.. fUt'$Zl Antalné. Halóczi Ln,-ánni, Tamasi ferencne,. fehé, fe:rncné,. Kis ~t T ami.sné. lázár De·
De3M. fodor Árpádné.. Os\·.iJh Is'v';rmé. Fe:lillfIU:1lek : Albe.n Jácosne
.. 00. Zsig mond lőrinc 1;)0. Rend
Domokosne 1-. Szóke Ferenc t--.
Polgár Anna -'áG. Or. Tóm György
--M. ~fajba Vilmos - -30. Dimeny
lali» --bO, Csiki P~I -"00. >. surelervendigsigünk ns-zla jövedelme 8ö
prog6. ~l id6n CIi!béo) szóval megemTekeum SURfefVmdégsigDnkról,
ennOD is köszönetet monc:f()t hille3'"
,-ireimne:k kit cl rn~endnisben
odaadó l&kkd liimogaru:k.s.egite:ue:k.
Büszke: örömmd (öli el ~2 a rudal:
ez. " ~ervendigsig demonsuálióia voll annall:. hogy a s:zit!.zón.. egy_
má3tól dkerüb testvérek igy is - ha
Qlegmill: az qyünfis. közös. munka
jelerllósigil - a mir6llanu biwnys.á'gol
lenet - áldoza:Jlrk?5éggd olyan eredminYd-et irb-etnek el, mdyeknek jeleu~'"We 42. ÖSS'dartozas inkének
tiftilnltésf-Wn. fokoLÜDan nem kir
Stges.. .ÉJ itk; ló/ed Jair adj Mki ..
6 ilki /tgUI egj'lmirfőld aira kény~uriJ. menj rl vé/e kel/ón=.. .. ,\f_ e.5. , . A biblia ane szavaívlll lá !~
10m m~ ísmés sWrvánrom minden
tagiál, hogy mnd: méf1."3i:gttd mondjal k"Ö$7linetel azin amit .i:donat : s
hogy r u n tuu uW tirjem: Te:5IveIf
! ~d lOv;!bbr:a i3 an. amiJ ez
~~I tenil. s jutalmad az ks?

boa)' a

Vdd'd

n:gyogia be teUeida:

s boldog rudanal rog dtölteni az.
t.og, iriII.d"f-wede1 hive.n te rJeSÜened.
Bod6 czy G á bor
5ZÓrV. eonc!ook.
.......... H. DL IT.m ,. ho"

•
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Özv. Dr. Nyi redy leRÓni boldoguh firje emlékire II Idki.!.zi nyugdiiinlezeurek bO P·61 adomá.nyOzott.
Köszönend nYUg'láz.zuk.
He ly reig azitá .5. A re:forTDmió emlékére 19J'i. é vi Okl600 31-in a Vjgadóban luton ünnepélyen CÚ. TórB
Gyorgy kuriai biró. qyh.:i.zköz.ségi

gondnok afra nem felolva.s.i.sl IlInoll,
banem a lapunk november hó l.j.iki
suimában közölJ -úróbec-zéda'" larrona.

Im a k önyvek el veg yünk katéc:sonyi. ufé"i, v~gy s.lüJelisnapi ajándékul! (Dr. Boros Gy. vagy Véri A.file dis.zJc;ölésben o\'W P-lől S-",", p.ig.)
AIkaImc!s e cil,,, még: Dr. Cs.il:i (i.. .
HiszeÍC" egy Is:enb-en (fiizve .} -P'
diszk:örésben 4 '-P.) vagy Pofgir L
>.z ember hoIdopáglI (di.szk.ötisben:
4--P.) cimU rr.ü is. - Kaph~ó mir
az I9"M. é ...i Erdélyi ~I~a; UnÍiirias
:'\aplár f~ (--St) - Bes.un2hetót:
Buda~l, V •• Kohary· tL .: SoL L em,
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