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Dr. bölöni Mikó Gábor. 
Az egyes országok történetében a höstörténeJmi szemlélet az 

'általános, azonba n kisebb körzetekben és egyes egyházakban a család
történeti szempontok élesebben szemléltetik a fejlődés egyes fáz isait. 
Az unitárius egyházban a Daniel-csa lád markans egyéniségei az 
eg.yhaz akkori történetét jelentik. A Petrichevits-család tagjai II 

kulturális fejlődés irá nyvonalában állanak. A bölöni Mikó-csa lád 
az 1850- 1870-es években l\Jikó Lőrinc személyében jut kortörténeti 
jelentőséghez. Egyháztörténetünknek ez a része még nincs megírva, 
azonban az egyház vagyoni helyzetének rendezése és rendbentart ása 
a kiváló jogász, ügyvéd, országgyű lési képviselő és nagy szervező 
Mikó Lőri n c nevetől elválaszthatatlan. Az egyház életében oly ' nagy 
jelentöséghez jutott " Közalap" mcgteremtése a Mikó Lőrinc érdeme. 
Kem a véletlen játéka, amire oly sokszor szoktak utalni, hanem a 
származásbel i adottság hat dctcrminálólag az ~gyesek élet ében. 
A családWrténeti szempontok figyelembe véle le mellett egészen ter
mészetesnek ta láltam azt, hogy dr. A1ik6. Gábor a közgazdasági élet~ 
ben érvényesült. Nagyapai értékek rejlettek benne a puritán kúriai 
bírói apán keresztü l. Az O. K. H . ügyvezcJ;ő igazgatójának egyéni 
kiválóságai tehát értékes tulajdonságok, mert öröklött, j ól 'beidegzett 
tulajdonságok. . , 

A budapesti egyházéletében is zaj talan, csöndes munkásként ott 
hitju~ évek óta a pénzügyi bizottságban, melynek elnökeként 'tÖ i'e~ 
kedclt rendszert vinni be a pénzkezelésbe és fl pénz fclhaszllálásába . 

.:.:.:. ________________ 0, ____ _ 
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Ezt a nagy és értékes munkásságot az egyházközség a t iszteletbeli 
gondnokság álta l igyekezett meghálálni. Az elismerésre érdemes, 
t eljesen önzetlen munkásságnak ez az egyházközség részéről adható 
legnagyobb és legszebb jutalma. Szeretettel üdvözöljük e kitüntetést 
j elentő gondnokká vá lasztása alkalmából. (.. .. ) 

A presbyteri kötelességek. 
Az Unitárius Értesítő 1931. X II. 21. számában közölve vannak 

azok a törvények, amelyek a református egyházban a presbyterek köte.., , 
lességét megszabják. A luteránus egyházban a presbyterium és a 
pJ:cshyterek kötelességei még bensőségesebb és részletesebb szabályozás 
alá vétettek. A mi egyházunkban a hangsúlya presbyleriwnon volt: 
mert a presbyterek gyülekezetének hatá rozat a elsősorban a presby
tereknek szólott, hogy aszerint cselekedjenek. A cselekvő presbyter
seget azonban csak az eklézsia közszelleme t udja kivá ltani. Az eklézsia 
közgyűlés i közvéleménye kell, hogy az irányadó legyen arra nézve .. 
hogy ki végzett olyan munkát, hogy presbyter lehessen. A hívek köz
véleményét tehát abban az irá nyban kell kifejleszteni, hogya köz
gyülésre minél t öbben eljárjanak s közvéleményt csináljanak. Az egy
háza érdekét őszintén előmozdítani akaró unitáriusnak törekednie 
kell , hogy a közgyiíléseken részt vegyen. Ott együttesen a presby
tériumtól számon kell kérn i a munkálkodás eredményét. 

Én elismerem, hogy vá~oson az egyeseknek nagy teher es alkal
matlanság a közgyűlésre járás, de ha a hívek ide el nem látogat ':lak, 
akkor neIQ. is lehet t udni. hogyaközügyekben kj akar tevékeny
kedni. Nagyon hiú felfog·ásnak tartom azt, hogy va laki azért ne 
járjon közgyülésre, mert nem presbyter. Egészségt elen közszellem nek . 
Ú\rtom, hogyaközgyűléseken ne legyenek még annyian sc, mint 
ahány a presbyter. Erre én már több cikkemben reámutattam és ki
liegyeztem az ebből származható visszásságokat is. Különösen reá
mutattam, hogya 42 számú presbyterség csak akkor indokolt, ha 
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1
_", "lle'scn legalább 60--80 szavazójogos ul tsúgú egyén es nagy-a ~ozgyl . 

számú hall hat óság va n jelen . Ha ped ig az .cm~erek csak acimért 
.. 'nak a gy íílések re. akkor t érjünk reá a k l S- es nagy-presbyter ium 
Jal crvezésére s akkor 42 hív ünkö n kív ül j uttathatunk cimet leg
mcgsz 
aláb b még 80 hívünk nek. 

A püspöki vlzsgá lószék j egyzőkönyve reám uta t a presbyterek 
c l mcllőz hctetlen kötelességére. Az eld ézsia vezetőségének kötelessége. 
llOaya püspök á lta l hiányolt kötelesség t elj es itésére a híveket reil bírj a 
l el ~csítő magat art ássa l és követésre mélt ó példaadássa l. 

Ismctcltcn kiemeltcm, hogy a m ult pátri á r~ális kereti hez mérten 
en nagy fellendülést, haladást és munkakedvet ész lelek, de ez még 
mindig tá'.'ol van a budapesti eklézsia felada taihoz megkivánta ló 
nagyobb mérv ü érdeklődéstő l és erőki fejtéstől. 

Új világ van készülőben . Ez nagy energiafelfökozást igényel: 
a szellem i erők felfokozását . Az egyház i életet azonban csak akkor 
lehel fe lduzzaszt ani, ha a h ívek minél nagyobb számban bocsát juk 
erkölcsi és szrllemi ér tékeiket az egyház szolgálat ára. E z a l(ötclesség 
elsősorban a Ill cgválasztott presbyterekre álJ . De áll minden unitáriusra, 
aki egyházának nem csupán közönyös adó fizető tagja akar lenni, 
hancm az unitárius lélek aktivitásával egyh<.lzá nak spiri tu<.l li s értekeit 
is növeini akarja . 

1!n mindig alTa törekcd tem, hogy egyházunkban minél szélesebb 
körben érdeklődj enek az egyház minden irány ú ügyei iránt és a lTa 
törekedtem, hogy oly egyházigazgatásunk legyen, amely az összes 
hívck Icgnagyobb megelégedésének előidézésére alkalmas. A hívek 
harmonikus mu nkásságában látom azt az erőt, amely a mi kicsiny 
számunk mellett is figyelemre méltó eredményt mutathat fel. Az 
unitárius összetartás, ny iltság és harmonikus munka lehetetlenné 
teszik a kisebb kotériák szerint va ló tagozódast s ezzel elejét veszik 
az cl'őe la prózásnak. Az un itá ri us összetartás száll6igé]ét ne engedjük 
üres szólásformává vedleni. 

AJÁIIDÉKItAK 
l M A. KÖNYV, 
É NE K E SKÖNYV 

Dr. T6th Gy . 
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Charles William Wendte. 
Eggyel ismét kevesebb lett azoh"llak a nagy unitárhis fe rfiaknak 

a száma. akiknek nevet nemcsak szíikebb hazájukban. hanem az 
egesz müvelt "ilagon ismerik es szeret.yc tisztelik. Charles William 
'Yendte. aki 87-e"es koraban, az ősz folyamán Berkeley-ben , K ali
forniában megllalt, azok közül a z aH1('r ikai un itárius ldkeszck közül 
való volt~ akik nemcsak Amerika, hanem az egesz v ihlg szell('mi 
életCre ráüt ötték lelkük drága pecsét jet s igy az un itárius Jll~\"n l'k is 
tiszteletet es megbecsülést szereztek. tlet rajzirója. az általunk is 
jobban ismert Chan ninghez és Emersollhoz hasonlitj:J . Het ~'r6s 
unitárius egyhazközséget CS egy Teológia i Akactrm hH :Jlapitot t l'gy
maga az Északamerikai E gyesült Államokban. Tizenhat t udoJllányos 
irodalmi munkanak volt a szerzője. melyek közül egy is eleg let t V0111:1 

ahboz, hogy nevet az angolszász vilngban iSJllertté tegye. 
Elöttünk magyar unitar iusok előtt nemzet közi tevékcn ys~g\' 

folytán vált neve közismertt é. Több izben járt Erdélyben éli- :\'13gynr
o rszágon. Azok , a kik Dávid Ferenc szült't ~sén ek ,100. cvfordulöja 
alka,lmaból WtO-ben K olozsvá ron és. Dév~'t n tart.o t t: jubileumi ünllep-
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scgeken rcszlvcllek, meg ma is emlckezhet nek I · (' ~t. Kétszáz főhö l 
.:t iló ango l és amerikai unitá rius zarándokcsoportot vezelett akkor 
ide. hogy hódoljon a magyar reformátor emlékének. Ő szervez te meg: 
1900-ban az uni tá rius es más szabadelvű egyházak v ilágszövetsegél 

• • 
mdy szövetségnek a magyar unitárius egyh{lz oly sok a ldasál élvezte. 
),Jinl főtitkár hosszú éveken át ö vo lt a szövetség eJtelő lelke. Vég
rendeletéhen lekintelyes vagyo nát a Világszövetség celja ira hngyta. 
Amikor c sarok írója az t a 80 esztendős öreg ura t otthoná ban m€.'g
látogatta, iróaszta la fölötl dL'izla rgykénl cgy kis pi ros-fehér-zöld 
lobogót taM Il. ÖL vilagrész uniláriusa i áldják emlékezetét. 

Dr. Cs. G. 

Pesterzsébeti szórványunk •• unnepe. 
Karilcsony harmadna pjún pesterzsébeti híveink kettős ünnepet 

ültek. A dl-Iutá ll 4 órakor kezdődő is tentisz te le t keretében e lső ízben 
volt úrvacsonlOsztás és karácsonyfa-ünne pély. Az . úrvacsorát em
Jékezetessé lettek nak ti kedves leányaink, akik kenyéroszló túnyért, 
kelyhet és leri Wkc t adorn{w yoztak a pes térzséheti gyülekezetnek. 

Az úrvacsol'fri kely het és lúnyérl 100 P értékben [{is Il'rl1 ny. 
t;Jnitónü és ! ( i ... .Jolá n pcstcrzsebeti óvónő ajú ndékozlúk:) pesterzsébeti 
tcmclőhcn uyugvó ·édcsfllyjuk. nehai Ki ... Sú ndor dicsőszentmárton i 

k6nl()1" crnlékére . Egy asz la l-, cgy kcnyé r- és ke hcly ta karó t nagy 
szeretetre va lló kczidísz ítéssc l :,1 Gy~lrnl:)thy-",:ányok 60 P ért(-kbcll. 
I':gy fe hér dí szc.') te rítőt pedig él Wé lJcr-lcúnyol< Csepe lről adlak 40 P 
('rL(-k lJcll . 

A l1a gy rész t El'dély IJöl szúrrnazotl hivek sCI'(.'gc - 120-:'\11 vo ltak 
jelcr l - lr1cg ha tbdúU szivvel til/ta körül az Úrnak <1szUliúl cs könn yes 
KZCIIHtlcl I' IIH.' ILc lt jkú hoz II htí l::wdús pohar:H. Islcn úlel j,,) IlLeg II jó-
1('lkií ~,1dHI((Jzúk tl t. a kik l)z iíkő!'i anyag i kö r'ii hn únyci k Idizött nagy 
úldowlll ozi.l! .. dl td adtu k j ó pc lrló l . Il u vo lnll hdyi$rj.{iink, t1rmJzta lra 
is ukudwl ildttkozú. I ~zzcl azouh ~1I1 vú rnun k I,c ll addig, udg az l'$!y h:'lz 

I'bl 'I' ar'I'U ;l HO lldoltltra. ho~y ll1ilHlt'n szúrvÍlny l l'gY-l'gy imahilzza l 
l'vgi',íhi i: 1I rn cfot a j(lvő IH: I ... 

Hölgyek lb clcK'nlan él ű;litclen Iklr öltü,ködni, kere.le fe l 

SZŐKE FERENC angol és francia női 
divatszalonját, Budapest, Józse/.u. 2., 
I. e .. el.1 3., I It á c, D á D I c 1 d, volt l .... biRl. 
S &0 II d .t. r ~ k I Pontos kiS%olSálols l 
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Az Úrasztalának mcgterítéséhcz a kenyeret Öluös .János, a hort 
Liksai Dénes szórvá ll ygond nok atyánkfia adták. Hálás köszönd 
éretle! 

Az istentisztelet végez tével a fö ldíszített karácsonyfához járultak 
a k ics inyek. Az Unitárius Nőszövetség ajándéka it és Kis Mózes 
presbiter fáradozása inak látható jeleit, egy-egyajándékkönyvet kap
ták a gyermekek. Borsos Zoltánné szül. \Vend lcr I rma budapesti 
lakos adományábó! egy gyerek Un itárius Bnekcskönyvct kapott. 

A karácsonyfa-ünnepélyt Jús ~Iózes nyitotta meg. A gyülekezetet 
az Unitári us Nőszővelség nevében Barabás Jstvimné üdvözölte, 
meleg szavakka l emlékezett meg His Mózes fáradhatatlan és meg 
nem hálál ható munkássúgáról, amely munkásság - bár nem palástot 
viselő férfiú m un kássága - a szó nemes értelmében vett lelkipásztori 
m un ka. Az egybegyű l t közönség szeretettel ünnepclte Jús Mózes 
atyánkfiát, aki erre az alkalom ra külön énekszámokat tanított be 
a növendékeknek. 

Az énekszámokka l vegyesen az iskolásgyermekek szavaltak val
lásos és hazafias verseket. A növendék$"et Imre Ilona tanítónő ta
oitolla be. 

Addig is, mig a presIJiterium kellő formában nyilvánithatja el
ismerését a pesterzsébeti ncmcsszivű adakozóknak, luHás köszönettcl 
Ilyugtázzuk az adományokat és az Úr szőlőjéllCn szivvel dolgozó 
m unkások fáradozásait. 

• 

A Rákospalota.Újpesti 
szórványba n deccmber H)-én clső ízben állítottunk karácsonyfát 
iskolás nÖvclldékeinknek. A fületlen termet a szercte t sugarai mele
gitelték meg a J czusra em lékezés tiszta érzéseiben. A szeretetado
má nyokat az Unitárius Nőszövelség juttatta a 20 tagbó l úJJó gyermck
se reg szúmÍlra a karácsonyfa a lá. A szövetség nevében Barabds Istvánné 
és dr. Tihanyi Györgyné jelentek meg a kedves ünnepelJ. A karácsony
fát Fejér Domokos presbiter testvérünk kölcsönözle. Csaka János 
go ndnokunk pedig szép piros a lmával kedveskedett a kicsinyeknek. 
A ki,izőnscget Fejir Domokos üdvözölte a szó rvány. Barabásné a 
Nöszövclség nevében. Az éneksZ~\Inokat és szavabtok~ t. Imre Ilona 
hitoktaL6nö ta nította be. A Nöszövetségen kivü l dr. Tihanyiné ado
ma nyozotl több I'uhadurnhol. A kedves és ha ngubtos ünnepen bol
dOgH II gyöJlyörködUink a gyernIeke k örömében. I lá l{IS emlékezéssel 
köszönjük az adnkozók és fáradozók áldozatll\.. 

• 

, 



-

A k jskorúak 
'"" (o" 'w>s \I Éahafahcat. 

JoLiDiWIl sz:iDJj-t kfnd,. ~I a trdfr,:;ymtniszttt _ ) ~ 0fI'Z-1 ~ 

X. ~Z~ ,,~gfral:lározata~ Ez. a rigfIa:lározaii mé&Js-rtj.a. a:. ;-1 e-ns 
tILDE' fmbr·ía Tt) ~;iltoztatfus:a ftórüll. .. tt..:iJ:ast s' ~tI: 

új jfJggaftfTCfal afaltu[;jsit teszi ség,e~_ Eddig ~i!Bis az ,-ott 
a [.tJg,.,o-yakori:I.t. .- lIa. kit t Ialöabörii "-arr'iso Ie"ő aazastáts ÖriJ: 

az e~ik. a m.<isifi nHáSára tert át. a ~ h-nl f ,. - de 1 e"i'eEl 
gylttillEkd: - Iro'\.""e"tf:.::tté ~.mi..OO' kfuös ~t t~~,,-:rll:isti)..lf(! I.":#ZI: 
n:: Ilf:ffi'ófjfokú ggám/1:ai1i:HÚjak. ucyedilyéueL.\. .. - :rtG ... 'i-g tiJroz.ato.: 
most azt i:5- febe:töq. tem b. tY 3'L a:fsóbbl0 ' tt:ltá.toza;to\ fdre-
téteM .... et éS' 1ij el.fáJi.1.s e!rl{ade-léséyel adarrdó- ,tbetll <IZ eddigi ~-a.I!;OE
ia:ttó~ ~lt~,ü ai c:mfrid. uallá.<ff egysége-nek [éúeb.o.=ritw. ce7:[á.fJo'I kduet
~.'f,'Iék- a kr,)fml' ri Qyermekek Q s=ii1öket ahb(Jf Q.: ey!{hát:ba. 4UIlJ!lype edJfg5 
uaIlli..,/elp.ke=elrikbö[ lrilipue • .. ikö5en áJtédek.. 

A v~ghatáro:zat sok. die'meflensegnek [t"h~ forT.ísa. Kiilö.c."' fi 

minket. nnItariusokat. alolLnem - en értünk a lékkhalJszafhO'Z ... en -
nagy ó .. -at ságra int. Ajá.a.tjuk ezt mtnde-n jó unitárius gondos 
figyelmébe. A véghatározat meg oIása egyébi1;:1o.t így sz.óL: 

~.Jo [egefinfás : A gyermekek va!1áS:l.Ftlt szér@ ~894: Xx..:~lL L-<:. 
4.. §-a szerint abban az esetben. ha az egyik házast<ÍE~ a másiknak 
\O~aIIáSára tert át~ úgyhogy a házasság eg)'VaUá.sfwk h:izas::.i1.gava \-;ilik. 
a születendő gyermekek a s-z:iHők közös valliis5.t kö\-etik s az áttert 
szülő neméhez tartozó 7 es 18 év között le\-á gyermekek. is átltórhetnek 
a szülők közös ,--a.llil:sára. de csak a gyáruhatós..1.g beleegyezésével. 
A törvény ezen rendelkezesenek: a tör.ény elómunKálataiból is. roeg
álhpiUiató alapgoc.dolata ~ célja az. hog:,."' a közös vallás u sz.illők 

gyermekeit meg .. aJI:í sos nevelésü:k megzavar{tsa árán is a S2lülök 
va.IT.ásában lehessen nevelni_ En[l~k a celna k az elérése azonban a 
család vallási egysége érdek.ében nem csupán abban az esetben sziik-

NAGY ARON 
111111111111111111&11""'1111111111111111111111111111111111111111I1II1IIIlII111I1"" ""1I1III 

IV., KAROLY~KÖRÚT 7. 

ttt,jutinyOtJD kis:ít 
mind.:nnemu as=ta:o 
losmu nkit. _ Kh-;i.. 
n.atr.a b.i=.bo.:: megy. 

Tdd"onbívó~ J73~ 
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!f{'g('fi ál iÍIdOkuft. hu o hfs1.a"'''{'gklltk twr vq~Yl:.v;jlr{r.a ~'l,h l {ík j'Hyíkl; 
kH6bb arra a vallbra L('rt üt, ~j r fl(, ly ikhcz lj ' rlfulik hfJzfJ"Wr.'1 11 (1)/'.l" "!f{Ij:( 

megkiíthH'kor tart01.f,lt. han ('tTl {·" ,)én (,UY " zííWH('" (,,, iUlh,kull 
akkor ifj , ha <t kfilOnh{)r.(J h(.."Vcu.. vUj:(y Wrv(inycJK' 1l ('Ii~ lI l(·rl. vH ll f,,,,,, 
felekczf:th,'z Wrl",;{; ,.",OWk kí;I,O'H' U I ~UY m {JK ImYt'!.l v~IUY WI'V(-uyt'''''/1 

rJí.tmcrl v:l llltllra ti'fnek {IL. JI:.hftr az l H~J1 : XXX II . l.-f' , l' lnl lh-tl 
rt:ndclkcT.ffi:lIck ;1 törv(.ny I. ('IJ 2. f-6~lJ l v<ilf, i51i"zd{jAA('~·hlil meA 
Ithet á Jlfl f;f til nJ, hogy ,j tbrv('ny (('Jlf,Je l k:('z('!W C1IUI'{in ri h{íZfl ,uIÍlU

k'iafltk(lf vegye"VfJ lIú"ú "zülűk h{,14111»{lU{IIW k cgyv;..II{lKf, vll v(t lfi 'l{' l. 

lartl1tUt "u'm t·Wtt, mtU;" az l H01 : X X X II. L-c. 1. f-!Hw k rt'nll(.f. 
k,;r.ékt. :, jflghaJO lllttLuJiJilg ('Ive <Jla,Jj{,n aJka lrrwzhaLflJwk L~rLlIm ~I , 
rcrrwrfl!ft('U két (j~ctrc í". A rtn:ik k(jvcLkt·r.l(·hf· n UUY:JlJl1J. "ugy :Ir. 
1801$ :4Jtf. L-I;. ,-1 . f-:I (>rtclméIJf;n fi 7 (:V(,11 uJuli BYHJtwkl'k IH-mUk,. 
"7.('1'ínl mjmlcli c~Ll;tl1 k{)vl,:Uk ~, m{JJl v;J llfHml (I LLért ~zOl{jt. tdl~~'11 
írldokl1htUt,n Ví"*7.{' ''Jj{iHok áJhllttlk t lf1. hí' [ IZ lH01 : XXX I f. L-c. 
4. f-1I nLlk:1. bl!kt'7.dt'·&(·hen a 7 ('vell r(·lIl1i, d~ ' " {'Vf!IJ íJJulí UYf-rm(·kt'krf! 
vonatkrw/jlt,g ("glalt. fI'nul;H",zé" (('lfenl(~UnH I II Wrv~ ny {l 1I ;1! ii III I"" 
clffJWid~,tt :lzt:J f ~z ·!vvcl. hogy .. ki.i7Jj,wall{I!J(1 fir.UWk UYj·fffll-kr ít. 
g \zűlíJk v:ill{ltWb~1I kell IUwl·lni, rwm ~lk:"m:n.l.íilrl (· k :Jz (' flllltcLl 

kH (,-,w:tre i*, aJl1t'JyckJ~'JI ltefJíU ("'1"'11 nly:w írllJ()koll hoÚY Im·w"h, _Jtfk 
ti l.eht:Ui.!U'·U ti Cb~J{jd vull{H~í cgy~ég(' "ck helyn·Mlilli*flr/' , lJI~lVl: IHl'c" 
hll7luifmJ. mint tikk«lr. h:I a h{W,oMlágkiiUliknr vegYi:,.vallfl li(J ,.zfilfik 
hfJ7~,,~{jWl v{JIik egyv;;lIá~(Jv{t_ )lf·$d~·UY7.(·m ttz,mtmll, Iw.uy (·z :iZ (jlJ{l~ 

pout. u~m jdtmtí vaJJr. ... f1J(yí t))f V('IJY('ínk IWlUmJ/w n Ml rkalnlo" mfl~lk 

.. Ivén,·k. n~W7.cw"CJI íHInUk. IJZ d vn(!k: íl _(·rdIlJ f:l. hfl~y :I UY"f/ rtr k 
ml'~~7Aett vollá,Wlfi 'l«"-'Vj"f se í j 7. éklkv h(~Lmu~ HUlli If ' lwt/il/'U 
Ile 7...avartalJ~, uwrl :1 gY{Hutwt/;..{Jgnak mindl'u ílyk'1J ,·It(-Uwn ilf/IIJ .. 
i:íJJan MI, "f/t. k.ijt4 .. 14~",,'U~ i~ mforJ/'w'Jnl az c~1. kflJiHm('uYf-it. Ii $1 twl,.. ... 
""yf.:7~(. nw," "',11 t;jWJdfli tlí'"flkhun ín {'fiewkhf:II , :Hndypk lu'll ;1 v:l l l!í~ 
v{dtftlt.;, t~* a IJYtfIJlI'k '/llkfifdh", v:J ll{ffU' ,' kl!I~,.f (plfoW'fi(i / 11 káro» 
haW"':/I ldwtIl4~. J ~IHI(' lftJflv:j í/Z t'lJ.Mllkú hol fmJ7..Mtlk' f('IIf'htl'-'('wl 
l!.-. uZ 6J ~"jfjrh* "ln" HIt-I/'1ú-V('1 ~Ikalrna(. kl v(lnliJlIl ítdn) ;'z :II IiMnkO 
uyfJHJhaV".{lw,ku;ik :j"';'. hogy íl k(·r,M,.t. (JjhtJI lflr,"Y:/lv;i , Iwlwlfwn 
Ift'·rh·w·'Jii'~k. v;lijWI j ' IItH" 1 SiZ j,,"· thl·fl Hem foriIUIIJJ k~~ (, ' nfl IJJy Ofl 

okt,k. anwlyck llPI (11"VíJ :1 vall/' ltv{,IlJYI. I.:)W. UlI, ,,,, ,, ~, ,(I /.~. Iwnw_íJ k 
h(~y ti kl .. kl1f6ak t ... lkfil,-:Urle. vnll!Hu:,ktil,~f f,-JfoWflii{JrII k!jmijlHJ wm 
"1i h:11111. fmflJl m "'U,.."k, .... /JH1'u: "I. f,.~t k/hti Jml·uy,·j ~Plwn ;1 kl l)k'm(wk 
tn14'''~IIf'1I hv"Jkfll tH't Ú!tIz.ík íJ 7,. {Jt"'''~lIot,'' 

, , 
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<; , " 01,·," ' ·0' iLl"I, boldof.ubb íljcszlcndöL kívúu :1 szerkcsz-Az Erles1ttl " 

I,Hség. 
K sztcJés esketés, temetés egy nappal előhb bejelenlcndo II 

. Icr~c o' dk ;lhU. a ' lelkészi irodában, V., Koháry-utca 4. 
hll' llla O~ • <' 

H["!\TA1~OS ÓR.ÁK: 1. Lelkészi iroda - hétköznapokon délelőtt 
]0- ], délul..í n ,,~. V:ls,irnap délut.án 12- 1. 

2. Eg'yházliözségi. iroda - hétköznapokon délelött 9- 1, délután 
3- 5. Vasárnap d él előtt 10- 1. 

3. Pénztári óráJ. - hétköznU(lOkon d{~lelött 9- t. Vasárnap dél
eléitt 9- 1. 

A k:míesonyia alatt ifjúS}lgunk és a gyermeksereg nagy szám
ban gyülekezett. A Koháry-u. templom ban a cser készek és 'a .tanuló
jfjllSág részesü lt a Nöszövetség sze rető gon,doskodásából szeretet 
adományokban. Az iskolás növendékek hez PJterfi Júlia székes
fővárosi ta nítónő intézett szép beszédet. 

A Pcrczelné Kozma Elóra Uni~árius Leányegyesü let és a Brassai 
S. Ifj. Egyesület tagjait a · Hákos-u. templomba n a Nőszövetség 

látta szeretet.tel vendégü!. 

A kUl'lÍcsonyi ünnclJekbcll híveink nagyszámban látogatták az 
istent iszte leteket. A Kohár y-utcai t emplom ban ünnep első és második 
napján volt úrvacsoraoszt ás. ú raszta lához a két napon 350 hívünk 
járult. A perselyadomá nyok összege 67·66 pengő, a mit a Brassai S. 
Ifj. Egyesüle t ka potl. Az úrvacsora i kenyeret és bort Nagy János 
és neje adták. Hálás köszönet. 

A 3fbszió lhíz tcmlllom.íban a karácsonyi úrvacsoraosztáshoz 
a kenyeret Tamási Lajosné, a bort dr. ll'Iikó I\'Iildós és R elkes Ferencné 
adták. Az áldoza los lelkekre szálljon Istennek gazdag á ldása . 

• 
Uj cHyh,ízi tanácsosok. A december 13-án Kolozsvá ro tt tartott 

Egyházi Főtanács fötailácsi es igazgatótanáes i tagokul B atár Imre 
(Szolnok) , dr. Gál J enő (Budapest)"dr. Kon c:; János (Csepel), K elemen 
Béla, .dr. Zsakó Gy ula (Budapest), dr. imreh Dénes (Debrecen). 
dr. Mikó Lajos, dr. vitéz Ny iredy Géza, dr-o Pulnoky László és Gyar
mafhy Mózes (Budapes t) atyánkfiait választotta meg . 

• 

Kérelem az nt)'uriakhoz. A személyes i ~meretséget sz íveskedj enek 
. a~ egyhazközség érdekében oly irányban érvényes íteni, hogy templom

hazunk bolthelyiségeit a lka lomadtán ajánlják <lZ érdeklődők figyel
mébe. 

, 

• 

• 
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László Gy uln muzeum i főt iszt, egyház i könyvtárosunk atyánk_ 
fiát a vallás- és közoktatásügyi miniszter az Erdélyi Nemzeti 
l\'Iúzeumnál, majd a Magyal' Nemzeti Múzeu mna l kifejtett értékes 
munkásságáért elismerésével tünlette ki. A kiliintetéshez mi is sziv
ből gratu lálunk. 

• 

Dr. Gál ilIildós lll. kir. honvedfőo r vos, unitárius va llású test-
verünk belgyógyászati rendelőjét B udapest, VII I. ker., Szentkitályi_ 
utca 6. SZ., III. em. 30. alatt megnyitotta. Szegenysorsú unitárius 
betegeknek ingyen rendel. 

F ij)hív<Ís. A budapesti egyházközség irodai adminisztraciója 
a háború előtt megfelelt az akkori pát riárkális viszonyoknak. A háborli 
utáni i dők az egyházközséggel szemben is új követelményeket támasz
tottak. Alckor Budapesten egy pap vol t, ma - Istennek hála - öt. 
A különböző hatóságok nem vizsgáljak, hogya lelkészi hivatal belső 
munkája mil·\.{~nt folyik, esak azt nézik, hogy az unitárius történelmi 
egyház és Il em holmi szekta, mennyiben fele l meg a közhatóságokka l 
szemben a jogos követelményeknek . Ebberi az irányban N. Kovács 
József fővarosi iskolai igazgató atyánidia t b. presbyterségre érd emesí tő 

munkásságot fejtett ki. A zuglói iskolához történt áthelyezése folytán 
most már nem végezhet i áldasos munkásságát és így szükségesse vált, 
hogy heti délutáni 1- 2 órával rendelkező atyánkfiai közü l valaki 
erre a munkakörre vállalkozzék. Istennek tetsző munkát fog végezni 
és egyházának háláját fogja kiérdemeln i. Kérem a lelkészelnök úrnál 
a szíves vállalkozást bejelenteni. (t. gy.) 

Az unitárius iijús.ig 1932 január 12-én este fél 8 órai kezdettel 
a Vasúti és Hajózási K lub (V !., Csengery-utca 68) dísztermében 
kllllúreslélyl rendez. Az e lőadást a három magyarországi unitárius 
ifjúsági .egyesület: Brassai Sámuel, P erczelné Kozma Flóra es János 
Zsigmond eserkészcsapat közösen rendezik meg az crdélyi ifjúság 
szervezete bevonásávaL Az előadás a magyal' unitárius ifjúság egy
ségét kívánja dokumentálni . A műsor szavalatból, el őa dásból, ének
számokból és egy egyháztörténeti tárgyú sZÍndarabból fog állani. 
A meghívókat a napokban küldi szét a IX. , Rákos-utca 3. sz. alól 

· a l'cndezőbizottság. Az előadás t iszta jövedelméből egy a magya r
országi unitárius ifjúság tízeszte'Odős mozgaimát és munkásságát ismer
telő angol-magyar nyelvű füzet kiadását tervezzük. Erre a célra felül
fizetésekel köszönelleJ fogadunk. 

Tanárjelölt ke restetík kor repetá lásra fejérmegyci pusztára reá l
iskola i I. osztályú fiú tanu ló mcllé. Cín~ a szerkesztőségben . 
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Megdrágul az éret.tségi. A kultuszminiszter az érettségi v izsga 
dfát az e~qigi 16 pengő 8~ fiUerről 32 pengöre emelte. A javitó-

J ga díja az eddigi 8 pengő 40 fillér helyett 15 pengő lesz. A magán-
VIZS , 
tanuJók a dijaknak kétszeresét fizetil<. Vigasztalásul az árdrágí-
tásért lesz ezután kitüntetéses érettségi fokozat is. 

Horváth Kálmán 9 hónapos korában dec. 27-en az angyalok 
honába : költözött. Mélyen sujtott szülőinek Isten adjon vigasztalást 

és megnyugvás.t.! 

Szeretettel I{érjük olvasóinkat., ha hátralékosok az Értesítöért) 
szíveskedJenek ez év folyamán azt rendezni; ha lakást vlíltoztatllak, 
levélben vagy telefon útján a kiadóhivataUal közölni." 

A budapesti rdormátus egyht'izmcgye alakuló közgyűlését január 
6.án tartotta IX., Ráday-utca 28., II. em., amelyen a Duna-Tisza
menti Unitárius Egyházkör is képviseltette magát. 

ilf. I. Budapest. Félreértette a közleményt. A mondat így hangzik : 
A gazdasági vérveszteség a passzív kölfsé§velés határáig süllyesztette , 
az egyházközség jövedelmét .. Ez nem azt jelenti, hogy az egyház-
község csőd előtt álL Erről ma beszélni se lehet és nem is szabacI. 
Hiszen az egyházközség három emeletes háza jó karban és teher

mentesen áll. A korábbi évekből pedig 57.260 P 82 fillér egyházfenn
tartási alapja, tőkéje van. Csak rémlátásbeszélhet 57.260 P 82 fillér 
töke mellett csődről. 

A Misszió-ház se áll csőd előtt. Kétemeletes háza jókarban és 
tehermentesen álL Van 34 ezer pengő megtakaritott tőkéje. A való·· 
ság az, hogy az ~merikai hitrokonok az ottani súlyos gazdasági hely
zetre való hivatkozással kért ék a magyarországi hívek hozzájáru
lását is. 

Ugya Koháry-, mint a Rákos-utcában meggyőződhetik a szá
madásokból a való helyzetröl. Mindkét helyen szívesen á llanak ren
delkezésére és megadják a kívánt felv ilágosításokat, amiket ki.ilön
ben az egyházközségre vonatkozólag megkaphatott volna a köz
gyűlésen, ha ott megjelenik és nem szóbeszédek után indul. 

Vasárnal)i iskolui kézikönyv .; Az Úr szolg:í1utában. J. kötet. 
Vasárnapi iskola. Írta: Czeglédy Sándorné K6sa Margit. Sylvester 
kiadás, 1931. 161 lap', 

Czeglédy SÚldorné könyvét feiintartás nélkül, a legmelegebben 
ajánljuk a gyermek-pastoráció minden I)lunkásának ' figyelmébe. 
Hasznos könyv. Gyakorlatból született - s a tanítások mindegyiké~ 

• • 
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• 
m eglátszik, hogy nem iröasztal mellett készült csak, hanem a g)'e.r-
Inekek lelkével va l6 foglalkozás közben. ElmeIeti része - a könyv 
első 32 oldala - rövidsége m ellett is igen ért ékes, tulajdonképen 
a legszükségesebb lelki és pedagógiai alapokat rakja le az eredményes 
munkához. (A vas. isk. lényege, célja, létjogosultsága, nehézségei , 
az előkészítő óra , a tanítas, a t anító önképzése stb.). 

A könyv 40 t eljesen ~dolgozott tanításából ntindenki okul, 
még ha nem is foglalkozik vas. iskolai tanítással. A telj es hozzá
értéssel készült tanítások és a kedvezöbbnél-kedvezöbb illusztrációk 
minden gyülekezeti munkásnak hasznos ütmutatá.st fognak ny ujtani. 

Kapható a Sylveste r r. -t. könyvosztályánaJ, Budapest, VI., 
Hermina-ut 37. 4 P 20 fillér bekiildése ellenében porl6mcn/escfl , uagy 
pedig ulánuél/el, 4 pengő utánvételezese ellenében, mely esetben 
a portö a megrendelőt terheli. 

Prolesl,lns Enciklopédia címen a nagyközönségnek szóló betű

sOros kézilexikont . ad ki a Pro testáns Enciklopédia Kiadóvallalat 
a Stadium Sajtóvállalat Rt. közremiíködésevel és az Országos 
Bethlen Gábor-Szövetség támogatásával. A mű szerkesztőbizottsagá
nak elnökei Balla:zár Dezső és Geduly Henrik püspökök, a magyar
országi református cs evangélik-us egyetemes egyhaz lelkészi vezetői. 
Elnöki tanácsának tagjai a hazai és elszakitott t erü leti református, 
evangClikus és unitárius püspökök. :;Vlullkatársai soraban benne van 
az egész magya r protestantizmusnak minden irodalmi munkása. A két 
kötetre tervezett, úttörő j elelltőségíi, rendkívül- bonyo lult munkát 
igénylő mü szerkesztését Veress Jenő főiskolai tanár végzi a kitűnő 

szakszerkesztők egész gárdájának közremüködésével. 

A nUDAPESTI UNITAruus IRAnlISSZIÖ 1ÍLTAL TImJESZTETT 
KIADVANtOK JEGYZÉKE. 

1. Bencédi Pál: Hit- és Erkölcstan .......... . ....... . 
2. Boros György: Brassai Sámuel .. . .................. . 

f:'erencz Józs~f 90 eszt. jub .................•... 
- Amerikai Unitárius Társ. 100. év jub ..... . . ... . 

' " .. ,,75. év jub .....•. . ... 
3. Bolár J.: A vallásszab. és Dávid F ..... ............ . 
4. Csi[6 S.: Bibliai történetek ..... _ ............... : .. 
5. Csiki G_ : Hiszek egy htenben .......... ··· · •······· 
6. Ferenc::-Gál[i- Vári: Hittan ...................... . 

• 

1·- P 
10·- " 

·40 - " 
-·40 " 
- ·20 ·" 
-·30 " 

2·30 " 
;t._- " 

2.90 " 

,l'tlel6s khdó : dr. [van László _ "Palri~" R.-T., lludapcsl - fe lelős ,'eleló: Magyal")' I. 

I 
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