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Az unlU.rlus sajtó.
Kedves Olvasó!
Ma az Ön problémájávnl akarok fl)gla!kozni,
vagy ami ugyanazt jelenti: RZ unitáriIlS Sfl.j~ó
nagy és életbevágó pr oblémájával. Csonlnunagyar-

országon tizenegy es7.lcndó óla jelenik megllnUárius
ujság egyrészt nz u nitArius hivek, masle:::zt az
unitúrius intézmények támogMásával. Ezalatt fL
tizenegy esztendő alatt becsületes mu nkAt
végzett, bljékoztatva a közönséget- az u nitárius
megmoúlulilsokról s egybekapcsolva mindazokat,
akii, szerteszÓrvn. élnek ringy magán:yosságban,
mil1den lelki HUJJogatás hijján. Hogy ezt fl. mun·
kát elvégezhesse, az unitarius intézmények jöttek
segitIlégére. Elsö hét évfolyamában a budapesti
unitarius egylui.zközségtöl élvezett segitséget, az
utóbbi időkben pedig ehhez járult meg a csonkamag.}'arországi egyházkör, továbbá az unitarius
misszióhAz segitsége. A folyó évi költsegvetésbe
800 P. hozzAjárult'l8 vlln beállitva, mivel IlZ elmult
esztendőben kb. enn.ri kUlsó segélyt emésztett
fel a mi egyházi lapunk.
E1.ekkel n. segitő mankókkal vettem át im
is január l-im az egyhli.ú lap szerkesztését. Azt
hiszem nem sokat kell mllgyfLráznotll a k. 01\'1\86knIl1" hogy én ezektől o. rn1\n kóktól szabadulni szeretnék. l\lég peclig azér t, mert lel kemben
él egy Ö1HilIó, fiiggetlen, er6t61 duzzadó, diadalmas
unitárius folyóirat képe, amel.}' l,e1.ében tartja az
egesz ország: unitárius mozgalmának szeHemi
irfl.llyilusát s amel.}' igaz i evallgeliumi és egy·
ben modern eszmei tartalmat ny ujtva élvezi
[lZ olvasók szeretetét és erejUket megfeszitö buzgó
uldozll.tkészsegét.
Az első keresztények korána k hősiessége
.Iebeg szemeink elő tt, amikor mondjuk és hirdetjük, hogy neklink unitáriusoknak ugyanolyan feladat aink , ,,nnak, mint annak. idején ólrekik. Ma
is a Hit szúmúra. kell megnyerni a vilb.got s ezt
nem lehet ósdi, elhasznált fegyverekkel elérni.

Nem va rrnak uj foltot az öreg ruhára s lIem töltik I\Z ~j bort régi tömlőkbe! Az uj, hivő, keresztény szellemet avult dog mai formákba gyömöszölni nem lehet. Ma uj érzésvilágra és uj
bi telvekre van szükség, nmi egyben régi is, mert
j ézusi, mert evangeliumi.
Ezt az uj vi lágot pedig csnk a sajtó utJim
lehet II lelkekben felépiteni. A szószék ma fIlúr
kevés, a filai alJOstol az ujságir6. Ha VfUl nek ünk
missziónk, akkor elsösorblln szép és erős saj tóra
van szükségünk. Enél kiil elpusztul u nk s Istentói
kapott küJdetésünk erejét veszti. Ha tehát valóban hűséges és h;"ő un itáriuSok nkarunk [enni
legelsO e3 legfontosabb feladatu nk egy unitárius
sajtóorgi\lmlTI megteremtése, amely nem támnszkodik lüi!ső segitségre, hanem az iste!li léleknek s a hivek erejének hii és szolgálatkész kifejezője. Enne.k a ftiggetlen sajtónak feladata az
lesz, hogy miközben a mu lt idők Szép eredményeit
JD egőrzi, egyben kilUzi az u takat is, amelyen
végre el kell ind lllnunk, hogy elhivatásll llknt a.
mai em ber lelkében el\'égez~ük.
A kétel kedő k - előre hallom - azt fogjá k
mondani: nincsen anyagi erő n k nekünk ily messtefekvő célok m ~g\'alósitásAra. De nem is anyagiakat kérü:lk mi, hanem elsösorbnn hitet. Hitet,
amely törheleaeniil bizik az ,«nitlÍ.ri~!.s IrcreszléllY~!I
gy6zelmébcló. Hitet, !~me ly tp.dja, hogy nincs mSs
ulja a keresztény megujhodásnak, mi nt amely az
érzesvilAg és eszmei (dogma) vilAg megtidt-ti tásán.
keresztül vezet. Akiknek eblJen reJ1(lithete tlen a.
hitü k, azokat hivj uk !\ közöS mllukü,ra s az ó
segitségük kel akarjuk megépiteni fl. jö vőnek unitár ius saj'ÓjM.. Mert akik hisznek, mert akik akar·
na k, azok tud nak á ldozni is. Ahol \'fUl Jéle k, oU:
van pénz is. Van - még BIlIl ak árán is, .ha
szánktól vonj uk el II falatot. Utóvégre taJán megsem ft m fLteriali~mu sna k van igaza r Utóvégre talán mégis csak a Jélek rn (>gmerhe l etlel~ eró~ 1\
fúggenek all.}'agi létünk kevés kis 8zü~segle~11
Aki hisz ezekben nz igékben, aki \'clilnk

tart egy uj unitárius jö:el~dő ak~rAsál.mn, ~Z n~ég
áldozatok árnn is segllsegére slet uz UllllárLUS
Értesitönek. Az segjteni fog efö(i.zetésüel, adoma"ydval stb., stb. megteremten i egy uj, ungyob bszabnsu, jól s:>:erkesztett, evangeliumi és egyben
modern sajtószervet. S ha er. meglesz, akkor
még n poklok kapui scm vesznek eröt rajtunk!
Ivá" Lá8Z16.

A JÖV Ö UTJAIN.
szAMOK T Ű K R eBEN.
J{aptuk az alabbi sorokat, IImelyeket készségesen közliInk, hisz célunk lIem a multba tekinteni, hanem a jövőnek sorsdölltő óráira terelni az unitárius lelkek figye imét. A levél \'isszhang lapun k januári sza.mában megjelent hasonló
cimli cikkünkre s igy hangzik:

Kedves Szerkeszto Atyámfia!
il jövo ti/Jain cimü rovatban egy pár adat
belyreigazitásm szorul, egy-pár homályos tétel
más megvilágitást kivan. Ezt óhaj lom ebben fl.
par sorban a saját lel kiismeretem megnyugtatása
végen megadni azok szAmáro.. akik a .Számok
tükrében' esetleg fonák képet nyertek a magyar~
orszlLgi unitariu3 egyluiz helyzetcről a multban
és törekveseiről a jelenben. A jövőt nem érintem,
mert prófétfli lélekkel már előre látom, hogy az
jó kezekbe lesz letéve.
Polg/h·di sorsa nekem fáj II legjobban, mert
ott l,ezdettem és ott szerettem meg II lelkipászto ri IIUlyát egy 300 lelket kitevő gIUlekezetben,
mint segildlelkész es iskolamester 1890-ben. Ott
az . egyke" öngyilkos módszere mellett az volt a
a legnagyobb baj, hogy a kiküldött misszionfl.rillsok többnyire csak egy-két evig maradt~k s ezt
a kitett poziciót kisérJeti álloluásnak tekintve.
igyekeztek Erdély bercei közt önálló ekkhízsiákban elhelyezkedni. A folytonos változáSnak lehet
betudui. IIOgy fL bivek és II lelkipásztor között
nem fejlődhetett ki az a benső ldk; kapocs.
amely egyházi téren is minden jó sikernek biztos zL\loga ez idö szerint.
A dunll.lltuli részekbe azért járt és Jar a
pÜBIlök i \'ikári us, mert neki, mint felsöha.zi tagIlak. Mlandó sZ:lbadjegye van; amit a polgárdi
körleJkész szamara kieszközölnünk - lU ismert
lIehe1.ségek Illiatt - nem sikerUlt.
Devlwányni gYlilckezellinket lllegbiz4s folyt.au egykori tallitójuk, B6uke Oyull\, turkevei
Ilolgár! iskolfli tanár aria gomlozl'lll, akj ott ha-

vonta egyszer istentisztetewt tart s a sátoros
ünnepeken kiosz tja az Uriszent\'aesorat is. Ezért
az intézkedeseit vállalom -a felelóséget.
Ami a videki vé.rvsokat illeti, ugy tuoom,
nogy Arad és Temesvár mar a békeidóben lZer_
ve.:;-et/en fogadta a budape~ti lelkész szolgálatait
aki egyik helyen nz evangélikus, a másik helyen II ref. templomban minden Mgy ünnepen
hirdette nr. igét s egy izben nem kisebb ember,
mint .Szabolcska Mihály volt a kisegitöje_ Egyiitt
osztottAk ki a hiveknek a szent jegyeket s végül egyik a. másnak kölcsönösen. Ilyell magaslntról tekintettem en eleitöi fogva az én elhivatasomat. Az anyakönyvek tanusaga s1.erint, igen
tarka lenne nz a terkep, amelyre a különböző
vidéki belyeken végzett szomoru, avagy örvendetes funkciókat 3 évtized leforgása alalt feljegyeznők. S emelJett azokat az évvégi vizsgákat,
amikre szintén évrő l -évre ki kellett szúllunolll.
Kérdem, lJOgy az olyan alkalmi s7.0lgil.latok
nélkül hol ailnnállk most ebben 11.1, egyházunkra
és hazankra nézve egyarant vészterhlóls időkben?
Tavol legyen tölem, hogy én e1.akbÓI a szellt
szolgálatok ból külön érdemet kovácsoljak magamnak; de, . azt hiszem, köztlldomasu, hogy csak
azóta töltök idehaza néha-néha egy-két ünnepna·
pot , amióta ilyen örvendetesen megszllllorodwnk.
A püspökladán}"i étterem fakanapéja tanuságot
tehet arról, hogy lIem is OIYILll kÖllll~'U misszionáriusnak lenni, mint ahogy azt az llvatallanok
hiszile
Most jövünk ra, hogy az egyház már a világháboru előtt künn járt Erzsébetfalván s ugyanabban nz iskolában, ahol most, templomozott és
81. "Unitárius Rvangelium" s1.erkeszt6je o. tanum,
hogy ott - mAr akkor - \'ele, min~ iinnepi 1egatusommal Urvac.:iorat osz!Qttunk_
't'ermészetesen. a vasárnap délelőtti templomozás - az amerikai módra bevezetett nyári
szlinetet leszamitva - a Koháry· utcában, a heii
18-20 ól'ni hitoktntás mellett, az egyetiCll lelkésznek a lelki gyöllyöriisége mellett éppen elég
gondot adott. De ez mind semmi. Até!tll~ n .világégést, át u visszavonul Ast, át a llfoletur-thktaturát, a mely ös~zes anyagi javainkat kivette .a
kezünkból. Egyet azonban nem vehetett ~I; ~~
tü nket és reménységünket egy szellb és Jobb JO"óben, a melyllen amikor egyházunkIlak szó\'31tettel tIIdozaUal szolgé.lni kivánuuk, jó szolgálatot teszünk eg:,'uttal a magyar hazámik ia. AnlIak is, amelyik itt vall. AUllak is, amelyik odaht
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A protestáns katollai .egyhá1.közBég torv •
Ilyes alakullIt, nmely jóváhagyott szervezeti sza.-

Mlyz:l!. n1alJj{11l mliköd ik. Te~tveri cr~él!re mll~nt ,
hOgya j ogegycl1lóség és II torle l.,elnu mult nl.lp'an abban ali unitarius kfltoná k 1$ helyet foglal-

~Ink.

S hogyhfl nlkalulIIsnk és nmbicjom~jnk, a~á\'
gondnoki tisztre is mcgvú]lISl\t.hatók ... Ii,gyébkent
Uli Bcrn ldl nljáhuU annnk, hogy \'clok egyénenkénti V!lgy C3111luli kapcsolat utján re lvegyil~ az
erinlkC1.Óst. vidéki fiókjainkball legalább mmdelIu n ott Intjuk öket, jó példlwal jMnak elóI.

jHmm izben kértiik, személyes nudienciák
lJorilu az egymAst felv!'!ltó honvédeImi mill is1.terektől ho"'y a !)fo testltns tábori pUspökseg k e,
o
.
1
feté n lJallj[ egy unitárius katon ni lelkészt IS a·
knlumz1,I1.llak. A legutóbbi hivatalos kimutaté.s

•

csak 38 fó legénységi álIományIl emllerról tud
az összes dandilrokna1. Ez az oka, hogy II kornuíny kéresli nket ismetel tell \'i;;m:auta!>ito~tn.
Az u nitárius \'idéki tanköteleseket gócpontjainkban G derék barátunk tnnitja, akiket ~zért
megillet minden elismenis. Aki khez nem ér el a
],cz(ink, azokat refol"mhtus llitoktató testvérein],
vcszik gOlldjnikba. OJyflll hely is van, ahol az
apa nyert fehatu[ m:lz:lst gyermekeinek vallási
oktatásMa. Tra/missióllk abban a hel.}' zetb ~1I van,
hogy az idefolyamodók részére kellő Időben tud
meg felelő tankön.yvet kiildeni az öss7.es é\' fo[yamol, számúra. Legutóbb Győ rb en, ahol ll. pász tori
nmukát múr végzi is egy bmgó l anúrnő hitrokonunk, l S intézetböl l,értiik ki 3Z unitárius tan ul ó~ névsonlt. Az eredmén.y negntiv. Nincs
gyerek. Az idei jrulIltlri auyakön.}'v 11 halálesetet
mutat. Születes : O. Ennek:\ mai ros~r, gazdnsÍlgi
helyzet mellett, te rmészetesen, a rever~3lis az
oka, !\l1lel.y nyilt seb egyh:izunk testén s amelyet - sajnos - !~ \'e [e egy hefilggó crze[mi momentumok s RZ ecclesia militan8 erkö[ c~i erősza ka
eS törYenytillró politibja mintt nines mÓthmkhan orvosoIni.
Még csak egy pontra térek ki s azzal be is
fejc7.cm hosszura nyult megjegyzéseimet l;:s ez
az a hizonyos 42·cs ilzi\Jll. Hilt ez előttem is
probléma; mert annak legal(lbb is 4:!O-nak kellene
[ennio rendes körülm ények között . A mul t század
hetvenes é,'eiben iue leltelepedett ösi unitúrius
mllg mellett, a " álóperek fo ly tim egy idegen elem
árasztotta el eges7.en 1895. október l-ig, amikor
;\z egyházpolitikni törvünyek: polgnri h(lznssag s
1\ re versillis, életbe IéiItek egyre növek \'ö tempóban a gyiilekezetet s Ilgyszól\'ún ök ~znb t!'Lk meg
IIhlluk karakterét, 8 az igazat megvnllv!\, ők hord?zták 1I1111ak terheit is, a kepemegvllltilsi alap
reven, t\lllely tekintélyes ÖSszeget ké pvi8el t. Akit
érdekel, nézzen utana az Ara!lykönyhen. Ez az
elem se volt Szal!0ra. l.egtö\)uen kör.ülök !lr.Óta

visszatértek ősi eg.'!'hú7.nkba, vagy elmentek a
mindenek ulj ún oda, nhonnan nincsen VISS zatéTé!.
Ez a ·f2 8zomoru históriaja.
Ma mnr a budapesti ekklé7.sia tnlajdonkép.
pen - erdélyi gyülekezet. Csnkhogy eppen elO'
kissé véletlenül innen van aKirillyhágón. 'l'aghi,
vezetöi nagyrészt menekiilt hiveinkból kerültek
ki. És - lm valaki - ismerem mimlen vMtozu..
tAbn.t1. Azt is tudom, hogy mit ér felekezetkö7.i
viszonylatban is, hogy a nemzetközi kapcsolatokról ne is beszéljek. Adja lsten, hogy feladatát
mindig ugy teljesitse, mint ahogy legjobb tudása
SMrint - az e ~yházi őa világi elem harmonikus
egyiittmiiltödeseve[ ....,. eddig is teljesiteni igyeke.
zett. !Oi!önben: BéP::e velünk!
J6:an Mikló.,.

Mit tanácsolnak a számok 11
Az 1930. évi népszámhilils községenkénti
adatait feldolgozó hh'am[oa kiadvány 1932. kar{LCsonyám megjelent. Megj elenésével sZ!\mullkra cS!llódüst hozott, mert a z unitflriusoknt' !lem
tlIule ti fel többé kiilön csoportbl\lI, hallem! hiva·
ta tosan is besorozza kicsiny létekszámuk miatt
az u . ll. tör pe egylui.z!l k esoportj:"\ba s rólnk csak
az egyéb vnllbunk rovalll.ball ad táJékoztatást.
Az egész t:'Ljél;:oztaló, am i ~ rólunk a kifidvány
nyujt csak an ny i, hogy számunk 1920. óta tiz óv
!llaU csak 42 lélekkel szaporodott s léleksz"llmnnk
ma Ű2ŰG. Apróbetüs jegyzetekben még fe[fedezhetjUk azt is, hogy az ország mai terliletén 20
olyan közseg vagy város van,ahol az unitárius hivek
lélekszlUlll\ a 30 lel ket eléri, vagy megbaladja.
E sorok irója engedély t kert és ka]lot~ a
m. kir. közpon ti statisztikai hivatn1tól, hogy az
unitúri usol\l"a vonatko~ó részletes adatokat! Itiil"
hassa. g munkát Szent-lványi József joghnJlgn.tó
hivünk lelkes támogatilsával el is vége»tem II
ma. remlelk.czésemre nJlnnak azok az adatok, me[yek lll', uniti\riusok közsegenkénti eloszláslira \'0,
natkoznak.
~em cél unk, hogy er.en adntokat 1\' multra vOllatkoztnssuk s azt bál'milyen formában kri·
ti ka lát"gyává tegyi.i.k. Csak az !Idott ténuyeJ Iii·
"ánunk foglalkozni: /lZ 19aO-ban meglevönek ki·
mutatott 6~Gű unitarius lélekkel.
Az u ni t:"iriusol.:: közUJ 1930-bnn 1\ székesfű
yhrosbnn élt: 251 I, a törvényhatósÁgi jogu vá·
ro~okban: 17 L, a. megyei v árosoku~m: 955, a
községel,ben : 2029 lélek . Egészen más' képet kapunk azonuan akkor, hogyh!l fiZ elosztódúst nr.
egyház s~cr\' ezcti ueoszfH.S alupjáll vesszUk fi·
g.}"elem ue. Negy anya, egy társ és hat leá nyegyhazközség\)en csak 3635 hivUnk eJtt mig n többi
2G31 lelek , a. hivek 41 ~i\zaléb srórványbnll

Előro bocsátottuk, hogy hogyan képzeljUk
Hfi 1\7. ig.\' U,I'OI't adntokat egybevotjUk [l)I
' 1920, ó\'i kiszl\milolt ndnlol1kal, nkl,Ol' (lzt tnlá1- el II szórvány gondozását, most mÍLr I'cg)'Uk vizsJuk, hog.\' !iz ó\'\'el ezclótt n hi\'cknek csak ,a4 gálat alá l\. t.értJüs m{lsodik felét, hogy U}30. évi
llZNZale)(a élt &Zót'l'ún,rball, tclu\t flZ elmult uló lIéps~ámlúlúlI adatai nlnpjlm hol találjuk meg nz
nlaU a szÓt'I'úu,Yszaporodáll 7 llzúznlekos nö\'eke- nui tMi us 117oórl'ányokat. VizsgálÓd{lsainkat ors?Ílg.
részek, geogrilfilli egységek, illetve ar. egyhil.zl
dest lI1ul:ll,
Ez uz eg,rszerU ndnt mcgg'yőzhct mindenkit szer\'ezeti beOS7.tás alapján ki \'ánjuk elvege7.ni.
arról , hog,Y II csonkllll!flf!ynrorsdl.gi unitúriu;,;sÍlg,
Néizii k meg az unil{trius hi\'ek elhelyezkefőként hi\'einek kis száma miatt jelentőségé n ek deset II csonkamagyarországi területen a nflgyobb
legnagyobb reszóbeIL szó!'\'úllyeS'yház s miut ilyen . csoportok alapjim :
500 lel k en f elU l :
Budnrok
3~
kell hogy bercndez;'c életét,
~&l1
Sollsholom
, J elen uolgozlltba ll. urra n kérdésre ki\'(m unk BudIIpes!
K~cskeméT
feleletet ndui, hogy hol \'Jl mlak ezek II 87oÓ,rI'á- tOO - 500 l élek :
G ádOr os
nyok CS hogyn u ké pzeljiik el fizok gowlozasnt, H6dmezőv.isárheiy

élt"
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Az ,.Unitú rius. I~ r tesi t ő" elmul t súun úb:tn
r/unutnttnm nrrll, hogy IIlkalmi istentiSzteletek
tarl{uj!\ ,és t'C/ldszC/'es sz6rv{Ul ygondoJdlS között
nJlgy és életbe\'ág6an fonlo s klilönbségek vnnnak.
Rámutattnm a rra is, hogy csak oU lát unk \'alódi éle tet, llhol az egylu\zi vezetök mellett II
vilúgiak is kiyc~zik a muguk részét ar. egyh ázias munkából. 'l'e hiLt IIhlloz, hogy l'gy szórvány
élete rendszeres és oeye1.etett lehessen, szükségünk VIIIl egy lelkes, mUll kát es fámdságot nem
saj náló szóryánygondnokl'!\, akinek ez a tisztség
nem cimet, hane m kötelességet jelent. fl'eladat!l
II szórvány biveinek pon tos nyil"ánta rtása; gondoskodik arról, hogy az egyhflz vezetösegenek
ludomiLsa legyen az iskolakörel es gyermekek számaról, n szól'I'ány Bzcgényeit nyiln'm hlrtja. s azokról igyekszik a gazdagabb hivek u tján gondos·
~od n J. Kezelője a szórvany könyvu'l rat mk, eljuttatja a hivekhez az ~ Unit:irius Itrtesitö"-t; gondoskodik 111'1'61, hog.V alkalmas helye n, lalún valamelyik hi trokonn:U összegyiileke1.l'e hallgathassák aradión
közvelitett llll itál'ius Istentisztelete,
ket, I~s idu kelJ kllpcsolnu n)( a tlLvalyi kör i közgyillésl'e dl', Ivlln László által beadott "ilúgi predil,útori intézmény gondolatát" nmely elgondolás
szerint II szórvány veMlöju egyenlöre évente
negyszer : óss1.cl és tal'a~szal l,et-két alkalommal
ar. egyháú vc?,etós,ég iLl tIli elöra kido/!}oJfoll imát
és beszédet I~ hi\'eknu[( felolvas9a s IL ldje1ölt
közös enekeket vezeti. Hi ~ze m llzt, hogSim mindenü tt lelkes v ezc t őkre buklillnun k, a kkor kevesebb l e~z ti. \'cllzleségllnk 1\ s/órvúlIylm!l, kisebb
lesz a rel'erzúli~ok és nz !tttéresek SZÚ !II;].
A kiszúlló lelkóllz i1ltul tartott alkalmi 18~enlis.~teleluk (évente legl\lilbh cg:y)~ m~gfelelöen
~ll s.~uksegszfJrU(lU egcszilenék ki a s~ór\'án.vok
elet.~~. él! g(,lIIdo7.ásnt. 'l'ermésr.etes, hogyelleket
a rO\'I\I~ n el mondon gondohltokat élettel egyhá~uuk lnvatal08 \'ezelóinek és "illéki lelkes hiveIllknek kell kitöIte uic.
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A felsorolt harminchárom helyeit
unitáriusok zöme : 44.87 lélek. Huszonöt 10- 20
lélek közötti helycn 3-1:! lelek s tiz lelken al uli
tö rpe szórványban lakik !l72 lélek. A kim utatúsbun közölt hel) eken Budnpest, Hódmezö"ásárhely, Polgárdi és lo'iize8gyllrmllt; De \' Jlvflnya,
Debrecen, Szeged , OrOShn7.fL, f{U llosvár és Rö_
hön'yen anyn , társ és lelUlycgyhfl7. miiködik, Az
emlitett helyeken ki\'ill a szórvnnygondozús kerdese meg \'an oldvll nz u. Il, pestkö rnyéki városokban: Pestszcntlő rin c, Pestsr.entcl'zsebet, CsepeI, Kis pes t, RúkospalotfL. és Ujpest. A 81.6r\1áIlYgOlldozús bes7.er\'ezésre es megoldúsra vá t' 17 heIJ'ell, a melyek közli I alkal nti lsteutisztetet tartatott 7 v!irosban, mig a l'clulell'e7.ésre úlló Jldntok
közti! JO lwlyen minde1,l(hJig Illég afllll tartntott
u nitllrius [ ste llti ~z l ul et ,
A beszcr\','zcndö szór\'{Iny hclyck ' közill n
közigazgatási duttántllJ tcrUletén fekszik Pécs, G,I ör,
SZQkesfeIte!'\,8r, vuhunlttt közösen Sopron ( Ig lélek)
es Szomtmthely (13 lélekl. Bmh,pest \'idékén beszer \' czendő Sas hulolll és Budafok és szorosabban bekaJlcsolamló II gondozásba Rákossze ntmihály és Pestujhely, nr. e l őbbi II sashalmi nZ
utóbbi II r/l.lwspnlotd hi\'ck kel cgyllU, Pestmegye
terülctén I';:ceskeltlét ég C..:glód, vnlnmint Bácl!
Bodrog llleg,rebl'l! Elija (19 l őlek). A hódmező
\'flsárhul) i egyházközség te riiletón fekszik !u\rOill

•

•

JiÖZSeg: Oútloro9, Szenteto~nya es Dc~ekcg,rhú1.n.

csntlakoZlk Gy ula ~3 Mel.ötul',
ktH u tóbl>innk cllMnSll u1.0n bll1l Budapest ről is
megmlósillmto. A clelm.lcen i le {,.n y~gyhúz Szórés rószhcn

ide

,'ánya Miskolc és Nyiregyhflza s;:m,tcn ?eszervczcntlö volna ebbe fl. munkftbn. h, ]\'Ul eSIk ennek
II vázlatos dolgoziLfnnk n keretein n7., hogy ráJ1Jutftssunk arrn, hogy IlZ emlitett hel)'ek körl! ékén fekVŐ fnll'nkbllll
mindeniitt talá lunk kiS:bb csoportokbIlII unitúriu s híveket.

Az alkalmi

IstentiSzteletek természetesen

lo\'!ibb folytatandók olt, flllol időről időre turtat tll,k

és beszef\'ezelldök ott is,

ahol mindezideig llem

indulhlk be. Meg kelt k ercsllUk híveinket, hogy

irják össze ll? ott lnkó hitl'okollokat és meg kell
kezdeni II valóságos missziói munkát i~, amely
nemcsak alkalmi Istentiszteletek tal'tásából áll,
JlaM111 cluégzi ff "clldszel'cs beszervezést -is, A fcladatot vúzoHuk, A Illcgolfllts hoz csak az t ud közelebb jutni, aldnek módja és alknlrua van arra,
hogya hivel;et llleghilOgnssa, Egyhúzullk e téren szerencsés hel,l'zetu "[[ VIlll , mert fl. püspöki
vikiu'ius fcJ~öhúrj t.llgsAga révén,.!~ mi~sr.iói lelkész p' dig e mlit e tt Illlnsllból l,ifoJyólug szabadjeggycl rcudclker.ik ~ kis utánj iu'ással lis úldozattal az ~lJf1i1ári u s Ertesitö" szerkesztösége ré\'én is hozzá tuduállk Jutni eg.}' szabadjegyhez,
!llllelyeknek fl. rcván a gonduzas, beszervezés és
Mlnndó jellegü Il\togahís munkája elvégezh ető ,
Akinek fUIt! \"lHI II Imlhlsfil, hallj'L és érezze
meg II szá mok beszédét, Ha Itolgof.u nk, nkkor a
lekicsinyel t stati~z likai adatokba életet" unitari us
élelet wdunk Önteni. A munka f:irad ságot és időt
igénycJ s erednHín.}'ei a jó \'c ndő épitésében nyila1koznak meg,
Fereucz József.

ISTEN ELÖTT.
Gép és lsten .
A '.r,'Hotott "!lig lódrog,.. drj ~
a. Z.l~" fla l".1: ""~j,'I.,,Ó,ol\.
(Bó,o. 8 r. 10. v.)

A tizenötmillió IlHl nkauéll,illi s7.el\vedésciben
fuldokló Amcrikálluk 11 parton áll",~ egy uj gazdasági elmélet dobja odll fl mentöövet nllt ígérve,
hogy sem mi m~s ncm képes megm~lItelli az elpusztulás s'f.élón álló ILtllerikai nép élctét, csak
ez, Gazdasági elméletnek ncveztük, pedig e nnel,
ke~etcit már tulnötte s ll. gyorslitemli amerik,~1 életben v{\ll~s lett belőle. Vallás, amely
~.o~e~c k lelki vih\.gfit II boldogitó Megv:iltás
oromevel Wlti be s rendelkezik mindazokkal
II szuggesztiv, mesaiási, jObb jövőt magába hordozó voná80kkal, a mely eddig csak a. pozitiv val-

ltisokn fl.k volt ltlh~jdo!la. Az amNilii ul ~ ágárus ml.
e zt az uj vallást emlegeti, mikor 1\1. UjSi1gjá1 kinillj:l, hiszen II fol.\,óirntok és II lapok teh'c vunnak dicséretével s nz olvasók valósággftl fnlják
nz uj e\'l\ngeliumot. Az nmerikni nép!'t ml\ ismet
elöntötte valumi biznkodás egy uj lehelósc"_
ben, egy uj jólétben, amelyet a .. techllokrnti:~
hl\'ei em legetnek lIeki.
Igen igy hi\'ják az uj vallást: leeh1\okrntia.
S :unint'neveból ki lchet 0lv1Isni, fl hitvallói attch.
nika, 3- gépek uralmát ertik lIlaua. Egy new-yorki
lap (\'auity l>'lIir) ~zerint 36 mórnök dolgozta ki
nz uj hit\'alhis szövegét a Columbifl egyetemen
N, M. Buflcr védnö ksége alatt. Elgomlolásuk
alapja az, hogy Amerikában a pimz és hitólólet
megsziinvé n, e~D'es terliletek önmagukat megszen'ezve és önlllnguknal, minden siUkségletét
e16állitvl\ áll értek IL csereke reskcd6sre; eroek II
területe k Illa ismót :ll'im)'lngos jólétben élnek,
mig azok, amelyek tov:'tbbra is a régi p é nzren~l
szer alapjlm állu[I.];, fuldo\(oJnnl( a n,yomorus6gball, Egyébként fl techllokra ták ncm uj szerzet,
me rt ők már előre JIUnk IL Illai nyolllol'Usúgnak
b ekövetkez ó~ét és 12 év ót!\ il olg01.0tt 25.000 tudós teehllikus és közgazd!\ :\ mui l'oPllalll tcnük
e!ől; észilesé n , A fejiik és alapítójuk
Hooward
Scott főm ém ök , aki barátiiival egyUtt nagyszerüell ismeri a Illai gÓ{lberendezlwdés' clőllyeih
Szerin tük a technikai hahLd6s
terenHette
•
Illeg a Illtlukanóll,üliséget. A gép tcljesen, vagy
részben helsettesiti az emberi munknerőt a igy
az emberi muu kfmL töuoo nincs szii kseg, J{ ~ ve~
sebb munkaerővel töubet lehet lerelll1eni : óriAsi
csodája ez o. gcpi berendezkedé~lIek. Ma JlZ 9 '1.szes legtöl:eletcsebb bercndczl,edést v~,'e alapul
az 1020· es jóJet tiz;;zercsér lehetne biztositflui al(
egesz népességue k, 111\ 11 2;:; és 4,) év közötti , fel;
nőtt lakosság ú'i (iGO órát dolgoZfUL csupan. Ez
köriilheliil nl\.]li l,ét ómi Ulunka idöt jeleutene, 'I'ermeszetesen amig I~ gazMtlkorJ{Ls a profiton, 1\
hasznon épiil fel, mindadd'ilr Cll leh etetlell, mert a
gép lulajdollOs l~ ncm 11Cve .~ebu órát dolgol\tat, ha.nelll ugyulllllmyit S a fölö sleges Jl)Ullku(l rőt llizárja 11 lIlunkílból.
Azonban fl. teChtlOkmtílk szerint , 1940·ben
elkövetkezik IL mai ]lrofit- gnzdfllkodás teljes csőd_
je s !lkkor át kell te rni ' Amer-ikúnlLk a fogya sztás-gazdálkotlúsru. I~n llek elve az e mberi sziikségle~
tek meJHlJisege lesz. '!'ijkéletes gépi berendezcg·
set ke vés munkaerőve l hamur elő ~lt:het terem•
teni az ö3szes emueri sziikségleteke t s nt m marad lilás hátra, mint Ull!lfl.k - a gazdnsúgi egyenlŐ,
ség Idve 1I1apján vató - szótosztúsa. Ez t:ibbé
ncm pénz segitségével 1örténik, hanem ui7.0nyos

energia-egységeket jelentő szel\'én~'ek ~lll.pjiUl.
Etek át nem rubázhalók volnána k s b)ZOilyO~
"ló mulva elvesztenék én'ényessegUkct. l~zzel kl
~OIOll zArva a mai keresztény t6.rsadalomnak eg~
, "' bUne 111. anyagi java:'- 8zeretetétöl Mfusnyu
,
""
rortöU 'pé~zgyUjtés.
Az aruk úra nz eIMlllo..!r~
ditott energia egységeklJell volna !lleglLlIa.pl.tv~ s
szelvények mindenki a maga saját egyéni lzlese
szerint váltana he fl. ueki szükséges dolgokra. Az
egyéni sikert és tehetséget jutaJ~Hznill.,; a makacs vpllakodót büntetnek, de '1It11de"h megkapná a létminimumot.. Az általuk feltUnteteU leltar szerint legmagasabb jólét Amerikában volna
elérhető, már kisebb Európll.ban s legkisebb
Chi.lllÍban.
A technokraták tervei iró,nt nlllr érdeklődött
az amerikai penzvilég, a Wall Street, cs a római
Szentszék, szóval az egész u. n. tekintélyes konzervativ vUng. Hogy ez egyszer Illeg fog valósulni
az I\[l/!'yon valószinü, mert a kon1.er~.ntivol, is .megállapitják, hogy csak al,kol' lesz but II ma! vltlCl'lgllól, hogy ha vagy l\ t.iu·sadalmi bel'endezkedés
változik meg, vagy a gépeket törik össze. Az
utóbbi azonban nagyon valószinlitlen.
TehRt minket, mint keresztény társadalmat
a terv közelről kell, hogy érilItsen. Mit szól ehhez
az evangelinm, mit szól boz1.á az lsten? A tervet c3IJk mérnökök és tudosok csinálták, tehát
bizonyos mértékig elvont emberek, akik /IZ em ber
~JJU3 szükségleteit mégsem ismerik. Nem számoltak a1.1./ll, hogy a természetes sziik!:légleten
tul még egy magasabb sziikséglet is van: :11.
örök javak megszerzése. Kétségtelen , hogy a
földi javak megszerzésében ők mesterek, de mindezek elöteremtese nem jelenti az IstenorsT.!\.ga
eljővetelét. Nem r ez csak alap nil lstenországa
,megvnIÓsulé.sához, amely nem .szemmel láthatólag- jön el. Az lstenországa a lelkekben jön el
s enn~k. Ilugy, cgeló szükségletct érzi ma az egész
embenseg. A technikai fejlódéasel párhuzamosan
folyik egy másik belsó feljódcs, amely sok tekint~tuel\ a tulzó technikai kényelemllH~1 es igényesseggel uemben áll. Illelve csak addig áll SEemben, amig az ember megeUlgszik a techn ika. eredményei"el és nem gondol arra, hogy a technikai
szerzemények birásától ö még lehet állnt is sárban, piSZOkban fetrengö alsóbbrendU lény. '
Ma valóban' uj világot várunk, de ennek
csodÍlSBá.ga es fense mellett n technokmták "iIÍl<rR
C8a~ talmi felly ~~ ..mul~ndó dicilóség. Mert ~i
ilI~L emberl>k az orok feny eljövetelét, az lsten
~alllak ,róldön való megj elenését ·várjuk. 13 ezzel
0s:'zelll\lrve ez az uj gazdasági vilfig csak olyan,
IllULt a. nap fónyéh llZ mérve lit villnnyliuupák
[Vdll Ldsdó.
mcstersegPB, hideg csillogllstl.

A NHszövetség vacsoraakc16Ja.
A sulyos gazdasági viszonyok nyomnS1.tÓ
hatása talán sohasem volt érezlletőbb ugy lll.
allamgazoálkodás, mint amaganháztartás ter\ileten, mint épen nnpjaillkban, amikor i ~ IlIHelten
ujabb ÓlI ujabb gondfelhók torn)'osulnak a lil.tó- hataron és a fizetéscsökkentés, aoóemelés pusztitó szele már-már fe lborulássnl fenyegeti n. 80k
töprengéssel, lelki tusnkodússal összeállított költségvetések Bzállladásait. A bölcs szólásmondás
azonban azt mondja.: Ahol a legnagyoltI) l\ veszély, olt vall legközelebb a jó Isten. S ez valóban ugy is van. Amióta a. gOlld elléj e mélyebben
szánt az emberi ~zi vek talajában, mintha több es
több álooza.tra kész lélek szállana hadba a jóság
diadaláért. Az e mberbaráti munka, a karitativ
tevékenyseg, a szocial is rCl!Zvét mim] szélesebb
és szélesebb munkateriileteket hódit a mllga számára, mind Wbo és több lelket igyekszik megnyerni az emberi tilrsadalom és IlZ lsten orszá<rl\
hasznos épilö Illunkilssilgának.
o
A mi kis unitÍ\rius tarsadalmunk is lelke
mélyeig átcl'eztc a mai idők fokozott kötelességteljesilésl'c inlő szavat. Számbeli sulyát es anyagi
erejét szinte meghaladó módOn törcliszik példllt
adni azoknnk, aldlmek a lelke ar. emberi reszvét
és áldozatossúg számára még ma is hasztalanul
ostromolt kinai Jainak latszik.
Ennek ar. unitiLrius karilásznak egyik legszebb lelki kivirngzása az unitárius nőknek nz az
akciója, 3mel.\' a tavoli, bérces haza szülői otthon
nélkül le\'ő fiai reszére biztosit hetenként harom
meleg vacsorát.
Az akció rcszlelOlunkajáról volt már nlkalmunk az Unitárius Értcsitó hasábjain nehány izben beszámolni. Az aláhbiakban össr.cfoglnló kepet óhajtunk nd!li Ilnól fl, fllllnl;asságról , nmit
unitárius testvéreink II (Iiákvacsorfl. mozgalom
sikere érdekében eddig kifejtettek. lD31 _32-i k
évben 108 diákvncsorát osztottunk ki. B:gy·egy
vncsorim 25 diák vett reszt, tehát 2700 " :LCBOra
adag készlilt összesen. Ennek értéke szerényen
szé.mit\'B. legalább 13.')() P-t lesz ki. Ennek !IZ
összegnek fele értéke állt rendelkezésIink re legfe ljebb. Mhsik fele asszonyi kezek szorgos numkhsságá.ból tevödött össze . 1D32-33·ik évi \'n:
csora. akeiónk megkezdéséről 1D32. n?\'e mber~
szá.munkball számoltunk be. Atermeszetbelll
adományokhoz Ilccembel' hónapjúban II követk.ezóket kuptuk l,ezhez: Dr. KOZIJl1\ Jenőné 3 zsak
liszt, Suberka Károl.vné 10 szál kolbász, t epertő,
l oldal szalonna. 4 diák vacsora költségeire ndományoztak: vitéz Kozma F-nc és Héderváry H.né,
3 diákvacsorára : Józan .\I-ni! és Dr. Mil,ó r-né,
2 diákvacsorára : Ör.\'. Háduly J- né, özv. :\',\'iredy
J -né, dr. llr. Daniel G. ,HegJi Gs- né, Pételtr.\' G.y-I~c!
Szabó D-né, r.J ipkai A-Ile, l diák vacsorám: CSikI
G.ne, Mikó G-Ile, Zsakó l-né, PfillSllcrtl I~.n~.
dr. Kelemen B., Kisgyörg.v S-né, Selle.v E:IIC,
Bodnar J-né, Rend A-ne, Belovári l-né, Urmos s,"
G~'., Dimény M., v. Nyiredy G-né, Kárpll.ti S·nu,
Kovacsi S., Kiss Irén és Jolán, dl'. Sr.en tl éJek,l'l~é
Szusz Anna, Unilári uS Missziú l-láz. 1,'ebmAr Hg
50 diákvllcsom készlllt. Egy.egy Vflcsom ~5 diáknak, tchá~ összesen 1250 adag.

Az !l. ungy megértés, menyei mozga.lmn~
kat IH: nnilúrius li'1r~lIulllom felJcllroltn, bl:>:loslt
bennUnket arról, hogy nkciónkat 1\ tanév befeje:>:cscig fcmmkndiLs nelkUl sikerrel folytathnssnk:
Mi unilúrius aas1.oJl,\'ok, édesany"k vflllatroskafZto
hétköznapi gondjaink közepette is bizakodó szivvel és e rős lélekkel hisz Unk eltY boldogabb, Istennek tetszőbb vilhg eljövetelében. Tudj uk. hogy
minden :l.prólékos gom!dlll össze?lIito.u köl~ég·
,'etcsnél SlIl\'osabb feleloséget húnt nmánk az II
l.:őlf~!lveté8, 'amelynek egyensulya nem balo.tt szamok de élő hÍ\'ó lelkek oszlopain Ilyu~zlk. Ennek ':1 [dh kőllségL'cUstICk tételei közül nem sza:
bad hiányoznia az unitárius jö,'endó, a főiskolai
ifjuság thborÁuak sem. Anyai. sziviin~ In.eleg ér·
zésével ' hivj uk fel tehát mlllden ulUtán~ls lest:
,'érünket: juttasson bár csak egy falatot IS a ml
fiaink szerenyen teri tett asztalára.
'l'estvéreim! Havasok alján megbuvó kis
székely fIlIvakból sok-sok könnytő l , gondtól fátyolozott szemll ll11itllri.us ~d?sanyának fel~nk
szálló és némasllgában IS kero szava találjon
utat s~i\'ei nkhez.

....;,HIREK.
I Apponyi

Atb e rt gróf

I

~meg

néked az én keg.relmem" szólt az
Ur s nemzetünk egyik nagy személyisége ~r~k
úlomra hajtotta fej et, amelyből elak egy Ilwsil.:
életben van ébredés. Elég néktek az én kegyelmem - ig-y szólt mihozzánk, magyarokhoz az
lsten, amikor 86 éves korában fl. maSJ'al' ügy
nagy katonájáuak ker.euől kihullott a regyver. Mi
ah"tzatosan megn.\ ugszunk az isteni akaratban.s
köszönjük, hogy 31, isten i kegyelem ily sokáig IS
megórizte életben út II mi szIlmunkrn. Mi a bóst
tan ultuk meg tisztelni benne, aki mindíg elhivntás alapján telt, beszólt., harcolt. Ott volt minc1enlitt, ahol szegény, elnyomott nemzetén roppant
tudasával, nemes 11lflgatartásávnl, fenkölt szeHemé\"el segithetett.. ~ tette mindezt azért, mert
ha1\otta lelkiismereiének szózatát , amelynek engedelmeskedve indult el utolsó utjilrll. is. Teste ·ott
pihen az egyetlen Árpn.dhllzhól sÚl"mazó Idró!yi
mflradnin.\, közelében. AImfHljol1 szépet es dicsót,
fi magyar igazságnak: az Arpádok Illmállak megvalósulásáról.
Póstai befizetó1apot (csekket) mellékelünk
TIlai számunkhoz. l\lindclI egyes olvasónk meg, még azok is, akik már eleget tettek
kötelezellségüknek. Ugyanis szegény
akik hüséges banitai lapunknak, de
valóban anyagi helyzetük teszi lehetetlenné az
előfizetést, azzal a kéréssel fordulnak tehetősebb
ol~asóinkhoz, hogy helyettük is fize ssenek elő
szamukra az egyetlen unitá l'ius szellemi forrásra: az Unitárius trtesitöl·e. Aki ilyen jótettre
voíl1alkozik, kél'jük jelBzze ezt a csekk hátlapján,
meg is nevezhetvén az illetőt, akinek javára tör-

ténik az e l őfizetés. Valamint jelezze azt is mind~~. e1k~loml:n.al, hogy hl).lunknak küldi a Jlénzt
e l of~zet~s feJc~n. N~.~IOgy félreértés törtenjell
s mas clmen. konY"e!J~lt el, amit pedig szive sugallata szermt az UIl1t. ~l"lesitönek szánt.
, . Lap.unk el~fize.tési diját különben az egyhazl adobeszedo Peterfy Jenő afia is áh'eheti
nyugta ~nenében, ~k.it munkájában támogassa_
nak a hIVek testven szeretettel. őrajta kivül
azonban senki más fel nem veheti az trtesitó elő
fizetési díját. Ha tehát mas valaki jelentkeznék
kérjük tessék az illetőt rendőrnek átadni.
'
,\ z Unit:iriu& ~rt n;lö fentartáaára uolgiJ.ló összegek egyházunk pénztara :iltaJ külön uámlan kezeltetnek.
~:ppen ezért lapunk uanitait Mrjük, hogy minden eset_
ben közöljék kiván a.águkat , hogy az iIIew befizeth lapu nk janira történik. Csak Igy tudjuk _ remélhetóleg
- anyagillk terén is mcgállani a nehéz idök visz ontag_
ságait.
o

A Nöszö"ctség gyiilé~ét minden hónap 2. uüwrtökén
d. u. 5 órakor tartja II il1iss7.ió Ház nagytermében. Költségkímélés SZe ml)OntjÍLból nem küldünk minden alka_
lommal személyre s zóló mcgh[vót, de mimjen testvérünket örömmel várunk és hítullk kö rü nkb~n.
A Pe rcze ln é Koz ma FlUra L~'a n yegyl el összejöveteleit minden h{onap I és 3-ik v,,~ilrnapj6.n d. u. fél" órai
kczdettel tartja (Kohár y· u. 4. Tanácstcrem) . Konfirmált leányainkat - kik még nem tagjai az Egyesület·
nek _ szeretettel hivjuk és v,írjuk el;yesülelünkbe. öszszcjöveteleinken ti ,,Jamboreen" kiállitandó magyaros
kézimunkákon dolgozunk.
•

CserkéSzcsa patunk Székely Mózes
öregraja febnllir Hl·én , vasúrnap este 7 órai
kezdettel tartja az e lső músoros estjet Id"ccal
eggb"ktJfDe a Hákos_uteai Misszió Haz Ill1gyt~rme.
ben. Erre az estrc mindenkit szeretettel hivnak
és várnak az öreg fiuk. Az estély iránt annál
nagyobb az erdeklődés, mivel ekkor .m uta~ko7.ik
he a c>ierkeszcsapllt most szervezett neg1s~olllm u
énekkIU!\. Belépődij nincs, músor ám teaJeggyel
eSJ'ütt 1 pengó.
A le lki li l!'ység nevé be n c. IIInu6 ri ~z6munkblln
megjelenI cikklJnkre Dr. Elekes Domokos szekely/;ere~z'
Iu ri IJgyvéd afill és kör i fe!Ugy/dó gondnok felel orel kUIdön be. Bá rmennyire is slIjndtjuk. dc eb~en ~ szdm~nk
blll1 nem vollunk képese k köz/lln) II cl.k~er helyhulny
mialt. Ug yllnis Jllpunk minlszre relnö.kseg l engedé!lyel
csak 12 o ldalo n )e lenhelik meg. H drclUsblln honuR.
Bi blin(rráinknl februá,. 16-án, márciu s 2-án és március 16-:in tartjuk, es~ fél 7 órakor. Vagyis röviden:
minden hó első és h'Lrmadik csÜtÖrtök(in. Ez a nap b,zonyult legnlkahnasahhnak bibliakörünk kiép!lé~ére. ~
bibliakör megszeT\'czésénck időueru vol tat mi sem b,zonyítja jobban, mint, hog)' n rész tvevők n~:na ~oly.to
nOSlIll növekszik. Az lste n gondoskodik uz uJ un,tárrus
vfl.n:i ~i közszcllem me~tel\lmtésCriil! Legyünk (Iz II akaratúm,k aláz:,tOB és készséges nolgái!

~;Iiif ize l ,;s a i\etuzlény .\Iagvelii c. unita ri"" fo l~"-

ira l rll. Az intelligens magyur um00<
... rru ss g Il KolozS"art
.'
mcgjclenii K. Magvetőt éft annak III ontud(llos uml.l\~,~s
ság szemponljáb<jl v(lló jclcnl':;ségét ismeri .. Er'",ŐI {ol:~
leges szólluni. Az erdélyi rollS~ gazduági VIUOII}O
o

u,

e.

XII.

j.
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tonban aZ clól;zctök sz,lmflt annyira lcalJnsztották,
~a~Y" kimlfis financiális neMzségek kel jár, Az illeték:s
tónfezQkkcl v"ló IC"<!l clés ercdmén~é~cn ~ll~mra va~.
laltam, hogy a csonka·mngyarorszagl unItárIusság f:gyeimét _ a mi 50kfelé vnló adnkozftsunk közepette. IS
_ fölhi"om arra, haj('Y inkftllb vonjuk meg aZ adakoza:l
má s iníny1.lfln, dc 'l Keresztény Mag'o'eti'ire fizessünk elo.
f::"i eiMizetés J() pengő.
Az O. K. H.-nál foly6számlát nyittattunk: "Keresz·
t<iny Magveto _ Kolozsvár" eimen (V. Nádor-u. 22.).
Az elöfi~tés póstau lah'ányon i. beküldhető. De elfogad
e1öfizetéseket a bpesti lelkés~i hivatal és i\lissióhh irodaja i8. Ezek 'u; összegek is a folyóBzámhírn fOgnak hefi zettetni.
Az elofizetési díj beküldése minden további nyilatkozat nélkül eJégSl!ges. A c.onka-magyarországi intelligens unitáriuS$!8g súllynl 1>iró ós számottevő tagjait le"éiben is fel fogum keresni, hogy ,lZ előfizetők so rába
belépni szi"cskedjenek. Alir;;nt is levelezést folytatok,
hogyaK. llL mílr l!l83. ó,'i I. számától megküldessék
azoknnk, akiket uz unitárius ilgy áldozatkész tiimogatójának vélünk.
J)r. Tóth Gy.
A kebl ; tan liee tagjainak becses figyelmébe ajánljuk
a kcbli tanács allla hatilrozat:a, hogyakebellleli egyesületek nyilváno s elöad{l~ain kh'unat05 , hogy minéllöbb
kebli tanácstag vegyen rés:tt, ezzel is jelezve azt, hogy
az egyházközség tehetségéhez képest ugy anyagilag,
mint erkölcsileg támogatja az egyesületeket. Ezért kjscrjük figyelemmel lapunkat és ha n:t Unitálius Nőszö
"ehég, a Bl'1lssai Sámuel ifjúsági egyesület, a 345 számú Janos Zsigmond cserkéBzcsa pat, a Perczelné Kozma
Flóra leanyegye!ülH vagy a Bölöni FarkalI Iparosok KöI'(' tart összejövetelt, "agy a Dá\'id Ferenc egylet tart
telalvasast, akkor jelenjünk meg min él szá mosabban és
"együnk réSzt munkájukban, enel iB jelezve az egyhii.zi munkássag minden \.erCn való eg)'Ütténést és unitáriu s ösuetartást.
Az Igazgató Tami,'!; üll\~e. A Magyarországi Uniuirius Egyhá:t Iga:tgató Ta!llic~a f. évi január 20-án,
dr. Mikó ~'ercn c rőgondnok h. elnökleté"el évnegyedi
rendes ülést tartott.
Az elnök kegyeletes szavakkal itldo1.ott dr. űnnössy
Karoly, dr. Nyiredy Jenő és Borbély Sándor elhunyt
i ga7.gatő taná~ sosok emlékezetének. Majd meleg Imngon
emlókerel~ meg Dilnény )\6ze8 köri felügyelő gondnok
kiti~ntetkséről, aki t a Kormúnyzó Úr a közszolgalatből
való nyugalom1>avonuhíSa alkalmával legfelsőbb elismeré sben l'éijzes.[teU.
J6zan Miklós püspöki vikúri\lS \Jemutat ta a IJÜspök
Úl' ujévi pásztorlevelét, majd az elnöki úton eli ntéze tt
Ugyekről fil{erált.
. Az I glL~gat6 Tanilcs ilttht azután a folyó ügyek
t~rg}'l\]{uára, amelynek során szerepelt töh\Jek között a
f~ zesgyarmat i el;:yházkiiuégnek nyujt-.·md6 kölcsön ügye.
l·?glalko~<>t.t al Iga~l;:ató T,múcs dr. Tóth György,
J~za\\ ~hk.I,,~ VI.l~lliiki "ikilnus 40 évi lelkészi jubileuman.lk a r. ev, uel'temher huvában mélt6 keretek között
való megünnepIbe \{,rgy;\.han elő\.erje$ztett inditványá",,-l I~. Az Igu1gut.ó l'nn(l.cs " jubileumi ünnepély elő
khzltést céljából at Igazgató 'I'unác8, az egyházkör és
az eg)'hálközség tagjaiból egy uélesehb kiirii rendező
bllottsJigO\ kilhl. .. t~ kl.
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Dr. T6th Györgynek a~t nz indltvúnyát, amely ILl
Igazgató Tanácsnak a l\Iiuzl6-ház vap:YOnkezc161\e reletti felügyeleti jogkörLInek \I meg6.11upl tállÍlra vonatko_
zik, az Igazgn t6 Tanács az állandó vegyes bizott!ságnak
adta ki javaslaULltel végett.
Vasá rnapi Iskola i Llrtekezletet tartottak n ve1etők
január 22·én vasárnap délelőtt 10 órakor az Aréna-út
25. sz. polgári iskolilban, miután meghOlIgatták RollóBy
File p Klá ra bö1cs.:srettanhallgató ;\.Ital vezetett vasárnapi iskolát. Ez egyl>en tanulman)'ozál!a volt egy érdekes
rendszernek , amely abllól áll, hogy egYrCszt a biblia
sziivegének és tartalmának megi smerésére szoritkoz ik,
másrészt a gyermekek iinte"ékenységét kivánja CelébT(!szteni a bibliatanulmányozb terén. A mód szer elönye.
it és hátrányait rnásfél6rh tárgyalásban vitatták meg a
gyermekek eltavozAsa után (l vezetők. Elmondhatjuk,
hogy sok értékes tapa sztalattal gazdagodtunk mindnyájan, akik ott ré szt,·ettünk.
Brassai Sá muel Un it.' rÍlI8 Ifj usági E gyesülelün k az
idén lemondott a hagyomán}'os unitáriu s bál megfilndezéséröl, ha nem helyette h{,rom unit.'u'iu s estély filnde ~é_
sét határozta cl. A kü el ső jan. 7-én és febr. 4·én szép
siker mellett m"l' le is zaj lott, a hnrmadikon, március
4-én leplezi le az egyesület Brassai Sámuel arcképét.
Fcbruar havában megindulnak az eg ~'esület szemináriumi előadásai, melyekre ezúton is fe lhivjuk al érdeklő ·
dő k figyeimét. Egyik érdekes téma: a reverzális és az
unitárius ifjúság címen lesz meglnrtva.
Bölö ni .' arkas $.:í ndu r h Ja r080 k i's I\ueskedök Köre
alapszabályainak jóváhagyása után megtartotta első választmányi ülését jan. 26·án. Berde Lajos elnöki megnyitója után Fer(mez J ózsef lelken beszámolt arról a
szen'ew munkásságnil, mell' a tavalyi év folyamán a
i\lisszió Haz irányitása alatt folyt s hol kétizben nagyobb Stá mban is sikerült összehozni iparra l és kereskedelemmel fogla lkozó hivenket. A diasztmany megköszönte a~ eddig végzett munkát s mo st maga az elnökség veszi kezébe a tagok megszcr\'czeSl!t , II munka
beindítását. A tagmegs zorvezést munkaeso portonként
gondolják sikerrel megvalós[thatónnk. Elhatározták,
hogy üléseiket ezentúl mindig, a vasárnapi Istentisztelet után fogjak tartnni, hogy [gy tagjaikat reáneveljék
a templom rendszeres lúlogatására. Az egyesület, mely
tag'jai szellemi és anyagi érdekeinek ápolását tüzte ki
céljául, mindenben az unitáriu s szellemben kiván dolgozni. A választmány legközelebbi ülése február iló 19én d. e. II órakor lesz aZ Unitárius Mi ssz ió H,lzban. Lnpun k legközelebbi sz"mábnn rCszletesen ismertetjük lIZ
eg yesület munkap rogrammját.
I..udovi káso k a -.e unit á rius te lnl,l omha n: A m. kir.
honvéd Ludovika' Akadémia parancsnok~ága engedélyt
adott lis elrendel\.e, hogy az unitárius vallású akadémikusok, akiknek lelki gondozását az inthet fill, vallású
tábori lelkésze végzi, minden hónalJ első vasánmpjftn,
valamint a nagy ünnepeken részt vehetnek az Unitárius
i\lisszió Ház Iste ntiuteletein. J1l33. janui,r hó 8.·án hét
unitariu s "alhbú akadémiku s: Sülöny BélI', ifj. C.'lOnS"·ny
Géza, Kisa Tibo r, ifj. Kozmn Ferenc, Fekete Andor, Rédiger Aladár, Kattka Lóránd "elt részt Isten ti sz teletünkön. Ez a péld" is bizonys{lg" allnak, hogy uulnjii rássul és fáradsággal azt is e l lehet érni, amitől - ta lán nemtörődömségiinl!" miutt _ II jog megfosztott, Ha

IInitárill8 flkadémikuaaink v/1l1áll-llrkö]e.si okt(lt..l.s{"t nem
is \'ége~hetjük, lelki életük elökésdtésébe hum igéje
hirdetése közben mégis befolyást gYllkol'Olh(ltunk. Ez
1$ a belmisszió; munka eg)-jk erot1m~nye.
Ua.-id Fe renc Eg yle tünk febroár hó lO-én tarlQtt
eRtél)'én Erdély lelkét es szellemét idézte, elóadóilUlk
8zemélrén é8 előadáaaikon kercutül. Dr. Csiki Gábor
imájn uUlIt Józan MiklóS megnritójliban Apponriról emMkeMtt meor. Gyallay DomokOIl eIbeszéléIIC, Agyagialvy
Hegyi l~ tván versei és Benkőnó J flkflb Irénnek, Bertha
htv{,n kiséretével előadott énekszámai teszik teljessé a
nni!lOrt, mely vitéz Nyíredy Géza dr. zúroszavaival ért
"éget. A jelenlevők szívében és lelkében Celidéz6dött
édes-bús hangulat sokáig emlékezetes fog m(lradni.
JJe ln,juzió. Unitárius iUisszió Házunk lelkészei belndították a belmissziós munka minél szélesebb mezőn
való megszervezését. i'oi'ost folyik fl katonai szolgalatot
teljesltő unitáriusok összeirása, nmi elé bizony fl megnemértés sokszor feleslegell akndályokat gördít. A Ludovikn Akadémia nÖ"endékeit mnr beszer-veztük, a m.
kir. reáliskolai nevelőintézetek adalnit most kértük meg.
Hasonló miss1.i6s munkát inditottunk be a társndalomból
vHkGk miatt egy időre kizárt hiveink lelki gondozása
érdekében. A m. kir. állami nevelőintézetekben 11 jelen
i~kolai évben kb. 1000 növendék közül csnk egy unitá_
rius leányt gondoznak Cegléden. Megkezdettük n Ciatalkorúnk fogházniban és az állami Cegyintézetekben és
börtönökben szabadság-.·esztésüket töltö unitáriusok öszszeirbát és lelki gondozással vll ló ellátását.
TéJi ruh a segély. Unitárius Misszió Házunk amerikai unitáriulI asszonyaink áldozatkészségéből 1933. Cebronr hú 6-én vasárnap d. e. 16 család gyermekei részére
juttatott téli meleg ~hát. Az áldozatolI lélek cselekedetekben megmutatkozó j6sngát és erejét hirdeti min"
den adomílnr. Azok, akik segélyben részesültek, ne felejtsék el azt, hogya segíUégen keresztül lsten gondoskodó szeretete szólalt meg. Ms radjannk meg egyházun k
ueretetében II neveljék ebben a szellemben gyermekeiket is.
Az Uni lá r Jus va csora február IlIwaban részben
u unitarlus közönség masininyu egyhAztA\'ilftdahni elfoglalcsigl, részbon pedig a jarvanyos Influonza miatt 01mlradC. A legközelebbi vnesorAt ft DAvhl Fuonc egylet
eshllye után áprilisban rendozzUl;. 1lI0g.
Ifjusáe-i ISlenliszl e h::t fobru~l' 19-én d. e. 10 órakor losz ll. lal1l\osteremben.
llúdi"n közvetilett Istentiszteletünkijn jan. 29-én
dr. Csiki Gábor missziós lelkész Bzolgált. Minden hivat(llos dicaeretnél szebben beszél az a levél, melyet másnap ho~ott a posta, melyben egyik "idéki hallgatója bejelenti, hogy a beszéd hatása alatt áttér az unitárius vallhra. Ha II beszéd szelleme valób(ln unitárius, akkor
igazi unitárius missziót tudunk teljesíteni.
Dr. HarabállSY h h'iin O. F. H. biró afiát a m. kir.
igazsligtigyminiszter a m. kir. Curi" blrí,jává ne,'ezte
ki. Uj munkakörében is sok IIze p sikert kivánunk.
Ágoston
József rcn ,IQr f(itör-t~örmeste r ked\'es
atyiinkliáról emlékezett meg egy kb. kéthasábos cikk~
ben egyik legnagyol.>b eli>kelö budape8ti napilap. A riport " Pest i rendör, mi nt miigy üjti.i" elmen jelent meg.
Ugy"ni~ kedves atyánkfia magynr, de klilönölICn erdélyi
ritkns{,gok, könyvek, képes levelezölapok stb. gyűjtésé-
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unltanu 9 ,\'O( alm, gyuJtemeny. Tízner erdélyi le\'elezö_
lapja, amelyek somban meg\':mnnk a m; unil.4riu. tem.
plomaink ill. A main'ar Bibliának 28 m"lI'yar ki:lllá6n
'·II~. me~ a .g~jtem"'nY!>en; Vannak ezenkivül egy~bb
g)"l'Jwmcnye, 'II.: 1700 penze rme. ezer darnh palli'pénzo
és hétezer bélyege. ö"'<cndünk, hogy egy unití,,-ju~ test.
vérünk
• . . il)'()n dol!\,okra áldozz:! penzét s ~zóp siker6h cz
oszulten gratulálv~, arra kérjük, hogy főieIt unití,riu a
jel1egU gyüjteményét SZ(lporitBa csak n.m()nnyire lehet
mert bizony ennek a gondu!:ltnak ilyen bőkezű mecená:
Sn még eddig nem \,olt, mint a pesti rendör ruháját vi_
selő székely unit..\.rius Ágoston J ózsef.
Le lll"szi ny ugdija lallra adakoztak: 1';;n1<;;sti Andor
(Anyja emlékére) 50 P. Má t .. Emő 8 P. 06 fill. lI ellf:UÜS
Kálmánné és lI ackler Arthúr 5-<) P. Fogadják érte hálús köszönetü nk et.

Vidék.
P~stllz~ nt erzsébet i

karácsonyí"ünnepélyünkön a Nöszövetség és nZ Unitárius Misszió Ház áldozatkészsége
mellett II helybeli hívek is hozz;,járultak n szegények
megsegltéséhez. Az év folynmán gyüjtött pers()ly~nzt
3'1.54, Kiss Irén és J oll;'n 10, egy jólelkü nő 12 peng ővel
egészitették ki. Az úl'vaesorai kenyeret éli bort Gyarmathy Kálmán éli neje adták.

Erdély.
linit a ri us E'<angeliuIII eimen Kolozsváron uj egyházi lap indult meg dr. Kiss Elek teológini lnnár szerkesztésében. A lap beköszöntő dkkébon R következőket olvas·
suk: "A mai szomorú és borzalmas világban, lesuj tott
állapotunkball, a kétkedések tengerének közepette, a
jajveszékelések öl'Vé]\y~ben .... mi teljes szfvvel, egész
llittel bátor lélekkel hirdetjük mindazoknak, akik való·
• •
•
ban hisznek az unitárizmus hi\·n.t.-isában, hogy CSIllagunk
n('m hanrat10tt le II itt az ideje annak, hogy megúJbodjunk, új életre keljünk, önmagu nkat megjavltsuk $ egyházunkat . . . . újabb magasságok felé vigyük"...
A lapot nemes buzgalmaban test\'éri szeretet~el ~ö
szöntjük s htsszük, hogy új szívvel Cogja ga:zdagl.tan, a
magyar unitárius életet és irodalmnl.
~vi előfIzetéSI!
2 pengö 40 fillér. Egres szám "rn 20 fillér .. Knpha~. n
budapesti lelkészi irodálL Előfizető nevét sz,vellCn kozvetltjiik Kolozsv;,rra.
. k....
A ue r"ezcti törv"n}' reformja
uru "'\·hnI'()most
u <)
egy időre úgy h\t~zik lecsillapodik. Az eddigi véleményeket és beé"kezett javnslatoknt az E. K. T.ani'cs egy blzott-!<ágnflk adta ki , melrnek elnöke dr. Fe r~nczY <:éza
Cőgolldnok, t(lgjai pedig az e~~háú kÖZÜgYlgazgato;'á~
theoli>giai jogCanÍlr, nZ egyház' JOgtanácsos és az egy
zi titkár.
. 'I
án tanul.
A hízottság az egész aU)'agot a tel o yam
mánro zni fogja, mGg vedig n<::m egészében, hnnem e~~~
részletcket egymásközt szétosztva. Ta"allStal egy l
\"andó egyiiUes ütés fogja aZ ~gés.z .tör~énY~:~·~~:~~II:~
késúteni s "zut",n egyes cgxhazkurukhoz kö JY kerülhet
véleményezéS végetl tcrjeszt<::ni. S csak ~zu III
az egész fötauúcsi vagy zsinati döntés al ....

u. e.

XII. 2.

ne k

Un it.lriU 8 lelk.;u N~g y~~eb'mb<"n. ~ni lArius hi\'(,~. d nn,..,_
.'-bb be'·"udorl :l~:I n)'ornn". FOgllras
,m"
. , . bb eS

.
'- _ unit{ir,us nór'·" nn~yülekcZCllc' mml JO an
!\ngrsu'ucn
.
I h
két
.. podtnk ami nek k,h"ct kezménye :IZ w. l. ogy"
~~:O'; Inr!! e~yhhkÖz~ggé alakul t ft :I lelkészi sz"khel~'
".
I ti ahon""" II lelkész rend sze resen gondozt.-.
r ogar..... e ,
l
'Ik
Nagystebent ;.... Fognr:l sblm szép kj~ lemp om: P~P.' . n
és lami.~8terem épüll :IZ idvk fol )'nrnnn. A.z" u~obb,. e~l!k.
be :lwnba.n mindinkabb Nag~'szeben CCJlödutt kl "'IP .
hO:)' (Innak gondQzasa Foga.msról lehetetlenné .\'~lt. E~
nek lelt a kön"kezméllye az, ho,!:')' :I r. lelkés zI allomas
uttt't,etetl Nagynebe nbe, FOgAr:l.$b:1I\ pt'thg lílla~dó seédlelkéni állom:ist (,lIíla tt:.k fel. De«-mlJ.er ll-en . "olt
~ nag)'szebeni lelkész, ""dM t..,jos ünnepélyes belk.t:"la!;.:l a nagys~ebeni e''l1ngClikull templ(lmb... ~. Itt t: rt.~.ak
hi"eink az Islenti utelelÜket il< minden wlsarnap es unnepnap déi lItim. A papnak kH~z~M!I l ~ka.~t bé.~l t ek,
amel ,'biiI egy SUlba lak"sul, a mp,;,J,; ped'g ~Sl!"tel(l"e~e
lek tartására IIzolg:\l. Az élet ml,ris m'g)' ero"el meglnduJt,'nmennyiben n Niiuö\"cts~g is megalakult cs na gyu:1bású teaestélyt rendezett. Ug)' I:il u ik m;,gsem p;,n z
~$ jöl.;I. han ~ m hil. !iirh.,tell.'n hil s"tiikségcs egyhaz un k
ttjjrie pí ték hn:
IlrasSóball templomot akarnak él)iteni ott e lo unititriu~ testl·ér·eink. A brassói gyülekezet bevandorlással
nÖI'ekedeu rel 1500 lélekr.'. Most a I"úros központjában
a "áro"t~l egy 10UO m~ nagy$.Ó.gll s zép telket kaptak
templomépités céljaira. Most t a"asszal akarjáK e telJ,;en
megke~deni az építkezést. Relldelkezésünkre aH 100 eze r
lej (MtIO P) ~S egy sajat tuln jdonunkban le"ő 700 ezer
lej (:::6.600 P) ;,rtéket képv i selő teherme ntes ház, amelyet
el akarnak adui s enel az anyagi erovetl megindibní
a nag)' munkát. A hh'ek mind ]Wnzadomíll1~'aikkal , mind
khi munkajukkal ja1"1!lnak 31 építkezéshez. Az ls ten
lil'gi t!!e őket !lzép él; nehéz munkújukban.
Cu!.;a re&tben unit á ri ulI egyh!i.7!.;öz~g 3Ia!.;,,!. )jár békében is, de háború utim ml!g nagyobb S1ámmal teleped,
tek le unitárius s1cke lrek n roman IÖ~·árosban. Ezek 3Z
unbill usok c'-eken keresztúl ~LJ"!I !,·:l.. i go ndozás híjján
w,ltal,; fl eli'uvr a bJ.lkal"('~li n~. g~ar diákok tercltl!k mj"k ~ll;yHI7.unk w7.et:'il>\:k fig)Elluet. illosl ..égre akadt
e.:~· lelkt.s, fiatal pap: w .u.n) U~ne8 lupényi lelkész,
aki mnll:ál"R "úIlaita a hlJ,,,;·~~1t cg )'ll ...·tközseg mcgszervezé~ét. Fearunf elején .. t:l'·oH le Buk nt"CSlbe s '·alósl'.Ínüla g azulI ('TCthn';fjllyd t er onn an vissza.
M'·S1.kÖröl knpjllk (')';t:>1. érdek es Mrt. Ua h;'z'" Ferenc
oltani egyhuzkiizs(,gil nk lelk(,ue dÍln mintii.ra a1. iskolahól kikerült föhlmil'CS ifjilaug BZámára u. n. népfőisko
lai tnnfol)'amot nyilott. Ehbe 18 évtöl jántak a hallgat':'k ~ bizon)' \"olt meg ·;0 é"ca is. A n~pfőiskola célja az
önmü\'clé~ 8 tárgyai ncm nak8zeriiek, hanem ált alán os
müveh~l!bez tarto1.ók. Eddig to"énelmet , magyar irodalomt;;rWn(!let SIl>. udtak elv. K(i"etendő !;~ép példa!
J ó likert a ..állnlkoz:isho1.!
A hÜkl; mes:h3l ó I"lltlaj,;t mllt<ltt.... meg fogarasi
ei! )'házköuégimkb.!u e in' szegény munkásasszony, Fóri
Anna .. Á scg&llelké~l;t1ek nem ....,It pahl.st.i:r, _ mert szegén~""l;Cgénél rogv""..1 n,"m tu.!ta megesináltatni. Hasoulo..
képe.n az Ili!YhB1.kuul!g ..cm. A uegén)' a~szony mikor
ez~ mcgtudta, megl3knritott kis vé nzecl!kéjél , 1000 lej t
U,

ajánlot:. fel a tiszteletes ur IIl1.lúslJárn. A jótett hnt.{U13
nem maradlu.tot cl. A I;)'ijlekezet a szo nyai m<lgvnr"\.ák
:1 pal"!<lot. S ,!,ost m"r 11;"Atá~al101< méltón hirdetheti
az ifjó pusz to r Az bten i~jet fl gyiilekezetben. Dr.
BOro88 György pUlIpök meleghangil 1<l"l!lben könöntötte
:1
mcl<lgszi\'ii szegény aszonyunkat.

m,

súkel)·,nuzsn,,' egyh';zkQ1.ltI!gUnkbe dec. II-én köszöntött be NaKY Déla lelké:S1jcliilt, akit Ba l:hs András
esperes iktatott be hi\'ataliiba.
lfjusagi munka Erdélyben. Az erdély; unitáriu s jfju$.Ó.g m:~h:in)' é"e kezdte m<lg lelkes szervezkedő munkájat, am elynek ercdmén)'cképpen megalakult ma már
az összes ifjusá g; D;, \'ld r<lren e Kórok eg)'etemel! szer,·ezete. Ső t saját Input is lart fenn Kh-ekötés c;mmel.
Az uj eS1<tendíiben töbo fon tos ujitá$t hoznak be n szerl'e1kedés terén. ,{\landó utazó f ülitk:i r t '.Ilitanak be, aki
köteles az összes it ju!\i'gi egyleteket felkeresni 8 munkaprogrammal ellutni. Foly ó évben Kovucs Domokos
wlt; be \!zl " nehéz. dc nagyon sze p munkakört..
A téli hónapokban, amiko1" a földmi\"es ifjuság legkevésbe \"an elfoglalva, ifjusáp:i napokat rendeznek.
Közelel>bről január végen tnrtoltak Három szék és Ud\"arl1Cly körökben ilyen ifjusági nllPokat. Az ifjusag
egyÜ\"étarloz'.s.imllk jelkéJlczes;,rc jelvényt is ké!zitettek, melr egy repiilni ké~zillö g al ambo t iibr(\zol.
Elis merésre méltó ez a szervezkedé!!.; mllnka, amely
egyedül biztosithatj;1 unilitrius egyhazunk jövendó élete t .
öneg )' papnt'ink 8tOnlorU $or5ár,j1 jönnek ahirek
Erdél)·bó1. A folyton COk01Ó(ló "álsúg flt ti amugyis nehél. helyzetüket meg jouu.'\n sulyosbitotta. Egy ötveg)'
p..'\pné, akinek férje 20 é\'ig SlolgaJtn a1 egyrout, h3,-i
14a lei (4 pengő 93 fill.) nyugdij:lt kap. Ö régi nyngdijas. De az tij nyugd ijasok lIine.senek sokkal jobb hel)'.
zetben. A legjobb e~elck kÖ1ül "aló egy misik papnénk
n)"ugdija, akinek H1 5 Ide (37 pengő 91 lill. ) "an ha,·onta.
:'<I ikó I mre, eg)'hbi főlitkarunk Mikő L6rinc fia
könyvet írt: "Az er..lélyi falu és nemzetségi kénles" címen. A köny\' rőbb gondolatainak ismertelct'éhez még
visszatérünk.

Külföld.
n ,ídiö a l. Ullil:i ri zlIHlS l!zolgld:, t~b;ln. Az unit:irius
esz mék s1.olgá lat a schol scm olyan 616nk, mint Amerikában. Er ről tanuskodik a7. amerikai Iln itforiusok lapjanak heti ,.fldiónapt.i,,~. Jnnuúr 15-étól 21-ig tartó héten
k ülönböző unihi,.ius temlJl01l1okból 10 Ueszédet s ugarzo lt
sze rteszét a "ilúgba n ddió. A ti7. beszéd közül hat ,';1sarn<lpi l~tenti sdele tcn h<lllgZOtt cl, a többi negy pedig
hétköznnI)·
SOclnu$ ...."us tu8ról. a XVI. SZÍlzadbeli nag)' unil."tius re formfltorrul a ngol nyell'en c\letrajlot Irt eg)' amerikai lelké ..!; a1 utolw :mgolnyelvü élcU""3jl ezelótt
156 é''''el, 177i-ben jelcnt meg.

" "Iotl/,ink: u~oni P iiuk,;,I; l-'(' renfnc ,zül. Jnk:obh:í-

zy E rzsébet 72 é"('1 korotum 1933. j:m. 19-én Budnpe$te n eHmn)..... A nagya$llzonyt kiterjedt rokonSlÍgn, többek k özt IfllIU nk munka!,"na d r. En)'ed)'né tlr. Pünkös ti
Maria gy';szolja.

kelenföldi Telkes Simon ny. min. fiisz{o.ml.anácsos
87 iives korában 1932. december 29-iin Fenyöhhán meghalt. A~ elhunyt budapesti cgyhhközségiink jegy~öje
\"o!~

hosszú éveken At.
Sep$ i-kj]y~ni és uel}tgyörgyl özv. Cza kó Józscf né
azü l. Kovách RóZII 83 éves ko.rában 1933. jan. 24_én
Székesfehérváron elhunyt. Az Úr viga sztalja meg a
gyá szbaborult s zl"eket s a holtaknak adjon az (I atyai
.s ziven boldog megnyugv:l st!
SzerkeszlÖi O« nel: in. B. p , Cegléd. VeTSét megkaptuk s köszönjük. Gyakorolja magát az írásban, mert
remélhew, hogy kidolgozza nyelvkéazségét. Most még a
gördülékenység hiányzik, de ezt c.sak gyakorlattal lehet
megszerezni.
Flljnyulal, lenyéntoj!Ísl ingyen kaphat - minden
'részjegyzé s és visszaté rítés nélkül bé.rki, aki a tenyész•

·üasel . foglalkozni kiv'\'n. AnyóIból 2 darabot, l bak, 1
nőstényt, a tenyésztojúab61 U:; drb., leghorn, rhode island, nemes[te~t magyar kendermagos, vagy fehér par lagi~, 6-8 pengő érwkben. Az érdeklödöknek vá!aszbél~'eg ellenében készséggel adunk felvilágositást. Kiste_
nyé&ztök Lapja. Budapeal, IX., Csa m ok-tér 5.

HIVATALOS

RÉSZ

35 - 1.- 1933. Meghfvó. A budapesti
tmitári!1-S egyliázkiizség Kebli. Tatuusa 1933. márdus 8·án (szerdán) d. u. 5 órakor a tanacsteremben negyedévi rendes ülést tar t, melyre a Tanács
tagjait szeretettel meghh'juk. Budapest, 1933.
február 40 J ózan Miklós s. k. lelkész·elnö k. dr.
Sz.

K ozma JeltO: s. k. egyházi gondnok. T árgysorozat:
L Elnöki megnyitó. 2. J egyzőkönyvhitel es itök
kiküldése. 3. Elnökileg elintézett és folyó ügyek.
4. Számadások az 1932. évről: a., Koháry"utcai
há..,; b., Szövetség-utcai ház s ennek vételéről
végleges elszllmolás; C., folyó pénztár; d., alapok és alapitvállyok. 5. Bizottsági jelentések; a,
nevelésügyi; b., gazdasági; C., müszuki. 6. KÖti
közgyll.lésre ké pviselő kiklildése. 7. Idóközbea
erkez.ő ~gyek. 8. Illditványok (irá9bll,1I előre.) N .
B. ~I t ~s Nevp.\és Ugyi Bizottság ülése februlÍr
27-en hetfóo d. u. fél G óra.. Gazdasil"'i Bizottság
ülése márc. l-en , szerdán d. u. 5 Óra. N. B!
Közgyülés 1033. március 2G·{m (vasárnap) d. u.
5 órakor a templomban.
Könyv rli r l hirek. A budllpesli unitárius egyh.'i zköz'ég könyvl6rábao lévő egyMzi folyóirlllok iegyzéke
I. Duplumok (fölös p.,",
Tel
" nyok). a.) Keresztény Milf/verőJes tvrolYö mok; 1861. 1~. 1888. 1889. 1892. 1896.
)894. 189:' 1896. 1897. 1908. 1910. 19 12. _ o Egyes fU1.e-

lek; 1870: I. - 1881: 2. 3. 4. 1887 : 1. 4. 6 _
1888; 1. 3. 4.l!. 6. 1889: 3. 189L 6. - 1893 : 1.2. 4
l!. 6. - 189l!; 1\. ti. 6. - 1896; il. 4. -- 1897; 2. :'I. ....:
1898: l. 4. 6. 6. - 1899: ll. II. 6, 1900; 2. 4. 6 _
1901 . L 2. 6. 6. G. - 1901; l. 2. ti. 6. 1908 : J. i. II
4.6. - 191)9 : J. 4.11. 6. - 1910 : J. 2. 4. 6. 6 _ 1911 '
1.2. $. 6.1912: 2. Il. 4. 6. - 191 3 .
' .
l -<> . . . . - ' 914'
·
t. Ö. 4. Ii. 6. - 1929 : I. 2. - b.) Un;16rJu~ K6z/6ny;
Egyes f11lelek: 1889 : I. fi . 7. 11. - 18%: I. 1 \. - 1898;
l. 4. 1. 12. - 1899; I. 3 . 3. 7. 8. 10. 12. 1900: I. 1 \. 12 .
191)1: l. 10. -. 1909 : \. 2. 6. 8.10 ' 1\
. ..
. 12 , ) U nUilrtus
Érresif6: TeltU tvrolyllmok: 1922. - 192&. _ 1926._
1928. Egyes füzelek : 1922: I. 2. 3. 6. 6. - \924 : 2-6.
8 -12. - 1925: 2. 3. Ii. 10- 12. - 1926: 2. 12. _ 1927:
l-l. 10.11. II!. - 1928: 1- 4.6.- 12 - 1929: 1- 17.19'
2(1. ll. HiánYZilnak : II.) Kere~zlény Milllvel6: 1864. 186&;
1866., 1869., 1919., 191!(l. ts 1921. egisz tvrolYllmok.
Egyes Im!mok: 198; 1. 2. 6. - 191?2: 2 -Ii. _ 1923 ;
2 - 6. - 1924; 3. 6. - 192&: 11 - 6. 1926· II. 6.1927: I. 3. - 6. - 191?8: 6. 6. -1930 : 6. - 1961: 2. 6.
b.) Unitárius Ktizf6ny. Egyes s zámok: 1891?: 8-12.
1905, 2-b. 7. 10. - 1906: li. - 1911: l. 3. 5. 1911:
11 .12. - 1919; 6. 7. 8. - 1920: I- 8. - 1921, 4-7.
- 1922: 2-12. - 1923: 1- 10. - 1924: 3. 6.10.1'1.12.
192,): 2 - 9.12.1926: 6. II. 12. 1927: 2.4.6.7. II.
12. - 1928, 2. 11. 6. 1. 8. - 1929: 2. B. 10. 12 . . - 1930:
ll- 6. 9. 10. 12. - 1951: I. 7. 12. c.) UniráriusSzószék.
Egyes slámok: 1907: I. 3. 4. - 1908:1.2.11.1911: 1. 1912:11.4. -1913;3.-1914: 1. 4. 191&: 1.2. - 1916:.2
-1924: 1.2. 11. - t9i!9: 11. 4. - l!léO : 4. 19h1: 3. 4.
d.) Uni1áriu~ Egyház. Egyes s zdmo k: 19111 : I. 9. IL
12. - 1916: 1. 7. 9. 12: 1917 : l. 2. 3. li. 9. 11. 1918: I. 2 . 4. I) 8. II. tI? 192~:
I. 2. 8. 10. II. 12.
_ 1925: 1. 3. 9.11. 22.. 1928: 2. &. 7. 12. - 19 . 9:
1.2.7.12.1930: l - 6. 7. 8. II. 12 ; 1931: l - 6. Il. 12.

3..

o

Az U nitá r ius N6szövetség 1932. évi s zá ma d ása. Berélállomliny drholvlI 1931 -r(ll: 62.23 P. Készpénzbe.véfelek : Áthoz,,:r 1931 tvrO] 167.94 P.• budllpe.sti
egyhdzközség I!IdomdnYI!I MO.- P., AmerikIIi Uoil,irius
N6szöverség MisSlió Házhoz befoly6 IIdománYllinllk 10
SZáZlllékö 167.- P., egyesek IIdománYII 73.15 P .• husvéti
perselYl!ldllkOláa 210.05 P, visszlltérirelt kölcsönök 4&.P" varrógéphöszn,;11I1 dijll 6. - P., D. F. est bevétele
29.Ml P., lags6gi djjllk 122.lIO P. Ö ss zes ké~zpén;bevélel
11l21.7 4 Pengő. Kis?pénzkilld6sok: TllndiJllk és Isnulm.
segélyek 20~.96 P..,szegéoyek segélyezé~e411.02 P .. cip6kre ]22.- P., Di6kvIICsornllkciórll 30.10 P., 20 dllrab
ebédjegy szegényeknek <52.06 P., edények beszerzése
26.40 P., élelmiszer segélyek "6. 14 P., D. F. est köllsége i
27.06 P., tllgdil o Nöeg)'lelek Szövet~égének li.22 p .•
iskolások körácsonyr6jll é s njándékllJ <57604 P .. vegyes
k illdások 30.74 P. Ö ;SteS ktsz pénzkilld6s 1<521.74 P.
Budapes!. 1932. december 3t-én Borab6s ]slYlinné pénztá ro:!. A sz6madásr felUlvl zagll llllk Biró ldnosné éa vitéz
Nyi~dy Otzllné II péntlárvizag,iló bizollsdg I/lglll i. Budapesten, 19.:11\. lanulir 23-Ilo Józao Miklósné elnök.

A z " Unitárius É r/esiló" ma
a leg fontosabb unitárius k ö f el esség!
u. e. XII. 2.
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istentiszteleti sorrend február második leilIben
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