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Az összetartás jegyében
A nmlt hónap végen egy erdekes és egy.
bAztársndal mi életHnJ, re irállytl11utató talalkozó
zajlott le a szé kesfövárosban. A bud apesti és
pestkörnyéki unitárius iparosok és ke reskedők
gy ül tek össze, hogy barati vacsora. kere!ében feleleveni\sck a mu ltut és megszépitsék a jelent.
Nem maradtak magukban, hnnem meghivtak vaeson\jukra egj'házu uk ,'ezetöit is, aki nagy öröm·

mel ve ttek részt és szólaltak fel ezen fi baráti
találkozó n. Bölöni Farkas Sándor es~mlal.m er i ka i
székel," ul azó emlC két ruj zolgatták szemük elé
3 mi iparos és ke reske d ő testvérein k bizonyára
abban a hi tben, hogy az egykori sz ~ kely nem es
l11a is vezére és szószó lója len n e annak a társadalo mnl\ k. amelynek eló baladását, virúgzását és
uralomra ju tasat oly kivá na tos szinekkel rl\jzolta
meg északamerikai utabás:'lróI szóló könyvébe n.
Az iparosok és k ereske d ő k lelkében mi nd ig
volt egy vonás, amely a tnlzó egyénieskedés
fö lé emelte őket s a mely h ajlamossa tette tilrsaságu kl~~ a szociális - kollekliv erónyek apolására. Usi szellem ez, a mely benne él az egész
középkori céh-rendszer ben , am ely anny i szép
ncmes, követése méltó példát ado tt a társad alom
helyes beren dezésére. Ott ahol nz at,r a és a fiú ,
a testvér és a testver viszonya áll fen ll a társadalom tagjai között, ott nincs miért félni az erő
sebb hpzsiságatól és agyenge bb kiszolgál tatotsagától. Ilyen társada lombu lI valóban az 'n. szeretet uralkodik, amely közel kétezer év előtt
született a \'ilagra, Ez a szeretet, er. a társadalm i
testvériség szelleme élt a keresz tény iparosok és

k ereskedők kö~ö~ségébel\, !~melyet a Il l\gyipar és
kereskedelem Irtozatos, eVlIllgelium ell enes Molocl~ja idők folyamall megemésztett, de fennmarndt
II kI S emberek, a kis iparosok es k i skeresk edők
sorniban , akik megérezték, hogy nincs igazságoSabb rend ezen a vil ágon, mmt amelyet az

aese

sz m lájá r a,

evangelium i~ eló s amelynek eddig leg beesületesebb megvalosulás3o a sokáig igazsagtnlanu l me _
hurcolt cehrendszer volt,
g
Az unitári us ipa rosok ŐS k e res kedő i, cehe:
a Bölöni li'arkns Sándor Egyesület ezt az e"ungeliumi szelJ~met táruas.ztja fel aléltságából vagy
ha ugy tetszIl,; halálábol, amikor igazi testvéri
szeretettel ölel magahoz m inden mestert, nlindell
segedet és minden tanollcot. Adja lsten, bogy
mindIlzok, kik e nagy "árosban és környéken
élnek s az u nitá.rius iparos es kereskedök soraiba
tartoznak, megértsék a Bölön i FarJ.:as Sándor
Egyesül et nemes törekvéseit és csatlakozzanak
znszJójll. alA, a me lyet az evangelium ujjaéledö
sz ell ői

lobogtntnak,

Amidőn

öröm mel telt szi\'vel rójok ezeket a sorokat papirra, ugyanakkor IArsadalm unk
más rétegei vel kapcso latban gond és aggodalom
is emelJ.edik lel klink mélyéból, amely hosszu
arnyékt'l.t ma.r e l őre veti és azza l rémit, hogy
k isérteties leplé"el fl, pusztulás némaságt\t boritja
rá lL magyarorszál;i unitárius egyhitzi életre. Ez
a félelmetes "sötét gond", amely ott ül nz unitárius lovas nyergében, se mmi mas, mi nt a hanyatló túrsa{!alo mnak reme: az összetartás hiánya. KMségtelen, bogy a mai magyar társadalom
az antik Róma hangulatábnll él, amelyhen mindenki ell!g önmag!\nak, ami kor senki lIem akar
köziigyekk el fogl alkozni, mert ráuut mindenre,
ami nem Ő kÖl'nlötte , az ó kics inyes tinje körill
forog. A házába uujt csigán ak világnézete ez,
nmely lJátáll hor(lja házát s azontol, fl ki"lileső
világ nem az ó világa. Az uni tárius tf~r~ndalom
_ elteki nt ve a GO-70 evesek nem zedóketől m indi nkább kezdi ezt az l\rcul ntot felvenni, de
ho"'y miért - a jÓ lsten t ud ná megmondan i_ ,A
harminc-negyve n éves nemzedékiink, ke" es
tis zteletreméló kivétellel, se hol sem láthatÓ és
sehol se m talaJható, ahol unitárius megmozdu-
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htsról " 1111 SiÓ, \"njjon miro " AI' 1.',' l~ l\~m~el,l ók ?
Ar!'!" hogy ~Iet~nck hClcd ik l\\' ll~eII ÓlJ~ lopJ ..:n '?
A kkor 16iUS.i tlJit , :unikor III eg ~I!l "Ih\g \'Issr: h lm ~
zik az ifj us:\g e.löl'~tö~S\llúl ? ! A ~ kO~ hUr.Oih k
Tissr:l\, l\ lIlikor új és fri>is c\':wgclmm l erőknek
ki kellru,e Il)'lmi :lI cg.\'I\:bi ~ I e t lógllli.m lCS611
elz:\rt nblllkni t ?! Akkor fl llotl1 korlik és IlIi zódór.ik,
" mikor ebbe i~ f oj tott lo\'cgö ltu II hn't\Szlmk, az

C\!llIlgl:lli um i ujj:\ülcdésnok \ld u sze ll ői, kelhllli.l
beeugedni '! ! H!'\t. mire " t\r oz !~ " Ctel.Onek ~Zt\lI t
fi lll,,1 sereg? - Hn nrm, hogy mcgüregedjúk s
nkko r \'l'gye kezébo !I \''''1'.01651, nkkOr örök re clkése'" lIl erl mások kezé be. II ltm:góbbn k és tisztilbb:l\.: t elébe rog kcriUni :lZ, Azok kezébo, ak ik
tudjAk mit· j elent az üsszetmt:\s. mit jeleut l\ tl'lilvuri szeretet, nlll e l~' lI ek hirdetésóert RI< flrta thm
kisded e \' ilágra szillelott. Ar.ok, nkik hiúskOdIU\k,
nkik jz\tszt\k a sórtódtltte t, a h cl~'ett, hogy erOs
kéucl IlICgfOglll\k eSy lll ns kelót és fe.lépilonéuek

egy uj világot, azok semm i csotro salii IIHHtók
3rra, bogy al. uj vil Ag, :1 S7.erotet \'i1I\gAIIt\k hIU·
COStÜ legye nek! Saj nos! Nekik ncm gyúl fd II
betle hemi esilll\g s ucm hll llj ók meg II krlrt\csolIyi barnngok zugAsút, lllert IleIlI ór tettók m eg
3 1 örök szUletés örüm lizeno tét: Békosség, ÖSSy'6tnrths, szer etet es j Óflknmt !
!i'án JJdsd6,
.7
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Békesség a f'ö/dön . ..
Milyen j ó is ) hogy nm kcm;csolIY a /iJ1dölI, ,.
Jfi/yen nnY!l01I j ó apro gyermekek

ii/'Ö/ll~re

fII cg-

gy"jtcwi tCII'ka, s.-:iucs !Iyerlydcskdk se p·cgét a (eitt,
arrtelyhc mmyi !!!!ermflk-dlom t(lpad. M ilycIt ) 0 is
iimll:ptht' ,.' i.' rtrlmi CI bttlhlehem, csill(l!! fÓllYSIIgcmít (Itokból ar drtlll/cIU st amckböl, amelyek k(lt'r!CSOII!lllllk m ~g (t II ct'~rt! is J'Clyyogui J,:c.r!cJllck, ..
Milyen jó i,s , hogy lall'Cit'so/I!/IOI': "cw", I~ottmlll~
~olldot.cg!l · k ~ll~(lp,.a, milycll mel1k 6') ~'l/yevbiiUs",
AlltyM J6 nYllgodla .1 iill~ i, metvg sJ:obdl/k iiIl/WI)i,
csclI(ljdbcn ,iS milycll j ó: I s/cnl'oy om{olrl;."
cl

Me)'!

iill/lcp ,CS/Ik ez lehet. Ahit(t/os, //l elt!!
lj(~lIgIl1(lill dmk, melyek alolt eSflk a lelkiil/kb/Jn
thilt". P (i raclt itsliillk pilt e/I, ('Sák emlékeink leilo9~t cisá~ /o.ll,adjuk S mig kicsit&y !/yermckiillk elmo.
?'tl/IlC .I1i!s::"k Jmlk 1leoeléS$cl a: IlI/gyltl (fjlím16J.:lIi1,/d. s.; w/mk és f~lkiillk eyy 7'tyi éllck (djó
d o bolelof! Ilallawit,' clliMkoillku/ ~,(!/,tsi, Ú halkan
be/ él mck, (I~ em lékete/ (Ij /(IJáll, il' /mclliillk t't~lI(/jtbe
O lO~, akIk kel ("lY i~ It tölt i/Wi Ilk r~g ~ u klu'clcso1/ 'IOklt f. , .

.1 1.1/1.:

fl!' ,

Ill ch ' /1"111 Jőh o t,. ek

el

(t t

iitl1 w p l'(J. ,.'

M~tY611 jó, hogy tI /m '/II éy k(u'licsQl/yullk és
tllllyel ,' J Ó, hogy" (1~" ogy kjs k(lnleso'~yfcillk. M iIY,,/I Jó., cd ol,l/I ld/IL,. " CIII /ékez,,; . , , ,iS kihmyct.lli.
, 1:'$ JIuly!'" ke,se/'lf cu 'r a a ~'(U'lit'sotl!, P'fI gO /I (lO"I~, Cl1II61!l1ll:k (dJ(' ott lcrllll'tt .1 I/I i ht'l'/ii"kbr"
II I/U (ll l IUl k h' ,lcirll ll . , , lIl,il!Jc" kesc rii /HUllyO 11((0111
kflráuOllykol' l . 11 ' /11 ldt,u lut II fi.1t amit ottho n
hOJolt li t IlUY!!lt'., Mégi.! milyo" ·" agyo" jó, ho!/y
,

i

ü. hoyy otlhot!

,'Huttll' "tm
bO!J.y olt i ~ ~gllck (~ !1 !l6r j !/~ jk ti kurdr$Ollljfdll
.16, hogy oltholl is A.'O"" N OtlY l'(lfI, elhol tuldn ~bbtl/~
u.: ó rllb~UJ ~pcll ,.dllk pom/ olMk , . ,
.\liI!/t,U j d M (~ Ur! Ilaa!! I ...'k,l'"k is h'illlii U
ar li:U/Ii'",.... iJ'römel. .lre/'t ncl!l!( üröm l/l lJ a'ltieptlh.~~ II ka"~'SO "!lt. Ilft.lty s.:obdbcm IHUlI.gomlolnf
1.1."""'$011" t'lm olt

'fl'.

j"

is ur/,t,t/dr,ml /I-C' oUh o lllyÚ~1 1i'/J/'\1~" ~ ~' . . .
..
.!!itYltu ;6, IIoYII ~'(II'ck.~o"y 1'11/1 mU.mk,/IO!11'

leulhtll.wk k(1I'(1(- "!ll clUM ",(,IM, mel!! cdult kl$
9!1"rt/UJkiiuk ellll f!rmt 'jJ j lltdk lHlfk III!.'I;/éssel tl.$
a''!Iynl (ljlimMktlil'ol , " PllilYI"" jd II k{lr(ieso uy/il
u{(,tt luuCljdrd W" kk~l r.strnP't' lJondollli, , , és iMi-

mt'i"kben "i,.,.i . , ,

'
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ISTEN ELÖTT.
Mesterem és Uram I
: ri eng... m igy hll' lOk : Me;tler ős

Uram t
és igntt\n 11I0!u1J41 k, mt!rl ;111. \'u):\'ok",
Jt'ln, X II I, 13,

EIilIt n znj , A IIItlgynr fOvAros zsibongó élete
beleszcnderUU nz éjsluka CSÖndjébe, Aldott nyugalom lebeg n kOrut i fcu)'es paloMk és a kil1\'nrosok sötet barnkktengerei fele lt. Nyugodt, slelid
ftlomnrcnt III lsten felé fOfllitotta nz élet. Elsimul·
tnk f;ljta fi durva vonnsok, kie ngesltelOdnck belIIle
a roppnnt cllclltótck, mcd nl álo mban lehull nz
emberröl millden s 111. Istell kötelében cS(lk Sl.elill
gye rmek /.Il ember. Szeretem az életuck ezt n gyer-

mekies nlomnrcat, ~I m ikor nincsenck lII egk/llönUOztdö red ői, elernyednek rajta n nehez b~nn tok mCI)'
l>nrázdói. Elnézetn most is, I!s IIgy tihi ik fel IICkCIlI, hogy ezel' ~\ kifejezéstelell nr,;on rnjtll látom
mil liÓ léleknek, n IIIni emberi életnek örök nng)'
vág)'nt
Vnl01l111 :Ikar, vnltl mit vl\r, vlI ln mit sovilrog,
keres ~1 7. élet : eZ II Ul1 ckedö élet. Al. CZCl'stiuU,
kcmlőzűtt napp:11i Mcnt elrej ti. szégyenli talthl
Sllve kivAnság:ál. Ami kor tervCl, g)'öl rik /I gou(!ok,
szaimi (l kCII)'ér uMIt s hnllg11tjn nz nrlllly és eliisi
sntóni lIIuzsikájnt s jMja rcd II rideg egyé ni érdekek és II retlcntO bt1 nOk duhaj kilzdelc mlám:át,
olyankor soha sc m Oszillle nz éleI. I<orslcril gon·
dola hnll hclyck gllr,1lsaihól sléd ll O scbességgd utlIuk imlitott vorsclI)' kocsik idcgOlö lIlI kOIesd Ill eg·
réslegitik, m(II Ih)IOS lelkét !IIng'ukknl viszik, t:s nz
cmbcr uupról· l1 l1 prn siet, lelkesedik és I'ellléuykedik, Il ovo siet 'l Micl't lelkesedik 'l Mi :'Il, HUlli
óhojt, miért I'cmcuykcdik? IUnbo kérd eled, Mo
lICIII ugy felel, mi ll t tCf:: llap, mert uzóta n világ
sok/It V{tltOlOIt és lIIegv.1Hozotl O is, ;.\ ItR" OP még
hi lle, hog'y lI ugy :\ Imll 11111 heteljesedik, dc 11111 III r
ludjl\, hogy csn lódoll teg uopi hiteIlelI. E model l!

-

törh::léshen ~gyrc l>ereg'nek Icl kér~1 n n incs rémé.lly~ég szirmok. hervadó biulom levelek. Eni,
ht>gy it rőt Icvelek egyszcr t.'gészen belepik. Tudja.
hogy egykor n/ajn h!l1I(,/kcz.ik. Addig azonb..1.n keres v;I/l1 mil, Ilsz.lOnös erö\'cI CrOSt! 11 nkar, de nem
hluja, \'agy tudja . I;s.nk ncm :tknrjn mngánnk be\'Jllnni. hogy mit? ..
Odnhaj% k közel n szunnyadó élet sz.elid,
:UÖI1lIU't':l hOl, IninIl ill megfnhUom, leolvas halom
róln. hogy mire \·jr nm nz élet? J::pen jó alkalom
ez II csöndes :uiventi éjszaka, meri most fáradInbb nJ cici cs mélyebbcn niszik. Szelid vonásai
k&öll sOlb pontok vnnl1ak. s..,k ugy veszem
•
cStJ'C, hn nagyon feléje borulok, Aldot! lsten! Al.
~lci :u-dn egysltrre meg"onngli k II sok fekete poni
- rejtel mes liiIo.-olI lelekvondsok - s összeolvad
cgy n)pp.'l11l \rt\gynkozásdb:Ul : Az este fmet/en szob:U)"n, pinCe, padlas, bnrnkk laknsban s:zennyes
rongyok köz! didergl) gyermekek kcnyeret kértek
édes nnyjuklól, de n nagy szegénysCg tegnap kirette II kenyeret a szegény asszonyok kezé.ből s
éhesell aludt el sok Io.is könnyl!z6 Sl.e.mü mngynr.
Fdrndl szem1ergésben mir61 álmodnnk? .. A galiIeni mezőkön egyszer egy ilye.n kenyértelen estén
as:d1t1t leritett wlaki. Ötezer éhező lélek I1Ie.rt ki t'légillést it puha ~l3zsitos asztalon. Mesterem és
Ur.un I Hol ,,:tgy. "ki egykor csodákat teHel?
8t!!nI lört.>dehllesseggcl sólmjt fel a nyomorgó élet
s sregeny, SZOI1lQru !Irtat még jobban odafOlditj:t
nl örök ISI!!n felé.
fi1t/a1. elete.r6s édes np,ik, alo.ik egykor d iadlllm:!.snn leplek rá :I c.;;.nliid:llapitás isteni ulj:im,
most re:menytelen h3.jw tijó gyötrelmeitöl öregle f.lud\'3 ooldogmlnnul pihenik jobb sorsra éniemes
életük n3gy nMOI.ntait. A sölél nd''Cnti éjsZJ.k-db:m
numl ilmodnak ök? Mest!!rem és Umm!! Ki hajd:tn sikeresebb h!\JAst:Z\sm hiVflld 1'1 t:milvrinynidat.
. olj houánk is, mert életünk hálój3 egyre szaknrlo~ik. Pt.'dig 'CSltk 'gyom(N és kötemli.!le.tet, remén Ite.lc.n ig"éretek-d. huliSllunk eddig. Urnm l Te
3. sik't.rtS &1 Mestere \"'!tg)' I Mé:ri nem iö.'\S2.? ts
e J:SÖrIde.'!. alom-inuirn mtg\'OOft li' !!l. egési
tmberi aCt, fblstJl.... d so millió sóhaj. fOIjajdul
!l megte~1t SlereteL Be!enyilg ill. éj
ndJébe a
sirbrllJ.Wton hit. r.b.Zi! rn.blinC3il II kicr.ufoll
ignu.: g, Ropp-,nt SlRm . it mqrc.;;''l.tlogtal~'l n l-endör~ri~ kriSlIUy te:;,t\"en~g. Köon por P.'ll!! mik
~ ~'S.i1Ie.1 li:'>l13 ;sz.ealéböl s égi lYlnn9tjin kinyi!I' u tYer ~., megmndíil a ti1~ked6 napok lamla..i.b3n clne.mtoh l!lekbangja. Mint tg)' félre\''ef'1
twang IOl'Ollyren!je. em~ ~bben s::órja bele
' I~ CSOndj&e: ~ I~j~ fi3 inak SI.}n.
"
:-ll ; Meiterilnk öl. tunk I Read \-3,,11\01.Unk. AnNn' I~d nem ~ jlm;tintban , de
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odnescngllnk a napi élcHInkbe, Inerl ebben a rop.p.'lnl templomban ismét a pénzváltók és pcnés.zcs
lelki] alkuszok könyörtelen csatdjn dul. Megfagyott
bennc s elné~lUJt a s....iv orgondja s gőgös bilszkeséggel rángalja arany vcrkl ijét az islentcJen szenvedél)'. Ostorcsapásaiddal ol vasd vissza mége _
sz~~ e te~lplomba királyi lelkednek megváltó e~
nH~11. Pong alázva roskadjon térdre jászolbölcsŐd
~Iött til e1l\~er ~ hallgassa ujra megváltó evangéhumodnnk Istem zenejé.t. Mesterilnk és Urunk!
SlUn~'adó emberi sz.ivek krisztusvágya v.L.i
" é·
:.o
'"6 g
ct
t
rezeg nz a ven I lsznka csöndjen s valahol egy
Ö~~ templomban .f~lnyilik dalától egy elhagyott
biblia. s.argu~ó ~apJam f:lcsendOl a régi keleti éj sr:ak-a angyalt vIssz ha ngJa: ~Dicsóség a magassagos mennyekben Istennek, a földön béke s az emberek közölt jó akaral. .Klmksony közeledik. ~ Ha ketten, avagy hármnn egybegyiiltök az é.n nevemben, en js ott vag,yok. · Es Kriszlus ujraszületik. A s.zent este kadcsonyfafényében az 6 nevében kopogok be hozuld. Ha csak egyedül vagy, engedd, hogy legyünk
kelteIt. Ringnssuk lelkünkben .az 6 jászolb01csöjét. Hadd ef'ÖsOcijék minden röpke sóhajban. a
magáb.,1sz..iJlotl élet áhimtában ó, e világra szilletet!

csecsemő.

Béke és Jóakam1. Amikor a 1o.nicsonyfa alatt
gyermeked boldogsága teletölti lelkedet a legtisztnbb örömmel, \mgy amikor rideg szobádban fájó
gyOu-elmet "inj3.i mardossdk iszl\·ffiet. mert a te
Jézusod leszegényedeti s édes gyermeked kis kanymja Otl3fagyott a H:ugita, vagy a magyar
Kárpátok h:l\'3S oldalára. tarts "elem Krisztus bölesője felé ez estén. Alázzuk meg együtt büsz!.:e
•
e:!eliJnket s eg)' könnyes sóhajbln rokogjuk közösen eszomoru, teped JllJgy:u ad\·enf egyetlen
meg"nltó dalaI. Mesterünk es Urunk! Tég"ed var
II \liligl
MAsok szolgálbalnak m~ :1 bál\>ány isteneknek. VárhAtják üdvO,~k"et II pénz, a fegyv-er s
a h:u:tlom földi irúnjáról. .\tink-et azonban nem
\ciltm:tk meg lilbbe emberi erő . i\bg)'3r életünk
\WÖ kcrestlfájjt vig)'ük el karicsony estején
t\riszluS bOlcs6jehu..\\egahll3t:i!.unk re.nenIÓ ndjait ne szé:gye.ljl1k feJajánl:mi az éler Fejedelmenek. l\: risztus nélk"Ü1 csak II hiteden lélek duh3j
br$3.ngja karnesuny. NeJ..'Ünk pedig mll nem
ilyen Dnnep k-ell, mert a mi ad,,-enti v:igyu~. ·
l'I'!. Istell~ ,,,,ló uijánületés. Adjunk lzert II m,iln k~ egy ~r:inyi helyet lU lj :;rent fün.lL
es... . ame cln dre,- :.'lZ ig3.zi br:ics.ony Welhllt5ngj3 : t\ri:wus e\"3.~iuma.. Al1jo engedj •
li

a gond\l\sdö lsten keze Jrong:tSSl fel "de
n~'M 3<.Í\oenl éjsz3.bi csöndjét s ungje bek

..

SIvár éle1tinkba az . i!.d.vOsség rrern ény.!;.égét. tegyen
~rnak is egyszer Iilo!dog karacsonya. Faa magy.....
.
é kké K' az

kadjon a mi ke'scrvlink is ' diadal ne. :
J
lsten nevében jöttel s b;,ádkozó, szelid lelkeddel
az élei fejedelme vagy, szegé lly magyarok feke~e

karácsonyá"n , is 110zsallna
Urunk!

néked Mesterünk, es
Pethö lstvan

.
'
HÖSÖK,
farkas Gyula dr.
•

berlini egyetemi tanár levele
la punk sz,:rkesztóstgthez.
Az Unitáriu~ Értcsitó novemberi 8zamullu k
\"czercikkeben megemlékeztünk arról, hogy dr
Farkas Gyula egyetemi t.anaT & Magyar Szemle

· októ beri számában' cikket közölt " Erdélyiség a
· magyar i~odlljomban · ci mmel és ebhen egy olyan
megállapítást irt le, amelyet David Ferenc emlékére és az un itá.rius vallásra sérelmesnek találtunk. Most a cikkiró professzor a kö,-etkezó
le velet intézte
:
, fi szerkesztóseghez
,

,

Az ~ Un itáriús Értcsitö' ,Nagytekintet U
Szerkesztöségenek
Budapesten.
Nb. folyóiratuk most bekUldött sz!maból faj~al ~m mal
latom, mily félreértésre adott okot M. Sz.-bel! ~ I kkem
egy - beismerem - nagyon szerencsétlen kItétele,
mely eredetileg úgy hangzott; "Jézus istenségének tagadásaig.~ Mondanom sem kell, hogy nem 11011 szá.ndé.kom ban Dávid Ferenc mártiremiékét elhomályoslta.n1,
sem pedig az Unitárius EgyMzal megbántani. BJZonya ra
kevesen tiszteliK nalam jobban e nagy harcos m ~gyar
J::ondolkoclót és értékelik jobban a Magyar Unitárius
Egyház kultura-te remtá értékeit. Soha semmi sem \'olt
ellenszenvesebb számomra, mint a magya r felekezetek
~özött ' valo~ széthuzás és ig\' annál fájdalm asabb, hogy
Jelzett cikkem I mi nt partoskocót tüntetett fe l engem
Önök elött.
Igaz tisztelettel
Farkas Gyufa s, k.

egyel, n y. f . 1;\lIb.
Am i az Un itárius
olvasóközönséget
ille ti, ez a. nyilatko~a.t kétségki vül el egendő IltTa,
bogy m;flQ en. félreértést elos ;.:lassan. Azonban az
illető cikket, széles e hazában ezren és ezr e n
e lol\'9.stilrk, Illj:il..-nek sejtelmük sincs az unitárizImus m ib~nlét é~öl és akiknek ll. legfőbb tekintélyt
tudom á!\yo~ téren egés:'. jogga l - az egyetEjjDi ,Isna,rnak mag8(\ álhlsl\, órié.si iijffi eretk öre
e~ , ~iZlpS itélflte jelenti. L':z ek nek fül~ben mos t is
pU C!'l!'og NL a! fáj!1{'IOlali és megsze,;yeoitó kitétel, hogy.t.. L .. sz v,"\1it!\rilJ-sok iste ütagadók. Egy.ház.unkat e yá\a!l'. , ne m ~lég i tb et,j ki mindadd ig.
.a.mlg ,a l\~W Q,,~ SZ ~lll le olvasói nem szerel.ue k
tud om i\Jitu~rrql a s zomoru Ily.omda i hibáról.
, És rqo_s~ még egyet. Ugy én~zzük, ' hogy
~Z~ lS meg kell mondan u n~, nemcsak m ost, banem ismérelt1tD egy kesóbbi a.l ka.lommal is, Leg,
Erte sit ő

I
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nagyobb és legteki ntélyesebl:5 tudó3aink tolllt.bó\
D ávid }I' erencek merőh en e llentétes é rtékelései
iizarma, znak . Ezek a z é rtékelések azonban korlmtsem úgy jöttek. Iótre, hogy Da.v id Fercnc eredeti
irasai képezték voln a. a lapjnkat. Han em mindig
masodkézból, kortil.rsaknak vagy késő u tódoknak
dicséretei a vagy ke dv ező tlen m egé.llapitásai adták
az eligazi tó fonalat az illető tudósok kezébe. Ug,v
latszik. va.gy sajnálták a Jár adsá.got, hogy belem élyedjenek ebbe a ;· ritka ' léle kbe. vagy hiány zott az a diltbey i ~ m egértés". amely nélkül történelmi alakot le m érni nem lehet Akárbogy is
VBn ez a dolog. anny i bizonyos, bogy nem nézhet jük tová bb ezt a tudományos kóválygást David Fer e nc szellemi bagyatéka körő l. Fel akarjuk,
és fe l fo gj uk tárni D!\vid F erenc sze llemi arcát
a. l?lektani kuta tások eredményeinek felba sználására! és r á fogun k mutatn i azokra a képtelenségekrel a.melye k ma már teljes zürzavarban veszik körül ezt a nagy s zellemi értéket, akit mi
prófé taként tisztelünk s aki magát csupán a
m egfe szü lt Kr isztus legal ázatosabb kis 8zolgajának t artptta. A tu dó2 világ ré szé ről ehbez a.
munkához abszolut igazsagszeretetet, őszintesé
. ge t és a n ag~' ma g yar é r tékek igaz megbecs ülését kérjük.

Lapozok régi könyvekben , . .
Hetvenöt esztendöve.1 ezelőtt 1859 ben az
angol un itáriusok évi nagygy.ülésén jelent meg
először a magya r erdélyi unitárius egyház kél hiva talos képviselője, a berlini egyetemen tanu ló két
akadémita, az akkori nyelven szólva . Ielkészségre
és tanárságra készülö ifjak u, Fere'llcz József és
Buzogá"y Áro n, a kiknek ott tartott beszédeit az
Inquire( c. angol unitáriuS. vjság 1859. évi évf.
518-519. oldalai n olvashatjuk.
Felelevenitjük ezt a tényt olvasóink e l ő t1 ,
mert az egyik akadémita Buzogány Áron tanár
nem s o kkal az utá n kinevez.ést nyert a vallás és
közpktatástigJ i minisztérium ba, mint m iniszteri
titkár s háza lett a Budapesten szaporodó unitárius
hivek központja. A ö kérésére tartja az első nyilvános istentiszteletet Budape~ten, külföldi utjának
os~ tál yo stá rsa Ferencl József, akkor kolozsvári
leikész 1869- ben, majd 1876-ban a másodikat,
mint az un iiárius egyház megválasztott fiatal püs.pöke. Mindketten sok angol baratot és ismerőst
szereztek, munkásságuk és erős barátságuk l1agybp.n hozzájá.[ult ahhoz, hogy a buda pesti kicsiny
unitáriusság, ,f'jöbb fiók, ,ma jd a nyaegy házzá alakul. Ez utóbpi ,tényt e ls()sorban is angol s késObb
kia lakult · P.fllerik(\i l$:apCSQlataink : tették lehetö vé,
amikor a fiala I aqyaegyl\á~ t. ho:sszu éveken ke-

-

I

resztOI er6Uehségének idején évi 100-100 nngo1

,

fonHal segélyczték.
A budapesti gyülekezet kél elsö lelkés.ze:
boldogemlékezetü D":'$i Károly és éi Budapesten
nyugalomban élő GdJ Miklós I..<wdoflbatl. jelenlegi e1sö lelkésze és egyben püspöki vikáriusa
JrMMI Miklós pedig az Oxfordba athelyezeit
Jlt1PU'Nster ColkgtlxUI folytattak é\"eken

keresztül

tanulmanyokaf. Ennek az imezetnek a kOnyvtárában tallózgah-a bukkanmm rea am az érdekes \'eletleore, hogy amikor II budapesti gyOlel..-ezet segé-

lyezése az angol uniláriusok illésen elöszőr 526bakerül dr. nnlmnumd Jakab lll. oxfordi intaet egyik
tudós professzora az, aki elsőnek áll fel és tart
beszédet, mel)'ben hangsulyoZZ3, hogy az erdélyi
unitárius egyház székesfővárosi lérfoglalása érdekében iU angol testvéreknek minden áldozatoi

•

\

,
•

•

•

A JÖVÖ · UT JAIN.
A gyul ai s zór ':2my m egalakulá sa
. ~ s,,Yulni szón any is megalakuh Október
bO,,7:en U\~tOit. alakuló gyühhll~n. Az alakuló
gyu
lesen
resz
' öleg
t
I
' tTe" a bh-ek ös"ze--';'I?,
- ~~---e- Eloz
_emp ~mo!8~ ~o~, es ur"aCiOrn,·oszllis, Biró La.
Jos,. b.odm.ezo\"f\sa.rbelyi lelk~sz elnöklete alatt a
g.vules klmondotts. bog..\" UÓrT8nnY8 slakul. áztá.n •megn\lssztotlB
stórvsnyrrnndnoknsk
'Je - .
f
D
I .
. e~
.. o~~
e:so PO~' Isk, tanárt, aki eddig is gondjat viseir e a b~~-ek~ek és !\ hitoktatást "égette. Jegy~~: dr, L nnossr Ko~y. ü~.y"edjelöll Á s.z6rn\ny
.. Slasztolt egy gazdt\5agl blzot\sagot. is. melj'oek
elnöke .S:ds: ?omokO$ posrofónöt, igaz:gatótanacsi
(.ag. tagJ lu pedig: Gyannati Domokos és G!/<I,rmali
~er9eJ!(, let lek, A gaz:dasagi biZ:Qtt.sög fogja a
bl\'ek onkénles egybAz:i megaji\lllásait. öSSLe;;'edni
es gondoskodik arról. hogy anoak eg\' reS.let or·
a.sz~1i kelyhek beszerzésére foroithassok. a masik reszeből 1\ beslolgalö lelkész utiköhsp~hez
jfirulnsk honA,

meg kell hoznilJk. Kten az illésen l881 -ben II magyar unitiirizmust nehai KOt'ács jános flJgimncizi umi igazgató képviselle, akinek nem kis érdeme
,'ol! a budapesti gyülekezet anyaegyházkOzseggé
alakulásában s aki egyben a magyar unilárius
testvéri kapcsolatok kiépilésenek egyik legelső
és egyben igen enekes diplomataia, aki' els6izben
ri/t;: PdS:tOy R~sö 8\"ang. keresli:edó es
kép\·jselte ügyünkel amerikai 1f5lv~rei nk között is,
A .budapesti gyülekezet érdekében felszótalt dr, neje egy kina-ezüst kelyhet ajlindekoltak 8 meg
Drummond Jakabnak fia, dr, Dnunmcmd \ 'ilmos. bölcsőben ringó kis n nitarios !zQHiulJ'nak, amit
aki háboru után els6izben látogatta Oleg bajbaju- '3 bi\"ek lsten és az adakorok ininti hal;'val \"ei·
tOlI erdélyi testvéreinket s aki az Unitárius Misszió tet tudomiisol es köo,Yvelte.k el w yeikben . leten
•
Ház létesitese körül kifejteu nag)' munkásságaval Sldja meg nemes :;zh'üket erle,
&áJ; Do,1I0l;os indilváoyaro kimondoull
a budapesti gyülekezetnek édesapjiihol hasonló
~ég a gyüli!s, hogy II hi .. ek beren.kém egyszer
nagy szolgálatot teu.
Az oxfordi intézet jelenlegi igazgatója, I. H, gyiUjenek ö53le &f enekeli: megtsnulisara, Jti:~
TrealMrall hosszu évekkel ezelő tt J 6:.(HI Miklós Dt.:,-sö szórvit.ny·gondllok készséges szin'el n\lpüspOki vikiif.usnak volt iskolatiirsa so akkor szö- lalta a" enektanitAst és al.óta minden nlSMoSp
es JÓr.sef
"Mott bariitságukra ma is szeret~ltel emlékszik összejönnek, akik cSl\k tehetik, Dezső gonduok ilyenkor egy rö\;d ábifBl0t larl
ViSSza,
Az o:dord i intezetbe heh'enöt é\lvel ezeléNt ke- ima és dmélJ:tdis [tloll·(lSlÍ4oml. amit B megjelenrült ki az el56 magyar unitárius akademita Simbl tek igen szi reseu \'eiIllel.:,
Domokos, aldt hosszu sorban huszonnegyen kO.
BeszolgAló lelkesz mos' kesliti II ferret
veuek, közötlÜk dr, B oros György püspOkünk. all'H. bog.." bs ft Bektheu tarwdó islen(.lutelelE sorok irója mar a huszonötödik, aki ennek az tel:l ~'nlllit össze tudja bpcsolni, atkor rnindm
intézetnek a falai közön az aogol-mamrar unitárius Illi u/olsó l'QstiTnapjcin dl/wldn egy órakor BiJ:iSOI
ba~t~g közel sz;böt\'en esztendőre~ visszanyulö tnHplomo.::o is ''9YIl,ldkor dallldll fllgy Óf"aIur
szalaIt az. idei esztendőben szövögetni igyekszik. GyNlciH, Több alkalommal nem n~gelbet szolg§.la tol, wert sZlUllit8sb3 kell venni, bbgs bódmer:ő+
F
IC JÖ ~í.
I

BBBn]!lIJJf

nist\rbelyi lelkeSloek minden \"Ssarnapon Hód·
U ni lci.r~u_s 1~~ol ogi'1i l anci r Bu dapes- mexó".;;-srbeJyeu is e l kell \'egeznil." s u.-mploI ~n , Az umlanus lfJusAgi konfiU"eucia IMtsmé.ra
(j~ll, 3-6.) a , ~,-aros~ erli::e.llk S:.i'1II-lcC»lyi modsL E~ 9-10 untig tar'. 'tü orator indulh!tt
ndor tbelogtat "nar. aki ket el6adast tart. ft wn\bb. A Il."lkeu len'e eE: Minden hó első nia konferenc.iall. JttnUlLt 6-an \'1\sllrnllp deJel6u- ~spjit.n II órakor O:-osbALáo, o'g,,"!l.r!!lSOn ns·
~O ó~or a ni~os-utcai lemplomban ug,rancssk pon d~l u ttin ~ óuklr Beké.icnbaD ;emplomoz_
. fGgJ_& tArtsm az OnnepeUes koufe.reuciuilro
Minden hó ruasodi' ,'.u!\rnspj~ dl!:!i- J~ . ónt.knr
IstenllUteJ eU~1 is, ii'elbiTjuk bh'eink figselme.t
Sleg.deo.
erre a ritJ.:a '"alkalomra.
11 1 '

•

•

i\li.o.den hó utolsó vssAruapján déluiin I
órakor B.k~e:eu é$ ugy&tuuou s uapon d~lutú;u
4 órakor G,-tdio . HooweJö vlL<4rhf'lytöl Szegt>d
':!l kilomit. ; ts'fou.ágra V&Il, - O.rosb~a 30, &kisc~ba 00. 8ék. ~ s r~ - ~ Gyultt. $7
kilomére.r:re n.ll Höd:m~őds$rb&lytöl. Ez ~ fU
ubt ads ~S vL~u meg bon h~ooi ,'on3& abb:r..u
tu idó!)toll egySlwb nincS;. iehit autón. kell meg·
tenDi esli u utal áttól fUgg sli egész terv ki·
\; rele. hogy IE'5z'>(> a lt'lkész.neok oly3.n ko/!:!-ija,
amt'Jye:n t'z~ lU utat a \"Onat pontos-~ ~at nyá·
ron es tIlol.n .is meg tudja t~Dn i I::b . igen. akkor
a. jeoLJetl id6beon, egéu eVE'n ál ta.rthatja:lZ isten-

nsztt-Ietetet, ugy am int

lU

Igtl.."g"tó

Ta,.u.cs f!: t

e!IYÜtt a hód1f1~:a·
t<C3i,Mlyi ~kI$~ ksriil~tiúl foWUe meg hi!;alalQsan..
De ahhoz. hogy egy ~en nagy terwetE'll a. szol·
pJ:wt el It'.hesse.u 1!.tIti. ahos s. ker~ü bl".
oSlitison ki\-ül még wás lS kell.
Orosb.izá.a~ Béké~abáo. Szegt'den eddie, ~
roU rendSzlm's tE'mpfomo2i:ís. A nagyobb tarol·
~k lek.üzdésére Biro Laj os lelkéu egy kis
ISU,t ót Yett, minl vons.tössze.kötíetes nem
l\liVl"l u autó eg:j rozoga kis hSborus tatOllioloi
gtp '"folt több$;zör meg~~fittt bogy a nehéz nton
vsgy n:sg)" szél~n elk~'!e tt. A.z.on !i.-adom most.
hogy Pgy n&g,.'f'obb és butosabb j~u Iroesirs
~jt' tI kis kocsijá.t. Ehez uouba.,n kevés az;
ó anyagi ("reje. - Ali II magunk részerol mel e-.
gen támogstj uk a szép ter~t és :i2i 19a.:zgató
Tsnácsau figyl"lméb~ és pártfogiEib& aj:mtjuk:
9li. b.iszeoQ szolgSla.tot u..yen nagy területen
csak ugy I~.he~ végezni. ha. ..-a[Jt,mikép€ill gondoskodn nk a. leltesz uwlisá.uak biztosiwá.róL
Ha a katolikus egy hiz Alasz.kában II repüIóge-.
pet &llitOéts. be a. missziói monkába.. a baladó
szellemü unitmus egyhiuns.k igazán meg kell
matatni,. hogy egy sz~ny kis öreg gépe~ be tud
még §Jlita.ni az Wlitirin~ gondo1st sz,o lgálatába.
Külö.uösen azután, bogy a. hi~k é~ a. leJkm
CL;

.ai~;; t.riZL!~, j[~::1ibt'rin:ny~

-

.mt.

mir MOyi áldozatot hozta.k.
Ha hiszünk unitárius

hitÜnk jövójébell,
akkor a m::.gvetöt nem szsbad cserben hagyn4
m~l1 n~lküle egyetlen egy magocska sem fog ki.
esirfuDl amelyből a jövő aratásra. leheéD.e S!is,

'. .

ml M I ,

a tömlhes kalapács é, a fiatal gyülekezet min_
deu bgjs odaill az összegyüjtöu 'égl~kir...~k
mdIé. bogy llldoaato.a eehe! ,.igye tovább az
eS2Imét a meg.tJósu.1ás ril'lé. Ehhez lU ~pitó mWl~
táho~ keresi és kéri a lein,y I!gyház.közseg az.
eg@sJ IlIlitárias tálSsdalom m~.rtó timoga~3.t
Széttüld'ilk mSr a kérő levdeJ..' miodenfele.
MeU.bltUk houá a reolépitendó templom tépet
és egy-egy c3t'kkl" pot lU adományok befizeté-sé.N. S:&u .n,yolc van unitirius l,lek, skik Pest~!l!D.tl6rince.n elnek hitt@stviri 3zuetettel és bizalommal. fordulnak a c3o.n.kabuibsn élö u.n.i1iáriU3
tefitv~.n!i.kbeJ! . Minden egyes Inélben o" V!lll a l
ö aggodaJmuk :· érj ük uo.itirius tes.h:mi.ni.et.
ne dobják rélre II cseWapot. Aki C-~ egy pen.'-gót 'ud küldeni. UJat is nehinJ 'égIát te,S2i. eg).
,j.t,j uni árius templo m i piilö falm.
.
t\\iJ1de.n lldomin"...t u U nitárins Ertesitóben

u,yugtbunk..
A tempJomepitisre eddig a ltövetke::ö adomanYOk::at
kaptuk : Sl.ékely Domokos m. kir_ l.,"SeDdur ;s!badDagy Le--

tenyerol tOO pengot ItUldö, L l().. tO ptD~öt adomá.ayo:d ak .
JÓl11ll a.1iklós. Klein Gha. KáIik István. Jakab J&...~, dr.
IváD UszJÓ. Rthliger Károly, Borso$né Wendler: lrma, dr.
ü rmÖS$y G)'ula. dr. ~ns Bér:!. S;j mno..Mib3fy P:it.l\Ilá:téHy'
Domokos. dr. Koz ma Jenő. 5~ pen~t ado múywtak: :
Katocra samuel, RilS'lner Valéria.. rilb. KOlm.:l ~c.
Burjao. Ferenc, Gyarmathy M6::es. dr.lmreb. J _senre. dr.
Szm Istr3n. dr. G.úf !"'ikl<is. Rend. Aurél. Hom th
Kilmán. Ke!~mm BéJ3,. LHllY O!,ul:!. :Nag.v Áron. BeIIO,.jes Szeriaa. dL Borb8y Aodris. Péteri!,.. Gy uI:s.
y
lipb.!, Arturni. dr. R~r Zoltia és dr. Kcorics: K4roly'
A Ijlbbl adQminyok QyugtazN.t lapunk
e.tkeci sz;íma.
ban fu[yb,t) uk. M.ost még csak azt ~i!k fel, bogy
Mad6cs Albert pesmenUörinci lakós refu rmaIUS vafl:isu
tcA.ériink fda jamorta, hQgy az epi.teudö Imtplomllo.khan
két limp.tb.e.[yel a saját Itölbé6 c!n fog 6eb-zereini.

---

IFJUSÁG.
tfjusagi téU konferenci a
(1935. janUM 3.-6.)
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Mtnt a folyó esztt'.udóbeD. ngy 3 jövö év
elején ~. m indjárt ujév ut:in megrendezi ali ifjo.~
s3g( konfe.reucifss tábor te-li. ~löadi..'<;QrozatA t a
JlligS2<iÓ.b3zi g"Yülekezen teremben az- ifjusig ás
az érdUlödö kÖ2Iö.uség szSms.ra. il tonIe.reacia

prognsmja :I. tövetiező :
Janr;til.r 3-án delután 3 órakor á.hitat : dr.
S6abJ ls'váo.. Urina Gywfy fsmn a. Nemzeti
Figye.lö szerk:e~zt ójE! ':lrii elós.dást ,.Az a.g.rárkér..
.és a. m :\&y&r jö ~o s~E!.mpontjából" eimen.
J~u§.r 4-én détutá.n 3 omkor áhitat : Barbéll/ Audor. Utána. S=mt· b.-ámji Sándor tmiL
'th..:ol t&nar előadása ,.A modern @ID.ber lelki
problémái" eimen.
Január Öo-éu délutsn 3 órakOr áhica.t : dr.
vité, XyiTed.y Gézáné. nMa PetlW ktván unit
lelkesz elöadAsa; ,. \ woderuewbe-rnij&~ eimen.
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Január 6·án vasárnap d, e, 10 ' órakor konferenciát bezáró istentisztelet a rákos-utcai
templomban. Prédikál 8I.ent·lványi Sándor theol.
tanár. Istentisztelet utan délben I órakor kon feren ciás közebéd erdélyi ételekliel (klirtös kalács.)
Az ebéd ára ifjuság részére 30 fillér, keresettel
rendelkezők szAmara 60 fillér. A közebéd tiszta
jövedelme a Szenté.brahámi üdülö javára ford ittatik.
A konferencia tartama alaU az idősebb
nemzedék (a 30-40 évesek nemzedéke) is tart
egy zartkörü összejövetelt mégp.edig január 3·án
cstitörtökön este 8 órakor a rákos utcai gyüleke·
zeti terembin. Elő adást tart BU1ll-Iványi Sándor
Uleol. tanár a következ~ cimmel : "Mi lesz a har·
madik nemzedék kel az unitárius egybbban ?" A
vitAt bevezetik Borbély Andor es Gyarmathy István I,lirlapirók.
~1indezek az előadások teljesen ingyenesek,
a konferenciás veze l őség a nyilvános elóadásokra
szivesen látja vendégül az ifjuság minden baratjat.
Az unitárius ifjuság 8zervezkedése és uj
életre való készülése mind nagyobb mértékben
hóditjo. meg o. sziveket ugy fiatalságullk, mind
idősebb nemzedéklink körében. Az ifj ak rájöttek,
bogy elve'Sznek az. idegen ' tengerben , ha sajat
öntudalnkat meg nem erősitik s viszoÍlt az ör~
gebb nemzedék is kezdi belátni, hogy az jfjm~ág
utja az egyedül helyes, amelyen még a mai körülmények közt járni lehet. Iunen van a foly ton
fokozódó érdeldödés akonferencink irant. Adja
lsten, hogy a téli konferencia is egy uj lépés
legyt:n előre!
{

eégUket, hogy á' ba'za és az egyház fennmaradása '
~~ fejl~dése mindenek elótt való. Reméljük ea
IfJU sZIvUn k egész melegével és szeretete"vel b·
""k h
ISZ,
szu -, ~gy az , il.letékceek átérzik és teljesitik
szent kotelesscgUket. Munkájuk eredménye nem
marad el.
. A eik~r és eredmény reményében kérünk
mlllden ~~I Magyarország területén élő unitárius
nőt és ferflt, . aki diplomá val, vagy éretteégivel
(I~g~~n az gunnc\ziuro i, vagy kereskedelmi) áU:iS
nelkul van, hogy adatait: né'\', csaló.di álla ot
képzettség es laká!:! feltüntetésével i 93:' ~ ,
'
.
u. Jan.
, " küld"
I
lU
-lg
Je e a Brassai Sámuel Unitárius If" _
sági Egyesület elnökségének: Budapest, IX. ~:_
kos u. 3, Felkerünk minden unitit rius testvért.
hogy az érdekeltek figye imét hivják erre fel. '
Azzal a meggy6zódésael, hogy munkánkTÓl
és annak ered m ényeirő l még sokat fogunk olvasni
e lap ha3ábjain, kérem minden unitárius testvér
segitséget.
dr . Szabó Elek
egyesUleti .elnök.

MAI KÉRDÉSEK.
Kié lesz ez a föld"
Könyvismerletés. A könyv
cime: .Kié lesz: ez: a föld?Irta: dr. Kerényi Uszl6.
38 lap, Budapest, 1934.

Egyházi lapban ritkán foglalkozunk agrárproblémákkal , de ez oly kivételes könyv, hogy
nem mehetUnk el szótlanul mellelte. Annál kevésbé, mert a föld problémája ma az egész társadalom alapvető kérdése lett, amelynek megoldáI
Hz
"
sából nem lehet kizárni az igazság szellemét. S
"
A Brassai Samuel Ifjueági Egyesület elnök- igy ez a kérdés az evangélium . után kiál~ l amely
sége elhatarozta, hogy elkésziti egyelőre csak II egyed(il képes bátran kiállani a maga hőSies szel·
szellem i pályákon levő állástalan unitárius ifju- lemével az elnyoIllott igazságok érdekében.
Társadalmunk összeomlásának megakadályo·
ság kataszterét. Teszi ezt azért, hogy segitsen
és i!egittetbesse~, hacsak néhányat is azok közül, zója, ifjuságunk reménytelen helyzetének megjavitója, nemzeti szerencsétlenségünk jobbrafordilója
akik legink~bb ér~emesek arra.
Sokszor hd.lljuk a kérdést azok.tól, kik segi- egyedUl a föld lehet. Visszatérés a földhöz, amet.eni tudnának r ajtatok, dfju testvérek, hogy tény- lyet a magyar5iág is elhagyot!. Hiszen a könyvből
leg VB.nnak·e segitesre és el helyezésre szorulók kiHlnik , hocry
o .ag rárlakosságunk ma már csak 51
és mennyien? Éppen ezért mi most szemlét tar- százalékát teszi a népes~égnek, ami ijeszfően ketunk közöttetek, állástalan unitárius testvérek. vés, ha figyel embe vesszü k, hogy egy. nemzet
Élő valóságként allitjuk oda a ti eokaságtokat, igazi ereje mindig a föl d népe ma rad . MI ennek
bogy igenis - sajnos - vagytok és napról·napra ' az oka? Szerző a stafi sztika kétség bevonhatatlan adataival rámutat arra, hogy müvelhctó terütöbben lesztek.
Segiteni kell rajtatok azoknak, akik nagy Ictunk (16 millió hold) közel 25 százaléka korláakarással, sok kUzdéssel, de mégis tudllak segi- tolt forgalmu birtok (3 millió nyolcszázezer hold)
t!:lni és kell is, hogy segitsenek ra.jtatok, ha szi- és mé" ennél is nagyobb . százalékszámot kaazt vesszük alapul, hógy moly birtokok
TUk egész melegével átérzik ama szent ki;Heles· punk,
,
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•
nagyobbak 5OO: holdnál. Ilyen birtok 3615 van az
országban 5 millió szazölvenezer hold terillelen.
Irtózatosa, megdöbbentö adatok ezek, kUlönösen ha sui:mba vessz(!k a statisztikusok megá llapítását, amely szerint a földbirtokok nagysága
és a népsürúség közl forditolt viszony áll fenn.
l it IHItl ao:: oka a magyar trö 'mgy elha1lyatldsá ·
'lak ! A háboru utáni földbirtokre form ezen nem

segitett, mert az csak olaj volt ao szociéilis sebek
kenegelésére és egyálllllán nem gyógyitott. Ugyanis szaporitolta a törpebirtokok számát, ami éppen
egy nagy betegsége a magyar földnek és egyáltalán nem feremtelf uj paraszt exis7,i~nciákat: Már pedig minden nemzet körillöttti nk erre törekszik és

ezt csinálta meg nagy célludatossággal
növelve belső "energiát.

ezáltal is

is ugy nyitva m"'aradnak a magyarság Kapui , inint
a világháboru előtt. Figyelmeztető ez tehát arra,
hogy a magyar törteneimi osztályok nem játszhat jak
azt a szerepet , melyet a lengyel nemesség já.tszott
Le ngyelország feldarabolása elöli. ' Ahol ugyanis
nincs hely, terület egy nemzeti földmiveJő osztá.ly
létesilésére, otl hiaha próbálkozik bármely hóditó
hatalom, nem tudja lerakni egy uj nemzeti állam
alapjait, ellenben minél nagyobb birtokteSlek foszenek kevesek kezén, annál könnyebb az uj honfoglalás. ll
_
•
:
\
Ez az izgató gondolat az egész könyvön át .
huzódik s mintegy annak magvát alkotja. A mi
magyar közöns~günk az agrárkérdés fo n tos~ágá.·
val nincs tisztában" s még csak nem is sejti, hogy
ezzel foglalkozni nem csak nemzeti , hanem keresztény kötelesség, mert a gazdasági élet krizise
lste n ujja, amely a földhöz való visszatérésre mutat·
Azoknak, akik komolyan bele akarnak .pillanta ni a föld kérdésbe, különösen az ifjabb korosztályna k ajá nlj uk figyelmébe ezt a könyvecskét,
mint kitülló bevezetőt és ,összefoglalót. Lássák
meg belöle a nagy veszedelmet, a mely nemzetünket fenyegeti , de a kiveú~lö utat is, a melyre ha
rá nem lépü nk, sorslink meg van pecsételve.
A könyv á ra mindössze 80 fillér. Kapható
az Unitárius Iratmissziónál és a lelkészi hivatalban.

Félelmetes és megdöbbentő hatással van az
olvasóra a könyvnek az a része, a hol a szerző bemutatja, hogya romá n, szerb és cseh államok
miként e rősitették meg amugy is erős parasztságukat. a háboru! követő években. Ezek a nemzetek tudatára jöttek annak, hogy a haza földjét az
vedi minden ereje megfeszitésével, aki saját kis
földjét, házát s benne lakó kis családját véd i. t.s
az a nemzet lesz a most folyó állandó háboru ban
győztes, amelynek több röghöz kötött paraszt ja
lesz. A föld be gyökerezett, áttörhetetlen paraszt sereg sokkal biztosabb. gát az idegen hódilásokkal
szemben, mint a nagybirtok szomoru néptelen terilletei. Be ,kell népesiteni a nagybirtokot, mert a
rnagyar5ágnak éppen az volt a tragédiája, hogy
mig ö óvta a nagybirtokot, az uj urak éppen ezt
használták ki uj parasztbirtokok teremtésére s igy
O/otJsóinkntJk és btJrdltJinkl1tJk ' ri/doll
önmaguk megerősitésé re. De nemcsak ezt, ;haoem . ktJrdcsonyi iinn(lp(lf lis bo/dog li}tfo(lJ kiodnuflk !
amint Románia példája mutatja, ez saját román nagybirtokail is a nemzet erősitésére fo rditotta. Igy az
Ó-királyásgban a földrefor m előtt 3.4 millió hold
.,
.
terilletet
foglaltak a 100 holdon felüli birtokosok, ntl/áll~1wl, gyermekei,lk dideregve, éhezve, fd: va
.
addig a reform után csak 0.6 millió hold maradt varjtik a s.t.erelet iimnepét, a kardes(m.yt. &illiikbeu
a 100 holdon felü li bi rtokosok kezén. Ekkora ön- kAdllet-e szeretet, tdmadhat-e ".Ie~g érzés egy ldrs{i 1udatossággal kevés állam erösitetle meg önma- dalornmal srembeu, . amely , m eg feledkezik rálu k,
gát. Jó lesz ezt szem előtt tartani s hasonló in- amel'y 11em gOtidal ,.djuk, a szegényel..Tc, Jkrts legmeghittebb barti/aira. '8r;entheti-é Istm/ l, aki ?Ienl
tézkedésekkel védekezni t
11ern seereli ae ő {elebarlilját, ktrdeuiik ti steretet
H.a a magyar földet a mai nyolcm ill ió ma- apostolával egyiitt mttlden f'.,sndü é~ rangf/' unitárius
gyar helyett tizenke~ millió magyar lakna s nem kereszté"ytöl. Al-i ?Jem érti meg as tmitáritt.S ,,-6tátonganá.nak lakatlan, üres területek a nagybirtok súivetség kérő szavát, az tltm lIIéltö a "'..ardc.!onyi.
helyén, akkor nem kellene félni a környező né- ohimiisefUJt befogadásdra. Adjatok, am·i t adhattak.
Élelmtseert , "thdt, pánd. amit éppen (alaUok h(Í$ape~ expenziójától , mert nem volna helyük a tokban (lS tmitdrii13 ' szegények ttimogl1tásara. Minteqeszkedésre t Ez a szörnyU vizió a könyv leg- dmi kiiuiifUJttel fogad és a~ egyház·i lapban ?lyUgm~rA2:ób~ része s azért szó szeri nt ideiktatjuk : Ide a 1UJSEÖvdség. Tert1lészctbet~i ado mányok be• A .lö~Oben is, ha még a mainal nagyobb küldhetök a lelkésri irodlira vagy Barabcis lstvdtu/é
veszélyt alltt elénk a történelem , nem lehet vitás lelkésmé lakdscira. (V. ·Koháry.u. .J.) Pbu:beli
adomdnyok lefüethelök a budapesti unitcfriu$ egyhogy ennek a \'eszede~mnelt uljai csak akkor ér- hdekiinég ao.m ssdmu. postai bsfl.zelö lapjdt~
hetnek célt; ~a birtokreQd.szerUnk miattJt&vabbra (esakk) "kar4cscmyi adomány 11 jeldssel.

Szegényeink

••

•

"Á csérkész l/ho! tud, segit."
Etr /I ft:u!p c:.erkéulÖn'én~· 1 v.iholldk vll lórll mil r
nl QíU II Kis .prddok IleCtlllher 6·ifn elite IM/Oli r>lIk ull1sestél)·lI kÖn. therr~nye,!l ,u!ntulrclflkbó l 8 P. 73 fill é rI
Ky ll Jttl llck USUI: ti 8",u:rbllllllltlR'YtlT meneklJIlek nllmll rn
,!I rrli:Wn el ls kUldu! k egy nllgy cserkét'ltlClllvér Ukk el /11;
• UI f'.'lnRyIlT!ulll" c. lIlII IlIIIp :ncrkCSl l ősllgébc. A InI'
dl'c. 7· j nrinlllbllll .Scjlll.!'iclek rio clmtll ('8Y fclhh'611 le-

len t Ult,:: s ebbe n olvGswk II köve t kező meghalO sorokat:
~ H OIlY III orsldg mdrls rö lérzelT, ho &,y o lvas61nk
nu'l rll! ludjl'lk kÖleJu" éG Ukel, bil0ny llfa til ft kedves kIs
killdöllst,::. /Imel y l'pven e felhh'ds ktKIU1 te közben 111'Ien i nIc!." szerkeszlOsél:llnkhcn :' ft i .!I4.5-lls Illnos Zsig.
mon d unl /lirius stékc l ~' cserkéncsftplll kUldHttsi,e Jölt
.1 hon6nk ts dtaM... tll.1 ti ö P . 73 flllé r/, amelyet ftt
öl1l1 Mikul6s 11l1nCIJ,I,' el1 Ilz rtl lé rc! !sebplnleikből önkint össuadlok II fiuk . Ezeknek II drd!;.:! cserkészeknek
3 penllO 711 fillér je nl egeu mllgyllr tdrsadlllom IIr6 nYIIIrn kl vclitve OJyfll1 meamozd ul dst tgér, amelyegyedUI
mélló hozüin k ."
Am iko r et e.ket ti betUke.t /I pflprro~rll rÓjj uk . még
mindIg III rt mflg" Yllro.k szörnyU Uld6zt:lc és fUlUnkbe sl r
klUldözöll R~'trmeke.k cson/lg hft/6 zokog6sa. Az un lutd u", tdrs"dtl lo m IUdjll. hogy mil le le nt II menekU1é~, II
rongyos kod ris. lll. éhezes, II didergis. histen egy ivtl:r.edlll IlIr/ó dllandó menekUles zl1dult rd eppe n hudapestl
tVyh dtköue gUnkre, Ne SlIjndlj uk flllerc!nkc l ts Idiunk
abbó l, /'Imi még megmnrlldt sttrencsé/ le n tM tverei nk
$I6mdrfl. Az uQit6rlu'!! il. te kelyeknck é~ lIIag~' lI rok n ll k
tu dniuk kell, hogy ml ti k/jlelessé aUk : II Mnos Zsigmond
apródOk is cserkészek mUlill jdk ar. Ulol. Jó munk6t !
e l ő re l
Kllrdcsonyl 'sh::nllntclclek Buda peslen ts
környtkén. December 26 ·i n d . e, II ó rnkor II Ko hliry
Ulcdbttll pri d ikdl JdZlln M i k /6s, urvllcsor6 1 OS.ZI Barlf·
bd" 1~/IIl'fn; d , e , 10 t\rakur ti Rlikos ul edbfl ll pridik61
dr. C3/ki Odbor. urv clI."SQrd t ostt D.,rkd Bclll.
() ~oember 26· lin d . r. 11 órnkor /I Kohdry utcdban
pridikdl t5 urYiluord l Oszl Bltrabd3 Is/vii,, ; d. r. 10
ó rakor II R6ko!l. utc. blln prédikdl ts urvllCsord/ osz /

Dllrk6 Bil" .
Dccemb~r

~I -

n d. u. 6 6rll k or mind o Kohdr)'
ulcllllnn. mind II Rdkos ulcab"'n I!vz6 r6 Isten /Isztelet.

•

Pe:JJI..-li rnJ'iA'fn .' BudIIfokan o ref. ttmp lombM
de c. 16·60 d. u, ~ ófftkor i-'lenlisJlelel és urvllcsornQSl.t6s: Ditrkó 8élll. lI-, hllIIllOO It! Ko! uth téri ,,!Iem!
rl~ tn l bkoldbll n dec. 23-. n d. u. 4 ó rokor pridlka \ és
ur\'lIcsoroit OSl t d.r. C~ikJ G dbof. Ulpr-'tcn ft Szent lst\' 6n Ieri polg6rl bkol6bftn drc. ! d n d u . 4 Órllkor pridlkdl Baf'llbds hlh'lin 1I1dnn kar4c~on}'ral\n epely. Pestnt.ntl6rinctn dec:. 2& cn d . e. I L "re kor pred!kdl és
UT\' e C~or6 1 0~1 1 P~/h6 \~ \Vlin . PtlllSUnttfZ.5ibelttl dec.
2b-e n d. u. --I órl1kor l.rc!d!k61 t1< ur""csOra l OStt Darkd
~i lll .

~16vtele~i

elemr tsko16blln. Ute (, 6rnkOT pedi II
, dilpull r<hsstlóh lbblln u tgyeteml hallg"., ' .
ft

IUl U llnepél ~..

b

~

at tnhn

December 2ö. 6n d II "órllk
l
lisllekl ullin llyulnllk fei II ' kllrt'lc:.~~yf~pel~~r, ~t [s lenty6cskdl!l Szen! 111'1111\ téri polgllrl ledn Ylll k~:b gye r·
Decem ber 2&: én este [él 6 Órakor il
ft n.
ri nel le d
hd b
De~I1!1te nllöII ktm§cs'::n:~Y 1I111~1.lln rendeznek cSllllidills ös~zelövetell

Az utol s 6 advenll áhitat december 2ö'6 n e sle
6 ~rakor [eSI II rl'lkos-ulcni mlSSII6h6z lemplomilbll n
P r i!~ lk 6J Pefh6 Istvl'l l1 ft IllpnrGncsolat neg yedik tételérOI . ~Az Unnepeket mC&,,,z~nteljed. ·
L.gk.,
bb
za e
I
rtdl6s
Istantliztaletllnk
decem b er öO-6n \'1156
d
r na p . e. t I 6nkor leSI II Koh6ry'
ut:~1 templomunkb61. Ez , !IlkIllommIII p r~ dik61 ;oum
MII.lds pUspök! .vlk6rhl5. felhiv juk hi veink. kUl/)n/)sen
ft s ze r/e szórtll n elő unhdr lusok figye lme t erre ft r itkll
ftlktllomrll .
A buda pes It ellyhlhköz~ é~ kebll tanácsa az
19315. tvl költseR've.lts t letárgyal la.
Ezek Stedn t al. 1935. évi bevétel:
EgyhátkölSégi adókban tO.OOO p
Koháry uecai Mlbérek 40.000 ..
Szö\'etsé& uccai hálbérek 12.000 ..
Unitárius ErlesilO előfizetése
1.600.
Persely.adományok 400 •
Fennlarlllsi alap kamaljOvedelme
2.1XX1 •
Slékesfövárosi seGély 2.025 ..
Ál1amse&ety
500 ..
Bathyany Ilona ö rök a lap .• ból karnai 700.
Batthyány Uona alapitván)'ból kamal i.568.
Misstióhh ifj usl'lgi célokra _ _
300 •
Osszesen 71.093 P
Az adóöiszeg felemeles~re III !ldotl remenyI. hogy
az ide.n anng>' sUrgetésekre es pentbe~zed6 alka Jmausa·
\'al több adó fo l)'t be, mint amt'nny i az elöző e\·ekben.
Ki" ánnlos, hogy hh'eink \'cgre. rájöjjenek arra az igaw!:,ra,
hogy egyházunk anyagi bbisa elöseglli és u ihl.rdJd leszi
erkölcsi bazisát is.
A. 1935. hi k inddsok II k('i\J segvet~s uerint :
Ste.mél)'l cti killdl'lsok 17.232 P 48 f.
Dologi kindtlsok _
3.690 •
Alapok, adom l'lnyok
- 2.400.
KOháry uccai hÁl ki adásai 36.370 .
Szö\'elseg uccai ház kisdá:lli
12.1XXI"
Batlhyany Ilona OrOk alapit\'nlly 700 ~
&tlhylln)' lloull-alapilYány t.568.
•
Uni tárius Ertellllő 1-700.
Perscly-adomtlnrok- 400 _
ÖS!;z~sen 76.000 p 48 f.
Amint hUjlI k, anián)' ..96'1 p -IS f.. ami o.)nnall ál1011 11'.16. bogy a reno" albsal jaró tö rlenl~ 6s~ztg\'l a
templomház ~ \'ei.'ltl lllt-t c! ökkenlelle. E.ll rl6!rglteue il
lak bé..u leu.illlsa, ~'es helyisl'gek röYld~bb \'!Igy host·
!Zabb idr:ig U~!Jen manlUlt<l.
El: I az. ö~t.e;:el II Illn:ks II (enn tlrtMi alapbo! \-e~1
kőlcsönn el akarja fedeani. IR soklo."al tdemt:16bb es f li,a n.mlóbb lenne. ha R hlltrah,lko:.. hi\~k .:u ad~Siell et
pótlólag is II j(l\'ö t vi adól u. IlsSlell lIi~ek pnnto",n btfizetn~k. akkor neuI \::ellme k ~OR keml a renn-tarli3i

Illlpból~

•
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!-iogy az egy házközség ugy rt Sl:.ellcm,i, mini a lelki
s a jótekonl'sági kötelességének . el~get tesz,. !elc llllllj i,ik,
hogy a dologi k iad ásokná\ az Urll l árms É rH~sl to flh .eterre
150 p-t és könyvtá ri könyl'ck beszerzésére 100 P- I Iránrolott e lő. Ezerl látogassák a hivek könyvta run ka t és
pArtolják elófizeléssel ar: U"il:lrius Értcsitó-I: t\ z a~~ok
és adományoknál felemlitjük, hogy a lelkésZi nyugdlJl'lap

jadra ]000 P-t veU fel, énekkar segélyezésére 50 P-I, regi
alapok segeJyer:ésere 50 P-t, Nósző~'e lség segélyezé~é re
500 p-t. Ezl aua! az óhajjal közöljük, hogy híveink is
áldozza nak " lelkeszi nyugdijala p ra az adó
100!B-át
él'rÖJ.ev re, I'égre a la kitsuk meg az egyh,h:i ének kar I és a
nószöI'ctseg javara adakozzunk minden al kal ommal.
A Batthyány Ilona gró f nő öröka la pi{vány kam atjö"cdelméböl a protes táns me nza segélyezésére 300 P-t,
Brassav Sámuel ifjusági egyesületnek 100 P-t, Ifjusági
konfe r~ncia költségeiTe 100 P-I, a z alapit vá ny ka ma ljövedelméböl hittankön)'l'ek re 120 P-t, a 345 sz. János Zsigmond cserkészcsa pa tn ak 200 P- t, - Perczelné Kozma Flóra
leányegyesületnek 100 P -t, tandijsegélyel..re 200 P-I, kül földi lanulmanyu tra 200 P . t, Maksay Lás zló tanuló segélyezésére 100 P- t.
A köllség\'etest a kebli tanács elfogadta és a kazgyülés elé terjeszti.
Templo mházunk rc n o..,álasa 30.225 P-be ke rül I.
Remélh e tőleg épüJe tüok e.\'lizede kig ujra ne m szorul egy
ily nagy reno \' alasra. A jól végzett munkáe rt a z elismerést
dr. Tolh 'Jyórgy va gyonkezelö gondnak go ndOs kö rülte·
kinlése rt és Málik József épitészmérnök szakszerü, lel kiismereles munkajaért é rd emlik meg. Vagyon k ezelő gond.
nokunk azzal fejezte be hálára kötele ző munkájá t, hogy .il
Koháry uccai főb ejárat nál elhelyeze tt emlektáblákat uj ra
aranyOLIatta, majdnem I(}O P költséggel. Ezért köszönetei
mondotl a kebli tanács s az adómányt a rilnykönyvbe jegyezteue.
Egyházkö zsegünk a Iwnferenciáerl es a
Szcnlábrah á m L p ih l!: n óért meghozia a maga á ldozntát
amikor az 1935. e \' re szóló köll.ségvetcsbe 100 P-t \'eU feí
a koo lerencia segélye2!ésere, s Józan Miklós mernö k által
templomhazun król készi!ett levelez61apokat a Szen táb rahámi alap ja~·.ára a t<l:dla árusi tás végett. az ,eddig befolyt
39 P- vel egyulI. Amikor ezt köszönett el vesszü k fel ké ríü k
h!veinke.I,. hog~( erre a nemes cél ra ada ko zzanak: Ve'P'enek
~.eszt ~lIn.el szamosa~ban .a . k0!1lercnciasok jó!ékooycélu
unnepely.en. A Szenta b rahaml Plhenöre a legkise bb öszsze gl;~1 IS ~dako~halnak a hivek, ha a levelezóla poka l vásáro'Ja k. Kozeledlk ka rácsony és ujev mi ko r mi ndenki
!öbb--~ev~sebb iÓk i\'~ns~gga l irt l e v eíe zŐlapot kül d s zét
, smero~lnek és lJaratalna k. A te mplomházat áb rázo ló
levelezola pból. egy_ példány _9 f. öt példany 40 l, tiz peldány 70 f. . A: ln k tobbel aka rnak imi, min t amennyi a ké.
p~sl apra rafe r, azokna k rendelkezésre áll meg a konlerenclás I.eve l~z~ ür la p, mel )' ből egy példány t f, ö~ példany
4. f, t,z pel~any 6 f. Ka phatók a lelkészi irodab an istentisztelet elott vag~' utan Ujvá ri László konlerencifi s pénz.
tárnoknál.

Bibliai naptár.
~ Ak i t vár~a várta lok, fenn a csillag fenn ragyog" Az'
a~vent d rakozasa" boldog betel jesülés lett. Mit hozo lt a
v llág~a_k az a gye rme k, akiért a prólclák an!,!}'i bánatot és
annyi ol ómet hordozlak? Az evangéliumok mi nd e rről benélnek.
Dec. 23-26. Lukács e v. 2r. I-20.
Dec. 27-29. 98 zsol tár.
Dec. 30 Ja n. 2. Lukacs ev. 2 r. 2 1-40.
Jan. 3-5 Lukacs ev. 4 r. 14 -22.
lan. 6-9. Lukács ev. 19 r. 1-10
Jan. 10- 12. Lukács ev. 5 r. 27-32.
Jan. 13-16. Lukács ev. 6 r. 17-23.

u. e.

XIII. 12

Az ti n it~ r l u s NlSszöVltfség' dece mber S-án 1artotta a kará cso nyi segelyezések javára templomi hangver_
s en yé l a rákos-u tcai missziÓbázban. A templomo t lSufo.
lásig mejltOl!ólte a közönség és igazi lel ki élvezettel hallgalla a jónevü. ki\'áló r:tüveszek ének, zc ncs<:ámail és
prózai e löadásai t. Az es télyen történt lelUlfizetések.e t la·
pun k janu ári s z3. il1ában adjuk közre a nöszövetség kar ácsonyi beszámolójával kapcsolatban .

A Nőszövetség karitativ munkáját
mill?nyájan is me rJ ük és II legnagyobb ti sztelet·
tel es szeretettel emlekezünk meg a rról a m e ntő
mUllk~ról , a mit a nök ~ l eg na gyo b b áldozatkészséggel vegeznek. Meg IS alakul t adom{myg.yüjtó
könyvecskék a la píím a pénzgyüj tés, de mig a
k e zdő ev be n OOO P gyült össze II köny vecskék
~la Jlj an , add ig az idei é vben leapadt 90 P-re.
Atérez-v.e e n~ e ~ .a. . t arthatatlanságát, Péteffy
Gy ula Igazgato IIldltvall)"oz ta a kebli tanácsnak
egy szegénygondozói szövetség megalakitasat. A
kebli tanacs magáévá tette az ügyet és II nó~z ?v etségn e k a legmesszeb lJ m ellő pár Lfogását
Igerte.
Dá vid Ferenc Eg yl et j anuá ri felol vasó
es télyen Markos Albert kolozsvári tanar afia es
Ko\'ács Kal mim tunar fogna k előad ás t tartani.
Az estély t sok sr:ép zellei és müvészi szaru egé·
szíti ki, Az ünnepély idópolllját késő b b fogjuk
hivein k tudo mására hozni.
A Bra ssa i Sámu el Jfju sági Egyesület
dec. hó l-éu jól sikerült táncestély t rendezett. A
tancestélyen felül fi zetett : Hegyi Gyultmé 10 P-t.
Wa.gner Gy ulane 1 p·t, Iszlay Dezsö dr 1 p ·t,
am.it ezuton is h:\lása n köszönün k és IJj' ogtM.nnt\.
Az egyesült:t legközelebbi til.ncestélye januá r 5én szom bato n este S óra kor lesz a misszióhaz
termé loell. Az unitárius tarsadalom ad itt találkozót eg \ masnak.
Bra ssai Sámuellfjusági Egyesület
ebben az is kol ai évben minden szer(la n d. u 6
órá tól 10 óraig klubdél ulán t rendezett és rendez,
am el)'eken az unitárius ifj usag nagy szammal
vesz részt és kell emesen, csaladias hangulatban
tölti el az estéket. Ezuton is meghivjuk az ullita rius fiatal silgo t e barátságos , l;:lu bdél uránokra.
Szolgá ljon követen d ő példaként. Az
Unitári us Misszió Haz sok unitárius fi ata lemb ernek llJ Ujto tt tan ulmányaikban hathatós tilmoga·
[á st. Legutó bb kéressel fordu lt azokhoz, kiket
kisebb-nagyobb ta mogatásaval az életben kere·
sethez segitett. Kérte, hogy az ille tők az egykor
kapott segélyek összegé t tekintsék becsületbeli
kölcsönnek, fizetgessék vissza a Misszió Háznak,
hogy az ez utall is támogatni tudj a Bo segit-ségre
érdemeseket. A felszóli tásra többek között egy
ilyen válasz érkezett :
'
.Un ilárius r>fissz i6 H az Bizotlsá~a Budapest.
Felhivásukra tislteletlel érlesitem, hogy ké:izseggel fogok
eleget te nni kéresüknek. T eszem ezt annál js inkáb b, merI
tel jes m erl~kben á terzem anna k a magas ztos cél nak üdvös
voltál, am il an nak ideje n én is élveztem.
A visszafizelésl csak r~szlclc kben tudom intézni,
d e igyekezni fogo k an~'agi e rő mhöz mer te n az t mielőbb
megkezde ni, hogy jó szin 'e l kiegye nli theSsem ezen larlOzáso mal.
Vaskut, 1934. nov. 4.
Dr. S imá Bendek s. k.
kömlJatorvos,

Kettös-csapa tUnnep lflyt ~elldezett a 34.5
sz. Jáuos Zs. cserkéslcsnpu l f. éVI noyembe,r 10
és II IlnpjAn fL missl'lió bAz gylll~ke~etl terme~en.

Ez 1\ két 0l\p09 Uunepély az ulllt~nus cserkeszé.letnek öszinte, keresetlen lllegnYllat~oz~sa volt.
BemutattAk fiaink Ilzt II nag.ys~eru .onneveló
c3erkész munkát, Olal,yet vezetÖlk 1I·á..nyltág~ mellett végeznek a nyitn táborok~all .~S 1\ Kobáry
utcai cserké szotth~nukball .. A tabofle!etet IJ.lege-

levellitö veti tett kepek~t

s.zlvesell

lt\tJuk m as~o r

is cserkészeink ünllepelyem. Az otthonban .~eg
zett mUJlkáikl\~ . eze k~n . II ~~pe~en. keresztul a
jövőben meg tobbre ertekeljuk es Jobban sz er~t·
jiik Eten II csapatiinllepélyen Pálffy Jolán egy szep
buz'saki himz~ses. divány párllá~al a.jándékozta
meg fl cserkeszemket. ~ cser~esze.k ar .kedves
adományt sorsolás utján ertékeBltettek. plzeJ?-bat
pengöre forgott fel a sorsken~ke. Szabo. Den~s
nyerte meg a. párJlat s nyomban VIssza ]s
adományozta, bogy egy következő cser~é :zünnepélyeu' újból ki so rsolja~ , A ked \'es es ö~!et~,s
Si!:ép adomfmyt ez uton HI hálás szeretettel koszonik fl cserkészfiúk.
E gy unitá rius hit v itázó, _"- Pro,testáns
'Szemle f. é\'i 4. számában alvIisunk egy erdekes
kis ismertetést S. Szabó József tollá ból, melyben egy eddig előttünk ismeretlen és dr. Borbély
István által kétségbevont békési kb, 1570, táján
lezajlódott k isebbjele lltős ég ü református és unitárius biWitáró! ad tájékoztatast Tóth Mik;ós
(Basili us István tllnitvAnya) mnnkasságáuak ismertetc3e kapc.sall. A debreceni levéltár egyik
kutatója fedezte fel Tótb Miklós perében tartott
vallomások j eg,yző köny veit , melyek ma mar érdekes kortörtén eti bizonyitékok. A tanu"a,l1omasokból derül ki Tóth Miklós erős unitárizmllStl,
amikor ballj uk, bogy "én titeket a z egy Istenre
igazgattatak !" Ez a ki:; tanulmany i~ egy szereny adalek a XVI. sz, unitnrius egybáztörtene1ének meg ma is csak kön'onalaiban ismert eseményeibez.
F. J.
Kirele..". A " Keresztény Magvető" sze rkesztősége
h~z~eteSle! kCTI magyaro rSl.á~i o!vasóil, hogr előfizetési
dl\alkat az Országo~ Központi Hitelszbvetkczetnél (Budap~sl Nádor-u. 22.) l évő fOly6szám h\ ra befizctni szivesked jenek. Elölizetési ára egy évre 8 pengö.
.

~z Ors zálIos Magya r Protes táns Diákszövet5~g nunl_a ma;yar pro testáns cgyctemi és föiskolai eg~'e
sUletek kozpont]a, a.~al a kér~5sel lordu! a protestáns lár.

sadalo:m tehetösebbJclhcz, hogy amen nyiben n e ve] öf.e, In s truklorra, titká rra. \'agybár~111}'en ~nas hasonló munkaerőre volna szükségük. fo rdu ljanak blIalommal a szövetséghel amelynek sdmos főis
kolás és diplomi\s tagja Orömmel' fogadná :I let;::szer!nyebb
munkaalkalmat is. (Beielentések: O. M. p, D. Sz. IX. Rákos
ucca 3. - Telefon: 87-7-52. d. u. 2-3 közli).

V idék
Karácsonyi IstenllSllelc]ek a vidéken . December 2~:~n d. e. 9 ó~llkor Mcz(; rúron az ujvárosi ilÍlltllm i
deml Iskol.ib~n pr.:dlk41 ts urVllC$Ordl OSZI Darkó Béla.
~g yanezen a ~1I'pon ~. u. 3 ór ... kor D é l'lIvány';n az unil.
~ahdzb!ln pr.:dlk41 es urvlIcsor41 OSZI DarkÓ Belli,
<:~ember 26-ón d. e, 10 ó rllkor Flh:e.sgyarml1fOn at
U".ll. lemplomblln ptédik41 és ur vacso rá l oszl Józan
r-h kl ó~. I?ecembcr 26·6n d. t. 10 órakor.. Debrecenben
a ~ .u,:,u lmahózban prt 1lkdl és ur vacsonil OSZI d r.
CSikI Gdbor.

~ Q s? ro.s teaestéJ yf rendezett a pestszontlórtnc] tlIl1tllrlUS l.eanye~házközség december
l-cn este az állllml telepl kulturbé-zban. A mU-

~?ron s.~e~el.~elt a leán.yegyhnzközség Ifjusag" es
kozremukodott a bol.\'i kulturegyesUlet műked_
velő .gé-r~ája. Meghatóan szép volt a hivek aldl)zatkes~se:ge. amely
meg nyilvánult az estély

~e!ldezese?en. A jövedelmet a templomepités célJ~lrI\. for~ltották, ezért igyekeztek a biv~k mente-

st~~m mmden kiadástól. A kultnrház hefUté.séhez

szuksé~es s~enet most mar masodikizhen öz".
Hegyes, Bélrmé rom. kat. vallásu testvérünk adom.á nyo~t4. Asszonyaink é3 leányaink Ége l~i
J~nosne gOlldnokul~k neje és Bokor Mibályné a
pe.llztá~osunk f~.le.sege vezetésével elláttak adoID:anyal~kal a. bufet, Balogh Mhrtoullé és BflkaM
8]mOlllle l~.e~h ta.nácsos testvérek nejei kürtös~
kalacsot sutottek. Az "olt az igl\zi aldozat amikor a bivek tiz-husz filléren ként visszawáhottak
a büfé ből a saját adományaikat. Ez fl, kettös önmegadóztatás [~ legbübb kifejezóje aunak a
szent vágY I~o.k és e.rós akaratnak, mellyel a bivek ma.l;íukevá t,ett~k II templomépités gondolatát. A JO j:stell aldJa meg őket neme3 törekvesük bell.
Külfö l d .
..
A ~Nemzdközl Társ ul at ~ (unitárius egyházak
vl!agszerVclete) a folyó él' nyaratól kezdve minden nyaron Iheologiai tanfolyamot tart egl'-egy orszag egyetemi
városaban. 1935. nyaran B ~rnben l~sz a tanfolyam auausztus 19-31. napjain. Vezető gondolata le3z az egyh:znak
mai modern feladatait meg\·izsgálni.
Az első héten három elöadassorozal lesz: a) M,
Wer--:er berni egyete mi tanár öl felolvasást tari a követkelő tárgyr61: .A szabad protestantizmus (unilarizmus)
főbb eg)'házi alakulalainak theOlogia! alapvetest. b) C. R.
Skinner amerikai tanár öt fel oh'a~sban ismerteti a Mzassa~ es a nemek problémaját napjainkban. c) Az indiai Brama Sl.omadzs (unitárizmus) eey kepI'jselője két
elóadasban ismerteti az indiai I'allásos eletel.
A második héien dr L J. van Holk le~'deni egyetemi tamir ö t óran fejtegeti az egyház es az a!lam jele.nkori viszo nyát, b) dr. K. Schjelderu~ bergem . (n.or\'i!g
tanar a kÖI'elkező eimen lart öt előadast : A lelkesIl szolgáJat főbb kerdései a modern lélektan megl'ilágitasában.
Ezt Ken a föbb el őadfi sso rozatokon kivül lesznek
Illég kisebb előadások is a sl'ái,ei. va.lI~so~ életről, az ifjusá.gi mOloalomról és a z egl'hazl cpllomU\'észetröl.
A részl\'e\'ők elhelyezése mersekeJt árakon e.gy
berni Gasthofban tö rténik. Teljes pr<?gram ~em sokara
elkeszill. Lapunk sze rke sz tőscge. ~Arkmek SZI\'esen bocsátja rendelkezésé re, akár postan IS.
..
.
A ..Lcyden Internaflonal Burcau. vagyIs az
unitárius ifjuság világszerrezete október 26,an ta!lo!ta_ ':I.
S. Carter unilAri us lelkén elnökletével ~'Alaszl':'l~nyl I:ll~~
sét Apeldornban (Hollandia). }\ I'élantman.y. l~gJ'u a vtla~
négy sarkar61 gl'i1Uek össze, :I magyar umtarlusoka l csal.:
besdmoló levl!1 alakjiban kép\'ise!te ~crencz Józse~. ~
d.lasztmán vi ülésen végleg megállllpltnl1al.: a ne~lzel köll
ifjusági alk-ollndny slö\'eg~ 1 és angolról oéme~re IS lefOTdllottak. Az a lkotmAny szö\'egc:l I~gkölelebbl .Nemzetközi J:rlesirlS"-ben megjelenik.
.
e'
A Nemzetközi Erte sitó~ eeye.nlő re é\·eokl.nt k t IZben fog ~Iegjelenni. 1935·ben l1l:irc.lusba~ és októberben,
de len'be \'an \'él'e az é\'i négYSZ~T1 ..megle!en~r· d f 'nlA tagtcstületek evi tagsági dlji! 10 ho an on
ban ál1apito"'\k meg, vagyis 23 pengő -R) fmérbe~ ...E~~
felül gyüjtes rendezésére kérik lel a~ ö~szes zl~s~~tule
ket a nemzelközi érintkezés költségemek fede, . e teologiai
aug usztus\' 1', .
d,
A • Ncmzetközi TársutatT é ' k nfe re ncl I IS ren lanfol)'a md\'al kapc~oLalban 1 JUS gIT~" részere. Cil1leik'
zell. amel)'en nég): előadás ,I!!SZ a z .lrJ Usa,"ra' b) TekinIéI};
a) A mode rn kultura befoly sa az I lU
,
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és 1I11lllls : c) A kCres7.ténység Orük érlékei i

cs

ti)

Al. ifjusflg

~~r.:d~;.Ckrűl II rénletc8 ,progr!l!ltot anna~

idején
kO 01ni fogiuk) dc mar rJr O~ 1 IcltllvJuk IfJuságullk figyelmet
c:t~krc at érdekes nemze tk özi cscmén)'~krc.
..
A 611'011 <\1 31. 193:1 éli rOlya1l1~n 1!7.CI!cgyn1l1hó példilI! ban Ic rjc~dC U é k :I Bri t és K!lIf ~ldr Blbhall'irsula t aliHIIt~a lOU jn i . Ebben az esztendőben II%cnc,=y olyan nyellit

ven jcicnl

Illeg 11 Hí blill lIagy

;luIlak cgy rés7.c,

ti

melyen

olvasni eddig mc!! cgyállll Ul11 IleIII lehel ett \ HBlbCI=
Arbcll~ cimü nemtctkül.1 les1!iIllOJó é rdck~scbtmo.;l érd,C
kcscbb lürlénNckct II1UI:lI be az egész VIlágol behálózó
bibliai k Ö\'CICk~ munkásstJgftbÓI.
~
Négyszáz évvel CUJőH 1534-bcn jelenj Illeg II
lsö nemlCli nycl\·jl teljes BIblia Luther Má rtl)l1 nell1el
3Zt

fo~djjasában. E1.1:cJ

SlClltir:ls ~I !ilnlCI;Ck klllcsévc. nevelójevC, viga sztalójád vál1owU. fl/bbe ." cm ~ál1co n öm.l ek
poros könyv tárakban, hlHlelll emben SZIVe k ta rtották
hozzá mWó fogságb:lI1. Adjunk hálál Istennek ezerl a
nagys:rortl kegyeIcmér!.
Megkés\'c venUk ÖombovlÍrr61II swmoru
IHalott#l.lnkl hiri, hogy rn eg foly ó évi iun.ju~ 2tHl n
Kovdcd Mikló.!fI(! sz. I)c:m ény í:suzsnnna 68 eves koráb lw 0 11 elhulI) t, 6zl', /8z/H)' Múr/Ofm l! s z, BarthéJ
Berl8 , kolo zsl'tiri cgyhrizköls égU nk nehai kiÍnt or {inok
özvegye élelenek 79 évében nov ,j-é n Dics{)szentm árton ban meg illIIr. Az Ö,jjkk évll lÓ rogadjll be ő k e t egeibe
s adjon /'I Z i ll marlldottakna k v igil8lldl6st!
11

Ango l k l ub. Azok sztunáfll, a~ik ~ngo l. ~.yelv- és
irodalom Ismere tében magukat Iilkéletesltel1l ú hal ~lak , a.merikai u r lllő angol klub délutánokat szervez. Felvllágosltast
ad a MiSSZIÓ !láz lelkeszi hivatala (IX., I~á kos - u. 3.) T elefon 893-77.

H 'I VATALOS

RÉSZ

tcr ffy Oyula ős dr. p ólf.l l·f.fy G) lil a lIo~emhe l· től

kezdve IUlv; ,1- 1 P (hufl il. d ecc lllberl ~) JÓr.an
MiklÓfI ln::!!) j ll llu/u"ú l kt'7.dve (he Hz. jauuárig),

Befize ttek : 1"cTeIl C1. ,Józse f 5 P, tIr. Bodóc1.y
L,ajoH r,O f, l\I\ vi j{uu lók"k fej ő ben Uurtlm I,ujus,
Pe,h6 Ist ván, Lljvári IJÍlszl ó lIov('mberre 2 - 2 P,
IC S ig mollu S:'~ ll d o r , l'ólcl'ffy G,r Ul ll, d r. Póter ffy
Clyula, Pdtl' l'ffy J('IIC, juli us-decembe rre Q- G I:',
J ózan MikloR janu/ll'lll I P, Biró l!:'lIlre j uli usdecc mberre
l', Pál ffy J olá n julius- novemherre l P, Derz .. i Lili nove m lJcr- dcce mherre 40 ,
f. k jhe rckitesl.il IJj f. Ö 8~1.fl8e ll 41 I-' 0:5 f, a mul~
R1.ó.nlUllkh!\1I ki m ula iol t 102. P Ufí f·rcl együtt
H-t P. K \'rjük II ha vi meglljánlókat, hogya jó
péld:ut fe lbuzdulvII, lL m ult szá munkban közölt
IIwgaj{udásukból Cl. (:"bc n esedékes összeget fizessek Ut:, Ezzel fejezhctjli k he a legstebben az

a

J \)34. evet,

Islenllszlelell sorrend 1934. dece m ber hóban.
Ho I
A., tem plomokban:
V., Koháry-u. 4.
~
• (ifjustJgi) 13. d. e. 11 Barabás István
"~
1.27.
• ,, ' BorabtJs István
....
6.20. .. " Józan Miklós
IX ., RAkos-u. 3. (1IIIIlnhl l . 13.27 d. e. IO dr. Csiki GtJbo
M"
6.20. . . .
Darkó Béla
B., körzdekben :
VI., GOmb· u. !>3. el. isk. 13. d. u. 4. Barabás István
X., I, J. \'. 'til'
1.I~b. G.2O. . . .
Darkó Béla
C., Peslkörn yéken:
Csepel- Tc mplomleri
polgári iskola.
13. d. e. 11 Darkó Béla
Ki spesl- Wekerletelel)
II. SY.. el. isk.
20 . d. u. 4. dr. Csiki Gábor
Pszterzsebel- Erzsébet
utca el . isk.
t 3.27... .. dr. Csiki Gábor
Psztllir inc-ÁII. telep
Kul1urház
13.27. d. e.l l Peth ö Istvan
Rákospalola - Máv.
telepi iSkola
6. d. u. 4. Barabás István
Ujpe6t- Szl. István -Ieri
polg. iskola.
27. d. u. 4. Barabás Islván
D ., VIdéke n :
Debrccen- Ha,van-u.24.
Unitárius Imaház
6. d. e.]Q Bedö Boriska

ru,

lelkész i nyugd ija lapra ujab ban adakozb k a kövctkezö buzgó at)'á nkliai: IC G. 50 P.,
Jáky Nándor 10 P. , Adorjáni G.y ula (fia keresztelójen) , ajta i Kovács J ózsef, Nagy Kató (el s ő
kel'esetéböl) es Farkas Zsigmon d 'főn e! 5-5
pengö, Marossy Józs pf ,i'add l pengő. Fogadják
a nemesszivu adakozók egyházunk hálás kő s zö 
netét. Az Unitárius J;elkészi Nyugdijintézet ez
idő szel'i nti vagyona

a m llgyarors zagi reszekbe n
35,000 pengö körül van ké!:lzpénzben és követelesek ben. Ez az összeg 10- 15 ev alatt kamatos
lwmalaival Im nem kell Isten jóvo ltából
igénybe \'e nnünk - 70,000 pengöre fog gyarapodni. Sze p és Istennek tetsző á ldozat lenne,
~ogy b a minden unitárius atyaukfia itt helybe n
cs a legtávolabbi vid éken is évröl·évrc, a r endes
e~yhazi adó mcgfizeté se m ellett, m ég 10 százalek adományt juttatna a le lkészi nyugdijala p javí~ra. ~lilöll adományokat az Országos Központi
~I ~el szo~et~ezel 846/)·. sz csekkszamláján ~Nyug. "
~ ~ilge j?lz~ ss el be leheL fiz etni. Ajanlom az
osezes hivemknek sziv9s fi gyelmébe. Szereh:ueljes lidvözle ttel.
Budapl:st, ln34. december hó 10.
Józan Miklós

NB I Ó ts UJévl p erse l ygyUJ I~5 mind a .ke!
templomban II 345. sz. Jánot! ZSigmond "umtárius cserk észcsapat céljai'· s~o lgll lja . ""7 Karácsony l. és Il. napján a Brassai Sámuel I~I · Egyesll lctél iIIeH a pcrselyg)'lIjtés. - EgyháZI ~ne~
próba minden kedden d. u. 6 órakor a MISSZIÓ
Bb templomában (IX., l~tJkos- u . 3.)

lelkész-elnök
az Alap kezelője.

A Szentébraháml pihenőre m egajánltak
a legu\óbbi közlés óta. Bartha Lajos novembertól ket(h·c havi 2 - 2 P-t (bef. novemberre), PéFelelös kiadó : Dr. Idn láSzló

•
MtJté-nyomda, Budapest, VIII., József u. 61_.

•

