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Bölöni Farkas Sándor
1795- 1842.
A Innulns és n szt'llelll i pálya kon \Inló ef\feIl\'e:::ilh,'s fi kíllönböt6 h\rsndalmi tagozódasoon
rejJö akndnlrokoll khIilI mindig ,'agJoni (penz)
kente::: "oli, A kiveteles egyenisegek kivételek . Az
egyes kullur·kOrök zá rt t1irsmfnlmi rendszerének
f~toldódllsn. ntt'Qtx)lulásn feszi lehetövé. hogy az

alsóbh

-

~tel!ek

d~s(} lars..1dnlmi

-n felsöbb, keth'e:zöbb

el helyezke-

relegekbe minel többen juss.1nnk·

A politikai t'gyenjogu5<igban gyökerezö dem okratilllms önmagában a tnrs.1dnlmi ellOlódásokba n
nem sokat jelent. A \'nrosi polgrl~g és a fahls.i
lako..~ig vagyonos volln is belejnl'SZik ebbe n szeles
meretü kérdes.be. A ~lekel)'földi korlatozoil vagyoni
\'iSlonrok
iskolák ku ltunHis
. }."'OzOI1 a s.zékeh'fOldi
.
jeleIllőségE' abban voll. hogy pntrinn.-hális. herendez.öd{\tt~egükkel I('hetövi! tették a sú.kely faj
sze.llemi k~pességeinek szerén)! \'a2\'oni eszközök.
ke.l való kifejlf'S~teset. Mi m'indn~;I\!illn, akik az
e.rclelyi i'Skolakból kerilhilnk ki nz tHet ~lemes küzdöterére, soha le nem róható háln\'al tartozunk talInmink emlek.!nek és II külOnbözö alnm Illmere.knek
az.e.rt a nagy ulTíwnlóért, amelyet jellemkepzés és
tudas.kÖl.les alak~ibal1 \'nndortnrisznynnkb.."l juitatiak,
.
t'kely fajunk boldogulnsa a szellemi élei
le1\'n mindig küzdehnes \'Olt is az is nmrad mert
"t.. ethnikili nü_ I lIlilgyllr tOmbun e.lsza}'il\<t ~Uün k.
lan fa jú eletünkböl ugy kell k-itOmilnk. mim a
CSOntaros
'o III öl(."S csu'nJana
' .. • k' a k'e.llleny
.
.
magrejlö
és CSlnW~6 burokból. oe kitOnünk' es a- jÖ\'Ö
u~~ll.~e.k IS élniakarás..<:al ki f~ IOmi mert et.
fajiságanak, MOttsdt,'il. \'8.n benne~ élelerö~
A. S2.ekely faj életerejének:. I.lkarns..inak és képeos~t'nek an.p)'i ki\'áló k\tp\ise.16je k02.e mrtozik
eg)'ruuunX egyik bnSlkesége: bölöni Farkas 'indOr is.. ~elllE"s né-kel)' fnjunhmk neme- haj'lasa
OS>hk
'
' cseröl kulyabör nelkül
is. A C"!;Crfa mindiJf

-

makkot terem, ha a földi hntn lmnk masl imak is
elO. A neliu~s székel)! nemzettől János Zsigmond
megvonhattn a nemcsi elöjogokat, de a faj nemes
tulajdonságait nem vonhatta el. De il székelység
nagy reSle kardjfl élé,'el vissza is szerezte az armfl lisok r'l!ven családja es faja resze.re azt. a mil
generaliter a ne m ze t ft~l vontak meg. Arisztokratikus.

-

faj voltunk es maradunk lelkiInk gvökereig, Ver-~
gyöker szekelysegíink az évezrede:; törzsi nemesség
hordozója. Ennek ncm hldás..1 miatt ertheteUen soka k elöl! a fajunkbml rejlö sok jó (és jó néhany
hátr.in)'os) tulajdonság.
Az okmanytáras. történelem irhat TÖlunk bármit. de mi lel kíinkben erez.zilk, hogy őseink \'3lahol a mOIlj!ol slkon tanyaztak s a kinai falak alatt
lovagoltak. De európaiakká lettii nk.
En nek a szemlt;tletnek lelket gyönyörködtetö
példánya: bölöni Fa rklIs ~ándor,
Családi sznrmazás.i\'allle.m soJ...'3t foglalkozom:
Bukow gem~· rnlis h a t nrőr rendszerében s.zeke1rhuszár ('·S<lládból sza nnazoli és huszárosan vágott
neki 1'IZ eleinek.
TallulnstU 1805. ~zepl. 2.-an Kolozsvárt kezdte
az unit<i.rill sok föiskoln~ib..1n. ahol 1812-1815,
junills hó 3O.-ig tögds diak kitilnö erot'JllSOroznttal. Al 181- október 1.-1816. julius. 2O.-ig II
kolols\'.iri kir, IF 'eulIlball jogot mnul.
Az akkori szoktl:; s:zerini 1816, ö~zen Maros\'ásluht'lyre l1I~n t a tön:enyes kiTíUyi tiblan gyakorlatOl szerezni I!S IS16. szepl. 25.·én Szek"t'l.v
Mihály \."uncelláriájában feleskÜdQtl. Ou maradi lS17.
ev mán:ius H.-il!. Ezt az é\'et jól jegyezzük: meg.
Az. irói hajlall10kkal relld~lkező ifjlu Kannczy Ferenc br. W esselényi Miklós figyelmJbe ajánlotm.
i; ekkéni ifj, br. Wesselén~'i Miklósnak, aki a~k'{)t
nintl~l Maros\tás..irhelyt \·olf. dllanc:lóan Ulcgtllvon
8s.zmltárs."l lelt,
E gyakorlati é\' után lIlt'ge.lhetés után kellett
nt>lllie. Eleinte lll. kir, tes r a~'?lrt lenni. Ez II

-

zárvcr v<ígya karéÍsa. De már l817..ápszékely hus é
c 'délyi királyi Jcorl1lallyszék tISZ'I's hó 19 - JI az I
.
26 '
ri I
.
'~ 'r zői közé lépet! és ,íprilts
.-dn
leJe/beh J bY
é' !al'[Isztalalszerzés utan a
feleskUdött. Egy VI . '
f l ' szakba ment al.
aga I~Z 1821. jlllius h6 23.-án 40 ezüst kr?jcáros
irnokká nevezteteU ki. Ekkor 26 eves.
napl'd "a,
lj
..

töll pár evel itt s clirlózik scnlOllscge
érzetében.g U!a' lia< <a kö ríilöUe levő "szeméi coliecI .
Ali

fi al. " Elment Becsbe katonai lörvé nyek~1 tanu lll:
. ' ] át kezdjen Vissza kanyarodas az elso

hogy uJ pa y . .
.
eg 'adt
.
a
testörséghez.
Innen
IS
III
TI ,
I II 10Z.
gon doa
'c ' !
meri azl észlelte, hogy: az ön kény gep vc esz.
, ,.

tehát Erdélybe. Dc utközben Pesten az
Issza
ből'
'I I It
osztrák polgári törvé nyből és peTTend
vIzsga e .

Ilyen

el ő készületek

ut~.n .1825. ~1. l.-én
és e l'kQlc~l m~.qa1Jls~lele ~~

" lth ets~gei , szor,qalma

ki1./etéböl" évi 250 forintos V. fizetésI osztalyu 1]nokká neveztetett ki.
.
Már 30 éves. Az 1830. évi II. l2.-én éVI
300 ezüst forintos irnokká lépett elő és ebben a
fizetésben marad 8 évig: l838.-ig.
Oe most jön a romantika és a csoda.
Ez az irnok levelezésben állott a hires Döbrentei Gáborral , Gedö Józseffel s korának kitünö~
segeivel. E levelezésekböl .l1legállapill~~tó tervel
szerint nagy utazásokra keszüI!. AzsJaba akart
menni az ös magyar rokonság kutatására. Vágyainak sólyom szárnya támad!. Oöbrentey azt irja:
"hová akar ismet kóricál ni ? Csak magyart keresni
ne menjen . Ázsiának sivatagaiba. (Most Stein Aurél
hazánkfia járja ezt a sivatagot.)"

De mit tesz lsten. Gróf Béldi Ferencz tiszteletbeli főkormányszé ki titkár a fejedelemtől engedélyt kapott 1930. V[!. lO.-én, hogy: Olasz,
Franciaországba és Nagy-Brittálliába ulazhassék s
erre másfel évi szabadságot kapott.
Ez a gazdag föur az általa jól ismert kiváló
bölöni Farkas Sándort magával vitte uti társnak.
Ekkor irja Gedő Józsefhez: "tn most, mini egy
deák, szüntelen tanulok: geographiai, statistikai és
constitutioi ismereteket kell elöre szerezne m, hogy
haszonnal legyen célom és a nyelvek tanulása
még hozzája! "
Elindultak 1830. november 3.-án éjjel és
Párison át 183 L április hó 18.-án Londonban
vannak. Utközben cs itt sok mindent tanulmányoznak s arra az ötletre jutottak, hogy Amerikába
vitorláznak. Ázsia helyett tehát Amerika!
Az emlitet! 1831. julius ho 27.-én reggel a
Columbia podgyászszál1itó hajóra szál ltak cs átvitorláztak f. szak-Amerikába .
Innen 1931 december hó '4.-en virradatkor

•

u
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erkeztek vissza EurópiIba Havre dc Grace-ba és
J 832. január 15.-en már Becsben voltak.
A szekely-hu szárvér az operencias tengeren
is - ilyenképen - átlovagolt. dc nem hiaba tanul t, mirll egy deák, mert nyitOlI szemmel SOkat
látot!. És amit látott, naplójába feljegyezte.
Kolozsvárra való visszaérkezcse után az Ameri kát megjárt írnok nem illt be baráti körbe Illesélni, hanem neki Uli és naplójegyzetei alapján
megirta hires könyvét: "Utazás Észak-Amerikában."
A kezirat 1833. évi márciusában már kész
volt. De most jöttek az ujabb bajok. Kiadót kellett
keresni és a cenzurán át kellett juttatni, hogy megkapja az: imprimatur-I. EkörUI nagy bajok voltak.
A vége az lett, hogy 1834. IV. 24.-én Kolozsvárt szerződést kötött .Tilsch János kolozsvári
könyvárussal J.1oo példány kinyornatása iránt s
a kiadótól kapott 260 ezüst forintot szerzői tiszteletd íjként. t-s Jllost jön a cii uda vége, a tanulság.
A'!. "írnok urat" az országgyülés az itclömesteri állásra az unitári usok részé ről a hármas
jelöltek közé felvette, dc: Döbren tei szerint : az
irigység és lildöztetcs a kit{inőt mi ndig bukta lia.
Az állást nem nyerte el és maradt tovább is 300
ezüst forin tos irnok ur!
Ámde a tudás hatal om - legalább a tudományos emberek körében. Ezt igazolta a j\·tagyar
Tudományos Akadémia, lll ert 1834. november
8.-án tartott ülésében öt levelező taggá választotta
és 200 arany jutalmat itélt neki.
Ez a könjv egyszerre hiressé telte a székelyhuszárt, de még e dicsöség is kescrüséggel járt.
Ezt a könyvet indcx-re tették Bécsben, csak
"engedély-levélke" mellett lehetetl ,ol.vasni. u Ez
nagy mcgtiszteltetés munkámnak ..~ egls cs~~ van
ebbeli valami. ami hatást kelt - JrJa napl?Jaban!
Igen, ebbcn a könyvben volt valaJllI; szabadságszeretet, hazaszeretet és b~torsá~. Ezt.a
könyvet Döbrentei gróf SzéchenyJ Ist.va.JlJlak JS
elk üldötte. aki akkor a Duna hajóz hatasat tanulmányozta. Magával vitte a kön~vet és .Orsová,:?'
írta az alábbi levelet. A most JS szo~asos nc~,.y
olda las" Regest ti viznyomásos levélpapIron kétszer
összehajtott f0Tl11ában van megci rnezve;
AlI Or.!oviI.

T eki!1leles

8&löni Farkas Sándor
urnak

KolozsvárI.
Hátul : Deus pro no bis quis contra 1105.
Igen lisztelt Hazám fia I
.
t ütem
I
Mily kimolldllalatlan kellemes prllanalo ka
om.
Amerikai utaztisának~ olvasás á ban, ne~r III agyarázha
é a drága
Bár lettek volna ó rák lIapok J De kezembe ~l~:den\1aIÓ
'.'yvel többé nem tehettem félre. HáJa a
. •••
nak hogy ezen könyv rrapvll' á gra J'öU
. ' haszna
I horrOSIl1
oly vifeJs~ámilhat larr. Aum jó, nrelJyeJ telides tel van,

!ágasan. annyi érdekkeJ és oly l.:!Alé"'c kÖ1.öll~tik az
olyasÓI'nl. hOg}' az áldolI II1l1g, mel>: bclöl~ dltlg hull,
ldbcll is I.:iJedne mmt il 1I1ltlol;. A néln , g rossza bb
'
.
.
~e!1l ajándékozIll iolt ptIdányi Icgkc<h 'csebb ~1ncsel m
,,',. II h nCIII SzUncndck mcg c közhllS:WU
közze< n"rn"
I
o::>
•
•
•

'ö

,<" I mindA.. legforróbb hálaIlal l'lscllclm.
munkn J,
e encsI:
~'"
.
· "clwél hns:wosabb ~ szebb ajándékkal mert C( ' d Igi.'
.
, _ belső II1cg"vöz6désémnél fogYa - senki
I1Idlomra , , " "
.
Jlcm
lisz
tele
ri
mngyar
honi
és
közönséget.
,
mg U1c g
.
Ol'
EleI. e rő t!s s iker lebeg]C" II eleit. .
•
0.-501-11 szept. IO-cn 834.
Széche~)', I s t~':in ~. k.

irányzat az egyes emberek t<1rsadalmi. vagyoni és
más kapcsolatbeli kUlOnbözöségeit nem teszi es
nem is teheti egyenlövé.
Mi, csekély vagyonu székelyek, fokozott mun.
kát, letagadhatatlan ered ményt, sikert , tudásl , tehetségei, arravalóságot kell , hogy felml1lassu nk
hogy érvényesUlhessünk. Bölöni Farkas Sándo;
élete gyönyörn példa arra, hogy szerény munkakörben erkölcsi jámborsággal, igaz unitárius erC.
nyekkel - ha vérezve is, de élni lehet éi éinUnk
is kell!
Dr. Tóth György.

És e kiválósága dacára a hivatali eloléptelésben 1835.-ben !tjMI mcllözték.
A bővebb rész letek olvashatók Jakab Elek hivato tt
Nem zengem bölöni Farkas Sándor di cső
toll á ból 11. Kereszteny Magve tő V. kötetében.
ségét. Széchenyi beszélt: De ~ székely ._llU5l<ir~ÓI
lII ~g feljegyzem , hogy o aIapIlotla <
, holozsvart
lilii is tevékenykedö: Gondoskodó Társaságol. És
ennyi hazafiui érdem cs dicsöség után böl öni .
farkas Sándor meg mindig csak 300 ezüst forintos irnok .
,
Gyülések és határozatok.
A reform szellem a kir. kormányszékhez is
Mióta II magunk: szegéllyse~ére vag)lunk:
uj szetl emH tagokat juttatott be. Bölöni farkas
Sándor 1838. szeptember 12.-én végre: kiilii"osen utll lvn. s arra keuyszeriiltünk, hogy llizonyoa tea dolgok elillté.:ésében I(umsitolt egyenessége és CI'- k in t~tb e n önállóan intezze anyagi es szellemi
kiilcs-i jcill1borságu" tekintet~ból 600 ezüst forint iigJeit :\ kilencedik egyházkör. sok olyan kötefizetéssel !'ogalmazól'lÍ neveztetett ki. Ekkor 43 éves lesseg is terheli, ami IIlAs l,öl'ülmtlllyek között
l1em blU'ulna az egylu\zkörre. Sziiksp.giink VIlII az
volt. . Székely fiuk, czt jegyezzétek meg.
Nem soká élvezhette ezt a megtiszteltetést, eg)' hnzi fóhatóságot hel)'ettesitö OlYfiII szervekre,
mert elbetegesedett s a tartomány i kancellár 1842. am elyek kic:.in)'llen ugyanazt hivatottak vegezni,
II. 3.-an szárazon cS:lk azt jelentette. hogy: .. bölöni mint az E. IC I}'anács .
Fáj dalom, az egyházkör egyszeri>mint II MaFarkas Sándor valóságos fogalmazó febru.i r 2.-án
gyarországi Unitt\tius Egyház is. S Ileklink ez a
meghalt, fizetése megszUntetendö."
•
De bölöni Farkas Sándor mégse halt meg. szükre szabott. egy lu\zkörnek is kicsiny egyház,
Amerikai utazóként megi ri Illu nkája révén benne egy egesz \'il!i.g. Ebben kell tahihIU Ilk IHetcelt.
van a magyar töriénelemben, ott van a Magyar jövöt" Egy pohár vir.llen is ugyanazt 1\ sziv:\rTudományos Akadémia halhatatlanja i közölt és ott vfmyt látj uk visszl\tii kl'özódni, amit 1\ ,'egteJell
van a magyar unitárius egyház ama nagyjai között, t.engeren.
akik a Kollegium diszlerm ~ ben az oszlopfejeken,
Ne m IllgfldhatJ uk luil, bogy fIoZ egyházkör
mi nt az egyház oszlopai TeHefben Hlndökölnek.
évenként e~n'sz er tartott közg,yilléseinek ne volna
A\indezt csonka-magyarországi hiveink előtt igcll nngy fontosstlga uz egy házi életre. Emu!.: a
idöszerUnek tartottam elmonda ni, mert éppen száz kö·:ZHyiilés'1Ie!.: lelkesedése, t#Jl'cm /(mi, élni ak(lrása
esztendeje, hogya halhatatlanságot bizlositó Illunka lIIutatjl' meg otsQsorball, hogy a csonka részben .is
megjelenI. Gondolom, hogy lörténeszeink ez ével van cgés.:ségcs vórko,.i Ilgés . [tt megérezzü k, hogy
felhasználják b. Farkas Sándor emlékének a fel- fl. törvény uek tesz nek ·c elcget csupán nzok, akik
frissitésére és az egyház is alkahnat fog ta lai ni e ketteu- Iul rmall mcgjelennek, vagy őszinte lelke·
nagy emberünk erdemeinek méllatásara.
sedes vOllza épiteni mugukllan és IIlnsokbun is
En ezuttal csak arra kivánok reámulatni hogy az unitárius öntudatot.
MegallapiLhal.juk , hogy ezeken n közgyiilé·
a demokrácia lényegében csak az t lesz i lel;etövé
hogy az Istentöl megáldott tehetségek kisebb-na~ sekcu még eddig Ilem sok énleklödö jelCtIl meg /I
gyobb szerencsével felkHzdhctik magukal. dc soha hilJ/ttalból kó'telo:etloken ki m'il. Pedig igen nng,\'
bll~
fl'~'atottsl~sem szabad szem elöl léveszlenílnk, hogy ez az szül,ség \'ollla mm • hofl'v
eJ IlI l WUll~m
e
guuklJ:\1l egy· egy kis sercgs.zemlct "m·ls un k. Ug,\'
Pa l
~ A .~'agyar t Olgar- t/"'Yko ri slCrkes7.1öjénck:
bu~~ Ml~16s ha: Dr. lapI) Ernő ~olt kolozsvári, jelenleg zsina tot dióhéjbau .
Az u tóbbi időben t'!rezhet6 voU, hOg)' ! ~
!ele:~Sh o r~·os.b~ rálom .tulajd ona, aki irántunk vllló tisz.
c II mcgbecSlllése jclekl!l1! bocs{l.Iolla rcndelkczé.
közgyü lés lIem elé~szik mcg 111 1\1' IIZ egyes je.
scmre.
,
len téliek számszerinti adIltuiva!. Érozheiö volt,

A JÖVÖ UTJAIN.

llOgy rendeltetesé t nem latja betöltöttnek azzal,
ha II tnrgysorozatot megsz!luott idő n bellil let~:
g)'a!t;\. It lctbevagó és életre \':\ló ~o nd o l ato~ szulettek ai inditvlmyok ős hozr.ászolások sor 1111. A
közgyülés több-kevesebb módositáss~1 el is fo"-ad ta. az inditványokl\t, mert megerezte, hogy
:r.ok mind az eg)'h:'lr. sr.eretetének a z eredménye.
Tehát határoz LUnk ! A végrehajtús azon ban
késik. Pedig a gyűlése k nem azért va nna k, hogy
határozzun k, hanem so kkal inká.bb azérf~ hogy
végre is hajtsuk j\l,t.
Az Unitárius Értesitőben nemcsak a t~~rgy
sorozatokat szere tnők Ilyilvantnrtan i, hane m a
kivitelről is tudomást szeretuének szere"aJi az erdeklődök.

Spectator.

ERDÉLY.
Egyházi

Főtanács

Kolozsvárt

1933. decem ber 3-5. napjain.
December 3.-án reggel lI)'olc órakor nyilt
meg erd&lyi unitárius testvéreink évenként összeülö parlamentje: az Egyházi Fót:mácd. Az 1933.
évi (ötanacsot a llll al is illkabb fe sz ülten varták
hiveink, mivel 1932-ben n nehéz viszonyokra való
tekintettel, elmaradt. A főtanáesi ülést (b·. Ferenczy Géza, f6golldnok nyitotta meg. Megnyitójában az unilariusok nagy sérelmét hangoztatta,
amely abban áll, hogy az állam az un itárius belső
embereket, papokat, tanitókat olyan k is mértékben segélyezi, hogy az alatta áll még a többi
kisebbségi felekezeteknek adott áll amse~élynél
is. Végül bizalmat fejezte ki egyházu nk jövőjé
ben, melynek történelme azt bizonyitja, hogy
~ ll illCS oly reménytelen helyzet, amelyből kivezető ut ne VOhll\.· A tögondnoki megnyi lóból
csak egy lépés hi{\llyzolt ahhoz ti. n a~y igazsághoz,. hogy ezt a remén)'séget egyed iil csa k lJallásos szellemünk megujhodásábcm kell megkeresniink
es megtalálnunk. Az id ö azon ban ezt is megfogja hozni.
(,'vid6 Béla esperes megnyitó imája után
hivatali esküt vettek he J(ewmell I stvan felsö-fehérköri uj espérestől és Csiky Albert udvarhely.
körl feliigye ló go nd noktól. Ezek utan a főtanács
átvon ult a templomba, ahol lVeress Béla pe trozsényi lelkész mondott ii llUP pi beszédet.
Az Istentisztelet utan dr. Boross Oyiirgy
plispök t!'rtotta meg beflz{l.I11olóját , amelyböl a
belső emberek nagy nyomorusAga tárult ti. fötnnacsi tngok szeme ele. Vigaszta ló mozzanat csak
uz, hogy az cg'yM~községf:: k és vezetőik minden
4

U.

e.

XIII. l

erejüket megresútve kl1zdenek
t Ó nyomor n.radatta l.
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A,z egyházi k~pviselö tanács jelentéln
gyobb vita követle. A képviselő tanaesi J'e~ Itl~..
' ll
'
en es
s_zlllten az .•1 am~egely R ~l ~' os kérdésével foglal_
kozott s Igy ko zelrő l erllltette a főtanacsnak
belső emberi tllgjait és képvise lőit. K ovács Laj os
brassói lelkész :~ .~ivezetö utat abban latta, bogy
a lelkéozcknek tobbet keU {oglalkozniok a hivek-

kel, hogy ezaltal uj élet indu ljon meg az egy_
házban. A jelentés vitajának során adLa be ·s.
Nagy László ujságir6 határozati javaslatát, amely
arra kéri a kormányt, hogy az unitariusokat mel.
tányos áll amsegélyben részesitse, a magyar községekben magyar tanitókat alkalmazzon, a név_
!!lemzéssel ne szorítsák ki a gyermekeket a magyar i8koJ{t.kból és végül adják vissza az elve~t
unitá rius fel ekezeti iskolákat. A hatarozati javaslatot a főtan ác::! - egy hangulng elfogadta.
A nyomorbajutott papság rendkivüli megsegélyezését hozta javaslatba Dr. Abrudbányai
Ede volt orsz. k é pv iselő , amelynek kintalásat
még 1933. évre kérjék az álla mtól. A tanit6k
szintén sulyos panaezokat tettek le a Főtanács
asztalára ' s ker ték a hátra.lékos egyházi adók eltörl ését, amely m l~r egyes helyeken 50-100
ezer leit tesz ki (1750-3500 P.) Dr. Kiss Elek
ezzel szemben azt a helyes elvet bangsulyoztn,
hogy az adót itltelle'i vebben kell szedni, de ennek
alapfeltétele, hogy a. vallasosságot tudatositani
kell s ezálta.l olyan szükségletté tenni az unitárius egy házat, a.mely Il élkiil éltli nem lehet. KivtlnatmllU\k tartotta a fizetés maximumok megallapitAsát s IIZ0k I U~ k a közpénzlár utján való kiutalását.
A bukaresti és az ó-kiralysagbeli unitarÍusokn ak Ur·itlct:y Dénes által történt egyházi megszervezését a li'öt3ollács tudomasul vette s a bukaresti egyhazközség megalkotasa ezzel a legfel~
só bb fokon is elismertetett. A külön UrvaCsoral
kehely kérdésében azt il. határozatot hozta :l. I?ó·
tanács, hogy li hol a hivek többsége általanossng'
ban , vagy ahol egyesek is kérik a magánkehely
haszlIH.latát, ott az egy háp; azt engedélyezi.
A választáso I> soralI Vári Albert theol. tanú.rt a theologiui nkadémia dékánjAvá v él a~zto t 
tük A kolozsvá.ri kollegium igl\zgatója Ismé~
Gálf{y ZSigll101Ul lett. A kereszturi kollegium uJ
igazga.tója Bzeutmártollt K álm án eddigi helyetteS
igazgató.
A továbbiak Borán több kisebb ügyet tárgyaltuk, 1Ill1el)'ek azonban a jövo szeIllPon.~jAbÓI ,
dc kliWuösen a lelki megujhodás IIzemszogéböJ
nézve igen nagy oontollsilguak lehetnek. Ilyen

volt az ifjustlgi szervezet miiködóse és a vcl~
kapcsolatos ifjusflgi konferencia. Tovitbbá dT. Ki,Qll
t'lek inditványn a kórház és börtönmisszióróf.
Azután ft. !lzórvAuygondozás /19ys(qes szervezése.
Végül nagy lelkesedéssel ho,da fl. v'ótallács
Péterr!! iro·" inditványAr~ azt a ha~ározatot,
hogy 193·J. éu tavaszán lelke sz fe~szente l essel kap ,
csolatos zsinatol tartIlnak Szekelykereszturou,
l'Imelyell ti rcgóta készülö , uj egyház szervezeti
törvéuyt fogjAk letArgYltln i.
A Jl'ótanács december 5·én dr. Ferenczy
Béla f6gondnok elnöki zárószavA-val f>S Gvidó B éla
esperes hála!ldÓ imájával ért véget.
I. L.

I Csifó
I.

Salamon

1865 - 1934

I

I

A szivünkbe markolt, mikor a gyászkeretes
jelentöcédulál meg láttuk s rajta olvastuk, hogy
székcl!lkere.9Zt1l1·i Csiró Salamon unit. theologiai
tanár, egyházi tanácsos, az Unit. Irodalmi Társaság tagja stb. január hó 8-án reggel 3 órakor 68
éves korában az Urban csendesen elhunyt. Benne
azoknak a nemes s zívei, erős akaratu, hajlithatatlan jellemű unitárius vezető férriaknak egyikét veszitettük el, akikböl oly kevesen vannak s mind
kevesebben és kevesebben lesznek. Mint tanár és
hosszu időn át dékán az ifju papi nemzedéknek
valóságos atyja volt, akinek pontos és lel kiismeretes szigoru sága csupán csak takaró volt egy nagy
és emberbaráti sziv rejtegetésére. Valóban nevelő
volt, aki tudta, hogy csak befelé forduló lelki
összeszedettséggel, de egyben a bibliából táplálkozó fin om gyengédséggel lehet az lsten országa
számára munkás nemzedéket nevelni. Ezt éreztük
meg valamennyien, akik valaha tanitványai voltunk,
de talán még jobban ezt érezte ki nemes lényéböl
e sorok irója, hisz tanulmányai alatt annyiszor
volt szüksége az elköltözött finom , nemes lapintatára és atyai segítségére. A theologiai akadémián
az egyháztörténelmet tanitotta s e tárgykörbő! több
értékes értekezése és forrastanulmánya jelent meg
a Keresztény Magvető hasábjain. Mint szónok a
nemes vereIti klassziku s iskolához tartozott , aki
gondolatait mindig szabatos külső formákba ön~ötte s ezt kivánla meg tanítványaitÓl is. Mini megJe~enésében, ugy a SZÓszéki szolgálatban is előkelő,
valasztékos volt cs sokat tanulhatlak t őle nlindig a
könnyedségrc hajló fiatalok. Bcszédeit egy kötetben (~Szolgálat az Ur elOtt") összegy űjtö tte s kiadta. Az ö lelke már valóban ott szolgál a Minden ható örök országában, dc mi itt a földön egy
ncmes cs gazdag lélek távozását fájlaljuk s az
atyai barátot könnyezzUk meg, akit ugy szerettünk

volna még egyszer életben látni. A Gondviselés
ezt mc~v~nta tóiU nk, hogy csak az örökkévalÓsag_
ban teljesItse. A viszontlátásra!
(i. l.)

IFJUSÁG.
Megl e pőe.". széJ.> e~e dm é"n yel folyt le az
IfJU Ság . téh konferencia .
Január 4 - 7. napjain tartották a csonkaor_
szági unitárius ifjak konferenciájukat a Misszió
Ház gyü lekezeti termében. Az összegyült ifjuság
t~l nyomóan a Budapesten lakókból telt ki, aminek
fooka az, hogy vid é krő t sokba kerül az t;tazás de
még a mai nehéz viszonyok kÖlt is meg kelicne
találni a módot arra, hogy legalább egy-két ifjusági taggal vegyen részt a vidék unitárius ifjusága
ezeken a hitépitö konferenciákon. A fóvárosi ifjuság azonban négy napon kereszHiI a legnagyobb
lelkesedéssel veH réHI az e l őadásokon és a vitákon s Illár az első nap megállapitható volt, hogy
a konferencia igazi lelki eredményeket fog létrehozni.
Január 4-él! délután három órakor nyitotta meg
P elhö ' stvdl( a konfe rencia elnöke bibliaolvasással
é~ elmélkedéssel az első ülést. Az első nap egyetlen el őa dój a Oihlczy Samu. volt, aki az ifjuság
vallásos életé rő l beszélt. Az egyházias érzés hiányait az előadó abban kereste, hogy az irjuság és
az egyházi vezetők a multban sokszor nem érlették meg egymást s ezeknek a félreértéseknek kiküszöbölésében pillantotta meg azt a gyógyszert,
amellyel a még fe nnálló bajokat ellensulyozni lehet és kell. Megá llapi totta, hogy a konferenciás
tábor rnegszervezése maris sok eredményt hozolt
ezen a téren. Az előadást az ifjak részéről sok
felszólalás követte, am elyek egész közel léptek a
felvetett problémához és az ifjuság belső lelki hiányainak őszin t e rajzát adták és egyben gyors segitségért kiáltottak. Más nap. január 5-én két elő
adás volt, az egyik László G!Jula okl. tanáré arról a probl émáról, hogy a vallásban szines szep
doglllákra vagy pedig igazságra va~ sz?ksé~. Az
elóaffás hatafmas kiállás volt ll."! trracumal!zmlls
u/au l.s a villámnak "eszedelmes réuyességével mula/olt rá arra az igfl.ZSllgm, hogy a /lItlIt század
félszeg racionálizmusával a vallásban semmit se~i
tud1t1lk elérni, legkevésbé pedig hitet ébr~zte7U.
Az előadási követő viharos viia nagy ered mennyeI
zárult: annyi bizonyos, hogya konferenciás táI~or
elmozdult, véglegesen letért a 1l1l~tball annyira
feldicséri racionáli s vallásosság ut jai róJ. A második elöadást B01·lHJly .'!1I(lor hirlapiró tartotta, aki
U.

.

•

-----------------.......
a spirituális malerializ mus alaptételeit ismertette,
mint amely erOs eszköz arra , hOgy az em~crekct
a durva materializmus alapjairól Cllllozdlt~ lI k . s
lsten felé, a legteljesebb szellemiség fel é ehndl!suk. EzI az eiOadási is hosszabb vita követte. .
Január 6-án d. c. 10 órakor a megnyitó
bibliaolvasást és <ihilatot B orbély _hidor tartoUa
meg, vázolva az uj em~er S~ii,kségesség~t, akinC,k
meg kell végre sz(]lelllle az Ifjuság soraiban, miután az ó-ember a nagy világháboru rémségeiben
megkezdte a maga lassu, de biztos pusztulását.
Az <ihita! után Dr, han .Lás~16 tarlotta meg e l ő
ad<isát arról, hOgy az un itárius ifjuságnak milyen
szerepet kell elfoglalnia az ujjáéledt nemzeti és
vallásos ,eszme körfll. Az előadási szintén hossznbb
vita követte, Délután a középiskolás ifjusággal
tartott Petho Istvá n ba ráti megbeszélést a diák
legnehezebb kü zde lméröl,
Janu:lr 7-én délelőtt templolllozasra gyültek
össze az ifjak a Rákos-utcai Icmplomba ; Fe rellcz
.J6;;Jef lelkész imádkozott, P elho l sll·án pedig prédikált azokról a kutakról, amelyek az unitárius
jézusi kereszténység e l ő vizeit rejtegetik, de amelyeket az elm ult idök durva . racionaJiznlUsa ellenseges kezekkel belemetett. Ez a megrenditó beszéd sokakat ébresztett fel s tett igazán hivöjévé
az uj, de egyben mégis régi, ősrégi igéknek, Ez
megjátszott a templomozást követő megbeszélésen
is, amelyen a konferencia tagjai megállapitották,
hogy nem szeretik a "szónokló" papokat, hanem
az uj hpusra: az "igehi rdető " pásztorra áhitoznak
Kiilö't1ösen szembelwlyezkelllek a prédikáció nyilt,
vagy leplezett olvasásával, mint amel'/} teljesell elveszi at igehircklés közvellenségét és azt majdnem
gépszeriivé teszi,

A megbeszélést a Misszió Ház gyülekezeti
termében közebéd követte, amelyen hatvanan veltek részi S amelyen Ujvdry László és Pe/hó I stvan szólaltak fel. A ré sztvevők elhatározták, hogy
minden hónap első szerdáján a Misszió Házban
találkoznak. A közebéd után az ifjuság a viszontlátásra bucsuzkodotl azzal a szent elhatározással,
hogy a második nyári konferencián még az eddiginél is nagyobb érdeklödéssel és belső lelki készil1ődésse l vesz részt. Isten segitse hozzá mindannyiukat!

jelenik meg (a7, . Unitárius Erteaitö· nagYBR '
~hban) s ebbOl 1\ tcrjcllelcmból egy hn.rmnd ~8..
01,1 1(l) .\• mag).I\ror~7.ugl
... umtnrms
..
(negy
ifjuresz
fl '
iróknak "nu. átt:lIgc.dyc, r~kes bizonysag:'1.U1 an~a~1
hog:,!' nz ulllta~IUS Ifju ság lelki knpcsni diadnl ~
1~I RSkO(I~lIlk 1ll.III,clen nkndh lyon, Mindazoknak a
figyelmet felhl\'Juk fl. lnprn. akik érdeklödnek a
i q u~ág mozgalmai . in\nh Különösen pedig eg;
h ~IZI, ve7,etóemberelllk joakaratnba ajn,!l juk 1\ szép
klUllttRSU és érdekes tnrtnlmu lapol. \"1;vi elöfize_
t~ s ~ igen ol ~só , mindössze két (~) pengő . Erdek.
lod okne~ sZIvesen ad fcl"il ngositnst lapunk szerkesztósej!e, vag)' I<'llrellCZ Juzaef es Pethö Istvtlll
a misszióházball,

HIREK.
Előfizetési

felhívás!

r ,ap/wk . u ul ft st"ámmal. ftj év folyamba lé.
1Je tl , :I z ·wi ('sz(elu/rJbm rt régi hiisé,qgel, bizakodó
u nitárius hillel, liirhe fetlcu 1IIagym'lélekkcl kó's::ihltjiik oll'asÓhl!.:al és ké rjiik e/zokai, akik eddig _ is
111(!.t/ éri6 szere/eltel ka)'oUdk f~l ae- a ,úlcirius lú/e~it o i("yél, tartsák me," az unita ,'illS ldrsadalolll
egyelbm lapjat tovább is támo,qat6 sureletükben s
fizessék be fII illp[ d6bb az éui né.qy plmgö elofizetési.
dij at a meUékdt 1)oslahe/izelési (csekk) lapoll, mill dig j elez/'e a hátlapon , hO,qy a kiilllenlét/y elofhetés,
Lk okllak pe(lig, akik eddig stiuesen oh'astril' lalJUJl kaf, de kel·tsbé s.:iresen járultak ho:: a laplmk
feJltllrtdsdh oz, (l zt iizeJljiik, hogy jőjjenck fel ÚlÍr
csak eg!! p illa natra I(l lnwk szcrkeu(Ö$égebe s 11b
z Mek u tána , !w."y milye,~ munkát t,cgdillk. milyen
küzdelmet folylaltmk a lap (rm far lásáért. lla látnák. biztosan siehiének, hO,9Y a lap 11 yomdai elo·
állitáslttwk köll sé.qeihez houáj tirlllha ssallak. E.QJlébké nt pe(lilJ lapunk lIIú,den el6(iu l6jének és olv,as?jának boldogab!! és slebb 1IIngyar uJes.:lelldot h vau
az Unildrius Jjr/esito
SZERKI::SZTÓS.f.'OB,
Ka r ácso nyi szá munkbó l ötszáz kU Wn példányI
csináltattunk s szélosztottuk hiveink közt a fő vá rosban és
a vidéken. Ez csak ugy vol l lehelséges. hogy olvasóink
elöfizetéseikkel !tunogaU.:\k lapunkat Legyen ez nllllulaló
abban az irányban, amelyet kÖllelnünk kell. Csak keletfogva s egymást scgitve haladllatupk hitciIIcink terjesztésében.

A budapest i un itárius egy házközség
1933, december l7-én tartotta a Koh~ry-ulcai
templomban közgylllését. A közgyUlés fölargya az
1934, évi költ ségvetés volt, amelyet lapunkban közöll formában teljes egészében elfogadott a szépszám ba n megjelent közönség.
Kévekötés
A közgyUlésl istentisztelet e l őzte meg. amelyen
, ~z a~att. a s,z~p eim alatt jelenik meg az '1JfJrfJhti$ Istvan lelkész teljesitette a szolg,Ha lot. A
erdelyl ullltiÍ.rlU8 Ifjuság; lapj a li'ikker János kö. közgyUlési megnyitón dr, q ólh György a~ el!lang-vendl l,elké.sz 8zer,kesztesóben, Ez a eim egy- zoU beszéd viszhangjakélIt a gyHleke.zeh c~ej r~1
Bzersrnlnd jelkép IS, Jelkelle IlZ uj nemzedék egy- emlókczelt meg, mini az egyház alapJáróL Ezt a
masratala.lá&.A.nak és szoros eg-yü ttmükőd esenek . A gyülekezeti élelel tartja a, legszukségcsebbnek ,folap októberbnll leJlett hatodik évfolyamába s most kozni az egdlázközség eletébcJl, Mcgeml~kezell
teternestln megbövUlt, Havonta tizenkét oldalon Erdélyben sinylődö hiueslvéreinkróJ. A lIlal álla6

u. e. XIII, t

potoka! ismertetve elállal felhivta a hivek figyelmét arra, hogya magyar 1II"iláriz".1us egyik legfóbb k é pvi selője a bud?pcsh e~ l~a~kö~ ség. Ezért

kötelessége Budapest mmden umfanu sanak szellemileg, erkölcsileg . és anyagilag szolgá latába állat,li
az unitárius egyhaznak. Ezzel a gondolattal mondja
cl zárszóuJ il Magya r Hiszekegyet, am it a megj elentek felállva mondottak az elnök után.
Lelkész-elnök megemlékezett 'Pdl ferenc
nyug. fanle/ügyelő elhunyláról szomorodott szivvel.
Hálás köszöl1ctlel emlékezett meg a jubileum alka lmából tanusitolt rokonszenvról.
Vagyonk~z~ l ~ gondnok megemlékezett a te~p
lom ház renovalasaról} amelyet 14.(X)O P. erejctg
engedélyezett a közgyü lés.

Kedves köte le~ségnck tett eleget a közgyű
lés, mikor Cfaluoiei Aroll kebJilanácsosl, aki ~O éven
át volt jegyzóje az egyházközségnek és dr. CZ/rm6JJy
Gyula keblitanácsos.l, aki 1897: ~Ia tagja ~ keblitanácsnak, az egyhaz terén tellesItelI buzgo mutlkássagukért egyhangulag ti szteletbeli keblilanácsosokká választotta.
Voll egy fo ntos intézkedése is a közgyülésnek. CjJerde Lajos indilványára többek hozzászólása
után elhatározta, hogya 4 P.-ös, vagy azon aluli
adófizetók közül az 1933. dece mber 31-ig járó
adóhátralék alól felmcntesscnek azok, akik igazolják, hogy képtelenek megfizetni az adót. A kéres
a lelkészi irodán személyesen, vagy levélben az
adófelszólamlási bizottság elé terjesztessék.
Ka r ácso n yfa ünn e p é ly ek. Az Unitárius
~ószövetség 1933. karácsonyán is megszervezte
gyönyörü segelyakcióját az unitárius szegények
támogatására és fel á llította a
karácsonyfákat,
amelyek annyi derüt és szépséget varázsol nak a
mai szOmoru világba. A fáradhatatlan unitárius
asszonyok éliikön góum WiklóJmi püspöki vikáriusnévai és q]arab6" 9J /odnni lelkésznével olyan ügybuzgalommal és szeretettel intéztek mindent, hogy
ne,!! . I!laradhatotl a fóvárosban és környékén egy
u!1l!anus szegé ny scm, aki pa naszra nyithatta volna
ajkat a sz.ent. Onncpek alatt. -: Az iskolás gyermekek szama~a .december 21-en a Koháry-utcai
templ~mban a~htot! a. N~szövetség karácsonyfát.
Az ego gyertyacskak fcnyenél a kicsinyek imádkoztak, énekeltek, szebbnél szebb verseket szavaltak
cftrmÓJJJ!. WtJgdn zeneakademiai növendék énekelt'
CPel~r ~uliJka. okleveles óvónő karácsonyi mesét
mondott, majd az ünnepély végeztével meo-történt
a szeretetcsom.agok kiosztása, amelyeket r'agyogó
arccal vettek al a gyermekek.
. Ujp~sten december 23-an délután volt a
~ar.acson}'1 ünnep, ameiyen 'l)arahtü 9Jfodn 1~1!<~~;:;
Imadkoz?tt és buzditó beszédet 7!CiíÚOn, 9mre
9/0nll httoklalón.ö ?'!O:!;6. mesét olvasott fel a gyer"llekeknek. .... hitoktatáSI csoport tanulói szépen
::.~avaltak, m~Jd a szegé ny családok kÖlt kiosztolI~k a p~n.z es ruhasegélyt a gyermekek pedig karacson~1 edességeket kaptak.
. Rako~palolai karácsonyfaünnepélyünkröl kü lön
h~r!>cn szamolunk be. Ezen felül még PeslszenlIOTl n~e!l, p.cstszenterzsébeten és a X. ker. Máv1~le~1 unahazban álliloti a Nöszövelség karácsonyfai es Oszlott szét karácsonyi ajándékokat.
H

A fel nőtt ifjuság karácsonyfája dec 22'
pénteken este volt a Misszióházban erről'
.•e1én,
kUlön adunk hirt.
, s zm II
Az lsten bizon nya l mf'gá ldja azt a szé é
nem ~s munká.t, amit a Nőszövetség vé ez ~z ~
csekely ~Ilyagl eszközeivel, de anna I nagy~bb lelki
g~zdakgsaggal a szegénység lelkei nek megkönny',
lese örll!.
-

lfiuság i egyesUlete ink ka r ácsonyfa esf e
d ecember ~2-én vo.1t a Rákos-utcai MissziÓházbaJn
A meggyujtott karacsonyfa alalt 90dn 8dJzló i mád~
kozolt. UImollyi 9y6r;y' szavalt majd 9t!. Ir
y
8dJzló mondott az ifjusa!; nevéb~n beszédet a Ja
(nJo!! '2o/ldn szavalala utan Cferencz gÓl.Jef ~ 6~
zarlak be ~ az. ünn ~pélyt: A szeretetvendégség te~::~
ben a ~oszövets~g tcntett asztal1al varta egyetemi
hall.~a~olnkat,. a.klk boldog kani.csonyi hangulatban
töUoltek csaladjuktól messze ezt a szép estét.
.
K a r á c so n y k ~r, ó·év és ujév napján hiveink olyan

szep szám~a n kerestek lel templomainkat, amelyben hasonl~t edthg nem tapa sztaltunk. Vidékrő l érkelett jelentések IS.. arról .számo.lnak be, hogy nlindenütt nagy mérlékben novekszlk a hivek buzgósag(l, kütőnösel-l mutatkozik
el. az Urvacsora osztásnát. Budapesti egyházunkban a
KO.há~y
tel~plomban az urvacsorai kenyeret Józan
MIk/os es lIeje. a bort Papp Mihály es neje. Rákos utcai
templomunkban a kenyeret CS a bort Nag)" Áron.
Pe~tszentcrzsé belcn LikslJi Denes. Mezöturón Szi1cs
Siindor és neje Dévaványál! B orsi JanoJ és neje adományozták a szentasztaira.

II:

A HC!:l tal Gáspá r b iblj , kó r ülései január 25.én
és feb ruár 8-án lysznek a Koháry utcai lelkészi irodan pontosan este 7 órakor. A bibliai naptárt a tagok figyelmébe
ajánljuk.

János Zs ig mond é let- és jeJJe mrajz ának megjel e l~óset 1933 karácson.vára terveztem,
azonban közben a. bécsi állami levéltá.rban addig
kiadatlan értékf!s forrasokat kaptam meg s azokM munkamhan fel aka.rom dolgoznL~ Tisztelettel
a.rra. kérem jóakaratu elófi zetóimet, hogy néhány
hó napig még legyenek türelemmell mert a. munka milltH később jelenik meg, aOlull gazdagabb
tartall1H1 lesz. Az e lófizetési i\'ek beküldéséllek
határidejét 1934. márúus [·ig me.qhosseabbitom s
addig m ~g sok uj elófize töt kérek és várok
SzentmártoIli Kalmán unitá ri us fógimnáziumi igazgató. Székelykeresztur.
A D á vid F e r e n c Egy le t január hó I9.·én,
péllteken este 6 órakor tartja meg ezidei elsö
felolvasó ülését. A megnyitót dr. br. Da niel Gábor elnök, az imát dr. Csiki Gilbor lelkész mond·
Jti. l1'eloh'ssást Iflrt dr. Kovats Józsefné, Tüdös
ilona irónö: A fran cia protestáns kiilmisszió eimen. Szaval : Pa taky József, a ~emzeti Szinhá.z
tagja. Zeneszámokkal szerepel nek: Pelry Ka tó
és Bergm8ulI Sándor az Operaház tagjai, ~fikusz
Csak Istvan organsmüvés2. - Az eJöadói estély t
vacsora követi. .4.2 egj"let tagdijjaJ h ~tr~é~os
tagjaihoz felhivást bocsá.jt ki, jallwir ho ~'egen,
melyhez csekklapot is mellékel. Kérünk mmdellkit , hogy kettő pengőt ne sajmi..ljon,. hOg.~· az
egy let munkássága zavartalanul biztoSlihato le·
hessen.
7

U nltd r lus vacso r át rendezünk 3 1 Unitá,dus Misz·
'. Há"b,'
,'an 19-en este 8 óra kor. II DáVId - Ferenc
S1;1
~.
Ck
~)'JC I eSlélyel k(h'clöleg. A vacso ra afa egy p:ngo. S~
telefonon vag)' levelezől a pon tő rt én l előzetes Jelen ~kez~s
szándékozóknak helyet blztosl,
ulnlu
un k. -,.,h'enni
, .

d
t.mL Telefon; 8-93-77.

A B r assa i Eg}'esüle,' ~z~dei munkás~
gában a hamlincéveseknek, ker~eseve~ foglalkozik
s senior szakosztálya mar harom Izben tarto~

ebben a kérdésben összejövetelt. Az elkövel~eze~do

hónapok ianuságait legköze.le~b összegezni fogjuk.
Kérünk mindenkit, hogy felhl\faSunkat meghaJlgatva,
fogla lkozzék saját életét érintö kérdésekkel.

Unifáriu s b ál megrendezéseról az idén IS
lemondott a Brassai egyesület, meri ~ n nek. ~~gy
költségei vel a mai i d őbe n nem ~karJa . umtam~s
társadalmunkat terhelni. Kedves Vednökemkhez klmeniek a felkérö levelek, melyhen az egyesület
céljaira, a szegény egyetemi hallgatók . fel segélyezésére, támogatást kerünk. Különös fIgyelem mel
fordultunk azok hoz a védn őkké se rdül! voll lagokhoz, akik az egyesület tamoga las~ mellett végezték
el eoyetemi tanulmánya ikat. NekIk az adakozás
nem~ a cél fel ismerésétöl és szen tségelől indittatott
jószivü adakozás, hanem magasztos erkölcsi kötelesség.
Bölön i Farkas Sánd or Ipa ros egy let ün k 10\'abb fol}1atja az uj é ... ben is mun kaját s minden hó nap
utolsó \'asarnapjan a Rakos u. templomba n tar tolt 151entisztelt'( után ülésezik.

Az 1568 é v i ro rdai o rszaggyUlest a brá z oló
kc!pet ke resi meg\'élelre lelkeszi irodája re!'zere az Unitárius .\\isszió Ház. Akinek birtokában \'a n David Ferenc
élele legszebb jelenetét megörökítő festmenynek masolata
s Ilelkülözni tudja, lel'elben ér1esitsen bennünket. Naeyon
ön'endenénk, hogyha \'alilki ajándekképen ajanlana feli e Ikeszi ir6dánk reszere.
Az Unilá r lus Mi s szió Ház ven d igszob ájá r a
hh'ein k figyelmet az uj esztendöben ujra felhi"'juk. NeMny
napra nagyon olcsó köllsegmeglerités ellenében sÚ',esen
boc:sajtjuk re nde lke zés re. Az ágyhasználat dija az első nap~n kett~ a további napokon eg.... pengö. A fütési és fürdOSZO~l költségeket külön s zá mit juk fel. Idejében kerünk
levelezo lapon értesitest.
_, _ . Kcrd ~ m ! Unitá ri us egyhazunk egyik nagysága:
~.onl.. Fa rkas Sándor. Az iparos és kereskedő hí ...eink
ömörul~úk zaszlói~vá ezl a nevet lellék. Bölcsen, oko san és stllszerfien ! Es ennek dacara sokan vannak, akik
~erdésbe t~zlk, hogy hát ki is az a Farkas Sándor !?
_. kOlolSvának tudjak. A csonkamagya rorszagiak nem tudlak. E~'h~kÖZSé&i k~n)'l'lárunkból is hiányoznak a nevezell mu\-el : Utazás E~u.k -A merikaban és Naplójegyzetei.
Egyhá7.Unknak szé p ajándékot jUlIat, aki e mÜ\'ekei O\';I\'anos kön)'\1Arunknak ajándékozu.!
•

.

Régi Igaz.siigok uj kö nIösbe n eimmel dr h'an
~"z.lónak lapunk fe.1elOs szerkesztŐjének jezusról i~ rö~ld la~ulmá.nya kOlön len)'omatban is megjelent. A s zerzO
a blbhaknlilca eredményeit és a mf'.m·hod
.
(Iheisztik ) ',. •
-.,-J
Olt ISlenes
us l'1 gn l.el kö \'etelmén\-eit foglalja össze t'
hat oldaloh. upunk kiadóhi...atala· barkinek int7U
Izenk{lldi ak a t I , •
5J en
meg, I Z en! ez lapon, ... agy s z.emél)'esen keri.
U,

Vidék.
Ka r iieson yfa ünn epély R akos palo tán. A rák _
patotai szon 'Any szépen sikerült karácsonyfa ünne: t
re ndezel! a 1'>1<\.... telepi a11ami elemi iskolaban. A1. 'Ifa \
C sáko Dezsö és .székely Salldor test ... érlínk gyujt:
adta meg s az Unitarius NöszÖl'etség szeretetteljes adómanyai egészitették ki. BlIrllbils lst\'án lelkesz szép beszédde l emelle a lelkeket az línnepi áhitatba. Az Isten_
tisztelet után Feier Domokos Üdl'özölle a megjelenteket
majd Imreh Ilo na hilokfatónö h:ilás köszönetét fejezte ki
a Nöszövetségnek ugy a karácsonyfára juttatott adomanyokéri, mint a s zegény család ok megsegitésére küldött élelmiszt! rcsomagokén. A szerete tnek ez az igazi igehirdetése
- a jó példa, mert mi nem a fel eslegeinket adtuk ide,
hanem a kel'es ünkböl ju nattun k azoknak - kiknek még
annyi sem volt. Azután a gyermekek alkalmi szal'alatókkal
muta llák meg szellemi elöhaladásukat. A sz.a ...alÓk közül
ki ...ált a NOI'OZ8nszky fiu és Joó Ilonka. Mosi jött az
ünne pély legkellemesebb része a szép karácsonyia alalt
a z ajándékok szétosztása, mely a boldog gyermek arcok
mosolyába n a legszebb köszö net volt az adomanyozó knak
es azo knak, kik azt fára dságosan összehozták. Jó cseleked et magában ho rdja a legszebb jutalmát

A füzesgy armati népi skol a karácson yi
ünn epség e. A december H ·en tartott kedves
kis iinnepseg egyes jelenetei aktualis alapgondolatok körül csoportos uhak: a karacsonyt. a szeretet , a hitat es bekesseg ünn epet, a magyar gondolatot. es a szegeny csal adok llyomorll sagat jelkepeztek. A jelenetek millden tekintetben megfeleltek a varakozasnak. A s ze rep l ők, a rendezes
es a tárS!:Jkör meg\fálasztása elsőrendú ,'olt. Dicseret illeti meg a sze replőke t, ezeket az alig
8-10 e \'es ki s embereket. :\:linden zökk enő és
fen nakadás nélkül mondtak szerepüket. A hosi;zn
par beszédek es mOllológok nagyoll jól sikerültek.
~em \folt kiigazitas, dadogas \'agy szerepeI felejtés. Sugó nem is kellett . Túzzel, lelkesedéssel,
felemelt fejjel bátran beszeltek, amiM azt a szerepük megkívánta. Félé nkséget, vagy elfogultságot nem leb etett észrevenni. ~le Jl nyi tür,'Jem,
mellll\' i odaadás, me nnyi hozzaértés eredm enye
bOIlt.s·kozot t ki a szemünk e lő t t! Megelégedéssel
és munkaja sikereben nyert örömmel telhet meg
a sZI\'e K incses Lds!16né unitári us lelkészne· ta nitónnnek mert odaa dó fáradsága nem \feszett karha.
Az eg'ész termet megtölt ó közönség .telj~s kiel~
gü lessel, meghatottsnggal és öröm tel! sZlv,'el ta\,ozott el. Az anyagi eredmeny s~m m~n8dt ~I,
mer t a belepö jef;)' ül szolg.áJo ka~.c~onyl sdo~a:
nya k s Ki"eses László lelkesz gsuJ tese lehelov~
tették, hogy 20 szegény gyermeket m.~leg . also
ruhazattal , barisll,)'1h Tal, cipóta lppal aJa nde ko~·
hasson meg az iskola a dec. 23-a n tanait karacsonyfaünnepély en. a mikor a dmmn m egr:a~ott
szép ra aldásaiból minden g,vermek k.vetel
( Balla Ferenc.)
nélkül részesült.
Bud afok o n januM 28-an nem d. e., hanem déltdán /J órakor larljuk meg elsó Istentiszteletü nket II reformat usok vendegsl eretettel fel ajánlott hajlé kában. Kérjük, a környéken, Albertfalva, Budatétén,)'. Nagytétény, Törö k báli~t , BI!'
daör! kÖ7.ségekben lakó hivein ket, bogy lsmero-

geikkel és barataikal egyiItt vegyenek részt léleképitó tala lkozásunkon. A szoJgnlatut Ferencz
József lelkesz látja el.

Erd ély.
A Dávid Ferenc Egylet erdélyi sze r,, ~ 
zcteinek egyetemes .k~zgyÜJé~e volt ~ecembe~ ~-an
Kolozsvári IlZ egyh<l:~l. f6fanacs ill eseIt megeloz?~~ .
Az elmult év lIlunka)ar,ól az. . egyes egY,ház,kör?!.:
szervezeleinek jeJ~ntes~1 alapjan s..zenl/~any,. Sandor központi tilkar sz~mo1t be kl~nen t o lerj~del.
mességgel. A köz~o~fI szervezet uJ at~ p szabalyalt
a román kuJtuszm llllszter csa k nem regen hagyta
jóvá s ezzel a központ
a fiókok zavartal an
müködése biztositva van. A David Ferenc Egylet
a folyó 1934-es évben ünnepli Illeg ötven éves
fennállásának jubileumát. Erre az e1 6készületek
az egyesület alapitója dr. Boross Gyijrgy püspök
vezetésével már meg ind ultak. Az egyesület történetét is megirják erre a nevezetes évfordulóra. A
pénztári jelentés egyik le hangoló pontja az, amely
az Unitárius Közlönynek, a Dá vid F. Egylet hivalalos lapjának deficítjéröl sz61, amely évről-é \' re
növekszik s az 1933 . évben meghaladja a 13 ezer

es

lejt (455 P. )
.
Bukaresti egyházközségünk az egyházi

főtanác s

határozata alapján anya~"Yhá zzá lett s
első rendes lelkészéve Dr. B oross lJyörgy püspök
Löri1lczy Dénes sze rvező lelkészt nevezte ki. Az
uj lelkész beiktafatása december 24-én vasárna p a
delelőtti Istentisztelet folyamán történt meg. A bukaresti egyházközség a fő taná c s i határozat alapján
a kolozs-dobokai egyházkö rhOz tartozik, de a püspök közvetlen felügyelete alatt ál l. Az egyházközség területe óriási, amennyiben magában foglalja
az egész óromán királyság területét. A lelkészi
hivatal jelenlegi címe: Bucuresti l . Strada Franklin N.o. 2. .ltt jelenik meg a bukaresti unitárius
egyhaz lapJa : az " Unitárius Hirnök" is. Lőri nczy
Dén~s lelkész testvérünknek uj állásában Istentől
megaldott jó munkát kivánunk !
Iszló n, a marosi egyházkö rben az unitá rius hh'ek
Fekefe József lelkész vezetése mellett ujjáé pitették omlad oz~ templomuka t. E2előtt néhány éyvel iskolát épitettek
a ..kls l.éleks zámu iszlói hivek, most ped ig aldozatkészscgukel Ismét kiprÓbálva a régi lstenházát telté k s zep pé és
használhatóvá azt elkövetkezend ö nemzed ék számara. A
lelavató beszédet Mafhé Zs igmo nd nyárádszefltmartofli
lel kés~ tartotta, mig a templo m történetét a helybeli lelkés z ISmertette. A szép Unnepél yen jelen \'oltak az egyházkör felUgyelő gondnokai is, akik közül k. Nagy Árpad
~olm~ts?1ta az egyházi fel sőbb hatósag elismeréset a z
IszlóI hlVeknek.
Unitárius cscer kes zek Kolozsvárt. November.
ben a kolozsvá ri um'tá'
TIUS kolleglUnL
növcndékeibőlL6rinczy
ZOIt' n to rnatanár me lk tf
. . s
. k'
ga o a az. el ső erdélYI. umtarlu
cser szcsapatot '. E.....
· I-ore harnllnc
.
.
b,en
fi U lépett be az uj

~z~;v eze:be ; a tlzenkH éven alÓli fiukbÓl pedig mega lak' t .
u a . arkaSkölyök" CSOpOrt. Már az el-J<'ó
el."ége ték A , - ~
3v I
mun d IS
z .
olandcsra önkéntesen berendezték az o tthonukat a U,tanácsi tagok szama ra s zálló he t ~' n ek amivel eg)'
~~apbra megnyerték a Szh·üke t. Ezontut pedi; al. egész
tanács alalL szoli:;alatkésze n StlrgölödlCk-forlto1Ódlak a

lan~ cskoza s helye kör ül s minden ben

segítségükre voltak

a z Idöseknek. Jó munkát !

. Oyüj tési felhiv.b a brassói te m p lo m
épltésé r e. Erdélynek egyik legnagyobb városában

J;Jr~ ssóban 2000 unitárius lélek el, akik az utóbbi
evhze~ek alatt ~án~oro lta k be a környezö várme-

gyékboI. Husz ev ota ö nálló unitárius egyházközség . va n . Bra s~óban. melyet egy ren des es egy
s~gedlelkes z pasztorol:. A gylllekezet s zépen virágzIk, csak .egy nagy hlanya van: nincs temploma.
A ref~r~l~tus !emplom ban tartják Istentiszteletnkel
az umtanus hIvek. Az utóbbi idöbe n a várostól
kaptak egy .40.000 P.-l érö s zépen fekvö lelket
melye~ öt .ev alatt ~el .kell épiieni a templomol:
Az é~l t~ez es tervel K~!:ács I.ajos lelkész ügyb~zgosaga mellett ~l IS készü ltek, továbbá kb.
3?OOO P..-t a bras~óI szegény hivek erejükön feIu l. adomanyoztak IS, de pz még mind kevés. Az
ép! tkezés hez 135.009. P.- ~e volna szükség s igy
meg l CX?:~ P:. IHanyzl.~. A hiányzó összeget
most gyuJtes utJan akarjak megszerezni brassói
te~tv~ rl!i llk .. Éppen .ezért kerelemm el fordultak egyhazközsége l n khe~. es egyesekhez . hogy támogassak
öket nagy l1lunkaJukban a brassói " Unitárius H áz ~
megépitésében. Mi aggódó, d e egyben bizakodó
szeretettel gondolunk erre a célkitüzésre és fe lhivjuk hiveinket, hogy adakozzanak e nemes cél ra.
Adományokat átvesz a budapes ti egyházközsea
lelkészi hivatala.
~

Külföld.

A Biblia egyik

ősi

kéziratát megvásá-

rolta az angol kormány. Ezt az ősi kéziratol valósz in ű l eg Alexandriában készitettek a 340. év körül. görög r.yelven s másolása nagyon szep. Évszazadokon keres ztül kézról-kézre járhatott, mig a
mu lt században egy német tudós a Sinai 11I;,."Yen
fekvő görögkeleti zárdában fedezte fel , innen kapta
a nevét is: Codex Sinaiticus. Az ószövetségi reszét már csak töredékeiben találta meg a tüzelésre ö ss zehányt lomok közt, mig az ujszövetsegi
részt teljes épségben Őrizte az egyik barát egy
abroszba csomagolva. A fölfedezett roppant éneket az orosz cá r, a szerzetesek l ő patronus a szerezte meg egy kis ajándék fejé ben s igy került
Sze ntpélervárra, a hol a mai napig ő rizté k. Mivel
a szovjetnek pénzre va n állandóan szüksége s küIOnben sem sok szál flizi ő k et a szent könyvhöz,
százezer fontért eladtak az a ngol nemzetnek . A
kétmillió pengőt kitevö hatalmas összeg felet az
angol kormány, a másik fe lét ped ig az angol társadal om fizet i ki. Az emberiségnek ezt a legnagyobb kulfu rtörténefi emlékél es a kereszténységnek legszentebb ereklyéjéf a British Muzeumbau
kiállitották, ahol első !lap háromezeröls záz látogató
nézte meg.
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Az áldozatkészség a legősi bb
un itárius erény I
Ezt olvasói nktól is elvárjuk !

Bibli ai na ptá r
Beléptünk UO él'nek "bb~ a :1~ka~a, amelye~. f~~sangna k n• \·.~nek
.. . Il,enkor nllndenkl öru l. mmdenki
.
. \ 1gadni akar. A SOk léha mulais3g közepette ml fordltsuk
figyelmünke! arra ;I magasabb rendi! öröm.re, ;;amely

Jézus sziréból tör fel. \'OIlaMnynor lsten dolgal'al fog lalkozik. A keresltén}'ség ncm a szomoruság, . a lehorgaszlOlt
fejek "anasa, Jél:us di3dalmas örömet hIrdet azok nak.
akik a lelki örömök átélésere keszek :
Január IS-20 János CI'. :2 resz I - II

Január
Jan uá r
Jandr
febnr!r

21-24 Lukács CI'. 15
25-27 Máté CI'. 13
28-3 1 Máté eV.:23
I-3 Máh~ ev. 9

Február -I - 7 János

15

~sz

3- 10
Tesz 44-46
résI 14-30
rész 10-15

resl

] - 11
Február S - IO j ános CI'. 16 rész 17-24
e l',

Februá r] 1-14 János CI'. J5 resz 12-17
Februar 15- 17 Máté CI'. 5 resz 3_ 12

"
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:1

II

fl

l
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HIVATALOS
1- 193J.

,

Meghivó .

JJagyarors:dgi Cllitarius Egyházi Jgazgató
Ta ndcsulIk 1934. január 23· ilII (kedden) délutá u

fél 6 órakor ft tanácsreremben .
évnegyedi rendes ülést
tart, melyre il lanncs tagjait szeretettel megbívjuk.
Budapest, 1934. január ü.
dr. JJ ikó FeretlC s. k.
.Józan JJi klós s. k.
fögondnok·hel.rettes

püs pöki vika rius

Tdrg ysoro:at: l.. Illnöki megnyitó. 2., Jegyzőkönyv biteles itesE'. 3.. Elnökileg elintézett es
folyó ügyek. 4., li:. 1<' Tan. 2071 - 1933. SZ. leira la. 5., 10 uj tiln8cstag eskü tetele. 6.. Bpesti
ekklézs.ia 349. sz. ja\"aslfltfl Hádióügyben. 7.,
~~!ssi~· Húz. évne~ye.di jelentés.e. 8:, . :Iis~ió· ~az
kohseg\'etese 1934-lk évre. 9.. i\hSSIO· H tlZ ker ·
déBe zaszlóligyben. 10., DiméllV Mózes tanácsos
lemondó levele. ll., dr. 'I'óth Gvör,.,y inctitvAnya
szakelőadók és birtokbizottság ujjászervezése
tárgyában. 12., i dőközben ér kező ügyek . 13., Inditványok (ir,i,sbull előre).
NB! Allcmdó l"e9yes Bizottság illése ft lelkészi irodan 1934. j!\Uuár :!Q (szo mbat) délután
fél 6 Órakor.
Lelkészi nyu g dija lapra ujabball a következO buzgó atyá.nkfiai ada~ozlak; Csatkai Jenő
Sopron 4 P., dr. Mahler Sandor Dunakeszi es Peterfv Gyul~ Kispest 5-5 P., Blaschnek Bela Bp.
6 P., Horh )~zsef (neje emlékere) IQ P. Fogadják
a nemes SZ IVII . adakozók az.. Unitarius Egyház halá~ köszönet~t. .A. nyugdljalap kezelője fölkéri
mindazon atya.nkh'lIt ~s ped ig szegényeket és gazdagokat egyarant , hogy akik még erre aszeni
cé~ra nen! hozták volna meg a maguk áldozalát,
sZlveskedjcnek ezt most mar - amikor áldoznunk
l1eh ~zebb - beveietni az egyházközséget illető
napI szOkségletek soráha. Kiki, amit adhat adja
pontosan évi adójál\ak 10 százaléka arányában.

,.

u. e. XIII.

t

~s adja ugy, mintha. saját magának adná. A közjó
csak ilyen elgondoláson épOlhet fel. Egyhazunk
közjava pedig mindenek fel ett való.
Alyafiságos üdvOzletiel
Budapest. 1934. január 5.
8óUJn Wik/Ól
lelkesz-elnök
az Alap

kezelője.

Az Un itárius Nöszövetség karácsonyi
akciójáról szóló beSZá molóját kezdhelne-e
I'nással. mint a hálaadásnak szav,h'al a jó lsten
iránt, kinek csodatétele megujul minden alkalommal a mi kicsiny seregünkön, mikor kérö szónkat
felemeljOk valamely jó ilgy szolgalatában ; s a
h álá~ köszönet szavaival azokhoz, kik ebben a neItez magyar télben is találtak szükös filléreik között fényes p e ng ő!, ruhaIárukball darabokat. melyekkel segitettek szegenyebb sorsu tesivereiken.
Islen hatalmas számollartó könyvt!ben 1933. karácsonyá.n bizonnya l bejegyezteteil rólunk; egymris
keresz/Jet hordQ~ lIi ·jgyeJ.:e~/eJ.:.
Ebben a gondolatban találja meg minden
adakozó adakozásának bőséges megjutalmazásat.
Akciónk során a régi évek gyako rlata szerint minden iskolás gyermekünk kapott szerel('lcsomago t a székIlazban, Ujpeslen. Rikospalotán, Peslszenterzsebeten. Pestsze nttőrin cen, Má\'. leleper: az ifjuság a Misszió házban.
Minden nyild nlartott szeg;!ny család kapott élelmiszer csomagot (2 ki ló liszt, fél kiló ZSlr, féJ kiló cukor
fél ki ló rizs) a nagyobb családok kél csomago l.
A fÓ\'áros nelllCS dld ot.atkészségéból 75 nyil\'antarlott szegén}'ünk részesült fejenként 8 pengő segélyben.
Pes t környékén lakó szegén}'eink s a fó\'aros terű
lelén lakó k közül - akik nem ,'oltak ajánJhalók az emlileli segélyezesre _ péll2segélyben reszesü1tek.
A rendelkezésre álló készlet hatarain belUl \..'llptak
szegényeink ruhanem!it. cipőt , kön)'"el, jatéko t.
1.,

Az akció számszerü ada/al ; b evételek a) pénz
a decembe r l-i músoros est tiszta jövedelme flJ8.70

pcng6. 2., Tebe adomány 100 pensö. 3., O. K. H. '!!o
pcng6. 4., A Székhéz lakóinak adománya 22 peng6. 5.,
Diménr és M. neje, Pataky F. és neje 20-20 - 40 pengó.
6., Borsosnc W. I. / 5 pcng6. 7. , őz\'. Lipka)' A.-ne 12
peng6. 8., MaJnar j., Jakab. j., dr. Ivan, dr. Szintei J. és
neje' Fürt Ö. és neje, Mihály R·né, cIr. Györr)' 1., özv.
Héde rvary H.-né, Józan M. - né, d r. Orm05 E., Péterffy J.,
dr. Dániel G., Ujv.iry L" dr. Zsnkó A .. Rédiger K. 10- 10
pengő t, összesen 150 penglt 9., dr. Enyedy R.-ne 8 pengő.
10., Csákány O.-ne 6 pengö. 11., Csatkay j. 5.60 peng.ö.
12., öZ". Bí'lIovics !.-né, dr. Bnrab:\s J., Boncza f ., Galfal\'ay L.-ne, Péterfi JUtill, Ra duly J.-né. Potgar L.·ne.
dr. Csiki G.-ne, dr. KisgyOrgy S.-né, Jordán " .-né, dr.
Bí'nczedy L., Olmén}' 1.., farka s Zs., T ontsch R.-né, György
V., dr. T óth Gy., Bí'lénye;lsy S., Rend T._né, Karpati I.-né,

Az Unitárius Érlesi/6
a meg ujhodást akaró
unilárius ok lapja!

,

N n L. N;!bQ (i.. ,'lInk<l

1X~6 L~g. ~-5 l)c~6f.

5.. l'n

(\5$l..:$<,-1I

Ren..! ~ .• nc. Ihtl.l;u

l~

peng \),

13., Nil!:)'
J.-né, a.1rnb:ti< I.-nll, dr. , 'itllluyi Ol,-U<'-. tfr. Csomor Il·n~.
1>t>Tlgmu B. ur. p:,r.:.. ~ L.. Parl' M . -I
pel~""1
:;.uesen 2S pCllt!Ó. "k "iMi KOI'acs ~. L:hl.l{I j.. Hu~"dn Zs..

Öl.I" Somogyi B.-ue. Jah l N.-né. SISI~lonl1 S. cs nCJe, ű(\mb
kő el ~cnde Gr·· Lflll\ Gy .. Gr(\ngyössy j.. 3-3 P ..
~"ze~n'30 pcn~ö. 15.. Ck.:!!.: F. 2.50 I>, 16 .. Jukl K:"né.
orM~ A.. 1I)llIi I\. J.. Zuglói P roUlSláns K6 r. 1311r.U\~·i ~.-nc.
(oll' Srintc G.-ne. Hllc"rcr A.-n~, Orm6ssy Gy .• Bd(lvllry.l-m\
·_d.,. , " .~ l"ill M.• • ó1" , l\or:\c;;
L-nt.\, PlluSIJCrl1 K- ne.
.
•
•
II en<:~"l" 1·- ....
Csiki P._n r, V. N.dn'tl~· G:-né. Mlkó J..l óth M.-né. ill.I': ctl'. FlU:
k:ls G)'.-ne. ~1\'Si J.. Gál Kilim án 2-2 pengl'it. óSSl.CSCn'
JS pcl1j,.<6. 17., dr. Tólhj..NyiN.."tly E. I_ l pcng6t,6ssl,cscn:
2 pengiS. IS.. Kinmrnll! cukorncnnl mcgdllds:\bó! 7.tH p .
19.. N/5S"ÖI'l'tség ,lém,tlirnból 135 p, 20.. Nf/Slöl'ctscg St.l'·
.
.
.
génYl;ondozö l\lapj~ból 5(1 p'
8.) Con'in .\ruhI\:.!: 20 P . crtéldl I'asarl a:>l utal\'ány
C) Tcrmés Lc lb c n l a do m á n yo k : ruh onc mt1.
('Ipó Zsigmond L-n~. Or. l]orb~ly T .. MalhC &. 8 elol·.:I.ry
Lengyel M.·nt. N:--ircd)' E .. Dr. Ghp."-r t\\ .. C .. ucsi J.-nl-., Sli~r 
n:uJek F.·nt.. Molnar O .. Emlrcy T.-n~. Biró L.-lU! ~s Sunlnyi E.·nl!. dr. Nagy Gy .- n ~, IWer A.. N. N. ctr. Idu L.
f('kcténe Sz. M.. 5zcgedy t-ne. BUlog:\ ny A.. A mbru~ j ..
DUfug)' F. Cs nejc, I'ntlk A . - n~, ÖZI·. Nyirö Gr. - ne. (I r·
BC'ncl,&lr L-ne. Biró J.-nc... ,\gncs ~ Misszió luh, PMf)'
S.-ne. Kodcs j .- ne. Lliszl6 j.-né. Kal6cl)' lL Szabó I.. ÖlI"
dr. Jégcr KalmAnne. (\1'. !-lal/Isz j.-né. T ó th S. cs csllhldjll'
Bambás A.. ÖLI'. N~' in.'(jy j .-n~. Moritz F.-n~, Ta ~li cbc.r
K.-n é, "Ádámka- Imreh S.-né, I7.sAk Zs,-né. JÓlan M.-né.
Dalmad)' Z.-ne, Hon'lilhj.-ne. Schwim111cr t -ne, dr. Slmtej.né, GruC'T '·né, Fodor Il _nc, KC'lel11enB .. Gyarmnlhy. 1\\. GAbor
A.·ne, Bor.wsne W, I.. Póké. J-ne, Pnuspcrtl K.-m\ Vi tel Mnthé
B.. Gáthy F.. Göncl L-né, Prq'i.'r ~\ .. HegedUs Sz.. Mig.
my J.-né. Mahle r i\\:\rtonlm és Edith, l.<sAk I.. Kiss MtlgM
duska. Csi)"'}' l.· né, dr. Rákócz)' ll· né. 511pkn G.-né. Haj·
dubösz.órmcnri Kö t. Szol'etg}'ar 12 ll5.r harisnya. 12 ll5.r
zokni, Hauer és M. cég 6 :-oallka. 4 pár harisnYIl, d r. UIII'US B. utjtl11 M aID'Arő\,!'iri MUsclycmgy:\ r 12 kö tött gyapju
nadrag, Klein Béláné :.:0 drb. uj s l'ajd sapka,

É lclmincr : FUlóp F,-né, PAIr)' S.-m\ lil\'. Lipka)'
A.-né. Imreh S,-né. I~aik I.Mné. Deák F.-n~. BUl.Ogán)' A..
S~psy .. né, Pauspc.rtl K.·I1I~, IÓlall I\I.-ne, Bnrnbas 1. . nc,
Peterfl j.. RAduly J•• llé. Országos TejszöI'ctkczcti Köz pont
10 lIoboz sajt.
Cukorka : Rónai G., dr .. LazAr j., Stühmcr Frigycs
3 doboz szalon cukor.
Kö n yv : N. 1'1., G)'lIrma thl' M.. Patik E .. Alldnls T ..
Sche)' E.- n~. Mo ritz F.-né, Belo \':!ry I.-né, dr. L:t.zAr j ..
Kiss M.
l á ték : . I\ttltnán~ Ma hlcr M. és E., Borllás A.. Morih. F,-né. Molnár D.. Rajk S.·né. Kiss Magda.
. Kiadás : Pénzscgclybcll részesUItek 53~11 (2O- IO-f,5-4-3·2 tételekben) 21 4 P. éri ékben. élelmis'ler csomago t
kaptak 7J. 181.80 P .. ci pOt 8-:111 4.l \' .. kiontOll unk 520
~e relelcsomagot (Koh:lry-u lcában 2&5 ll rb. Misszi6M zbau
, Pestszcntlőrincen 30, Ml\v. telelJcn 50, P cstSlcntc rlsébetcn 40, Rákospalotdn 25, UjJlcstcn 25. 407.82 P. e n ék.
t~ n : Sle re t e t\'en d ~g~g költség 14.55 P" nyomda költ:iCg
1 ~.89 P .. \10rt6. bélyeg, \'cgyes kia dások 36.67 ll.. ka r;!:~s~n y 'a és <liSl 15.&3 P .. üUzesen 92!l.61 I)., 111:lr:I<I,,;l:II)'
. 3 P. Rul ulI1emUl kapott 80 esal;!:d és egycsck veg)'escn
8 drb. uj s.1 pk;i:t a Lc:\n)'egylelnCk : 4 <IrI". kÖn)'I'ct :1
Ldnyegylct 3 d rb. kOn)'vel a Cserk ésl.ck kÖllyvl:\rál111k ;

~ ~?dl-~~rfi nlM I ~.~ :! ",ir dput I pu Mmlbal b Ur""..,,)
•

J ~1'csU1 etnck I'IlUu nk l\t IdoS(t,i~ \·Cl,li:tt.

.-

gy Oz mIUml1u}'OloU. mini II k!os,1.tott lu
~nk ~stlct~s jCg}'zc.kc.t h:irmikor. h.:\rki IIlc"\e:
kI nthelI aluhroll pc.nztl\rosnál.
~
Bcs1.nm olÓuk végette\'d
h{\ló~ kös.t.ü ti I
fOl'l.lulun k ismételten 1111ndnzok felé. kik 'h~~ Cé
t~lték, . h ogy II sl.e.rele l (lnncpt!11 Sl.lllgj1tntit~ I!r~

l

stl llt.:tlllk 1.1 h::st\'c ri ösSzdllr!ol.n.s S'lCIÜ érlé:;~1.
A N ósl.Ovclst;g nc\'ében:
<]3(2r,1 1>:lJ

9._II,i

J',~,,~Iti,l.M.

E I SZ4 11~.OldS lll, Ulli t:irius Nösr.(\I·c.iség \U33. (h.'<.: .
8-án ta rtotl mu:>oros I!Stjenck bc\'~ tdéröl cs kinthhdTÓI
~C~'étc\: ~ . Ehu.1o tt mi1:;on)k árMn\1 bl:'szo lg.\ltlltOlt : \'itc~
N)'I rcdy Oél.nné 10 P .. BurOl;'1\I' Amltl S P DI.·Ak I: I
"50 I' Jó
.
..
.·l1e
....
.. lAn M.-nll.l\l\'. Nyim 0 .-11\\ Ih'gyi G,'., li:lrnb.i~ 1n~. 5-5 P .. Péterffy Gyuln 4 P .. Grngcr:;l'I; l,. (EI'. NQ;d~_
\'c!Sl'-g), J ukl I·e -né. Csiki P.-ne, Ncmes '\.-né :l-3 I'
j oó Gizella 2,40 P .. Kiss J. CS I.. Fnhl N,-né. Csiki
BodO':lky O. 2-2 l:>.. Kiss M .. BeIOI'I\I')' S.-nc, lIegc\lils
S~ .. K:tcmc~ B'!ln. Preger M., GA1hr A.. lncLkó
JllbllM
bll1~. l'A b!)' E.. dr. Tóth Gy .. Dimém' L.. l:sl1csl l~ I_ I P.,
(I-Ic.lysti nen 11IC);I'lI.ltOtl milsorok IIraból li.') P. 12 filtér. J.
"\ l est persclygyiljtésc SAti P. Összes jŰI'Cdclc.m: 151 P.
0.'\ filler. Ki:t{I:\s : MUsor lI)'omdaköllscg 1tl.30 P. Portó
köl tség s.os. P. Tinta jOvedelem: 1 .70 P. .\ jÓlckOll\'
célrn Mtllhé Ernö ti.l~ P. értékben nl 50Cl ~Ill mb milsl';t
Bnrublls Istl':\nnc pén zttlro~
ujal1llckol,tll.

O::

n..

Köszönel és ll y U{.: IBZás. A rAk osp:tlotai slór\'án\·• •

kl1.l'ál:sollyfa tl nncpél}'ének köllségcirc ndtlkotlnk : I. CS!\kll
János, 2, Csontos Lajos. 3. id. Széki.!lr Sándor. 4. Fl'jér
Domokos, 5. Mnthc S:lmuel, 6. Ml\thc ,\ roll. 7. (Iz\". MnUIC
Lajos né. 8. Mnlhc Lnnlóllc. 9. Malh \': Lajos. IQ. ifj SZLt...
kcl)' S:i.mlor l - l P., ÖSSlC:l,Cll IQ P. A Fcjcr tcstvérek I
kg\'. tord ni rtlcJ;es klllncso l mItlIk. Az okt óbcr ts nOI'C111M
ber hal'i IJcrsely g.yllj tcsiillk 3.06 P. Ezc n össlcgb61 (ellCltilk a kar:k sonyfn illlllCpCly összes költségeit. U:\lblln
kÖsl.önjiik II jő SÚI'ck a (lo nuhl}'lU.
l~lIkosllnlo t a,

1933. lice. 24-cn.
Cs.'\kn Dl'lsll és S1.ékel)' S,>\mlor
g)'iijtök.
Csnka Jl\nos
s:r.ol'l';\n)' gondnok

lI h,cs!clt II karAcsoll}'fa ilnncllclyrc a s1.cgcnyck szAmár;! ad:tko:r. tak : Im::zd)' Déuc:-o slorl'duygoll(lnok 10 p~
Va{l:tdi ,\lbCrtllé 4 P .. (Ir. Id ll L:\sztó I P .. ÖSSlCSCIl 15
p, El o.:nkivJH tö bb rc nd bel i ruhAt. cillót, am i a slinhl' I)'ell
fÖglOn ki is oSltato tt.
(dr. i. l)

!Ve d obja el a l17e/lék ell csekklapol, l17ed
el6fiZelni unilárius kölelesség!
U.

\I

Islentisrleleti sorrend 1934. február havában.
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