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számaboz képest annyi tehetséget, annyi bös1;'
A számüzött.
annyi szentet, an nyi lelktlt adott volna e vi1A~
A mi iUllg,yfH éleliinkhöz a p:lrtoskodas es nak, mint fi miénk) de nincs még ~gy oly:n
n felekezetie skedés m:lr csaknem annyira llozzn- sem , a rn e l ~'i knek temetőjében annyi csont febétartop;ik, mint fi nlindelluupi kenyér. De ez ko- red nék elvetve és eló.tkozva, mint éppen a miénk·
rántsem fl pArtok iga.z${i,qaiért és II felekezetek ben. Ezek a szomorn gondolatok jutnak esziinkbe,
w:ményeib't rajongó lelkesedés, hanem egysze- amikor keziinkbe ,'esszük (I, ~.llagyar &emle" c.
riiell csak 1\ régi magyl\r betegségnek: az urhat- tekintélyes folyóiratuak f. évi októberi számat,
Il:\msngnnk il következménye. Csatlakozn i egy amely ünnepi ajfmdékképpen készült Bethlen
pil.rthov. Yilgy egy felekezetbez csak szert, m ert Istvan gróf bntvallndik születésnapj a alkalmából
remeini lehet alfala II lelkeken való korhltlan a magyar tnrsadalom számára. Egy nemes grófot
uralkodast és az al:h1etetteknek testi-lelki kiStol- ünnepelnek benne, aki :l jeleIIben nagyoll sokat
gAlfatollsi'lgát, ez 1\ szomorl1 szellem, amely leg- tesz szenvedő magyar testvéreinek érdekében
Il i'lgsobb nemzeti meglllozdlllasaillkllt , legtisztesé- sorsu k könnyitésé re. De mikor olvassuk ezt II
gesebb tÖl'ekvéseinket és legbósiesebb hnrcainkat szép és hatalmas fol.l'óirat-kötetet, önkéntelenül
is beárnyékolja. Es az uralkodas.m kerülő féln ek az jut esziinkbe: \-ajjon (I, jelen Dagys:i.gait csak
azután teljesen mindegy, hogy az igazságon ugy lehet ünnepelni, cS3k ugy lebet felettük
csorba esik, hogy aE eszmenyekre árny borul, fényt gyuj1tllli , ha egyszersmind söt.etbe borit.juk
bogy t\z ertékek !\.ranya II p{ntoskodás és felekeze- azokat., akik u multban meg nem értve, sliámtieskedés boszorkA.llyl;ouyháján hitvány ólom ma üzetve boll'oll~tnk e szomoru mag'yRr globnszonj?
•
•
oszlik szet, neki az fl fő , h ogy ó g'yÓv.ött s jaj Vajjon nem elég, bogya. pártoskodás, az urhatannak, aki alulmaradt. Szent ignzsng, hogy köz- nnmst'tg indulata. alUlIlIban kitessékelte őket fi.
tünk magyaro k közt kevesen szeretnek allllma- magyar szelle mi közösségből , [L magy~r sz~ntek
radni , li:evesen szeretnek nj igl\zs:\gokért keresz- Pantheonjából . hanem felUl kell ta.rtam a SZlgOru
tet hordozni, kevesen szeretnek 1\ hatalom fé- kirekesztést, a mindennél irtózatosabb auathemAt
örökre, örökre? Ez hnt II IDsgyar hősök s~rsa?
n~' eból szamiiz\'e lenni , kevesen szeretnek uj
eszmék mellett bizonysilgot tenni , szóval mi nem Ezt a sorsot késziti fl magyar mult szlÍmtlI1l a
szerctjiik a Náz:\retillek ezt n mondásat : ak1 magyar jelen és jövő?
nUllll\lU :-o. kar Jönni vegye fel IlZ Ö keresl!:tjét es
Ezek a kiozó kétségek járjak át szivüo,ket,
ugy kö\'essen engem.
amikor Farkas Gyulti l1ak, a berlini tudomauyÉs aki mégis az ellenállhatatlan eszmények egye,em magyar tallA.ralUlk " Erdélyiség fl ~3.!.!yar
ké:nyszeretól Ütct\'e me/:!;próbtllja az uUörést, szo- irodalomban'" c. cikkét olvassuk a. fenf. Jelze"
moru sal sr" jut: sz:\mütik II tarsadlllomból , szilm- iiuuepi (olyóiratuámb:m. Mert bogy is irja il ~u
üzik az értékek \'ilágaból , szamüzik II sl!:elle- dós professzor ? ~ Erdélyben az unitári~mus . s.tmek szent kötöss6géból ~öt számü.r:ik meg haló menetileg t'llln m,Tallassn emelkedett ~6 Dand
porn.ibllll is u Mes magyar f\nyaföldból. Istenem! r'erene lelkiiilmereti kü~ködé~eiben eljutott ~
menu)' i mag:yar érték pusztult igy el :l parto:;- istenség tagadásáig. ~ A 1Ueg"lilz:ouslÍ;:,"Ila.~ es
kodás ut\'esztöjében és balt. éhen es szomjan fl. szégyennek az II tebetetlen pirjs. önf. eJ b.ennun~et
magyar lú\'att\Sban. Nincs még egy nép, amely· e sorok oh'l\silsukor, nmit ruillden olYM klsebbseg.

nemzeon és refetneti egyarar.' érez. amelynek
IL ~bség az arcába Ül és meg a ~~tezés If:;bew:éget Ís. megugadja cöIe.. fgen. a győzte! é!I
e rbi ratodon több3ég mindig k:ét!égbe ,,"onta II
kizebb_ég jogai' azon a eimen. h
az eTó egy9%enm iDd "!!3ZS"ág0t is jelenI. é! jaj az olvan
•
igaz:ágnak, amely mögö;, kevesen allanak. En

a msgatartán nem csodáljuk.. ba. nj hawmaio!;;:
birdetJi; de bogy at ÍgftlJi gn:ak elbiyo,", bajnoka,
egy tudós: p1'O"Ce:m:ol' teír ilyeamü s egy mdó3
folyóira' uerke::atöje ilye; kinyom ni en ed. az
na gy cO!od:íIanal és egyuer'ilIli Dd nagy megü'közés-se l tö~ el bennlin ket. Me" biOlzen eddig i3 irtak

Ós.!ze ~ot: minden' Darid Ferencrol

ég

az unitá-

riz mo:::ról. de hogy isttnltJgadók lettünli:: volna.

eddig még legnsgyobb enenfeleink sem metút aIlil:ani, még ba megejtó tudományos wnbe
éq mü..,.é.sJi rnhá.ba óttönették Í!! ferdireseiket
és igaZ3á~érkiili . iga zsigaikat.~
Tehat m~érmk en iE! Rendben vaD, ez&:
~ elk:önyveljiik. Já, bogy látjnk', hogy míképen
gondolkoznak rólunk es: sejthetjűk mit terveinek
veliinl(azok. akik a magyaL egység !zent nevében verig 5erieaek es a porig alilznak egy felekezeti mebb9éget, a mely mjndig bG vott ma.gyarsigaboz és e!eJébez képest mi n dig hozza.járolG e haza szellemi és erkölcsi nagjlsag j,h oz
De hagyjuk ezt; és e ~omo m képtől fordoJjtmk egybáznnk alapitó pŰ3pökének Dávid
ezt,

Ó vénana halált halt
novembe! ln.-én az 1579. esztendőben az egy
~g'en neTéért, akit jobban szeretett e Tüá.gnat.
es a megfeszitett Jezt13. Krisztusért, kinek ő Ci!ak
ala,zatos: kis s,zolgaja a.kart lenni, de akinek: hő~ieg bajnoka. kereszt.
Isten kegyelmeMI -

Perencnek szellemébez.

hordo!ó követőj e lehetett . Az Ó 9zene~e itt kell
bogy éljen közöttiink, ha ezerszer szá.mü rik és
ezem z.er . ro~ba vetik is őt. Amig az n nitário- '
sok. kjcslOy tabora hősÍes harcokban kita!' sze l
~mI vezetője mellett, addig szórhatjak ránk a
r~alo mnak ezer vádjá.t. mi állank a. poszton vigy&Z1l nk. a .söte\' magyar éjszakában és figyelnnk
a . m~ssz l tavoiban ragyogó vezer C8i11a.g~a:tra: a
de-val
vá.r l)örto-n
e
' .1'.e . ame\y egy magyar genius.z.
~ magyal enek, egy magyar csoda egy iO'azi
ktlsztu
!1 hős áldO'Za:tÍ ttiZ'é:·lOU:CI gj UIt l.'
•
•
angra, hOogy
vü.a.gitson : bogy vezessen , hogy elót Uink járjon
a. kereszteny magyal' éle tnek k'Ís:záradt, Itis zik·
hd t roppant sivatagában.

A z UniJáriu3 erle3iló
me(luJhodá3ért kiJzd I

él

vaIJási

HÖSÖK. EMBEREK.

a XVI - XVII.
.A csonka--.\\a.gyarországban élö L'ltitáriusok
ne~ I.gen lud:1ak arról a fontos és érdekes törté·
n~n te.llytru, ~ ~ XVL században nem csak Er~
défy~n voh OOltarrus egyház, hanem a Kiralyhagon u~nen, az alföldön és a d:.mántuli részeken '
mozgalom
k:
nagy es erÓ5
a~e [ynelc eredmenye több virágzó unitarius egyházközség voll Az egyházközségek szama . "
voh, mint a mai
ors~ uOltanus ~n s éppen ezért ugy tekinthef?~~ ezekre az Időkre , mint a magyarországi
um~ s él.et f,énykorára. A mostoha viszonyok,
az uldöztetes veget ...-etettek. a virágzásna:.c, de a mulkötel~ bennünket arra, hogy
itak emléke ma.
gy.e~~zo.nk meltok lenm a XVL
srizad
umtanus magyarjaihoz, akik nem kevesebb buzga·
lommai és kitartással ragaszkodtak hitükhöz, mim
erdélyi tesrvereik.
Dávid Ferenc mozgalma l569-ben lépte át
az erdélyi hegyeket, amikor is az unitárius vezető
emberek Nagyváradon bitvitáI tartottak JúliUS Juhász Péter debreceni ref. püspökke! és hiveivel.
E zsinat eredm~l1yeként alakult meg az e lső al ~
földi gyfilekezet: Nagyyárad 300c) unitárius. hivóvel. Ez volt az alföldi unitarius egyház első pün·
kösdje. E zsinaton rés'Ztvett egy heves unitárius
vifázó is, akit azonban nem igen engeden - a
béke érdekében János Zsigmond fejede lem
szóhoz jumí s ez Basilim BalÓu IslctÍn volL Basiliusban égen a tettvágy, hogy az unitárizmus
zászlaját kivigye az alföldre s éppen ezért nem
tért vissza Dávid Ferenceel Kolozsvárra, hanem
Várado n maradt. BasiJius szinte készült magyar~
országi s zereplésére. Má r korábban, amikor a kolozsvári iskola rektora és a magyar egyhá:zk'ózség
papja volt, folytonosan azzal gyötrődött, hogy ho·
gyan lehetne az alföldet írásaival elárasrlani, mert
amint irja "hiszem, hogy sok lelki éhezők és szomjuhozók várják efféle irásaimat J'i\agyarorszagban 4 .
Ennek a buzgó s valóban propagativ léleknek a
munkája volt kilenc magyar egyhá!z megalapitása

D~itá.riDS

fejlődön

leks~~be.lí, ~reje na~obb

i:

C:n~:

es xvn.

ti

az alföldön.
Első volt a váradj egybá7. szervezése, abai
a 3CO) lélek áttéritésébeo Basiliusnak
része volt. Az egyház mellé iskolát iS
NéMny hónapig tartózkodott itt csupán
a ~:fol:yamán Belényesre ment, alI\t1y

arasz1án!!:zervezetL
s azután
szintén a

Illlgyvnmd i esperesség leriiletén rc~ nd~ . itt . ugy a
vá ros mini a wlrlwlon:tság {IZ II ll1lánus hi tel fo gad t'" cl. tdc, Bejényesre hivta ki Erdé lybö l a tavasz folya mán ( 1570) Karllcli Páli és Óvá ri Benedeket. Lehet, hogy Thordai Málé is ekkor á llt
lllclléje.
.
..
Mini valamikor Pál apo!'tol a seg it ő tarsa!va l, ugy indult lIIos1 Basi li us az erdélyi ifjak kiséretével nz " Iföld eva ngelizálására. E l ső állomásuk
Békés \'oU, ahol egyházat alapita nak s papol hagynak. Innen Makóvásárhclyre (Ill a H ód m ezővá sj(
hely) majd Makóra mcnnek. Makón 7'hordai MdM
leli a pap. A többick fo lytatjá k az ut ukat Szegedig, ahonllllll 1aszbercnyi Györgyöt Dunálltu lra küldik. Szegl!dr61 Csantidoll keresztn l Te mesvár felé
indulnak. TCl11esváron megalakul az alföl d l egerő
sebben szervezctt uni tárius egyháza, ahol a hires
KarMi Pdl lesz a pap . Temcsvár ckkor a begler
beg székhclye voll s mint ilyen fontos vá ros, mintegy a tiszántul déli részének fővá ros a s k éső bb
az alföldi unitárius püs pökség székhelye. T emesvún ól észak felé siet Basilius. Si mándon még egy
egyházat szervez s Ómü·j Benedeket hagyja pa pul.
Innen visszatér Békésre, a hol közben az un itá rius
papot elrogták s az ö védel mére siet Basilius. Az
ull itariz mus mege rős i tése érdekében hitvitára áll s
ennek sikeres elvégzése után, vissza tér Belényes re,
amelynek néhány évig ő maga a papja. Innen vonul vissza 1575 köríil Erdélybe s lesz ismét kolozsvári lelkész és esperes.
.
Ettől az időtő l kezdve az alföldi unitárizlllus
három község és három vezéregyéniség körü l csoportosul!. A három község: Makó, Temesvár, Si mánd, amelyeknek lelkészei : T hordai Máthé, illelve Karádi Pál, illetve Óvári Benedek. Makóhoz
mint sze llemi központhoz tartozot! H Ódm e zővásá r
hely és Csa nád is. Temesvar közpon Itó l az unitá·
rizmus az egész temesi tartomimyban t e rjes zked ő 
ben voll, ugy hogy a temesvári fő bi ró magától a
pápától kért segitséget a közéjük jött "hi tet ők" el len, akik nem lehet nek mások, mi nt az unitári u:::ok,
mive l az evangelikus lelkészek 1570 óta (Károli
szerint) elhagyták a nép unitárius magatartása folytan allomáshelyeiket. Az aradmegyei Simánd voJt
a harmadik alföldi központ, ahol szinté n az evangelikus magyarok leltek unitáriussá. Papja Óvári
Benedek volt, Dávid Ferenc bensé barátja, aki már
1576-ban hirdehe Simándon a Krisztus nemimádás
iamil, ami miaU Dávid vértanuságot szenvedett.
Dávid Ferenc elilélésekor az alföldi egyházak
nevezetes változáson mennek keresztül. A három
alföldi vezetö lelkész D avid~ pá rt i voll és Blandratat árulónak tekintetIék . De árulÓnak tekinleiték a
kolozsvári lelki!szeket is s mikor Dávid a börtön-

bell . mcghalt egy kcményhangu, cl keseredett leveIci 1I.ltéztck a kolozsvári testvérekhcz s ezzel megsza k, tollak vc lUk minden összeköttetést. Ettöl
kezd ve az alföldi lelkészek Keu-dtli P é.lt lekillldUk
piispÖkiiktiC.k, czt a jámbor vén embert, aki Bogáti
Fazekas Miklós a . temesvári szentek tanit6jának
és az alföldi szentek oszlopának" nevez. A kolozsvariak nehezen nyugodtak bete az elszakilásba
Basi lius Istvánt killdték ki sikerei korábbi szin~
helyére, hogy il fo rrongó alföldi uniláriusokat Ic.
cselldesitsc. l óSO-ban Basi lius ujra bcjarta a kiIcnc egyházközséget. A\indenUtt tisztelettel s sze retellel fogadták , nem fel edlék el mivel tartoznak
szell emi atyjuk nak, de sajnos nem követlék. Karád i, .?v~ri, Thordai .hali\láva l, mely a század vége
felé torten t, az Jlföldl ekklézsiák pásztor nélkül
maradtak. Kolozsvárhoz némiképpen közeledtek,
mert 1620-ból van nak még hódmezővásá rhel y i
appelatiós itatok. S az erdélyi iskolákat főisk o l ai
ta nul mány végzése céljából még a SO-as évek
utá n is felke resik alföldi unitárius ifjak, egyikük
Csanádi Pál unitárius pUspökké is lett, de mi ndh iába: az érzésbeli sza kadtis a magyarországiak
és az erdélyiek közt, az előbbi ek végzetévé lett,
amenr.yiben azok uj lelkészeket Kolozsvárról el
nem fogadván a XVII. század első felében lassan
elpusztultak.
Basili us 1569/70 években tett missziós körutja a lkalmával Szegeden történt tartozkódása alka hmival egy erdélyi fiatalembert kiild a Dunantulra mi ssziói könitra : Jászberényi Györgyiit. Ezzel az unitárius propaganda egy uj szellemi központot nyer.
Jászberényi és kis é rője Alvinczi György elöször Tolna-megyében próbálkoznak s mint 1570.
októberében Meliusnak egy leve l éből kivilágl ik,
•
már Tolnán és Laskón hitvitá! állotlak ki. Ezek
voltak tehát az elsO dUllantuJi községek, ahol az
uni táriz lllus felHint. Innen terjedt észak és dél felé.
t.szak feté vivő ut jában erös helyei vivott ki lIlagának Nagymaroson, dél felé pedig a baranyameoyei NaO"yh arsá nyban vetette meg lábát. Nagyhar~nyban'" Alvinczi György leli a pap. 1572-ben indult innen Jászberényi Györggyel együtt, a délvidék kullurközponljának Pécs nek meghóditására.
1572 la\'aszii.ll történhelett Illeg ez a próbálkozás,
ami kor a lelkek már eléggé elő voltak készitve
az unitáriusok láloO'atására, tekintve, hogy püspökükröl Dudich I SI\~l1rÓI azt a hiri terjesztette a
kath. klérus, hogyarianus eretnekké le,t~ P~s
kmönben is a középkorban egészen a X\ I. szazad közepéig egyetemi város volt, ahol igen S?k
kepzell ember \' 011 s ig)' az uj szellem. ~Iéllan
kelthette fel a város polgárainak érdeklödese1. Re-

u. E.

XIII. 11

•

10,

nwlg is fcnultl ló Mind!\zentek IcmplOIIlO Icllcsc~1
Pécs vMos protestáns,,; I1z 1I1111.:\nu s vt\ ~'.'ÍSI ~~fo ll l. l111iUlriu s egy házi rélizél'c bocstHtatoll. Ebbcn Ol
gad lá k. A város első pO)lj:J Jd~4be:étIYt. ~YOl'g!/ i d őbe n Pécsen lluit;\l'iuS isl(olCl filii fenn , <Lhol unitell A munkája ;\7onb,w az umlán zl11u s, al l .111(I ~ tárius c~y h áz életre késZl)l/} ifj<lko t neveltek s
, "cdt!sc mintl tengernyi vol l. Ekkor jOli Hekl all1elyek ncm kisebb theologiai l a nőnl ; voltak, mini
CIJ scgHségérc .. kotOlsv;l l:'. t ili I .,n us fö'k'
nagy
IS?:t Dot/át; "'/I.M'k<ls i1/ i ~· ld.~ , a XV I. s7.3zadllal egyik leg"
sclliora I'dlli$ZUti Oyiirmf, aki I1cmsolcj ra .1 durwn- nevczetcsebb kOl lOjc II az I1l\ittlriu s theologiának
luli Ill1il.:lriz fI1USllak otym ! vczérslcllcl1lcvé emel ke- cgyi k leg1l1 clycbh sZcl lel11í1, h l1 ~gó mUveloje. Ö
Dávid Ferenc elítéltetés!,! után hujdosotl CI Erd ély"
dctl , mint I<ar.:hli Pál az alföldön.
1-\ 7. LlI1i1 Miu s terjeszkedésnek azonban .:\ 1 ke lbő l s <I dun (l1Iluli 1I11itáriusokal ö tájékoztatta DaIcH csni a vérkeresztségen is, 157·I- bt.!l1 ' ·...,.csmclrti vid cl it élletéser01. Jcl lcmlO él lIunántu liakm, hogy
illés h crccgszű Jl ősi rcf. pílspök :lZ unil;:\rizl1111 S ö k is, éppellugy 1111111 <lZ <t!földlek' Dávid Fef cllc
propagal td.1j:lI1:\k rncga kadályozjs.:í ra N:\ gylw r- mcllett foglalink :.\ llá st. I(itU llik ez killOnösen abból
sáuyba, eube a félig ullit.:\riu s, félig ref. községbe <I hitvil{\ból, <lrnclyet 1 5~8- b:111 folytatott a pécsi
7.sinalOl hivo!! Ossze. A 7.5i n111 ,I kOzség unit. pap- unitárins pap és t .1r S~li ~k Clr ic<l Mate !'{tekcve; rejrtl vHam kCHyszc ritettc a vend égként mU" tmtóz- formátu s pil pp~l 1. Ez ':1 p~ct:li \ l is)JllliI még ti budaikutl6 'rotnai Lukács IJHitárius p" PP::Il cgyLlt L A lIúl is nevezetesebb, IIICl'l viICtgosan 111utillj,1 il duVi t;l erecl mcll)'ekepcn a két unilll rius papol lIal<\1w nántllliak rt:lj1cll, cgészclI modcrn III1i1arill S lüi szHellck. A hörlOll[)ö l T ol nai Lu k;k s IIIcgszOkott s IU li-taudt, sze mbcn ,Iz ekkor lI1úr l(uIOZ5V(\1'1 umPécsre mCllckUH , lIc Alvinci Györgyöt, ;:lki az 10lllra jutott Bl.:t nd r;,tta fé lc r~ l - ullit.:ir i z 1l1u ss a l. Az
eVimgéli urnéd készségesen villla lla <l vérlDllui ha- egész hit vi tn kézir.:tlbíl l1 fell!lmaradt s a MClgyéll'
láli, felakasztottá k. Alvinci Iral(lla rn egrdzla a du - Ncmzeti Ml1zewn kÖllyvt.:\ nilxltl öl·izlelik. A vita
rránluli unitáriu sokat, ahol ekkor már al crdélyie- Icfolyásakol' a blldai disputa hOse j!\SZbCrcllyi
kcn kivW l1IugyarorszJgi szíllcMsíl p':lpok is, vagy Gyürgy m.ir nem éli, kcvéssel elölle meg'haH s igy
h:uan, vagy ennél is többen milkődtek . A nagy- V.\lasw ti GyOrgyre IIwrallt nz c~ész disputa terhe.
marosi unit. cgy h.:lzba n egy igen gazdag un itárius Vit laszu ti swrO'la n a lli bli{l hoz ragaszkodol! s 011ember élt, ki udvari papot tal'toll tIlagá nak. Ez lIa ll hizullyllg.:l tt;'ll hugy Ill i _'IZ cIlIher j éllls I(ri sA~
Trorn hiti\s jános voll, pa pja pedig CSJpÓ György. tust va lljuk Iste u slenlcléséhöl lI1'llnkll;lk és Iclki
PallJszra egyenesen ,I budai b<lsáhol Illeutck ba- pil sz t oru l lkll~k " s Ilyil l.III hi ldette j élUS islefl st'gér<.'
ranY;li lestvéreik Ol dőzcsc Ill iat!. A h;'lsa divd ul vOllat kozölag kérdCl,vén: ~ Ta g;I\lá s-c ;'Izt il I(rislreudcl! cl , ame ly elé ugy Veresmarti pllSpüköl és tll S felő l neUl 1I10lld 8111 a mi ő róla (a bibliáhan)
társail , lIli",1 ti pa llaszosokat rnegidézte. A ba ra- nem iraloll " " Az iH napig lartó pécsi \lisputa lelIyai lIlIitáriusok a pécsi papot jászbcrényi Györ- irásúl a7.zn l végz i, h o~y ök fcltéllclIUI az I~ a zsúgo l
gyöt relldelték fel ti pil ll<lSlúSOk ttlllloga t.1sá rll, keresi k csak HZ vnlúball IstCH bcszédéll ala puljolI.
annál is inkább, Illcrt a basa hitvitát rend elt el. A S 1I1 imlczck fölé uoltuzód ik milt! [I kCl'csztény élet
hitvita ;'1 diván elöli folyi Ic s a lI iván az unitú r;.
sllll1l11 flja : "A 8:iI()k,,(~k, dlokllak, s.:orcl6 u rlúm,
usoknak adoll igazat 5 VC~'CS llwl'tit és tMsa it bör- mi /Utszw , /}1'{J!j(m Y N/HI.de 1~!lil lJ/iI ~ VCt,fj!jO II,-é, /I Q/J!!
tör ~bc . vellette. Ekkor léptek kÖl be a baranyai I~tok lc.fJ!jowk K.,.iszlns/lak ltmitlldll!li , kikben 8S0ullltarrl1 sok s Villil swti György, a pécsi 111á sodlel- r el et lJaflY01" (l,V(l!JfJ IIHen 11fJIIUle (uo kl"m 'uko:;ik·6,
kész a basának az ullitllriusokhoz inlézetl Icve lére kik l!!Jy llllbt 8cen:t·i k ?" Ez ,'I cselekvő kereszléllyalt válaszolta, hogy ők nem kiv{lIlj,ik a pl1spök ség Vál<l szuti lelk íllcl cl1ek legszcblJ vi rjga s cz
ha lúl~f, hanel\! a bosszuáll.1st l sten Ö fel ségérc emeli jel öket igazán a mcly keresztény hivOk so·
~lilgyják . Igy il bulla i disputil mindkét félre Il czve rábi.l, bár kétségtei cll, hogy a theologia ICl én SCI~~
jól végzlhlötl
maradt cl ső t a XV I. sz;lz<ld Icgjob!> gondol kodol
De különllscn jól véfflödöU az uniláriu sokn közé tartozott .
nézve, .akiket ti reform átusok Czcn tul nem m crtc~
A dunántuli ullil.:iriz I1I11S, <IIl1cly szcrvezcl t
~á ntalH látván, hOb'Y ti török is Illegvédelmezi ő ket. voll s w lleJyll ck iskolája is voll ti lIt1gylll Uvellség il
Ettöl kC1.~ve az uni tári us pl'opagal1d;\ Illég erősebb Pccs w\rosá ban, VMa 8zllti halMa uliÍ n is fCllllntaI~tt al1l1~r ra, hogy egy Vati k(ulbtln levő mil már radI Cgéli lllfl ,I XVII. szazad végéig . t 680-bnll
k!;I~OIl .Jelentés szerint : Aria na (seda) ~deo prae- ugya nis Pécs fe lszauadu lt ti torOk lI1egsz.1 11!11I a/úl
Ser~lIll Ln menlibus inl10valur ut cilctcris quasi sit a a csász;i ri csapatok e l ső dolga voU ti gyurvu
maIOr.. Vagyis Pécs vidékén az unitáriz mus több- ul1itáriusokat Uldözübe velllli. Az uld őzc8 I/lbb
&éyre
1\ magába n Pécsbe n a ko,', ."," '"
.
han jutolI
'd
. ot , Hemint cg-y I1cgyedsz.:izudoll allartott, ;\luig sikerUlt
y 1 egen családon kivül, tel jesen rncgs1. Unt S il i-'écsröl és vidckéröJ az uto/aó unil.:iriust is kHrlU.

,
'k'~" u" két unil:lr;us 1':11>
ncm csalódott.
menyei......
•
•

','o

tani. Hogy ez milycn i dőrendbcn és mely községekben törlé nt, arról éppen il legujabba n feltirt
adatok nyomán egy mási k cikk keretében számolunk be.
.
Ennek az érdekes és escményekben gazdag
multnak minden emlékét elmosta <'lZ idő. Nincse- .
nek templolllok, iskolák, épületck, amelyekre rálI1ufathatnánk, hogy ez az alföldi vagy dunantuli
unitárizlJlus emléke. Egyetlen eg)' templomot kivéve s ez: il pécsi .. Mindszen tek & temploma. Egy
kis középkori épmet cz a Mecsek oldalában a TetyIyének nevezetl romok felé vivő ut mentén. Középkori szokáshoz hiven cinteremmel van köriilvéve,
beliII fehérre meszelve, padlója lelve régi családok
sirköveivel. Ez az épUlct volt másfél századig a
pécsi tek intélyes unitári us egyház temploma. Minden IIlliiárius embernek kötelessége ezt az egyetlen
c;;onkaországi eml éket megbecsül ni s ha csak
lI1ód van Tá, utazás, látogatás alkalmával Pécs várQs.iban fel keresni. Ebben a templomban folyt le
a hires unitárius .., pécsi hitvita "' s itt imádkoztak
legtovább a csonkaországban az egyedülva ló, örök
(il)
Istenhez.
(;

I

I!

f

fi

•

(I

Fl

II

II

!

Bibliai naptár.
A na pok mind r1:h'idebbek, a sötétség uralma nlind
hnsslabb. De ez ne rettentse a szivünket. A ködös estek
s a párás reggelek, a n)'irkos~fagros hideg napok komor,
ijesztő hangulata ne nyomja Je lelkünk s zarnyalását. Mi
tudjuk, hogya kódök felelt süt a nap, a hideg mellett
\'annak forró földdnrabok is s lelkünk bizton va rakozik
arra a vili.gosstigra. amely a földi éjszaki! altöri a bethlemi
csillag fénysuganlban. SzemiInk nézzen elóre s \,jgyáuOfl
a csillag keltére.
IlOV. IS- 21 Ezsaias 35.-rész.
nov. 22-24 Ézsaiás 41 r, 1- 14 v.
nov. 25- 28 E-z.saias 55 r,
nov. 29- dec. 1. Jeremiás 23 r. l - S v,
dec. 2- 5 Jeremiás 25 r I- l i v.
dec. 6-8 80 zsol1ár.
dec. 9- 12 Mikeas 6 r. 8- 15 v,
dec. 13- 15 Joel 2 r. 28-32 v.
dec. 16- 19 Ézsaiás \) r I - 7 v.
dec. 20- 22 42 :!.SohAr.
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. _ Uj .!en~l)lom Se~esváron . .-\ szépen fejI O l~o ; .gj'on:"or\i fukvés li erdélyi v:\roskt\!l:\n az
\l\I~l:lr~u so k szan1l\ !~l:,'.to n n6 . . liddi!; is ,·olt :111:
\~ I.l!t;~I"IU s. ~gyhazkoz ~cgl\ek ~ z ep imallazi\ eS lelke~zl lakas.l, de at 11llahnz lassan kicsinek bizonyult.. A ny l~r . folyaman o. "arostól k:"tPOlL telken
kezd te~ el eplten i segelOvari testvéreink új tcm1) I~nlllk. at . S azt mnr eddig tető nln ie hozt ak.
UJ \l1l.ltÍ\r!US templomban S1.ólnl meg rövideseu
az ulII~nus ének, ima és igehirdetés az e"'Y
lSten (ltcs6scgére!
co

. . ~datok a dunántuli
unlt.a nzmus történetéhez.

sz.ellemi a r I
~g~r.lk legfőbb ig)· eke "ete flZ, hogy Ulegk::s.:~
oselt s ezzel megmulalhaiis nz embereknek
bogy tartalma ncm véletlen ötlet halle
·1 '
ben ne gyök
·k
.. .
,
m me yen
..
erezl II torlellelembE'1l és !ulIl ak hordozoJúban , ~Z örök e mberiben.
Az Ulutflrius vallásnak is amel'
lisztf\ e"'~·
l t
.é
,
.}- a maga
e..J'
s en Ilit
ben a bibliam
támaszkodik
rueg\'rumak fl maga szellemi elődei akik ugy ,
kil zdehuet vl\'tak hitük'
ti~":iZ t asaguert,
. J.. ~nolyan
. t nehez
k·
'
mlU azo ~ dávid-ferenci magasságokban járó
emberek, kik egy évezreddel k éső bben u· .
tisz~~ltab~lIn ketdették hird etni nz evang~;~I~~
egy , ~te nbl te~ . Ezek a nagy elő d ö k Arius és követő I. 'llel"lueszete::.ell hiábavaló munka volna a
pa.nnón iai arianizlll us és az ezer é"vel késóbbi
duná ntuli lln i t,~riz mu s között ok és okQzati bpcsohl.tot keresIlI. A népvlÍ.lldorlfis egymásratorlódó
és .egy mást le\lált6 né ptöm\:"geiben ez:\ réteg
teljesen fejoldódott s nr kesőbbi telepesek 1\ római e~yha 7. előtt h:ljfottak fejet. De éppena
hely.es fi ~zelle lll közös.seg(' indokolj a azt, hogy
az uJilbb I-Orténetl,:ut:ttAs eZir:111j' U eredmenj'elre
felfigyeljiink.
N~ nu égibell je lent meg Alrá/d l Atldrds kiváJ !) tannlmftIlYa.: ~ M:lgyaror5z:'g népei és a roIllai birod:llom" ei men, melynek néhliny re.szlete
uj adntokkal vilitgitJn mega dunAntnli arianizmusi: :\ dUntli tlll'lOmnllj'okba Sgiuuiil': ött Arius
lazas teritő és s1.ervetö te \'ékenységével nagy
tömegeket uyert meg felfogasánsk es az egymásut:lll követő 1.sillatokoll iSt sok hivet szerzett ·
hitenek, me!y szerint II logosz (Jézus) nem örök·
től fogvi\ v;116 S igy nem egy lényegü az Aty:\\'fLl , hanem csupán isteni magasságb:l. e melkedett
lelek. A" alltiochini r.sinntOIl pedig megjelenik
Photin us Si rtnitllui püspök. aid sabelli!lllus, vagyis az ak kori idők egyik uni tári us fe lekezetel\ek
. ?!llIIdc n Igazan jelentös

tagj tl.

A p,lnnón i:l i rómilis:igo t elsö prő b:lrb:'t r né·
pek egyl"c~ze - a gerlll :\uok - ugyallc:mk :lri:ums hiteh'ck szeri nt \)lllj:'lk :l. kereszte!lységet.
A \"] . szú r-lIdtól kczdn: 1IIiml t:o zórv/\u'yOS:lbuak
:llI :ldatuil1k tl Z arifln iy. IlJlls r;l. \'OIl:l tkozólllg S t:zek
:11.1 I\Illt :~fj:\k . hogy 111880:\11 teljesen szétforg:\.·
csolódik es el vt!:3z fl n.rugnli és 1\ kel eli egyh:iJS
hatalmas n rá uyu tÍ!rilói miiköd ésében. '1'öIJb, 1II:lIt
ezer é\'ig h:l-lIgat tU; t:gyistellhit igcje :l régi
PannO ll h teriiletén, mig ll:JgytUt!:lSU ú::; tisr.t:\hitH emberek, kikuL IUcgihJ€'tCIt D:\\' itl Ferellc
megg'y ózö igehirriewse, ujból hirrlellli kezdik :u:t
a sy.ószékekról.
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Frnnck Boldizsár, Velencei MartolI. - Ezek az
atyak térHettek katoli kus vallás ra a k övetk ező
unitárius községeket, illetve embereket : 1667-ben,
tehát a jezSuit ák rendszeresebb müködése első
ban. Nagyszorgnlm u Vflllásto,rtellcSZlink Kallyfl l'ó évében 686 unitál'ills tert vissza, A hittéritésnek
Ferenc annak idej én sok erdckes adatot kuta- . nngy elónyére vált, hogy négy prédil.:átor is föltott ld a levélWrnkból, de Illég sok kérd és ma- vette a katoli~ U B hitet. (Név szerint., sajnos, ninradt homályban kü!öuösen a dunó ntuli es az fll- csenek felemllt\'e ,) Egész faluk tértek katolikus
földi unitáriusság elterjedésére vonatkozólag s hitre, név szerint : Aranyos, Pellérd , Keszű ,
éppen ezért azt hissziik, bogy az a néha nyadat, Egerág Bara.nya megyébell. - 16&9-bau Baraamelyet az alábbinkbftu közzétcsziink, értékes ns a megyé ben : Malom, Vargyas (Var'-'a ?) Huadalék lesz It dumi ntuli unitár ius törtélletirás gt\sd, Velin (Velény?) B abarszőllós (B:bar~szől
lós ?), ~Iogyo rósd, Megyer, Bodoll, Szenti ván. _
számára.
A XVI. században a DUI1 :'lIItulol1 elterj edt Beleszámitva a l;itert unitárius jövevényekeT ,
az unitlHius vnllns B:uanya- és Tolna viume- ebben az évben összesen 2506 nagy koru kereszgyékben és e vfl rnlcgyék szomszédos területén. telkedett meg katoliknssa. A fe ltű nő eredmény
Szellemi központja Pé~s vol t. A törqk bata lom nagy érdeme R'.ldnnny püs pöknek is, aki a jetürte az un itárizmust, amig fenuállott de 1686-bun zsuit ákkal eg.)'\itt bmgolkodott. Egy koru feljegyPécs fl török megszáilás II lól felsztd:.adult s II zesek szerint Hutlnnay egymaga, saj:\t kezei'-el
csaszari sereget követó katoliku s papság rögtön -IOOD-nél többet keresztelt meg. (Koller VII . 171
hozztllatott az u nitáriusok "ruegtéritéséhez" , a mi és 173. Ott 18 eze r ről szól Radam\)' maga ,) Az
_ bar nagy uehézségekbe ütközött - mégis si
emlitett falvakon kivül u tólag még 3 meg nem
keres volt, mivel MagyarorBzt'lgon országy üles nevezett község ilttéréséról történik a krÓllialta l el fogadott törvény nem védte az unitiiriu- ká\.JIUl emlités és ismét más 4- közsegben I\. gyersoka t. Ennyiben a. magyal' unitáriusok nagy hat- mel,ek kel együtt lOOO-nél több egyé n vetie föl
rány ban voltak erdély i bittestvereik mögö tt. A a kereszt séget. 'Pehát 1688-b:1n az unitilr ius
jezsuita rend téritési müködéséröl felj egyzések h itbő l 3.~06 · l1 á l többen tértek ki . - 1689·be1l
történtek s ennek köszönhetj ük, hogy mos t kót 832 unitárius vette föl a katolikus keresztséget.
és fél század utan kiderült, bogy az ullitárizmils Ezenk iviil egyes falukban 10, 15, 20 egyén kea DUIlÍl.ntulon sokkal nagyobb mértékben volt resztel kedett katolikussa, biztos számuk és a falelterjedve, mint sem allt eddig gondoltuk. S mi- vak nevei azonban nincsenek felj egye1. ve. A fent
vel saj at egyhnzi irott em lékeink ezekről a du- megnevezett községeken kivül B:uau,)' a megyénántuli viszonyokról nincsenek, a nnt\l értékeseb_ ben Bakonyáu es Somogy megyében Csoman
• bek azok az adatok, amelyeket a pécsi Jézus- egy-egy, Baranya megyébell
Szentgyenisbell
társasagi Pius-gimnáziumnak 1933- 3-1 . tan évi (Szentdienes?) 20, Tésen (ez valószinü vagy Teértesitőjében tesz közze Pinzger Fere1lC , az in- senfa, vagy 'r éseny, Baranya megye) 32, Bacs{lII
tézetnek rendes t lllláru. A Pius-kt.llh!gi um fönn - (Baksa? Baranya Ol.) 2 kitérés történt, Regeil.llásállak 25 éves év fordulój a alkalmából egy 8 1 miczen (Hegenye ? Baranya lll.) 5 kivételével
oldalra terje dő tan ulmá nyt közöl , amely ben a mind kitértek, Babar5zóllősön (Babarcsz6IJós ?
régi péc3i jelsuilák lelkipásztorkodását ismerteti. BarnIlya m.) 19 keresztelkedett meg. Katolik~i)
Ehhez az értekezéshez föforrásul fl. ~ Litterae An- szi nt nyertek még a következő unitáriu s közsenune" egykori l.éziratot haszmilta, a mely P re1l- gek: Barnll.Yl\ megyében : Ócsárd, Szentgál (Szenttaller pécsi jezsui ta. hazfőnök tollából származi k. pál?) 'reijesen kiszorul tak uz un itáriusok : BaEbból a pécsi évköllyvból igen érdekes adatokat l'o.nya megyébeli: Banfa, Somogy, Kisasszonyfa,
tudhatunk meg, am~lyek az u nitáriusság törté- Oszró (Eszterág 1) Kisdér, Görcsöny. Zoók, I~a
netében eddig réSzben is meretl enek voltak. Néz. csó ta, Szi lvás, Bos ta, 1-1 irigy, Ószd (tuUm Oszro?)
zük tehat a jelzett évköllyvnek , illetve Prinz"'er
Szentmárton e.s Regenye községekból. Még s~e 
o
l~ercncllek !lZ évkö nyv alapján közö lt adatait..
repeinek a községe.k kÖzött: Csütörtökhely, .-\.bA pécsi jezsuita. rendnek tagja i voltak az rehámfa nevek is, de mivel ilyen nevü közsé16.87-1697. cvel.bell : Horváth G,yörgy, Franz geknek ma DUII{mtulon nyomuk sincs, ezek Jlusz:
Gaspár, Bitteve Mihály, Prclltaller, Molin , 8mil_ ták vagy telepek lehettek. Ebben nz évben ti
jano\'ics Lukács vi lági pap, I~ rru el\ovi cb Miklós
unitarius templomot katolikus templommá alaRa.vasz Fernllc, Nagy Istvan, names Ig nác, Pusz~ kitottak át, (Saj nos, a községek neve nincs feltabonjAk István , Maisinger Kristóf, HC" a, Antal , emlitve.) 1690-ben is nagy eredméllnyül dolgo zAz erdely unitMizmns története részleteiben is többé-kevésbé tiszt:17.Ódottnak tek inthe tő ,
" .lIlcIToJdfl
sra. ,<,ürő kérd és II magyarann. to··bb .
,.
.\gi unitárius
vall:'Jsi l1l ozgalm:tk histori:ljáor"',,".
·
... . .
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4 i cl ősebb unitárius kérte (?)
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kntohkus cgy-

való fólvételét. A következő é~bell 10 ~.e
emelkedett ll; kitérések száma. Nevei k II ko~
vetkező: Pnnkó György, Szabó Ferenc, GaraI
JnlloS, Kamenczi lI'erenc, Enr,sóbet nevU nö, Or~(l lynJ férjezett Katonn Andrásné,. - A~~Hl,
férjezett Papp Ferellcné, - Judit, ferJezr U Mlk.e
Ábrahámné, - Erzsébet., fMjezett ifj . Vn rgo. MIhály né és id. Varga i\Ii hályné. - 1700- ban G
unÚárias tért át a katolikus egyház kebelébe. A
köv e tkező 2 évre 2-2 unitári us áttérése esett,
1715·ben Sipos Margit tért át
1713.ra egr. végiii az 1725. és 26. évben még egy-egy unitárius
kitéréseról történik említés. Ezzel az unitárius
vallás Pécsett és vidéken megszünt létezni, mondja
PrjlH~ger Ferenc. - Jólesó érzéssel és a dUll ántuli
unitárius bitelódeink iránti nagy megbecsüléssel
idóz?ük Prínzger tanár azon megállapitásM, hogya
mohamedAnusoknál ~s okkal tovább tartotta magat es szívósabb ellenállást fejtett ki az ull itarius felekezet.·
Hog.\" ma a tiszta unitárius elvet hányan
vallják a Dunantolon, azt megállapítani lebetetlenség, hi szen nemcsak a SzigOl'll flll vett unitaríus egyhá?... tn-gjai ezek, - de tény ar., hogya
Dunántulon ma csak egyetlen unitárius eklézshillk van: Polgárdi, s lléh6.ny szó rványgy ülekezetünk, mint Pécs, Kaposvl'l r, Györ, So pron,
de ezek mind uj alakulatok.
ld.

L(~d6

GiJula.

HIREK.
Egyes ületeink együttes é vi műsorá
na lc m~gb es z~l éSé re az egyesületi kiküldötlek okto ber 22·en megbeszélést tartottak S ennek ~~ megbe~z~li'~snek eredményét tárgyalta le
az ok.tóber 2il-efl: t~rtot.t k ~bli tanács. Az egyes
m~ghlvottak, az IIItezmenJelllket ismertették s ar.
~lan az okto ber-januári havi musort állitottitk
~~Ize, .mel;)' szerint; október 3 1-eu az ullitilrius
IfJul!agl konferencib tábor a missziohá.r:i refor-

mációs ünllftpély utan tea-estél,v t tart, november
3-Au n Br~\Ssui SalllUel ifj usági egyesUle\ H\I1c.
ca l egybekötött tea-estély t, november IQ·lm nz
irj uslígnak es ll-en a Illigy közönseguck a :H5
számn JAnos 7.sigmond cserkesz csnpl\t tart mUsoros estély t, november 16 lÍ lI II Dav id !i'erenc
egylet tart ~)a.vid Ferenc em léklillnepelyt, no.
vember 24-en fl bölöni Ji'arkus Sándor iparos es
kereskedő k köre jótékonyed u vllcsorát. tart közgy lilessel, .Ilzon a ~~n'po n m cgc.l özöl e~ ujm összeül II meghlvotta.k ulcse a továbbiak megbeszclésere, december l en a Brassai Siu!l uel ifj usági
egyesület tánccal egybekötött teu-estélyt ta.rt,
decembe r 8 i~n. a. Nószövetseg a~ összes intézmények bevonasava.l tart jótékollycélu templom i
hangversenyt, (h:cember 21·én es 22 ón a Nószövetség karacso~y f~~ n ne pé l ye a gyermekeknek,
cserkészeknek es IfJak nak , Hl:3:). januúr 3- i) az
ifj usági kOllfercnciás tábor turt téli konferenciát,
január 5-én a Brassai Sámue l ifjusilgi egyesület
tal't táncestély t, január Q·án az ifjnsági koferen ·
cias tábor tart r.áró istentiszteletet es közebé ·
det, jt1.lt uár l 8-{~n a Dá vid ll'ercuc egylet tar t
felulvasó iilőst. Ezenki vül meg bej elentette igényét április hóra a. Percei ne 1<0ZIl1:\ 1;'lóm leán.v
egy let egy müsoros estre es az ifjusagi konfe·
renci/ls tábor egy tav9.szi tem plomi v!lllnsos cstre.
Közö s adventi áhitat a Misszió- Ház lemplomában (IX. Rákos-u. 3.) deccmber 2·9-16-23.
napjain d. u. 6 órakor. Sorozatos elóadások tárgya:
A tizparancsol at elsö négy tétele - "Csak egy
az lsten" - ~ Bálj;ányt ne hntidr ~ Tsten nevét hidba fel nt vedd" - ~ Umwpet szentelj. ~ Az
á hitatot vezetik budapesti lelkészek és hitoktató
atyá nkfiai. Hiveink figyeImét jó előre felhivjuk
erre az előadássorozatra, mclyet a böjti idószakbatt
Koháry-utcai templomunkban ki fog egésziteni a
tizparancsolat utolsó 6 tételének fejtegetése.
A reform á ció ünn e pé t méltó keretek közöl! ülte meg budapesti egyházközsegünk. A Koháry-utcai templomban d é le~ött l L ?rakor . rá.d~ós
istenti sztelet voll, melyen Jozan Miklós vJkanus
mond aI! emelkedett hallgu beszédet. Este 7 órakor a vigadói ünnepen clr. Csiki Gábor missziói
lel kész ké pviselte egyházunkat, kinek nagy hatásu
beszédéről a na pi lapok is beszá moHak. Ugyancsak este 6 órakor volt a Misszió Házban ,IZ érdekl őd ök számára egy ilnnepély, melyen Darkó
Béla h. lelkész imádkozott és Pcthö Islván hitoktató lelkész tartotl gondolatokbar!" gazdag fclolva-:
sást a reformáció jelentőségéről. A l1lisszió~ há.zl
ünnepél) I az ifjusagi konfercnciások teaeslJc követte melyen több fe Iszólalás volt s a téli kon ferellci~ lehctőségcit beszélték meg az ifjak.
A k o nfe renciás ifju s á g reformációi estóiyc uagy láto~::ltott ság n l, k örv c l~ d ett. tI gy.ü.lc~
Iwzeli tcre m altg tudta befogad III II lelkes IfJt~
ságot. A teajegyckböl t isztl~jüved{dcm 2!) l!cngo,
amely II teti konferencia kiad iLsnit l'an Iuvát\'a
8r.olgálni ; a jelenlévÓk. ott 1\ belys~.i~~1I n. ~ze~Jt
iLbrahárni iidol6re 30 I' 7Q f.-t gyuJto ttek o!>sze.
Dá vid Fe r e nc Eg y tet nov e mb~r. IC-ilII
pentekc ll este (; órakor wrtja évudllylto el$6

1\[ isszióh:\z templomltbtlll. Az
Ó:ll it! Ottbor emlékezik, meg lll':

"t'ét

gl~~

esten dr.

an'yae~.yc"

50 cves jubilcumil.rol ~s Józan )(Ikiós
SI;. e öh vikMiu B olVIlf,j fc) DáVid It'crcncró.1,. A,!,
"' 1 t

gs~~!;yt\ sok kép zenei ~s e lőad ói gi':!í m es.ész 1t1•. kl .

l,együn k ott mindnJlll,vmll és h07.zlIul. mlnól tobI"
vend éget.

Nószövefség i hirek. Az unit/u'jus IlÖ5Z~
,'etsé'" e lnöksége tudomásitr!\ hozv.lI mi nden ,um·
r:'iri us'" asszonynak,' hog,y gj' iiléseit miru,le n hOl,lap
második csiitörtökén d. u. ~ órakor tartja II ~lLsz
szió Ház gJ'iiJ ekezcti termelJen.
,.....
Az elnökség sz iikségcslIck llll'tJfl. kOZO ItI~,
ho"Y II tHgsági dij min dössze évi egy pengo,
ez~i, az összegen tul senk i semmiféle u(~ilkozáS~1\

kötelezve nincs. Csn k az ad többet, aki :~kat' cs
llki bir. A nöszövetségi összejövetelek lelki tah\lkoz6k, nem pedig pónzt elótercmhi alkllln~3.k. . ~e
viszont az eg" pengő évi I tg/lij megfizeteset,
minden tagjátó l megkivflll ja. a nószö"elscg, mer
komoly egycsUlet tagdij fi zetés nélkül fenn ne m
:Illhat. ..\ nÖs1.övetségnek Vedi{; ugyal\~sak .so k
dolga és elvégezni vnló feladata vall. Akl~ penzbeli adomán\'okat adni nem tudn ak, azok tol nlUIIkAI , se"itö
szereletmo llkat vár fl szövetség,. amit
•
k
szegény és gazdAg egyf01'má n adbat l:! (lUH SO ' sr.or sokkal többet ér, mint a pénzado mány.
Nószövets égi vallásos estély Jesz del!.
S-án este 6 órakor az Uni tári us ]\li s!"ziólulz templomáhan (IX., Rákos· utca 3.) a karácsonyfa akció
javára . A karácsonyfa alások szegény g)'üJekezik,
akik faznak és éheznek s aki ken fdtétlen t11 se"iteni
kell. A7, unitárius társadalom nem lehet kÖzömbós fl didergök es éhezők iránt. Mutassuk meg
hogy eg)'iittérziink test"ereinkkel, nkikkel a nHl~
~yRr sors mostohán bán t s ezért sietve valtsuk
Illeg je~'yünket erre II valh't,sos estél)!re. J egyek
kapbatók mindket lelkészi hivatalban s a helySZIIICU.

Használt ruha, fehérnemü, cipó minden
cs:\ lád.l~.~"!t akad. A nószövetsép:: kéri a jó szireket,
ho~'y )oJJ;nek segitségére tárS!lrl alollllllentö nUlIl kÚJaban es 'S1.01gáltassa ll~k be minden el ha sz n {~lt
V:lg\' néll,ülözhetó darabot il lell;;ószi hi vat!l IIJ '~
(\ '. Koháry utca 4.) Istennek tetsző nemes dOI)!;ot ~ü~'el.'.. aki adomán)'3.vaJ egy' {Irv:\!, egy
rnunkanelk l.lht, vagy egy tehetetlen öreget ment
nu' g a testi· lelki. pusztu lástól.
A Bölöni Farkas Sándor iparosok és
kere~kedők köre november 24 én este 8 óra kor vaCsora! rende~ a M!sszió Haz gyülekezeti lermében.
A. vaCSOra hszta Jövedelmét szegény sorsu unitán~s ~yermeke~ segélyezésére fogja fordilani. Mint
IIII1\(h~, .most IS szálllitanak a közönség szives támog~lása ra . Az erdélyi ételekböl és kü'rtös kalácsból anó vac~sora ára 1 Pengő. A vacsorán való
részvétel elozetes bejeienieséi (IX. Rákos
3)
lIovember 2l~ig kéri az Elllökség.
u. .
" ~ . Brassa.i Sá muel ifjusáRi Cegyesü let
más dl~ tftneeste l)'c december l-en szombaton
este R omkor lesz uz unitári us Misstióház nagyIOS
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terméhe n. Ezel;c lI IlZ estéken a? egész m a a.r
unit~ri~s ~t\~í!Il(!lI tO I? találk~l.ik, hogy !lZ ÖS;~t!
tartas erzeset II I)oIJ(\. Meghlvók menn i fognak.
.

Kirá l.yok királya cimU hangos filmel, amely jb.us
cll! t~t mutatla be, magyar nyelvre tlolgozl:l.k ál. A lilm
sok szl: ps(:ggel va n tell!, meg nczesc! ajánljuk olvasOinknak
1~ l öadja az .Ornnia k lilrnszinház, Kö lcsey u. 2. Előadások
kezde te 4, 6, 8 és 10 órako r. Az első előad,b lélhely_
:lrakka1.
Unilárius napt ár t (e rdélyi) jegyeztessUnk elö saj:l! számunkra m:lr m05t a budapesti irat missziónál (V.,
Koh:lry u. 4 ) ~ölös leges p~h.ltmyt nem hozat llZ iralmiszszió s mint köztudom:i.su, a na ptárI gyorsa n szetkapkodják hívein k. A bejelentést levelező lapon is meg lehet
lenni.
Kön y vtárunk ara nyköny vébe a mai napig 142
jószl\·[j ajándékOZÓ ncve \'an beirva, akik p ' nzbeli vagy
könyvajándckaikkal hozzájárultak több mint 8000 kötetnyi
könyv tárun k fejle sztésé hez. Kedves Olvasó I Orökitse meg
ö n is a nevét abban az aranykönyvbenl
Kilnyvlárunkb an Ágos)on József presbiter atyánkfia saját költségen két mozga tható villanylámpát slereltetelt lel. Hálás kös zönel a példaadó nemes ajándékért!
E rd é lyi szegé n y unitárius hittestvéreinknek, szUlö nknek, vagy jótanuló iskohi sgyermekek jutalmazására
(akik ismert SJomoru helylelükben azt megvenni keptelenek ) ima, énekes- és hillankönyvel kUldhetünk iratmiszsúónk utján, (Budapest, V. Koháry-u. 4. sz. f. em.) amelyet az KolOIS\'árról közvetle nUl a bejelentell eimre elküldet, lehát II dmzett biztosan megkapja, amit már több
esetben tapasztaltuk.

Vidék
Pest:;zentló rinc leányegy h ázközseg . .-\
pestkörnyéki u nitúrius hivek szerve1.csében jelentős esemény történt az elmult hetekben. A fó"fJ.ros körül Pestszelltlórinc volt az első város,
ahol unitárius istentiszteletet ker.dett tartani fl
pesti lelkész tekintve az itt élő hivek nngy .számát. A hivek v ilá.~i vezetője Égeni János szórványgoud no k Ilenl kimélte fl fárll.dshgot S nngy
munb\t végzett fl. társadalom szervezés, terén,
mig Pethó Isiván a ke~öbbe n Bud apestre erkeze~t
hitoktató lelkész a. hi vek lelki gOlldodsfLt vegezte. Utóbbi esztendőben már havonta kétsze~
tartottak rende! istentiszteletet, sót. az
,
.egyháZI
élethez szükséges t:\rgyak beslerzeset IS ~eg
kezdte a szórvt\ ny. És mind~zt oly lelke~e_dessel
és oly á ldozatkészséggel ~slllft.ltá~ ott elo testvéreink, hogy cgy ht\l.unk 19azgn.to tall<lcsfL nem
térhetett ki kiválls!l"llk e l ől: okt 23.· án tartott
ülésében pe8t.szelltlö~i!l cet önálló kebli tanaccsal.
gond nokkal, kózgyüléssel, ~énzke:r.eléss~1 ~iró
lel\nyegyháll!köJlsé~gá uyilva.!Utotta..?z ,uJ le/Ulyegyházközség Budapest anyaegyhé.zkozseg b~.z tartozik s a lelkészi teendőket ell!en n teru leten
Pe/hó I stván állami hitoktató leltésil végzi.
Mint értesilliink A.:.I uj lefLnyegyház IIl1g.v
munkába fo ~o tt. Ali! allami h\kótelepeJl a nJag.\' f\r
állam egy lakÓhá.mt ajándékOZOtt az egyh~zk?z
ségnek azzal a rendeltetéssel, hogy azt ..ulII~ár~us
imaházzá alakitsuk át. Az atsh,k ltit.s koltsegelrc

.

I

ICI'mésr.ctben IUl f111:l.m lól 13000 P. mnnlmscgélyt
CS II \'áro::!tól pénzbeli [OOO P: segélyt b~ fl ott az

c"yh!\zkö7.sóg. I!:hhcz járul r~ hIvek"
ké.:'!l\ségc IImelynek mM nem. egy
van. Pestszentlórinci test\'ér~tI~k ~
man kezdik meg tomplomcpltésl

nagy aldozatszép tanujele
tavasz !olya-

":Iunk.al~k a t,
amelyn ek eredménye ,az lesz, hog.\' uJ .. I~~Jl e.l\bal}
dicsőithetik II Mellnyel Atyát, nz egy orokkevalo

Isieni ,
.
Az elmult l1:lpokban november 4.-en az aIIam i ln kótelcJl kuHt~~llI\zab a ll val.lúBos estély t
rcudezlck a melynek Jo vcdel mót s7.lOté n 1\ nag)"
f<zabáSU
eló lJbrcvi telcl'c forditjik. I sten segitse

del

óket. s7.ép és /Icmes t,öl'ekvésiikben!

Erdély

Pelrozsényban kulturháza t épit aL uni·
tárius egyházközség. A zsilvölgyi magy a\'-

sá"nak akik többnyire b!t1l} aSlcsah\dokb6l ál1nak,
nagy ü'n nere volt ri. ]\~{lf~n j.u lit~S 30.-u.., ~mikor
megkezdték fl. p e tro zsell,y l UlHtllI:lU sok UJ es modern fe lszerelésii kultnrlu\zllk épitését . A vár- .
megyei lapok t\ legll ngyollb elis merés hangján
szólnak er rő l II lehete tl enséggel hataros szép
kulturteljesitményröl. Weress mia petro?sényi
lelkész ed segitólarsainak törhetetlen h:teröl és
buzg6silgMól tesz bizo nyságot ez II leguja bb
alkotás is. Az egész épületet önkéntes adományokból es az egyhádagok önkéntes, iugyenps
munkájaval emelik. Mi magunk ia szorongó súvvel i,lIunl;: bányasztestvereink munkája mell ett
és kézszorit asunkat küldjük ft messze tá.volba.
Olnlsóin k adományM szivesen továb bitj uk Petrozsenyba.
Lelkts zi kinl!. vczések_ Dr.~Boros Gyö rgy püspök,
Zsigmond j ózsef gagyi lelké szi 3 lókodi egyháZközségbe nevezle ki s az igy megűre se d elt helyet Benczedi
Fervnc voll nyárádSl.enllászlói lelkésszel töJtö!te be, "k'i
hosszu é>,;ekig tart ó belegségéből felg)'ógy ulva ismél beállott az. Ur szolgálatába. Nyarádgtllfah'l új lelkes7. [(of' ács
Domokos voll brassói segédlelkész leli, mig Rostas
Dcnes erzsébetvárosi lelkész Kalnokra neveztetvén ld,
oda már be is köszöntött, mig az eddigi lelkész, Kovacs
Imre jól megérdemelt nyugalomba vonult. Erz.sébctváros _
medgyesi lársegyházközségbc /Jel/de B éla aranyosgyéresi
segédlelkész!, DicIOöszenl1l1á rlonba /Jedc E mil papjelöltet,
Fogarasra pedig Bed6 Borb /Jfo papjeJöllet rendeile ki dr.
Boros György püspök segédlelkészeklll.
Uj va ll ástaná r . K010ls vari főg imnhiull1nak ilresedésben l évő vaUáslanári áUoml1sára B enczédi Pál ho ~or6d boldogfal vi .Ielkéu hivalolt meg, Be1ll:zedi Pál eddig
LS szorgalmas és leles munkása vo ll nnitárius egyházi irodalmunknak, cikkei a Keresdény Mag\'etöben jelentek me"
~ lankönyvet is Irt úgy !heOloCiai , min! alsóbb fokozat~
Iskoli!.k szá mára,. Iste,n se~it se uj munkakö rében, neveljen
sok törhetetlen 1111ll, Intelhgens unitárius ifjul szegény k" _
uz.
ködö, erdél yi egyMt unknak l
KI~Cf .szentdlek rd Szék(:]ykere szl uron ? A

ke rcsz.tur l z.smatot a román köz.ig3l.gatás és csendörség
lelosziaUa, de a ~ze pt. 2.-án tartoti templomi istentisztelet
keretében Dr. nOrM Oyörgy pllspök huszonkilenc uj
lelkésIt szenteli fel az egy lsten d icsöségél1ek hirdetésére
Az egyh:\z.i beszédet VM i Albert teOlogiai llékán, a fel~

S 7.l' lItel ő bes7.édet és imtl t ped i, D r Doro

o I

O .,

,.

y orgy pIISpu tn ,nt o a. ' elS1.cntelés elött , amely Il.e rl art ás al ÖSi
a pos ~oh forma, a kéz.rátétel áUal tört énik, a felsIc ntelendó
J~~k~!;zek l etct~é k az csklIt és nevllktl klncveztetésük alább
k~zolt so rrendJ~be n beirlák a felszcntelt lelkészek lZ. an ~'a
könyvébe. AI uJ lelk6:sIek a követk ez.ők :
Pe/hó István hitokt . 1. (1928), L6rinc z}' János, s.l_
(1929), .BarablilJ Béla szentiván laborfal vi l. (1929), Bene'
dek Mlh~lr s zékelykál,' I. (1929), Kelemen Imre oklándi
l. ( 1m), Ifj. K~dlir ~JOS rlagyszebeni l. ( 1930), Bslliz8
Ferenc mé sz kŐ I I. ( 1930.) N agy Domokos verespataki l
(1930),.
Ja~ab kénOSI l. (l 930), E k ár/ Andor cse~
héliaIvI,\. (1930), .Z sif!molld József lókodi I. (1930), Lukacs San~or ravai l. (1930.), F<l7.s lws j e nő rccsenyérJi l.
(1930.), Pe/erl)' M.lh ~ ly kiik iillőszépla k i I. (1 931.), Rosliis
Dénes erz.s~~et v;\ roS I I. (193 1), Pikker János köv endi l.
(1 932.), :öruk Elek székelyszelltn1Íklósi I. (1932.), CsongV~)'. LaJOS nyárádszenllászlói l, (1932 ), Flilöp Elemér
kIdeI l. (193~. ), Török Mihá ly bo rdo~ i !. (1932.), N élf!Y
Béla I1IU7.snlll !. ( 1932.), Végh ~\ihá ly llomoróduj fal vl I.
( 1933. , : Fiilöp Arpád a lsó rák osi I. (l!I:n.), UJriflc zy Gb a
lupényL l. (1933.), Nagy SálH.lor abásfalvi l. (1 934. ), Kom já/szegi GéZ.3 bihari s. I, (1934.), SimCll Dániel foga raSi
l. (1934.), Ormö3s)' Gyula fiatfalvi L (1934.). KOl'ii c~ Domokos nyárátlgálfal vi l. (1 934.)
"k

\I

A f '

lJ

"óv;,;;

A ke resz turi fögimn tlz ium tö rténetét
alapitf\só.tól a mai uapiO' IlH'O'irla Gálfuhi Sámuel
az intézet t. b_ igazgalÓja. Aköny\' Iejjes cime :
.. Száznegyven év a sr.ékelyk eresr.túri ull il árius
fö gimnázlUm törté ne tó ből. ~ A csinos k iáll ilás u
könyv csak o. napo kball h:lg),tl\ cl l\ sajtót s
maris nagy erdl}klód ösre taló.1r. n Ez II könyv a
székelyfÖldi k"ulturtö rtén etu ek igen érdekes és
fon'cm bizonysága irja rója kritikusa. A könyv
ára 40 lt!j (k b. 1))0 P.) Érdel.. lődók n ek szi l/esen
megszerzi uz U n il<l J' i u s lratmi ssgió_
A .

A kolozsvá ri unitárius kollegium förténete mar négy cvslázados, amely szi ntén tör·
ténetirói toll alá Jdvánkozik_ j)r. Gál K elemen az
intezet ny. igazgatój:\ éveket töllőt t leyéllnri
kutatással, mig most ellIlek eredményeképpen
kéziratban clkésziilt fl nagy mil vel, amely 39- 3,}
nyomt.atott il/ct lesz ld. Oriár:!i munk át végzett,
de most már nagy kérdés, hogy n. l1lü vet hogyan
uocsátja It nagyközönség elé, Hö~i d ese !l e lőfize 
tési felhiv:\ s jelenik illeg, amely blzonyam ill eg~
hozza az {,ldozatkész lelkek támogatás á t.
Unifáriu ~ népmúvészeli k i á lli rás Kolozsváron _

Szép gondola to t valós itott meg az erd élyi u llihi ri l~ s. n.ök
orst Ó"Os szövetsége, a mikor a szH:ely-magyar umtanus
b
falva k nép uni vcsaclél össlegyUjtve n é punivés z~ti ki álli.tas t
rendeze tl októ be r 14 - 18. n:",jai n a kolOIsvárl kolléglu ul
termeibeu. A rnUv cszi kiállilással kapcsolatban tarr olla az
országos un itárius nószövetscg is a közgyiIJe~ t okt~ber
17-én az eg)'ház i nagy tanácsteremben. A k l~l ht á;;sal k a~
csolat ban népmllvésze ri is merietI) és törlénetl t!irgyu . eloadások is vo llak, a luelyeket K e I e III c II L1jOS il kIváló
törl éne\tudós és Dóczyné 13 e r d e Amália ta rloll~k_
Nyugbt.zas_ I>dll Dénes siménra lvlli lelkész., lelkéstkörl elnök 193 4, e v második felére 2 !Ic ng ót .?z
Uni tárius Ér l ts itó~·re e l ő r i let és i díj ba n betizetelI. IW•

szö ni Uk.

~ k
t'· l e l késl:I hi va t a lunk megrelel6 ~i
DU a res.
.... ven d·egslo b ...' "
I l C,)'.sze r Sffimu
ouhonblt k öltő z örr, 1110
U"
. B curesli
yil' 6IU III ~Ó unil6rius<;,k .sz6 mára,
J CI me .
Il
~I. eIIlelI O rivilci 23 I)ls.

K OIföld .
Hi rek Belgi umból. A belga ~zabadclvü pro tc ~·
k októberben larlo lt islcutis.zlelelcn reszl \"ctl ~ngha
I!lnso tó fában FerencI József és olt rövid fraucIll befelé I~~ i~~ertettc il legrégib b szabadch'ü mOlga~om: ;I
szédb unitárius egy ház nmllj:il és helyzetet s ~olmac~Olla

m3gy~~_
bb
legluoSC

{I

, •• ,,'cr
.....

szerető

Udvözlclé! 3Z egyIk 1cghal.1-

labb tcsh'érmolgalornna k.
..
Heg),j Janos erdélyi u"'larius testvérun ~ct. a SO~S
arra kénrszeritette, hogy messze távolba n cgy k.tCSm y ~e. 
"u mi faiubar1 Vilroordban keresse meg nUlga ~6 ~saladJa
.. I
.
.
"lámára
a l111mtcnnapl
kenyerct. Unt·lti rt·us eg)tlHizahoz ott
~ ~áro' ban is hUségcse n ragaszkodot t Hosszu levclekben
~ta Ic 'sorsát s az Unilárius Ertesi tú egyik szorgalmas o~
vasója, aki a messzi !.ivolból is elöfizetcscvcl tá mogatja
,. nka t Fcrcncz József lelkcsziink mcgláloga lla oHhoná~
.lpU
.<. ,
•• " •• I tét
ban s tolrnácsoUa mindn)'tij unk szeretctd s Uuvoz e .
unitá rius s általában a ma~
Ba rabás ~J OS
g)' /lrirortalomnak egyik crd~~
mes munkása köl t öLőtl a sirba a nyár folya mán Barabas
Lajos ny. ke reszluri lelkésszel és fUgimmiziumi. tan~ r r~1.
jS5()..ben születctt KolozsvárolI, itt vegezte az Iskolat IS,
amelyben első tanitója H.!diger Árpád :I későbbi nagy hirne\'U csperes 1"011. Iskoláj rcgcztcvcl 1875. szept 8_án lé~
pctt a kcrcsltur i cgyházközség szolgálatába, mint annak
rendes lelkészc, de amelle tt a gimnázium tanára is voll.
Lelkészi szolgálatál 1902 szept l-ig folytatta, azóta csak
tanarkénl miiködött s tO\'abbi c\'el\·el együft 58 éven át
szolgálta a magyar nevclé!> szent ilg)'ct.
Lclkészi milködése ala tt a kcresztur i egyházat
anyagi téren megerösitettc 47 holdas birtoko t szereZ\'é~
az cgyhaznak. A tcmplomot megnagyo bbitotta, uj tan itól
lakási, iSkolatcrr"ct épitteiett. A tem plomi, urasztali felsz e ~
relésl gazdagitoUa. Es sajat sl.ernélyébe mintegy a keresz~
turi tá rsadalmi élet mozgatási!.nak közeppo ntja "011.
Mint iróról n ~ K e rcsz tény Magvctő" és az UnitáIius
közlöny c. laptesh'éreink teszne k bizonyságot. Az Ellenzé k,
Magyar Polgá r és Magyarsag c. napilapok s zámos cikké l,
felolvasásá t hOzták lIyilvánossi!.gra. Szépirodalmi té ren né~
Illetböl fo rdilott tárcai jelzik ki\'áló képességeit.
.
84 évre terjedö ál dásos életét f. é vi junius 25~én
uTla ~e a halál. Az ö nagy csaladjan, az unitárius cgyhá~
zon kl\'iil szükebb családjli gyasz.olja éppen itt Budapestcn;
~r. Barabás József belügyminiszteri tanácsos és dr. Barabás
Zoltán az áUami gyermekmcnhely \'eze\öje.
Az Ur adjon csendes pihenési testének és szellemének örök boldogságot !

I

okt.

I

I
\1"

Ha lolIai n k
.

f\ Z

I- felügyelő
Oefesi Lasz/ó Miklós lll'. má\'.
étetének 71. éveben

-én M1skolcon elhunyt

Péler ~:;i ~"' .da/madi dr Dal 'Ttad,. Zofléin a Pazlllany
54 évébe· g}etem co tk. tanára, \"01 1 ezredorvos, életéne k
.
n oklóber 17-cn Budapesten elhunyt.
Az örOk Szerelet fogadja be öket az örök hazába I
00000000000000000000000000000000000
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SJ:. 282- 1931.

M eghivó.
A. budapesti 1mildr~us egyházkÖZSég lfebli Tallacsa.
1!.l34. dece mber 7·en ( lJé llteke'l) d. ti . lj. G Órakor 1\ tan:\cst('remben
.
év i r endes ülést
tart, melyre a Tam\cs tagJ·ait :s.
~z e re l et l e I meghi\'j llk.
Bud apest., 1934.. november 6.
Dl". R oema Je"ö s. k.
J ózan Miklós s. "gond nok.

le!kés z~eln ök .
Elnöki merrnlitó ') Jeo-y~

T argysoro::at: t .
. zökönyv vezetésére kiküldetnek. °3. El~ökile{t °el_
!ntezett es folyó ügye k. . 4. H)35. év i költségelóm'l.Ilyzat: a) folyó penztar ») Koháry-utcai baz
c) _ szö\~et.s.ég-utcni. 11I\z,. 'd) Irentartási alap. 5'.
~·l ltSZ<"l,kl bl!-0tt~ág .Jelentese. G. Jogügyi bh_otts úg
Jelentése. ( . H tt- cs lle\·elésiigyi bizottsáo- jelen.
tése. 8 . Gazdasngi bjzottsAg jelentése. 0 9 . tdó.
közben ér k ező ügyek, 10. Indiwányok (irásba n
elöre.

NB! Dec, 3. (hétrö) d. u. 1/2 G. Nevel es~
ügyi bizottsng.
Dec. 5. (szerda) ci. u. II! G. Gazdasagi bizo[rsítg.
Dec. 4. (kedcl) d. u. lj, G, Gondnoki
értekezlet.
Dec. 16. (vasár1lap) d . e. lj. Közgyiilés a templomban.
Kiilön mefJOhivót Hem kiildü nk. A dátumokat sziveskedje~ek a na ptárba n eJójegyezni.

ad. 282- 1932.
Meghiv6,
A budalJesti uni tárius egyhazkij,:ség
1934. december lG·án (vasárnap) d. e. II órakor
a templomban

évi rendes közg y ülést
tart mely re egy házunk lIlilldell kepe fizetö tngját
sze;etettel merroivjuk.
B udapcst~ 1934. november G.
D Kozma Jenö s. k.
J ózan J1Jikló~. s. k.
r.

go ndnok.

lelkés"l-clllok.

Tárgysorotat : l . Elnöki megJlyitó. 2 . .~~gy
zókö ny" hitelesitésére kikÜJdetnek . . 3. .El ll~k.ll~g
elintézett és iolyó ülP'ek. ~. ~olyo p ellztar: cs
ala litvá nyi költsegvetcs 1930. e\'re .. o. V~g}on
kezlelő gondnok v 11Iflszt~S~: G. 15ebh _T.I~ll~C~ ál~
tal átutalt ü""yek. 7. ld l'koz bell erkezo ugJek. 8.
lndit"á llvok ( irll.sbUll elő re.) .
. d

NB I

_

8za vaz:\s bnn reszt

vehet min .el~

egylui.ztag: :\k i egy ház i adó balralékin II folyó e\'l
tllrtozássul egyült kiegyenliti..
I.
II órakor is tCllflsztelef, n~e .\ CU
imát ~~,~ci és prédikll. 1 Barabás Istvan lelkesz,

Lelkészi ny ug di jalapra adakoztak :l. k?6 at lauk fi ai' dr Klein Arlllllr -- Berli n
~t~~z P;\sr.;t Ödön· (fi~ kereiiztclOjén) 10- 10 P,

I

Szolnoki atyafiak per:>elygyüjtese .~~'. 14) 5 P
bO fillér. Békési 8t:rafink per"elyg,yuJt~ se il P 30
fillér, dr. Bogm\r Denes Bud8p~.St ~S «!r. Pap.p
ÁdSDl Ke-cskeuH!t ilia kereszrelóJ.en} il.--:- il P, Meszaros Endre Tata :? P. 10 fi ller, Iüle~er T3ruásné Buda pest, MGhI8! J!,nos. Csepel.. OZ\-. dr.
-Josiponcb isrvanne Gyor es ~ ft\l\"l. Sandar Bn:
dape5t :!-:? P. Rethy JanaS e.s. LuksC5 Fe ren~n~
Pe.:::tszentlórinc l-l P. FogadjIil;: a nemes SZi VU
ad;kOIÓk egyházunk h ~~ kö~ön.etá _C5 ekt:szam hin~ aB• • Or:izago:'):) Kozpo",ntl BI~~~ s!? ,.e tke 
r emel t' "t );ador II __ .) ;:,-1..6. gyuJ to:::z~ m o n
Yyug c. jelige als tt kezehetiJ.:. A befu etesnek
~; 11 mooja Ilo legegy szerúbb es mind a két félre
nez\"e megnyugtató. ~gyb~zunknal;: :.z ~~ö szer!nt.
II Csonk80rszagbsIl nrncs egetóbb SLuk"ege. mmt
ft lelkészi nyugdijalnp gJarapitii.sa. ~rre::, nemes
-célra á ldozzon mindenki tehetsége es SZl~e SQgs.llat3 szerint.
Slerelet:eljes üd\'özleltel
Blldapest. 1934. november 6 .
Jo.:an llikbis
lelk:esz-elnök

az Alap kezel ője.
Adó fize tési felhivás ! Tisztelettel kérjük,
hogy egl'bMi adója t minde~i fizesse meg
~e
""Varjon le,'élbeli megsiirgetest, a mely tetemes ki·
adM:ml j ilr. 9 6ud~peJHc5!Jh6dc6~ig Yor.dnolcJ6g~.

es

KÖszön elnyilv ánitás.
A ~5. sz. János Zsigmond cserkészcsapat
1934. évi lillafüred i n)'ári nagytáborara a ko.vetkezö támogatást kapia a csapat :
Gr.Bauhyány Ilona alapitvciQy 25 O P. dr. báró
Daniel Gábor 162 P. Faluvegl Aron 55 P. Dávid
Ferenc Egylet
P. Unitárius Egyházközség per.
selypénze 29.63 P. Unitárius Misszióhaz perselyp énze 23.48 P. Unitárius Misszióhaz 20 P. Józan
Miklós, dr. Kozma jenö, dr. Mikó Ferenc 10-10
P . dr. Zsakó Andor 6. P. Bonca Ferenc, özv. dr.
Heder\'áry Hugóné. dr. Imreh Józsefne, dr. l.álAr
János, dr. P éterfy Gyula. dr. Szinte János, dr.
,"eress Pál 5- 5 P . dr. Benczédi László, Csatkai
Jenö -I-4 P . Gyarmathy Mózes, Györf)' István,
Kis Iren, dr. Kisgyörg)' Sándor, sző kefa l vi Muzsnai Zoltan, Péterfy Gyula, Rédiger Karoly, dr. Simon Mihály Pál 3- 3 P. Jahl andor, Klein Géza.
ajtai Kovács József, Nemes Aurel, dr. Putnoky
László 2 - 2 P . \'itéz dr. Fabry Dániel, Ferencz
József, Fürst OdOn, Nagy János l~ l Penuö.
Mindezeken az adomanyokért a Jano~ Zsigmond cserkészcsapat Szervező Bizottsága halás
kGszön:tél nyilvánitja az adakozóknak. mint a János. Z ~lgmond cserkészcsapat lelkes és megértő
baratalOak.
Budapest, 1934. október 28.
d y. baro Daniel GCŰKw s. k.

as

a

Szervező

Bizotuég elnöke.

~zentábrahámi pihen ő re a nyár i megin~ulá stol ft reformnciói tea.esteIyig befizettek egy

os.s.zegben : dr. vitel: Nsireds Géza, Bo ncza Ferenc 10- 10 P, dr. Ziakó Andor S P. t:j" .uy
Laszló, szókefah'i Mu'[sna~' ZoltAI! dr. p odor
.Arpad
ó-5 p, Tana Géza • 'Barabái'Erz:iebet, Di·•
•
meuy Lajos, Gyarmatby [it"an 2- Q P, Szanlbo

~;!lma. Y.asi UOO.'..3, F~j(lr Domoko\1, PéterfI Jn.

, Po~ Margit, .Sutely ~itlÓ8;né. M&thé Kal.
m~~, Z,.lgmood U noe. DarEO Béla l - I P, Klo
esd,. ~erencoe ~ .20. P , 1\emes Andras. I.&szlö
moko", S~ny~ Peter 5O-W f, Bonc.r:a Ferenc
f, Berei L~Jos ~ fillér. Borbély li; ..an ;j nI.
ler, kJnrereoC13~ menők bajójegyéból feonms .
~a~t t) P 10 ~Iler, kon(erellció:; le\'eJezólapokböl
s. ~ mlér~3 \'~tetnel 4 p 15 fillér, 10 mb. 10
~ll:re3 \"etelnel 2 p ~ fi llér. ös:szesen 75 p 6.5
rdle.r ... lia ebbeL bozza \'eS~ük ti megajaniott
haVI o S5z~ból eddig begyül\. 21 p 30 fillet\. Ö- •
s~esen ~ddlg begsűh er re 8 célra 10-2 P 95 ~.
~t;:. :.\~I~O: me.g~~szöI.1jü~ llZ eddigi 9.dakozók
J O~I~us~e t, kerJul.: bl\"emkeL tü.löuö3.en s zobt,
akik e~.~lg. ':I~.m. I\dt~k adj~n8k. hogy hely;. Eze.
rez!:l~s.:.un k IfJalnk IRba ala amelveo f1Zikailau is
megaihassanak .
'"

ot

.ro

l\f egaiá nlá sok a Sze ntábrahámi P ihenőre , A f. évi !1yan k~nferenciával kapcsolatban
felvetődö tt egy all andó Jellega unitárius pi henő és
önneveló telep létesitése. A terv megvalösitasára
a konferencia . tagj~i .és ba~~ el~tirOlták saját
maguk megadoztatasal Ed dl~ megajanlá!>Ok a kö\'etkezók (a me",aajánlások összege 193-1. jul. l-töl
számJfon . egy . e~ mi~de~ hónapjára értendő.)
Peiho Istvan. U)vary Lászlo 2-2 P. (mindaketten
befizették októberig) Kepes Jenő. Péterfy Jenö,
Borbély Is t...an. K. Sigmond ' ndor, Jakab Jenó,
Dávid Ferenc, Ifi. egylet, Hiiutler Jenő. dr. Iván
László l - l P . Gönczy Samu, Tihanyi Klára, Biró
Endre, Balogh Miklós (bef. aug.- ig) Balogh Béla
beL aug.- ig) ,\\olnár ,Mi klós (bef. szept.- ig) Berei
A\ária, Kovács Zsigmond, Buzogány Anna (bei.
dec.-ig) Csucsi Uszló~ "Ugrai Dániel (bef. aug.-ig)
50-50 filler. Szép M.argil. Maksay Janka, K10pcsik
Gizella (beJ. juL) T ichy Ilona (bef. juL) Farkas
Ferenc (bef. jul) Rajczy Mária. Égeni Attila JO.30
fi llér. Kaposi Mária (bef. nO\'.· ig) Kaposi Eszter,
Szabó Erzsébet, Költö Irén, Berde Irma (bet juL)
Péter Julia. Egeni Aranka, Kalóczy Erzsébet, Jágyi
Erzsébet (bef. aug:- ig ~ sze ~t. fe le) . H adna~y
Rózsi, Heged üs Istva n, Palfy. Jolan, D;nsl Andras:
Csiszár Borbála, Demetro\'1cs Ma~~, dr. SI.aOO
Elek Maksay László, Bartók Ge.. (Def. jul.) Derzsi L.iIi (bef. okt.-ig) Elekes Balázs, Szőke Mária
20-20 fill ér. Kerekes Ilona 10. fi llér.
A konfe renciás tábor elnöksége kéri a szives
mega jánlókal, hogy esetleges ~átral é.kai kat (p:dig
ilyenek sokan van nak l) fi2e.Sl'~~ ~ a .kon~. la_bor
megbizolt pénztárosánál : U)~ra n Lá.iZ.lo sza"!~!'i
nácsos testl'éTÜnknél, alo l a!a l hal~ . nll ~den ~a ~
nap a Kohary utcai lelk. irodan az lstentl.iZtelet utan.

-

berde lajosr
unirárius elpész.mCS 1o:

j utányosan vállal
m i nden

munkáT

L'Ilá1: : 1.1 .. 8Aub~·an.r'IIIC8 -lS.
H ó - és sárcipót is készit.

u. é..
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Könyvek kötését

IstenUszleleU sorrend. 1934. december h6ba~
M.lyik
upo~

HOC
A,. T . ... plo ... okb .... '
V. KoUry'u, 4.

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

. I~.~ d.• . II.
9.
""
3.25.30 . " "

li

OC. Rikoo-". 3. (MI ... i6·lIh)
•

B., K8rutckb""
VI. Ga .. b·". SJ.•1. I,kol.
X. ~L Á. V. telop Prol. j... ah.
c.. PcolkB •• yék... ,
Bud.rok _ Ref, I~",plo ...
C.epel _ T"",plomttri pol", i.
Klsp"! _ Wekerlot.l.p II , •.
.le",i llkol.
pazt.ndbt t - (nKbet·u.
• 1. ... i ilkol.

9.~.2'; ! • •
3 1.
d.u. 6-

I

9.

d.u. <L

....

• •

9. 26.

dr. Csiki Gib .. r

• •
• •

dr. Caikl Gibor
Oarkó Btla

.

d r. "',iki Gibor

•

S.rabb I,ld..

•
•

•

•

Ohui ny. - U.. it! ri ...
M..61"r -

hu. hi.
Ujvároli illami
el.mi il kol.

,.,.
-

".
".

-

d.c. 10.

•

•

a l eg

ju ta.

TICHY REZSÖ
könyvkötő

IX, . Mária Valéria-telep61 /359 b.

Satab b Iolvi"
D.rkó Btll

d.u. "-

polg. lIkol.
D.• Vld4k .... :
l. Oeb, ••• " - H.t ....·u. 24.
Unil.óriUI I.... bb

S .rabb latv,,"
Józan MikU..
J6 .. n Mikló.
•
Jónn Mikló.
O• •kó 11'1.
dr. coilc.l G ibor
dr. C.lki G'hor

DarU B.!la
OarU B.!].

c!.c. II.
d.u. 4.

legcgysz~r~bbtöl

dlszeseb klVltelben,
ny os árba n vállal

d.u. 3 .
d.c. 11.

,.

•

•

d.u. 6.

!.lI.:i.U. d .•. 10.

p .. tI6rinc ' ÁlL Td. · Kulturhb
Ri koopaLot. - ~16v. tcl.p ilk.
Suhalo ... - KOI • .,Ih·ttri
el... i iokola
Uj ....' - S~L lotYÓ.n·tu;

l\.

N.lJ
Órtb.n

Levelezőlap

hivásra j övök.

NÖI ÉS FÉRFIKALAP NAGY
VÁLASZTÉKBAN - MODELEK
UTÁN - ALAKITAsT OLCSÓN
VÁLLALOK.

Pdh6 Iolv' ..
6.r.bb Iolvin

PÉTER
VIII"

JÁNOS

BAROSS·UTCA 82. SZ.

Józan MIkló, .
dr. Coil<l Gáb.".
~Ia

d.u. l.

O. rkó

d.c. 9.

Oarkó ~a

NB t Alli.bUiOIl d""mokon: U."ac.oru<nzlfÚ.
Kó:;;. ad.,..,fI áhilol 19J.t. d ... 2.f>·16-Z3. napjain d. u. 6
órako, a Miluió Bh tc",plomiban (IX. R&Icol u. l.) SO'Oll.
101 .Iaadbok Ur~YI ' A TI:po.o"cs."o/ el. 6 ""Y lótd. fll~nrij/. _ tul .~nd" 1t6.,yiJló• ... Koh'ry.utc.i templom ·
ba", 19301. dec. 16, d ... II . óralc",. - E,yhhi tuelq>r(ibaa
Mi_ió IIh templom'ban minde" Ulcn kedden d. u. 6 6r. ·
kor. (lX. R'i<o,·u. 3.)

GH80ft HHIHl fHHllPf
Budapest, IX. kerület,.
Remete-u. ll. szám
Butor, épül et és tüzifa
aUandóan raktaron.
Telefon: 41-2-54. sz .

•

rendelője

IV., Pro-

D r. T I H A N Y I
GYÖRGY

8.
del:
órák
tariu!!
ked vezm é ny.

•

unano" ~Dlmllikll rendllh

l

M61i ErnO. Hudllptal,

6' ·

