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Gyermekvárás 
Adventben mindig várunk valamit. Ha az év 

wbbi részei nagy si várságban is lelnek el, de a 
karácsonyt megelőzö napokban a szív valami , új 
érzéssel telik el : várunk valaki re, vagy vala mire. 
Várunk a karácsony fényére, a havas háztefökre, 
a csilingelő szánokra, a gyertyák lobogására, a 
szinesen sugárzó templomabJakokra s mindenre, 

a mi kielégi theti legalább egyszer egy évben ezt az 
örökké· sóvárgó szivet, ezt a megny ugvást kereső 
örök emberi lelket. Ilyenkor még a társadalom 
legszegényebbje, a legkitagadottabbja is reményke
dik, bizik a jobb jövőbfn még akkor is, ha az, 
csak egy darab kenyérben, vagy egy tál meleg 
ételben jelentkezik. Oh! áldott karácsony, amely 
ily mélységes só\'árgásat és ily magasságos vá
gyódast tudsz ébreszteni az emberi lélekben! 

De hát ez igV van minden gyermekvárásnal. 
Ha a jelen csúnya és kietlen, legalább a gyermek 
jövője legyen szép és győnyörüséges. Születésekor 
a gyermek magával hozza új világába egy jobb 
kor igeretét. Ha más nem, de ő az lsten letéte
ményese, aki új szózatra nyitja ajkát, új teltekre 
fesziti apró kezeit s új vi!á~ot épit a régi romjain. 

Uj világ! ez az il jelszó, amely min t valami 
csodás talizmán meg véd ma bennünket a kétség
beeséstől, a szörnyf. testi és lclki nyomorban való 
elmerUléslöl. Új világ, amelyben új ember szU1etik l 
Rólad álmodtak a századok és évezredek örök ál
modói, prófétái. istenkeresői. A te igére tedtől terhes 
ez a mi korun k is, ez a mi szellemi társaságunk 
is. Téged várunk minden nap, teérted égeti tüz a 
lelkünket s miatlad marják az aggodalom keselyili 
szegény tépett szivünket. 

Gyermeket várunk mi is, iljvilág harcosai, 
újjongó és kétségbeeső un itárius ki? reSzlények. 

Gyermeket, amely ép, egészséges, erőtől duzzadó. 
Gyermeket , akinek karja szélesre tárul és magá
hoz öleli mindazokat, akik őt várták, akik ót sze
rették. Gyermeket, aki kicsiny lábaival elindul és 
bekopogtat minden ajtón és megkérdezi: szivesen 
látnak-e itt engem vendégill. Gyermeket, aki ka
cagva kiállt ja a világba: én vagyok a jöve, én 
hozom a megváltást, a bűnök eltörlését és az eré~ 
nyek fe lmagasztalását. Gyermeket, aki merészen 
és bátran odadörgi a jelen gyáváinak és akadé
koskodói nak : elég volt a szemforgatásból, elég 
volt a bűnös nemlörödőmségből és önhaszonlesés
ból, itt új világ kezdődik! Az én világom, az ár
tatlan gyermek világa 1 

Ez a gyermek mind hangosabban kezd kia
balni körülöttünk, csak éppen azok nem hallják, 
akik nem akarják. Amikor a hivők akarala meg~ 
feszill és semmiből új templom épül. Amikor né
hány ifjú és örök- ifjú összedugja a fejér és min
den nehézség és elgáncsolás ellenére is hisz a 
jövőben és ulai mutat azoknak, akik nem hiszn~k 
abban. Amikor t etterős férfiak utnak indulnak s bar 
maguk sem tudják még hogyan, d~ le?irha.l~tla~ 
erővel kinyilatkoztatják, hogy meg akarják uJl tan ~ 
lsten segitségével a föld szinét és ki akarják ~mellll 
a !<áty uból az emberek elakadt szeker~1. Mlk?r a 
te mplomok itt s ott zsúfolásig telnek Igére ehes 
szívek ket, ilyenkor mind ig a gyermek, a léJek
gyermek kiált, hangosan kiált l evegő utan, nap
fény után, szívmelegség ulán, önzeUenség, nagy
lelkllség, odaadás után, de Istene~! szegényke 
sokszor rekedtre kiabálja torkát, de ml még s.em kö
zelítünk feléje s nem akarjuk megllallalll kérli 

szavát. 
Pedig gyermekvárás ideje van , körUlö!lUnk az 

egész világ gyermeket vár és boldogan újjo~g f~r, 
ha egy-egy kicsinyembersarj a világra szhlehk. 



Csak mi volnánk c! rzc!kellenek n jövO igc!retcvel 
szem ben ? Mi mngynrok c!s ullitll riusok ? ! H:It mi 
volnánk :u ok a szerencsétlenek, a világ sr:erencs~j 
lenjei, akik irtózatos meddöségIJeu, roppant kilfi 
láslll lll llsngIJlIn el l)Uszlulunk e fO ld szinérOI cs még
csnk meg scm siratják elmuhbunknt ? HM szll
munkm nincs jövő, nincs gyermek ? A muHlIltk 
hazajáró kisc!r tcte nem akaT töb IJ ~ hall nn i nemze
tiink C!S eg)'háwuk ti jjliszUletésérol ? Es épl>en nk
kor nem :l karunk ezekrő l hallani, :ltllikor minden 
de mindcn harsogj:l, hogy (Igy nemzctun kllck, mint 
\'allásunkU<lk megnyilt a jövő Illja? Akkor csa pju k 
be l1I <1gullk előtt az aj tói, am elyen II j övő fényébe 
vonu lhn tnállk be, nmikor szinte erőszakkal ny ito
gaiják mások, a jóbnrálok, akik llck szUkségilk va n 
rank, akik nCIll tudunk élni IIclkil lUnk? I Oly mily 
korhitollság, milycn öngyi lkosság, mi lyen hcródesi 
hóhérmunka volna ez, ha v,llóoan igy kellene 
mindezeknek lenniíl k! 

1\ hideg borzongll tja csolli jainkat és II rémU
let mcrevsége ill ki arcunkra. Nem, ncm ez nem 
lehet igy! Mi élni akaru nk. Ill i gyermeket várunk, 
mi a jövönck ajta ján kopogtahIIlkI Mi ue akilrllnk 
robl>alln i a farizeusok közé és ha csak gycrmck
kézzel is, r endet akarunk teremteni a Icsti· lel ki 
rcndetlenség kusza vi lflgában! 

Jöjj cl szcnt, karacsony i Gyermek ! Sz[v(lnk 
összetörve is hangosan teértcd dol>og. Aj kunk, ha 
görcsökben is, l e ~ r t cd kiáll. Lábunk, ha uilincsbe
verve is, irtózatos terhéve! a tc kercscsedre indul. 
Karácsonyi Gyermek! Váru nk, akaru nk, érted han-
gosan l,i511l1nl: : Jövel I [IJa)! Lrístló. 

• II 10' r fO e_ e ,. 
• 

A Halál Alom • es az 
testvérek, ló testvérek. Egymás kezére segi
tenr"k ők. Az Alom a Halálhoz szokkltja szi
vünke!, a Halai pedig m int az Alom testvére 
elve'" lU ijesztó arc~lt . . . 

A Halál al álom ruhajabcln minden este 
kb::el oson hozzánk. . Minden este, mikor 
alombi;l, merül a lelkünk, - egy kicsit meg
halunk. Rövid halál a ml mindennapi ál
munk 

A Halai pedig. Alom ... Orök Alom! 
. A Halál ,es az Alom tesivérek ... egy

mas kelére ,alszanak, egymás kezére jat
s/al<, <'ll d;' embert .. , 

_ A7 Alom. mint egy lulv1lá91 csolnal~os, 
érlunk jön minden este... csolnakjdbi1 ve
sz] a lelk~nkfo't és egy seltelmes ~ Ma~ Világ·' 
part],,1 lele hullél.mzlk át velunk Amldtt, mig 

az Álom csolnakán suhan a lelkünk. itt ma
rad a földi élei part jén m Indenünk lehelet
len testünk mint egy halolt : itt marad a cl
munk rangunk, földünk, házunk, penzünk , 
elmarad tőlünk messzire egy-egy élszakéra 
ez az egész sötétbe hullott föld mindennel, 
lövészérl<alval éti \<u\lurestélyelvel, könyvei_ 
vel, sóhajtasaival . . . ez a szerencsétlen élelü 
és hazugkulturáju vilag. a pénzhalszolasban 
meggybtr6dött emberekkel. Aztán vissza
hozza lell<ünket az Alom és lelesz reggelre 
a fold partjainál. - Igen. Egy klcsll minden 
este meghalunk . .. 

Egyszer aztán elmdrad az Alom. Helyette 
testvére jön il HalaI, Fekete gondolaja kiköl 
a házunk ajtajanal . " beemel S ujra elindu_ 
lunk Vele az almunkban annyiszor járl uton, 
Itt maradnak a föld partjain most m ost mdr 
örökre: a hazunk, a pénzünk, a cimünk s 
a Halál gondolájan egy sejtelmes "Tulsó 
Világ" felé siklik lelkünk, az lsten Mdsvilaga 
felé, ahonnan mind több és több erlelem· 
mel csendül felénk a Lélek-VlIdg pzüst ha
rangJa: .. Mit hasznal az embernek. ha al 
egész világot megnyer! ls. a lelkében pe
dig kárl szenved? I" 

Ezekkel a lélekbemarkoló szavakkal 
hivagatta Biró Lajos hódmez6vásárhelyl lel· 
készünk hiveit a templomba 193ó. Advent· 
jében. Hozzank csak ~z a nyomtatott meO
hivó julOIt el, de - sajnos - nem hallhat· 
tuk az igéket, amelyek azokon dZ adventi 
estél<en hulltak a vásárt)elyl unit.irius szi
vekbe. Oe mindegy. Igy ls sol< mindeni meg
értünk. Többek között azt a ló hlrt is. hogy 
a vásárhelyi templom, amely a csonk<J,or
szág legnagyobb unlt<Jrlus temploma, min
dig telve van Igére szomjas buzgó lelkekkel. 

ISTEN ELÖTT 

Karácsonyi fény 
Karácsony /I szelid , meleg fénynek illlllel)c. 

A k:ll'lIcsonyi örömöt e löszőr egy r~ny l ' s csill l~~ 
derengő. mcleg Sllgar;! ébrcsztelle fel /I szelid 
lelkil p:lSllorok[,:l 11 és :l kuJel! bOlcsckbl' lI. t:i IIm i
kor ezck az emberek mcgjclcntek 11 hethlem i IS· 
tlIllóhulI éd a j liszolllllll fekvö Gyermck cJölt térd l·c 
IJorulVII hódolInk, vajjon mi kélly s;l:t~ r i t e ll u ökct 
erre '; I·tisz :l környezet szoka!l:l I1I1J éf::ys.wríl vull, 
Dc cbUt'1l a I!zegél1}'cs I stallóbil ll még IS volt valUlIl1 
fenségesen szé l); a tiszlnsag llllk, a SltHllségnek 1'11-



IllIni olyan IenyilgOz-ö harmonlája, amelyet hiába 
keresnénk a föld lefWazJrabbul berendeze!! lnká
sának gyermekszobájáb.111 is. Mmdez II lIIeh'gség 
és fény egy tisz t.1 gyermeki Szemjl,lrból !\rild '. 
amel}'böl később is csak ~zeretet sugilrzotl, Ennek 
~ Gyermeknek árt<lllan, ,ragyogó szeméből egy uj, 
hszlUllabb, boldogabb vtl';g (Izenete fén,deU szHi
den, de mégis ugy, hogy egy egesz világot fel
meJegilett. 

l<riszlus emberfelcUi \'oUat épen <lZ jellemzi 
a legjobban, hogy szemeiben a gyermeki ártatlan
sag, tisztaság, jós';g és szentség sohasem halvá
nyultal; cl, ha nem még a Golgota kereszljén is 
töretlen es hOlwilyta lan fényben sugároztak, 

Az első karticsony olyan kiapadhatatlan for
rása a szeretetnek, a melyet a vi hlg izzó g)'(l)ölclc 
és fer/Oje sohasem tud kiapasztani. S épen ezert 
a szeretet az az örökégő szelid, biztató Unye 1'1 
karacsonynak, amely ilyenkor meleg hu lttimá val 
idóról· idöre e16raszlja a világot s tartalOmmal tölti 
meg a közönyÖ.$ emberi lelkeket, 

Milyen szelid és g,rönge a kar,1cson.\ i f!!ny 
az önzés, a gyUlólet, a haszonlesés éi; a kicsinyes
ség emésztő, pusz1ito tüzei mclle!! s mégis mily 
nagy csodát müvel velünk emberekkel! Ilyenkor 
karácsony táján, ha megérinti lelkünket az örök 
szerete! melege, mindnyájan ujból gyermekké le
szíJnk s talán azért is tudunk több örömöt szerezni 
a kicsinyekuek, lllert jobban ll1e~érJj[ik öke!' S mit 
gondolsz teitvérem, hogy gyermekedet csak a ka
rácsollyf<~ alah f~lhall1\ozolt ajándckok tömege tc
szi boldoggá? O nem csak er. ! Öntudatlanul örUI 
és ujjong gyermeked tiszta lt-lke, mert a te lelked 
ezen II szent napon kivetelcsen vissza tudja tUkrözni 
az ö lelkének liindöklö fchérscgét. A jóság, a sze
relet és ti sztaság felszenlelt papja: a Gyermek örUI. 
hogy megérted uz ö boldogságát s azért oly ha
!ánalan az öröme, mert azt hiszi, hogy tc mi nd ig 
Ilyen marad~z, .. De II gyermekek sZOkslClr csa
lódna~ bennünk, felnőttek ben Meri, ahogy kialszik 
a karacsonyfa gyertyájának im\.lolygó lángja, s ál
suhan lelkünkön, a karácsonyi öröm !llelege, ujból 
f~lvesszUk a régi énUnket s utunk elvalik az örOk 
hSzlaság ösvényén tipe!.!,ö gyermekek utjátó! s mi 
haladunk tovább ellentétes Iranybun s csak néha
n~ha f!~yelünk fel egy· egy bol dog gyerm ekl(<lca
gas. c-11111gelésére. hgyre t,ívolodunk aszerelet 
6áZlSától I> cHakarják szemUnk elöl ezl a 
sug~rzó fehér a hélközna pok ködös indu-
lalal s a fekete fdhOi. S a gyermekek 
egyedUl sirva keresik - ó nem a 
kezüt~k e,1 ---: t I a boldogitó visszhallgol, amely 
o~y ntkan es nehezl!n szUlelik meg a homály 
birodalmában, , , 

~edig az a Gyermek, aki egész életén ál 
megönzle a magával hozott OrOk érlékekel, éppen 
azt akarta, ~lOgy a szeretet boldog világa ne csak 
muló örömün k legyen, hanem fejlÖdésUnkkel pár 
huzamosan egyre hatalmasabban löllse el valón
kat . s le~yen uralkodóvá egész életUnkön, EbMI 
az 1slenl tervböl edd ig csak annyi valósult nwg 
hogya karácsonyi szelid lángok évről-évre lcOI: 
vaszlanak annyit a gytilőle t és emberi gyarlósÍ1g 

~,öté t tömcgéböl, hQgy a kovetke~6 karáesonY1g 
J, rh ntÓv1l teszik földi ulunkat. 

, U lközhell is \'i l á~i1anak iII-olt a szerelel apró 
tén}el, de, a lelkeket jótellre ind ító erövel cltak a 
ka rác$OI~S Illleretel tud ja áthat ni IHm \ ira, hogy cs~. 
1ckedetelllke~ ne a7 érdek, hanem nz ötök jó On
zellen szolgaitIsa VCzCS!1-e, l.egalább egy-két pilla
na Ira, , , 

, Bizony a sokra becsillt eurÓpai keresztém 
1l111velödésnek nagyon sölet és szomorit folt jn ep
I)cn ,lZ, hog\' követői még ma sem tud jak II ste
retelet állandóan cletprogr:ul1mjukba 1klÖltni hololI 
Mesll'rllk már kétezer év előtt meg tLl\\oii halni 
crettc , , . 

Mily könnyelmű örökÖSök vagyunk mi em
berek: egy ~[etrc szóló lelki gazdagságot nyerIUnk a 
b~thleheml Jaszolb~n szUletetl Gyermeklól s mégis 
lIuly sze~ény~n, milyen lIres lélekkel járjuk utu n
kat s talan kifosztott kold ll sokk~nt érkezUl1k meg 
az utolsó karácsonyfa alá , . 

De ezt a gyarló emberi sorsol mégis besu
gárolza egy boldog tudal: az, hogya szerelet 
e.rósebb a gyülölel nél, a karacsonyi gyertyák sze
hd fé nye hatalmasabb a sötétségnel és az egymast 
köve lő karácsonyok örök isteni !örvény szerin t 
évrÓI·é\'re egyegy csöppcl növelik a szeretet pa
takját és Ilgyall annyival ap3sztjak az emberi köny
nyek kifogy hatatlal1uak látszó tengeret , , . 

Dr. S:aú6 [ slvatt. 

HÖSÖK, EMBEREK. 

Ferencz József püspök 
Dávid Ferenc örökében 

Emlé kbeszéd november lS ·é n a Fe rencz 
Józse'-emlé künne~ ' Ven 

157D, novem ber kŐ .l.e pen halt hil\',,1I~9r\ért 
mitrtil'blllúl t Uft\'id I?crenc lit. erdélyi Alugyar Uni
lil.riUii EgyilIIi': megahqlitójll és els6 pii sj)őlte, nki
l1ek emlckét és tunitás{l.t cl!:yházll. kegyelettel őrz i 
es flpoljn, 

Hitének kiala kuJásfI II v/lllási lllegnjhodAsssal 
kllllc.$olatbllll azoknak n lelki forrongAsoknnk 
hehnl t'LS fl. fIlaIt Illent végbe, melyek ll. humanizmus 
talajából élcirekelve l<~ u róp l\. nejicinek állal:llloS 
forrongás!i és rendi küzdelmei közepette II .'\ \'1. 
l>i':llza(( iizelhlmi ill'lulI lil.tnit mozgattAk Ó~ nr. 
lüdély\.lell is rohulllosnn terjedő reforlltAciót l ~t. 
rehozli'Lli. V"HAsi kU)'.del/lwkut.HI hiressó vu!t d 18' 

)lutékhan fejlődött hile es folyt Ic elcte, oly idók· 
Ul: lI, umel)'ckllUlI :0'. emberek a Icgung,Yo\:tb kér· 
tlé~nek a)'. iguz hit, a tulviJ{lgi Ud l' ő;Jsóg, a. hOI,I't!!'! 
kcresztén,rseg kérdését vIlHottAk, hilbeli I!lIér<'sek 
mintL c!lcl11!ége kkó I'ál~ak, hit\:to.:!i mcggyözódesMt 
illelet Aldozta k, 

A katolik u!:! kűrl1yozc thú l luthorAIIU:lSB vlllf, 



majd oni tlLriu~8n fejlöllöu b bsid I,lcrellc 117. idő
közuen megnwgYluosodott Kolozs vár !lapjll , majd 
nz unitári usok pU~pijke II VS !J;iS8znbadsl'lg hirde-

• 
l őj e volt es re nditbetetlen uniláriussAga mellett, 
birdelóje annAk II tallIlak, hog)' csak a hit nyujt 
igaz bol.iogsógot ; minden olyan hit , Ill ely 8Z 
ember belső éujében lakozik es melynek alapja 
az lU: erkölcs, a melyet II názáreti Jézus hirdetett. 

D.i.vid b~drenc mariirhllllLh'wlIl te tt tanubi
zonyságot hitének fcudithetetlclIsegéról és igaz
sflgAról. Amit ig:lzságkéllt hirdetett, szt tanhvullylli, 
bivei és az utódok lelkéból kiirtnu i nem le hete!t. 
KUl· és belháboruk, forradullllak és viszályok, üldöz
tetés és téritési kisérletek, politikai nyomás és leki
csinylés ellenére éU tovll.bb az 6 lJile azoknak 
lelkében. • 

t:s el kellett jönnie, akinek megadatott, 
bogy D~vid Ferencz tanait rendszerbe foglalja és 
saját hitének mél.fségével hite igaz voila iranti 
meggyőződésével minden részletében kifejtse, 
megvilágitsa es hirdesse azt az egyszerü éi! 
kristálytiszta vallást, melyet a keresztrefeszített 
Krisztus és az apostolok hite és hnitása a lapj án 
az unitárius egy báz vall é5 képvisel. l~'erencz 

József, akinek szüle~ése századik évfordu lója 
alkal maból mni ünnepét", üllkön emlékét idézzük, 
volt erre hivatva és teljesitette is e hivalasl az 
1860. utani években. ÓL is, miként Dávid Ferencet , 
kolozsvári pappá, majd unilé.rius püspökké válasz· 
tot tAk, Kzzel a lénnyel kezdődött meg és folyt 
le a félszázados korsz!lk, mell' alatt az ullitarius 
egyház erős központi szervezetbe tömörült, angol 
és amerikai kapc ;olatait kifejlesztette, nagy ado
mányokkal gyarapodott és minden vonatkozásban 
megieremtette azt az egyhazi és vall:isi életet, 
amelyet az egyházak, az ezekhez tartozó Itllki
pasiltorok és tagok jolen leg is folytatna k, 

Mi akiknek évtizedeken keresztül alkalmunk 
volt vele érintkezni, soba el nem felejtjük asz
~,etallZerüell puriliIll jellemét, mindenre kiterjedö 
.lgyelmét, szuggesztiv ereNt, amely tekintetéből 
é~ szavaiból áradt es azt a. keresetleu egyszerü
seget, mellyel gondolatait mi nóenk i számára ert. 
hetően kifejezte. 

. . Egyhaza é~ hazája, c~aladj", é!! embertítrilai 
uant! 8z~retete irányitotta minden tettét és gon , 
dol~tát es ez a. szeretet boril,ja be C.iod!'llatos 
varnzsé.val n~mcsak a nyilvánosság előtt elhnng
zott bcszéd{!lt és kiadOlt müveit, haJlem bi rto. 
~omball lé~ö ,sok·Sl.>k levelét is, amelyeket Ilugy. 
atylun hoz IUtezett, akit vele egyidejüleg vMasz. 
tolt meg ugylluesak ar. 178ü. óvi árkosi zsinat 
at. uhitúrius eg.ybáz fógondnokáva és akihez nem-

csak hivatali kötelék, de baráti kapCilolat is (üzte. 
Egy levetet, amelyet hozzám intézett, am ikor 
mint fintnltlmber Hómában fol~, tattam tanulmá
nyokat, nem fogom elrelejteni soha, Ebuen óva 
intett a katolikus egyh az k:'L prázato3 ktils.6ségei. 
nek befolyásától és. szembe áHitotta ezeket az 
unitilriu3 hit egyszerűségevel, II tömjéllfUstöt 
templomaink tiszta levegőjével. 

Kimagasló egyéniség volt és cselekedeteiuen 
oly következetes, hogy ami ket irt, !l.miket csele
kedett, azok oly természetesnek latszoltak, mintha 
másként cselekedni new is lehetett volna, 

Dávid l+~e reuc nélkül talan nem született 
volna haz6.n kua.1I unitárius hit és nem letesUlt 
volna. unitárius egybáz, Ferenez József nél kü! 
feledésbe ment volna Dávid Ferenc, feledésbe 
mentek volna azok a tanok, amelyek hitünk elsó 
megnj'i1V"ánulásai. Ferencz József nelkül talán 
Erdélyben már nem áll na unitárius egybáz, mert 
ő és tanitványai munkáj állak eredménye az az 
erö, melly!:1 az erdély i unitáriu s egyház bitét és 
magyarságát őrzi, 

Az a hit, mely az ö lelküket belöltötte, 
töltse be a mi lelkünket is, az a hazafias érzés, 
amely bennük élt, éljen mi hennünk is. A közös 
emlékek szelleme szálljon át az elszakitott 
Erdélybe és erősitse azokat, ak i k~t töllink a sors 
elszakitott, de majdan visszahoz. 

Dr. báró D afl ieJ Gábor 

A JÖVÖ UTJAIN 

Kelemen Béla előadása ' az unifárius 
belmissziór61. 

A Bethlen Gábor Szövetség három előadást 
rendezett a két protest..'l.Ils eS)' ház 1cs az un itó.l'i us 
egyház belm isszióí kérdéseiről, helyesebIJén arrÓl; 
hogy hogyan vehetne részt IIZ értelmidcg a bel-
midszi6 nagy munkájában. ,I 

Az uni tiuius ~gyház belmissziói kitrdését 
Kelemen Béla relldőrf6tanaesos Jejtegette decem
ber 12·én este a rákO!-utcai gytilekezeti teremben, 
A kö:t.öllség Bzél) szúm mal gyOlt oss'ze, db d qcUli 
tanácsosok i~mét gyér iu!ámmal ·jelcntek meg. 
Pedig elsősorbalI mégis érLiik volt uz egész 
estóly. 

Dl'. Csik i Gábor megnyitója ut tin Kelemen! 
Béla szépen fe lépitelt előadásu1l.J1 ismertette IIZ0-

kat a módoka. t, amelyekkel érte!llJisegUII~et iamét 
vissza lehetne vezetni IIZ evuugeliumiJoz II rajtu~ 1 

keresztül egész egyhlizullkilt ujjás1:üh:.tesbet> SQ-/ 



Jriteni. E7- Ml nl ll. s~entirflsnak mind gyakoribb 
0lvaslÍS9, mert enélkUl II jócselekedet sem szU· 
lelhetik mrg. A S1.entir{ls nólkül nem !udhatom, 
mi ft, kereS1.tóllysóg s nem is lehetek iga1.fl.n Jé
l.UB követője. A7- uj szellemnek munknsai és 
atatói csakis az ujjfl.szUletett emberek lehetnek 
rs semmi esetre sem azok nz nnitáriusok, akik 
hnngosnn dicsekednek előkelő unitários ó~eikkel, 
de templomb& nem járnak s nem lehelnek az 
olyan presbiterek Bem, akik azt hiszi k, hogy ele· 
get teUek kölelességiJknek, ha e~y félévben egy
szer ll. tanácsülésen megjelentek. Az el6adás 
szomjas kiáltás volt nz uj szellemért. 

Az előadás után l ucin Lflszló hitoktató lel
ké~z volt il. kiJelölt els6 hozzászóló. Megemlitette, 
hogy ma egy nngy vérlelmi hnrc folyik a katolf
ci7.rnlls hataimas szellemi clóretörésével kapcso
latban, amelyben nz unil áriuwk csak akkor lesz
nek hasonló értékli feg.vvertársak, ha elsajátit.ják 
azt a fegyverhnsználatot, ~mel'yet a katolikusok 
vezettek be. Rámutatott I«ihnelt Tledclhin Erik 
katolikus ujsligiró regónyére: "Jczsuiták, nyárs
polgárok, bolsevikick," amelyben ez fl, szerző 
olyan pompásan rlljzolta me~ 37-t a lIagyszabá~n 
prop3gancl l"lt, Il melyet f\ katolikus egyház a mo
dern élet megbóditnsMrt folytat. Majd ha az uni
tárius eg\'ház a maga méreteiben hasonlót tue\ 
felmutatni, akkor lest unitárius belmisszió s ak
kor többé nem kell felni senkitől és semmit61 
sem. Az m:i táriznms után hangosan kiált a mo
dern emberiség, de olyan avult fegyvereket hasz
nál az un itárins <>g.vhb, hogy igy aligha kell az 
embereknek. Rámutatott az in lelJjgens munkás
ifjusag, fL zsidókerdés, 1\1. fl.ttérn i akarók nagy 
problémáira s hangsul:yozta, hogy ezek a kerdé
sek s az ezekkel szemben való aJlásfoglalss ll. 

legszorosabban összefüggenek a belmisszió kér
désével. Ha 81. nnitarius egyilsz missziói egyh/n:. 
Ilkkor vil!igmisszióra kell törni Jézus ~zavai ér
telmében: ~Elmenvén tanitsatok minden nemze
teket. " 

A két előadást élénk vita követte, amely
ben a. sajtó fontosságát hangsulyozták a. feIszó
lalók. Ugyanesnk követelték az intelligens mUIl
kásifjusilg számara. egy szociális tllnfol,}'fltlJ meg
inditását. Hiszen 1\ mai ember cluk a társad Ili mi 
bajok megoldásán kereSZIUl lehet visszavezetni 
az evangelium hoz_ Az előadas dT. Csiki Gábor 
zl!,rÓszlI.vaival ert ngcl. 

Konferenciás napok 
A konlereucias tábor inl ézöbizottsaga de

cember ü áll tarton ülésében elhalMozta, hogya 

téli konferenciát iemet mel;rende1.i loan. é\' ja..
nuár 2-· 4 nOlljain II rl'l.kos-utcoi misszióllftz 
templomá.ban minden l\l\p délutnn 5 órai keZ/let
tel. A konferenciás intcr,öbiZOl1sng elkeriilhetet_ 
len.ül szllk~fgef'n ek tartotta. hogy \'egre a ffill ga 
teljes n.'i1ltsögában (elvettessék RZ nn;t{uioll 
misszió ~zerepe Magy arors7.flgon. Megl'lllllpitns\ 
nyert. hogy el'. az a kérdé!' , Rmit egyh/nunk 
forró kfl.saként kerlliget, viSzont e kérdés megol
dása nélkül cJrész egyhozi letllnk elv ~II1.;ti rö\'i
de~en létalapját és hivatnsc udatát. Olötta7. utolsó 
óra, hogy RZ ifju!>flg a vele rokonszen\'<>z ő idó
sebb nem7.edékkel együtt megtE"g)'c a.z elökeszü
leteket a Ipgégelóbb probléma ml'goldásáru. ~p_ 
pen ezért felhivj llk minden ignz nnitárius ember 
fi!;yelmét, fiatalét és öregét egyar/mt, hogy eze
ken a konferencia; napokon résztvegyell II egyUt
tes fel1épé!lspl tl'gyen bizon)'lIágot arról , hogy mi 
élni akflrunk az c\'angeiium szellemében, nem 
pedig ml.'ghaln i s ezáltal hivatásunkról lemon
dani. A konferenciús nnpok el6ndfl'Jni II következök 

JCl1!uár 2~áll csU törl ökön d. Il. 5 ómkor: 

Az unitlirius mis8zió. Felkért előadók: Biró La
jos, dr. Csiki Wlbor, Ferenc József, l;őrinczy 

Dénes. 
.Jaumir 3-án pénteken d. Il. li órakor: 

Protestnntizmus es unitárizmus. Felkért elóadó: 
dr. Iván László. 

Ja,mJr .j-tn szomhaton d. u. 5 órakor: 
UJ világ fele. I~e lk ért előadó: Simflndy Pál. 

.Iamlcir ,J-én vasnrllnll délelőtt 10 órakor: 
konfcl'l'nciar,(lró i~tentiszlelet a rákos-utcai tem p
lomban. Prcdik l'l.l Pet/Hj TalvlÍlI, orgo!!flzik Nagy 

Sá?ldor. 
A konferer cia i eló~Hlúsoknt ahitat vezeti 

be. Első nap Ujuál'i "ast/ó, rm\.sorlik 11(IP HoU~ssy 
Filep KláTa, harmadik nap ó/ordai lI'eress ilkos 
imádkoúk és elmelkedik. A közeneket Nagy 
8ríndoT vezeti. 

A janmí.r ó-i istentiszteletet közebéd követ~ 
a rá.kos-utcai g)'tllekezeti teremben . Jelentkezm 
lehct jnnu~r 4-én d. u. 5 órhig. 

'l'ekintettel arra, hogy ez az előadássorozat 
nemcsak azokhoz szól, akik mnr ug)'is ismernek 
bennünket, hanem ugp.nnkkor kinyu~tott kez 
mindazok felé flkik az unitáriu s evnngehu m nlnp
ján állanak s~kszor öntudatlanul is, IIsgyo~ kéri 
az iu ! ézőbizousng hiveinket és jóbarátslIlkst, 
hogy ismerösciket is hozzák ei erre a téJi kon
fercnciara. induljunk ej végre egyszer azon az 
uton, nnwlyct lsten re ndeli számunkra, de amelyen 
mi járni oly következetclen - nem akarunk! 



KIS KATÉ 

Néhány unitárius tanitás 
Irta: H. : ll'. }/(I!I'kes 

A vuJJás llZ II viszony, nmely szerint e~y 
hlltalmllsabb. mllgflsabhrcndii. mindenek fölött 
fl.l1ó lény irant teljes engcdclrnességgcl C~ hödo
lutteljes tisztelettel vigelletlInk. Ez fl mindenek 
fölött /Illó lén,v,"min t ennek II csodúlnlos égi és 
földi mindenEegllf'k lef(>Ollóje, él az emucr egész 
lelki viIiIgábull. Ö lélek és mi, mint Jelkes' h!nyek 
az ó gyermekei vag,runk. I~" igy egymást szeretni 
tartozunk. 

A blin éppen ugy Ilwgrontja 1f'lki egé!'zse
günket, mint a beteg-ég tesHink epílégél, Csak 
ugy tioztulhntunl, Ilwg il. lliin!6l, ha azt megbán
juk. - Csnk ez n.yirja meg uz uttl! Il;tcnhez, 
IlkinóJ segits{'A"ct és lelki megerősödés! talitIunk' 

Kereszténységen Jézus vnllús!',t ért j il k; azét 
ft Jezuset, toki bátor profé ra e~ reformhtor mód· 
jára szállt szembe :I téve3 eszmi:l.:kt'l (>s aki 
lsten szeretetenek e,; léteze;:r.nek n!lóban luda· 
tában eit, ugy ahogy hten fiáuak elnie kellett. 
Az ignsflgert való hal61fwn l pedig megmutatta 
az önfeh'lldozásból fIlkadó dic~ő:t>gnek , az igaz
ság értékének és az isteni szeret tnel; utját. 

lsten ow:Agán értjük mindnzoknak uz or~1.á
gát, nemzetekre és valhlsokra vu ló tekintet Ilél
kül, . akik hisznek Istenben es engedelm eskednek 
az 9 törvényeinek. Ebbcn '\1. orszngban mindenki 
flZ O igazi népe akar lenni. lsten orszéga nagyobb, 
bataimaaabb fl. fóld minden egyházár al. 

Az egl'hflz az Isten imádásfIrn alakult hit
ható testvéri közösség, melyben II hit igazsagait 
hirdetik és amely az lsten országába vezetö ut 
kapuja. SzabfId egyházon ped ig azoknak fi hirok
ne~ a közösségét értjük, akikllek ni ncs más által 
előr rt hitvulh'lsuk, hanem tökéletes gondolatsza
lJads.Ílgban eInek , tehát vallási ügyekben nem 
veS~lk ludomasul az állam beavatkozását. 

_ . A vallási szertartasok, melyeket szentilégek. 
nek IS nevelnek, olyan régi ülókból fennmaradt 
IIrok~sok, a~el.reket egy vallás sem nélkülözhet 
~ an.ell' segltóh'lrs és emlékeztető bizonyos Ilagy 
1~8i;sflgokra. Ilyen 3zertarlasok például a kereszt
Ileg, a konfirmáció li az urvacsom. 

A halá.t lle m más, mint elindulna ebbőt az 
éle.lből,es eljutás uz IlIteJl ~országábtl . Bt'lrmeny
~IYL re III IllOmoru tehát maga II hlllál, mégis 
ösvény egy magasabbrendü élethez, 111. örök 

élethez, amelyen aT. örök becsUletesség"t, :ll. 

örök i~azságof e liT. örök szeretetet értjük. Ennek 
az örök életnek mi is részesei lehetünk. 

t?ord itotla; AlIgh111t! Sámy Magda 

KRÓNIKA 

Dávid Ferenc utja az Alföldö n . . . 
A XVL 8zázadlHIII l vangéliu mát közvetlen 

ta.nit\-ányai hordozták szerte szét és a. békési 
megyébell gyülekeleteket is alApitottAk. A deb
receni síkságon eg ik szellemrokona Arany Ta
más dolgozott. Azután h03<ZU időre elhallgatott 
lelkének igazshga. A XIX. században itt és ott 
las san szaporodott Rzoknak a száma, akik 1~lkük
ben az általa megálmodot t evangélium vih'tgos
!ó!Aga mellett ta.lá.lta\.: meg lelkük békességet. 
A század ell'jén itt HIldapesten is megalakul! II 

nevét viselö Dávid ~'erenc Egylet. A Budopesten 
kifrjtett munka mindnyaj unk előtt ismeretes. Két 
évvel ezelőtt már egy alkalommnl Szegeden tar· 
tottunk vúndorg'yül ést, mig az idei úszi közgyü 
lés határozata értelmében meginditottuk munkán. 
kat. ho~'y 1\7. or3zagban szerteszét élő hiveink és 
817, érdeklődök előtt lelke heszédethallatva. evan
géliumát tani tsuk. 

A1. egylet munkatef\'rnek e l ső állomása i 
Dehrecen és Füzesgyarmat. Mindkét helyen IlZ 
egJhflzközségek vezetöi és hivei lekötelező ked
vesseggel fogadlak. Meleg érdeklődést mutattak 
a fejolvasások es szereplések irányában II mas 
vallásuak ia, amit bi1011.yit az a tény, hogy Deb· 
recenbf'n mintegy 150, ~~üzesgyarmaton pedig 
300 körül volt II hallgalóságunk. A felolvasó es
télyeket követő haráti lalalkozason pedig gondo
latokat és érzéseket caeréltünk ki és mindket 
helyen elhangzott a kiv:\nsag, hogy minél elöhb 
viszont láthassanak. Az elhint~lt mag ln!lsan ér
lelődik az a ra.tll.s felé , s szüks.ég van az idónkérHi 
mélyebb szll.ntás és boroná.lás munkll.jám is. 

A debreceni ünn epélyen a Derzsy Kálmán 
ny. igazgató által vezetett gyülekezeti ellek ntán 
imAt mondott: Darkó Béla füzesgyarmati lelkész. 
Az egl' bá.zközst'>g üdvöl':ietét Egyed Ján os tb. fő· 
jegyző , gondnok tolmácsolta. Br. Daniel Gábor 
elnöki megllyitójAbsn Dávid I~erellc szellemét 
idézte. Dr. Szalacsy Hácz Imre; Uj legenda Er
dély földjéröl es Józan Miklós: Igy szólt a Mes
ter c. költeményeit li'erellCz József és Késmárky 
Mi ldÓ!~ adtak elő. Kovács K:'tlmAn tnnl\ r; Kossutb 
és uz unitárizmu8 eimen tnr!ott nag.'l'érl ók U s 
több uj szemponItal k ibővitett előadást . O. Vujda 



Jnlifl és A~Ard." T.ajos Deruy Zöldike hormon i· 
umkiseretó"cl elŐtHIott ,.eneszAmn i I!Il~pel1 egés~i
tették ld fl mUsort. melyet Kelemen Bél!! ,"olt 
dl'breCcni, jelenleg budapesti eg~'hnzközsegi gond. 
nok Látt he, meg!'nJlékezve fl debrl'ceni gyüle· 
kf'.&Ct nlnpitói örökh!lg~'ói ról SZflbó Jórsef és Zsa· 
Mra!. Este IAtsns vacsor:\rn g,vültek ÖSS1.e mint
Cf!.y hnh'unall :l hi"ek klh:UI, akik kellemes 
hnnj!ulfltb!\Il töltöttek el nehány kedves ór!'lt. 
Kö~?önet illesse mindil1.okll l, nk ik m: eslély 
sikere ('rdekében f!lrndsllgo t nem kimél\"c ·bnz
~oJkodtak, 

A fiju~qy(l"n(lli ünnepéJJen n. l!~l üleke?et 
ének utÁII I~erer.cz József im!i.dkozott. A helJbe
liek ülh 'ö.r:Jelét Darkó Béla. lelkész tolm :icsoltn, 
mel!l1Jilójllbnn I\elemen Béla budApesti gondnok 
Dávid Ferenc f'gyetemes emberi nllg~'sághról I'm· 
lékezett meg, Dr. Csi ki GlIbor lelkésr. előnrltÍsfi_ 

ban n. legelső nlföldi uniMrins templom és az 
eg~'etlel\ nnililtius felekezeti elemi iskola eszmé· 
nyéről emléker.ett, II azok fenntarthsnt kötötte a 
hivek lelkére, Két helybeli iskolhs gyermek e~y
hit1.i köJtcmén)'eket adott elő Kincsesne Nagy 
Irén Illllitónő beln.nitasllban. l\ésnuirky Miklós 
Józnn \'ik!lrius yerS1U adta eló nagy hnh'lssal. A; 
iinnepely miiveszi szamait DRTkóne, G.\ 111fl)' Jankn 
szép énelm:fima. Oro~z Belané kisereté\'el és 
KahUilrst Tibor begedüjatéka tett e vnltoznlossA. 
Az iinnepélyt Ferencz József znrfl\ be. mely 1\ 

Himnu~z elénekh~sevel ért végei. Az ünnepély 
utAn n lelkészi lnkflsban bani.tsfl~os V<lcsom yolt. 
n.hol II \'endégek, n. helybeli meghivottnk n. presbi
teri11m ta~j!l.\\"nl eg~'Utt (Rozso:,: Ln~os gondnok, 
id, SÁri Józst'f phnztárnok, vitéz Homoki Lajos. 
\:ag.v Marton. ifj. SAti József. Karol"i József és 
dr. Sr.a~z Ferenc) kedves és barlltsa-rros időt töl. 
töttek e.!!yUtt. melynek soran nlk:l.lo7n adódott fi 

jÖ\'end6 'eladniok megbeszélcsére is. A vncsora 
öauehozÁ.s:ib811 és elké~ziléséb, n n. tiszteletes 
n:stonY.lln.~ buzgó segitői Yoltak id. és ifj. Sari 
Jozst'fne hIveiIlk. Köszönet és elismerés illesse 
mindazokat, nkik n munkát vAllah'a llZ egy lsten 
dicső~égén munkálkodtak. 

.. Mindkét ünnepély kapcsan vasárnap délelótt 
um~epélyes Istenlisztelet is tartatott, melYllek 
soron D~brecenben dt. Csiki Gúbor, Füzesgy:\r
ffiMon hésmarky Miklós es "~erenc József szol. 
gállak. 

. Az elhintett mag talaJjon termő talajra. A 
meglnd~lt uton Ilo Dá\'id I"erenc lobogóját 
tarlÓ las sereg hahld el6re, hogy legközelebbi 
tal n~kozilsll.[\ jU!luarbnn P u tS:f111i16ri Pl l:fm hirdesse 
a Im és szeretet eszmenyeit. 

KÖNYVEK 

Dávid Fe renc a rca 
a szellemtudomAnyi lé lektan tükrében 

(ft·dl1 [ás3ó kÖI/YI'e) 

.N&S}' kenyelem a megnyugvás hil!lnkben 
Nemes, de terhes, Onlábunkon lI.nni.~ 

(Mad&ch) 

A fenti ci men egy pótolhatatlan és flt uni
tll~illS i~od"l?mban eddig na~"oJl nélkUlö1.ött 
mllvel 8)andeko7.tn. meg dr, h·an l,aszló az uni
tinins közönséget. Régótn. érezte hifl11ytit 8Z 
Ölll ud !~tos ~lnitAri~ssAg egy OI~'IUl ffinnkanak, 
amelyegyreszt saJM magunk szamÁro élénkebb 
és élőbb vonAsokkal rajzolja meg 1\ tlagy Dávid 
Ferenc képét, másrészt pedig mé\1ó módon \"lila
szol azokra :\ valótlansAgoklól hemzsegő közle. 
mimyekre és tn.lIlllmimyokra, a mel~'ek Ml utóbbi 
idöben egyre s:lIlporodtnk, nem csekóly kitram. 
az unitllrizmuslIn.k, 

Az unitárizm ussal s ezr.el ka pcsolatban 
főként Dávid Ferenccel foglalkozó idE'gen mun· 
kákban különösell két jellegieles ,'om'!s! talAlonk: 
a tudl1.tlruHu\got és ro::szindulatot, Ezek küzűl egy 
is elég ahhoz, bog)' az ilyen munka ne tarthas
son szamo\ 6Z elfogulMIsIl emberek érdeklődé· 
sére, de snJllos némely iróntil mindket vonllssal 
tlllálkozhatunk. Nagyon sok szerző tlldoman)'os 
máz ban és fl, beérke7.ettség biztos fedezékeben 
fölényesen , sőt lekic~in)'lően ker.elte D{wid Feren· 
cet és nagy szellemének nagyalkotásat: az uni, 
tarizmust Bizony sokszor próbllra tellék ezek az 
urak tUreImiInket és mindannyiszor éreztük a 
hiit.nyht annak az erőteljes nnit:\rius \'aI8~tD8k. 
amely a muga tudományos felkészültségével, ver
ht'tetlen érv~ivel és tisztelet paranegoló tMgyila
gossAgá\'al elhallgattatja és meggoodohhra kész
teti a tudomlIllY rubiljabao telszelgö 111'1g.rklipÜ
sége!. 

N~gy nz örömünk, mert dr. I"hn László 
köny\'éllól ez a varva vfHl hnng csendü l ki. A 
s;o;erző tudományos felkészültségél'el meg lehetnek 
elégedve s szellemtlldomtlo,d lélektan mtí velói, 
elfoglllnllaost\gM pedig mi sem bizonyi t ja jobhall, 
mint IlZ, hogy tU általa biró.lat Illa velt munká' 
egyike éppen eg~' unitárius leologus IInive, 

Dr I"án Lá~zló könyve 8zonball nem pusz
tán replika, hanem ennél sokknl több: II dRvi~
ferenci szellem töretlen féll)'e és ragJogé.sa el 
benne. És ez II mi unIP' nyeres~gUllk ebben a 
dolgor;ntball , Vallj uk be, hogy llekUllk unitfirill' 



" sok unk is nagy szilksrgllnk "Vbit nrm, ho!!\' vllgre 
mcgisn1(1rjilk Dill'id Ferenc igil?:i l\Teát. Közt Unk 
jg v:l nllnk S!ftnlOSnn, nkik Dfl.vid I?;ncuc öröksé
g:ében. nz unit4riz olllsbfUL cI ~ö~orbtln 111, é!!lz. ~\ 
rnciouális (.·Ivih\gosodhs stigmáit látják. Ezek nz 
Il uittlrillsok tulságo!!an hapgsu[rozzák, i\ folyto
nos keresés, kutatás és II lI }' u~hllnn előretörés 
s.zUksé!.\'<:~sé!!ét. Harcosai flllllnk il ~zcllc lllj front
nak, nhol vn lól):tn elvetik flZ öröklött hitben való 
tJlegnyugl'us kén,veJmét l; hely et te vfl ll nlják II tN
hes, de nellles önl:'!bonjArl\st. Az elgondolás j6. 
de 1\ kidtel rossz. A dhv idfcrcuci ~zellcm nek 

valóunn k:lrflkl ere és egyben fl lefóbh érteke fili 

tl lelki be:\lIitotlsft,g, amely soha scm engedi nH'g
kövesedni n multat es millIIig k~pessé t('szi i\? 

egyé nt flrta, hogy uj lelki és szellemi élménye
ket összhangba hozhflsson megg,vózódcsével s 
ezzel 81,Rkadatk\nul gyarapitsa lelki kincseit. De 
itt vigyílZZll1lk a lén,yegre! A sl'.ellemi és lel ki 
élct te l'én e1.ck fL ní lt ozó,s(Jk llen I oly gyakran 
és g}'orsan \;övetik egymhst, !\lllint azt a földi 
élet Hnyagi uktusaibau é~zle ljUk, A le lki éle t 
korszakokat alakitó vhltozhflai mind ig ll? örökké
vlllóshgra irflll,l'ozva történnek s ('zért helytele n, 
ha ilyen cclok elérését emberi fiirge tipegéssel 
erÓ~l,n kolj II k, 

Az unitárius tpológi tl a mult szflzadban 
íloki!zor csak Msildott a dft.v idferenci léJlyeg.,n, 
ahelyett, hogy azt v!'\lasztotta volua fundaruenlu
mának. 1~ lll1 ek !lZ irányzatnak S1.inte tcrmeszetes 
kijvetke:r.ménye lett uZlltún az, hogy mondh atni 
uaJlj~illkig nem tu dott kifej lődni cgy teljese n 
e~yseges unitúr;lIS vilhgnézel s nem egy dön tő 
kenl~gben megos,,-Iottak !\ vólemények uI,tynnan
Illik rtz iskolÍlllrtk képvige l6i között i~. Elég itt 
e~ak !\ Krisztus személyi>re vonatkozó fcl forraEok 
cllen télességcre utalnom. Ped ig mie~oda. kl:sszi
k ll ~ uni tári ussflgg,ll lIloudotb !U<'!l: DlI.vid l~e rel\C 
I~O~Y I(ri:ililus: "ll láthat'ltltm Istennek tilköre ~ : 
l.hbcn a IlIcghn lárotnsban (!g~' for!UlI.n bClIllC van 
111:, hogy Krisztus lIem lsten , de nom is synrló 
ember, hanem olyan tökéletes léll " aki az ó 
nb"y.ol t ' J , ~, ti tllJ1.tas{\gúvo l Ist ennek homúlylalan lükre 
\'olt, 

, A 1~lI\g\'nr uui!Mius teológiának tehát vissza 
kell lérnm Ofwi t! I,'erenehez II teljesen fel kell 
d~lgoU\; 6s megérteni nt li h3g:yfl.tékát, Dl\vid 
!'CfCtle nem II · egy B1:e cml mozgnlom merr;nd itója 
~O ~ ~ ~S,up/l.ll~ h!lr~e lll. olyan Ilugy és móty ]{'Iek, 
,Ikl rt\ k~Y!\kt\n t ,'rlflg l1jtr. meg a7. Ö álttr.!t~ mcgjelötL 
U ~,l\t. Egys .. p;(!~ ('B ezMla! l'gÓilzsógCS unitilriu8 
kOt:Bzo llel1ll't, eró~ un itúrius öullldulot mmkegyet_ 
len mOdolI lehel kmlakitaui : ha a1: ul lHt'l rius o.lsó-, 
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I,Ozép - 'és fe!süoktat!ls 'nlinden blvUnknck II. lel
kéhcu 1;iúbró7,olja O{witl Ferenenek IIzt 1\1. iga,.; 
nre:\t, fLnJc l.vet Ivl\l\ TJaszló testvérünk r<ljzolt 
meg k i váló mUllkó.jában, 

A szerzőnek elc !i ülhetellen érd pIlle, hogy 
Dávid 1"íl fCl1Cet ismótelten l..;emeltc a közön~'ös _ 
acg ködös homl\lyúból !J odllhelyi'zte, tr.llol eddig 
is a helye lett VOll1R: 'az unitárius szivek égő 
olthránHk slIcn tólyébe. Dc c3u: l fL munkfL l1il1 c~ 

befejt! lSvo I Az uuih\l'ius teológilll1ll.lt, irodalomnak 
íl áltnlrlbnll a3 erre hivntottuk nllk komoly és !I:r.Cllt 
kötelessége tovAlJlJ foghrlkozni Dá\' id I<'ereuccel 
és fl\nah'al. Hogy milyen ir:inybau, mil.\'en mod
sZílrt>kkel, fcl ké:!:zültscggel é" odaadással, arra 
legyen példa Il'ún IJúszló nniködése! 

Dr. Szabó [silJá", 

U nitárius Évkönyv 
S~el' keszti: Kally'lr v Oé.:n Pdf, BudHpeH, 1080" 

nű+ IV oldl\l. 

Lapunk j ~ l e l1 St:tmúvnl eg.\' na pon jelent IIll'g 
Kanyaró Gőza Pitlszerke3ztésében t\ esonknma
gyaror~zúgi unitnriusok elEő évkönyve, Kihllitásl\ ei! 
llrrt~ lm:\ e!;,Őrendil . R~gen lhthmk 11,\(' n Ill flg \-llS 

és útrog:ó mih'ot, !Imely eg.v intezmény (R esonka
országi ull ittirius eg)'hfli:) egesz éle tét saUlluk 
mrgnyilváu ulúsnit összefoglalja _ _ -\1. eg)'cs ei kbk 
~zel'zöi kezesscg 11 1'I'ól , hog)' I;ÖZÖll~égUl1k a le!!_ 
jobbat tI,~ leg1/!egfelelőbbet krlpja 119,1/ eid, mint ti ir
lélleti Ul'tn_ A cikkel,et napl !'iri rész egésziti ki, 
tovnhh4 a tllllgynrországi unitMi us egyhítz tiszli 
cim t:lra, A nlt\~y3r unitárius egyhá:r. bizollyúm 
hálás l e~z cz~rt a bAtor kczdemcny ezőscrt fl 

szerkesztönck, tl ki snját fele !össcgőre odla ki nz 
óv könJvet. mő, hogy mi nden jó unitárius il le
hetó legnAgyobb I:\mogat ih bllll reszesifse ős lm 
pOSIr\1l emilvet lllegk tljJt:l, az erte jó,ró egy pengő 
összeget jó sz ivvel mi ncl elóbb elkiildje, A EZCP 
kön'y\'lIűk ör\'clIClii uk cs jó si ker I ki"nnuuk ! 

H I R E K. 

I<edves olvasóinknak és bará/aink
nak ls/en/ól m egc1/doll bo/dog kará
csonyi ünllepeket kivállunk. 

A szegények szava K risz tus szava , 
Mos t kér ne k e ze k II szegények s ra jhrk 
kereszli iI ma ga Jézus Krisztus ny u jtja 
felénk I,ezét. Ki ne aka rná ez l a kérést 
kie lég iten i. Ki akarná II szegények védö-



jél az ajtó elö li á llatni. l<. öze leg a z a 
nap, amiko!' mi is meghall hal juk az ő 
szájábó l : .. É hes voltam és ennem ad ta
lok'", De hall hatjuk a ktir'hozlalásl is; 
Ruhá la Jall v'ol la m e::; be nem takqrtalol~ ". 

Vajjon mely i ~ itélete l surelnők ink ább 
halla ni ? Ak i megrellen a masodiklÓl és 
vágyakoz ik t iszta sz ivvel az első r e, az 
haladék nelkUl e l ő k eresi leveleI! ruháját, 
ci pőjét s bármi féle fe hérnemüj.et s e16-
keres néhá ny fillér t és elk ü ldi az U nil a
r ius Nószövelseg karácsony i seg jlqak
ciójára. Az adományoka I átvesz i a le l
készi hiva ta l (V. Ko hár y-utca 4 ), vagy 
Barabás Ist vá/Jné lelkészné (lakása 
ugyanolI). 

Utolsó felhivas! November végen fjzelcsre 
szóliloUuk fel mindazokat az olvasóinkat, akik már 
több évi előfizetési dijjal tartozna k. Vll nnak, akik 
meghatlgalták kérő szavunkat s igy la pul1kat aka-. 
dálytalanul kézbesi tjUk számukra a jövő esz tendő-! 
ben is abban ti reményben, hogy- et~ftzetésük an-

be , k 'k k' dól' " 'Cb '" t, ! ., nak' idcjén er 'e~! la 11va a un? fl. 
Ato.nban vannak olyanok js a l fA\hivottak 

között , akik eddig: még mindig nem filcltck semmit. 
Ameunyiben f. évi december 31-i~ a kért összeget 
me~ nem kapjuk, úgy január l-,VC! lapl.lr\k küldé

s,ét , peszűl,lldjilk. S.zam~~r~ e~az u..tól~6 !a\Jpé,l
dány, az utolsó üzenet, az u.IQjs6 ~érfts. Kérem a 
hálralékosokal, ne szakilsuk meg oly könnyedén a 
több éve fennálló lelki kapcsolalot. A lap szerkesz
tösége számára ez igen nehéz feladat. Jöjjön min
den felszólilott segitségilnkre december 31· ig a l 
30.400 számu postacsekken (csl:'kklulajdonos : Uni
tárius Egyházközség, Budapest) legalább az egy
évi előfizetési díj összcgével. Ezt kéri és várja 
bizalommal 

u Stcr!íesztöséfJ. 

A buda pesti unitá rius egyh á zközség 
dece~·nbl'.r 2 án turLOttn meg ueg:yedevi kebli ta
náCSI Ulesét, mel.yen nl: 193(j. (lvi költségvetés
seI foglalkozott. A gyűlés megkezdesc elütt J6-
zan Miklós lelkész elnök felolv USl a Púl aposto l 
rómaiakhoz irt levele 8. rész 12-1(j veriiét és 
r~vi~1 fQhaszban kérte RZ ls ten aldásb.t éa segit
a~get a .tb.rgyalasra. A lelkészi jelentésből e mlí
~esre meltő, hogy R ÓUllcr V" leritl ny. áll. polg. 
I~k. talláIl1ő ilaG nlih'cl ajándékozott halála cse. 
t~re az egyháziküllyvtárlt.nak és Rtll(i Jolán !IZ 
U~asztalá ra egy felső arulIy hínu:eses terítőt nján
dekoz,ott. ~l llld a két kc~'es Ij.domilUy~ II~ egy
házkuziiég lrashan kÖijZÖll~e meg. A !.H~velfis i bi
zottsag részŐről Ict!.lrgY!llt It a7, elOad.ó által is
mertetett lifU'ek };OzUl k)llönqscll fOIl!,ps ft Nősző
"ctség munk(l.jtl.\ megkőll l\y it ~ ~s lill! egtaz. &g):_ 

biu; életet blHlíIóbbe tevő missziói mn nkn 1\ 
melynek g~akorlati . Idviwl e az, bogy a hiv~ket 
ug.~ a .l el k~s7~ek. n111:~ ~egbizo.tt v.i ll'lgiRk látogas
sák, éHlekl.odJtmek korhlménYll1k Ir{mt, llUzdit$~lk 
az egyháZI éle tbe \'016 bf'kallc~oló(\IIHu, II Mdo
'lat.készségre II ho. kd l, I!cgiUH: k, pilrlfogásbll vc
g}~ek ~Z orra. I'zorulókat. A g!lzd:\shgi hiZOUI'8g 
c!oltdójáll,ak ~ !~v.l\sht té te le .al1lpján I!lntlij segelyL 
oszto~~ k.1 .. s Idelglene.s l~el'yl~éget adott :~ 1<:II1\Y
eg)"t!SUIClunkllok :!thhg IS, II11); megrdl!lóbb helyi
séget adhat. 

A bud~ pC5l i ciYh~hkl:lzs'f:' 1936, hl költség. 
Vell!se. Az. 1936. évi köilségvelés \'011 a kebli lanAcsmés 
legfolllosabb I<lrg~'a. A kölls~gvelés az lf,35. hi költség
vetés kerclei kŰl.öll moz.og. 

BevNclek; 

, 
BaUhányi Ilona . " 
. Killulisok: 

• - --
--- ,- - -- - - - -

ö rőkalJpildn~' katnab .L 
" al~pilv(lI1y ka maia _ _ 

ÖSStCSCI1' :, I 

, II i ... ." .dHI .J ~ ',t, llÍ. 111 ,t.liIlU 
Szemcl)!1 KllluaSOIt - - - - - -
Do(ogi ' kiadások ' ..!. ......: _ ......: !...:.. .:... .. :J 
Alapok, adönnlllyok -, - .-. - - -
Kollliry uccai leUlplomhát kllldásai - - -
Szövclsé~ uccai 'alanil.váhyi ház kia tilisai - _ 
Balthállyl iloil'ií gróf1l6 orŐkaiaphvllr.y kiadJsai 

" • " alapitvány klad3S3i;..... -
Unilarius Érlesilő elMlhl,bi 'köl1!égei - :;-c.",,:;c.~ 

össl.e~eJ l : &J.'11ű'&j 1 

A· be,'i!telnH 9.000 P. vall ; felv'::v~ egyházi adó él· ' 
men. A ki\'cll!s szcrinl löbb, mini 14.000 P. kellene, hogy:" 
bejö[jönl lia a hink pontosan litetncnek, E~ cselben ~1'~ 1 
házunk ill többel '6h.tothalna illtcz1l1én}'einkre. Ug}'Stinl~n f 
egyetlelI lapunk elöl!zet~ séból sem tudunk többre SZIImt-; 

lani: miri! ',.600 R-re, pedig al tvi 4 P.·öl mtgfilethe!nl! ' 
évenként nllndclI 0:\'356. 

.1.. ~ ki;J\:lbokJ~~ 'megemlitjlik", hogy könyvt;l.ri ' t öny '" 
vek beszen:escre t 00 P., Unitárius Érles/UI f(jzcteir~' 1&1 P., I 
lelkcszi n~ulfmialap javára 10CXJ P. '" jótékO;:.y~agi ~lri 
400 P., protestáns menta segélyezésUe a mi Ifjaink 'étk"e
zéscrc 200 P .. Brassai S~l11uel iIJusa)::/ egj>esmelnek 100 
P., ifjusági konferellcra Ml11ogalá~Ma ;; 100 P. ,_ !zegény 
tanulók ltillankönyl'ére 120 P., János l'sik,pond &erk'ést
csapainak 200 P., Percelné KOll113 Flora Icán)"egyesU)el
llek 100 ll .. tan(lIjseg~lyekrc 2!)() P. Nö.szö,·clségnck 500 
P. jutol!. Az egyhátközség igyekszik intézrnl: I~)'einkd ~~;' 
l11og3lni, II hiveknek is kölelesscge e1.ekel az IIltélmén)c
kct lámogalni. segilclli, Cz.! kivánja a kereSzleny szerelet s 
az egeszséges nodális ~ rz~k. 

Egy házközség i közg y űlés Bud_a pesten. 
A költségvetési közgyíllést december ID-él: tar
totta a budapcsti egyházközség. A ~zép .szam~an 
megjelent hi\'ek a kÖlgJ illést megctozö IS!entlSZ
tdelcn veltek részt, a melYIlI Ollrabcl' lSI\'ál~ tar~ 
lotI. A kö!t"égvetést a közgyOlés cgé~z ter.red~l~ 
mélJcll clfogadta. A kelJli lanác~ indli\'anyMa KWJI 
Mózes peslszenterzsélJcti és Pe)ér ~~mokOS rákOS: . 
palotai szórvány gondnokokat eddigi buzgó mU,. 

U, 

, 



ködésOkérl tiszteletbeli kebli tanácsossá választotta 
alZa I a re ménnyel, hogy á ldá ~ tel jes munkájukat a 
szorvanyokbl n tovabbra is \'égzl k ép oly bnzgo
sággal mint eddig. A kUIOn kehely kérdésében, 
ame IY I~(' k bevezetesét a nyári konferenci a Ifjusada 
vetetle fel e"yllá~községilnkben , ugy határozotI , hogy 
il közös kclyhet megtanja. dc IlttJllcttc gondosko
dik a kUIOn kehely bevezetéséről is s ennck gya
korlatba való vétele irámi n1tézkedéssel az elnök
séget s a lel készi ka rt bi zza mcg. Véglll dr. lú rll 
I .. ászló lapunk szerkesztőjc kért engedélyt az Uni
tárius EnesJtö tizenötödik évfolyam ba lépése al
kalmából egy fUzetsorozat meg llldi tfl sára. A köz
gJ Ulés flzell's vállalat megindi tasára megadta .az 
engedelyl s igy az a legjobb remények közt lll

dul meg a j övő t!sztendöben. 

Rá d iós i Sleml~u lele i len dcrcmber 29 t n vas,ir
nap d , e. II óra 15 p~rcko r a Koh~ ry· ulca i t e rnplolllun~ 
ból, A templomi szolgálatol 8dUtn <JIJ,Jt1oo püspöki \'Iká
rius \'égzi. 

Ka rác50nyfa nn nep~ lyc lesz cg)'ctcrni ifjus:!gunk, 
nak december 21 · én, szornbatou es ti! O órakor arakos· 
utcai templom ban. Utána szcl'c totl'cndegség, fl, szent· es ten 
a nÖSZÖ\'etseg terit aszIait a födrosban maradi ifjakuak 

Az U nitár ius Nós2övelség karácso n y i 
estély e . December 7·én rendezte a uőszövetseg 
karácsonyi segélyakciója javára a rákos- ulcai lem~ 
plomban az évenkent szokasos estélyet. Az ünne
pélyt Józa" Miklós püspöki viktlrius szavai veiették 
be ; előadás i tartott Nemes . l l/ rélml, a családi is , 
kola igazgatója arról, hogy hogyaIl leheine a nagy
vilrosokban az egyszerü csa ládt ollhonobba vissza. 
varázsolni a megh itt , boldog karácsonyi estél. Az 
estély művészi számait Dedi,1lslk y ltabet/a zongora· 
miivésznö, dr, PliUtwr1!é P liUner R ótsi énekmil
vésznö és Török Erzsébet szavalómuvészllÖ szol
gáltatták, Zárószó! vitéz dr. J\"y iredy Gézal lé mon~ 
dott, A szép eSlély gyülekezeti énekkel fejezödött be, 

A Perczelné Kozma F lóra Leánycgyld 
u! otl h on ~, Az uDl~A~ius leányo k egyesülete 
l a~gha Ist/JalPlé vezetesevel lIagyOIl 8zépell fej~ 
~~d J k' .. ,MI1 már kb. harmincan " ali nak egy-egy 
osszej o.\' et~l en II ti. ,Iegtl!:lzta ub ,ös~zha llgbtlll és 
~estvén e-tillegben töl1Jk d leányalJl k uzl r. llélll\IlY 
orát, 1I.Il,lelyet lelkUk müveléséllek szen telnek. Uj 
v,~z~tÓjUk lIl ~ gtall!.to tta a , köuJ' ,'kötóst, mo,~ t pedig 
rovldellell szovöszeket álltt bll uj oUhollllkba, g z 
Valóban kor~zerU és Ilagyon 8zociáli ~ cdelckedel. 
A b,udfl peSlt , eg~' húz kebli tall6esa elismerle a 
Ill.egmd t.ln .szep n~u llkll.t azzal , bogy II I ~ányegye. 
Bü l~ t reszore ,ege~zen különalló belységet adott 
a. l\ohAry, ul~a l Bzekhazba. n, egyenlőre az udvar
ban, de, mllJu~ l~ töl kezdve el;y mél; IAgasubb, 
ela6~~ndü h~ ly l Béget ka]lilUk leBIlyaink. Ezt tet-
8zéauk szerult bt! butorozhutjAk feldiazi thhti k s 
e;:'{lltlil egy egés ;:.en uj , snjMos nŐi otthont teremt
bt!tnek, limely központjává lehet 11.;:' unitárius 
\l88Zouyok ~~ lányok minden társudulmi és ön nn1 . 
velő, ,ruunkuJáuak. A mt!ginduh szervCzk t!désre 
~,t! lLlIV~ uk ~Z IIl1i táriu ~ nök S kUl önöaen II tizeu
utéve8nél l dősellb, konflrruált lennyok figyeimét. 

U. 

t.egyene].: minél töulJen rel!Ze: el BZ Iti rolyó azép 
lelki 1lIllnk:\nuk, 

A Já nos Zs igmond cse: rké5Zc~a pat 
munkája , CllerkllSZl!mk IIZ l(h lll id meiJ..e:r:Uli~k 
!{ ohllry- utcll i otthon u~bnn ö~szejö \'e te lelke l , Az 
öregt;l ub fi uk miu' csuliuh as tanet! l\ tétyt is tBrtol
tuk Ilo\'cmber 16 Iln, ItZ Eruely i Fer lmk Kg)ehll. 
letében, unlely nagyOll szelletl slk~ r UIt. C~erk ll' 
l:!zei llk egy ébként ill bekapc~o lód t llk IIzolgi\lntll ik
kal ~11. EI,' g mUlIknjábu s i! 1.nl ltl l tl 1. egyeUen 
székely ceerkészcsllpllt IlZ erdei) t gOlldolntoL 
u\ mognlja. csekely en~ive l. ~hkló;; uspj t\val kap
e~olt\ tbnll Mikultl.!I.estély VOlL II azerv~lt.öbi%OUilug 
és szUlök: részvételével a CSII)lIlt OtthOlll\b:Ul 
a mely vig bÜlIgulfltbll.1l telt el. A lIu k lele llH~ lIyes: 
sége te t te vidtimillá és megbi tte ezt Ilo tIlIIII ko· 
:tÓt is. A legu tó bb december -I én dr bliró IhmicI 
Gabor elnöklóile \'el Ilo szer vt;!%őbiloU~l\g Itlr tou 
il lést, tllllely ben I~ jö" ö eszteudl'1 progrllllltuot es 
m unkát beszélték Illl'~ ll. pamilCsnOI>Sug j tllcll
te~e alnpjáll, A csapat kile lé is ki nktHjll vellni 
reszét 1\ mu nkából s ezért iSlIlct vl\ll\lorllnnejltHJ't 
I'cmlllZ II tuvasz folya m:\1I l~ii:r:csgyurm"'toll, A 
mu lt é vi igon jól s ikerült Vá~árhel.) t!1I, rCllIcljUk 
ugJ'anezt az uj célJlOnlOn i s, Az öregebb fi uk
Iluk IlIIg)' a , 'úgyódásu l;: a ,. \' IZe$ elet " utÚ Il s 
ezér t ujabb csóllnkok keszitéset hat:\rozták el. A 
reg iekbez 1\ ttl""ssznl klh uj ('sónnkot keszIlenek 
s ezzel uj le:ldiiletet tldnil k :IZ öreg<l k mUllkAjA
li lik . A szen 'ezótestület Ó3tlll te hnh\jM fe jezte 
ki P ilt/!Ó l s/vá" , pl\T!l lIcslloknnk 1\ jó \'cze!ésérf, 
ó-tordui lI'eress . Ikos p, i. tiSztnek liZ iguz i cser
készmuukúórt es C8I1CS1~ L as:ló l iszlnck 1\ C.;nllll [. 
tecb nikni iranyi t:'lsá ért. J ó IllunkAt 1\ t islIluknok 
Ji a fill kll!\l, ugJ'"r tlll! ! 

A 6ölUIli F~rk as S á nd o r Ipa ro lI é" k~ rfo':ske 
dűk kör~ december hó 7·en l!SI ~ szepen sikerUlI tM~as 
öSUOjövClclt rendeztek a nÓSZö\'CISegl karilesonyi IIkció 
iavilra, Az estl!l)'en fd szoll:41t "aesora nycrsan)'ngá t nl 
egyle t; tagok a(lom~l\)'ozták , melyért e hcl)'rOI is h!lta:i 
köszönetet Inondunk, 19)' sikerül t biztositani azt, hOKY a 
be\'~ t e1!: h~' I'CII pcng6t a nószl)vct$égi SLl"retetgllndOI.1S 
javára tu(Uák fo rditnui. Al iinnepN)'cn megu)"itót /JQflCld 

Ferenc clnök lllomlott. IJu de Vt/os tb. clnOk Miklós 
n311jAt köszönt()lle , J67.11f1 M ikMs pÜSpöki \'ikdrius BOIüm 
1'3r~ as Silndor c lI\ l é k c~e t ~ t i d ~z le Ulc{:k3]lÓ szal'akkat, 
Fcr': /lcz Jdt~cf le lkes:< bcjcleU1 vc dr, U)'u!;'!)' Tibor nkHo 
(lá t)'Oz la1Asa miaU i tOvoln lMlldás t\l, röviden Bölön; FarkRS 
Sándor mU!lkásdg.inuk arra az agAnl mulatott reá, md lyel 
a modern uOve tkezc1i mOlgalOlllnak kU njlostol ~\'A. A 
felszóJoláS(}ka t S ztlbó D tfm:s köszönle Illeg, mit: a Nil· 
szövetség kÖ$~önc tN JJUi'ogulI,. 1I 11f1/1 tolmdc~o ta, Az 
összejöveteleu ((:sz\n' lI "'rs Williams és I c~ nya o kanlu!ai 
un iMrius egyhbi "'ozgahuuuk egyik veu tő tagjn, akllltk 
kcrtjtb~ r1 Oda kivándorolt 11Ial:):lr rnll nk~~ok dl1tg/):(uak 
Az cSlel y(~ nd~kozők " hs(,mlt legklbeJCbbi I D IJ~dlHuuk
ban küzöljUk, 

1'Ukulá s d Il Iu lá llI rendedek a rakos-ulcai RycTllIck
iS1C nliS?.lelcti csopor t I:Igjai csopor tvel ctö)Uk Cfl",,"!! <)IMri/! 
v Cle tl!sé~c l december 5· én, A szépen s lkerU Jt ~i.; Uu ncJll!I) ! 
u gyc r lUek~k egyházi ~uck k c! és il1l h nl kez,ll:uék HI C\; , 
fi annak nnlBordban nin<!arabo! es ~uynlntoknt ntUak elö 



~s eJ:)' sZIlvalókórust mutatlak be. A finérekblil összegyiij
tőtt jŐ"edelmet - hét pengőr - a csoport tllgJai a Szent
abrallAmi I'i llenö részére ajinlouák fel. A szereplők ne\'ei 
a kih'e tkezők: Anglli G}öngyike, C~jk l Klári és Sári, Fülöp 
Ensike, HubJ)' Irén, Kaposi Anikó, Koncz E.'a és Klári. 
L.dinyl Éva, UszIÓ ÉI'3. Marosi Margit és Elvira. Silip 
Ilona éli Tamási Imre. 

Unif~rius bál. A Brassai Sámuel Unitárius 
Ifjusági EgycsOlet vaJ~sz~mánya cI határozta , hogy 
az Unitárius Bált az IdcI farsangon 1936. február 
hónapban meg tarlja. Ez tilon is kérjilk egyesille
tilnk fővédnökeit , védnökei! és barátait, hogy meg
jeJcnésilkkel és adományaikkal ~ennilnkct tiUllO
gatni szivcskedjcnek abban az rgyekezctünkben, 
hogy bálunk az unitárius közönség testveri és 
baráti találkozója legyen, tiszta jövedelme pedig 
az I:i:gyesüJet szegénysorsil tagjainak tanulmányi 
seg-élyíll sZJlgAlhassoq. Minden adományt a nemes 
<éIra való tekintettel az Unit. t rtesitöben nrilvá
nasnn is köszönettel nyugtázunk. Krdeklődésekre 
készségi:!:cJ ad fel világosi lá~t az egyesület bálbi
zottsága : Spes!, IX, Rákos-u. 3. fdsz. 

P~rcze:lm~ Koz m ll Flóra cmlé~e~~tét idézi a 
David fe renc Egyle t január Iló 17-én lartandó estélyén, 
amikor is a nagyasszony hlllála lizévC5 évfordulóján 
BIlZOr!<iny AnnlJ foRia az emlékbeszéd~1 tartani. 

A Bethlen Gábor K6i- diszhangversenye a 
Z~nellkadémián. A legteljesebb siker jegyében zajlott le 
d~elllber 7-én estc a Zenemiiveszcti Főiskola nagytermé
ben, al egyesület di.~kjÓlé ti célokra rcndezett diszhang
.·crsenyc, amelynek minden cgyes száma a legnemesebb 
értelemben "etl miil'cui él.·ezetel jelentctt az ~Iök~lö kö
zÓnségnek. NlIy)' Endre szcllemes, mély ért~tm ii prológja 
utan az Eg)'e tellli Énekkarok m~gyar dalai arattak nagy 
sikert , majd Ákorn L lIjos nag)'ha lasu orgo;'lasdma után 
Olfrdos Korl/elill sza .. alatára követelt ismételten ráadást 
a lelkesült közönség. hogy végül - szünetelölti utolsó 
számként - Korrfh EI/dre tö:':életcs előlIdásában él.'ezzcn 
néhAn)' gyOn)'Orii dalt. A szünet utan Brllhrns: . g._ mc>1I 
rapSzOdiAjAt" hal10Uuk örömmel ditrói Csiby Józseftől. a 
fiatal zen!akadémiai tanártÓ1. Utána Medck Ann" régen 
hallott tiszta mii"észete ragadta magi!.val a közönséget. 
Kii!ön élmény "011 Végh Sil/dor szereplés~ , aki Paganim : 
.i\1ózcs-fantbia a g-huron- számaval meggyOzte llallgató
~agát arról, hog)' a mag)'ar zenemiivészel e~;yik legszebb 
rgérele. Kiss Fcrenc .. iharos sikeril 5lereplésé\'el zárult 
az élményt jelentö hang\'erseny. A ~ongorakis~rele t L uuri
sil/ Mik/óS látta el tökéletesen. 

Dr. Pák~y Lajos min. osztály tanácsost köúgazga
Usi birónak nevezre ki a Kormányzó. Gratulálunk t 

Dr. Vernts László f. évi november 3O-án a kir 
magy. Pá~mány Péter tudomanyegyetemen a jogludomá
nyok doktorád avattatott. GratuI"unk IS nemzetünk és 
tg~' hazunk jal'ára jó munkál kivánunk ! 

VlIisároljunk unlrárl us képes levclcz6lapok ar 
karács ony ra . Karácsony ünnepe kötelez bennünket a 
surelet g}'akorlblira. A szeretet legnemesebb lormdja az 
áldontkéuség. Boldog i1nnep és ujé\' kivánflsainkn hasz
náljuk fel a kOnferencia le.'elezŐlapjait, melyek 8 I. !Irban 
kaphatók szép kivi telben 3 lelkészi imdán a ko nferencia 
pénzt~rnok dn;\l a Koháry uccai templomozh elöt! és ujjn. 

Ugyszintén kaphatók ugyanott Ferenct, JO •• " \ 
orsz~' . • 'A z"" . • t mlgyar_ 

gl un It rnuok." gosIon József: .lIeltai Gb 1, é 
és munkhs1ga" ciml! fII~elek. I'alamint II putu~nllö~th! 
templom ravára jövedelmező PetIlő István' H' nci 
ö" k ., , 

'
" . . • IUent az 

e e clmll Ilizet. "ásárotjuk é. olvaS3uk I 
nepek alall lelkIInk éplilésére és al unitá ' e lI Z IIn
emelésére. .ms Ontudat 

Vidék. 

. A ~ávi~ Ferenc Egylet vándorgyiiléseittoyábbra 
IS folytatni fogla és janudr hó fol)'amán al! épül' I 

"0 ···• pes-
sz~n rll1CI umt".lus templom javára rendeti meg vandor_ 
gyulését a pestuentlŐrinci református egyhb gylllekezeti 
termében. Erre a sz~p találkozásra m~r ;'<'alöre f Ih" k 
h, 'k f' I I"" e IVJU Iveln Igye Inét, 

D4vid Ferellc emltkünn~ptly Klspurcn No\' 
l7-én a ki~pesli szórván}' szép emlékllnnepéllyel áldoiOtt 
egyhazalapl ló püspOkünk ,'é rtanus~gAnak. crm'n':J 8dl${ 
lelkész be~zédében a ilii és a szeretet prófétájának esz_ 
ményét áthto!la a gyülekezet elé. A~ istentiszteletet követő 
IIn~e~élyen ~zuUal a szórvány hitokratási csopoTI jának 
taglal szerepeltek. <)rooolhny (:;iul/,. és ~Jru!l 8dl:J~1 uni
tárius irók költeményeit s~a\'alták, mig 8/~kvs C1'/f1 szép 
beszédben mértatta a nap jelentöségét. Az Unnep~lyt C1',,
I~rfy (;yu!a s~őfl'ánygondnok zárta be meg kapó Stal'akkal, 
melyben at összetartásra Ilivta fel a hil'ek figyelm!!!. 

Cupcti szórványu nk december hó 22·én. d. e. 
11 órakor urvac50ra03zlassal egybekapcsolt istenriszteletet 
tart a kÖ!elgö kantcsonyi ünnepek alkalmIiból. Szőrvá_ 

nyunkat nagy veszteség érle ÖZI'. Kereszl~ 06borné el
hunytával, aki meleg szivével sokak lelkében ébresztette 
fel az áldozatos munka lángjál. E tIl Unylát 3 nagykituje
dés li Molnár csal!sd g)'áslolja s velük eg~'1I11 a kicsiny 
szórvány és ~g}'h4tunk is. 

Sashalmo n ka rácsony közeledtével dec. 8-4n tar
toltunk urvacsoraosztással ~gybekapcsolt ist~ntisztelete!. 
A szórvány tagjai közül U-en .'eltek urvacsorát. Az Ur 
aszIaIdra a kenyere t öz.'. BenkrJ Jözse(né, a bort Ozv. 
Páli "'ik/6sm! adományozták. Az év folyamán összegyült 
perselyp~nzekből Kiss Jakab sZÓT'I'anygondnok Ilárom 
szegén)' család részére fog a karácsonyi IInnepekre egy
egy kg. zsirt b~szerezni. 

UJ kebl! tanácsosok Dcbrec~nben . Debreceni 
leányegyhdzkö~ségllnk az ösz folyamán megra rtott évi 
közgyűlése n ké t uj presbiter! választon dr. (illu/ny So/!6Tf 
egyetemi tanár CS CJlfikd ls/cd.. ny. csendörliszthel)'cltes 
személyében. Az elöbbiben a már Szegeden hosuu időn 
i dőn át kifejtett egyhhiasságol, mig az utóbbiban a nagy 
lelkesedéssel és áldouttal végzett munkár, amellye! össze
ir ta és \'égiglátogatta debreceni Iliveinkel, tisztelle meg a 
.'átasztók kOzOsséCe. Az uj le rűleli beosztás III.pj~n mos.1 
\'égltik el az adóki\'e tés munkájat s remélik, Ilogy egyllhl 
étetűk uj fejlődésnek indut. 

Ádándon, egy kili somogymegyei, ba tllonkörn)'éki 
községben, ahol a szomszédos B:llatonendréd és JUI kOl
ség uni lár iu~ ai is összegyillekeztek, december Iló t·én 
ta rtott:! meg az első unitariu~ iSlenrisdele~CI B~r/~k Oé:tlf 
polgárdi lelkés~. A~ istentiszteletet az.uJ U~llánl1S0ko: 
kivIlI nag.'sdlllu más.'allásu érdekt&lö IS ,'églgllRUgalla 
azok körében i3 mély ben)'Ql11hl gyakorolt. 

U . e. XIV. 12. 



86bllnycl hj,'eirlk n!néTe december hó folyam/III 
h ltr/ók OtZIt lelkén uryacsoraoslldssal egybekapcsolt 
istentisz telelet tarlott. Ez II kis uÓTvány sz~pen és :l.ldo
u tOS8i1 \'~~zi :I m"go mUllk~ját és le ljesiti kölelességei t. 

Za lacgcrnei'En no\'. 17-~n megtarlotI iSlenliszlC
lell.'n dr. Q W (;lIbe, naigAl!. A tlivek II kOzel; é~ tAvo
labbi tOrnyékTui is népen öuzel:ytllekeztek s l4;"en r~
nesüllek az ,irv:lcsora :l.ld~ slliban. A templomot zS llfol~Slg 
meglOl tölle az érdeklődö k seTege. A szolgAlal clökészilését 
d, 'Tónan <lJ;tfn kOzjeg)'zö és d,. 'lJo,blfu 'fi~d,1I3 OTYOS 
lest véreink végezlé~. 

Erdély. 

Egyház i főtanács. Kolozsvárott dece.mber 
l5. én illi össze al: utliláriusok parlamentje: az 
egyházi fölanacs. EzI megelőző leg decembe~ l..j-én 
a kUlönböző társftda1tlli egyesOlelek tartottak meg 
gyüléscikel. Ezekről az unitári us nagy ~apokró l 
13punk kövelkező számában hozu nk tudÓ"llást. 

• • • Gramofon k6le , önzots. AlJrassai S. Ifj. eg)'csíi-
let egy n~gy asziali gramofont szerrett be. E7.1 csal.1di 
estél)"ckTe kOlcsönadja csekély kOlcsönzési dij f"'jében uni
t!irius családoklla~. É rdeklődni lehel az elnökségnél , 
XI., IVl kos·u lca 3. 

HIVATALOS RÉSZ 

lelké~zi nyugdijalapra idOközben be
folyt kegyes adományokat a Nyugdijbizotlság ne
veben is hálas köszönettel nyu!!tázom: Székely 
jflnos, Debrecen 32 P. Bartók Béla (eskilvfijekor) 
:xl P. Péterfy László (eskllvöjekor) 15 P. Or. Ha
lász Jánosné 5 P. Dimény Dénes :2 P. Agoston 
József 50 fillér, Szép János 40 fi llér. Ezenkivül a 
nyiregyházai szór"ány perselygyíijlése oszi hálaadó 
Omlep alkalmából 15 P. Erre a szent célra 
a~joll - nem a fölöslegböl, mert az egyikilnknek 
smcsen - hanem fIdjon minden jó unilörius a 
s!rijdMl megl tO))(lá évenie l, azaz f'gy pengő!. s 
akkor az egyh hi és álla mi hozzájárulássa! együtt 
tiz éve!~ beIm kitftzött célunkat, a 100,000 pengös 
NyugdlJa!apO\ lsten segedelmE>vel el fogjuk érni. 

Atyafiságos szeretettel 
Budapest, 1D35. dece mber 13. 

J6~all Mik/6s, 
pU!Jpöki l ' ik6riul1. 

A S'lli:nh!ibraho\ml unllátlu~ Ifjus ági konferen
dás lábor legutÓbbi cluAlHolás~nAJ a hiány 113'04 hllér. 

A Sumlábrah6ml plhen/Sre adakoz1ak : OTmöny 
KAlmán (V. Tészlel) 3 1'.·1, BUTi6n Fu enc (IX. rés1.1el) 2-
P._t, D im~ny Dénes, Izsó Livia (augnsztus) l - l P.-t , Za
ponel Gizella (október) 30 1.·1. No nles M~Tia (decemheT) 
20 1.-1, kcpes le\'elezOlapból 2 dTb. A 8 I. Osszesen 16 f. 
kiegcszilésut 34 I. együtt 8 P .• n mull hónapban elsdmoll 
1004 P.-vcl a végö~ueg 1102 P . KeTckitsUk ki 111in~ 1 elöbb 
1500 P.·re . • \ jÓkedYU adakozót ~u~1i :1'1. blen ! 

Islenliszleletl sonend 19~6 janUár Mban • • 

H • I 

~ 

A., Temp lomOkban : 

V., Koh.11)··u.4. 
• • 

IX .. IUkos-u. 3. ()lIul'üll 
• • - • 

B. , köUC!:IC!:kbcn : 
rt .. Ci •• -I. il. titl iliI. 
X., ) . J. r ·\tlt, frtl. Ildh 

• • 
C . Pes lkörnyéke n : 

Cscpcl- Templomtér! 
polJ!.1ri iskola. 

Kispcsl- W ckcrletelcJl 
ll. SZ. el. isk. 

Pszlerzsébet - Erzsébel 
ulea el. isk. 

• 

pszt!irrinc-Ail. telep I Kullurhaz 
Ra kospalota· ... lá Y.-IC I e pi 

iskola 
Ujpest-Szcnt Islván-Iér i 

IlOlg"ri iskola 
O., Vidéke n : 
Debrecen- Hatvan-u. 24. 

Unitár ius Imaház 
Pécs- Rel. tel\1plom 

1I.111~ lL.l1 . ,- 6.6b ... 

t. II !I. d. c. l! 
5. 19. • -I. 19. d.e. IO 

5. • • 12.26 • " • 

12. d. u. 4. 
5. • • 
19. • • 

19. d . c. \\ 

". d.u.4. 

12. • " "l6 . • • 

I. 1!.!1. d.e .11 

,. d .u.4. 

26. • • 

5. d. e. 10 
12. d.e. 11 -

8,o1J61olOl .~.1 

~zan Miklós 
rab:is Is\\'An 

FeTencz József 
Pethő István 

dr. Csiki G.1boT 

Barabh ISlv'n 
Ferencz józsef 

UT. Csik i G.ibor 

dr. Csiki Gábol 

Ferencz Józsel 

dr. Csiki G~bor 
Ferencz József 

Peth6 lSlvi!.n 

8aT3b:\s ISiván 

Barabás Isll'O\n 

dr. Csiki Gabor 
ferencz józsef 

_ Iskolások 

~~.'~_! dél· 
:I Kohtlry

kedde.n 

Nöi és 
ban 
vállal ok 

férfikalap nagy választék· 
modelek után alakitást 

PÉTER JÁNOS 
VIII., Baross-utca 82. sz. 

-1 ~ z te l en d6 
Ferenoz J~z;a ei 

urnak , 
Bmtapsst 

I V "'-( \' OS - 11 3 . ..... . , ~ 

l e l kJs z 
per~elyp~nl9'12 fillér., k i keTe~ités{U 9'2 fillh 10<l4 fillér' 
lHalad 103 P., 3 drb. kOnyYTc kitl.dé.~ ha\(\rozal szerini 6 
P., a jelenlegi hiilny IO!) P. UJból felkérjlIk azokal, akik 
rhzt \'etlek a konfeTenci'n, de nem jlirultak a költségek. 
hel, hogyakarAcsony "nnep clIfMljébcn hallgassanak a 
nl!n:lel 'u~é.ra és JlrulJallllk utÓlag h0174 fIllércik ke!, 
esetleg ~ngölkkd 'akik eddi" nem adakozUlk eue a 
Cel ri, adjillik I euel Mlil~k Jelll rlenleni a h~lralékOI. 

fdelö' kildó : Dr. 1\'611 Lbdó. -=--':::::::~~:""_-----;-;::-;--:---,---,~~---:-:-;;;;;-c--c;--:--,,;:---
MAlé-n}'omdl, lJudapul, VJIl., józsef-u. 6 1. 


	DSCF5980_resize
	DSCF5981_resize
	DSCF5982_resize
	DSCF5983_resize
	DSCF5984_resize
	DSCF5985_resize
	DSCF5986_resize
	DSCF5987_resize
	DSCF5988_resize
	DSCF5989_resize
	DSCF5990_resize
	DSCF5991_resize

