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Templomot Pestszentlörincnek ! 
A ])estkörnyél;i városok és községek között 

Peslszentlórinc volt 111. első, mel,ynek hivei a 
IUlhoru utAn ugynevezett "szórvanybaU tömörül
tek és unitárius öllluc!alukról bizonyságot lettek. 

Et a kis szórvany két évvel ezelőtt har
moniumot szerzett a S3ját erejéből. A mult esz· 
tendóben leányegyházközségge alakult. Most 
~emplomot akar épiteni. Kebli tanácsának mintha 
mind a tizenkét tagja világi pap volna, sorra 

Iá.togat.ják II hivcket, egymi1st biztat jAk és buz. 
ditjak az épités Iln~y mUllkájám. Szegénységük. 
nél csak II hitük és akarn.tuk Ilagyobb. Ha csak 
ketten vannak egyiltt, már II. templomról beszél. 
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nek. A templomról, melyuek körvonalai a ~éfl~Ö' 
kök rajzain vannak meg mint valóségra . k.e9dil~ 
tervek és a hivek lelkében mint él6 Igeretek. 
~Csak jönne már a tavasz, hogy utolsó erőnkk~ 1 
is odaAllbassunk téglát bordani, babarCIlot készl-
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teni templomot épiteni ". IgJ' remény.kednek, igy 
kcs;'Ul6dllek a pes tuentlőrinci Ull.ititnusok az al
Jmtó munkára. Pedig AldozatkészsegUkr61 csaknem 
anyagi erejüket megbaladóan ~izon'yst'tg~t tett~k 
mM. A szegény munkás, nkl heten kent meg 
busz peng6t sem kere~ éi> hÍlrom gyermekct .ne
vel, tizeuöt pengőt njáulott I I templom~a n .l1eg~ 
pengő egybázi adóján {eliil. A vonatfe,kezo,. aki 
két gyermekél tanittatjll. , butmr.1 pengo\'el J~r~l 
hOll?-A ll. templom köl tságeihez. I':~ havonta . llU~e~ 
gesen fizetik nz esedél,es. re~zleteke.t .. A mern~~ l 
terveken .lráfflt Oba Ulutánus epJtész mérnok 
testvérünk clolgozik. aki II rajzok elké~zitését és 
a költségvetés kidolgozilsilt tlijtalalltil vállalta. 
Mivel nzoubnn ó ~agycenkell lakik, a helyszini 
felméréseket Nág6 [st~'an fialal erdél~' i épitész
mérnök tesh'érUnk végzi. A nl. lúr. belügyrninisz
teriuru által templom céljaira udomnnyozott tiz
szer tiz méteres épület templommá való il.talaki
tasu. és kiképzése toronnyal és luuácsten:mmel 
együtt összesen tizezer pengőbe kerülne. Nem 
nagyobb ez az összeg, mint egy kis kétszobas 
viHa-lakás épitési költsége. Mégis fel kell vetnünk 
a kérdést : Bzabu.d·e egy leányegyhazközsegnek 
vallalkozni olyan mUllkáru., melyhez nincs meg 
a SZálszázalékos anyu.gi fedezete? Szabad-e 
Pest"zenllörincre unitárius templomot épiteni , 
mikor III tizezer pellgöbe kerül? Vu.u-e jOg!l az 
unitárius hitnek és élniakarásllu.k a mai szegény 
időkben olyan keresztet venni a válJára, amely 
csak ugy válbatik dicsőségére az Istennek, h!~ llZ 

ember az utolsó finér odaáldozt'tsáig megalilzko
dik alattu. ? j\'lert Pestszentlóriucrc csak igy lehet 
unitárius templomot épiteni ma! 

Mi azt mondjuk, hogy nem csak szu.bu.d, 
nem esak jogunk van hozzá, hanem szent köte
lességiillk. Föl kell epiteui azt u. templomoi, mert 
az unitarius lélek alkotásokra vagyik, dolgotni 
akar, hogy Mdozatos mUllkiljftval ~zentelje meg 
imádsagait. 

'I'izezer pengő kevés egy templomra, mikor 
vall milr hozzá hu.tezer. A belUgymJllisztériumtól 
hilromezf'f pengő munku.segély, Pestszent!ürinc 
községtól ezer pengő, a mugyu.l'országi unitarius 
lÍlrsu.dalomtól ezer és u. pestszelltl6rinci unitáriu' 
~okt~l ezer pengő. Már csak négyezer pCllgő bi
a.nyzlk. l~zen az össlegen bukik el, vagy szUle
tik lIl.eg egy unitárius templom. Ez az Összeg 
keres.1 ma ~erde Mózsát, Augusztino\' ics Palt, 
Zsukl L8.~ z lot es u. töbhi unitariusokai akik a 
koIOU\' Ílr i templom es a kl!t unitárius kollégium 
kövei kiizé beépitették áldozll.tos lelküket, hogy 
D:l~h.1 Ferenc szellemének hlljlékot teremtsenek 
al: ImlldkoJ::\sl'a, az elei re. r~ 1, az összeg sikoLt 
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bele a szegényseg sötét éjsza.kájáha: hol vagy
tok ti korOlllltanui IIZ unitárius lélek csod!~tettei
lIek? Ho\ pirkad IlZ égalj? Hol bontakozik a 
Jlajnal? Lelketek fényét fordítsátok egy unitnrius 
templom segél.vkiáltasa felé ... És ha It. lIagy idők 
nem !lzlllhetnének már nagy embereket, Dávid 
!<'erenc szegén~'ei adjátok csak KriSztus asuonya
ként két fillérllteket. Er.eruégysül.z templomképet 
es csekket klHdön szet a pestszcntlörinci leány
egyhllz1(özség a szélrózsa idl.nyai felé !\ csonka
orsr.ági unitllr iusokboz. C:lak alig háromszázöt
vellell értették meg eddig a testvér kérését es 
kUldötték el adomAIlyaikat. Hol vagytok li a 
többiek , akikre várunk, akiken keresztül hetelje
sllJbet mjtunl: az lsten dicsősége?! 

I~öl kell tegyük a másik kérdést is! Sza
bad-e, bogy egy unitárius templom sorsa hewen 
unitár ius szegény család, egy fiatal unitárius le
anyegyházközseg kizárólagos problémája legye!l 
a csonka hazában? Van·e joga egyetlen léleknek 
is, Il ki közénk t.artozik II közönyösség felhője 

möge rejtőzve nézni ezt a testet ölteni vágyó 
gondolatot? Mi azt feleljük, hogy: llincs. S mert 
a pestszentlőrinci templom az egesz magyaror
szági unitárius társadalom közös kinCRe, készit
jük tovább a terveket, kidolgozzuk a legapróbb 
részleteket és nuirciusban a jó lsten segedelmé
vel megkpzdjük az épitó m unkát. Hitünk könnyeit, 
reménységünk harmatcsöppjeit, unitarius életünk 
akarásait s a7. egy igaz Isten dicsőségét épit jük 
reá miuden téglára, mellyel emelkedni fognak II 

falak és Hem pihenünk addig, amig az uj temp
lomban imárnborulva meg nem csendül felettünkja 
harang. Addig pedig csak kongjou és zengjen 
tovább a mérnöki rajzok sl'gélykiál uisa és az 
épitésre vágyó unitáriusok buzgó imája: Temp
lomot Pestszentlórincnek r Pethö István. 

A JÖV Ö U T JAIN. 

Mi a célja a k o nfe renciás ifjuságnak 
a Szentábr ahámi pihen6vel ? 

Jöjjetek, kik mogfáradtatok 
ős lIlogrcrholrolte lOk ca én 
mogny ull'0&zUa~ beuuerckel. 
()látó II. 28.) Po n vngyok az 
ul, az Igazság Ól u ólel . 
(JAnolI 14. 6. ) Ak I 611 bon· 
nllm hiu, hll mllghal ls é l. 
(János lL 26.) Ahol kOllen, 
vngy h4rmtl.ll egybogyUlllo t.: 
az én nevomben, Olt vagyok 
kőzötrilk ••. (Máió 18. 20.) 

Nógrádverőcún a második konferencia egyik 
felejthetetlen Il!Ipjan tam aut II lelkckben n~ n 
gondolat, hogy földet szere)'mek rl kon{ercllciAg 
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tábor sAtmi nh\. "'öMet ott rl Duna mellett, 1\110\'1' 
megpihenni ős megnyugodni. a mindennapi elet 
terhet leteve lélekben, súvben felfri ssülni mehes
sen öreg és fiatal, ifju és gyermek, férfi és nő. 
'::8 ez ru: óhaj él azóta rt. szivekben, ez a vágy 
sóhajtozik egy áldott otthon után , ahol nem Yolna 
első és utolsó, csak egy volna: testvéri sziv és 
testveries lélek, egy volna fl mi orvosunk: az nf 
Jé1.uS f{riszl.us és egy volna. nz orvosságunk: nl', 
evangeli um és mindnyájan egy Atyanak volnank 
a gJ'ermcl;ci: az egy igaz élő Istennek. Ezt sze
retnénk meg\'.9Iósitani ezen a kis rölddnrabou. 

Arra. kérjük hitrokollfl.inkat.. hogy ennek 
megalkotására segitsenek bennünket filléreikkel. 
GYfl.korlatiJag ugy óbajtjuk:\ tervet keresztü l 
vinni, hogy 3Z összegsült pénzen \·ásárolnank 
NógrAdven5céll n Duna mellett egy megfelelő tel
ket s lIZt bekerittetnénk és épiUetnénk ró. egy 
eg.vszerü épUlelet. Az épület állana két hftló te
remből , külön a nó és külön a férfi konfereneiá
sok reszere. Ezen felül szükség volna egy nngyobb 
gyülekezési s egyuttal éttermre, amely felvftltva 
az előndAaok és rossz idő eseten nz étkezés helye 
lenne. Idövel természetesen mindezt bőviten i le· 
heine II szü kséglet szerint. 

,.:zek a belsiségek alkalmasak volnának a 
gyermeknynrnltatásra is. Ide lebozhatnánk iskolás 
gyermekeinket üdülni, fürdeni, pih en ni , felügye
letről ís könnyen lehetne gondoskodni. Egyetemi 
halJgatóink is nébány fillérért iidülhetnének a 
Dunn mellett, sőt szerény ígf!llyii híveink is pi
henhetnéuek ott II szépséges börzsönyi heg.Yek 
aljában. 

A pihenő bebutofozasa, felszerelése és sz 
élkezés kérdése mindenesetre fontos kérdések, de 
mar részletkérdések. Első mégis a telek megsur
.éu ell a pihenő felépítése volna . Erre a kiadásra 
is oly nagy összegre van sz ükségünk, amit 3Z 
ifjuság egymagába nem tud összegsüjteni. Ezért 
fordulunk hitrokonainkboz azzal a kéréssel, hogy 
veqyék postán kiildC1ldó felhiL·dslmkat meleg ,figyel
fflukbe és adu}iOlZMUlk a mmes célra a (elhilJáshoz 
csa/oU postai be/heló lapon. 

.. Az aJdozatkészségnek meg lesz 8 gyű
molese. A gazdagok aranysira és a. szegény asz
~zoIlY . fillérerre egyaránt szükségünk van a cél 
ardekeben. Az otthon szerzese ti.ldozatot kiváll. 
Atdo.zr:U."k, amit csak lehet, hogy otthona legyel! 
a. ml Ifjuságunknak. 

, UjIJári László. 
II u u II II II p n 

7 erjessziJk az 
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Unitárius Ér/esi/6/! 

"'ÁT IGY? 

A Magyar Szemle szerkesztöje 
nem korrigál. . 

. Olvasóink bizonyára emlékeznek lapunk mult 
éVI novemberi számában közölt vezércikkre, amel 
.a sziunUzöll" cimmel jelent meg s foglalkozol! ~ 
~agyar Szemle oklóberi számában megjelent egyik 
Cikkel , amelyben ilyen kitétel voll olvasható: Er
délyben az IInitárizmus átmenetileg államvalr'ássa 
emelkedett és Dávid Ferenc lelkiismereti küzködé
seiben eljutolI az istenség tagadásáig." Mi liltakoz
tu~k. ~allásunk ilyen igaztalan és megszégyenitö 
bealhtasa ellen s erre a cikk irója dr. Parka$ 
GrJula berlini egyetemi tanár egy hozzánk intézett 
levelében megátJapitotla, hogy nem akarta egyhá
zunkat sérteni s a sérelmezett mondat az ö kéz
ira/aban igy hangzott: "Erdélyben az unitárizmus 
atmenelileg államvallássá emelkedett és Dávid 
Ferenc küzködcseiben eljutott JktUl istenség~f~k 
tagadásáig." 

Mindenesetre a két szövegezés értelme közöt! 
óriási kUlönl>ség van s mi azáltal, hogy e levelet 
kaptuk, teljesen megnyugodtunk a szerzO szándé
kai felÓI. Csak még az volt hátra , hogy a Magyar 
Szemle olvasói is tudomást szerezzenek a végze
tes sajlóhibár61. Ezért egyházközségiJnk elnöksége 
felkcrte dr. F arkas Gyula egy. tanárt, hogy egy 
hasonló tartalIllu tiyilatkozatban közölje czt a 
Magyar Szemle olvasó táborával is Az egyház elnölf
ségének levele 1934. december Ig.-én ment el 
Berlinbe, amelyre december ::!9.-i keltezéssel f. évi 
január 3.-án a következő válasz érkezel! : 
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levelének t·étele utál~ azontlal irtam a Magyar 
Szemle szerkesztójéllek és kértem helyreigazi-
tásom kiitlését. ilUly tisztelettel 

Farkas GYlt/a s. k. 

Ezekután egész nyugodtan azt várta egyhá
.zunk, hogy a Magyar Szemle szerkesztője dr. 
Szek(ii Gyula egyetemi tanár a folyóirat februári 
számában le fogja közöl ni Farkas Gyula cikkiró 
nyilatkozatát. Azonban ez nem történ! meg. A fo
lyóirat szerkesztőjének nem volt surgós és nem 
volt fontos, hogy ez a kellemetlen és megszégye
nitő kitétel az unitárius egyházról letöröllessék. 
V:ljjo n mi lehel ennek az oka? Nem /udjuk, csak 
eppen találgatiisokra vagyunk kényszeritve. S ezek 
a találgatások annál keserllbbek, minél tovább 
marcangolja IeikUnket az a gondolat, hogy a ma
gyar közv(dcmcny elő tt még mindig istentagadó
ként szerepelílnk Szekf ti Gyula jóvoltából. 



Mi lebel az az ok, amely minl( llyen lIyilhln 
érezteti ellenszenvél az unitárius egyhtIzzal szem
ben a Magyar Szemle szerkesztője? Talán azért 
haragszik r'nk, hogy a tengernyi ordöztetesben 
megfogyalkozott számunk ellenére is lsten segit
ségével helyet vivtunk ki magunknak a magyar 
nap alaU? vagy taláu azért, hogya néhány ezer 
fMyi úniláriusság olyan magyar értékeket adolt a 
riemiétnek, min-t amilyen Dávid Ferenc, Hellai 
Gáspár, Székely Mózes, I<riza János, Brassai Sá
mttel, BOIöni Farkas Sándör és Berde Mózes, hogy 
a ki!jebbekel ne is emlitsllk? Vagy azérl, hogy 
ezek a1: érté'kck mindig a magyar öncéluság és a 
magJar önérték képviselOi voltak anélklll, hogya 
sierkcnlO ur állal agyondicsér! .I1ermán kultura 
el6it hajlorigtak volna? Talán azéri, meri mi sokkal 
rokonabbnak ércztok magunkhoz a latin szellemet 
s inkább" ebbOl meritettünk, amikor IeIkUnkel gaz
dagi/ot/unk, seniminl a tőlilnk idcgen germán kul
lurábóJ? talán igy akar a maga körén belul fi 
zetni a szerkesztO úr azért, mert mi fanatikusai 
voltunk a magyar összcfogásnak, s Rákócú áldo
zati t!lzét mi is versengve szitottuk, mikor a ma
g~at egységről, a magyar felekezetek hazafias ösz
síetartásáról voll sz&. Talán azérl ércz valamilyen 
be nem vallott és talán maga eltilt is titkolt ellen
szenvet, merI ahova. lépIilnk, !ábunk nyomán a 
magyar szcllem diadalmaskodott, szcmben a fél 
tékenY' és uralomra vágyó némd lélekkel. Talán 
azért, mert a félig szász Dávid Fcrencben a magyar 
rész kerekedett felül és lctt belOle a magyar Gé
niusz egyik féltve örzölt csodája? Talán azért, 
mcrl Igehirdctése nyomán Kolozsvár, a szász fé
szck a magyar kultura fcllegvárává és a magyar 
Erdély kincses fövárosává alakult ? 

Ki tudja, ki tudja? I Ki tudná fe lderiteni 
a lélek féltve örzöti titkos kérdéseit? ! Ne is ke
ressllk, ne ls fárasszuk magunkat tovább cnnek 
feszegetésével. Hanem tegyil,nk fel magunkban két 
dolgot. Elöször azt, hogy egyházunk vezetőit 
c~ell tul minden sértő Hangra figyehnezlelJUk, hogy 
az gydr~an, a törvényes hatá ridőn bel U! a joO' és 
irot! törvény erejénél fogva vethesse vissza az" el~ 
lenOnk inditol! támadásokat 

A második dolog pedig az, hogy ncm törödve 
a tetSlés vagy nem tetszés hangjaival és cseleke
deteivel mi járjunk egyenesen azok után a szent 
eszmények után, amelyeket mi az evangeliumból 
tanultunk és amelyeket a Kárpatok koszoruzla szép 
magyar hazában immár ezer év óta megtisztult 
alakban közel négyszáz éve hIszUnk és vallunk 
El a mt crösségUnk és bizodalmunk. Amig ebbe~ 
maradunk, a pOkOl kapui sem vesznek erőt mi _ 
rajlunk, sem itt e h!lzábllll, sem !IH a bérceken I 

IT u.ixlv. , 

KRÓNIKA. 

M agyarorszá g megbecsüli az 
unitá riusokat 

A mult Ilyáron Budapesten jatt Charle' U. 
.. Toy az Amerikai Unitárius Rgyh:\z alelnöke. Az 
Itt lrl.toUal,rÓI n1. előkelő és széles kÖrÖk\.lcll ol
vasott nChris/ian nellis/er~ c. 11I[llmn II fenti ci
men tI~ itt köyotkezö cikk~~ t irta: 

.130s7.ke nelll lct 3 magyar. Fővárosa fejedelmi nép
ség. A Dun~n Budapestre érkelni valami ftlnséges g~ö. 
"yörlis!!g. Egén nap méllósAgleljesen siklolI hajónk leFelé 
a széles viz hátán, vid~m fürdőzök, töriéneimi kaslél)·ok. 
várromOk. fe jedeilnek és királyok k illűl t féSzkei, őSI szék
helyei maradIak el mellellünk a partokon. Egyik-mbik 
szembe jOvó hajó olyan vol t, mint a Noé bárkája, amint 
megterhelve lihegell fOIfelé bi rokra kelve a nagy folyam 
sodrával. KöszönlöU a Kárpátok csucsa. Elsiklortunk al 
ősi magyar koronázó város melleIt, Pozsony meHell, ami
ből Illa Szlová kia fővilrosa le tt S láttuk EszterJ:;omol, a 
magyar herccgprimások székhely!!!. 

Este voll mire megérke7.lünk. Mcselí!nyben \Undök_ 
iött a város. A söléltö MargitSzigeten Iul, minI valami 
valami óriási ragyogó gyémánt nyakláncok egy óriási ki
rálynő nyakán, ugy függle k a hidak a fOlyók kirMynőie. a 
Duna vize feleli. A parlament épületének égbeszókeHó 
tornyai a folyó bal parljáról, mint valami komor közép
kori lovagok nhlek ~t Bud~ra a rénybenuszó halászbás
Iyára és a koronázó Mályás tl,lmplomra . A viz 5Ötél, rej
lelmes habjai fölött könnyedén siklott tovább hajónk, még 
csak egy pár pillanat s a kivilági loll rakparton voHunk, 
hol mosolygó arccal köszöntöttek jó barátok, hitrokonok : 
megérkeztUnk egy büslke nép fövárosába. 

Csak mflsnap reggel vettem észre, Ilon ennek a 
népnek a lelke fojtOJl:a lÓ keserlJséggel van tele. KeserU
ségének naiyságához dacos büszkesége fogható csnpán. 
félflrbocra engedeU zászlók hirdelik Illa ennek a győ

nyörU városnak naiY gyászát, s fogják hirdeIni - mini 
értesUllem - mindaddig mig a Irianoni békeszerződés 
rendelkezései meg nem változnak. A város szivében van 
egy g)'önyörU tér: a Szabadság-tér. 1\1 1áthaló a régi és 
az uj Magyarorn ág virágtérképe, a kertészmlJvéuct re
meke. Szürkészöld szin jelzi a mai Magyarországot ka
nyargó folyóival, vörö~es barna az elveszirell terlllelekel: 
északon, délen, keleten és nyugalon. A térkép k/J rlll olt 
.a magyar hitvallás" .zövege, me1y a magyorok poli tikai 
aspirációját és vallásos meggyöződését ebben a lelkek 
mélyéröl fe lt örő kiáltásban juttatja kif~jezésre: . lli$zck 
egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy is ten; örök 
igauágban, hiszek Magyaror$.zág feltámadásában , amen· 
Közelében áll a Félárbócra engedell országlliszló, már
dny lalapzala alaH Nagyrnagrarország 72 drnregyéjének 
könnyel és vén ei rnegszentell földjével. Elölle állantJóan 
egy katona lépked le é8 lel. MögöUe a téren gyermekek 
jálszadoznak. Kérdö szemekkellekintenek fef idönként 
Mesanyjuk gondlerhes, Slonroru arcára, hogy miérl eélál 
011 lIUandóan az a katona, miért van a zászló félár bÓl; ra 
engedve és hogy egy klssf.\ odébb II vir~ggrupok közölt 
miért lill cgy f.\des~nyjr ~brholó szobor, ki FlIJllalm:\ball 
elveszielI Ilyennekc; ul;\1I kiMt, S 11111 Jelcnr nz II másik 
négy szobor : Enuk, Dél, Keler, Nyugat Magyarország 
lIem fclcJl, senl a ma:, sem az cInlil"i lIelllzell~k. 
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Nem ;~mercm eléggé kll1;ép Európa ~varo. h31:'or4 

kér,j~;1. MCltfeJclő lárCr; ismeret nélkill "clcményt scm 
mondhatok. Uml.,iu! hilrokonaink élnek nemcsak a1. egyik 
oldalon Masyarorsz~Ron, hanem II mhikon is Csehszlo
vákiában és Homániában is. Céhmk, hogy rnindnylljukkal 
alyaliságos szeretetben éljúnk .. Mi,ndczck . mellett ;s lelic- , 
leUen ncrn érezni és szenIÜl hinn i, hogy Igaza volt Mus
solininak, amikor Cd mondo~la; .1 Irattati di pace non 
sono elerni" és, hogya bt!kcucrződéscknek egy oly ér
Iclmü módosítása. mel)' Magyarorsdg jogos aspirációjá! 
is kiclégili clkcrUlhelcUen szUkSC!r. 

A b~kCS1.cn;ödések ,rcvizióJál vallási sltcmponlb61 
mondtlalja Mliln valaki rm\sodrcmHI fontosságu dologn.ak, 
Magyarországon azonban ma érthe t ően mindenki számára 
u a !egégelöbb ké rdés. A kormány is kijclentette. 1I0gy a 
magyar nemlCI elöli ma csak egy nagy életbevágóan Ion· 
lOS feladat áll, melynel.: minden más érdek és szempont 
alAremlelendó: il békesze rződés revlziója. A nemzet min
den erejc egységesitendő és ennek a nagy célnak a szol· 
gála lába állilamló. Nem cngcdhelö meg ezé.rt, hogya 
nemzet lelki egységét belső nézeteltérések klélel.ésével 
barki is megbontsa. Az unitárius egyház vezetői ugy gon· 
dolják ezért, hogy nagyon óvatosak kell, hog~ J.egyenek 
egyesclleg erőteljesebb unilárius propaganda kifeltése te
kintetében, nehogy ortodo" tlonfi!ársaik (m.ékenységét 
sérisék h igya ncmzet lelki egységél zavarják. A kor
mány egy ilyen akciót esetteg nem vennc jó névcn és az 
állunscgély nyujtásában esetleg nem mutatná azt a meg_ 
értó jóakalatot, amit ma mutat. Az óvalos politikát iIIet().. 
leg von más \'élemény is. Ar: a7.0nban egeszen bizon)'os, 
hogy az unitárius egyház, lélekszám arányál véve, sehol. a 
világon ncm részesUl barátságosabb bánásmódban, mmt 
Magyarországon. Józan püspök az egyház feje hi\'alalánál 
fogva a magyar felsőház tagja. Dr. Csikit, a mi81zióház 
vczclőjet nemrégiben m. kir. kormányfötanácsosi ranggal 
tüntette ki az államlő. Két hitoktató lelkészi az állam, il. 
letve a székesfőváros fizet. A vikáriátus javadalmatására 
ar. <illam egy igen értékes birtokot adományozott. Dr. Csiki 
és a többi lelkészek javadalmait is kie~észiti . EzenkivUl 
az állam, illetve Budapest székesfőváros támogatást nyujt 
templomépilkezésekre és más egyhbi celok megvalósitá
sála. A magyar kormány általában i{len nagy jóindulatot 
mutat az ősszes cgyMzakkal szembcn. 

At unilá rius központi éptilet Budapesten kö rtilbelUI 
1890·ben éptill a főváros 411al ajándékozot! telken. Egy 
vállalkozó l:pitettc fel, aual II kikruésscl, hOKY ölven évig 
ö Nveti az épület jövedelmét, fl alanán átszáll az egy· 
hátra. Halála után angol és amerikai hitrokonok segitsé
gével az el:és~. épll1et tehermentescu az egyház birlokába 
került. Itt ~au a pIlSpöki rezidencia, egyházi közigazgatási 
központ és egy templom he\yis~g beépitve. 

Tulajdonképpen ez az eKyetlen egyházköuég van 
BudapeSIcn, mivel a másik : az Unitárius Misszi6hilz or· 
sd.gos jellegü, s ii}' tevékenységét nemcsak a 16virosra, 
hanem a vidékre is ki kell, hogy terjessze. A misszóhb
b3U rendes isteutiszleleteket tartanak, bennc szép és ki
terjedt c~yháztársadatmi és karitatlv munka folyik, kUlön 
a\l61izető hivci azonban nincscnek. Az épUlct az angol es 
amerikai Unitárius Tá!1;ulatok váMroJták !923·ban. Hu
SZonöt bérlakás, lelkészi lakás ts egy szépen beépl telt 
tcmp!omhclyiseg van bcune, mely 1929-ben épült. 

Budapesten rendes istentistleleteket ebben a két 
tClIlpl(lInban és mce kél iskola épll1elbcn tartanak Yasá r
naponk~n l. l~zenkivUt még Budapest környékén ,.yolc és 
/IZ orstflg tbotabb cső vidékein összcseu 25 helyen lar-

tauRk IdÖl1kénl alkalllli ugy rendu illtnlieZlelel,eket A .WI
gilatokal kilenc lelkész '''Ia el, kik kOdll Ita' ill lövir~_ 
ban, hMo91 a vkIéken laki~. A ... looq. ~vl Slalisztika ne
rinl 6226 unitárius hivől részesítenek Iclkl gOQdozbbao. 
akik közlll 1200 a Yitlék~11 S1é l slórt~l\, tiz léteknél kevo
sebbet számláló csoportokban é], 

Leheletlen egy rövid cikk ke retében l Magyaror_ 
szágon folyó unitárius mU(lka rontosdgit még csak me,_ 
közeJit6\eg is jellemcwi és ~r l ékdll1. C" k annyi~ mon(\h<t_ 
tunk, hogy a kormány j6indulatu támogatása melle~1 hí
vatot! munkások, lérad;,alallan buzgóslsgRal muuk6lkod_ 
kodnak az Ur kertJ~bcn, hol az igat hit, ft lislta ~rkölcs 
és 3 te~lvéri s~erelet virágai nyitnak, Hlaloznak. A kert 
kapuj.!Jnak homlokzatán hithü .magyar teatv~ reiqk Oai jel_ 
szava olvas haló : ~EiY at ls ten. ~ 

Rhbez a cikkhez nem kivll.nok bozz/t.füzn i 
semmi magyttrll.zatot, még akkor sem, ba vQloa 
mit. ElégedjlInk meg annak megállapitásával, 
hogy soha egyetlen kü lfö ldi ember sem láttu. még 
tisztabban Magyarország s be,nne az ~itárius 
egyház helyzetét és soba senki jobl:!",n roeg nem 
értette nemzetü nk nagy gyászát, mint Cha,les R. 
Joy az amerikaj unitárjus egybAz alelnöke. Mi
nél több ilyen barAtnnk akad, minél több olyan 
cikk jelenik meg a külföldi sajtóban mint az 
övé, Magyarondg anná) gyorsabba.n halad 1.ta&Y 
nemzeti célja fe lé. Charles ll. Joy \i.nuep.élyes 
igerdet tett, hogy a megismert ,magyar igazsag· 
nak minden istenadta erejével hüséges szolgá
lója lesz. Igéretéböl hirIapi cikkeivel, politikl\i 
forumokon és az amerikai tádióban tartott szá
mos előadásával és hasonló tf.\ny kedése,iv~1 D,1ar 
eddig is sokat bevMtoU. Mindez aZ~..9-Q\\n c,s'llk 
kezdete, amint ifja, egy élet I,llunkájának, me
lyet az elmult nyar 6ft!. Ro rnugyl\r Il~y s~olg.~I~
tá.ba áHitott. Az unitárius egyház eddig 18 kote
lesse/l'ének tartotta és ezutáu is kötelességAnek 
fogja"'tartani, hogy Magy~ro!sz~uak .8~ ~g~ság 
erejével mjnél több mege,rto es ae~lt~ bl'rMot 

dr. Csiki Odbor. szercr.zen. 

IFJusAG. 

Ahogy ml (atjuk er:déJyi ~f:t..,.."..,el . , . 

A sor~ kUlönös jMéka, bogy eppen akkor 
erkeztem Budapestre, amikor az jtteni ifjuság II 
téli konferenciáját ttl.rtotta. örömmel vette~IéHl'lt 
a konferenciá.n és en nek Bzokásos megnYllaGko
zé.saiban: alkalmam nyil t. megilUlle.rkedni magyar· 
orBzagi testvereimmel és lbizonYOB~áJ!:ot szerelm 

mindazok felöl, amiket hallottam Ioluk. . 
Erdélyi szemmol néztem ,minden t, a Jelell~ 

Ro jövőért: mindezt a meguj'lodó magYMorsllAgl 
unitárizmusért. 

A gazdasági és lelki vál8á~ t~hl.n sehol =
éreztetette annyira hatását, mULt II magy . 

Ö tö reme·IlY-szúgi unitárius ifjul>ágnál. ssze rve, . , J 
te\(mUl ül és gondolkozik ll. • .B.emm~te.veBs: 
egyenlő tétlen!léghel1 . KonfeJ'cnCliltlk, ne.1l\zl'dé • 



prooh~máu rágÓdik és uéha-néha még demon
sU'á1 is. Ez a kUlső tevékenysege. A belsó egy 
mjongásszerU misdikumbau és erősebb támas.p; 
keresés bell nyilvllllul meg. t:s ez \'aI6ban logi
kus fejlődési menete II háboru ulúni ifjuságnak. 
Hzeken keresztUI ment minden nemzet ifjusága. 
Csak mig a más nemzetek ifjusága, vagy az 
itteui más vállasu ifjus'g kűresztUl ment és to
vább megy é!! halad, bármilyen nehézségek is 
tornyosulnak az utjBba, addig az uni tárius ifju
ság megállott és nem lllegy tovAbb. Bünösnek 
és gyengéuE'k érzi magát, fél a küzd elem tól, a 
munkától: inkább ssivesebben marad egy helyt és 
csendesen várakozik. Ennek lMtam fényes pél
dájM és bizonyságát II nemrég lefolyt budapesti 
konferencián. 

At tmillirirmlts jiilJoje <1!orosal1 önze van 
kötve az ifjtlsdggal. És az ifjuságnak ezt tudo
másul kell vennie. .11eg 'leli értenie az ezzel járó 
!elelőseg,t. MagyarorszAgon .!~ cselekvő, küzdö és 
hurcoló unitá~izmusnak van csak igazi jövője. 

Erre IIZ unilárizmusra vár az rt. feladat is, bogy 
részt vegyen az uj' mllgyar élet es ut megterem· 
teseben. A% idők sulyoslln rnegváltoztllk itt. A 
vnllas\ nem lehet elválasztani az élettől. Az el
választás egyenlő az öngyilkossággal. Hittel es 
isteni szeretettel dolgozni! Meglátni Istent a 
fényben és nyomorban! Megbll.llani az ő hivó 
szó:r:atát II munka müht::lyeiben es II templomok· 
ban. Egybekapcsolódni vele nemcsak egy hétell 
egyszer, hanem minden nap! Ö~8zekö~ni az eget 
a földdel - a magyar ugarral ... ez az eljö· 
vendő magyar cselekvő unitárizmu8. 

A magyar ifjuságnak kötelessége resz tvellni 
az uj magyar élet és ut kibarcolásáblln es meg
teremtésében. A helye ki vaD jelölve II többi 
felekezet ifjua~ga között. Ezt II helyet el kell 
fogillIni és ezért a helyért dolgozni kell. A ma
gyar élei és ut megteremtése, amint egyik ifju
sági lap irja "Ilem diszkapuI, toa;r,tos hazafisag. 
ban, üvöltő irredentizmusban, más nemzetek és 
fajok azellemi és lelki kincseinek lebr.csülesében , 
hanem a mugyar'dtJ pO'!1tiv értékeinek kifejleszU. 
dben dll~ Magyar ut és élet az evangélium po
zi\iv fajlueretetcnek értelmében. 

Ami az unitári us ifjuság csöndesen kon· 
ferenciázott, a dolgor.ni, teremteni akaró reformá
tua ifjusllg II . Magyar U\~ c. lapjában öt pont
ban terjesr.ti e16 követelőleg az egyházi főható. 
ság ele a következőket: l) telepítés, 2) radikális 
birtokreform. 3) uj örökösödési törvény, 4) uj 
gazdal!é.gi rendszer és 5) a közoktatásügy át-
8r.ervethe. Ezeket terjeu.tette elö a reformá
tue ifjusftg. E~ekben látta fl kiutat II magyar 
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(reformil.tus) jövő érdekében. ~s mirllle7.t teIle a 
jövő felelóségének teljes tutlatábnn. 

És · az unitll.rius ifjuság? .. a régi utakhoz 
hiven konrerenciázott. Csak konferenciAzott. Mert 
II. konferencia nll.gy lelki hatásának eredményét 
sen ki kétségbe nem von bnt jn. De nem lehet meg
állani .itt .. Nem lehet megelégedni iL konferencia 
eredmenyeivel. Tovább kell menni. ki az életbe, 
a munka eszközével kezemben. Lelkemben laten, 
tekintetem II homályos és reménytelen jövön. 
De megyek és haladok, acélos akarattal, szilárd 
kitartással. .. kálvárié,kon, golgolákon keresz
tül ... az élei szen nyes hullámai közeilette ... 
megyek dolgozni Istenben bizó lélekkel! 

Az uni/arius ifjlUdglluk szerepe, söt vezelO 
szerepe vaJ~ a jövo kialakitásaban. 'l'udatában van·e 
egyáltalában ennek a1. ifjuság? Tudja-e azt, 
hogy az ő kötelessége tovább terje(l a konferen
cia határain .. . tovább, ki az életbe, a munku, 
rögös utján a jövő fel é. Ha fáj is, de fel kell_ 
tenni a kérdést. • Képesnek érzi·e magát orra, 
hogy felemelkedjék a. tétlenségből a munka te' 
rületére"? Vagy tul ua~nak látja és nehéznek 
érzi fel adatát?.. Ha az unitarius ifjuság 
fel!\datat tul nagynak es teljesithetetlennek 
találja, nem méltó a szerepre. Jelenje meg , 
van, de jövö lesz·e? Es ha lesz, milyen 
formában ezek után? 

Sok az aratni való és kevés II munkas itt 
Sok a munka és kevés a mun kás. Az onitarius 
ifjusagot, testvéreimet szeretném a munkások 
sora i köz' Ié,tni. Nehéz a munka, mert ugart kell 
mindenütt megdolgozni. Nehé% a mnnka, lllert a 
jutalom egyenlő!~ puszta életfent ll r tással. Es 
mégis ezen a helyen szeretném látni unitárius 
te!!tvéreimet. Ott a llinc8telen és munkátlan nagy 
tömegek közt, n munka éB kenyér, az uj magyar 
ut és élet megteremtése érdckében folyó mun
kában mutassák meg, hogy ncm halt meg a cse· 
lekvő unitárizmus . .. Mutllssák meg, hogy van 
erős hitük, bizalmuk és szeretet.ük Istenben, em· 

.berben é!! ft jövőben. I~s ekkor B1.ehb lcsz az 
unitárizmus és ar. ifjuság jelene, biztafóbb és 
reálisabb a jövője. Igy látjuk mi erdélyi szemme~ , 
mi akik keresztül mentünk ezeken CS megknptok 
II kiutat a s?ebb jövő feré a hittel megszentelt 
munkában. 

E. ,J~ . 

Az Unitárius Értesitö a 

megujhodásér/ küzd! 
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HIREK. ---
Az unitárius család. 

8őz&11 Pál és OécJlj Mária fcbl,/tár H án 
Budapes/ell unitárius h~zassá,qot k~to·lIek. ' .' 

'tltry Bélll 6s (;!lor!!! Idll t Iszta "It1utanus 
házasságdból december 29·éll R ./íkospalolán kislelÍny 
sziile/ett , aki a keresz/s6.fJb,m EFa, Gabriella 'levet 
kap/a. .. . . 

Péll lek Sál/dor és AdorJlín JTllw tiszta U11~' 
tárilIs ha:asságdbol jamllír J3-cin B udapes/en kis 
fil~ súi/eteU, aki (I keresdséf/betl a Rudolf, IstI/án 
Ilet'ef kall/a. 

.. ..(qostOtI Jó:.se! relulorfo1ó'r::siirmesfcr egy
hÚ:i. kebii tanlÍcsos ~s Bogdán .Júlia tiszta " ,tiM
r ius I&/lzasságából jamtár 22-éli Budapesteli a he
tedik él6 gyermek mcgsúilctelt, aki a kcrcsdsé.qOe Il 
a NW/In", Dávid, Fereuc ne/"et k(1)/a. .ti kereszte. 
/fst JO:'Ull JJiklós piisIl. vikár;,,,, véqeele. [slel' ál· 
dás/ö legyen az ImitanilS csallí(lon! -

Böjti istentisztelete ink 1\ ll~t böjti va· 
sfmmpon delután ü órakor a Kohfll·y· utcai temp
lom bilII lcsznek. Az első t J ózan Miklós püspöki 
vikárius tartja. múrc iu!! 10·61\. A sorozatos előa
dások tárgya : ~ A magyar böjt.~ 

Kossuth és az unitárizmus ci men tar
tott előadás t 1(omics Kálmán tll.nfl.r, a DAvid Fe· 
re llC Egylet cstélyén. Másolatban Ilmtllttn. be 
Kossuth 1'll.jOSllllk apjához Kovúcs Kúlmfl.n ko
~or,svári unitáros koHcgiumi igllzgatóhoz 'ISS l- beu 
Irt l~velet, melybcn !IZ unitárius egyházról eiig
mero Sorokban nyilatkozik és l\ jiivö valldsá"/l!lk 
116Ve;;:·i az 1t1litárius valllÍS/. A levél egyes reszei t 
fel IS olvastIl a~ ill usztris elöatló . . Jóta1l Mik16s 
pUspöki vikárius ml'g emléke1.e tt arról , hogy g.ver~ 
mekkorábfln '['orda vflrosn.hnll nevelő apj a mellett 
ta~1l1lta meg a ,.Szab:ulsflghare története" füZI'· 
t~lböl Kossuth nevét liS?lelni és ifju korában 
h.ossuth. l ,sjos 9().ik s?Uletés naJlja alkahnából 
taTtot~ Unnellél.\'en költeménnyel Aldozott II nagy 
hazafI 97.ellemének. Arról is emlitést te tt , hogy 

fl? oxf,?rdi t!lIHlhm\n.Vlltj{\t\ ér~o 6t a gy!\.S1.hir. 
hogy h.ossuth meghalt M 6 nunt Myjl\t s irnltJl 
me~ II ung.v hnlott l\t . W'EtIII nrról RZ öröm
IlJlllról emlékezett meg, a mikor 1\ rö r~nd ih (1I1 meg. 
hizfl.sAból . v.ezette 1\ fó rendihAz hizotl ilflECt\ t II 

new-yorki l\o!lSlllh lIzol.Jor leh'1111'1.ésére. A temp_ 
101ll0t .m~gtöltó kö7.önség, ~é~zé l'ól n:lf.;)' figye lem. 
mel kIsert es tély t dr. ( 'Ih Gdbor iml\jn Ilii/y 
(tyu/ll i .1r,irtCl hegedllm üvesznő es dr. ! 'ilé~ Kllu
l"itls:ky f :mil gordonkanll1vés1, IIHi veS1i jáléku 
Bodóc~y. SC~1Ido,.6 r.r: ésteljes S7. I\val:\ta cs !l gyi\le~ 
kezet zaróeneke t ~ tték teljessé. 

;'I li, Rkik réS1,t vettülik, csak RZt mondhat
juk: Több ily en est6ly es megtelik a templom 
minden es'6IY~1I hnllga tós{lggnl. AD/w id li'erenc 
Egylet. ull itimus e!l:yesUlet és m6g II más vall!\.. 
suak IS, ha odu elmennek, unitdrilIs eszméket 
és gondola toklI t kiv:\II ll:l k ott hallp:atni. 

Itt jegyezzlik meg . hogy KOII/ics Kii/m d" 
ta nM elöntli\sl\t röv iden 6s Kossuth "ajOS levelét 
bú ki\'onntban lapu nk következö f!z{l.Infl.hllll is
me rtetni fogjuk, mivel \l1 illdún unilárius ember 
érdeklődésére számot tari. 

'" 

Egylet nagy l!nlcklödósscl 
rendel. fcbruil r h6 I'J-l!n at 

I . 3. 

Szegény u n itárius gye rmekek kará
csonyi c ipöje. Az Uu it:\ rius Er l esitő jllnuRri 
szim la il h,'l. 1I\ erzet6vel em lékezett meg miml· 
azok ról a jó~,;i vii hiv>'inkr61, akik 1\ kR.rA.csony 
ilnnepe a lkalmáva l f\ szegények segélyezesere ál
dozatuknt meghozták. Egy nevet ~zO ll b~1\ s z~n 
dékosall jelén számunkrn. hflgy tunk es pedIg Rzer.t, 
hogy róln. kii lön e im alatt is meg:em lékt:~\'e .~I. 
veinknek n. j ócselekedetek fr'y l1korláSll.ra oszton
zést ndjunk. OihlCzy I(rpd(l egri bőr~eresked6 
atyankfiáról vll n SZÓ, ki SZIVÓS székely k,lnrt~ssIl J, 
becsiile tes és szorga lmas munkávIlI aJapltottn 
meg Egerhen jóne"U bórk r. reskedését. ' l'udaIAbnll 
nUl annak, hogy n s ikerért Is tennek II1\.lá\'nl tnr
tűzik. Há.lája sok irányu jótókony ság:uan nyert 
IllÍLr mindenfelé kifejezést. Unitúriu9 .szeg:é~,.y 
gyerme),einknek c ipóvel való ellátAsn célJhhÓ l .k ~ ~ 
karácsolly nlkn.lmiLvll! több mint 5~O ~' . é r l~~k l~ 
bór és tulp IInyngot. Jutt :l lott lill. UmT{ums Mu~ 
szió házhoz. Azok, ",kik n~ .tltó~bl k~t k.urács?IIY 
IIlklllm{wal az Unitárius MIsSZIóbAztol Clpöt kalI" 
tak, gondoljana k nrrn , hogy Uli egy 1\l~lyell ~~ : 
Jásos unilárius székely e~ber I ~ tell. IrRnt \ ll ~ 
hálájának a gJ iimölcse, kmek lute J~cgele~e(t 
tekben jut miu clig kifejezésre . ST-Olg6lJon ~~. so 
nak is kö\'c tcndó példúul. BocslÍsso.1l mrg ~O~lt::~ 
Árpád, hogy nevé t igy kmön kI S1.~ r 'esz e I . 
Tudju k bOI!Y ezercnysége liJtukoZlk ellene, de 
példl\játmn buzdiló erő VI!1l s ezért n:ég uzt. ~! 
Aldozatot is meg kell hOZllLD , hOg.VOIlYlc!Vános·) · 
el é keriiIjön. ( r. S. • 
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A M. A. V .• r"l!:pl ~tdrvány kar!!ic.'Jonyfa Unnq;· 
"tEyc. Deccmher 26,·~n dtT\lr~n kő\)ánya; !m~hj7.baJl őt· 
vcn unitárius c~al:ld 3 Z advenli vllrako1.tls hClCIJe5ed~$énck 
IIrllmragyogAs~ l'al a s.emében, A1t1ozoH karácsony cml€:· 
kt'nck. Ezen a7. istenliszlclel1cl ej!ybekll1ölt kar<'lcsonyestén 
30 .l'1·crmek részesült az Unilárius Nöszövetség cukorka· 
és 20 lanuló.l!yermek IJzv. Bodóc1." Oáborné tans.ze~ek. 
bőt összeálli tott szereteladornányában. A ~zt'pen leIdInItelI 
hólehér karácson)'fa alaU a hannonium han!!jai mellett lel· 
CSCJldDlI a .Menn~'böl az anl!sal". /ltai~ Nagy Andor, 
Ilaidc~cr Gyula ,,5 eliö/! a ~7.ent cstt" ClmO k öl! CmÓn~'ét 
~za,'alta el. Al Meun)'ák S1.lv(:ntk Szereletél. nlllll a ka· 
cson)' lej!:szebb ajándt'kát s7.i,'he/slóló történetben U~II a 
2yermckek cM Darkó lJeI" lelkén, Az a Icn)'Ogllzó I'!n'e
lem, melfycl II gyermekek minden ~lavál les!!!k, már ill i~ 
eh!j!.I!é kifejezte II hallj!atósáe h~t<'llát c kedves karáCSOnYI 
emlékér!. Ezulán Fckefe ld", szón':\nyunk már többS1.ör 
hallott kis szavalÓnlliv~S7.c. Tdbori Piroska \,Karácsonyi 
alO;>IIl " dmü k~ftemén)'ét szavalta el, rnegkapó lelkesedés· 
sel és odaadással. 

A stereletadományok kioszlása után a azent este 
áhilalával, a7. ajándékOzás öröllléllek ti sttasilgával csendült 
fcl a g)'ülekelet éllcke. 

A Perc:lelné Kozma F lóra Leányegye
sü let életében V{t!tO?'!LS történt, amennyiben több· 
esztendős kitartó munkll utlln dr. Enycdy Róbertné 
megvfllt fL leanyköl' \'ezetésétól és fL Szövetség 
bizalmll Varga IStvánné, Pallszpcrtl Máriát hívta 
meg erre II IIllgyfontossl'lgu hel.yre, Az ó feladata 
volna, hogy az e~ész leanytársadalmuukat meg
szervezze és elő egészként belei!lessze egyház· 
társadalmi életiinkbe. Vezetésétől és leanyain k 
bu?gulmától sokat vflr az eg.vhá7.kö7.ség. Kérjük 
a leányos cdesan.vAkat, hOl?Y klildjék leányaiknt 
millden hó első ős h:umadik vasárnapján dél utan 
tel .j órakor a Koháry-utcai tanácsteremben 
összegylllő [eá.nykörbe, 

Egyetemi hallgatói nk vacsora·akcióia 
ebben a tanévben éppen II~Y folytatódik. mint 
az előző években. A vacsoraakciót az unitárius 
nószövetsej::: mej:::bizé."i1bólllil/!! dr, Nyiredy Gézam 
vezeti. A fői~kolások h eten ként harom esle kap
nak friss, meleg vac90rat. am(' lynek költsége 
egy·ecy alkalommal kb. 10.- Penl!ó. A szöv et
s~g: kéri fl. főiskolás ifjuság baril.tait, hogy akár 
penz. akÍlr természetbeni adományaikkal teg-yék 
1p.!letóvé (\ vac90makció további folytatásat. 
Pen?adomnuyokat fl. lelkészi hivatal is közvetit 
Az akció eddigi milködéseról jövő számunkba~ 
jön beszn.moIÓ. 

_ az E. K. Tan~cs jogait gyakorolja. f'.ltyMli elnUke a 
p.u~l?ö.ki vikár;u~. vil~j!1 c!"ijkc a rÖilonduok helyettes. 
lagla!; II m'ilyar állam tcr~lctén lakó cgyhhi lan~CS06ok. 
ÜléscIt nel!yedévenként rartJa. 

A7. lj!atj;(ató Tanács et évi elsll negyedi ülését janu~r 
29-~n tartOUa é$ letárjlyalta a legutóbbi S1ámunkban köné 
tell lárgysorozalO1. A többek kIl1.i'Jtt tudomáslIl velle a 
sárbol)árdi birtok felmérésére voalkozó jelentést és inth_ 
kedl:II egyes lerületi részletHrdések liszthása érdeHben 
Indítván~'t fogadott el a Slórványoun élö híveknek a~ 
egyes ell)'II<'1zkllzséitekhez való területi beos~li\u tárgyában 
mely intézkedés !lllal az ellyhátkölségek élelkéPf'ssét!.~nek 
fokozását és a hivek céfszerlibb lelkiilolldod.s.'1t kiv~nia 
szolr;:álni. TovábM szabályzatleTl'etelet fogadott el az egy' 
házi adÓ7.ásra vonalkozÓlag. amelynek fi,.yelembevétel~vel 
az egye~ ellylll\1.köuégek mellalkolj~k adóz:lsisubályzatukat 
. FoglalkOZOtt a tanács a lelkészek IIYlIgdíjkérdésével 
IS. Szüksél!esnek "élvén a korftbban megalkoloH, de életbe 
nelll .~éf'letett szabálYUl . módosilásat és éle tbe léptetését 
a sznksé!!;es véleml!nyeslavaslatok elkészitésére egy harom· 
taj.!1I bizottságot küldött ki. 1\ tanács határozata értelmében 
ezuton ís felhivjllk hiveink !igyelmét a nyllgdíjatapra való 
adakozásra_ Kén'e. hogy éVI egyhhi adójuk bi1.Onyos há· 
nyadá"ak megfelelö összeget a pUspöki vikárius eimére 
al al~p javára bekif.ldeni sziveskedjellek. ho~y lelkészeink~ 
n~.k. Itletve. őzvegYClknek, ha meg~rdemelt összegü nyug
dlJat nem IS adhatunk. le~alább - öreg napjaikban -
egy slelet keuyérrcvalót juttathassnuk. (K. 8.) 

A Szentábrahámi pihenő létesitése ér
dekében kerte a kon ferenciás táhor vezetősége a? 
egyházközséget, hogy gyüjtést rendezhessen. Erftl 
az eng:edélyt mllrcius bóra meg ia kaptAk A fel
l1ivásokat február hó végen küldjük szet II hivek· 
hez. KerjUk kedves hiveinket, ne dobjilk papir
ko~árba. a felhívást eS a befizetó [apot, banem 
küldjék el fillérei ket cs peng:ői'ket erre ll. Ilemes 
célra. Bogo.\' mi a célja a Szent:ibrahnmi p ihe· 
nőnek, arról lapunk e ht",i szá ma beszámol. Ifju
ságu llk eddig is nllgy lelkesedéssel adja megta
karitutt filtéreit a nagy és nemes célra. 

Könyvadományokaf kér a l>1Isszlóház. A bll' 
daposti Unitárius Misszióház Bizottsága elhatArozta, hogy 
ef!Yrészt a tanuló ifjuság, másrészt a naJ!yközllnség hasz· 
nálalára egy szakmunkákból és az általAnos közmüvelő-
dést elómozdító ruüvekböl kön}'vflirt létesít. A Misszió 
Hál ebböl a célból mar számos el!)'etemi kézikönyve! vá
sárolt, hogy az ifjak tanulhalását megkönn)'itse. Hiveink 
kÖ'dil néh<'lnyan adomán)'aikkal 1!,)'arapíloUák a Szen'ezés 
alatt lévo kÖn)'vUrat. A blzotrsftg kéri hiveinket, orvos, 
mérnök, tanar, iog~s1. és minden rnas testvériinket, nézle· 
nek Szét könyvtáraikban s nélk01özhetö kön)','eikel és 10-
lyói ral3ikat ajarnléko1.zák II Misszió Ház könyvt~rának. 
Minden adományt nag)' h~lával fogad II nemes cél érde· 
kében. 

János Zsigmond fejede lem életrajza 
Szen tmártoni" Kálmán hivlItott tolliLhöl megjelent. 
Mindn7.ok, nk ik anunk idején n lilii elöfir,ct e~i 
ivét aláirtúk, átvehetik lU; unit fu'i us misszióhóz 
lelkeszi bivat!lln.bnll. A munka ára 5.- Pengő. 
f;lIpunk következő Szúmábllll bövebben fogjuk 
ismertetni. 

l kUzdel
az ifju 

I szóm bó-
cikkekbcu. Akit ér

be IIKéveköles 
mindössze evi 2.
hivatalban is. 

A 5terkes:t14 Uu;nele 8 hlrllny81l kUld6knek. 
Felkértm kedvu hir5lollJ" r~ró munklluirllllima., hogy 
minden eg)'h6~1 uemenyrOl, hll elObb nern, legal6bb IIZ 
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h~miny keiif i kövc'ő h611111.6, · lg bedr61nll UiVESktd 
lenck ~ hirnnyngOI II II.tcrkeilzu'\.sellhe '"lIftrn;. mert kU
Il;Inbell nem Icsuk nhblln /I hcly,crbcn. hOl(y nz clkéself 
hiTeke. IlIpunkbllll közölicm. 

Vidék 
K eré.csonyfaOnn8p6 ly HÓdmeltöv<\,a rhely_ 

Iya n . Mini 111111(1;:11 karácsonykor, - ugy ~Z idt:n. i s külön 
karilcsorl)'fa ünnC,JCI tarIOttak II vfisárhcl)', unItáriUS gyer
mekek is. SokAig k(:ls~ges \'011. hogy Iltt:g Jehet·e lartani 
majd az Unnc,lct, Illcrl az (ircsen álló iskola termeit 
Igtnybc \'cUt a h:lIós!lg arra at eselre, ha mencklllleket 
kell e'hel)"ezrI' benne. J)l'ecmber 72-!!n délután mégis 
meglarloU.k II g)'cwlckek karácsonyá!. Egy résztvevő ,gy 
bo:sléh CI az IIIlIlCPS(:gct: 

Szomoruan gyUkkctHlnk erre az ün"eps(:J;:re, amely
nek máskor !lllll),i Yárako~ással és .vidál1l~á.'l'gal stoktu~k 
elmen!!i. Szomorua!!, mert RZ akkOrt hangulat,. a menekül
tek \';\ras3 sorsukra gomlolas sl.lt~tebbre sZ1l1eztc II ka
raCSOII)'kt'l~elcd t énck miml ünnepél)'esebbé válÓ h3ngulalál. 
Ez a hangulat kisérte 3 kis 031'8,11 Bcll! cs Ormos Pa
likll sZlIvala tail , il g)'erl11ckek k;uácsonYI énokét. Aztáu 
könn)'essé vállozol!, - amikor a lelkészünk bcHélni kez
dell erről a karácsonyfa IInnep·élyröl, 3mely S1.cgényebb 
miut az eddigiek, nem azcrlminlha kevesebbel adtak volna 
a hil'ek, _ óh nem, - 111l11enl azé ri, ,meri . a gyermekek 
lemondlak az ajllu(lékOk egy r~sl~ról, mm,.le!llk azt lllondta, 
hogy legytll kisebb az Ő csomagja, ~sak Juttassunk belöl~ 
valami! a IllenekilIt gyermekeknek ~s. '::'zcg~nycbb a nu 
karAcsouyunk még karácsonyfánk sillcsell, - tllOndta a 
lelkész _ dé mégis gllzdagabb, mert ennek 3Z árából 
cgy n~MIlY darab fa Icu majd egy menckUl t tilzhelyen, 
amelynél a gyermekek. nin1éu karácsouyf.l nélkill üune
pelnek, mint mi. 

Azután ve lHett képeket mu1atoll be lelkészünk, ame_ 
lyeken elvonul1 az egész óteslamenhull . .. szines vetite tt 
képek feslellék az Amuló gyermeksereg elé a világ tcrem
I'!sé l, a szen\'edő Jóbot. lózsef történetét, mindazt, amit 
tanultak a val1.isórákon és amiket boldog örömmel ismer
tek fel a képeken. 

Somogyi Juli~ka sZ3valala és a .Menuyböl az an
gyalA • .. fejez ték be az ij 'H1e~ly szeUem! reszét, amely 
ulh minde[l gyermek egy csomagot kapott, nemcsak az 
iskolások. Es dacára a bcjeletl tésnek, hogy kisebb, sze
gényebb lesz a csomag - epen olyal1 nagynak latszOl!, 
mint máskor, - mert a csomagokban most .kürtös kalács· 
\'011. Megtauulla négy vasArhel)'i unit;lrius asszonya kürtös 
kalács kt5zitesét és reggeltől estii:, egy egész napon ál 
101 darab kürlös ka!áciol slltőtt Vajna. Mihályné, Koncz 
JAnosné, Gulyás Ernőné és Vajnai SlIndorné a p.nochián. 
NenlCsak a gyermekeknek, hanem a nagyoknak is julott 
belöle kostoló és lia több le tt vOlna, az IS elfogyott \'olna. 

M. adakozók, akik petlzl vagy természetbeni ado
mányokat adtak a g)'ermekek ka rácsonyfa-ünn epéhez, a 
kŐI'elkezó!.:; Nag\,: GX'örgj'né, ,\luesi Sándor, Tólh Imre, 
vitez Fogarassy Arp dné, Kisfaludy János, Tóth SAndor, 
Kuriu Ist\'án, Szabó Lajos, Szikszai Imre, Szabó Ernő, 
üzv. Snbó Sándorné, Tóth Uijos, GUI)'áS Ernőné, Balogh 
J~nos!\é, Somody BMinl, I-Ietéuyi • testl'érek, Jakllh S~n
<lor~é. Fülöp K3rolyné, KOl'lIcs ISll'án , Hézsöné, Dr. Er
nyei ISI\'ánné, l\Adár Istl'án, özv. Szenti Sándorné. özv. 
F3jfrik Imréné, Kiss lános, Malók Sándorné, Baricsa Zsóf i, 
dr. Ormos Pál, Fejes Sán(lor, Tóth Ferencné, Vajn3i Sán
dorné, Dani Mihályné, Kiss Pál, Tóth Pál, Szalmári Imre, 
Ho.mócsa Q6\'id. Szatmári Imréné, Gr~xflk PAIne, Kenéz 
Lalosne, K,ss József, Boros Aron, Koncz Jánosné, Bánfi 
Máténé. Vajnal Mihály, Papp Lajosué, özv. Rostás Sán
'Komé, Bhyai Albertné, Suhajik Zollán, Tóth Sándorné, 
_;\([~t Istvánn{-; Dr. OsvMh Uábor, 11"2, cgerkész-csap:n, 
f:zekas Alajosn~, Hódi Lajos, akiket, _ mindnyájunk !.:i
v nsaga szerin t is, _ jóságukért áldjon meg az isten. 

. Az unitárius gyermekek kar;\CSOllylája pedig, a mc
;:kü,Heknek juttatott: 31 kgr. Unlet, 1 kgr. babot, I kgr. 
.... rs t, I k~r. s13lonn~t. ruhanemII t és 16 pengő kéSl
"..n~1. 

Kat4~lJonyfaUnnepi]y f'UztSgyarmalon. A fü
tcsgyaro'ali U'.'itá riulJ iskola laoulói at Idén is meglartot
lAk kar'cwn)', ünnepél)'O kel SZei:en)' társaik ft:olsegel)'ezé
sérc, 3mel)'nek megvott u erkö1c~i és :myagi s ikere. 

veszen 
• , 

, 

I a rendezőt s egyben abI)_ 
ImlllÓnöt Illeh mCl: a di_ 
Ut a lelkiismere1st);; nem 

; az unitárius ~legcny 

;;'",:~~,; KarAc3Onykor m~Ie-~ 
ul I Ul~i:ukTa. 

.Orosházá n is me&1I10~d ult kanicmony ünnepén 
az U~LtáTlUS Icstyérek n,ve. A tehetősebb<;k es a kc\'esbé 
,.ehetosek kö~ül IS azok. akiknek szke Igy parancsolta 
összeadlák hItérelkel, ametyekbOl pengők Jenek cs ezekből 
a pengőkböl .:> Iskolas gyermeket, illt:lve ezeknek s~üleil 
láuak e t ~~ Istentlsztelel előtt egy kis karácsonyi öröm
mel. - Flzesscn nekIk érle áld;lsa\'al a jó lsten. Adako
zÓk: dr. Pé ter Alad~f, MOh.tAr LaszlÓ, dr, Vcrnes Gj'ula. 
dr, Murvay ArpAd, Bolla t.llh:tly, TÓlh l ajos gOlldnok. 

Templomot szert:inértk épitcIIi OrosblLzil.n. 
Régi kivnmmga ez nz orOilhá'ili hivllkne.k. Meg is 
volt mM t\ peuzül, egy rés)\e reá, de jött a hll.
boru, a pénzt ImdikölCl:Iönökbe fekte tték és most 
semmink sillcsen. A legutóbbi néps1,!unlálá$ ada
tai sZl.'l"int :WO lélek (nem csa1M) lakik Oroshá
zán, aki unitárius, EblJen ll. s7.ámlmn benne va ll 
a csecsemő is. É", a l;ctWl)\ léleknek nines ma 
már semmije, miut II vágya e~' kis tem!l!omocska 
után. Nem gondolunk mi \'llIu mi nagy lornyos 
ls tellhazam,.. cSak cg.v kis bajlékot szeretnénk 
az imildkozni akaró szivek nek. Negy fehér falla l 
és egy kis imitalt torolInyal. A budapesti templo
mon sincs igazi túrony - mégis templom. Mi 
egy kis - nem sokbn kerülö és ezért ma is 
megépithetó imabajlékm gondoluuk. Olyan félére, 
miIlt Ko szegedi e\'angélik u~ testverek temploma. 
Azon is van torony, de nincs több tégla benne 
5000-lIcl. Mindegy, bogy milyen, csakhogy temp
lom legyen és It. mienk leg).'cn .. , mll még csak 
900 lélek "ágya, de ha segllséget kapunk h?zzá 
csonkt~országl te$wéreinktöl, akkor. megva.!~sul. 
Még lIem batit.roztuk el, hogy ors7.ago~ .. gyuJ~es
sel fo"'unk-e hozza de mM lllOst oeszcluuk rola, 
bogy ~kik segttni ~karuak nekünk n~ épité~b:n, 
azok készülödhessellek, .. Isten segJtsen IlllItkeL 
és minden jósznndéku segitónket, BiTó Lajos. 

Ur vac soral kllny~re1 és bort egész é\'cn ~I HOd
mezöviÍs8rlle1r en .. vitéz dr. Kozma Györg)' gon~nok es 
Juhász Im rc i1jándék01.lnk, - OrolJII'lzlin pedig; HI. Tóth 
lajos gondnok és Jankó I'eren~ terileuék meg It~ Ur asz· 
taJ6t. 

Biró lajos vásá rhelyi lelkén ü~lEne l e. Bék~· 
sen Gyutan és Bék~scsab'n lakó tesivérennel aZlllOn IS 
érlésitem arról hogy bAr a januári országos l1ófuvh_Ok JI 
or$zágutakat egYktclg jArh3tatlanná t~tték ,u autó~abé~éSi 
mára és Igya Jauuar ulolsó vas6rna~Jár:l törvez~t i temp
és gyulai és a febr:.:á r első \'asárnapjára es C~t ~tlanLlI 
loUlozAs emiatt elm3r~d l,:- aIért,'b 1~~\'hÓV \'é~én 11'1-
fennalI és _ lsten segllségo:vel - e rua 
kereshetem a békési és~ gynla~b szort\1tt~~~~i.tsul ;!zoknak, 

Mcgnyugt~t.1.sul d eg) en J 'elellhele!.: meg 
akik p~n v3rtak, Ülenem, hogy ha Ilcm J n 151~ntj511e
a pontos időben, vag)' nem t~rthato01 ;11'; !1 ófu\'.hbau is 
le tet, az sohaseu! raltam LlIU llk. MerI n en em is, milli a 
elindultam, de el IS akad,l;lm, Llf I!~~ hótól kiasm. Aki 
!Öbbi . nagy teher.autókat IS, "~"~gy,;). 1~ li fa,~""aSI'Ó hideg uél, 
Isme.,. hogy ml lye",,~,;,~,;,~~' ..:-.::..-----0;; 
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mlnt amilycn .:I lebrunr hó 3.dll is rcg~el löl est,ig $(lvöl
IllIt. at elképzellleh hog)' mil JeiCIlI ebbeli ~ I h'(te.,: i>z,tl
ben hal óra hOijUa't aUDni. Fcbrn:\r 3._tm cjt)' kIS tllbll 
miaU nekem is Olt kellett ;\Ha1l0111 az ol'$ldgllton II s<tfl
ben 1t31 Ór~ig. 

Cs.1k tAjt'koZ3$ul irom és 'zcl~cm cz~ket atOlal;!k, 
akik lürclmcUcukcdnck : hogy 1111 rnJI.:I11I k l"U! ellŐ okok 
,:\.Ioln31.: ha pt'ldául iIIholI \':ln tcrucl~scm. ,'aI:Y ufaklld:!fYo" It'p~ck fcl. akkor minden ig)'ekcltlcI.n mellett és ak~. 
ralommal SC!!, ju thato k cl .•. mM peth!: az alllón 10:11'(01 
SCrlHIl; m;\s közlekedes; cU " .... Z(}'" nincs, - meri vo natom 
cg)'áIl1l1án nincsen. Ug)' kell a tCluplOJIlOl,:lwkat elfo?ad
Ilunk, ahOg)' lsten segi t. Bt'kc~gt'ggc] k1.l81.0nlö llI tcsht'rc
inkei, ;'l \' i ~lo l1t1alá sig. lj/ró LlIJos. 

Unllárius-J::s ' PJ::sISZJ::n lh'Jrl n J::e n . A po:slszent-

:':i~::. Ullitárius leányegyhhkö1.S~g f. ~\'I febru~r ~l. - án 
·t rendezeH az állami lakótelcpi knllu rhá7.

I 1I1!6J'CS'}' juflu ~nekszá-

gyessy 
deklly 
Kov~cs 
ség még ~1. 
g)'uzük fel. 
kOzm is löbben 
szerinti 1111hor 
Pengő .t isz ta 
temploma 

kistrct,jvel , Kovác$ Laci 
ki s(! rtc zongorán, SAm/or 

Ó tordai Weres Ákos 
I S1,.efJesi Tibor rón'. 

; I~gcn i J ~nosll(!. Ile· 
\)(!nesn(!, Öz.v. Bene

yit(!z SzabÓ Ferencne, 
""150r után a közön_ 
maradI. Örömmel je

';i",; bndapesti hil'emk 
~' I 'm I·OIt. A tetszés 

I nl 70.
~pi tcndö 

Kul turcs ' lesz P estsze nt lór lncen március 3.-án 
egtc (j ór~i kezdettel az állami laio:ólelep Kl1l1urhádban az 
épitendő templom javára. E.lTe a szép és családias ünnepi 
alkalomra !clhivjuk budapesti hiveink figyeimét is! 

Mu. Cll lharin Wcllc r 1'011 a neve amig élt, annak 
a nagy jós;l.gu angol unitárius asszonynak, aki a mull év 
végén hall meg a megszál1t kárpálalji HuténföldÖn. 18G2-
ben szíl1elett Angliában, ahonnan 188S-ban Monlreálba 
(Kanad3) mellt, ahol tagja 1'011 az Unitlldus Nószövetseg
nek. A háboru elötti é-\'ekben 19 10-ben Itltla Nagy-Magyar
országot. iunikor a kolo~svá ri és dévai Dávid Fercnc·ijn
nepségeKen megjelent. A lIáboru ala It Franciaországba te
lepedett le, majd a háboru utan Prágába kernIl, onnan a 
rutén Il~p szenvedeseinek enyhités~re Nyiresházán telepe
dett le. lit sajAt költsl!gén iskolát és ueg(!ny gyermekek 
számára o tthoni épittcti!t1, amelyet maga I·ezetett. Az 
amerikai Unitárius Nöszöve tség nt ján is sok scgitséget 
szerzett a szegeny szenyedö rutéll népnek. A nép nag)' 
szeretetlel és lisztelettel I'ette körill s mentő angyah:lnak 
tartotta a jó szivI! unitArius asswnyt, 3ki most 72 éves 
korában itt hagy ta az 6 kedves népet. Vajjon tudott-e róla, 
hog)' e Hhad elején egy nagy mng~a r ember: Egán Ede 
ug~ancsak a s1.egén~ rulén nl!pért klt1.dött, hogy meg
mentse a Ilyomortól S a romlhlól Akinek meuő utóda yolt 
a nemes élelü un itárius angol aSSZOlly. 

Temetése december 21.-én volt MunkAcson nagy 
rhzvét melle tt. Temetését eg~ m.:lg}'ar protesMns lelkész 
végette, mig az angol unitá rius egyhb8t F. fftmkinsoll, 
a Budopesten élő s itt értékes emberb.:lráti munkát végző 
IIont:,ol unilArius lelk(!sz képviselte. 

Legyen Ahnooása szép az e!szaki tolt magyar fö ldben. 
Erdély. 

• 

Kolozsvár i f6gl mnázlu munk cser ktSZC$a pata 
december 21.-('n tartotta a csapni Jlevadó Onnepélyét és 
ug)'3nakkor a karácsonyfaUnncpélyt. UJrincz}' Zol/Ii" pa
rancsnOk ini.lilván~ára a csapatoll3erde MO~es-ről 3Z ifju
BAg Ilagy barMjllról nevel.ték el. A csapat Berde MÓles 

képe el(,1\ teu 10lCad~hnnt. hOgy h07.1.A ",tiló 4!:letel 10J( 
élni. ,~ megható IInncpj!: ly (fr./Jorol1 0YöIllY pU'pök ihJo 
$z:w31Val ~rt \'cl:ct. 

S'lclltlvánlabor fa lvén ku lturhhal épilttlell az 
UllIlá~iu$ egyh~7.klhstg. A lelavatása decembt:r II .• AII m'r 
meg 1$ H;rt Cn t, amikor ls a múkedl'el6 16raaság énekes 
67.i Il11l1l1'1:1 a(t"'lI elő elw alka lommal. Ezl köntIc dt«m
ber .2.1.-én mell:l: karAcSOllyfaúnnepj!:ly, dece111ber 31.-tn 
pedI,!: egy po~l1pá:l.111 lIikerlilt leacstCly. Az uj kullurhh 
nagyban h01.:tAlá rul a gylllekezct kózl.is CldCnek erö~i l ctch~z. 

Biha r ba n . ebben 31 alig ket cve alakult unil fuius 
gyOleke ~.e t bcn D hil'ck nagy áldolatkészaéggcl imah~lal 
epitellck. Ar; i1llallA7. l1l~r C\ kCszU! t csak a belsü rcI81t:l e\~B 
eg)'es tárg)'ai hi lll1yoznak mCg, de ezeknek elkeszithe is 
ulboll \·an. 

Ka follk us va ltásta mi r az unitá r ius egyházban, 
~ Bllrjlln O,' lIlu római katolikus valláslanár evangelluml 
meggyö7.ódé~e sU,l:~lIatá.1 k~vel"e kilép~11 a katolikus t~}'
házból s kolozsvári ul1ltánus teologl31 akadCmihk kere
tCben cl\'~gczte az u. 11 •• specimen unitarium "-ot s amint 
~rteslilli nk már lelkeszképesil6 \'i tsgAt is leu. Al uj uni
tárius lelkéntöl Ol/'an munkát l'Arunk, amely mélló lo l}'
ta t:1s8 lesz eddigi eliSlIleréseinek. 

• Vllállosság- felé" (Imell jeleni meg Sze/lI· /~lin}'i 
Sóndor kOlouvárl lelkész uj prédIkációs k0lete. A könyv 
ari! 00 lej, IlmatőrpCldany I::!O lej. 

Nv ug tá zás Lörillez~' Dén~s esperes ar. UniUrius 
Értesitő jal'Ma l P 45 1.. t belizetell. Kllsz()njiik. 

I Halottaink i 
Mrs. C atbarln Weller, angol sdrmadsu unitárius 

n6 a megs;z:állt Ftll'idékell 12 é;ves korában elhunyt. Te
met~se 19.:'4. december 2t.·én volt Munkáe!lOlI nag~ rész
I'~ t mellct!. Az 3ngot unitárius egyházat F. ffonk;n,on 
uni tá rius lelkész képviselte. 

Ö lo r da! Szc! kely I<!;nosne szlil. Elek Zsuzsanna 
életének 64. evébell január 13.-an Debrecenben elhun)'l. 

KI"llyll r gy Sándor ny. unit<ir ius lelkész, tb. es
peres, II Ferenc József lov3g-rend tagja , egyházi fötan:1csi 
tag élet~nek ro. él'ébeu január W.-án Vargy3Son csende
sen elhunyt. J anu~ r 22.-~n temellCk a l'arGyasi unitár ius 
templomból a nag)'~zámu rokonság és II tisz telók na.gy 
seregének r~szl'étc melleU. 57 cl'ig szolgálta az Urat, 1111111 
lelkCs1. s ez alatt a hosszu idó 31all csak egy ve~érell'e 
volt, 111int Meste r(,nck: a kifogyhatatlan Szeretet. 

To rday Gizella lll. oszt. tanuló élet(!nek 9. évében 
január 2O.-áu l3udapcs teu elköltözölI az 3ngy310k honába 
A menn)'ei 1isztaság szellője érinteue a homlokát s látl1~
tallan sdfllyak on l'iUe vissza az Egi Atya keblére. KIS 
tesh'~rijnk a I'iszonllálásra! 

Özv. Ll pkay Artu r ne sz. Gaál 1I0n3 uékesföl'. 
levéltáros 61.I'cg)'o január 28.-án élel~nek 72. ~I'~be~ S~3-
dáli szenved~s nélkül öriikro elaludt. A bl1dapesll IImláTlIIS 
gyiliekezelnek imádkozó. buzgó tagja volt, aki r~s1.t l·ctl 
minden 11Iegmozdul:lsban; amely a szeretet hOl fakadt s ~ 
szere tetel szolgálta. Tellleléso jauuár 3O .• ~!1 I·OU. a szadaI 
rtl. templOlllból DZ ull it. egyház szertartd6al szerIlI t. 

8 ar tó k Endre ádálllosi lelkész január 22.-é ll éle
téllek 48. él'~bell szivszélhüdés követkczt~ben. hirtelen 
meghalt. l3ellne a kiskJikUlIöi magyars3g a lelk, velérCt 
veszitellc el. Az elhun}· t edestestvére Yoll B~rtók G~za 
polg3rdi IclkCsluek. Lelkés~ t ársunk nagy gyobdball a 111.:1-
gyllrorszAgi lelk~zek ös~inte r~szYéU l1l osztoZIlok. 

um Ö dön né sz. t'erellczy Zsuzsanna ~!el ének 58. 
év~ben január 29.-en I3ölönben meghall. 

i\ Z örökkévaló ls ten fogad ja be országliba a mi 
drlloga halottainkatI 

Varr6nO. Az uni tárius családok figyelUl~b e ajlinljuk 
O)'armfl/hJ' M drill varrónőt és nÖI'érdt, (PcstszentcrzsC
bct, József IOherceg-u. 13.) kik egy lc"clczölap hi.vAsra 
házhoz IIICll11Ck. Munten r11ullkát ely;\lIalnak é~ IIl1ndell 
igCnyt kiel~gltenek. Munkaadással egy nagy né l/CS és tisun 
unitárius ~ul;\d boldogulhat segiljük előrc . 

• 



HIVATALOS RÉSZ 

Lelkész i nyugdija lapra ujabban a követ
kező buzgó atyj/1~fi ai adakoztak; T orday Tiborné 
(kis leánya emlékére) és Fekete Imre Bp. 6 - 6 p" 
Hackler Arthur 5 P., Agoston József -l P., Péterf)' 
Gyula Kispest 2 P.. dr. Péterfy Gyula, Katona 
Sámuel és László János I - I p" ,F,ogadják. a n~
rnesszivU adakozók egyházunk hajas köszönetet. 
Szeretnők. hogyha csonk?magyarors~ági híveinK 
közü] senki sc maradna kl ebbő l a tl~ztes névsor
ból. amelyet ~ .. rrallyki;lIy!''' m6djár~ ó~ajtunk to
vább vezemi, hogY ,a késő unokák HI las.sák, .~ogy 
közülUnk ki mennyire értékelte s anyagi ere]chez 
képest mennyivel támogatta a lelkészi szolgalatban 
forgolódó testvereit. Igazgató '~anácsunk f. évi ja
nuár 29-én tartott ülésében szmtén foglalkozott a 
Lelkészi Nyugdijinlézet kérdésével s annak min
den , módon leendő gyarapitására körlevelet szán
dékozik kibocsátani. Egyelőre azonban kérek min
denkit, aki ezt a havonta. isméilödö felhivást ol
vassa, szivlelje meg a. 1111 sze nt ügyünket s be se 
várva a körlevelet, évi adójához csatoljon tiz (tO) 
százalékot a ~ JYyugdijalap" javára. Hit rokoni szí
ves lIdvözletlel. 

Bud apest, 1935. II. 4. 
J6zan Jlik6s 
/elkes7..-elllök 

sz Alsp keze/6je. 

A pests:zentl6rinci templomra a követ
kező adományok érkeztek: Jakab Zoltán 25 P., 
Honvédelm i Miniszterium, Csepel község pénztára, 
dr. Barabás László 20-20 P. , dr. Májay Dezsö, 
Dimény Mózes, Debreceni Unitárius Egyházközség, 
Di mény Lajos, dr. Hajós Béla, Huszti Samu 10-
10 P., özv. Katona Imréné, 6 P. , Póké János, dr. 
Simó Benedek , dr. Molcsányí Gyuláné, György 
Mária, Kiss Magda, özv. Lovász Józsefné, Fekete 
Zoltán, Ferencsik Józsel"n_é, Pál Miklós, dr. Bara
bás Zoltán, dr. Benczédi László, dr. Tóth György, 
Csákány Dávidné, Ferencz József, dr. Zsakó Andor 
5-:-5 P .. Csipkés Odön, Gyöngyössy József, Bara
bas Endre 4--01 P. , Lőrinczy Attila, Mikó József, 
özv. dr. Veres Lajosné, Oyirkis András. dr. Tiboldy 
Béla, Csatkai J enő. Havas Ernő Kincses László, 
Orbók. Sándor. Polgar Lipót, Polgár Margit. szó
\<efalv) Muzsnay Zoltán, Biró József, Uzoni János, 
N. N., Csegezy Árpád, Jukl Károlyné, laborfalvi 
dr. Nagy Lajos, özv. Török Kálmán né 3- 3 P. A 
kegyes adományokért hálás köszönetet mondunk 
s c lap jövö számában azok nyugtázását tovább 
foly tat juk. 

J~'.qe 71i János 
ft pe31Sze/ll/órinci letinyegyhtiz 

gondnoka. 

Az Unitárius Nc:lszövelstll rallsáll i dl ja fejébe n 
aJ:. 19M. évben a köverkuő öllszegek foL lak be: ÖJ:V. 
~tde rYliry Hugóné 2Q P., Józan Miklósne. Borso.5 né 

endler Irmll, G4rhy PUlöpnE 10- 10 P .. Kiss Irén és 
1<!14n 8 P., Biró LipolnE, dr. Sur4nyi EdenE 6-6 P., 
~Hh .Kozma ferencne, Ddk "lIrkllsn~ HlI16sz Ilinosne, 

lY. dd,:,ly l6nosné &_6 P., Tonrsch' I?óberl ne -I P., 
~Olg6p L,pó'ne, öJ:Y . Arlow Viklorne. PauszpeTlI,csll14d 

- " Ö IV . Nylredy Jenőne, özv. Nyir6 Oédne, Pelerli 
Julia, Benete B~ 16nt, dr. Enyedy Róberlne. PoIg6r Mar-

gi l: ~r. Tihanyi Oy ö flj: y n ~. 06l f~lvy LII!osné. Preyer 
rol""a. Bafl.bdll l"v6nnl! , ö zv. Dert sy K6 rolyné, dr. CsIki 
G6born o!. OyllTlM)hy MózesnE, Sclley Ernőné Alberl 
láno.5ne. dr Csomor Bél6né. /'>l a nrcr Sándorné '2-2 P 
Biró J~nosné 1 60 I~ . Malkn Lll losne, Itlky N6ndorn ~: 
~1"r0.51 1<6 roryn~. vu~z Nylr~dy Gtztln ~. László 16nosno! 
luki K6 r.olyne. Csiki PAInt . Berde Lalosno!. dr H~gyi 
Gy~liine . Belovllry Isrv.inné I - I Pengő. Ös szesen 
1-1851 Pengő. BlIr"bá" 13/vánné. 

pt""",.,5. 
. _Slegény(t'ondozásl AdománygyUII(l" k/inyves_ 

k~mk~n, KIspeslen lakó hiUeswérelnk a kövctkezö h"vi 
hozzálárulásokat a janloUák: haVoIlként I P_I pele.'rly 
G)'ula, Dr. Pélerly Gyula. Dr. Sim.indi Tamas.' 00 I-I 
Bennédi D~n iel, Bertalan Albert, Bodor J!tnÓs. i~ros jó~ 
zselné, öz'·. Benedekf i Elekné, C-tirmay q)'ö rlO', Kováts 
József. Lhár Dénes, NO"oln)' Elekn ~, Urmösy János' 
40 illl.-t,. Len;t)'el József : 30 lIll.-\, ti ideghé:ti Gas: 
párné, Lmhardl Anta lne. Subó Fert'llcne; 20 fill. -I , 
Barabá.s f erenc, D~nel ferenc, Dé,'a\'áry Zsigmondllé. 
D~~a\'ary Er~sebe t , Damó .Sándorné, Gét MiMly, Gáspar 
Mlh~ly , K.o~aJ(la ~U és né, K IS S Jakabné, Dr. Sim1ndy Zsig
mon~,. vltez Szoke Lajos, t Ólh Pállle ; 10 liIl._t. Hi
deg~e" Jó ~.sefné, Gothárd Lajos, SaUai G}'örgy. Január 
ha\'l megajánlások bcfolylak, SOk helyUU több is. Nagy 
megérlésscI és sok szeretetIej fogadták kispest i hi~cink a 
a szegénygondds lámog~tásállak cü a mMját iS ,r,ár 
most a kö\'etkező lépés az \'0In3. ha II többi terUloteken 
és igy elsősorban a fővárosban is megujulna a szegény
gondolás ilycsfolll1a támogatása. 

A Bra~sa i S . ifj , e.gyes ülel beszámo~ 
IÓ ja. A Brassai Sámu el UnitiLrius lfjusn.gi Egye
sület ezevi bal ját helyettesit6 három tiulcestélyére 
felkér t vednökök megértvén az ifjuság nehez 
helyzetét es azt, hogy egyesületlinknek ugyszól_ 
vim egyetlen jövedelmi forrásn.t az évente be
folyó védnöki d ijak' kepe~i k , elvállah'án t6nces 
télyei nk vednökségét, ndomúnyaikat eljuttattilk 
hozzank. Amikor hájas köszönetet mond va ked~ 
ves Batyáinknak , az alábbiakban beszámolunk a 
beérkezett adományokról, kerjtik azokat II Bátyá
inkat, akik a vednökseget el vállalták, de :Idoma
nyaikat meg :Jem kü ldtek be, minél elóbb juttas
sá.k awkat hozzank, mert alln.yi diák vár még 
felsegitesre, akikuek eddig - pénz biányaban
nem tudtunk semmiben sem segi tségükre leuni. 
KarjUk Batyáinkat, segitsenek, hogy segithessünk! 

J~ kllb József ny. erdó t ~n., dr. Sch mer Sá ndor p. 

il. Illn., Kozmll Jenó dr. orszgy. kepv., ~O-20 P .. laka I> 
Zolr6n kir. kötjegyzó, dr. 1111 /ó.5 Béla Ily, egész. felUgy. 
15-15 P .. IUdiger K6 roly \tIn6r, S zende Gyula karm. 
rőtli n., JÓZlln Miklós vikd rius, Nemes Aurél Ig ll1g .. 
Tanka Slindor 611. egész. feiUgy., S ZllInkó Perene. ~r. 
Mikó Miklós fóon·oll. d r. Si mon I'lihdly P61 Ugy ved. 
d r. HllvlIS Bélll igllzg., dr. Ourugy Ferenc sa il ~ o~tr. 
vezel{\- h., dr. Ormössy Oyula 19n9. dr. br. Oanlel08-
bor jogt"n6c~os. dr. Tóth Gyö rgy kurilli biró. Pekete 
Imre IIlhlldbiztos. dr. Szinle 16nos min. lilk6r 10- 10 P .. 
BIlIschnek Bélll m. hiv., 8 P .. Ptlerffy Oyula ny. IlIn lló, 
Ó P. Ormös.5Y Lalos főmérnök, Budapesli Unit. Eg)'h6z
k6z~eg. v. Kozmll Perenc Itlbornok, v. Bede Far.kll.!! .u6-
zlIdos. dr. v. f6br y 06nl t l vezl! rk . ezredes, Aj~1I1 Kov6:~ 
J6z.5e1 sziv. ig .. Sinezk)' QtZII ny. r llnM~ v. fIlep JÓ1~ 
őrnagy, J6kl N6ndor ~z6m. f61M .. dr. Páke)' LIIJo~ mm. 
rilk6r, Bleuer Itnő bllnk IV., Fekete Zoll6n főlsk. pr.of .. 
Klein OI!~1I lI' y6rig., Köktlssy Oyula kir. 16r,,,l>lró, 



HU:UIIII' Samu m6v. If SZl. Fazakn Llljos SZ6ZlIdos, Di
mtoy Móu'-s n\·. pOSla 19 .. dr. h'6n l AlIIló lelktsz. dr. 
80rbily AndrAs o rvos. dr. Csiki G6hor kormo 16111n .. 
SZlIbó 1'>lill6ly ny. s~ IÓI"",, dr. Veress Pili IlIntlr. Öo_5 
P .. dr. Z,~kó Gyula kurilli IlIn. j~gyI6. Imreh Jóuef ró
.!IlIOlgnbiró. L~SIló Jtlnos máv. feiUg)' .. dr. Sugedi József 
Ugyvéd. id. Rédilrer B~III sz. IÓllln" .1 _ 4 P., Orbok Stln
dor linlV" OYllrmlllhy t>16ZC5 udMőllln" dr. NIII/Y Bélll 
rendór fÓllln .. Orb6n Mnoll mil\'. li sz lv., L6sdó Gerl/ely 
számvivó 1iszrh., .5 - .5 P .. Pllullp,ml Ká roly ny. min. III n., 
Oumich G)'ulll. Killll t>IÓIes n)'. ig .. dr. Bódi 16nos p. 
U. logl11m .. Fodor Btla u. I~n .. Pili t>i lklns p. főran .. 
Ferenczy Zolr6n laoJI ~. dr. Tiboldi Btlll 6111Iro rvos 
Csiki Andr6s cs. r. örm., Ud\'II~noky HermIInn Anlal 
ny. p. U. lan., Oroszy /dnos, Galil IlIrv6n pOSIOlis1;l. dr. 
V. DengyeJ ernő, dr. Barablis L,bzló orvos. d r. Vojda 
Ákos on·oll. 2-2 P., V6rlldy Béla ny. rósItlmrlln" dr 
Fejes jótsd ny. m6\'. feiUgy .. Nagy Pál rlln6r. V. "Mzu 
"llhtlly lIz6zados, dr. O~ullli Zolr6n egyel. C. rk . lontIr. 
dr. Remelei f ilep Ferenc o rvos. l - I P. 

estélyeinken IclUl lizenek: Barthll Llljos 10 P. v. 
dr. Nyl redy GÜII 8 P., Wcigner Gyultiné [) P" Barabiis 
Áron I P., Kisgyörgy Áron, Sz6nthó ferenc 0'6{) P. 

Kérjük azobt 1\ Bátyáinkat, akik február 
l-ig védnöki adományaikat beküldötték és nevük 
II fenntiek közt nem fordul elő, értesitsenek er
ről bennünket. T. i. közös folyós.z:imlauk van és 
igy megtörténbetelt, bogy más eg.resület részére 
könJ'velték el adományaikat.· 

Dr. Szabó Elek 
elnök. 

Középiskolás ifjaI nk II Szenlábrllh6mi lIlIIpra 
megafllnlOllak 1931). fan u l! rról kezdve egy évre havi: 1 ~1 
P' I a Dénes lelinyok, Irslly leslvüek, farcády Zsoh, 
6O- .so 1.-1.: Szőke Anilll. Soós Anlla , SUllnkóczy leSl
vérek, Barralis lesl\'erek. Bródy leslvérek, Csucsi reSI
vé rek, Feldmllnn Jiinos. Izsó Liv!a. ZSllkó lestvérek, 
40 f·l. Bölöni Árpód. 30- 30 H.: Bözödi !Ionll, Kovács 
Ilona, Váradi T ibor. Bozóky Lea. Rubin PtIer, Zapomel 
Oizellll. 20- 20 1.-1. BlIlogh Ktiro1y. Berde Károly , Su
rányi Péler. Dimény Erzsébel, Mellinger Erzsébel, And
r~s Gizella, Nemes András. Mihály judi!. Székely Gii
bor, Berki Irén . Nemes Náda, AndrllS Tibor, Szenlgyörgyi 
Ferenc, KepE!! .Ádám. Kepts András, Pál ISJván, Székely 
Mlkl6s. Galszecs Gllauon Veress Pál. 10- 10 L-I.: Ró nai 
Már!lI. Hegedüs HeiglI. Dömölőr EszIer. Or.'lzág 1J0nll. 
Simon Dénes. t>láre Oábor. Pál ErzsébeT. 

~ SzenJáb rllhc1m l pihenőre II Jegulóbbi közlés 
ól~ bellzcllek: 4 - 4 p.J Kep("lI jenő, Pelhő ISlv6n es 
Ujvá ri László (mindkellÖ december-jllnuárra,) 11 - 11 P·I 
dr. l}orbély AndráS, Pélerffy jenő, Péterffy Oyula, dr. 
Péterffy Gyul~(ulolsó három jllnutir-márclusrll) 2 P.-I Jrslli 
lesrvt rek. Dene5 lednyetk, (jllnuár·februiiua) l - l P.-t 
Stőke Mdria (ju ltus·novemberre) , Farczády Zsol! lillnu
árra.) .xőkl'; Anila (lanuli.r-rebru6 rro). áO f_l . Bözödi 
lIonIl (január-feDru6rra). 60-Ml r.-I.: IzsÓ Livia. Bllrlalis 
IUlVérek; Feld'".ann. János. ClIucsi lel'rvérek. Ujház.i 
Soós. Anlla (mind lanuárra), Nemes András (jimu6r
m6rcIUllta). 40- 40 f· J Surányi Péter Kepes AndTlis 
Kepes Adám. Mih61y Judll. Neme. MÓrl" Pál Islván' 
(oz els6 kivl!le!ével lanu6r·lebrU6rra). 30"":30 I_I Bozóky 
Lu. Várody Tlhor. Zopomell Gizellll. Veress P61. Rubin 
P~ ler , Kovács 110M (mind janudrrll), 20-20 f_1 Sztkely 
G ábor. S zentgyörgyi Ferenc. Berki Irén, András T ibor. 
Ba l~h Ktlroly. Berde K6roly (mind januárra). Migrlly 
0 6,"el (azeplemllerre). HI. G6Ifalvi llilvtln RonlIi Mária 
PAl ~rutbet 10- 10 r-I: Heiedlls Helg .... Simon ~nes: 
MAle Oábor (mind 18au6rra) . Konfercncld,s Irvelezőlllp
t. ~1 6 f. kiegésll lésUI 8. f. öSlilesen 42 P. '" mulrhónllpban 
lu mulillOI1 2M P-vel elnUI! az eddigi llyUhée 294 P. 

f'c1e IŐa kiadó: Dr. Ivdo László. 

IslenllSllelel1 sonend 1935. március hóban, 

Ho> 

A., Templomokban: 
V., Koháry-u. 4. 

" • (ifjus~J:i) 10. d. e. II Józan Miklós 
». 3.17 .• ~ Barabás István 
• n 15.24. • " Józ",n Miklós 
"_ 31.(1<) 11.15. dr. CsIki mbo 

IX" RákOS-II. 3. (I11U"~ilj.3.15.17 d. e.10 DarkO Btl", 
"~ 10.24. " » dr. Csiki Gibo 
., 31. •• Erdő J;linos 

6 " kll rzetekben : 
VI., Gömb· II. b.5. el. isk. 
X., I. 1. r. leli, Pill 1.1~b. 

• • 
C ., P U lkörnyéken : 
Csepel-Tcmplomtéri 

polgári iskola. 
Kispest-W ekerlclelep 

ll. U. el. isk. 
PSZlerzstbet -Erzsébet 

utca el. isk. 

• • 
Psztlőrinc-AIl . telep 

Kulturház 
Rékospalota-Mév. 

lelepi iskola 
Ujpest_Szt. István-teri 

polg. iskola. 
D., Vidéken: 
Debrecen- Hatvan-u.24. 

Unitárius Imaház 

· .. Füzesj!:yarmat (Bekes m.) 
Umtárius templom. 

.. .. 
Szolnok-Református 

lemplom. 

10. d. 11_ 4. 
3. • • 

Barabás Islvh 
Darkó Bela 
Bedő Boriska 17. • • 

10. d. e.t I . O"'rkó Bela 

t7 . d. u. 4 . Oarkó ..". 
• 

10. • .. Oarkó Btla 
24. .. .. dr. Csiki G~bo 

10.2 4. d. e. \I Pethö Islván 

3. 

3!. 

3. 
15. 

3.17. 
31. 

3!. -

d. U. 4. Barabés István 

• » Barabás Istvan 

d. e. 10 Józan Miklós 
• » dr. Csiki Gábo 

d.e. 9. dr. Csiki U.1bo 

• • Pethő Is tl'h 

d.e. 11. Józan Miklós 

NB I Koháry-utcai templomunkban t935. marc. 10 
-ápril 14-ig ~zárólag d . U . 6 órakor sorozatos előa
dásokat larlunk . Magya r 6 6W eimen. Az áhitatot lel· 
kész aHai vezelik megfelelő sorrendb~n. - Aláhuzo tl ~á
tumon _ Urvac soraosz,ás _ Rádrós beszéd: márCIUS 
31_én d. e. 11.1 5. - Egyh;\'ú énekpróba minden kedden 
d.u. 6 órakor a Misszióhaz templomában (IX. , Rákos-u.3.) · 

NŐi ÉS FÉRFIKALAP NAGY 
VÁLASZTEKBAN - MODELEK 
UTÁN - ALAKITAsT OLCSÓN 

VÁLLALOK. 

PÉTER JÁNOS 
VIII. , BAROSS-UTCA 82. SZ. 

M611! ErnŐ, 8l1dllpesl, VIII ., jóuef, ulca 61. 
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