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• Látlák az én szemeim az Üdvözilöt.·
Lukács ev. II. 30.
•

Jól ismert igaz történet. Régi: és mégis
mindig új. Mintha most - a mi szemünk előtt menne végbe at a jelenet, amely új képet adott
a világnak. Kövessilk hát mi is áhitatos lélekkel
a szent családot! Az édes Anya, a kiállott fájdalmak után, örvend; mert az t:lct mosolyog előtte
a jászolban. Az édes Apa gondterhelt homlokán
simít egyet j hiszen idővel ez a gyönge gyermek
munkatársa lesz neki a műhelyben. Az isteni
kegyelem csillagot gyújt az éjszakában; s annak
ragyogó sugarával messze földrőlodahívja a bölcseket, hogy a csecsemötól tanulják meg azt a
nagy igazságot, amit a tudósok elói elrejtett. Ez

a tanulság megér minden aranyat. Megéri a drága
illatszereket, a miket magukkal hoztak. Hát az
a ngyali sereg mit csinál? Hirdeti a nagy örömet,
rnely az egész népnek öröme lészen. Nosza pásztorok, ti szabad mezök királyai, ébredjetek ti is.
Jertek a kis gyerm ekhez. Hozzatok neki ajándékba
szép szallagos báránykát: hiszen egykor ö is
ártatlan áldozat leend. Ez az ö jelképe. Örök
symboluma a jámborságnak és hűségnek. - És te
reszketö aggastyán, galambösz fejeddel, mire vársz
még, mielött elbocsátana az Úr tégedet? Mire
vársz még a templom csarnokában? Húzd ki
magad. Tipegő lépteidet gyorsitsd meg. Eredj
elébe! - Látod, most hozzák az üdvözitöt. Vedd
karjaidba öt. Imádkozz érette. És amint nevet
adnak neki - Jézusnak nevezik - hajtsd meg a
térdedet és borulj le az isteni kegyelem nagysága
és mélysége előtt. Ez a gyermek Isten fia. Te is

az voltál. Én is az vagyok. Az ö lelke vezérel
bennünket minden dolgainkban .
., Látták az én szemeim az Odvözitöt". Látták.
Most látom, amint egyOtt vannak ismét az egyszerü
názáretbi kunyhóban - apa, anya gyermekek; s
fölöttük égi fénybe n tündököl a jóságos isteni
Gondviselés. Akkor is, mint most, várlák, várva
várták az emberek a megváltást. Ez az egy család
legalább áteJte, helyettO nk is átérezte a szabadulás
édes örömét. S megszabadult rendre a pólya
kötlékeiböl a kisgyermek is. Csöntörgő lépieivel,
hol megvídá mitotta, hol aggodalomba ejtette a
szent ö r ömtő l reped ő anyai szivet. A játék is
komoly valóság volt neki , hogy majdan játszva
diadalmaskodjék az élei dicső nebézségein : a
holnap gondján, a mai nap keservéo. Látom, most
is látom, amint versenyt fut, viaskodik a kis pajtásokkal , testvérkéivel s a szomszéd gyermekekkel.
Mindenben ő az első . Ha iskolasdit játszanak: ő
a tanító bácsi. Ha törvényszéket : Ő a bíró. Ha
juhosdit : ő a jó pásztor. Ha kórbázat: Ő az orvos.
Ha templomosdit : ö a főpap Melkizédeknek rendi
szerint. Hogyapajtásoknak örömet szerezzen,
sárból, napsugárból gyur apró csibéket. kontyos
pacsirtákat. Rájuk lehel s azok megelevenednek,
ide-oda járnak, l~elnek, röpködnek s énekszóval
dicsőitik a teremtés urát ... De a játéknak hamarosan vége va n. ~s a kisgyermek már apja
műhelyében forgJltja a !zerszámokat. Fur, farag.
gyalul, ácsol, kalapácsol. Keze alól egymás~tán
kerUI ki mindenféle jó, hasznos dol og. S amIkor
rendes napi munkáját bevégezte már, lágyan ringó
bOlcsőket CSiDál, hogy e világ nyomorulljainak ne

kelljen, hozzá hasonlóan, jászolban fekOdniök. És
amikor nem latin senk i, még az édes Apa sem, -

titokban furcsa vázat, állvállyt - keresztet - ácsol.
Az állvány löve é~ pen hclei!lik a kop onya he~y
gOdreibe ; teteje pedig a s~rkcslll agra l~tIIa ~zkod l~.
Ez az igazi Jákob lajlorjá]a . Az é~bc Jutnt !ua IS
csak czcn át lehet. A keresz tbe Illesztett rudnak

egyik vcge nyugatra, II másik napkeletre mulat .. ,
K"ér. könyörög, VOIlZ, int, fenyeget, dorgál, hogy

értsük Illeg, becsUIJUk meg. és szcrcs~{lk egymást,

amig ncm késő. Prób,algalJa csak u~y a ~öldön,

szépszerivet, hogy l1ulyen fekvé!! eSik rajta ...
Biz'a I1tllll valami kényelme s nyoszolya; d~ .. há~,
elŐre bátran' mert ".Ui dit utáIIam "har jotmt,
a.l; tagadja n:cg magát és f:e{Jy/J fel az. ö keresdjét
éSlí 'IY köt/essen etlgemet ... ~ ~s amIről álmodott
beteJjeseddl. Consummatum est. .. jászolban
szOletetI. Kereszten hall Illeg. Hallottaiból feltámadott .
Ott, ahol született, Betlehemben, gyöny ö rű
templom emelkedik a hajdani istálló fölött. Ott.
ahol rn eghnlt, a feltámadás székesegyháza áll
j eruzsá lemben ... Mikor fogunk bazilikát emelni
a názáreti műhely fölé ? ... Ez a vezércikk legyen
az el ső tégla a jövendő nagy alkotáshoz. jövel,
Uram Jézu s, dolgozzunk ee-yiltl r r ...

J ózan MikMs.

ERDÉLY
Erdélyiek egymás között.
Józan Miklós vikárius urunk jubiJeumáll
mondla Ravasz Lászl ó, hog}r ahol két erdélyi
összetalálkozik, Erdély van már ott.
Hányszor tapasztaltam ennek a megállapi.
tásnak az igazságál. Ha végigszámlálom legkedvesebb barátainkat, legkészségesebb segitőtársain
kat, szeg rő l-végre mind-mind erdélyiek.
Vajjon miért? Ennek a rejtélyes, élő valóságnak a nyi1ját szeretném megtalálni.
Nem lebet egyszerűen azzal magyarázni,
hogy föld iek vagyunk, távol otthonról.
Ncm lehel a rokotlságnak ezt a mély, élő
érzését érzelgősségnek nevezni
Kell legyen mindauuyiunkban valami közös
v(JIlás, ~ ami egyben .másoktól is me&kil1önbözlet.
.
Foglalkozásomnal fogva rengeteg új embert
Ismerek meg naprÓl napra s igy igaMn van alka lmam összehasonlilani az embereket.
Ha természetes, egyszerű, közvetlen emberekk~1 t~lálkozom. akik még hozzá jóizü hum orral
VIselik szegénységUkei, majdnem biztosra vehetem
hogy erdélyiek I
'
Gazdag ember kevés van közöttünk de élhclctlenUl. szegé.ny .se sok. A megélhelésl~ez valót
az erdélYIek ulIndlg elöteremtik meggazdagodni
azonban . valószinűleg azért ncm szoktunk, meri a
pénz, nunt öncél , hidcgen hagy benIlUnket.
Rgész szellemi és lelki mivoltunkat összefoglalja a JÓI.'Qft llellel!ogcÍI. S a józan felfogást,
azt, hog)' általában helyesen iléljilk meg a világban való helyUnket, hogy sem a nagyzási hÓbort,
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sem a túlz.oll ~Iázatosság nem rontja el életiJnket.
ennek tulajdo111tom , hogy az erdélyi ember közelebb áll a természethez.
Mi sohasem lehetilnk nagyvárosi kövi emberek. A szikla ismerősUnk, de at. a~zfaltot nem
tartjuk nagyra.
Nem véletlen, hogy a pestkörnyéki kertváro_
sokban olyan sok az erdélyi.
Mi nem tudunk fák, levegő és virágok nélkUl
élni. Az otthonhagyolt gyilmölcsöst legalább néhány gyUrnötcsfának kell pótolnia. A hegyre futó
s2lölö helyett Ultetilnk néhány rács sző lőt. A hegyi
levegő helyeit legalább egy kiesi kert illata toluIjon be az ablakunkon . Ahogy lehel ...
Reményik Sándornak van egy gyönyörű verse,
melynek minden szakasza ebben esendiJl ki :
"a hogy lehet. · Nem adjuk fel az életil nkel, hűek
maradunk önmagunkhoz bármilyen nehézségek árán
is. Ahogy lehet I
S ha azt hallom néha itt Pesten, hogy az
erdélyiek túlélelmesek , tudom, hogy ez a vád
igazságtalan s meg f og szOnni , ha mindenki követni
fogja az elvünket : seg~ls magadon, allogy uhct.
A székelyek mindig magukra y..,ltak hagyl\tva, azért fejlődött ki bennil k annyira ez a képesség. Akiknek mindig kilzdeni kellett az életért,
azok az új szegénységben is hamarabb feltalálják
magukat. jelképes és tényleges értelemben egyaránt: mi megszoktuk, hogy nálunk ké sőbben érik
It vetés.
EM nem megalkuvá.. Nem azt jelenti, hogy
engedékenyek vagyunk, hanem azt, hogy eleinte
beérjUk kisebb kenyérrel is. csak hogy alkalmunk
legyen rátermettségUnket bebizonyitani . Mindig úgy
eselekszUnk, ahogy a hitilnk diktálja, még akkor
is, . ha ennek a nagyvárosiak szerint lI ines is értelme. Bármily lassan , naponta közeledUnk cé lunkhoz, ahogy lehet.
Mikor aztán ennek akiIartásnak aiZ eredménye mutatkozik. érvé nyesillésben. anyagi megerösödésben, - akkor ér a. vád, hogy számitóak
és élelmesek vagyunk.
Ezért érezzUk mi magunkat oly jól egymás
közötl. Egyik erdélyi a másik elött nelll kell. mentegesse mostani szegénységét, nem kell bizony:
gassa a multját. Csak annyit mond: nagyenyedi
vagyok, - s mindjárt egy világ támad fel a szavai nyomán .
Ugyanigy nem kell magya ráznunk ~gymásnak,
miért tartunk ki a céljaink mellett. H iszünk magunkban, bizunk egymásban. Egy si ma, elk.élly~z
tctetl pesti uri fiu haragjában egyszer oly Jól Jellemezte a székely diákokat :
.
- Rongyosak, kopoHak s mégis ugy viselkednek. mintha övék volna a világ!
.
Valljuk be, valóban úgy érezzHk, ITundcnt
elérhetilnk , ami1 akarunk. Mindent meg ludunk
fizetni, hisze n a eéljainkért ncm sajnáljuk sem k at
erőnket, scm az egészségünket, a fialalságul1 a,
az idő nket.
Igy tanultuk ezt ollhol1.
Erdélyben is: a berendezési tárgyak egyszerOek és régiesek, _ wlán azérl olyan szépek.

De a gondolkozás; mód a legnemesebben modern.
A pokrócok, a sz ő lte sek, a cserépkorsók, a
vizhordó kártya, a bivalyok, mind :gy régi , szinte
törléneJ lIli világ berendezé sekén t tunnek fe l előt
tünk - már e l ő ttünk is, ha hazamegyflnk.
, Ugyanakkor a slellem fri~s é.~ e!even. . .
Ez a sajátos kettősség adja ErdeJy varazsat,
melyet egy más közölt oly könnyű felidez nü.nk. .
Jól esi k az is, hogy nem kel.' . m ag~arazga tm
senuml mert aki még sohasem jar! nal unk, oly
h am i sa~ képzeli el Erdélyt ö serd ő k és medvék
.'
.
.
hazájának.
Félreismenk Erdelyt s talán ml magunk IS
mos! kezdjük igazán értékelni, mi~or a~nyi, itt új
törekvésben ismerjilk fel az otthoIlI régi valóságot.
Itt van például a gyilmölcsfa és méhészel
meghonosilc:sá ra irányuló küzdelem. Milyen természetesnek veltem gyermekkoromban, hogy az apám
Ilyolcszáz gyilmölcsfával ültette k~rUI a gyümOIcsösé! di jat nyeri a gyü mölcsös közepén elhelyezett n'Iéhészetevel és összel kézze l raktuk ki az
almát a pince polcaira.
.
Milyen magától érletődő n ek tartottam Tordan,
hogya Marta lján , a Szent jánosban , a Bagolyba n
szegénynek 'és gazdagnak, iparosnak, Ogyvédnek,
orvosnak, hivatalszoJgjnak egyaránt megvolt a
maga kis sző l őj e!
Azt se m tartolluk különösnek, hogy a nöszövetségek Erdély egész terü leté n meg vannak
szervezve,
Uniláriusoknak, katolikusoknak, reformátusoknak eszükbe sem jutolt egy más ellen áskálód ni, s őt a zsidókra sem Itaragudtunk.
A régi iskolavárosok kulturától áthatott levegő je ugyan ki nek tflnt volna fel ?!
Csak most ébredünk értékeink tudatára, mikor itt Pesten ilyen hangzatos nevek alatt talá lkozunk veHlk : bel terjes gazdaság, telepités, felekezeti béke, lársadalomszervezés, népmüvelés.
Mi udebbő l persze nem szabad azt a következtetést levonnunk, hogy az illeni ujjászü letesre
vonatkozó törekvéseket lefilymáljuk, moudván, hogy
mindezen mi már túl vagyunk. Dehogy is vagy unk
ilii , annál kevésbé, hiszen az otlhonmaradallaknak
is naponta elölröl kell kezdeni mindent.
ErdélyiségOnk éppen arra kötelez, hogy teljes
erőnkbő l valósitsunk meg itt mind ent, anll olihon
jónak bizonyult.
Sz. TVeress Jolán.

Karácsony.
K özeledik Q$ ünnepek királya: K arácsony.
KT "észül testet ölte~li (t legnagyobb szeretet , _
II e$IIS , - tllilldetl idök minden szenvedöjének,
mittden árvájának, minden elesettjének, minclen
gyerm ekének legigazibb és legszC1'etöbb banltia.
A szet"elet W,. vcnyét olyannyira m e!J cs l~rolt
világ szivében is átsuhan (I Z ö1'öm'Üeenet : j Ött
J ézus, (, világ Meguáltója. Vágy éb1'ecl a szivekben: j ót tenni, apró ö1'ömtiizeket gyl~jtani

II "Gycrmell< s$ii letlsél1et.~ em lé1"ih~lIel}éll (u
O nevében. a Ráv(t16 emlékezéssel.
'
A z Ullifát'ius Nék Szövetsége is ör ölIlsze l·sésue)/. fáradozik, ]l{tmkájáltoz az egész
unitárius tMsadolollt sef/WJ kezét kéri.
Dccember 21 -én, d. It . {cl 4 óntkm' _
I stcn segitségével, J( o!Já1'y-uleai templomlmk_
b011 karácso nYra~ü.tltlep keretében iskolás gyer'mekeillkllek euT.·orka cso ll/agot ajánclékozunk.
Gomloskod1tt!k arról is, hogy ebben az örömben
"{szes!iljenek a szórv(m.llok iskolás gyermekei is.
])ecember 22 és 23 án elesett testvereinket
1'és$csitjiik élelmiszert tar l a ~m(l zó szeretetesom,agbatt és rt 1'endelkczésiikre álló összeg 1ceretén
bel ül , valamelyes PÓ1$sc.1élyben.
.LI mennyiben as adakosások során ltas$nált
'ru7umcm1i. cipő é'rkeznék, az elosztás lehe t ő
mcltállyossága szcmpont1'ából, összevetve akiná:
httot (t ke rcs le~tcl, decembe1' 28 és 29-én
osztjuk Ct N ós$övelség helyiségében ..
l 'erm észeiesen vlÍzolt 1'Ó s$ándékain.kat
csa~ abban az esetben valósitlwtjuk meg teljes
egész\(ben, ha testvéreink , mint a tnultban is,
most is rámoaatnak bennünket.
B iz/m k (t bbml, hogy testvéreink a szüMs
idókben is módját ejtik, hogya testvérisé.Q és
nz összefogás nevében (L ,... Gyen nek U 'iinnepén
jusson e.rJ!J ki.s öriim azok/la k is, kiknek gondozása Hínk bitatatt .
A karácsonyi akció összes bevelelé1'öl és
kiadásán;[ szóló elszámolást, 1Il'i nt nyuqtázásl,
közzétesszük a$ É',.tesilóben.
B N.:ességes kanícson!Jbau legyen t'észe
nlitUlen kedves testvérünk nek !
A Nőszöve lség Elnöksége.

-

KRÓNIKA
A Dávid Ferenc Egylet ülései.
Egytelünk el ső októberi m úsoros estélye után
nagy lendiileUel folytatta tovább. m unkás s~gá t,
melynek megállóhelyeiröl az alábbIakba n szamo~
lunk be. Rendes évi közgyúlését kisszámú , de
lelkesen én.lekl Odö közönség elöli novem ber 13-án
tartotta a hol Józan Miklós díszelnök imája után
dr. br. ' Dani el Gábor elnök megnyitójában reámu taIolI arra a fel adatra, amelyik az egyletre az
erdélyi és magyarországi unitáriusság közötti szálak ébrentartására és ápolására vonatkoznak. Ezt
a munkal az egy let azáltal kivánja szolgálni, h o~y
tllinden e sz ten d ő ben egy erdélyi ve,nd ~gel öa d ót .IS
szivesen lát felolvasó asztalánál. l ovabbá pedIg
fo lytatni kivánják nagysi keríi pestkörnyéki. és .vi ·
déki vándorgyúléseil, melyek a kapocs apaiasa

megkapóan fonódott egybe a két
bekölVe szép anyagi segItsége! jelenteUek szegénx: templomépil ő gyillf'kezelnek a lelke s az égő
sorsú egyházi akci6ink lám ogatásá r~. Dr S:s.,kt csipke bokor megszenteli lángja mellett éreztilk
Gábor titkári. Ferencz József pénztárOSI és UI.vary hogy az a hely, ahol egybegyliltUnk szent hely~
László e!l enőri jelentését az egy let k~zgylllé s e Megrázóerejü erdélyi ba lladál hallottu nk Szokomegelégedéssel veszi tudomásu!, ~e kén a .tago- Jélyné Tompa Márta elmondásában, melyhez hakat, hogy évi kétpengös lagdlJ31kat killdJék e~ sonló lelki élményben régóta nem voll ré$zünk.
minden alkalommal. meri munkásságunk anyagI Kerek i Gábor lelkész szava lala és Nagy Sándor
alapjait csak elek a fmérek képezik . A felmentvé ny fuvolaszáma Gál na Sándor harmóniumkiséretével
megadása és a jövO évi költségvetés lelá rgyalá~a . megkapóan egészitette ki a mÚsolt, mell' dr . vitéz
után sor ker{jJt a választmány egyhiumadána k kl- Nyiredy Géza alelnök lelkes zárószavaival erl
sorsolására, de a kö;!gyfilés a kisorsol t tagokat végeI.
Debrecenben
visszavá1asztolla . A közgyűl és e l határoz t~ , hogy
külön jegyi: ökönyvi köszönetet mond dr. UrlJl~ssy december 5·én az unitárius templomban tartottunk
Gyula ny. igazgató, tb. elnöknek, hogy alapItvá- vándorgyülésl, ahol unitárius hiveink és székely
nyait az elmult egyJeti évben ie te.!emescn g~ara testvéreink ve tlek részt elsősorban Unnepségünkön.
pitotta, minek következtében az "l!rmössy MIklós FerencI József lelkész imádsága utá n dr. Egyed
emlékalapilvány· 458.66 P. , a .. 8Imén Domokos János egy házközségi gondnok üdvözli a vedégealapitvány" 168.13 P. összegfivé gya rapodott. Az ket és dr. hr. Daniel Gábor elnök pedig meginditványok során Józan Miklós .disze/nök java- kapó szavakban vázol ja találkozásunk értékét és
sol ja a régi Dávid , Ferenc egylell eslélyek f~lele melegét. Dr. Csiki Gábor lelkész "A mivel többet
venilésél, hogy ezallal az egylet nagyobb Jöve- kellene törődni· eimen Erdély iránti kötelessédelmi forráshoz jusson, dr. Csiki Gábor pedig a geinkre hivta fel fi gyel mün ket, dr. Szalacsy Rácz
gondolathoz csatlakozva, irodalmi kiadványok Imre iró hivUnk pedig az unitárius e~yház XVI.
szorgalmazására tesz javaslatot. A k özgyű l és század beli mult jál ismertető "Unus est Deus ·
mindkét gondolatot megvalósítás ra ajánlva, kiadta cimO regényének egyik szép részletét olvasta fel.
az elnökségnek.
Szathmáry Endre, Bakó Gábor és Derzsy Zöldike
2eneszámai és Baczó Gábor ref. s, lelkész szavaDávid Ferenc emlékezete.
lala szépen eg-észitették ki a müsort, mely dr.
November 18·án megtartott estélyOnkön vitéz Nyiredy Géea alelnök zárszavaival lelkes és
Józan Miklós vikárius imádkozott, meleg , rneg- felemelő ha ngulatban ért véget. A vándorgyülés
kapó és l elketemelő emlékezéssel. Dr. br. Daniel után a megjelentek nagyrésze a baráti társas vaGábor megnyitójában egyházala pitó mártirpüspö- csorán veli részt, ahol kedves hangulatban maradkünk előt! hódolt megfontolt, komoly szavak kal. tak együtt.
Előadást Kovács Lajos brassói lelkész, háromszékköri esperes tartott "Üzenet a Cenk alól"
cimen. Erdély meleg üdvözletét és Ozenetél hozta
magával s gondolataiban a tiszta unitárius hit
töretlen virágai! mutatta meg. E l őadásának megUnitárius konferencia
felelő méltatására szOk terünk miatt elegendő heA mindent tagadó bolsevitmus el akarja
lyünk nincsen, de reméljük, hogy azl v.alahol
nyomtatásban m ielőbb viszontlátjuk. A mfivészl árasztani a világot s a vele barátkozó hatalmak
számokat M. Balázs Ibolyka, Kállay Irénke, Nagy még segitik is. hogy mindent leromboló munkéját
Sándor és Laskó Emi l látták el akik az ének a minél alaposabba n el végezhesse. Hazánk földjén
•
•
már megiz lelfük egyszer a kommunizmust. Az
szavalat és a fuvola hangjai n lelküket
egyaránt
szépen gyönyörködtették, Dr. Csiki Gábor zársea- idegen elemek álla l reánk kényszeritett tanácsközvával ért végeH az ünnepség, melyet a templomol társaságnak és az akk or végletesen reánk nehezeval~ban zs~folásig megtöltő közönség hallg ~ tott det! lelki szunnyadásnak köszönhetjü k, hogy hazánk,
végig. Az ilnnepély után a gyülekezeti teremben mint Csonkamagya rország vérzik négy sebből.
negyven személyes baráti .vacsorát tartottunk ahol Pedig tudha1tuk .és megjegyezheltük volna a
az egybegyültek kellemes hangulatban még Órákig Mester intő szavait: "Vigyazzatok és imádkozzatok, hogy kisértésbe ne essetek; mert jóllehet
együtt maradtak .
a lélek kész, de a test erőtlen. ~ Levonva a mu lt•
Peslszentlörlncen
ból a tanulságot . és védelmet keresve a jelen
november l S-én az unitárius templomban tartotta veszedel me ellen, követve a Mester intő szavat
me~ ~gylet.ün~ e l ső vándorgyúlésél. A pestszent. összegyűjt en i óhajljuk hitlestvérein ket, hogy vigyáz:
lőnncl umtán usok és székelyek megtöltölték a zunk és imádkozzunk s igyekezzünk megismerm
templomo! és a~ egész ünnepély a bensőséges az evangéliumon keresztül a teendőinket, melyck
melegségnek a jegyében, imádságos hangulatban segitségével test ünket megerösilheljilk és meg mcnt folyt le. Ferencz József imádsága után Pethő Ist- hetjilk egyházunkat és hazánkat a további puszván a pestszentl őrinci hivek nevében köszöntötte tulástól.
az .eeyletet és a mes~~~ földről jött előadót. Dr.
A konferenci át 1937. év január hó 7.-9. napCSikI Gábo.r meg~ytloJában a mai nap jelentősé jaira tervezzok dé lutá n 5 órától a MIsszIóház
get domboTItotta kl. Kovács Lajos esperes.lelkész templomában (IX., Rákos· utca 3.).

mellett dem egy helyen $zereletvendégséggel
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egy~

elöadásában

A JÖVÖ UTJAIN

Elöadóink; január hó 7-é n Sz. Veres Joián
ujságiró, ti .Családi Kör- folyóirat bel sO munkatársa és dr. Ui,laki Géza Ugyvéd, a ~ Csaladvéde

Jcm" szerkesztője a családról tartanak előadást.
Január 8-án Szentiványi Sándor, az erdélyi
családokról értekezik.

Január 9.én a Brassai Sámuel ifjusági egyesület réSzé rő l Kereki Gábor. a Percelné Kozma Flóra
leányegyesillet részérOl Költö Irén az ifjuság problémait ismertetik.

Az e lőadások at vita követi.
A konferenciái vitéz dr. Nyiredy Géza miniszferi litkat: vezeti. Orgonál az áhitat előtt Nagy
Sándor rnüvésznövcndék. Az ülés elötti áhitatot
7-én Ujvári László, S-,á n Holl6sy Filep Klára,
9-én \Veress Ákos vtlzeilk.
A szombati konferencia után teacstélyt tartanánk. A teajegy ára nem kereső hiveinknek 30
fill ér, keresö hiveinknek 60 fillér.
Elöadá~aink általános jellegilek lesznek, azért
hivOnk mindenkit: nőt és férfit, öreget és ifjut,
gaEdagot és szegényt. Oljiink le egyiltt a Mester
lábai elé egy szivvel és egy lélekkel. hogy az ö
evangéliuma alapján erősitsük meg hitünket és
teg-yük lehetövé reményünket egy szebb, egy jobb
világ felé való megindulásban .
Jertek, kik megfáradtatok és meglcrheltettetek
én megvigasztallak benneteket. löjjlink a Mester
hiv benn linket az igaz világosságra.

BELMISSZiÓ
Nőszővetségi

munka Pest-

szentlőrincen.

•

A pestszentlörinci szép templommal eoybeépill unitárius kultúrleremben december elsŐ va·
sá ~n apján szines, műv észi, olcsó karácsonyi vásár
nytil meg. A Pest szentlörinci Nöszövclség jótékonycél ú vása rja.
.
Volt itt minden, ami cé lszerü és karácsonyi
ajándékn ak alkalmas: kötött holmik, finom terítő k
könyvek, képek, Jámpaernyök, serpenyök, élelm i~
sze r cs~magok, vala~lennyi az asszonyok saj á tkezű
munkája, vagy gyüJtésének eredménye. A megha·
tOll, gyönyörködő vásárlók , aki k templomzárás
után özönlöttek a kulturterembe, alig tudták vála ~·ztani a szebbnél·szcbb, olcsóbbnál·o\csóbb hol ·
mik közöt!.
.. ~z a vá~ár a~ onban több. mint jótékonycélu ]ovedelml torras, ez a vásar ujabb bizonyilé k~ ~nnak az élelképességnek, mely a peslszentlönnCI ~ őszövel ség el megalakulása óta jellemzi.
Alig hat hele, hogya Nöszövelség elindult
s azóta már rendszeres varródélulánok egy kilü·,
nően sikerü lt teaestély s most ez az éleven for·
gal.mti. karác s~)nyi vásár mélyítik el hélró\·hélre a~
umtánusok kiCSI csoportjában az együvélartozás
érzését.
Egy meghitt, bizalmas, vidám családi körré
melegednek össze a pestszentl órinci uniláriusok s

I

erre az összetartásra sehol
szUkség. mini éppen itt.
sem volt olyan nagy
Nemcsak az unitá rizmus erő s öd·k
nem az egyének egymást a1"
.
l
ezzel , haéletében is nagy gazdagodás\g· IlsmtO cs~l~d.ok
asszonyok között szövődö barát I: en az umlanus
Az ErdélybOl kiszakadi s~. I
.
otthont találl unitáriusok külön_k~föszentlörmcen
nehézségekel éltek át. Az erdél i ~61é e~yfor~a
mentve át valamit itt valam
~ .. 1 t öl aIIg
kellett kezdeni az ·élelet. I sm:r~~l~~nknek előlről
a sivár peslszentlOrinci fö ldön az káö,',nyt;zetben,
f h · 'b
, a mi telep
egy orma azal. an, vagy verejtékesen épiletl sa·át
otthonban, ammdennapi megélhetéstöl elv t
lérekkel a jövOt ép ilve, - élte egyforma ~~I ~ 
magános életét a sok székely család. Élelük ~e~~
volt örömtelen. meri fákat ültetlek kertek I
á
zs?ltak a léleknélkü lí házak kö;é, a. hi:at:l~ói
muhelyböJ hazatérve, munkába ölték minden
I
bad percüket is.
sza·
Oe se m a gondjaikat. sem aE örömeikel nem
os.ztl~alták meg s~nk~vel. Ki is értette vol na me .
qut JelenI ~Iveszl~em egy régi otthont és mo~t
megte~emlelll az uJat?!
.. ~~s ekkor születeIt meg Pes!szentlörincen az
u~ltanus egyh~z. össr:efogva a sok magánosan
kuzködó erdélyll. S a megélhetésérI is suJyosan
megdolgozó emberek szivesen áldoztak 8 tem·
plomra. a kullurházra.
Oe az egyház még mindig nem lelt meg
egyakaratti lélekkel. Ehhez az asszonyokra volt
szilkség.
S ~ost minden csütörtökön delután. alig
alkonyodik, a város több kilométer távol fekvö
részeiböl megindulnak az asszonyok hol az egyik
hol a másik család otthona felé. Minden héte~
tgy m.ásik asszony otthonában gy űlnek össze,
hogy. Igy ~ég közeleb~bröl megismerjék egymást.
S mig csillog a kötöt u, horgolóhi varrótű s fogy
a fonal, beszélge tések és kedves f~loJvasások mel·
leU tel nek az órák. Megismerik egymás életét és
sokszor csak jóakaratra van szUkség. hogy segit·
senek egymáson. S beszélgetés közbe n, vidám
tervezgetésse l rendez ő dött eddig a teaeslély, a
vásár gondja s a karácsonyfa rendezése. Csupa
váll alkozókedv mindenik asszony s abban is kedves verseny indult meg közöttUk, ki vigyen finomabb falatot, vigasztalóbb szót az asszonyok
"öreg néné"-je, egy erdélyi unitárius lelkész öreg
testn!!rhúga számá ra.
Alig töltötték be egy feladatukat, ujabbaf
keresnek, a szép vásár után már a karácsonyfa
ünnepélyt tervezik, bábs!!:inházzal, mesedélutánnal,
vig jelenetekkel és Bok-sok ajándékkal. ÖUöJetekben nin cse n hiány. Al Angliát járt unitárius múvészasszony tapasztallsága s az eleven .székelyasszonyok ötletessége folyton dolgozik az igazi,
mély unitárius életért.

f\

T erjesszük
az unitárius gondolatot

,

ESZMÉK VILAGA
A hit ünnepén.
Elnökl megnyitó a Dávid Ferenc Egylet ülésén'

1934. év elején majdnem három évvel ez~lötl
voll alkalmam Budapesten a k c re~ztén~ egyhazak
összefO<.7ásának szükségességél hIrde/nI az ok,ból,
meri el~n összefogás nélkül nem elég erős ~ vedelern a bolsevizmus ellen, me.ly nemcsak allamol

alapitolI és épitett fel, de klk,e2dte megtévesztő
tanaival mindenütt a földön szamos ember lelkét
és mert ezen összefogás nelkUl nem lehetséges a

magya r nép nem zeti és faji öntudat~nak, az öss~e
larlozás érzésének zavartalan és ~ntnden akadalyl

e[seprö fellángolása , mely egyedül vezethet - a
magyar feltámadáshoz.
Az emberiség egyreszének lelki tulajdonsága
az, hogy a jólét és gondtalan éJel ,köze pette kevé~bbé
érzi a szükségél a h.iI kérdéseIben vaJ~ e lme.lyedésnek de amikor eljönnek a nehéz órak, amikor
lesti, v~gr lelki fájdalmak gyötrik, amikor bizonytalanságban tapogatózik, amikor inog körülötte a
világ és inog minden amit megingalhatatlannak hitt és
tudott, akkor megjelenik lelkében mindannak árnyképe, ami abban vala.l!a halványan élt, felé:ed benne
lsten és hit fogalma és eljut a válaszu Ihoz.
Vagy visszatér Istenhez, hithez és valláshoz,
vagy Istentagadóvá, bolsevistává válik.
Ez a jelensé~ világháboru alatt és azóla
előttünk folyt le és amidőn egyrészt megtcltek
hivőkkel az egyházak templomai, másrészi fellángolt
a bolsevizmus, az Istenlagadáf> és az az irányzat
mely a mult minden alkotását és intézményét a
föld szinéről elsöpörni törekszik.
Es ezen törekvést semmifél e kOlsö eröszakkal
tartósa!1 elháritani nem lehet, aminthogy lelkek
válságat, eszmék előretörését egyed ill fizikai erővel
soha megakadályozni nem sikerült. Csupán egy
erős várunk áll ezen romboló törekvésekkel szemben, a legerősebb vár: az lsten. Az lsten, akiért
keresztre feslitIetett a Krisztus, aki nek tanait hirdették az apostolok és hirdetik a keresztény e~y
~ázak. Ezek összefog~sa vezel a szebb és jobb
Jövőhöz, ezek széthuzasa a romboló erők diadalához, mert egységes ellenállás nélkü l nincs ere
mely képes a támadás visszaverésére.
'
Ez ősz végén hangzottak el a különböző
keresztény egyházak reszé ről oly kijelentések,
melyek a keresztény egyhé.zak összefogásának
sz~ks~gességét hangoztatják, mely kijelentés az
umtánus egyház részéről már régen elhangzott.
de ahhoz, hogy ez az összefogás a közös cél
elérése .e~:g.endő. erejű legyen, kell hogy annak
tudata at]arJa. mlll?enkinek lelkét, kell hogy ily
értele~b:n muködlenek az összes egyházak és
megszull]enek azon zava ró momentumok is melyek
e térem még mi11dig feltámadoznak.
'
Szl.lkséges, hC!gy minden egyház saját körében
a. l~gerősebbé váljon és minél hatékonyabban
kifejtse .nevelő, propagáló. és ~ze~vező erejét.
Mmden egyház erele hIveI hitében rejlik, a
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hit pedig annak hirdetésével . tanitással és példaadássa l erősödik éa terjed.
Minél tökéletesebben tölti be az egyház hivatását, annál értékesehbé válik a nemzet szempontjából is. Áll ez különösen a magyarországi egyházakra, melyek a hit és hazafi ság kérdését mindenkor egybekapcsolták.
Az unitáriusság nagy apostola Dávid Ferenc,
aki 1579-ben halt hitvallásáéri márlirhalált a val.
lásszabadság hirdetője volt és rendithetetlen unitáriu s hite mell ett hirdetője azon tannak, hogy igaz
boldogságot csak a hit nyujt. minden hit. mely az
ember belsO énjében lakozik és melynek alapja
aZOI1 erkölcs, melyet a názáreti Jézus hirdetett.
Ezen tan éit azon tudat, hogy az egyházak által
hirdetett keresztény erkölcs valamennyi nél egy és
ugyanaz, tették könnyüvé az unitárius egsh<itnal:,
a rnás egyházakkal való együttműködést.
Dávid Ferenc, a nagy apostol amikor válaszuton álli a földi élet pillanatnyi gyönyörei é!'; annak
véges időhöz kötött végtelen szenvedései kötött ez
utóbbiakat választotta, mert csa k ezen az uton
örizhetie meg és hagyhatta hátra az utódoknak hitét.
a hitet. mely az ember mellett álJ az élet könnyO
és nehéz perceiben, a földi élet végső óráiban és
mely egyedül nyújt tartós és valódi boldogságot.

br. Daniel Gábor dr.

H I R E K
Lapunk olvasói nak és barátainak lsten.
töl i:1ldoft karácsonyi Unnepe:ket ~S boldog
Újévef kivánunk !

Kedves Eföfizetö! Az .Unitárius

Értesitő" kiadi:15i:1ban

megjelent az 1937.
évi ÉvkönyvUnk, melyet lapunk tényleges
előfizet6inek decemberi s:li:1munkhoz csatoltan me$!kntdUnk, azzal a kéréssel, hogy
sziveskedjenek annak i:1ra fejében ötven
fillért a jövő évi előfizetési diihoz csatoltan
kiadóhivafalunknak megküldeni. Évkönvvünk a lelkész i hivatalok útján ötven fil·
lérért btirki i:1ltal megszerezhető. Lapunk
legközelebbi számában rész letes jsme~te
tést is közlünk tartalmáról. Évkonyvünk
tanulságos és hitépitó cikkek mellett l2'on~
dosan összeállitott naptári részt és egyh~zl
életlinkef ismertető összeállittisokat és táJé koztatásokat közöl, valamint ismerteti az
erdélyi unitárius falvak pontos román elnevezését is, melyre mindnyájunknak gyakran szüksége van.
Ezt az alkalmat is felhas z nálom arra,
hogy az ÉVkönyvnek sajtó alá rende:7;éséért Pethő István és az Unitárius Érteslt6
decemberi száma egybeáJJitás~ért.Ferencz
József lelkésztestvéreimnek köszönetemet
fejezzem ki.
Iván László d,',
felelős sz erkeul ő.

_ Jván LdszJó dr., lapunk

szerkesz tője

és Mózes ny. postaf6iR:l\r,gRtó, 1\ ltarRitaváralja Jelhitoktató le l kés~ testvérUnk beteqágyához elküldjük képes Székel v KÖ'1,~ég hiraja és dr. Csiki Gáb
"'szinte és meleg együltérzésllnknek nyilw'tnitásá l. lelkész szólaltak fel. s beszédeikben 81, Ö!lSZ~~
Erőt és kitartásl kivá nu nk és hi sszük, hogy erős
tartozás és fl bflrátsfl.~ ~ondolatAnI\k lipoHu'lAt. hang.
hite legyözi a betef! ség ,~rőtelen~égét és ..akarjuk , sulyoztAk. Az egylet vezelősége és tagjai minden
hogy minél hamarabb Ujra köni nkben udvözöl- ~ld oZ8.tot meghoztak o. v.8cROro. sikere biztositása
hess Uk. A karácsonyi szerelelUnnepen betegágya erdekében. A befolyt penzbeli és természetben i
mellett világifSOIl égő gyerlyák gya nánt mindnyá- adomá~yok~t m~~ h~l.yen részletesen közöljük,
de kU lo~ kiemeljuk BIrtalan Lajos és Péter J ános
junk együttérzö és aggódó szer('tele.
Legközelebbi rádió s Istentisz.teletünk testvéremk áldozatkész bnz!!6sá!!áf.. akik a sordece mber 27_én, vasárnap délel őtt -lesz II órakor solásboJl szUkf.lpges tár!!yakat elkészitettek és az
Ko háry utcai templomunkbó.l. Ez a lka.h~mb6~ Jó.zan egylet javárll. dijmelltesen fp.lajAn lották. Az egYlet
Miklós püspöki vi kárius prédikál. Feihivjuk hlve1l1k. az ö sszegyűJt tiszta iö\'edelemhól 10 penl!"6t adokii lönöse n szórvány ban élő unitá rius testvérei nk mán.vo'7.0tt az Unil arius N6szövetség céljaira es
5 pengöt & Hnru:itavltrnlja-mov.gnlom támoaatására..
figyeImé i erre a rendkivUli alkalomra.
Egvben elbatározta, h ogy \'ála~zt mtLnyának elóHétralékos elöflzet61nkst kl'!rjUk l:!zivcsked ie ne k i:lZ utolsó alkalmat ebben az évben mé~ terjesztést tesz, bou:y öt 8zegeny sorsll és nnitariIls
arra felhasználni, hogy el6flte l és Uk ~ t r endez7.l'! k . iparos- vagy kerep.kedöc88h\.db61 ~zármazó gyerlapunk csak abba n az cselbe n tudla n e m es felmek .r észére. karáC!!Onyi ajándékképpen egy- pgy
adatál belöltenI, ha el6flzetlU ta rtják fenn.
nár Cipőt adománvozhasson. - Rrr61 a helvröl is
Lapunk tlzenöHSdl~ alkalommal érkezi ~ me.~. k~
felkérjük air. arra' reAszorulókRt, bogy erreVOllatrác~ony fin nepére elöfilet ö mek aszlaltlra. A t17.enö tödlk
kozó kéréseiket IlZ e!!:v1",t. elnökségéhez cimezv<I
évfoll'amol több jubiláris. ki~dv.'!nnytll l e.tHl ~ e~llék('zetes~é
jo ttassúk el dec. 20· i!! IX.. Rákos- utc,. 3. sz. alá.
olvasóink sztlmé ra. Az IdeI k arác~o n y lub1láns mej;!emlé.
kezésekép~en !ijra leközöllUk a~t a s~tI[l es megk?p6 ka. Jó ls ik erlilt M il<ulás · d~ lufánt ren nezett a
rác~onyi Ci kkeI, melyet lapunk tclen száma l'ezerClkkeként
Rákos utcai ayermekistentiszteleti Cso1Jort dec. 5-én.
1iira leköz1il nk, mely először 1?22.. ka.rácso~:-":I n kopogtaMinden dicséret Rajczy Mária ciloportvezetót illeti
toll, mi ni az első csonkaorszllgl umtánus sajtótermék karámeg, ki fár adfl8.!!'ot és i dőt nem kimélve tRn itotta
cso nyi száma, előfizet ői ajtaján.
be o. szé p verseket i:s fl. kis sv.indf\Tabot. SzereKa rá es o n yfaUnn eptlyf rendez Nőszövetségünk
decemb er 21·en fél négy órai kezd ettel Koháry
peltek: Mnro8sy Elvira éq Margit, La.dányi t.va és
uccai t emplomu nk ban. Az ünnepélyen iskolás
Török Tamás sza.va latokkal. A Slr.indarAbban j;lze•
növendékeink fognak suvalni és egyik tan itónő hivünk
repeitek : Kon~r. KInro., Hubay Irén, Konoz Eva,
mesét mond nekik. A karA csonyfa alat! Nöszővelséeúnk
AlI~by Gyön/?vi. C!l.iki Sárika. L~it hp.im Ilonka.,
szereleladoma nya i várják gye r mekeinket. A sZ6rványokban
megtarta ndó k a rácson v fftünnep~l}'e kről a pesh'idéki hi rek
Lázár Zi! U 1.~i Rósz Eszter, S<>bestyén t:va. Szinte
közölI tudósitunk, - Decemher 22·én este 6 Órakor pedig
Zoltán ~R Tóth Er7.sike. A nni sor után tea volt
N6szövets~efink a ldoza tkés2.seee a Misszió Ház temploés fl. Mikul ás'ajándékok kiop.zt á!'la.
mában !i!yuj tja mel! a karácsonyfát és a gyülekezeli terem·
ben megvendégeli feln óll fi a inkat és leányainkat. Mindkét
A .,János Zsi g mond " cserk~szcsapat
ünnepélYTe szívesen látjuk Cyillckezetünk tagjait.
szépen sikeriil t Mikulás·estet rendezett KoháryKa r ácso n y első és másodnapján délel őtt BudauiCl'!; otthonában. Miu'án mej:telózólpg' a Vikárius
pesten urvacsorát osztunk mindkét templomun kban, pestur Óméltó!I1A!!ánál tisztelec:tek és szerencsekiváIrörnyékén pedig Pes t szentlőrinc. Pest~zentep.sébe l és
natIlikat kift>jt"zték. k1'! dél.ves tpa é ~ slitpmény
Csepel vá rosok ban 0\ részll'tes til.j éko ztatflst a napilapOk is
kÖ1.Ölni fogják. - Óesztendö ulo lsó napján délután 6 óramellett töltötték a késő e!'lt i órakig el az i dő t.
kor é s al. új él' el ső naplán pedill ue:yancsak mindkét buAz évi "tokbos fl.szt!\li-teniflzversf'Tlyét nov.
dapesli templomunkban és Pe Slsze ntlő r incen is ünnepélyes
28-án é~ 29-én tnrtotfn. a Cflllpa.t B7. !I labbi eredI s t e nli ~ ztele t e t ta rlunk .
ménvel{kel: A ~ vprRe l1.vjá'éko9 0k " u:vl\ztese a
N6szövel9égUnk december 8-án rcndezte meg
f ~valyi védő, Berde Gé:",!. let.t.. 2 N,'ired.v S"o.bolcs.
hag)'omf1nyos kará c~o n yi segélyakci6ja javára műsoros
tCJestjé' a Misszió Htlz gyülekezeti termében. A telleslé3. Barabnp. l iltván. 4. Nyiredv Géza. _Haladók " :
lyen s zfp szammal jelentek met:! hivei nk, akik örömmel
1. Szahó B,s,l a. 2. N"irpdv Géz!!.. 3. Verpp.s Pál.
I!Tőnyö r köd tek a mű ~o rszám okb a n. melyeket dr. H o s s z u
4, BArde KÁ.ro!y. " Kezelők': 1. Csucsv Ferenc.
Zoltán és felesége E s z e II y i Olga, a Nemzeti Szinhh
2. Gvörgv 'J.1ihnr. 3. Perillger Sándor. :- A vers ~n.v
tagjai, Var g a Istvánné, Letl nyegyletünk elnöknője a rádió
IsmerI müvésze, K e r e k i Gábor s. lelkész es a7. unitárius u:yózteseit dijnkkal é~ érmek~el tuntette k l a
dalárda N a g y Sándor vezetésével adlak elő. Miisor ulán
cs!!.po.t vezetósé.l!e. - P:\rO!'l·ba.Jnok3 Ru:: L Berde
az egybeeyiiltek barátságos h3n~ulatban maradtak egyútt.
Géza.- Barabás István, 2. Nyiredy Géza-Berde
A teaesUly jö\'cdeI 111e {os az adományok NÓs 7.őve t ségü nk
Károlv.
karácsonYI segélyakciójat támo{:atták, mely ről részletes el·
számolást lap unk legközelebbi számában hozunk.

Bölöni Farkas Sá ndor Iparosok ~s
Kereskedők Köre december hó (J-án rendezte
meg hagyományos karácsonyi vacsorlt.ját. A vacsorlU1. mely közvetlenül követle az IIdventi Istentiszteletet a megjelentek telltü lelileg vettek réut.
A vacsorán szép számmal jelentek meg ft tagok
családjaikkal együtt és e ~yh áz u nk részéről is
megfelelő ÁrdekJOdés mutfLtkozott. A megjelenteket Nagy Áron egyleli elnök üdvözölte. Dimény

·N6szövetsél.!Unk I'!s leán Ve2"ylelUnk uj ~el\'i 
segél a KoMry.ut c,1 b~u november 12·én ~"alla fel un nI'péll'esen rendes hav i e:yülése kereltl beu. 1 !l.lá d~oz~!t~ és ~
helyiségei rclava lla /671111 Miklós OUSPÖkl \'Ikánu _. ~rÓ
meleg szal'akkal IllutatolI reá az uj ollhonb~n ml.'ltnyl,
munka lehl.'tOsél!eire. Jelcn voltak az eeyházkölség képvI:
selctében Kele men Béla ):!ondnok, a lelké s~ek és a presbiterek kÖlUl többen. Hi ~szilk, hogy al. I1J olthon gazdag
l11Unkának válik fo rrásáv!t
.
N6szövl.'lségUnk a z Unitá ri us Misszió Iláz diák·
otthonában lakó eg"etemi és fóiskolai haJ!g3.1Ók rés7.ére az
idén is folytatja Vl1csorl1akciój6f, Hetenként két I'acsorát

katlnak, melyek

Nő."-l!ih'elsegUnk
akik Ol él'cn
"dégU"k
houAk mtg
nÖ~1.6\'l'tségi

\ isS1.ió Hb , a másikal
:\domlinyont\k. K.!rjük mindazoka!,
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I

cf!,}'ike t

11

('bben n ncm('~ munkában N c\sl,ö-

\'oltak nt. idei iskolai CI' rol)arrAn is

. Adomá nyokat cs jeli;!ntkeze~[ ket II

péntlllrosok fogadnak el.
/dun Oylirg., ban\..liut\'ise16 és Ol1fllmbo$ Erzséb~, 1936. november hó Ig...en. Ensebcl napján hAzaSMgol
kötötlek és ef!)'héti mC,I!!l Idásblln a J{oh,h'\'-utca; templomtan n!szesUllek. józlJn M iklós vikt\ r iu~unk 3. bölcs pasztor
é.;; II mell!j!Slll'ij édosapa pzeln!! lank;;!!;,'al láu1I el 11 !iatal
pirI. aki~r~ mi is a hátasságol megszentelö cg)' igaz Islen
mindrn áldha t ké rj Ok.

Ara n )'osr~kosi

Szék ely Sá ndo r Uni -

tári us T{' mplomi Vegyesk a runk csendben
végzi a maga változatos munkásságat, s egyházi
éneke in k tanulása mellcll nagy gondot forditoHak
szép r~gi székely énekeink gyakorlására is. N ő
szövetségi esfelyilnkön elöadott sr:ékely népdalegyvelegilk valóban szivet és lelket gyönyö r ködtel ő
volt. Na!I." Sándor fiatal karnagy vezetése alatt
edd igi rClIlenységeinket valóra váltolták . s reméljUk. hog.r ti jÖ\!Ö e sztend őb en nagyobb s zorgalommal és nagyobb htglétszámmal még több és
,.szebb eredményt fognak elérni.
Erdé l) i Uni tá•rius Na ptá run k. a k,Jlozsvari közpollli Dávid Ferenc Egylet kiadásában.
Berl~:. M. i Pál vaUastanár gondos szerkesztéseben
megjelent. s irallerjcsztönk utján nyolc\'8n fillérért
kapható. J:lvezetes cikkek mell ett hasznos olvasmányok és stepirodalmi lisz teszik változatosSii a
tartalmat. J:rdekes ujitás a naptári résznek un itaril.ls egy h ~ztörté neli adatokkal való tarkitás8. me!y
llundell bIZonnya l mindnyájun k elött szives forrad tatásra talál.
o
1931: lvi k ö l fségvelé s
kebl! lanácsna k. A mullé\' i
"

J

I~ P, YilIanydH 1200 ~. Kemenysell rési kö ltse

Ttl7.hh:los~lflsra 200 P,

300 p

JaVItaSOkra es kIIr banlarl Asr! 2(0) p.
Talnrodsl ~ölcsöntö k t' és kal113.tok törleszIesére 4000 p'
Vass HU 2(1 ül:lelbérc beruhAdsl lér i' mén\'c tó T1 t · é •
539·40 P. Elöri! nem lfllolt kiadaso k 500 p K h ~sz es rc,
. o ary ·utcs
· _u , . - , 05
tc..mp I om h6 7. k IlfuaSlf/ J ,
9 ·40 penIló. Állami adók
:'ilOD P. gról Batl h)·ány Ilona alaoból kOlcsOn\'ett .
pen~ö 3 sdzallk ka maia 1344 P. gróf Batth)'án y Ilo ~.~
a1apih 'ányhól kölcsön\'elt 20.000 pent!.Ö J- kama~a r Unitá rius Mis! l ióhAr.töl kölcsöm·eU 20.000 pengő 4 SZ~lrk
\.;amafll 800 p, Lelkesú n\'1I~dijalapb61 kölcsönvett 11~CKX)
oent!.6 3 s dta lék kamal3 510 P, EIlületfennl3rthi költséJ!é
20-16 P. S ziivel3efl-U1ciJi lJ/apill'jnyh jz k illd.bai t I
"e ng6. ~roles.ians Menza sl!J;!élyezesere 200 P. Brnssai
Sámuel Jl J U S '~1 EeyesUlelnt;k 100 P, Unilfl ri us konferencia
támo\,!o lására 150 P. Ka matJ~v,:d elem tartalékolásá ra 150 P.
Bflllhl'lJm: Ilon" ~rd fn6 öröklllapilvjn" klJmRra; 600
pene-6. HltTankOny\'ekre 120 P, 345. sz. János Zsigmond
cserké.Slcsapatnak 300 P. Perczelné Kozma Flóra Lean\' _
ej!ye~ülelnek 50 P. Tandíj :<ej!élyek re 200 P Nö<:zö\·ttcéa
se~él\'ezéshe 500 P, KamatiO\·~de\em Inrlalé kolásAta 174 p~
BIJTlhyBn y Ilona i!rófnó a/IJPlwjnv ktr mlJ/ai 134.Jpengö
UnifAriu!I ÉrfC3ir6 kiillsctU'; 1700 penll6. O SSZ!!S
k ia d ások 6Q.175·88 'l'en g-6.

al;;

Pestkörnyéke n .

.

Bud a f?,kon ok tóber hó folyamán lorloltunk Is lcn-

hsztel.etct s u rva csoraos1fá~al egybe kapcsoll kar3cso n~t i
Isle nflsl:lelefcl december 20-án d. u. 3 órailOr fO!nln\.; larInni, ahol a Sl'olj?tilalot Ft'renCl: József telk~sz- lat ja el.
Mózes Ish·:!.n sZóT\'ánygondnok pászlorolja a \';ic<'iny nyájat, mrt y néhány Icl\.;es családból áJI s al;il; között a felIOrek\'6 uj n ~ml:edék, ti fj a tal gverme\.;ek h ito ktatása b il:10silAsara a S1:ü\.;séges lépéseket is meJllettük s januarlól
k ezdve rendSleresen beind ul egyhhközse:gi presbiteri
halárout alnpján.
Csep!!l!!n. h:wonta eR..vszer iartunk ISlentiszteletel
és euel ka pc5ola to ~a n vasárna pi ~yer m eki5ten tiH tel l.'tet
is. Hi,'eink el al: idei é \'ben is Molnár JAt:os állam['énztiiri
igaZ{!nlÓ p.iulOrolla a föle mej!szokott lell;esedés.~t'1 és
b uze6si\f.!J!31. Lel!\,;öl.elebbi Is tenlisdelelü\.;et k3 ráC$ony
elsó napján déielölI II ó mkor tartják. am ikor Galnl S:ind or lelkpsz prédikál és osztja ki a hh·ek közöU al: UT\-a.cl'ornt. Ug}"lnekk or foltiuk e yermekeink k özött is ti Nó:<zövetseg S1:erelelcsomagjaít ki osztani.
Ki s pe s t e n no' ember l5-en Kovács La io~ bmssói espere.'=- prCdiknlt. . zenelet hOt Olt és \'ill Szere tetTel
hnllj!tlt lu k, Áldj n me!! az ls ten é rt e. K{h·efkezö Js.ti.'.l1ti~ zle
let decembe r 20-án lesa d. u. " órakor. Préclikal d r. Ciii ~·i
Gáhor. A karácsonyfa ünne pély dece mber 22-,1-n Sl:inlén 3
11 . sz. :'ill népiskolában d. u. 3·tól kel:dódöleg.
PC5 fe r zstbctcn lee:közelebb karácsony el~ö napjan
Miután larlunk Istentisl:leletet un·acsoraoszl:'issal kapcsolatban, mel ye t karacson yfotl nnepünk \.;ö \·el. Hiveink örömmel kcsdl1nrk a r ra i:<, ho,!!\' januAr IO-en e rdélyi vendégp rMi ká'o rt üd \'özOJjenek \.;ö rü\';ben,

P cstsze ntJ 6 rincen karácson . első napján

oszt urvacsorát és prédikál Pethő Ish'an
lelkész. Az Unitá riu s N6szövelség peslslcnil6rinci
csoporlja 1936. december 31 ·én az egyházközseg gyillekezeti házában. az állami telepen mú soros csa ládi estélyi rendez. Ez az ilnnepély kiemelkedik·a már megszokott csalédi összejövetelek
sora ból . mert a Leányeoyházközsé!! Kebli Tanác~
úgy határozolI . hogy e~t az alkalmat fOlhasznalp
arra, ho~y ,n estélIvel ka pcsolato!;an SZilvcHierre
\'316 tekintettel éjféli Islentisltelet tartas:::ék a
templomban . Az es tély g órakor kezdődik. Fél
12 ig musor és tombola tölli ki az időI. Fél I~-től
éjfél után fél 1 órá ig 1~lenlisztelet. utána pe(h~. a
gyülekezeti házban tánc reggelig. B.irrne~n)'ln:
szokatlannak is tunik fel el. az el~otldolas. ml
ügy érezzilk. hogy Istennek tetsző dolgot fogunk
12$

u. e.
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cselekedni, amikor az 6 szent hajléká~an fe.j~zzUk
be az óesztendőt és olt fogjuk kezdem az uJ ével.
A templom és a gyUlckczeJ ~ h~z szoros~ n ~gymás
mcJJcJt várja Szilveszterre hivemket és JÓ Ismerő
seinket Az estély tiszta jövedelmét a nőszöve~s~g
az egyházközség szUkséglelei nek,fedezésére fordl~ja.
Rákospalotán !egköle!ebb Januál 3-án pr~~hkáJ
Barabás Istvan lelkesl. A slórvanyoan karácsOlyfaUt"epé! t rendel N6szövetségünk deccmber 22-én d. ll. é l 4
orar kezdettel, ahol a gyermckCk réslérc sleretel'csomagokat ontanak szél.
,
Sashal mon novel~ber 29·én fartotlunk Istenll szte:
I I t A slotgalalol Kereki Gábor s. lelkész és ~agy S~n
d~: énekl'ez!'!r láUák el. Örvendetes volt Játm az Islcntisdelelre kiválas:dult term!! I, mert egyetl~.n .. hely sem
maradt abban i1resen. Mintegy ötvenen gyultunk ö.s~~e,
!thol! tehAl alig maradt egynéhány lestvér. RemelJu,k,
~O"Y a következő isten[iSttelele~, mely december 21·en
ka;acsony harrnadnapján lesz ",I\' a.csor~.osztassal egy~e
kölve _ még leljesebb szamban lelenunk meg. MegJegyezzük még azt is, hogy ez!!n alkalomm~l hete',! vettek
enckes könyvet. SzOlgáljon ez peldalldásuJ mIndannyIUnknak.
Ulpesten legközelebb december 23-án délután fél
4 órai kezd!!ltel predikál Barabás István lelkész, melyet
Nöszővetségüllk karilcsonyi ünnepélye követ, ahol a gyermekek részere szeretet-csomagOkat osztanak slét.
Dun apataj községben leányegyházközségünk az
elmult évben is szép eredményeket er! CI Barabás István
lelk!'!sz vezetése és a hivek buzg6 áldozal készsége mellett.
::izámuk is egyr!! gya rapodóban van. Karlicsonykor, december 26-án és 21-cn tart részünkre Istentiszleletel, az el:;ö
napon urvacsor3val egybekapcsolva Barabás István lelkés.z
s reméljük, hogy szél'! számmal fognak ezeken a lelkllalálkozókon résztvennr.
Kecskeméfen minden pénteken délután a ref.
lögimnazlumban hittanórat tari ferencl. Józsd lelkész. A
rendes hHo~tatási órakon 12 növendék vesz részt s még
4 vidéki növendék csallakozik a csoporthoz. A legközelebbi kecskeméti Istentiszteletet karácsony harmadnapján,
december 21-én délelöt! 10 órai kezdettel az evangélikus
templomban dr. Csiki Gábor lelkész tartja urvacsoraosztassal egybekapcsolva. P. BUl:Ogány Lajos p. Ü. számtanácsos fia szórványgondnok vezetésével lelkes és szépszámu csoport vesz reszt az lstcmiszteleten.
Baján az evangéli kus lemplomban IIm'ember 29-én
tariolI urvacsoraosztassal egybekapcsolt Istentiszteletei dr.
Csiki Gábor, ahol helybt:li és környékbeli kevésszámu
hiveink szépen egybegyültek. Gondoskodás történt arról
is, hogy négy bajai unitárius gyermekünk unitárius hiltankönyvekb~ 1 taniltassék. Lelkesz Filep József alezredes
luvünk sZIvesen látott vendége volt, llug urvacsorai k en)'~
ret és bort Lakatos Jánosné hivünk adomtmyozta az Ur
ilsztalára.
Vidék.
Debrecen.
.
Debrece~ben karácsony másod napján tart
uTv.a~soraosztassal egybekapcsolt Istentisztel etet dr.
C.nkl Gábor lelkész a Hatvan-utcai templomban.
A gyülekezet tagjai és az érdeklődők nagy örömme~ vetlek ré~zt a Dávid Ferenc Egylet vándorgyulésén, dec~mber 5-én s általános a meggyőző
d~~, hogy az Ilyen és hasonló találkozások előse_
gltlk az egyházIas buzgóságot. A leányegyházközségbe n Debrecenben csak 9 unitárius növendék
van, akiket Der~sy Kálmán ny. igazgató részesít
hilt?ktat~sban, Ugyancsak ö oktat két gyermeket
Hajduböszörményben és keltOI Nyiregyházán is. A
lelkészi látogatások alkalmával lelkészek IS belekapcsolódnak a nevelOi munkába. _ A nagy debreceni szórvá nytertileten az elmult Oszön mi nden
szprványgócpontban tartottunk Istentiszteletet.

Nyiregyházi4t" dr. Oa-iki G~bor sl olgált
nove mber 22-én és osztotla ki az Uri Szent Vacsora jegyeit mindazoknak, akik a városból és a
környékrő l összcgyOlekedek. Utána másnap NagykáUóban végzett latogatást, ahol lassan t'gy kis
székely unitftriu!'; gócpon t at akul ki , négY-Öl családdal. CiJipkés Ödön törvényszéki biró hívUnk a
nyiregyháza i nyá j vi lági pásztora.
Egerben még október lS-án prédikál! dr.
Csiki Gábor lelkés2 a protestáns templomban, ahol
a városka kevésszámú protestáns hivei ilyen alkalom mal mindig együttesen vesznek részt az Istentiszteleten . - Itt él áldoza los lelkü torda i hivUnk
GÖllczi Arpád börkeleskedö, iskolás gyermekeink
Arpád bácsija, aki az idén sem feled kezett meg
védenceiröl és nemes le lkű adományával ujra lehetövé fogja It nni. hogy többen réslesüljenek cipösegélyben a karácsony i ünnepek alka lmával.
Misk olcon november 29-én prédikált és
úrvacsorát OSó!.tott Feretlcz József. Hiveink a hideg
téli idöben kevésszámmal jelentek meg és nélkülöztok a vidéki szorga lmas látogatókat. Dászló
József hivünk pasztorol ja a kicsiny szórvány t és
$sén Erzsébet okt. tanárnő, S!én Mihály datki
lelkész ü nk leánya vállal kozott arra, hogy gyermeke inket unitárius hitvallásos nevelésben fog ja reszesiteni, Karácsony után megkezdjük a hittanórákat
és arra kérjtik hiveinket, hogy gyermekeiket szorga lmasan kUld jék el a hittanórára s a vidéki környékbeli szUlőket pedig arra, hogy felügyeletük
alatt előké szült unitári us gyermekeiket pedig majd
a miskolci hittanvizsgára beh ozva , ezen alkalmon
keresztül is igyekezzenek hitükben megerősiteni.
Polgárdi.
Du nán tuli körlelkészUnk, Bart6k Géza kará·
csony e l ső napján Polgárdiban prédik ál és oszt
urv3C!sorat. Az elmult időszakban S2ombathelye1~
és Áddndon prédikált szÓ rvál1ygyUlekezei:eib ~ n.
Legközelebb pedig Pécs, Csajág es Balatonl6ka}ár
szórvá nyok fogn ak Borrakerülni.
H6dmezővásárhely.

Az adventi va sá rnapokon minden vasárnap
délutá n a templomban Istentiszteletet tart szépszámu érdeklödö elött B i"ó Lajos lelkész. Szokásos
évi karácsonyfaünnepélyilket, melynek jövedel mét
a szegény gyermekek fel ruházására szokták forditani a volt unitárius elem i iskolában tartják dec.
22-én, d. ll. 4 órakor vetitettképes elöadássa!
egybekapcsolva. Karácsony elsönapján d. e. 9 órai
kezd ettel ünnepi lsten ti i?'zteletet tart urvacsoraoszlassal egybekapcEOlva Bir6 Laj o~: Ugy.anott
karácsony másodnapján és harmadna pJan vasarnap
délelötl a szokott idöben lesz az Istentisztelet.

Oros házé n, ka rácsqny el sönapján, d. e. 11
órai kezdettel a Vörösmany-u. elemi iskolában
tart urvacsoraosztással egybekapcsolt Istentiszteletet · Biró Lajos.
Szegeden , karácsony másodnapján, déli
12 órakor ta rt Istentiszteletet és osztja ki az urvacsorát Biró Lajos lelkész, a Kálvin-téri ref. templomban.

•

Hódmezővásárhelyi gyOlekezetUnk

bensőséges meleg szép

ünnepségéről, . melynek
keretében Biró IJajos lelkészünknek egy UJ p~Já:sto~

adományoztak, a h6dmezövá:~árhelyl naplla~o
tudósitása a lapján az alábbiakban emlek~zünk
me ; ~ Ked~'es meglepetAs. Nov. 29-én, vas.a~n.ap
dél~tán 5 órakor IstentiszteJe~ volt .az umtanl:1s
tem lomban régi szokás szeT/ nt. Mikor azutan
Vég~ tett a lelki aktusnak, a hivek közül .előléP.ett
e
és keresetlen szavakkal adta. tudta~a Biró
L~rOS nagyt lszleletü úrnak, hogya IlIve.k, tls~tel~t
adásuk és hüségük jeiéül egy szép palasltal ohaJI'ák megajálld ékozni lelkipásztorukat: Már ho.zlák
~s a szép palastol. Biró Lajos könnyekig meg~atodva
mondott köszönetet a kedves .flgyele m.ért. v.~gtelen
boldognak érezle magát, IlJszen külön unnepet
érezhetett lelkébeu. Egy nap és Adventra for~uJt
az idő. És a penitenciális id ö n~ k küszöbén Ime
az ő kedves hivei, akik ped!g meglehetösen
szegények és kíizködő emberek, Ilyen S,zép' á~do
zattal tudtak örömei szerezni a!lnak, .~kl mlndJ a
legj obb pászlor igyekezett lenm ~yáJan~k. A ::lOO
pengőt érő ajándékba adakozott mmdenlu. Megható
módon vette ki részét a legszegényebb egylláztag
is. Mert volt olyan, aki csak 30 fillérrel t~dott
hozzájárulni II figyelmességhez, de azl le~jobb
szivvel cselekedte meg. Kicsi m éc~est gyUjt az
éjszakában az emberi hála és szeret~~. Annak a
kicsi mécsuek viiágát azonban ugy lalj ak meg az
égbő l, minI a legfé nyesebben ragyogó csi llagot ... "
A slerkesztöhöz irolt levélben megható sorokkal
irja a megajándékozott lelkész:. "Az én pal~s.tom
már kizöldült és a drágák, az en koldus baranykáim titokban összeadlák és készittették a palástot ...
Csak az fáj , hogy anagy szegénységüket zso&rolták
meg önmaguk. Hi szen közülük bilOny soknak
közbe kellett j4,rnom, hogy a már kitűzött árverést
halasszák eL Ok adták a palástot. Két asszony:
Vajnai Sándorné es Koncz Jánosné rótták az utcakat
• és gyUjtötlék a pénzt. Vajllai Sándor ácssegéd,
kebli t~ná.csos és Szathmári Máté a lgondnok adták
át a templomban. Vaj nai beszélt, én sirtam.
feleletül azt mondtam, hogy 1iöszönöm szépen a
szemfedőt, amit adtak. Mert II papnak a palástja
a szemfedöje. IJegalább szeretetböl lesz a szemfedöm ". Igy ir a hódmezövásárhelyi lelkész, akit
gyülekezetének a szeretete .vesz körU!. Isten tartsa
meg öt soká gyülekezete élén.
Füzesgyarmat.
A tUzesgyarmali egyhá.zközség beszerzelld6
orgonája javara szinielöad~ss».1 egybekö tött halt
rendez a helybeli i\'lúiedveI6 Ta.rsassg közremükődé3ével. Szinre kerül Mlkszá.th Kálman möradaud? alkotása: "A. vén gazember-, melyet HarSán)'l ZiCH a kival6 ir6 nagy hozzáértéssel és
kil~nő érzékkel Ultetett ·át a sziopad ra. R~n
dezl Fogartt.si Gyula többszörösen kitüntetett
mükedveJő . - A karác:!Onyra. tervezett hált, a
különböző társlLdalmi egy\:!sUletek á ltal rendezendő bálok tnlzsufoltsé.ga miatt, kénytelenek
voltunk a farsangra hu.lasztnni.
Mezőluron december 20·&.n tart istentiszteletet D{lrkó Bela füzesgyarmati lelkész, mely
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alkalommal az Urvacsorát is kiBzoigáitatja 8z&r~
vany ban élő hiv~inkllek .. Mezótur on, Turkevtn,
Szarvason, valammt a környéken elszórtan élő
hiveinket ezUlOll h. felkérjü~ j.:I~njenek meg minél
nagyobb számmal, bogy II kozos lmádsagbau közös
Atya szeretetében eg.yestilve er~t, kitartást 'meritsünk a torábbi küzde!e~re. AZ.lst~ntisztelet helye
az nj varo!5i áll. elemi Iskola, Idej e délelőtt 9 óra.
A kántori szolgala\ot B enke Gy ola tanár IMja el.
Dévaványán december 27· én, vasarnap a.
rendes időben lart istentiszteletet és oszt urvacso·
rát Darkó Béla be!!zolgal6 lelk ész.
Erdély.
Egyházi Fötanác5unk d ece mber 13-an
tartja meg ezévi ren des gyűlését, melyen több
uaoyfontosságú tárgy kerill tanácskozásra . A gyűlés
lefolyásáról lapunk legközelebbi számában hol. unk
tudósitást. December 12-én egyházi egyleteink
tartották meg évi k özgyűlésüket.
Unitárius tanintézeteinkbe az idei 1936/37.
iskolal évre is megfele l ő számu növendék iratkozott be. A teológiai akad émia öt évfolyamá ra beiratkozott 15 rendes és 3 rendk tvüli hallgató,
közülük két rendes; Simonyi György III. éves és
Kereki Gábor gyakorló lelkésznövend ek és dr. Szabó
Elek rendkivüli hallgató körűnkböl származnak.
A kolozsvári főgimnáziumba beiratkozott 190 növendék közül 133 unitárius vallású, a székelykereszturi főg imnáziumba beIratkozott 146 növendék
közöl! 80 unitáriu s vallásü növendékünk van.
Teológiai Akadémiánk évm egn}:it6 ün.ne~s~g~n
imádkozott Gólfi Lőrinc és "Jezus gyogyltasal"
cimen erlekezett 8zellt-lváflyi Sándor tanár.November 29-én megtarloh rendszeres akadémiai
estélyen megnyitót mondott rári Albert dekán ,
felolvasott dr. VarflP Béla tanár "Vau-e fejlődés"
eimen.
Medgyes városban unitárius gyü lekezetünk Benrl.e Béla lelkész agilis vezetésével megkezdette temploma építését. Az új haj lék felépilé~
séhez erőt és arra lsten áldását kivánjuk.
Unitárius Irodalmi Társaságunl< felkérte alelnökét dr. Gdl Kelemen tb. kollég iumi
igazgatót Jakab Elek éJctrajz~ me~irására. Ezl a
hirt annál nagyobb örömmel Közöl jük. mert Jakab
Elek élete nagyrészét Bud~pes.t~n. töltötte és. tevékeny részt vett a buJap.~~11 un~tarJUs egrház?öz.s~g
megalakulásának munkajaban. A társas~g palyaz~
tot hirdet Kahlfiirsl Tibor nyomda tulajdonos aha
adományából 2000 lei pályadi jjal "Blandrata élet~
és egyházi müködésC- o. léteire, 1937. okt. l·~
hat á ridőre. - Felkérték Márlcos Albert k.olozsván
tanári Dávid Ferenc .De dualitate- c. lah nnyelvO,
hitrendszerünk fejlődése slemponljából igen. f?~tos
munkájá nak magyar nyelvre való .Iefordilasara.
Lelkeszkörilnk megbizásából dr. K18S Elek.le.ol.
tanár Peake angolnyetvú ó és újszövet~égi b.!bl!a:
magyarázatát kivánja magyarra leford~lva k!a.d.n~
hogy az első~orba.n is g~a kortó lelkéSZI rnunk~rk
során szolgáljon utmutata.sul. ~ tervek és mUt~ tör~
mind élr.iakarásról és egy Jobb Jövendöb~ vele, .
heletlen hit reménységéről tesznek tanublzonytac>ol.
('f

KOIf6Id.
Novcik MirosJav dr., a csehszlovák egyház fiatallelkésze résztvett a Budapesten megrendezett ök uménikus ifj usági konferencián, templo.
mainkat meglátogatta és a Brass~i Sámuel Unita-

riu s Ifjusági Egyestilelbe~ er,öadast . t,artott, n~met
nyelven az amerikai nyán umtár~us lfJ~ságl világkonferenciáról. Az előadói Ba'l"doce Vilmos elnök

üdvözöIle aki előadása után is hosszasan beszél getett a • megjelenlekkeJ érdeke!' és aktuális ker_
d é sekről.

Buri Fritz dr., a berni egyetem m. tanára,
t1iuffeleni lelkész, a svájci szabadel vO protestántizmus egyik fiatal tud ós~ , aki !észtvett az arnhe.ll?i
elmult nyári konferencl&n, a JÖVő tavaszon ápnlls
hó folyamán az erdélyi és a magyarországi unitárizmus tanulmányozására látogató utat fog tenni s
körünkben i s több napot szándékozik eltölleni.
Szeretettel várjuk, mert örvendünk annak, hogy
_angol és amerikai kapcsolataink . me~tett a többi
nyugati ország szabadelvű egyházalval IS személyes
..kapcsolatokat ludunk kiépiteni.

•

•

I1~~H~a~,o~~~a~ln~k~.~1unitárius iparosegy-

:n:

apostola és
szenvedés
koszorut

"y.

fő tanácsos hiviink Szarvason
s o t!
pihenőre. Benne egyházunk buzgó érdeklOdő

mezőlur i

s z6rványunk pedig egyik érdemes mu nkásál
el. - Nyugodjanak csendesen!

H I V A T A L O S R É S Z.
Meghivó.
il bud"pesti unitárius egyházköeség 1936. évi
december 20 án (vasá.rnap) déleJótt 11 órakor a
templomban tar~j a.

évi rendes közgyOlését,
melyre összes adófizető hiveinket szeretettel meg-

hivjuk.

BUdapest, 1936. december 8·á.n.
·dr. Kozma Jenö s. k.
Józan Miklós s. k.
•

gondnok.

lelkész-elnök.
T...6t'flYSOr:oza/.: I. l s~enli s ztelel. 2. Elnöki megnyit6.
~. Jegyzokönyvhl telesltők kiküldése. 4. Elnökijeg elintézeit
ügyek. 5. FO!y6 pénzh\ri és alapitványi költségvetés az 1937.
évre. 6. Kebl! ~anacs altal atutalt i1gyek. 7. Az uj egyházalkotmánytervezet Ismertetése. 8. Inditványok. (lras ban- elóre.)
r ,,!B! A közgyűlés tanácskod.sain rés ztvehet és szavaza I logavai élhet minden egy'házlag aki foly6 évi és
hatratékos adótartozását a közgyulés napjáig ler6 tta.
ad. 222· 1936.

Pályázat.

A Magyarorsdgi Unitárius Egyhá I
ló T •
altal rendst eresitett kij
" . ~ guga. an csa
• pályázatot hirdetek.
Zponll m nulu61 l elk é3zf állásrll
A központi missziÓ.i lel~észi allás javadalma:
l. A M~gyarorsz.á gl Unitárius Egyhaz IIl1al a Közalapb~l folyósltandó éVI 1088 (EgyeeernyolvannyoJo) P' •
ng ,
valammt

2. A M. Kir. Vallás- és KözoktatásllgyJ
'I', msz
' ,e r .•
.
.
"
6606- ' 936. . sz. rell d ele l ~el blZlosltott evl 1088 ur
p
"
(Eeyezunyolcvannyo1c) pengO állami fi ze t~sk· , .,, '
(kon" rua). továbba
leg SZl s
3. Az Ell,yhh Altal biztosHandó keUO Szob és
Jékhelylségckböl <illó természelboni lakb
a
melA központi missziói lelkész tendö( '
a) A központi irodaban ellátja azokat a titka ·
dóket! amelyek nek elvégzésével ől a püspöki r.lk~c,:n
megblzza.
.,1 nus
b} A vikArius utasitása s zerint Budapesten é . é
ken lelkészi szolgalatokat végez. Vidé ken teljesite :ö Vid 1gálato\( alkalmával felmerülendO készkiadbai (va n . ~~~ 
ség stb.) a Közalapból megtérittetnek.
s uu
tc) A.z Unitárius Misszióhaznál segédlelkészi teen dő
ket végez és ezzel kapcsolatos más teendőket am'k t
Misszióhá~. 1~lkésze. a pUspöki vikárius hozzÁjárUlási a,
számara kllelöl.
va
Felhivom a
"'.~' .kivanókat.
vényükel 1936. évi -,.
zati kérvények hez a
l. Születési
•
3. Lelkészi oklevél.

'most
"ó, ~C'"..
~

nem kell
' 936. XII /8.

b.m"',

Mik/63
1 ..IUrlu.

Lelkiszi nyuidij a lapra iljabban adakozlak a kő

vetk~zö buzgó atyánkfiai és jóakar6ink:

Borbély Irén 20
!:". Vitéz Perneczky . Jen ő (esk.) 10 P, Hltutler György két
Izben 8-;-f< P, dr. Ifj. Halás z János 6 P, dr. Zsakó Andor
és PápaI István, .K.ecskemél 5-5~, Fodor B~la és Barabás
Irma 2-2 P, CSIki Pál, Polgár Lipót, Benczédi Dániel és
Gál Mihály 1-1 P . Azonkivül az őszi hálaadás alkalmbal
perselygyüjtés a Koháry utcai te mplomban 13 p 01 fill
a Rákos utcai templomban 6 P, 59 f. Fogadják a' nemes~
szivü .a dakozó~ egyházunk há!ás kÖszönetét. Példájuk
szolgál Ion buzditás ui másoknak IS. A lelkészi nyugdijalap
gyarapilását ajan10m - o r s z á g s z e r t e - összes hiveinknek megértő s zeretetébe. Hogyha mindenki negyedévenkint bár 50 fillért ajándékozna a Nyugdijalapra a'l.áIlal
is nagyban elősegitené célunk megvalósitásat: a' !OO.lIOO
Pengős alapot, amelynek 50 százaléka már lsten jóvolIából
együt! van. Ennyit még a jobbmódil iskolásgyermekek is
adakothatnának. tanuságot téve már a zsenge korban az
összetartozand6ság érzetérő !. Van, aki h a von t a is adbatna 50 fillért . Minden legkisebb adomány 1927. 61a meg
van örökitve a Lelkéslti Nyugdilalap .A r an ykőny vé ben.« . I
Szives üdvözlettel
.
Budapest, 1936-XII. 8.
Józan Mik/68
pllspöki vikárius,
az Al ap kezelője.
A Sz'"-ntábraháml Mihály plh,"-n6 sz'kelykapujára ujabban adakoztak; Ha utler György 7 P, Albert
Jánosné 3 P, Kádár Ferenc l P, összesen II P, hozuadva az augusztus-szeptember hóban közölt 25 P-t,
együttesen 36 P. A kapu eiMIIiIása, mint akkor is közöltok, körUJbeJül 250 P. KérjUk hiveinket, hogy erre fl cél ra,
mely a telep székely jellegét megadná a dombvidéken,
igyekezzenek összehozni a székelykapu árát.
A Suntábrahámf Mihály plhen6re adakoztak
ujabban : Csa tkai J enő 10 P, Csengery Andor 6 P. dr.
Szabó Andor és (I. L. 5- 5 P, Fodor Béla és Ujvári
Lás2lló (decemberre) 2- 2 P, dr. S2!entiványi József 1 P,
l drb. levelezőlap -. 10 f., 1 da rab levelezőlap -.8 f.
Össtesen -. 181., kiegész:itésW 82 ,
32 P. hozu adva a novemoer hóban közölt
együttesen
1418 P.
Bölöni Finkas Sándor EgyjetUnk Szakácl
janos tagláfilunk elhunyta alkalmaval gyiljtést rendezett,
koszorura. melyre összesen 23 P folyi be az aJabbi részletezés szerint : Nat::y Áron 7 P, dr. Csiki Gábor, Binalan
Lajos, Hegedűs S2!itard, Péter Jénos. Szabó Dénes, Betegh
Gábor 2-2 P. Kováts Gyula, Pátfy Lajos, Ferencz József
l - l P. Az egylet koszonira killzet~tI 6.60 P-t is az
elhunyt nejének atadott 16.40 P-t. Egyben ugyallcsak 82

.J'

egylet neveben hálás lIönönelemel fejnem ki Berki Jóuef
muveze t6 szekely tes tvérünkne k , ak inek kezdemé nyezésér e
az Erjccs~n.l!yár munkása i, ahol az Islellben megboldogult
SzakAcs ) a1l08 testvtrünk doJJ.0wtt W pengő! gylijtöltek

Istentiszteleli sorrend 1937, január hóban,
H

o

Osue és adományoztak hozzálutozÓinak. Nag)' Áron elnök.

L

I

A) T e m p lo mokba n :
Elszémo lás a Bölöni Farkas Sándor Iparosok és
V., Koháry-utca 4 . . '
1.11.11. d.e. 11 józan Miklós
Ke reskedő k KOre karácso nyi vacsorájá ra ado má nYOloll
1.II.ll.
Barabas IstvAn
•
•
pénzbeli és te rmészetbeni megajá nlásokról. Pénzt adomáIX., Rákos·u. 3. (.!mllUl)
1. tI.e. 10 Kereki Gabar
nyozlak: Klein Géza gyári/lalgat6 ',0 P, .Nagy A,on.aszl~ 
~
3.
ft
.
Gálna Sándor
losmester tO P, dr. virét G)' ulay TIbor tpa rkama ral rötll10. • .. lIul IlÍl!l !hh,
kár 5 P Szokodi János f~s löme9 l er 5 P. Betegh Gábor
•
•
•
17.3\. ft • Ferenez Józsel
festömcsler és Berde Lajos dpéslmcsler 3-3 P. Péter
•
•
•
24. •
dr. Csiki Gabor
János kalaposmester adományozta a bort 12.50 P és a
•
•
•
BJ KHn e re kben:
lombolához a kalapokal, melyek a:t egyleinek 18.42 P-t
jövedelme:ttek. Bírjalan Lajos kárpitosmesler áJtal adomáX., Máv.-telep. Pnl.II •• il
10. d.u.4 dr. Csik(Gábor
nyowlt pá rnált sorsolása 13.20 P-t jöved.elme:tetl. Málé
24.
WltftW
• • Ferencz József
Ernő nyomdalulajdonos a vacsorameghlvókat fé liTon
c) Putkö rnytke n :
készileHe el s Igy 7 P értéket adományozott Szabó D é ~ es
Csepel-Templom- téri
kereskedő vizel és savanyustigot7 P értékben. Pálffy Lalos
polgári iskola . . . •
24. d.e.ll Fe rene:t József
szerelő szép cukorkosár adomtinya a sorsolison 2.60 P- t
Kispest_
Wekerle-telep
jövedelmezell. Illyés Sándor kereskedö borsot adománfoII. sz. elemi iskola .
17. d. u . 4 Ferenez József
zotl 2 P értékben. A vacso rán felUllizetésekböl 7.20 P
Pestszen
terzsébelgyUlt össze Csákány Dávid és nej~ 2 P: Dimény Mózes.
Erzsébet·u. el. iskola
10. • • bul ilbll ~h..f
d r. Csiki Gtibor, Dimény Dénes. KIss MIklós, Balld István
24.
l p és Badócz - .20 Padományaiból. - Az adományok•
•
• • dr. Csiki Gabor
Pestszenllörincéri és a buzgó áldotalkészségé n minde nk inek, az itt nem
Un itá rius templom .
I. 3. 10. d.e. II Pet h ő István
emlitetteknek is egyletünk nevében köszönelet mondunk:
1i.!1. II. • • Pethő István
Nagy Áron elnök, Szabó Dénes főtitkár.
•
•
Rákospalota A füz esgyarmati unitári us templom org onáJá ra
Mav.-telepi iskola ..
3. d. u. 4 Barabás István
a köv e tkező védnöki adományok folytak be, melyeke t e
Uj pesl-Szl. István· téri
helyen is köszönettel nyugtáz az Egyhbközsél!"' dr. Gy ulai
polgári iskola .. , .
31.
Barabás Is lva n
•
•
Zoltán 5'-, ifj. Gyulai Ferenc J' - , ifj. Gy ulai Zoltán 1'-,
D) Vidtken :
Rédiger Károly 5'- , Raffay Dániel 2'-, dr. Péter Aladár
Debrecen-Hatvan- u.24.
2'-, Bartók Géza 3'-, Aj tai Kovacs József 3'-, dr. Ivá n
Unitárius imaház. .
3. Id.e.
d r. Csiki Gábor
U Si:IÓ 5'-, dr. Nagy Béla (Szombathely) 3'-, dr. báró
Daniel GAbor 3'-, LAszló jános 2'-. Csa lkai J enő (So pron)
N B ! Ifjusági istentisztelet a hó e/s6 vasárnapján.
2'-, dr. Tólh Györj!y 5'- , Szán Domokos 5'-, Mihalyi . Templomlá1ogatás köte l ező a IV.- VIII. oszt. tanulók sdIstván 5'-, Benke Gy ula 2'-, Józan Miklós 5'-, Bencze ma ra. - Teli k onlerencilJ a Misstióház templomában és.
gyUlekezeli te rmében január 7-10 a déluláni órákban. Béla 1'-, Gyöngyösi j ózsef 6'-, Ágos ton Jenö (B!kés) 5'-,
dr. vUéz láz<lr j anos 1'-, Abrudbanyai Rédige r Ödön 5'-,
Egyházi énekka r próbái a Kohá ry· utcai tanacsteremben
dr. Csiki Gábor 5'-, ifj. H egedűs Karo ly (Ujkigyós) 5'-,
hérf6n és csUtijr fijkijn este 7 órakor. - Egyházi lJd6·
Ferenet; j ózsef 5'-, Bors i Janos (Dhavanya) 5'-, d r. vitéz
befizetését az év elején szorgaJ mazzuk, hogy ne blljtn
~~"lma Gyo r~y 5. - . peng.öl. Összesen 102'- pengö. A
Vltgs6 esetben hatósági behajtashoz folyamodnunk. fuzesgya rma tl uOI.tánus hlvektöl befolyt összesen 234'P énztóros: Zsigmond Lörinc. Hivatalos órak d. e. 9-2-ig,.
pengő. EgyUli ed ~ lg: 336'_ pengő. A:t egyház község vezed . u. 4-6-ig Pénz beszed6k : pesti oldalon Lux Ernö, budai
· tősége hálas SZIvvel mond köszönete t mindazoknak kik
oldalo m Varga Jenö aliai. KérjOk hiveinket, fo~adiák őket
Isle~nek
nemes adományaikkal segitségünkre s iettek m e~értésse l .Unitárius Értesil6~ e l őfizetési dijait s zintén
áldba legyen a kegyes adakozók életén !
.
közvetitik.
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Utánakü ldés kizárva !
•

Uj eim:

,
Fel. lös sz.rk.szt6 é s k i ad6

Dr. Iv.n Lászl6.

Szerkesztösé g é s klad6hlvatal'
Budapest, V ., Koháry- utca 4 , Telefon 1-174. 24:

E I6fize lési dij a negyedévenként megjelenö .M ai Fü:telek"' c mellékiettei
együ tt egy évre 4' - pengő a mely
beküldhető a 30.400 számú 'posta takar~kpé n ztári folr.ósz<lmlAra _ (csekk_
tulajdonos : Umtá rius Egyházközség
BUdapest).
'
A lap tutajdonosa a Bu.dapesli UnilA rius EgyMzközség.
A .H I ~alalos rész· c. roval a Magyar.
orszAi;1 Unilarius Egyhaz bti rmelyik
s zerve altal bekUldö" hiva talos közlemény t tartalmazza

XY, i,I. 12, $Z,
Nyomaiolt Matt

Budapest, 1936, december hó
Ernő k6nyYnyomdajiban. BudapelIt. VIll., József-utca 61. _ Teltfon : 1-391-50.
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