•

•

Katolikus tudós az unitáriusokról
•

(Néhány megjegyzés Lippay Lajos dr. könyvéhez)
Az egész világon átvonul ma a keresztény
egyházak egyesitésének a mozgalma. Protestáns
oldalon indult meg a mozgalom s különbözö világkonferenciák (Stockholm, Lausanne) jelezték előre·
haladasát. A katolikus egyház kivonta magát a
konferenciákon való részvételböl, ehelyett más utat
választott az egységesítés előmozditására. Tudó~ait
mozgósította, hogy igyekezzenek " tudományosan"
&

protestantizmust, vagyis

hűvösen

es
elfogulatlanul s ugyanilyen szenvedélyteJenséggel
vizsgálni

igyekezzenek a proteslánsokkal ~ megértetni" , hogy
az igazság, az üdvösség csak a katolikus egyházban van, tehát minden egyesUlési mozgalom nak
Róma irányában kell haladnia. Ennek az objektív
szellemű , szenvedélynélkUli, de mégis nagyon is
öntudatos propagandának egyik kiváló alkotása
jelent meg magyar nyelven dr. Lippay Lajos esztergomi hittudomá nyi főiskolai tanár tollából ~A
protestantizmus ~ cimmel a "Szent István könyvek "
sorozatában. A könyvet kiválónak kell itélnünk,
mivel igyekezett - a mennyire katolikus irónak ez
lehetséges elfogulatlan forrásmunkák alapján
~lfogulatlanul itélni s igen nagy terjedelm.ü szakIrodalmat kutatott át, hogy a lehetO legjobbat és
legbiztosabbat adja.
Amikor a protestáns nagy egyházak történetét,
elveit, jelenlegi helyzetüket ismerteti, ezt olyan
pon~.ossággal teszi., hogy csak olykor· olykor eszmélunk magunkra, hogy az iró katolikus • rendesen
akkor, amikor itéletet mond egy-egy hOs, vagy
egy-egy tan értékéröl. Meri ilyenkor _ ez nem is

lehet maskép - kiütközik a maga köreibe zárt
katolikus. Egyszer-egyszer azonban meg értékitélete
is elfogulatlan, kUlönösen a metodisták es az üdvhadsereg munkája részesül a szerző által méltó
megilélésben.
Annál különösebb és feltünőbb, hogy a kisebb felekezetek vagy mint a sze rző mondja: a
szek ták feld olgozása aránytalan és jelentöségüknek
s a világban elfoglalt helyzetüknek egyáltalán nem
megfelelő. Az.t talán nem is kell mondanunk, hogy
a szerzO az unitári!!sokat is ezekhez a kisebb szeklákhoz sorolja. Ez még a kisebb baj. A nagyobb
baj , az, hogy az unitáriusokat különösen mostoha
gyermekként kezeli , elhanyagolható mennyiségnek
tekinti ezt a kétezer éves keresztény mozgalmat s
mig a millenistáknak tizenhá rom oldalt, a marmo-o
noknak tizen bat oldalt szentel, addig a mai kor
egyik legerőteljesebb mozgalmának: az unitárizmusnak két és féloldalt. De még ha szó volna
benne legalább a mai unitárizm usról, vagy legalább a magyar un itárizmusról, amely ma?yar
olvasó elOtt számítha t annyi érdeklődés re, mmt a
sóstói mormonok élete. De hiába az olvasó minden
érdeklődése mert Dávid Ferencnek csak a neve
szerepel az i~ mertetésben. Serveto Mihály és Socinus
Laelius neve pedig meg sem emliltetik.
Ami az első három keresztény század unitáriu s kUzdelmeit illeti, arról a szerző jobbnak látta
nem beszélni s csak annyit mond, hogy az ős
keresztény egyi stenhivőket monarchiánusoknak nevezték. De azl már bölcsen elhallgatta, hogy egy-

istentvallók Wtek a római püspök i székben is és
a szentháromság-hitet nem volt olyan könnyu. a
kereszténységre rákényszeriteni, mint azt ma turdetik. jó lett volna arról az Ariusrój is meg~ml~
kezni akinek evangeliumi felfogása a rómaI csaszárak udvarának volt tisztes lakója. És hogyha
Th eodosiu s császár a negyedik század végén nem
nyül a kardjához és nem folyat~·lOdik ~ máglyák
t[lzéhez bizony a katolikus egyház ma IS az evangelium/ egyistenhitet hirdetné, mint a kereszténység
első három századának egyháza. Kár volt ezekről
a dolgokról niegfeledkezni s nem is nyomhat juk
~I azl az érzést, hogy llZ uniláriu sokról szóló rész
azért késztlll oly rövidnek, mert jobb voll erről a
mai embernek nem beszélni. Meri a propaganda
ez esetben visszafelé sült volna el: az ullitáriu!.ok
javdra iródott volna meg.
Egyébként is, amit az unitáriusokról ir a
szerző, az oly elnagyolt és könyve többi részétől
elütően annyira pontatlan , sót igaztala.n és sértő,
hogy csodálkoznunk kell, hogy miért éppen az
uniláriusoknál hagyta el a szerzőt Hirelrne és addig
tanusitott szenvtelensége. Amint a használt forrásmu nkák jegyzékéból kitűnik, éppen az unitáriusok
történetének és hilelveiknek ismertetésénél hagyott
fel
az eredeti
fvrrásmunkák tanulmányozásával.
•
•
Egyetlen kö nyvből, egy katolikus sze rző nek latin
nye lvű munkájából meritette az uniláriusokra vonatkozó minden tudományát. Kár, mert a sze rző
tud angolul is, tud magyarul is s igy igazá n nem
volt akadálya, hogy az uniláriusokat saját könyveikból ismerje meg. .
A latin nyelvű forrásmunka alapján az unitarizmusnak olasz- lengyel ágát: a szocinianizmusf
ismerieti a szerző: Itt ilyen tévedéseket olvasunk:
., Krakkó lett a szekta föhelye." Ahelyett, hogy
Rakovot irna, amely a lengyel unitáriusok szellemi
központja volt, Ugyancsak knikkói katekizmust ir
~ rak~vi" helyett. Az pedig egyenesen megdObbentő
és mélységesen sertő, amikor azt iría, hogya
szociniánus
tanrendszernek nincsen semmi érzéke
,
a hitigazságok mélységei iránt s MlIönösen "az
isteni üd vrendszerben megnyilatkozó · végtelen sze~etet és irgalom iránt." Nos, kedves protesszor úr,
Itt nagyon messzire hajitolta el a sulykot, amely
~~nnyen .visszapallanhal Hát viln-e melyebb tan ,
mmt az lstenegység tana, hát a misztikusok nem
mindig ehhez az 'Osalaphoz tértek-e vissza, mikor
megunták a skolasztikus szörsdl hasogatásokat a
sze~ély es a I~?yeg ezer szellemi furfangossága
körül ? Hát vajJon a lengyel uniláríusokat nem a
végtelen Istenszeretet hajtolla-e arra hogy haponfa
kétszer járjanak istentiszteletre, árv~házakat es isw
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kolákat ' létesi tsenek s végü l mindenükböl kiúze!ve
koldü sbotot fogjanak, menektilve a szeretetből (?)
származó jezsuita üldözés elől. Nos! - lassabban
járjunk s ne siessü nk éppen al unitáriusokat vádolni, hiszen a mártirok vérét ök feslették a római
cirkuszok porond jára és a XVI. századtól kezdve
ök adták a vértanük leghosszabb sorozatát a keresztény Európa nagyobb örömére . Vaiion nem
végtelen sze retetből haltak ő k meg a Szeretet
Istenéért, jézus Krisztusnak szeretve szeretö édes
Atyjáért? Ki hirdette többet, és ki élte át jobban
a szeretet tanát, mint a magyar ·Dávid f erenc
(I. De regno Ch risti c. munkája) vagy az amerikai
Channing, aki ket pedig a szerző olyan röviden és
egyszerűen elintéz. S ha igy tu dtak szeretni ezek
a ntévtanitók", vajjon miből fakadt az ö szeretetük,
ha nem ilbból a mélységes m eggyözödésből, hogy
"az Isten szeretet és aki a szeretetben marad, ls•
tenben marad és Isten is őbe nn e.· Az unitáriusok
egy Istene nem a félelmetes, zordon Jeh ova, hanem a tékozló fiuk nak, a bűnösöknek és megtéröknek, az lsten .arca után sóvárgóknak szeretö,
kegyelmes édes Atyja. Az unitáriusok - ezt már
százszor elmondtuk és élettel igyekeztünk bizonyitani - a hegyi beszéd alapjan áltn~k, már
pedig a hegyi beszéd nek egy nagy eszméje van:
a Szeretet. S ezt az eszményt azért tűzte Jézus az
ember elé, hogy hasonlóvá tegye az ö mennyei
Atyjához: aki jó a rosszakhoz és búnösökhöz is,
vagyis aki tökéletes Szeretet.
Ezérl nem fordul elő az unitáriusok történetében OJdözés, erőszakoskodás, mások megnyomoritása. Mi tildöztetttink, de soha senkit nem
tild özttink s nem is vagyunk hajlandók erre. i\Iert
tudjuk, hogy az Islen szeretet, aki jó és kegyelmes
a bűnösök iránt is, az eltévelyedettek iránt is. Jó
volna, ha végre ész revennék ezt a gyakorlati magatartást s ennek a lapján jobban számontartanák
az unitárius hitigazságokat is, ha már egyáltalán
imi szándéko~ik valaki .erről.
~
Igaz, hogy a szerző azt mondja, hogya
modern unilárizmusnak nincsenek hIteivei s talán
ezért nem is ir azokról, de ez az aJlitás megint
csak egy óriási és alapos félrefogás_ Az unitáriu~o knak nagyon is határozotl és nagy09 is szemheállitható hilelveik vannak. Hiszen még a nevünk
is az alapvető hitelvtOl származik. S azután, az
iste negység tanán kivül nekünk jó l megalapozOtt
lanaink vannak jézus Krisztu sról, az 6 megváltásárÓl, a szentlélek állandó áradásáról, a bűnröl s
annak bocsánatáról, az örök életröl. Mi határozott
vallási nézeteket fejt ett ünk ki az lsten és a világ
viszonyárÓl, az ember magasabbrendCl és az örök

~Ielbe torkoló rendelfetéséröl. NekOnk erős és ezért közszeretetnek örvendett, igaz ember volt 6
helytálló tanaink va nna k a szabadakarairól: az
ember társadalmi kötetezetlségcröl és a földi élei
emberiesebb berendezéseröl.
. .
Ne gondolja senki sem, hogy az um.t~T1zm us
a mai élet ősz ies hangulaiának bogáncskóroJa, amelyet maga előlt kerget sivá r mez?kön a s:om.o~ú
siró szél. Az unitárizmu s az elkövetkezendo vilag
uj tavaszias leh elete, ame~yet boldoga n fog üdvö·
zölni az örök· ifju evangeliUm fe ltámadó népe, az
ujjászülelett keresztény Európa.
Hogy most mi unitáriusok csakugyan egymilliónyian vagyunk, mint a szerző állit ja vagy
ennél sok kal többen, ez nem sokat szá mit. Vannak
társadalmak, amelyeket nem számolnak, hanem
mérlegre tesznek. A jézusi evangelium népe is ezek
közé a társadalmi alakulatok közé tarlozik mindörök re. Az evangeliu m új bura ma ismét forrásban
van s ha csak tizenketten vagy csak egymillió·
nyi an forrnak is a Jélek titokzatos mélységeiben,
annyi bizonyos, hogya régi t ömlők repedeznek s
nem varrja össze őke t semmilye n ügyes, sem milyen fél revezetö propaganda sem J

Ivan László.

EMBEREK

(Eg y igaz ember halálára .)

Torda városában közszeretetben áll6 igazi,
nagy, magyar ember halálát közölte február 6-án
a magya r rádió.
Jól ismertem, sokat dolgoztunk együtt, de
igazi értékét csak az uralom változás után tapasztaJtam, amikor kezébe vette a magyarok mostoha
sorsát, amikor a nemzeti szövetség, majd k ésőbb
a magyar párt elnöke lett. Erélyes fellépésével sok
mindent keresztülvitt a román hatóságnál és mindenütt ott volt, ahol csak segiten i kellett, illetve
lehetett.
A tordai magyar pártnak én, e sorok irója
voltam a tilkara, de hogy milyen nagy érték volt
és hogy menny it dolgozot!, alt igazán akkor vettem észre, amikor elnöki tisztségé ről lemondot!.
~inden lehet~t1e~nek latszó dolgot személyesen
intézeti el, mmdlg az i ga~ságért küzdött s igy el
lehet képzelni mennyi megpróbáltatáson kellett
kereszIülmennie s milyen harcot kellet! vivnia a
mai jogtalan és igazságtalan világban. De épen

mi ndenki nek a szemében, tisztelték és becsülték
még az ellenségei is, Magyar mivoltát minden
esetben ki hangsulyozta és mindezek ellenére a hatóságoknál sok embernek cl tudta intézni a dolgát. Bárki hozzáford ulhatott, mindenkinek felkarolta az ügyét vallásra való tekintet nélkUl.
De ha nagy voll, mint magyar, talán még
nagyobb volt mint un itárius pap. Egyházközségében ritkán a?6do!~ ~l ö kényes probléma, amit meg
kellett oldanI. ÓrlaSl körültekintésével már eWTe
elintézte .azokat a dolgokat, amelyeknek kifejl ődése
talán széthuzasra vezetett volna. Hiveivel állandóan
fentartotta az összeköttetést s esperesi körzetében
egyetlen egy család sem volt, akit félévenként leg~
alább fel ne kereset! volna. Annyira szerelték,
hogy mindenki hallgatott szavára és csak ritkán
fordult elő, hogy irigység, vagy más valami miatt
támadásban lett volna része. De ilyenkor is oly
tapi ntatosan intézte az ilyen ügyeket, hogy az egyenetlenség rövidesen a legjobb barátsággá vállozott.
A reverzá lis kérdés nála so ha elő nem fordult.
Annyira vonz6dtak ' nemes papi egyéniségéhez,
hogy még a más vallásu félnek sem jutott eszébe,
hogya vegyes házasságnál az esketési más, mint
ő végezze. Pedig e léren ő soha senkinek egy
szót sem s1.óll. Ezt ö ugy intézte, hogy az min·
denk i előtl term észetes volt.
Nem lenne azonban teljes megemlékezésem,
ha klilön ki nem emelném gyönyörű szónoki ké·
pességét. Két reformá tus papjelöltet láttam egy~zer
tordai templomunkban, akik saját bevallásuk szerint azért jártak oda, hogya mi es p eresünktő! tallUlják meg a szónok lat gyakorlati részét. Nagyon
elitélte s joggal - azokat, akik a préd iká.
dó! olvassák, vagy bármily kis papirral, mint vezérfonallal lépnek a hallgatói k elé.
Sok egyesületnek volt az elnöke, amelyek
most vezér nélktil maradtak. Mindenki pótol ható,
mondják, de öt senki se m fogja tudni pótolni,
meri annyi szeretetet, annyi jóságot, annyi becsü~
letet, anny i munkakedvet, annyi szépet és nemeset, amennyit ő nála tapasztal hattunk, aligha lehet egyhamar találni.
Kedves Dénes Bátyá m ! Igaz szivből megsiraItalak, mert ismertelek. 're kereszteltél engem,
Te nevelIéi el1crem a hitéletre, a Te utmutatásod
alapján sok szépe t teltOnk a magyarság és egyházunk érdekében. És am ikor kiutasitoltak engem
Erdélyból, Te voltál az, aki bátori tóan bucsuzlál
tölem és egy lsten hozzádof mondtál nekem.
_
Itt hagytál minket de lelked és emléked
U.É.
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Örökké élni fog és igérem , hogy 'téged mintaképü l állilalak minden~i elé~ ug~iS m~ nt. embert,
ugyis mint magyart es Ugy.IS, mlll t um tán us!.
lsten Veled!
ótordai Wercss Ákos.

MAI KÉRDÉSEK
Kell-e a külön kehely?
Lapunk mult számában közöltük Fodor Béla
testvérünk levelét, amelyben a leghatá rozottabban
szembehelyezkedell azokkal a törl.! kvesekkel, amelyek a killön kehely használatát a budap.esti eg.yház
terilletén ~ faku ltalive" be akarták vezetm. FelIllvtuk
hiveinket, hogy nyilat kozanak e kérdésben. Azóta
több irásbeli és szóbeli nyilatkozatot kaptunk,
amelyeket vagy tartalmilag, vagy szószerint itt
közlünk.
E l ső n ek András Mózesné postafötiszt neje
kereste fe l sze rke sztőségünket levelével, amelyben
azl irja, hogy mindkét pári (közös és kü lön kelyhesek) meggyő ződ ését tiszteletben kell tartani és
azért, hogya közös kelyhese k kifogásai elenyészszenek, azt aján lja, hogy ostyából készült kely.
hecskéket használjunk, amelyek nem zörögnek ,
igen könnyen körülhordoz hatók egy tálcán, lisztánlartásukról gondoskodni nem kell, mert egyszeri
használat után rögtön elégethet ő k. Ha pedig a
külön kehely sértené a szertartás komolyságát,
egyszerüen beszünlethetö volna ez a módszer. A
kiosztás módjánál - nagyon helyesen - ragaszkodik az unitAri us szokáshoz, vagy is hogy minden
hivő mozdulatlanul helyében áll s a pap já r körül.
Ugy képzeli, hogya közös kelyhesek egyik oldalon,
a külön kelyhesek a templom másik oldalán állanának fel. A klilön kelyh esek oldalán kellene a
lelkésznek egy állandó kisérő, aki az egészen
kö nny ű tálcát (minden zaj nélk ill) hordozná !
Dr. Ujlaki Klára középiskolai tanárnő a
másik n őtagja egyházunknak, aki időrendben is
másodiknak nyilatkozott s ezeket mondotta: "A
leghatározottabban ellene vagyok a kü lön kehelynek. Van abban valami leirhatatlanul m egre ndit ő,
amikor a hivek mozdulatlanul körUl álják az Úrasztalát, illetve budapesti templomunkban, a sok
urvacsorázóra való tekintettel az egész templom belsejét s a lelk ész közeledik az arany kehellye! az
egyes kommunikánsok felé. Ilyenkor mindig úgy
érzem, mintha a szent Orál legendája kelne új életre
s maga a Krisztus vérét tarlalmazó legendás edény
indulna áldó és megszentelö útjára a hivek körében .

•

SZCIÜ meggyő zödésem,

hogy a közös kehely út jan
nem fertöződött meg még senki , a betegség terjedésének nem ez az útja. Hagyjuk meg az eddigi
módszert, nem azért meri régi, hane m azért, meri
testvéries, azért, mert felemető és magasztos.·
Az cl ső férfi ny ilatkozó dr. U1laki Géza az
előbbszóló édesapja, budapesti
kebli tanácsos ,
ügyvéd. Álláspontja a külön kehely helyesiésc,
mivel sok a betegség az embcrek közt s az egyház
is tartozik az egészségügy i követelményeket tekinletbe venni.
A második fé rfi hozzászóló Ujvári L ászló
egyházközségi jegy z ő , számfő tan ácsos . Hozzászólását irásl."aan küldte be. I<Ulön kehely párti. Levele
szószerint igy hangzik:
" HitU nkre nézve lényegesnek tartom az úrvacsora vételt. Tisztelek minden meggyőződé s t, de
- nem tehetek róla - nem tartom h ivő unitariusnak, aki egy esztend őbe n legalább egyszer
nem vesz úrvacsorát. Az úrvacsora vétel az egyedül i nyilvános megvallása annak, hogy Jézus evangéliumának vagyunk hitvallói. Kötelez erre az
úrvacsora szerzöje, hitü nk megalapitója, az ur Jézus
Krisztus. Azl is meghatározta, hogy az úrvacsora
vétele kenyér és bor magun khoz vétele által történjék.
Más kérdés, hogy azt a bort, hogy igyuk :
egy kehelyb ő l, vagy kiJlön kehelybő!, mert e rről
nem beszél a krónika. Éppúgy feltételezhető az,
hogy Jézus a saját poharát adta sorba a tanitványoknak, mini az, hogy a tanitványok poharába
töltött borI.
Az egészségápolas s a kényesed ő izlés azt
követeli, hogy térjünk át a külön kehelyre. Az
úrvacsora oszlasnál az a fontos - mint fentebb
emlilettem -, hogy senkinek se lehessen kifogása
a kiosztás módja ellen és ne veszilsen a több
évszázados ilnnepélyessé gé ből. Azl tartanám helyesnek _ mindenkinek eleget téve - , ha minden
alkalommal alkalmat adná nk úgy a közöS • kehelysek nek , mint a kül ön kelyheseknck az Uraszta-.
lához való járulásra. Természetesen a történell
sorrendben előbb a közöS kelyhesek, azután a
kül ön kelyl.Jesek vennék a szent jegyeket.
A külön kehely bevezetésére nézve az volna
talán a l egcélszerűbb, ha az egyházközség felhi vásl tenne közé a külön kehely megváltására. Ez
a kUlön kehely az egyház tulajdonát kepezné, de
ak i mcgváJtotta, annak joga volna külön kehelybő l
venni az úrvacsorát. Hogy az ünnepélyesség meg
legyen védve, az úrvacsorát vevő menn.e a külön
kehelyért.
KUlÖnben erre nézve lehetne ismeretei sze-

rewi azoknál az egyházakná l illetve azokban a
templomokban, ahol ez a kUJön kehely már be
van vezetve.
Ezt a pár megjegyzést szukségesnek tartottam megfenni ebben a mindnyájunkat érdeklő kérdésben s ügy érzem, hogy tárgyilagos tudta m
maradni. Mert noha a kmön kehely nek vagyok
hive, mégis e rősebb bennem magához aE úrvacsorához való ragaszkodásom annyira, hogy közös
kehelyből is hűségesen veszem az úrvacsorat, igaz
hogy azzal az érzéssel, hogy a közöS kehelyhez
való szigorú ragaszkodás a mi szokásainknak a
mai korba Jlem illő szépséghibája."
Lapzártakor érkezett hozzánk Buzogány Anna
ny. szkfv. polgári iskolai tanárnő hosszabb hozzászólása a különkehely kérdésésez. Ezt teljes szószerinti szövegében közölni nem tudjuk, de fő 
gondolatait ide ikta/juk:
Hozzászólásában visszaemlékezik az első budapesti konfirll1ációra, amelyen tizenhárman részesültek a szeIIt jegyek áldásában, köztük a hozzászóló is édes apja (néhai Buzogány Áron első
budapesti megbizott lelkész) kezéből vévén a kenyeret és a közös kelyhet.
"Teltek - multak az évek - irja sok
minden megváltozott azóta, de ez a megható érzés
és az a szent fogadalom mindannyiszor felujul
bennem , amikor az Úra szia lá hoz járulok. Es az
a közös kehely, amely a hivek között kézről-kézre
jár, szent szimbolum egyébként is. Oll'a n mint egy
fényes szeme annak a táncnak, amely minket hitünk rokonaival összefüz, nemcsak a jelenben, hanem a mullban és a jövőben is. Mert ugyanigy
vették ajkukhoz a szent kelyhet ősei nk Dávid Ferenc korától évszázadokon keresztül, ugyanilyen
módon részesülnek a szent vendégségben elszakilott véreink az erd élyi hegyek között és azokon
tul és ha gyökerében meg nem támadják a szent
hagyományt, igy fog körUljárni a kehely évszázadok mulva késő utódaink között is. "
Azután kifejezi a már ismeri kifogásokat:
profán poharazás stb. A fe rtözéstöl való félelemre
azt. mon?ia, hogy még nem !átott olyan embert,
aki az Uraszlalánál betegséget szerzett volna. Ha
alln)' jra fé luek -a különkehely hivei a fertözéstöl,
ak~or nem mehetnek szinházba, vendéglóbe. nem
sz~llhatnak v~sutra, villamosra, sót levegőt sem
sZIvhatnak, hiSZ abban is van kórokozó csira . A
v endéglőben . nem ilyen kényesek a különkehely
hivei, pedig ott kellően nem fertőtlenitett edényekből esznek.
Azután a kiosztás módjával foglalkozik,
í:lmelyet szinte kereszlillvihetetlennek , vagy éppen

profánnak larl. Szociál is szem pontból az ember_
testvériség gondolatát látja veszélyeztetve a kmön
kehellyel. A megkmönböztetés rossz vért szilli t
még akkor is, ha semmi alap ninos rá.
le
VégiJI hivatkozik a róm. kal. egyházra
amely az egész világon egységes szertartásokat
gyakorol. Helyesnek tartja, hogy mi is ragaszkod_
junk ósei nkt ő ! átvett szokások hoz.
~ Kegyelem tehát a közOs kehely nek- ezek
az utolsó szavai a hozzászólónak.
'
A vita korántsem ért véget. Nyitva áll minden .. ~iltestvérünk előtt a megnyilatkozás lehetősége.
Kéquk következő számunkba az ujabb hozzászólásokat r

IFJusAG
Látogatás leányainknál
Csütörtök déhllán öt óra. Az ólomszürke
februári égen lassanként elomlik a téli est fátyola ...
A házak ablakában itt is, ott is villanyfények csillannak elő. A munkás kéz irama ernyedetlebben
lendül, közeleg az este, pihenőre hiv. Aki azonban
odaóvakodik a Koháry-utcai templomház udvarán
különálló kis ablakához , érdekes élményben lehel
része.
A kis szobában nagy a sü rgés-forgás. Kipirult
arcu , csillogószemü fiatal leányok ülnek a szövő 
szék e l őtt, fürge ujjaik boszorkányus ügyességgel
peregnek s fehér szálak szövedékét ifjúi szivek láthatatlan álomfonala teszi még szebbé, szinessé.
Itt könyveket kötnek fürge leánykezek, amott babakelengye, vándorkosár készül. Házról-házra fog
vándorolni a kis kosár, mindenüvé, ahol egy· egy
unitárius éle /bimbó pattan majd a ,' iJágra.
Mennyi optimizmus, alkotó készség sugárzik
ezekböl a fiatal szemek ből arra, akit jó sorsa egy
csütörlöki délután a Perczelné Kozma flóra Leány·
egylet mühelyébe vezet. Itt csak egy érték- és rangjelz.ésl ismernek: ki milyen lélekkel dolgozik. ~
tevékeny, fialal vezető Varga Jstt-á1mé boldog es
büszke lehet az ö kedves leánygárdájára. Minden
unitáriusnak el kell egyszer Játogalnia ebbe a kedves kis körbe, ahol csupa sugárzó életakarat,
munkakedv fiatalos derű és mindenekelőt! benső
séges un itárius hit ad lenditő er~t a jöv~ndő
unitárius édesanyák kedves, fialal tarsadalmanak.
Egy 1/agy hiányt mégis érez ez a fiatal gárda.
Pezsgő munkakedvüknek kissé sz /i k az oUhon . .I?e
a "sok jó ember megfér kis helyen". elve al~PJan
kitartó buzgalommal dolgoznak tovabb és bnvabiznak kérésuk kedvező elintézésében, amely ott
U.

•

ut akon is j (~r vn , de egymÁs megértes6n keresztül
lehcHlnk csnle 111. lstenorfizngl\ mu nkÁsa i.
Ennek 1\ ne mzetköz i közös imád kozásnnk
g-yukorlnti folytn tása le87. az 1\ munka melyet
most indit be nz un itárius viings.zövetség. l1"'i!ltal
angol, német, franciu, nmerik lli és holland fiuk és
1A.llyok. fi atalok és ~d6se b hek afra. \' ~Yllak , bogy
h:lso nló koru (l4- 30) mllgynr umUmus fiatalok kal leveiezzelIek, hogy ezeken 1\ néha váltott
leveleken kerosztiiI egy mást megismene :l testNemzetközi
véri életközösséget valóblUl átérez hessek s esetleges későb b i utaznsaik és cseregyermek-Ifttogah\s
unitárius ifjuság i vasárnap
akciói ko n ker cszUiI fi békesség és a szeretet
Beteg.:iégem Kolozs\'Arhoz kötött, s igy tlbban szellemét ápolhu:nmk. Aki ebbe a levelezésbe bele
a vélet len lel ki élmél1l' be n volt részem, hogy 6h~\jt ~aJl cso ló~~l\i , I~Z. fo.rdl11jon e sorok irójnhoz,
a majd nem zsufoh\sig megtelt lwlozsvári nagy- nkl 8~lvese ll kozvetlt,) cl mét ll. nemzetközi titkártemplornblUl hallgatllllttllUl februAr 2-fm azt a sághor..
.
A jelen .év IlYf\~ú.1\ nl, unitÁrius ifj usági
léle k é m e l ő szep beszédet, melyet ezen annpon
LoriucBY MilHily s. lelkes!'!, az erdél,vi un itárius v! lágl\o nfereuClnt Amerikában ta rl ják Illeg f\lIguszifjusn.gi mozgalom titkt\.ra ta rtott. fJélek és csele- tus hó folyltlll án, nwl,vnc k sor:'tll mu,!!yar r és1. rő],
l,edniakarns ny ilatkozott mcg SZIwIl iban s ugyanez mint n. JiO I)enhágili konferencinn képviseletü nkbell
\'onul végig IUwn 1\ mu nká n, melyet o dalll\z!~ Illeg- mcgvnJasztot t Ul l\,!!ya)' ti tkArt, e sorok iróját. is
fi gyelhe ttem. Sok szomOm erdélyi ülpa sz tnlatolll megkérték egy előndás tartnsára. Ifa esetleg nem
mellett cz volt 1\1, igazi és fele m elő el mény, él is sikerül odH. elj utnun k, "kkor is kedves kötelességet, tel jesitii ll k, ba erre a Il agy találkozásra,
lll, öntudatos unitárius ifj uság, mely b:'LIor tettrekészséggel vnllalja a jövendó terhének hordozását.. egy fe nvképalbumball elkiildjiik ifj usúgi egyleti
Igázi élmény, nemzetközi ifju sági \'asÍlfliapok nm nkA.nk megllyi1fükozflsail, hog-y masok is Játha ssák ~s szemlélliessék törckvéseillkot és elért
szent ajftlldékn..
A n elU~etközi ifj usúgi vasárnapon ej lI em eredménye inket.
A ne mz.etközi un itárius ifj usagi vllsárnnpmondott beszó.molóru néhány gondolatát rögzitem
itt fekete betU k közé. Ma a mikor a vilárr népei nól sz61ó néhnny gondolatunk emékeztetö és
köz.ött "l3zétb uzns és eg,venetlellség ur~lkodik, f igye l meztető legyen Baját kötelességeink teljesir.mlkor egyes országok fele l ő s vezet6i azon ta ll ác s~ tésére és rt. rel\nk váró llIu llk l~ vállalasára.
koznak, hogb' a mftsik ország né pét elszakitvn a
Fet'~1ICt: József.
~z ük 8éges ~e h ozatali terméke ktö! saját földjén
eheztessék kl és tegyék szerencsétle nn é, - szükséges egy kicsit gOlldolkoz nun k az ilyen iti kalI?ak l el k i)c l e n tőségén. Ezeknek a nnpoknnk megüll lleplésere l1e m k éll~'szer i t sellki. Senu lli hasznunk sincsen 11e161e, ha ról uk megemlékez Unk.
Bartók Béla
sM . sokall vallIInk, akik gúnyos fejcsóvAlgatássa l
t n~?lm fl,rad lll\k mcgmozdul ásullktol. r.."légis fl, vil ng a Magyar TudományosAkadémia tagja
elJov~Tld6 életét azok fogjn!;: korm;\nyozlli rt JÓSágnak es Igazságrmk az utjain , a kik má r fiatal korukBMlók Bélát, az új zene vi lághirii képvi selő
ban lemondás és kö zös mUllkavalll\ lAs árán is ft jét, a magyar né pi zene igazi felfedezöjél és tudojelenben is a jöve nd ő munkásni.
mányos feldolgozóját a Magyar Tudományos AkaA~ nnitnrills ifjuság vih\gmozgalma még
démia közgyillésc a nyelv- és széptudományi oszcsak ahg ,mult el egy é vtizedes. Tiz esztendő
tapol!;atózo keres~se utÁn csak a t il valyelőHi koppe n- tály rendes tagjává választotta meg. A megválasz~ll.gaJ kOll ferellcu\ n tnl áha. Illeg igaz i alakj:\t s tott uj tag Liszt Feren c rő l szóló székfoglaló értellldult cl az egység és mu nka utjaill. Az 1U35. kezését fe hruár 3-án olvasta fe l a szokottnál is
év Ilyarnn Arce~nóban megtnrtott konferencián diszesebb cs számosabb közönség előt!.
~ntár07. luk el a február első vasárnapjának közös
A felolva sás négy kérdési vizsgált mcg LisztlI1~ád kozá~.SI\I v~16 megszell ~elését s most mnr
mHldenfelol hnllJ uk, hogy egymás felé fordi tott lel kapcsolatban. Bartók megállapitotta, hogy a
1~l eknrcc~l , cgy ml\s gOlldjni vl\lI alásé.v!\1 énekel- nagyközönség még ma SC UI értékeli a nagy zellc.tunk 6s Imátlkoztuuk. Megható volt a7. II levél költö ig,ni nagy műveit , hanem azokat kereSI,
melyet egy ungI ini barntolll intézett hozz{un: a mclyekben kUl sö csi llogási tala\.
Hosszu hónapokig. nem irt, mert azt képzelte, hogy
Lisztnek az utódokra leli hatását vizsgálva
n .'.I.lugyarsng a vlh\g hékéje ellen dolgozik. Most
ré.JoU tév~tléEl~l'e s igéd , hogy ezentú I törekY6scink Barlók lI1 egá llal)i!oll.1 , hogy az ö halása nagyobb
támogatÓja klvnll lenni, lllert érzi, hogyha IUns voll, lll int Wagneré, mive l sok oly uj kczdclllénye.
fe k s~ i k

már az. illelékesek elOII , aki k bizonyára
elegel is tcsznek unil:lrius leá nyainak óhajának és
. az alig három méter szeles és há rom méler hoszszú helyiségnél nagyobb 111llllkalCl'lnet juttatnak a
rcszilkre, ahol nemsokara mrgrendezhelik elsO nyilvános kiáll ilásukat.
lJité: dr. Nyi1'cdy Géuitlé.

A MI ÉRTÉKEINK

I
:lésl talál nak nála, amit csa k a későbbi kor hasz-

nál! ki teljesen.

.

.

A ha rmadi k kérdés Liszt és a cigányzene

. onya volt. Liszt egyes Il1cgállapitásai ezen a
VISZ
I ·bá· I
téren tévesek, dc ez nCIlI az Ö II Ja, lancm
inkább a XIX. századbeli hldományos isme retek
(folklore) hiányá nak tudható I~C és all~lak a m~!yar

ncm törödömségnek, amely Liszt elöl valósaegal
elzárta a magyar faJ uL

Végill Liszl magyarságár61. beszélt Bartók s
hovátartozand
óIllega·llap,' totla , hogy az Ó nemzett
.
' .
.
.
sacrat csa k neki magának va n Joga eldöntem, mar
pedig ö magyarnak vallotta magát.
Az ünneplő Akadémia tömött sorai mellé engedje meg Bartók Béla, a világl1irü. ze~leszer~ö
_ hogy mi is octaálljunk magyar umtárlus~~. cs
szivii nk egész melegével köszöntsük és ildvözolJUk
nemcsak az erdélyi dalok gyilj t őjél, hanem egyszersmind egyházunk bilszkeségét, a Iranszce~l~el~s-:
misztikus Jelkü, mélyen vallásos nagy egycIlIsegel.

P erc zelné Kozma Flóra emlé k ezete

Az idősebb nel1l?-edék nagyon jól tudja, hogy
mit jelentett a háboru előtti évliz~dekben p:rczelné
Kozma Flóra mitködése a magyar eletbe n. A fiata labb
nemiedék, amely testi szemeive.l alig látla. igazi
naO"yasszony i alakját, alig tudja elké pzel III azokaf az értékeket, amelyeknek megtestesülése volt
az ö egész élete. Csak. könyvei , ir~sai !1la ra?tak
utána, amelyekböl ma iS eleven erovel a ramhk.a
száza d elejének szelleme. Az a szellem, amely ma r
torkig voll a hitetlenséggel, de azért nem kivánkozott a középkor avult babonái közé. Perczelné
pompás előf u tára a nnak a vitágnak, amely a hittel
a legtisztább gondolkodást köti össze, annak az uj
világnak , amely a mának zűrzavaros átmenete· ut~n
Európára és az európai müveltségre következik.
Tiz éve mult, hogy ez a gondolkodó, mélyen
hivő, harcos egyéniség elköltözött az él ök honából. A tízéves évfordulón csa ládja élő tagjai, a
nöszövetségek képviselöi, volt i sme rősei, barátai ,
szelle mének örökösei zsufolásig töltötték meg a
rákos- utcai misszióház tem plomát, ahol az emlékünnepély lefolyt. Az iinne plésben résztvet! Erdély
is, dr. Boros Oyiirgy pUspök szép levelével.
Az emlékezetet imád ságba foglalta egykori
munkatársa: Józan Miklós püspöki viká rius s az
ün~epelyt dr. báró Daniel Gábor egyesü leti elnök
ny 1totta meg. Az ünnepi beszédet BU20.Qány Anna
tanamö, a nöszövelséa alelnöke mondotta. Megkapóan szép és mély "'megemlékezés volt méltó az
idézett lélekhez.
'
Gitár,on játszott Varga Istvánné, il Perczel né
Kozma Flora Leányegylesü!et el nöke, ünnepi ódát
szavalt Szokolayné Tompa Márla énekelt Sz i lvá ~sy
Margit a m. kir. Operaház tagja'.
Az c;>rsz. Prot. Nöszövetség egy hölgy tagja
és egykon munkatársa: G'Yegersen Lujza meg-

hatóan emlékezeti meg az egyUttmfiködes boldog na pjairól. Utána dr. Csik i Gábor lelkész szavai
s a magyar himnusz hangjai zárták be az emléM
kezés il nnepélyes óráját.
BodnAr ZsigmondMest
a képzömüvészeti föis~olAsoknál
A korában Illeg nem érlelt és sokSzor kigú-

nyolt filozófus felé ma mind inkább odafordul karunk
flJ::y elme. Ami,t ma ~Iyan nagy sikerrel terjeszt a
nemet tudomanyossag t. i. a történelem metafizikai
háttt réllek ku tatása és uj szemlélete azt Bod nár
Zsi.gmond n~gy . meg nem értéstöl' kisérve egy
ege.sz életen at h ~rdette. Uttörő volt, mégpedig a
leglgazabbak közü l való. Az u Uörők sorsa lett az
övé. Ma csodá latos, ujszerü jelenségnek kezdjlik
látni gondolatainak alapvető tényező i t. Az "eszmeerö " metafizikai foga lma ma valóságosabb minden
másnál, mert hatását a saját életünkön érezzük és
ta pasztaljuk. Mély gon dolatainak egyenes örök öse
a Németországba n élö Ligeti Pál (Uj pantheon c.
könyvében) anélkUI, hogy ~ h ullámelmélete ne k ~
Bodna r~~al való rokonságát kell őké p méltányolták
volna. U]abban Biiky B éla festömüvész fej tette ki
több elöadásban a két gondolkodó közös lelki
alkatát s azóta kezdenek Bodnár Zsigmond nevere
il míívészkörök is fel figyelni. Most, mint a fiatal
képzömüvész hallgatók lapjából, a "Figurából u
(sze r kesztője Maksay László hiltestvérUnk) értesülünk: ez a lap februá r 16-án vitaestélysorozatot
indit meg. amelyen elsőnek Bodnár Zsigmond
elméletét fogják megbeszélni.
Bod nár Zsigmond, mini egyhá zunk eg}'ik
nagyoll ölltudfltoS tagja, sokat tevékenykedett a~na~
idején a Dávid Ferenc Egyletben is felolvasasal·
val. R e me l he t őleg még visszatérü nk az ö mind inkább növek edő személyiségének ismertetésére.
•

A halasi csipke
Ma má r világhirnek örvend. Az ujságok nagy
cikkekben számolnak be arról az idegenforga lomrói. amelyet Ki skunhalas egyedül csipkéjének köszön.
Az elmult héten is tizenöt o!!ztrák iró érkezet!
hazéinkba s nJÍnden mást mellözve, egyenes,en a
halasi csipkeházba hajlattal.:, ahol megbá multak .az
eO"yszerii alföldi magyar parasztasszonyok csodas,
hÓfehér kézimllnkáját.
A halasi csipkének tehát világhire van. De
gondol-e valaki arra a sze rényegyéniségre, . arra
az érzékeny mUvészIélekre, aki Erdélyb ő l az ~Iföld re
kerülve felfedezte a halasi csi pkét s odaad~ I?UI1kájával odafejlesz lette, hogy ma a világ sleJ!le !raIlY l~
erre il le heletFinom csodára. E sorok ~róJa méo
jól emlékszik egykori tanárá .a, az erdély l szár~~a~
mazásu unitáriu s egyházunkh oz tartozó D é/wIH
Ár ád r~, ak i körülbelül husz eve mM. vi~szavorllll!
erdélyi szlll öfalujának csendes maga ny~b.a , n a~y
bölcsen nem törödve többé e világ fol yasavai, e
aki mégis itt él közöttü nk dicsőséget szerezve a
magyar kez míiveszeténck, a magyar szellemn~; ~
mintegy példázva a magyar sorsot: az eg) II
elfeledlék, de él m(ive a világhír fényében ragY(~r/a.
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EGYHÁZJOG
Az egyh ázi tö r vé n ya lkotás kér d ései.
A tartós ielle~il nenlí':í'tközi helyzetben Rpmánia az 19:28. évben IV. :?:?-én .fI. kU,ltUSlOk ~I
la1.3.1105 szabályozására" vonalkazó f~rveny 7. Clkxében it következó elvet mondoIta kl;
.
.
.Egyellen "wiltisz sem állhat ffiggó VISZQ;]yban valamely külföldi egyhá,zi. s:erw'~eHeJ: ya,!:!y
hatósággal, kivéve a do,!!'mahkfll es kanonjogI el -

vek által megszabottakat u •
Az állam viszonyát a katolikus felekezetekhez. melynek az országban e~yed(il yan ily, Hi~

gósége. egy sp,eciális. egyezmény fogJ~ meg~!larl~
lani amely alavcltellk a törvenyhozo leslulefek
app~obárástl. nak. (S. §). A kultus:.:ok egyhá2.i ha~ósá
gainak hatásköre nem

terjed Iul

it

roman allam

lerilletén.
Hasonlóképen eoyellen kulföldi kultusz ellY-

házi hatósága sem gya korol hat semm iféle hatásköri a román állam területén.
E törvény dogmatikus és kanonikus kérdésekben a különböző államok felekezeteit a fiiggő
sen tekintetében nem zavarja. Szervezeti kérdések01.'71 már minden kapcsolatot meglilt, de a katolikus egyház nemzetközi iellege el6tt meghajol.
E rendelkezések kizárják. hogy az erdélyi
unilári us egyház hatóságai Csonka-Magyarországon bármiféle hatáskört gyakoroljanak.
A kultuszok hatásköre az eS!y házi törvényekre is vonatkoZ\'án. a 8. § kizáró rer.delkezése
erre is vonatkoztatható.
Annak elvileg nem vol na sem mi akadálya,
ha a csonka-magyarországi uniláritlsok a dogmatikus és kanonikus kérdéseken kivül a további
egyházi törvényeket is - a hatósági területi korlá tok fentartásával - a jövőben is magokra nézve
irányadó joganyagnak tekintenék, természetesen a
magyar iörvényeknek megfelelő módositással (recepta lex) azonban ez a meuoldás is megköve_
lelné az erdélyi egyházakban t"keletkezelt törvén yek
állandó tanulmányozását és a ki vánt módositások
törvényhozási keretben va ló kereszt lil vitelét.
lit azonban rend szerbeli kérdések vetődnek
fel. A csollka-lTll1gyarországi protestans egyházak
az 1790: 26. te. 4. § értel mében egyházi törvény.eket csak előzetesen bejelentett és engedélyezett
zSinaton hozhatnak.
~ ~ddi~ pedig rendeltetik, ho!!:y a vallás ügyében. saJat hltvalfásaik zsitwtai által a maga módja
szennt alkotott kánonok ... és az ezentul e lorl'I!rly által meghatározQtt mljdon alkofalldók sem.
kormanyszéki parancsok sem királyi határozatok
altat megválloztathatók ~c legyenek ...
Ezzel szemben az unitárius euyház az lSGS:
44 . I~. 14. §-sa álla l törvényesen elismert
c:.~~lyt. auto1iOmiája alapján előzetes bejelentés nélkul ZSinaton, vagy E'gyszerilen föta nacson is hozhatna törvényeket cs ezek orszaofőí mcnerósités
n~lkül is érvényesek volnának. '"'
et
. A ~sonka- magyarországi unitárius egyhaz
eZldöszenllt ugyanis a régi erdélyi egyházi törvéXV. 2

nyen nyugvó sze rvc~ettel éli alkotmányos egyházi
életét, amelyet annakidején a m. kir. kultuszkorma nyn ak önkcnl bemutatott. Ezidószerint nem is
mulatkozik scnlltli kényszeritó ok arra, hogy egyházszervczeh kérdésekkel foglalkozzunk, de célS7.f>rünek jelentkezi k, hogy a nem épen kis feladattal szembe nézziink és tanácskozzuok a megoldási módozatok felelt.
Az első probléma természetesen az, hogy az
17U0/91 26 . Ic .. amely akkor csak a lutheránus
és református egyházak ra, a tijrvény szóhangzala
szerin t : .. mind a két hitval1ásu evangelikusokra"
vonatkozott, vonatkoztatható-e ma reánk is ?
Ha vonatkoztatható: minó logikai gondolatmenettel cs törvpnyértelmezéssel lehet erre az eredményre iutni ? Ha nem vonatkoztatható reánk is :
akkor nlinő jogszabály (törvény) az irányadó?
Szembe ál1itllató-e az erdélyi autonomia
Csonka·Mag",arorszl!gon az állami föfeliigyeleti jogoal, (jus suprem ae inspections) ha ez kivanalos~ak tartja a törvényhozó lesWlet összeméseinek
előze!f's bejelentésél?
.
Szükséges-e általában zs·ina(ot szerveZlll a
törvényhozói jogkör gyakorlására. avagy kielé.!"!itő
volna-e a Főtanács törvényhozói hatáskörének a
megszervezése ?
De ez esetben is : szükséges .... ol na-e a fótanács törvénYhOZói összeillésének előzetes bejelentése és sziikség-es-e ez esel ben is a meghozott
törvényeket államfői megerő sitésre bemutatni?
E kérdes-sorozatot csak azért állítottam föl.
hogy a20k, akik az egyházi közélet i~án~ érdeklődnek és érdeklődni akarnak, hadd lassak, hogy
a történelmi egyház feladatai és problém~i ne~
oly egyszerüek. hogy azokat. beható tanul~anyozas
nélkül könnyedén megoldam lehetne. A kerdesekre
később a választ is meg-adjuk.
A vezetők felel őssége sokkal nagyobb, sem hooy azt elsö pillantásra kellően értékelve eldönthe~ök.
( t. gy.)

KÖNYVEK
A hódm ezővásárh e l y i unitári us
egyház története.
ÁgOSTon József BudIIpesT. J9J6. 32 lap.
Az Unitárius Keresztenység" c. f~z7t:>qrozat
harmadik ~ számaként adta ki s~j.át köll~egen :I\go~
ton József legujabb kis munka)..t, \'ásar~e!yl eg~
házközséO"iln k rövid történetét. Hódmezó~asarhely~n
l S7U. ót: van unitárius mozgalom s blZOI!~ mar
eltelt az ötven év, <Imely ?ly sok szépet, Jot,. ~e
egyben 1\ kivü t állók részeről oly sok szenve~el}
lyesscO"ct meO" nelll értésl is hordozott mag~ban.
Illó v~lt 'tehál a kilzdelllle~ félszáz~dá.ról .egy lj.'
rövid kis ismertetést kiadm annál IS I~kab~. mc .
ez a történet felekezeti ~iil~nbség .nélki11 ml~I~:~dkI
szamára érdekes. Alig hiSZI cl. ak I ~.em .ozelem'
hogy mennyi re,u;énybe illó fordulat, tulfutött er . '
szeretet és gyillólkődés szer~pet tárgyként a h~;th~=
két oldalon. Agoston nem Irt részle tező mun .
Ina:

e;:

szen ez anyagi áldozat~és~ségct még j?bban
igéuybevetfe volna, de 3mll Ir~ , az tl«gyon ~? 00tMsal van ugy a~ oJv?sóra, mml arra. a gy u lek~ 
tetre, amelynek erdekeben elsősorban lr~dott. K~~
lö ben is a részletezés csak egyes masodrendu
té:l1yezOket hozhatott volna a viJaga:sság fényébe.
Az eJsörend ü tényezőt; .a. ~ásárl~elyl nép rag~sz
kodásál és kitartását umtanus IlIle mellett, hlany
nélkül megrajzolt.a a szerző. s ee. a {ontos egy
ilye n népsr.eril ce/zattal meglr~ füzetben.
Ágoston József áJdozalkeszsége nCI!! téveszt
célt. Vásárhely unitáriu~a~, de vala?lennylcn csonkaországi un itáriusok hajasak lehelünk s vag)'unk
is neki ezért a szépen meg irt és széP. ki?I.litásu
ajándékért. A füzetei két képmclI~k!el dls~lh. .Az
egyik a vásárhelyi tem~lom ~ maslk BJro LaJo~
lelkész képe. A füzet tiszta jövedelme II lelkész~
nyugdijalapé. Ára 50 fillér, kapható a budapesh
és hódmezövásá rhelyi lelkészi irodá!wn. És az
iratmissziónál (V. Koháry u. 4.)

ERDÉLY
Felépült a brassói templom.
Ismerelesek olvasóink elö lt azok az akadályok, amelyekkel brassói testvéreiIlkIlek meg
kellett küzdeniük, mig templomuk most végre
készen áll, söt január :2ü-áu ilnllepélj'es istentisztelettel használa.tba is vétetett.
Január Hl· éll tartották a bucsuistentisztele~
tet a reformMus templomban, amely negyven
éven át adott hajlékot az unit árius gyülekezet·
nek, Megjelent ezen a két felekezet eJőJjárósága
és egész presbiteriuma. Kovács Lajos brassói
unit. lelkész szolgálata után dr. Kerekes ls tv{m
gondnok az Dn itarius gyülekezet ha lájállak szavait tolmácsolta a református presbiteriumnak és
gyülekezetnek és atadta az unitáriusok emlékiratát, a köszönet irasba foglalt szavait.
Január 26- an t·artotlak meg az első istentiszteletet az ujollllan épü lt brassói tem plomban.
Noha a hi vatalos felszentelés csak májusban lesz
meg, mégis képviseltették magukat a rokon magyar fele kezetek ezen fl, megnyitáson is. A tem pI~.mb an, noha csak 600 ember befogadásara készült,
kozel
háromszor
annyian szorongtak minden talpalatnyi helye' elfoglalva. A szószéki
szolgálatot K ovács Lajo3 lelk ész vép:;ezte. majd
utána dr. Kerekes Istvan gondnok fejezle ki a
s?~a\ megp~óbált gyülekezet nagy örömét és háISJat lsten Irant. Délutan vallaí!os ünnepély volt
a. z~ufolt .templomban, amikOr is TaM" Géza nagyaJtai I.elk~sz tartott előadást, amelyet müvészi
zene es enekszámok egészitettek ki.
A templom felszerelése majdnem teljes
C~~k az orgona h.i.ányzik még. A harangokat o'zv:
k.ad~r ?~ndol'llé ontette hetvenezer lej ertékben
llehal ferje, az ~gyház volt penztárosa emlékere.
N~gy a ml örömünk is, hogy vegre ez a
nagy es folyt on gyarapodó gyülekezet végre
m~tt6 .otthonhoz jutott. Brallsóhan jelenleg i 7i:lG
umtimus él, szórvilllyaiban 197, összesen H)33.

~zek a. nyil\'fl.ntart~ttak, de ezen feHi! vannak
m~g olyanok IS, akik különbözö okokn ál fog va a
lIyll \'~ ntarlá~~ M.n ~em is sr.erepclnek . Népmozg~lm .1 l1dat:H IS e.leg . kedvezők ennek az egshaz.
kozsegnek. A. szilletesek Bzama a mult évben 4l
a megholtake 27. Konfirmáltatott :{3 Ifju.
.
lsten segl ~ se ezt a szép es Ilagy gyülekezetet {O v~bbra IS a b~ l adás nak . 0,.1. istellorstapu
megvnlósltasáuak nehez, de dic2ŐSi>gcs utjail!. o

Találko%zunk az unit.á rius bálon !
Ncg:~ évi. szünet után ujra megrendez zük

febrll t\r ho 22-en a Lloyd-palol ub:\1\ az unitarius
balt. Szép üll.l~epet aka~un.k, mely az erdél)'i
lelkek tnla.lkozoJa legyen e~ Jelentse mindnyajunk
sz{uurna az otthont, n~eleg szeretetet. A bál megrendezése emberfeletllen nagy mun kát jelentett
a.. rendezó ség ~ek és hatalmas anyagi megterhelest a Brassal Egyesületnek. Mégis vállaltuk a
munkát és ar. anyagi t,crhet, mert lell,ünkben az
szent clhatározas él, hogy egész társadalmunkat
legalább egy estére össze kell hoznunk. Ha eg)' ·
szer megszoritottuk egymás kezét, akkor a tová.bbi
munka már nem lesz olyan nehéz. Az unitárius
bál Erdélyt, édes szülóhazankat fogja jelenteni
mindnyájunk szamá.ra. Ha majd szétnéz valaki
a fényes bá lleremben mind ismeröst, mind fö ldit
fog ott tiltani. I\liIldellkit atjár egy edes-bús meleg
érzés, mindenkinek lelkében megszólal egy kis
harang, melynek hangja olyan rég, olyan messze
. hangzott el s mégis solla el nem halt.
Szeretettel kériink mindenkit, tÁmogasson
munkánkban) jelenjen meg es ténken és segitse
az igyekvő nlllilkarakész unitarius ifjuságot. Ki
az ifjuságt támogatja, az fi magyar jövőt épiti s
a magyar feltámadast szolj:!;alja.
(Meghivóigénylés, asztalfoglalas, felvil ágositasok abalirodában : IX., Rakos- u 3. fsz. 4.)

H IR E K
Előfizetési felhivás !
[lapunk január havában tizenötödik évfolyamába lepett. Ezt a kellő módon be is .ielentett~k
olvasóközönségünknek. Mosl nem akarjuk megl~
mételni azokat a dol"'okal, amelyeket akkor mar
elmondoItunk. Ehelyetl egy kérésl akarunk intézni
eJ öfizetői nkht!z és egy kis ajándékot akarunk azoklIak a;: asztalára letenni, akik bennünket az elmult
évek nehéz küzdelmeiben kilarlóan támogattak.
Keresünk a következó: Sziveskedjék minden
olvasónk, amil)'en rövid idő n belül csa k teh~l.i, a
lllcllékelt bcfizetési lap seoitsegével a lap elöflzetési árát (évi 4 pengö) beküldeni. ](érjü~, hogya
bcfizetési lap (csekk) hátJapjára szjvesk~dJek ~ze.~et
a szavakat inn; Unitárius Ertesiló előfizetés I rllJa.
Ha ezt elmulasztják, ug)' adóban fo~ja az egyház
pénztára klildeményüket elkönyvel.1II s a laphOZ
nem jul a küldött összegbő l sen.lml. ..
.
A kéresen kivül a tizenötödI k év öromere adil!

u, e,
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is akarunk. Mindazoknak, aki~ az .el~~I~1t három
esztendö alatt (1933-35.) clóflzeté~l dlJalkat befi-

zették s folyó évi január l én halrajékban nen~
voltak megküldjük ingyenes mellékletként a "Mal
Füzel~k " c. füzetsorozat első szamái, ame~y a napokban hagyta el a sajtót !-fa lsten. segll, ez~ a
kedves ajándékol évente kb. négy Izben fogjuk
megismételni mindaddig, 3mi,g ez, szám unkra lehetséges. Igy akarjuk k. ~löfl zel ö m~ h űs,éget é,s
r.1gaszkodását megköszönIII és azt lova bbra IS, kérm.
Kérjük elófi7, clóinkel, h~gy el,Ihez a 5zJIl1hoz
meJlékell aj nndékfllzetct fogadják SZlvcscn s a benne
foglalt O'ondolatokal használják fel minél szélesebb
körben t> a vallási megujulásért folytatandó nagy
kllzdelem érdekében.
. '

Elófize{óink tuvább tartó jóindulatat és ta·
Jllogatásat kérve maradok a Szerkesztőség és Ki·
adóhivatal nevében
tisztelettel és szeretette l :
dr . Iván Lászlo
felelős

szerkcsztö,

Árpád Bácsi.
A t 1LlIildrius szegény fÍyermekek közül sokan
nagyon jól ludják, hogy ki az at Arpád báesi,
Nevét imddsdgttkba foglalják. Vudják meg azonban
mdsok is, akik esetleg példáját kiivethelnék. Göncty
Árpád egri úOrkercskedöröl van szó, aki már három karcícsony «lkalmcíval adott anyagat a Misszió
Há! utján 30-40 1xir cipo szegény iskolás qyermekeinknek. lsteu az ej becsiiletes fIIlmkdját megáldotta, Ett ej minI jó keresztény, ugy hál(Uja me.q
lslemwk, ho.qy 'llUnkája áldásából az élet elesettjei~
nek ill juttat. Ha fIIi1ldenki igy .qondolkoznék és
cselekednék, a nyomor biztosan megsziinlle.

•

Koflrmációi e !ókész ités . A konfirmációi
llnnepély május 21-én (áldozócsütörtökön) d. e.lO
órakor lesz a Misszió Ház templomában (IX "
Rákos-u, 3.) Elökészitö tan ítások március l-én
kezdődnek s mínden vasárnap d. e. 10 órai iS Ientiszteleteket követöen a Misszió Házba n tartat nak.
I<onfirmáció elött álló ifjak (16 évesek I) jelentkezzenek a rákos-utca i lelkészi hivatalban (T. 893-77.)
Készü ljünk a hiterösitő szép nnnepélyre J
, A Dávid Fere nc Egy le t februári felolvasó
ülésen Gyallay DOlllokos! üdvözö!tük az előadói
székben, Örömmel hallgattuk élvezetes előadásál
mel~ben az erd élyi magyar nép érdekében kifejtett sok
ne.h ezség kö~ött is épltö munkáról s az itt és olt
"!,lar megnYI]atkozó eredményekről is beszámolt,
E~yben . er.rol a helyről is őszinte örömünknek
adunk kifejezést a Petőfi Társaságban tartolt szép
és élve,z~tes .székfoglaló elöadásáért. Az ünnepélyt
dr. CII~h, Gabor lelkesz imája után, .Józan Miklés
me.gn~llóJa vezette be , aki reárnutatott az ej delyi
u~ltánus lélekközösség élelet formáló erejére Nagy
S~u!(~or szé p hwolaszama sokat igéró volt a jövö
kltelJ.esedés ~zempontiáb61. Rajta kivül még Ma.
gY(~TI ",é , Ba l~,zs Jbolyka müvés:dl!ll szé p énekszá maI I~tték v~1toy.atossá a 111ltSort, melynek keretében dr: l1hkó Gábor szép és mélyen vallásos
énekét IS bemutatta az énekmüvesznö. Akiséretet

xv. 2

harbét!! Pál tanár és Formy Miklós látták el.
SzokoÚ.'yné 1'01ll1)a Jfárla ez alkalommal Kriza
székely baJladái közül szavalt cl hármat múvészi
tökéletességgel. Zárszót JÓzan Miklós vikárius
mondott, lllelyben a csodale.vö . unililrius fiatalság
mu nká jára : a Szentábrahánll PIhenőre kivta fel a
kö~önség figyeimét. A perselygy üjtés 27 P-t ered.:.
ményezett a felépite nd ő nyári táborhely javára.
Nemzetköz i ifjúság i vasárnap Buda·
pesten. A Brassai Sámuel ifjll silgi egyesület a
többi ifjúsági szervezetekkel együtt kivette a részét
a világon szerteszórt unitárius Ifjúság februar 2-án
tartotl ün nepébőL Az ílnnepi istentiszteletei J ózaH
MiHós vikárius tartotta a rákos· utcai templomban.
A nemzetek közti jóakaratról és a világbéke szent
e szméjéről beszélt ha llgatói nak, akik ez alkalom mal
mcglöltötték a templomot. Istentisztelet Iltán ifjúsági ünnepé ly volt a templomban, majd délben az
egyházi vezető emberek részvételével egy ifjúsági
közebéd a gyillekezeti teremben . A közebéden
több felszólalás tört ént, többek közt dr. Szabó Elek
ifju sági elnöké, ak i beszédében hangslilyozta az
ifjuság és az öregebb nemzedék összefogásának
szlikségességét.
Böjti á hitat lesz II Koháry,utcai templomunkban
március 1., S" 15" 22., 29. és április 5.·re esö vasárnapokon este 6 órak or . Tárgy: Jéws példazatai nyomán: " Isten·
országa-. KésziiljUnk 3Z örökélet nagy ünnepére!
A Bölöni Fa r kas Sándor Iparosok és Kere skedők Körének tiszllljiló közg yfilése. Al. unitárius
ipar030k és kere sked ő k köre máreius I·én \'asárnap d, e,
I I órakor a misszió haz gyülekezeti termében tisztujiló
közgyülést tart. Ezt megelőzőleg te stületileg résztvesz a JO
órakor tartandó istentiszteleten ugyancsak a misszió ház
templomában.
Dr. Szabó elek el6adása ill rádióban. liirt
adtunk róta, hogy dr. Szabó Etek, a Brassai iFjusági egyesület etnöke II nyar folyama n meglátogatta a bulgár mun·
katáborokat. Most erről a tanulrnányutról s annak ered·
ményeiről: ,.a bulgár nlllnkatáborok" eimmel előadási tart
a rAdi óban, Al el őadás t Budapest J. állomás fogja kön'e titeni február 20-ál' csii{Örlőkön d. u. IS óra 20 perckor.
Á ldozatk ész hIvei nkel (egy konkrét esetből ki folyólag) értes it jük, hogy egyházunk és int~zrt1eny.~il1k reszere juttatandó adomanyok. egy öss~eg~en IS bekulclhetők
II BO,4oo számt'r csekklapon. Az umlarlus e~yhálközseg
pénztárnoka eljullalja u bekllldöll ~sszegc~et .lI1lézrnényeink penzbcs zedőiheo:, csak arra kén a befnetoket, hogy ~
csekk hátlapján pontosan jelöljék meg mily célra menny,
összeg fordítandó,
A ,.Kévekör és" budapesti megbizollja kéri az
elöfi'letőket, hogy a 2 P előfizetési dijat az 1936. évre
minel el ő bb killdj ek meg a fclhivashol: csatol t csekk la pon.
A Szentábrahám i pihenő alapját a [egkiseb~
áldozattal ugy gyarapithatjuk, ha vásároljuk II KOháry·u.'c!!!
templomház Jevclezölapjál, vagy a konferencia kepeslapj3lt,
melyek huszféle valtozalban k3phat ók ~Eg y az I sten~ és
. A hil lsten aiánd ék a ~ felirattal. Egy·egy levelezőrap . ár~
8 fill, Fcrencz József: .. A magyarországi unitáriusok" CII~Ü
fOzel ára 20 fill. Ágo ston József: ,.Heltai Gáspár .élel,e s
munkássága- dmU füzet ára 30 fill. Mindezek. ~clles Jövedelme a Szentábrahámi pihcnö alapjá I gyarapll/a.
"Emh!kezés nallyapámra " c, kis f(lzelböl fcrcllcz
József missúói h. lelkész 25 drb,.ot ajándékozott a Sz.enl:
ábrahámi alap javára, A fUzet ára 20 fillér, Kapható Ujvári
László konfc rcnciás pénztárn oknál,

Vidék.
A dunoéntúli unitárius hivek figyelmébe!

Néhai f erencz j ózsef püspökilnk egy fonlos határozata vált vegrehajthatóvá I az elmult napokhan.
Ugyanis amikor nébai p(Jspökilnk Bartók Géza
lelkészt Polgárdi ba kinevezte, azt a megbizást adta
neki, hogy az egész Dunántúl unilárius~inak lelki
gondozását ö végezze s ennek a munkanak lehetövé tételére elrendelte, hogya Dunántúlon élö
-unitáriusok kizárólag a polgárdi körlelkészség
(egyházköz!iég) pénztárába fizessék egyházi ~d6ju

A Dávid Ferenc Eg-ylel öl
t
mogirta Benc;zMi Pál kolozsd Tl. ven vu törltneltt
(kb: 80 ' .illér) .. Ai~nliuk olvasásra hi:!~tl~~;r. ,.A, m 20 lei
helo at Iralmrsszlónál.
.
e~relldcl·
A s:t.ékely

szep

kat. Sajnos, ez az üdvös rendelkezés végrehaJtaUan

maradt mind a mai napig. Most egyházunk igaz-

gató tanácsa ellátt~ Bartók qéza lelkészi e~y ~Iáv.

vasúti éves bérJelJegygyel, ugy hogy töböé OIncs
akadálya a lelkész utazásainak. Az egyházi legföbb
hatóság mAris intézkedett, hogy ezentúl a polgárdi
lelkész, mint dunántúli körlelkész szerepeljen (úgy,
ahogy Ferencz József pi.lspök elrendelte) s a Dunántú lon, mint egyetlen egyházközségi területen min·
den lelkészt megillető jogot és kötel ességet gyakoroljon. Ezzel Dunántúl életében új fejezet kezdődik. Kér·
jük olvasóinkat a Dunántúlon, hogy ezt az örvendetes jóhirt közöljék minden ismerösükkel s ezentúl
minden lelki gondjukkal és minden lelkészi szolgálatért forduljanak a dunántúli körlelkészhez, akinek
cime ; Bartók Gl!za, Polgárdi, (Fejér-vm.)
Egyházi könyvtár H6dmuővásárhelyen. Ágoston j ózsef budapesti kebl i tanácsos 81 drb. szépirodalmi
könyvet ajándékozott a vásárhelyi unit. egyházközségnek.
Az egyház presbiteriuma köszönetét fe jezte ki az adako·
zónak s egyben elhatározta a kölc!\önkönyvtár megnyitását
a hivek részére. Az uj intézmény ~Ágoston'lózsCi könyvtár"
nevet kapta. Ujabb könyvadományokat (öleg komoly és
nemes szépirodalom!) köszönettel fogad Hódmezővásárhely
lelkészi hivatala (\Vlasies-utca 14.)
Iskolásgyermekek segélyezése Orosházán. A
szegény iskolásgyermekek segélyezésére az orosházi leányegyházközségben a következő adományok folytak be; vitéz
Molnár Lászl6 alezredes, dr. Murvay Árpád, dr. Péter
Aladárjb.elnök, dr. Vernes Oyula2.-2, Dénes Antal, Szász
Imre l - J pengő!. Balla Mihály
Kiss Jánosné 40 Jankó
Ferenc, Szombati Zsigmondné 20"':20 fillérI. lsten' áldása
legyen a jósúvU adakozókon.
UrasztalI adományok. Orosházán az egesz 1935.
év. folyamán az Urasztalára a kenyeret T 6 t II Lajos és
neje, a bori J a n k ó Ferenc és neje adományozták. Islen
áldása legyen a kegyes adakozókon I
CsepeJcm a febr. 9-röl, a lelkész betegsége miatt
elhlllasztoll istentiszteletet február 23-án délelőU 11 órai
kezdettel fogjuk megtartani, melyröl a hiveket ezulon is
é rtesitjUk.
Sashalomban inárcius hó 29·én tartjuk meg hus·
v~tot ":I.egelőző urvacsoraoszlással egybekapesolt ls ten·
h szteletunkel. Szeretnők, ha egybegyulésllnket szeretet!.endégséggel folytathatnánk. KérjUk a hiveket hogy erre
I előre készUljenek fel.
'

ro

Erdély,
é

A .Keresztény Mag'vd6" az unitárius Irodalom
tl;l~Ol1"!tny magas szinvonalÍl, nagyértékü folyóirata.
egJe ~m . kéthavonként három iv (évi IS IV) terjedelem.
~~.n . éKl.adSJa az Unitárius Irodalmi Társaság. Előfizetési
IJa VI. pengő. Előfizetni lehet az O. K. H.-nél nyitott
_.Keres zt ~y Magvetö folyószámtán az O K H
ostabefIzető la.pJá!!. (Száma S.486, csekklulajdonos· 8rszágos
'K.özpont! Hllelszöv~tkezet.) Az uj előfilet6knek felvilágo-s ltást sZl~esen nyullu~k. A ré~i előfizetöket pedig kérjOk,
hogy előhzeté!lIkel m.~nél hamarabb rendezni szíveskedjenek ..Elsörendu érdekunk, kogy elt a nai:yhirfi tudományos
1olYólratot a nehéz körlllmények között IS fenntartsuk t
._- ....,- .
,

J

M

,

-- --_
-

lIapOn

~lelJ'

ó'.b....

111Olg.I&IOI . éS oL

,==~

A., Templomokban:
V., Kohár5'-u.4.

I. 8. d. e. 11 Barabás 1111ván

29 (R) • ~
Barabás Istvan
15. 22. ~ ~
Józan Miklós
•
IX .. Rákos-u. 3. (Iimii\h) l. 22. d. e. 10 dr. Csiki Gábor
t li. !t. " • Ferencz józsef
•
•
B., körzetekben :
8. d. u. 4. Barabas István
H., n.~ - I. il. tltll i,~.
X., 1.1. Y.·ul" InI. i.l~iI I. 29. ~ .. dr. Csiki Gábo
15.
" "
Ferencz j ózsef
•
•
C., PUlkörnyéken:
Csepel-Templomtéri
22. d.e. 11 Ferenczjózsef
pol~ári iskola.
Kispesl- \v ekerletelep
22. d. u. 4. Ferencz józsef
II. sz. el. isk.
Pszterzs~bet- Erzsébet
ulca el. isk.
8.
M" Ferencz József
dr. Csiki Gábo
22.
"
."
Psztlörinc-AJI. telep
!. Ii. It. d. e. 10 Pethő István
Unitárius templom
Rákos palota·Máv.-telepi
I. d. u. 4. Barabás István
iskola
.
Sashalom-Kossuth-téri
19.
áll. iskola
• • Ferencz JÓl sei
Ujpest· Szent István-téri
Barabás István
29.
poJgári iskola

"•

"

I

M

"

-

• •

O., Vidéken:
Debrecen- Halvan-u.24.
Unitárius Imaház
I. d,c.IO Józan Miklós
.. . "
15. " " dr. Csiki Gábor
Hódmezövásárhely.
Unitárius templom
8.
d. e.9 Józan Miklós
NB I _ Aláhúzotl dátumon; Urv~c.$ora-o$zlá$.
Március B-án d. 1;:. '/2 10 órakor a Koháry-utcai templom.b~n
az iskolások felsö tagozata (IV- VIII. o.) számár~ k IJIon
é.?
ifjúsdgi istentisztelet. - Nemzeti IJnncp .; má rciUs
d. c. összes templomainkban helyben' és Vidéken. Oltárius rendórök erk6lc:si oktatása: II. 28 .. és ilL
hdá u.
o" órakor a tanácste remben. - 86;/i 6hJl~/; a .0. rt
utcai templomban március 1., 8., 1I~., 22., 29 nf~p.Jam s
aprilis 5-én (vasárnap) d. u. 6 órakor. Lel~ész ~ Jal sorozatos előadásokat tartanak Jézus példá~atal alapján "Islen
orsz6gáról". _ Egyházi énekpr6ba mmden kedden~d. ~
6" órakor a Misszióház templomában (IX. RákOS. U j Idé .
Egyháei adót lehet fizetni V. Koháry-u. 4. sz. a. e ks~
hivatalban hétköznap d. e. 9-I. és délután 4r,7 óé~~tá. ·
nöll, vasámapokon az istentisztelet elöli és .UI~~, I P . Lux
rOS: Zsigmond Lőrinc. Pénzbeszedő a pesti o a ~n.-,. okErnő, a ' budai oldalon: Varga Jenő.
K~ótiHf:*ie~plo
lalds : márc. I-én d. 6. 10 órakor a_ h.ISSZI
Nála ~elent• .
mában kezdetét veszi: oklat6 dr. Cs i~J GábOr. . I ,
kezzenok 15--16 évesdiaink, és leányamk. ,
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'Tanács egyharmadának kisorsolása, ej számadások
j óváh;lgyása. KözgyUlésen c9ak azok slavazhatnak,

HIVATALOS RÉSZ

akik 1935. dec. 3 1-ig rendeziék, vagy rendezik
egyházi adójukat.

Szám: 38-1936.

Lelkészi nyugdijalapra 30.400 sz . csekk-

Meghiv6.

budapesti 1mitá,..ius 6.9yházko:zség Ke~li
Tanácsa '936. március hó 4-én (szerdan) délutan
.4

'/,5 órakor a tanácsteremben
~vneg yedi rendes üI~st

tart, melyre a Tanács tagjait szer~tt:llel ~eghivi llk,
Dr K ozma Jeno s. k.
Jozo.n M1klós s. k,
. egyházi gond nok,

lelkész· elnök.

Tárgysoroza t: I. Elnöki megnyitó. 2. j egy.ző

könyv hitelesitésére 3 tag kil;ül(fé~e. 3 .. Elnöklleg
elintézett és folyó ilgyek. 4. Zárszamadas az 1935,
évről : a) folyópénztár. h) Kohá r:r-utc~i ház, e) Szövetség- utca i ház. 5. Alapok szamadasa: a) Fen ntartási-alap, b) Odesealchi-a lap. e) Derzsy Kár?ly~
alap, d) Sebestyén Arthur-alap ., 6., Ne~elé.s\igyl
bizottság jelentése. 7. Gazdasagi blzottsag Jelentése. 8. Konfirmációi oktatás. 9. KiI1 ön kehely
bevezetésére vonatkozó je lentés. 10. jelentés a
peslsze ntl őri nc i templomról. II. Körzeti be.osztás
a hivek megtátogatására. 12 Idöközben é rkező
ugyek. 13. Inditványok (irásban- elóre) .
NB! ~eveJésügyi bizottság ütése: febr. 24. (hétfo)
Gazdasági bizottság illése: febr. 26. (,szerda)
délután '126 órak or,
Évi rf,'ndes közgyUlésünkef 1936. márc, 22 én
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a templomban fogjuk
megtartani. Fötárgy: a) lel készi jelentés, b) Kebli

szám lánkon bekUldött, vagy sze melye ~ en befizetett
szives adomány okat hálásan köszöni és nyuglázza

a vezet őség a következő elszámolás ,szerint : özv.
dr. Héderváry Hugóné 15'-,. dr: Mlk6 Ferenc és
György Vilmos 10-10, PécsIlvan Szol nok. özv.
Ráduly Jánosné, Borsósné Wendle r Irma és Hackler
Arthur 5-5, fenyvesy Irma 3'-, Albert Jánosné
2'50, Röszner Valéria Dunaharaszti,. dr. Mahler
Sándor, Robonyi Piroska, SzőkefalvI Muzsnay
Zoltán , Nyiredy Erzsébet és Péterfy Gyula Kis-

pest 2- 2, Ti bold i Gyula Szolnok, Péterfy julia,
Bencze Béla, dr. Péterfy Gyula Kispest, Kiss Mózes
Peslszenlerzsébet 1- 1 pengő t Hogyha minden
hónapban ennyit nyugiázhatnánk eg yesek adománya
eimen , hálát adnánk a jó Istennek. Szolgáljon hát
ez a lista bizlatásul a jövOre nézve. Az " Aranykönyv"-bl! mindenki sa játkezti1eg irja be a nevét.
Budape st, 1936. február 7.
Szives i1dvözleUel
Jozun JlJiklós
az Alap

kezel ője .

SZlI:nlábraháml plhen6re adakozlak : A David
Ferenc Egylet februari felolvasó ülésén beln'ült perselypénz 27 P, Irsai Emil és Zollan 5 P, Péterffy Gyula, dr.
Péterffy Gyula és Péterffy J e nő (mind a bárman januármárciusra), ÜrmOssy Kálmán (VII. részlet) 3-3 P, Orbók
Aladar 2 P 50 f, Uivari lászló (februárra) 2 P, Gyulay
Zoltán I P, 1935. évi karnai a belétek után 16 P 67 f, 10
drb. képeslevelezölap 80 f, konferenciai elszámolásmil fenmaradt IQ f. kiegészitésül 93 f, összesen 68 P. a mul t
bóaapban elszámolt t 138 P-vel a végösszeg 1206 P.

Utánaküldés kizárva!

,

Uj eim:

•

Felelas szerkeszta és

ktadó:

Dr, Ivan lászl6

•

Szerkesztöség és klad6hlvatal:
Sud~pe~t. V" Koh*ry-utca 4. Telefon: 174-24

-

El6fizetés i dij a negyedévenként megj6!e~6 ~Mai Füzetek- c. rnelJékleltel
egylilt egy évre 4' - pen~6 amely '
bekUldhet6 a 30,400 . számu 'posfalakarékpénzlári fol)'6st.ámlára _ (csekktulajdonos: Umtárius Egyházközség,
BUdapest).
A la p tulajdonosa a Budapesti Unitárius EgyMzközség.
A .Hi~atalo~ ré.sz" c. rovat a Magyaror$Z.1", Umt4nus Eiybái!: bárrnefyik
!'iZene által bekUldölI hIValalos kÖ:deményt tartalmazza
•

XV. évt. 2. iz.

•

•

BUdapest, 1936. tabruar bó

Nyomatott Maté Ernö könyvnyomdáj.1ban. Budapes t, VIII., JÓzsef-ulca 61. _ Telefon 4.6 1-81.

