
Az Unitárius Világszövetség 
elnökének üzenete a világ minden unitáriusához 

Az Dnitdrius Világszövetség elnöke A. Hall sheffieldi (cmgliai) 
lelkész. A koppenhágai unitárius világko'lferencia határozatá7!ak 
értelmében minden év j anuárj(Í1wk második uasdrnapja ~nemect
közi vasárnap" . 'Ekkor minden tmittirius szószékröl szerte a föJd 
kerekségén ismertetni kell a Vildgszövetség céljait és fel kell olva~ J1 i 

az elnó'k üzenetét. il z idei üzenet '(qy hM/gzik: 

A nemzetköziségröl rendszerint politikai vo
natkozásban szoktunk megemlékezni, de a mai 
vasárnapon minket inkább vallási szempontból ér
dekeI a dolog, kivált szétszórtan élö hitrokonainkra 
való tekintettel, az egész világon. 

A mai kor megköveteli , hogy ébre n legyün k 
és dolgozzunk. A mi hiveink mintegy húsz nemzet 
fi ai között szétszórtan élnek s éppen ezért sok jó 
szolgálatot tehetnek a nemzetközi együtlmflködés, 
a békesség és megértés ügyének. Ennél fontosabb 
ügye pedig nincs és nem is lehet a mai világnak. 
A mi Világszövetségünk együttes akciójára az idö 
még nem érkezet! el ; de addig is az a kötelesség 
vár reánk, bogy alkalmas és alka lmatlan időben 
reá mutassunk a békesség Fejedelmének, a mi 
Tanitómesterünknek megváltó üzenetére. 

Ugy tapasztaljuk, hogy az emberi haladás és 
felvilágosodás Ugye veszélyben forog. lIt is, ott is 
reakciós törekvések mutatkoznak s ez alól a vallás 
és a teológia mezeje sem képez kivételt. Európában 
meglörténhetik a XX. században, hogy elavult dog
mákat uj formába öltöztetve felujitanak. A gondo
latszabadságot guzsba kötik és kizárják a szabad 
vizsgálódás kipróbált módszereit, amelyek eddig a 
tudást hatalmas lendUleltel vitték elöbbre. Még az 

erószaktól sem riadnak vi ssza, ha arról van szó, 
hogy az ország polgárait egyazon rideg hitforma 
elfogadására kényszeritsék. Ilyenformán a vallás
szabadságéft folytatott küzdelem nagy áldozatta l 
és sok szenvedéssel van egybekötve. 

'ralán sohasem volt oly nagy szükségünk 
arra, hogy a vallás dolgaiban komolyan és mély .. 
séges rokonérzéssel és őszi nteséggel tanácskozzunk, 
mint éppen napjainkban . Az egyén legszentebb 
jogát, az önálló gondolkodás eszméjét vonják két
ségbe azok, akik az ébredő lelkiismeretet dajka
mesékkel eiaItatni igyekeznek. 

iI'li azért, Testvéreim, a szabadság arcvona
lában maradjunk meg szilárdan, amellett a benső 
meggyöződés mellett, hogya vallásos eszmélet 
csak veszilhet azáltal, ha a világosságot kikapcsol~ 
juk és annak sincs semmi érlelme, hogy a régJ 
tekintélyt hatalmi eszközökkel pótoljuk. 

l?ogla lkozzunk behatóan elvei nkkel és igaz
ságainkkal, tegyilk azokat magunkévá az ös~k . lel
kesedésének lángja mel/etl, hogy azután ml IS a 
háztetőkrő l hirdethessilk azokal alkalmatos és al
kalmatlan időben . A mi lelkesedésilnk tüze a nagy 
tömegek szivét is lángra fogja gyujla.ni. . 

Tegyünk hitel ametlett, hogy nll nyomdokaI-



ban kivánunk haladni azoknak a bátor ösöknek, 
akik a századok folyaman csatarendbe állva, ma
gasra emelték a szabadság és az emberi haladás 
zászlajM. Elbukhattak az egyenetlen kiJzdelemben, 
de soha el nem csiJggedtek. Minden poklokon 
keresztiJI kitartottak a végső diadalig. Ezekben a 
napokban, a mai modern kor áldolI világossága 
mellett, nekiJnk kell képviselniJnk az ö dicsöséges 
eszményUk'.<31 és férfias magatartá~ukat. Mi tőliJk 
vettuk át a szent örökséget. S ezért bátran oda 
kell állanunk a sorompóba a nemzetközi megértő 
jóakarat, a vallásszabadság, az igazmondás és az 
őskeresztény istentisztelet terjedéseért és lérfogla
lásáén ezen a földön. 

Legyünk hivek önmagunkhoz és őhozzájuk; 
ezekhez a bátor, tüzes lelkekhez, akik elöltiJnk 
jártak jó példával s bizva a mindenható Isten 
segedelmében, szóval, tettel, áldozattal küzdjünk 
az Ö országának eljöveteléért. Hadd épüljön mind
nyájunk szivében ez az ország. S lakozzék benne 
- a lélek üdvére Béke, Igazság és Szeretet. 

Alfred Hall. 

, 

Tizenöt • ev 
A kedves olvasó a feliratokból könnyen meg

állapíthatja, hogy lapunk a tizenötödik évfolyamába 
lépett. Tizenöt év nem nagy idő, különösen ha azt 
egyházunk kélévezredes, vagy ha magyar egyhá
zunk négy évszázados történetével hasonl it juk össze. 
És mégis sok idő, ha tekinljtik azl a tenger meg
pr6bállaiást és szenvedést, amelyen a Csonka
magyarországra szakadt hat és félezer főnyi uni
táriusság átment. 

'l'izenöt évvel ezelőfl, 1922-ben, a legremény
!elcnehb napokat é.1ttik itt e hazában . Romok tetején 
Jártunk s minden lépésre rémségek meredeztek 
elénk a mult szörnyü pusztulásából. Az unitárius 
családok százai laktak vasuti kocsikban lerongyo
lódva, sokszor éhezve. Az országban szerte-széjjel 
s~ázak és százak kóboroltak tanácstalanul , minden 
tamogatás nélkiJl. A menekülés siralmas ideje voll 
ez. A Csonka hazábiUl mindössze öt un itárius lel
kész működött, de ők sem vollak elkészülve a 
szétszórt hivek misszionálására. Budapesten két 
lelkész végezte az idegörlő munkát küzdve bajjal 
nyomorúsággal és a könnyek teng;réve1. ' 

Ilyen körűlmények közt vetődött fel az eszme 
hogy a .szé~szó.rt hivek misszionálására egy lapot 
kellene Inditam, . amely mindenütt utoléri a bujdo
sókat. Józan Miklós püspöki vikárius tolllLban a 
gondolat testet öltött s szerkesztésében 1922. ju-
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niusában megjeleni az Unitárius t:rtesitő elsö száma. 
Felelős kiadója B~ró Lajos másodlelkész, jelenleg 
hÓdmezövásárhelYI letkész tett. Az ujság fejlécét 
e sorok .i r6ján.ak iskol~társa, dr. Darkó Béla, je
lenleg mls}<:olcl ref. főglmn. tanár rajzolta. Igy in
dult meg a ki s lap s jelent meg minden hónapban 
egyszer egy budapesti nyomdában. A pénznek 
folytonos értékcsökkenése miatt az elöfizetési dij 
kevés volt a lap fenntartására. Ilyen esetben Józan 
Miklós sEerkesztö nyult a zsebébe és fizetett. Ez 
a körülmény volt az oka, hogy e sorok irója a 
következO évre (1923.) egy olcsó kültelki nyomdát 
keresett s ott jelent meg lapu nk öt éven keresztül. 
Ezzel a korrektori tisztség is megoldást nyert, mi
uán a nyomdász és a közvelitő egyugyanazon kül
telki városban laktak. A fej léc is megujull. mert 
az országoshirü unitárius művész, Szamosi Soós 
Vilmos készitett egy ujat, amely Dávid Ferencet a 
fölkelő nap korongjába rajzolta bele. A gondolat 
megkapó volt s ez a fejléc hal éve n át ékesitette 
acimIapot. 

, 

Bizony a pénz most is sokszor hiányzott, 
bár Biró Lajos kiadó mindent meglett, hogy elő
teremtse azt. Takarékoskodott a végletekig, de 
hiába , a korona értéke állandóan zuhant s bizony 
még mindig a szerkesztő zsebe voll az ultima raHo, 
ahová killönösen év vége felé fordulni lehetett. 
1928·ban a lap nyomása ismét a fővárosba került. 
Ekkor jobb papiros es szép boritéklap jelezte, 
hogya legjobb úton vagyunk arra, hogy megáll
juk a versenyt a többi egyházi lapokkal. 

Az 1929. év (VIII. évfolyam) nagy változást 
jelentett a lapra. Józan Miklós főszerkesztő és 
mecénás atadta d lapot a budapesti unitárius egy
házközség tulajdonába, ahol az mind a mai napig 
van. Az egyházközség Barabás István lelkészre 
bizla a szerkesztést, hálával és köszönettel adózván 
az eddigi fószerkeszlőnek, aki ekkor más nagy 
elfoglaltságára való tekintettel azl többé nem foly
tathatta. A la p felelős szerkesztője e sorok :rója, , 
felelős kiadója pedig Pethő István leltek. Kicsit 
sokan voltunk, de hát a lap most már kétheten
ként jelent meg. Az uj fejlécet - mert az is 
megváltozott - dr. László Gyula rajztanár készi
tette, de ez csak egy évig voll használatban. 
Ugyanis a negyedrétalakot 1930 M ban nyolcadrét 
lapalak vállolta fel. Igy kivánta az egyházközség, 
de ez nem bizonyult udvös változásnak. A lap 
anyagi ellátása az új környezetben sem javult, a 
ráfizetés még mindig tetemes volt. 

Ez az állandó baj volt egyik főoka, a másik 
pedig Barabás Islván lelkész folyton szaporodó 



munkája, hogy 191'33. januar l -én a la" szcrkcsz~ 
tése a mai kezekbe ker(lI l. IváD. László,. az. uI 
zerkesztő gyökeres kurát igért s az anyagi bajok 

~rvoslásáhOZ látlJtt. A lap ezentúl havon ta egyszer, 
Ile yedrét alakban, de ugyanolyan . terjedelemben 
jeJ:nt Illeg mint addig. A nyomdai árakat. leszo
'totta s a' máig is dolgozó ullitárius nyomdasszal : 

~~á lé Ernővel kedvező megegyezést. kö.tötl, az 
előfizetést szorcrallllazta, a lap Illunkalarsamak tá
borát felfrissileite S azok számát gyarapitotta. Igy 
igyekezett anyagi és szellemi. téren új módszE' re~c~ 
alkal mazni s igy sikerUlt IS az évet pénzlan 
föJös leggel lezárni. 

Azóta hála Istennek és a mi derék olvasó
inknak előfizetöinknek és jóbarátainknak, la punk 
élete ki van egyensúlyozva s h~bá.r érczzü.k ~Z 
idők nehézségél, de a megértés, a Jóakarat ml~ (IJ.g 
megment úgy az eladósodástól, mint az érdeklödes 

hiányától. 
Igy állu nk ma s ha lsten segit, ezt a helyet 

szeretnők továbbra is meglartani. Igyekszünk 01-
vasóközönségünkel minden unitárius esemény rő l 
hiven és az evangélium szempontjából nézve tájé
koztatni. Szeret nők továbbra is megtartani azt a 
ragaszkodást, a'melyet olvasóink reszéről eddig is 
több izben tapaszlaltunk. 

Ami az anyagiakat illeti, talán egyesek sokal
ják a lap előfizetés i árát, az évi négy pengőt , noha 
más lapokkal összehasonlitv3, ez az összcg nagy
nak nem mondható. Azonban mi mégis - ezen a 
téren is - meglepetést tartogatunk elöfizetöink 
részére. Azok ré~zére, akik évről-évre hüségesen 
befizették az előfizet és i dijakat. Most még nem 
akarunk beszélni róla, azt akarjuk, hogy a tett, az 
eredmény beszéljen I 

Lapunk külsejében a mai számtól kezdve 
máris változás van, Maksay László képzömilvészeti 
fóiskolai hallga tó izléses betűkbölll j fejlécel rajzolt, 
hogy ezáltal is emeljük a külső csinosságot. De 
sor kerül egyéb ujitásra is! 

Tizenöt év fordulóján megköszönjük olvasó
inknak és előfizetőinknek, hogy mclleltünk hüsé
gesen kitartottak, baráti kézszoritásunkat és od
vöz!etünkCI küldjük halárokon innen és határokon 
túl s kérünk minden jó magyar unitáriust, hogy 
szeresse és támogassa alföldi egyházunk egyetlen 
lapját: az Unitárius Értesitőt ! 

• Iván László . 

Siessen előfizetni I 

ESZMÉK VILÁGA 

Az unitárizmus 

korunk szemszögéböl nézve 

Ahhoz az ép itkczéshez, amely az unitárius 
go ndolat foly ton tartó kiépitését jf'lenti, szeretnék 
magam is néhány téglával bozzájarulni. Il: téglák 
anyagát l1em 3,Z ullitárizmus hősi korszakának 
földjébő l veszem, hanem a kor talaj ából. 

Né hány gOlldolatúmnak adok kifejezést a 
korn3k és 3, vaUo.si felfogásnak viszonyá.ról és sze
retném kijelölIli azt a helyet, amelyet a mai élet· 
ben az unitarizmu8 eszmekörét tekintve elfog. 
lalba,t, sőt el kell foglalnia, 

Go ndolataim irá.nyelvé t elörebocsájtom, Nem 
az égie kből, .a hit transcendelltális elemeiböl 
közeledem a földi élet felé , hanem megforditva. 
A nagy köllö, Dante példája lebeg e16tle;n, aki 
az Iderno szomoru kapuitól az égi fényrózsa 
langs ugaráig jutott. 

A mai élet is hasonló Dante pok líi.hoz. A 
d lácr trazdasácri élete pau!!', e mUlIkanéllüHiség 
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állalldóan' nő és vele a. legsötétebb nyomor. A 
nemzetek egymással szemben lábhoz tett fegy
verrel néznek fllrkas.szemet,. 03zh\lyellelltétek 
viaskodnak és bizonyára nem fog késni sokáig 
az a szikra, amely hlllgba borítja az egész vilá
got. f\ többségi politikai pártok türelmetlensé
genéll alán csak a. vallási türelmetlenség nagyo?b, 
A "cuius regio, eius religio" el ve ma akkent 
érvényesül , hogy a létfenntartás is kötve van 
valamely valláshoz való hozzMartozóságboz. 

Ebben a vigasztalR.1l Infernoban II menekUlő 
lélekn ek a tudomany sem nyujthat biztos mCI~ e~ 
déket. KOrlluk tudo mányos élete sokszor tullepl 
feladataIlak céljának korlátait és féuysugará~ 
hivalkodva 'az örök égi vándor féIly~évéi\'~1 mé,rI 
össze. A tömegek lelkét ideig-órá.lg l ekot~e tl~ 
n!l.gy népi megmozdulások is, de Ágoston, ~IPPO 
püspökének ön vallomása messze bb , hangzik el 
az emberi lélekben, mint az InternacJOllule, vagy 
a Horst Wessel induló. . 

Korunk kollektiv eszmeáraml~ta. nem kepes 
kitölteni a:tt az ürt, amelynek érzetere .az ember, 

.. ' d··bb A mRI kor val-
o nl "i ember onmagura o en. . . • • é ..' megls 
F~sos élete trallsccnde:ltalis ! nyegll es , 
, dOlTmák ellentmolldásaibau vergőddL Az 

merev o I Ilo' munka-
egyéni vallásos ?In~én~, .0.. léle': ~' a :'1, b Az 
területének egyém kunelYltese eg) ~e r~tká.b.: I _ 
egyéni lstellkeresés, az Istenszt'lme elmenYi km II s 
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klfitsa elvéflz fl (iogmatika lahirintusaibun, \irIgy 
a csodaváró tömegek fanatizlIlDsában. 

Ki ne érezné aunak szÜksége!.>sége t , ho~:y 
összhangot teremtsen a földi .élet n~.ugtal~~ItÓ 
problematikája és az égi njnnd.ek, az osztönosen 
óhajtott hit között? Kit ne rnzua. meg ember
életének tragikus kettőssége, az t. I., bogy a ~or 
ta,asztalati bizonysagszerzesét .. a vallásos el.et 
lélekből szóló sogallataival kell osszeegyeztetllle. 

A mai ember e tragikus ketfősségével fel
oldási, kiegyenlitési lehetősége all aspo~tom sze
rint az unitarizmusban rHlva van. Dávid Ferp.IlC 
mélyen emberi, lass81l]cént kikristályo~odó Iste'.l
lreresése az ő damaszkuszi utján történt. Alakja 
tulnő a többi lIagy reformatorokoJl , akik nagysá
guk mellett kötve voltak koruk veze' ő eszm éihez. 

Vessük fel a kérdést! .Mit hozott az unita.· 
rizmus tul minden koron 3Z örök emberi lélek 
számára? De -fef kell vetnünk ezzel párhuza
mosan azt a kérdést is, hogy 3Z emberi valJ{~s· 
történelem szinpadán való megjelenésével mit 
vett el? Ezt a kérdést azért kell felvetnünk, 
mert az értékes szellemi és vallá.si e8zmeáram
latok egyszere épitettek és romboltak. 

Kétsegte lenül merész lépése volt az unitá.
rizmnsnak, hogy mind élesebben es végső állas
foglal á.sá.ban a legbatruozottabbull szembe fordult 
az athanasiusi christológia alaptétcleivel, amikor 
kétségbe vonta Krisztus istenségét. Ki ne éreznÉ', 
bop:y Názll.reti Jézm~ lényének nemessége, goo
dolkodásá.llak és cselekedeteinek fennköltsége 
nem e világból való. Lén yéMI oly világosság 
sugárzik, hogy fejünket mélyen meg kell haj
tanunk előtte . 

Vajjon nem isteni tulajdonságok ezek, 
amelyek meghaladják az emberi mértékegységet, 
az emberi fogalmakat? Eljöhct-e egy oly kor, 
amelynek a Hegyi Beszéd nem csal titkon kÖlly
Ilyeket a szemébe? 

Bizonyos, hogy amidőn az unitárizmus csak 
a méltói!ág jelképeként értelmezte Jézus isten· 
ségét, ·tová.bb fejlesztette azt a jelképalkotó törek
vést, amely a kálvillizmusban mégcsak az urva
csom tananak értelmezésében nyilvánult meg. A 
jelenségek anyagias felfogásá tól a szimbólumok
ként való értelmezésig az ut nem rövid. Ez alll 
ut a hüvö!! objektival6dás utja volt? 

Vajjon visszafejlódést jelent· e a vallástör
ténelemben, hogy az unitarizmus elejii az ere
dendő bün fogalmát és ma~áéva teszi a szabad 
akarati felfogo.st ? Nem zltrul-e be a még gyer
mekkorát élő ujkor cge? ~em távollldik-(!J el ez 
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az ég uo földtől, nem bornt e el uo madáehi tragédia 
égboltjfmak diese? 

Vajjon mit ad az unitarizmus annak az 
emberi létekn~k, amely val1ásossagá.t évszázado. 
kon keresztül ki tudta élni a szentháromsag 
széles sikokra törekvő fogalmában? 

Csak a felü letes gondolkodó állithatja, hogy 
az unitárizmos az eget eltavolitotta a fOldtől , 
mert valójában a földet hozta közelebb az éghez. 

Az a tanit úsa, hogy Jézus a legtökéletesebb 
ember , az egyetlen követendő eszménykép, hogy 
az ember szabadon választhat jó és rossz között, 
az ember lstenbez való emelésének kategorikus 
sl,ükségességét célozza. Az unitarizmus nem jelen
tett és jelent szabadossúgot, hanem ellenkezőleg 

fokozottabb kötelezettséget Istennel, de egyszer
smind embertársaival szemben is. 

Ezen a ponton kapcsolódik be az unitáriz
mus a mai életben is és ezt a helyet kell korunk· 
ban az eddigieknél is fokozottabban kiépitenie 
éi) megszilluditania. 

Kereszténynek lenni, ma azt kell jelenteni, r 
hogy Jézus ajándékáért Istenllel és embertársa
inkkal szemben felelősek vagyunk. 

Az unitáriz l1lus felfogasaból a keresztény 
felelősségérzet bangjat hallom minduntalan ki
cselldülni. Ez a hang óv és figyelmeztet. Ez a 
bang ma is fflss,gyöngéd, és mégis hat~rozott. 
Ez a h{~llg korunknak szol. A keresztényseg esz· 
:nei lényegére utal , a Szeretetre. [;' igyelmeztet 
arra, hogy a mai emberiségnek sohasem szaba~ 
elfelejteni, bogy Alkotója létrehozta. ugyan a VI

lag mindenséget, de nem teremtette meg a. gáz~ 
háboru t, fL bombavető repüló.gépeket, a gazda.ság~ 
szankciókat és fL harci kOCilkat., 

Valaki sajná.lattal, vagy esetleg k~rörv~n
déssel megkocl;:ilztathatj!\ azt ar: ellenv:test, hog.y 

az Ullitárizruus karunk felelőssegérz6tenek e hU-
- , . b' E zel az séges letéteményese csak kiseb seg. z 

ellenvetéssel szemben az a felelet, ~o~y az ,es:~ 
mei és erkölcsi értékek mai szemszogeből n,ez 

. I t Emlekez-és vi~sgálva ez vajmi ke,'eset Je en . . 
, . ' I nek ellenere zünk arra a klsebbsegre, ame Y en . 

. tá t bo.y elmenvelI bátran vállalta azt a IlIva s , "" 
tanitson minden népeket! .,. 

(Mezőtur.) Dr. Giir/Czi Pál. 

Terjesszük az unitárius 
[londo/atot! 



ERDÉLY 

Egyházi Főtanács Kolozsvárott. 

December 15-én lll! össze az unitárius egy
h,iz legföbb törvényhozó és kormányzó testülete: 

<1 főtanács a kolozsvári kollégium diszlermébcn 
és 17-.én este S óráig tartotta tanácskOzása it, ame
lyen sok érdekes döntést hozott. 

Beszél a fögondnok 

Vasárnap (dec. l5-én) déletölt g órakor nyi
lolta meg a fötanács ülését dr. F erenczy Géza 
fögondnok. Sajnálattal je lentette, hogy a vallási 
sé relmek ellen emelt panaszok elintézéséröl nem 
számolhat be. Majd a ~Szervczctj Törvény" reform
jának, a tárgysoroza t legfontosabb pontjának kér
désére tért ál s felhiv!a a fötanácsot, hogy a leg
nagyobb óvatosságggl, higgadtsággal s főleg egyet
ér/essel in tézzék el ezt a nagyon régen húzódó 
ügyet. 

GIJ id6 Béla esperes imádkozott a főgondnoki 

megnyitó beszéd után, majd az (Jdvözleteket s né
hány személyi kérdést intéztek el. A templom 
harangjainak megkondulásakor az ülést felfUggesz
tették s a főtanács átvonult az istenházába, ahol 
Kelemen bnre alsórákosi esperes végezte az ünnepi 
szolgálatot. 

A Szervezeti Törvény 
reformjánakelhalasztása 

Dr. Fer~Jlczy Sba fögondnok nyitotta meg 
újból az ülést, amelynek elsO pontja az évek óta 
készülö, a mai időknek inkább megfelelő egyház
szervezeti törvény volt. A tögondnok lIz1 vitatta, 
hogy nem érde~les a régi törvényt kicserélni egy 
lljjal. Dr. Kiss Elek azt hangsúlyozta, hogya 
fejlOdés lermészetes következménye egy új törvény 
alkotása, amelyet a főtanácsnak joga, sOt köteJes
sége elvégezni. Dr, Elekes Domokos szerint azért van 
szükség az új törvényre, mert az egyház sem nél
kü\~zheti tovább az egyházközségekben rejlö nagy 
népI erőket. Dr. Perencz J6zsef sZl;~rint jobb, ha a 
350 é~~s egyház-alkotmány t tartjuk meg, ahelyett, 
hogy Uj formákat keresünk. Pál Domokos, Vári 
DOIllO~OS, IJörinczy Dénes esperes, Kovac:! Lajos 
braSSÓI lelkész, dr. Pátffy Ferenc a szervezet re
fonnja mellett szólaltak fel , mig Gvidó Béta es
peres, Sándor Gergely, Árkos i Tamás az elha
lasztás mellett beszéltek, A fő tanács végü l is S2a
vazáss~l úgy. határozotf, hogy a szervezet i törvény 
reformját a J~Vö ülés napirend jére tüzi ki. Vajjon 

hányszor fog ismét10dni még ez II mesére emlé
keztető megoldás? 

Jelentések 
Dr. 8oros G!lörgy PUspök jelentésében is

mertette az unitárius irodalom esem~Jlyelt, a püspöki 
látogatásokat, a személyi vllllozasokat, a killfölddel 
folytatott s>ze1Jemi kapcsolatokat, majd 1\ népesség_ 
Btat~~zlikllró~ számolt be. Dr. Mlkó Lőrinc az E. 
K. ',anács Jelentését mutatta be s kil1ün~sen 5Z0-
moru .volt az udvarhelymegyei eröszakos téritések_ 
röl rajzolt kép. Lapedatu miniszter igéretet tett a 
panaszok orvoslására. A jelentés fetemtitelte, hogy 
ma már az e'gyházi összejöveteleket is számos 
helyen ak~~ályozza, az önkényeskedő helyi hatóság. 
A.z E. IC I anács Jelentését hosszas vita követle , 
amely az eSli órákba nyult be. 

Teológiai tanárok 
választása 

Csífó Salamon halálával mcgüresedetl törté
nelmi és jogi tanszék betöltése követk(::zetl a má
sodik napon, miután a jószágfelilgyelöség és nyug-' 
dijbil.Ottság jelentéseit letárgya tlák, A képviselö
tanács a tanszék betöllésére Vár.v Albert eddigi 
gyakorlati teológiai tanar személyét, az igy meg
ü resedő gyakorlati tan székre pedig Szent-Iványi 
Sándor eddigi h. tanárt ajánl ja. A megejtett sza
vazás mind!;ét ajánlatot elfogadta. 

Ezután nagyfontosság u reformot tárgyalt a 
főt anáos: a teológiai képzés reformját Eddig a 
teológusok ötödik évüket valamely egyházközség
ben folytatott gyakorlatia l töllötték. Most pedig azl 
hozták javaslatba, hogy gazdasági kiképzésben 
részesliljenek a teológusok a székelykereszWri gaz
dasági iskolán, A java~latot nagy vita követle, 
amelynek legérdekesebb h022ászólója (b', Gyiirgy 

• 
J6tsef volt, aki a lelkészi kiképzés millden téren 
való. teljes meguju lását tartja szü~séges nek. Mivel 
a vélemények sok tekintetben ellérök voltak, a 
fötaru\cs utasi totta az E. K. tanácsot, hogya jövö 
fötanácsra részle tesen kidolgozott javaslattal jöjjön 
s majd akkor fog dönteni az egész kérdés felett. 

Utolsó nap 
A fO tanács harmadik napjái kiilönbözö jelen

tések töltötték ki. Az érettségi vizsgákra a két 
kollég iumban 2 1 tanuló jelentkezett s ezekell 
mindössF.e 3 tudol! csak kereszlülve rgödni. A név
elemzés tovább folyik s vele együtt az egyház 
sebeinek állandó vérzése. Az állandó lesti,lelki 
nyomorúság ellenére ü; az elemi és középiskolák
ban a lanulók száma emelkedik. 

Ezután még a számadásokat, a költségvetést 



és kulönfélc indilvanyokat tárgyaltak Ic, majd 
Ürmiúi Károly c~pcres imája fejezte be a három
napos tanácskozást. 

HŐSÖK, EMBEREK -
Szilágyi Tamás 

nyug. 611. el. I. k. Igazgató. 

Az Aranyos part járól indult és a Bodrog mel
lelt téri örök nyugovóra. Isten 64 ével szánt neki 
a földi életből. BecsUleltel töltötte be munkás esz
tendői! a magyar nevelés és egyházunk szolgá
latában. 

Az alföldi unitárius életbe H)Q8-ba n kapcso
lódott be. Ekkor nevezték ki Orosházára az állami 
iskolához, s akkori püspökUnk megbizta oltani 
leány-egyház községünkben a lévitai teendők ellá
tásával is. Lévitai minőségben apostoli munkát 
végzett. 

Kitartó fáradozásainak eredményekén t 1912-
ben - - amikor hódmezővásárhelyi templomu nk 
fölépülésével fölöslegessé váltak az imaházi felsze
relések, szószék, urasztal stb. - Orosháza közsé
gének főte rén szép bérhelyiségbe költözhetett be 
az addig mngánházban, később egyik iskola ter
mében nem éppen ideális körU/menyek között 
templomozó unitárius gyülekezet. 

Az volt a tervünk, hogy 19 15-ben Orosházán 
is templomot emelünk az egy igaz lsten tisztele
tére. Ennek a szent célnak megvalósitása érdeké
~en dolgoztunk csendben, jó reménységgel és reá
lis alapon. Közel 9 ezer aranykorona épilési ala
pot gyüj tötlOnk. A községtől ingyen templom 
helyet kérli/nk és kaptunk. Orosházi és hód mező
vásárh.elyi .másfelekezetü jóembereink ajándékkép
p~n blztOSltOtlák a szükséges épitési anyagok nagy 
reszél. Istenben boldogult Kovács József, a ma
gyarországi unitárius egyház legnagyobb jóltevője, 
egymaga vállalta a tégla-anyag felerészél és a cse
repet. 

. A jövőre való készil1ődés közben Szilá,qyi 
Ta~las rendszeres vallástanitással, hüséges pászto
l'olassal. nevelte a tervezett templomba az élő kő
yeket. U~nepnapja volt! amikor a maga nevelte if
lakat elso alkalommal atvezethetle vásárhelyi temp
lom unkba konfirmációra. 

. A reklám nélkül folyó lelki és anyagi erő
gyUltés munkájába csapott le aztán a fellegtelen 
é~.böl az 1914. nyarán kitört nagy háboru, maga 
ala temelve szép terveinket. 

Fel sőbb rendeletre lemplomépitési alapunk
ból 8 ezer aranykoronát jegyezlUnk hadikölosönre. 
Odaveszett. Templom helyü.nk magától vissza
szállott a községre, mert a kikötött időre beépiteni 
nem tudtuk . . 1!)lS. okI. 31-én, a Károly i-féle fel
fordul~s napján a népkö~társ.aság. hivei a "nép
!~I ség n~vében elfog~altak lma haz helyiségünkef. 
I emplonu fölszerelésünket, értékes amerikai rend-
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szerU orgon~ l~arrnoniu~lUnkat lelkes gondnokaink 
vetlék gondjaikba s őnzték házaikban. Azokban a 
szomoru . hón~pokban s később a vörös uralom 
alatt az I s~olak. ,"!em ~lertek istentisztelet céljaira 
termet ad lll. Maslk berhelyiségre nem volt má 
pénz. A gyulekezet fedél nél kUl maradI. r 

A 11 hónapig tartó román katonai megs~ál
lás s előbb a bolsevisták légmentesen elzá;ták 
gyi/lekc~etétől .a, vá~árhely! lelkipásztort. Az érzé
k~ny SZIVU Sz1la.qy~ Tall1?s nehány jó unitárius 
hlV(lnkkel egymagában siratta a szép reményeket 
s az elsodort eyülekezetct. A szörnyii évek Ször
nyíi eseményei megtörték munkakedvét. Nem tu
dotl a . ~omokon járni. 1922·ben álhelyeztette ma
gát KI spestre. Ez utóbbi állomáshelyén is - a 
honnan a ~u~1 év juniusában vonult nyugalomba 
a kultuszmlOlszter elismerésével - é\'eken át 
nagy szeretettel gondozta kispesti kicsinyeinkei a 
vasárnapi iskolában. 

Most már csendesen pi hen Tarcalon a refor
mátus temetőben, ahová ]!)35. dec . 21-én történt 
váratlan elhunyta után dec. 23.án, igéretemhez hi
ven én kisértem ki utolsó utjá ra. Koporsója fölött 
egyházunk nevében megköszöntem üdvözült lelké
nek halálig való hűségét és áldozatos buz(Jólko-
dását. to 

Ezeket a sorokat már életében megérdemelte 
volna. Oe nem gondoltam. hogy ilyen hamar 
kell töle bucsuznom. Az Értesitő nyilvánossá(Ja 
előlt most rovom le hát szomoru kötel ességem~t. 

S::erény, halk szavu férfiu voll, de egyház
szeretetében, hüséges unitárius bizonyságtevésé
ben ékesen beszélő lélek. Római katolikus vallásu 
feleségével három jó unitárius fiLlt nevelt s álli
tott a maga helyébe az unitárius barázdába. 

Legyen áldott kedves emléke! Könnyező 
szeretteinek adjon a jó lsten égi vigasztalást, ko
rán sirbahajIott testének békesség-es pihenést 
Rákóc7.i fejedelem egykori földi birodalmában! 

Barabás Is tván. 

MAI KÉRDÉSEK 

Kell-e a külön kehely? 

Egyházi főtanácsllnk 1933. évi ülése határo
zatot hozott a külön kehely bevezetéséről olt, ahol 
egyes egyházközségek vagy magánosok kérik azt. 
E határozat alapján kérte az ifjuság dunabogdányi 
nyári konferenciája a budapesti egyházközség te
rUletén a külön kehely bevezetését azok számára, 
akik ily módon akarnak élni az Urvacsoráva1. Ter
mészetesen ez a régi közöS kelyhes gyakorlat?t 
scnl1l1iben sem érintené, az maradna lovábbra IS 
az urvacsoraoszlások alkalmával a fószertarlás. 
A budapesti egyházközség december 15·én tart~lt 
közgyulése tárgyalta a kérdést s több felszólalas 
ulán, amelyek egyrészt a külön. kehely bevezetése 
mellett vagy ellen történ'tek, tigy határozott, hogy 



elvben- bevezeti a - , 
a kérdés gy.1korlal1 

knlöu kehely használa t á!, mig 
megoldását a lelkés? i konfe-

renciá ra bizza. . . 
Ez! az elvi határozatot kifogásolja az ]I! kö

vctkező levél. Mi közreadjuk lígy, ahogy van: S 
oha feleln i tudnánk rögtön sok- sok kétsége ire, 

" . t ' tik hancm várjuk hi ve ink köréből a ezl nem essz , • . h 
á 61 ' k t Meg akarunk gyöződm .1rról, ogy hozz sz aso a . . . é 

é 'k olvasóink illelve h] VeUlk az cg sz hogyan II Zl • , 
kérdést. 

Ime, igy sz61 a levél : 

, 
Mélyen tisztelt Sze rkesz tő Ur! 

A v3s<Í rnap, (X1J/ t 5-én) t11eg lartott közgy l1 lé
sen c~ak véle!1en folytán vettem rés~t , arra ~gy
általán nem készO ltem, azonban az Urvacsoranak 
kis zolgálta tása tflrgylÍ hll n megindult vita közben, 
mélységes aggodalom fogott el és b~r so.I.la éle
temben fel nem szóJaItnm, most 1,~légIS szukségét 
éreztelll allIlak. hogy azt mcg!cgycm. ll,reztem azon ba.~l , 
hogy felszófafáso rn épen fel!ndll1t~lÍgOIll és késZL\
fellenségem miatt gyenge cs er~t!cn voll. Épen 
ezért engedje meg kérem, .hogy a! láspontomal és 
sulyos aggodal l1l aimat lllPglndokolJam. 

Egy ilyen óriási ~lorderejfi és n~ere~l állita.ni. 
az egész hitéletii nkre Igen sulyos kIhatassa l biró 
(joyben szereny véleményem szeri nt, nem volna 
s;abad 'et:ry 30-40 föböl ' álló közgyü lésnek dönfpni . 
Ezt a ké~désl ha már felmeriill, csak igen beható 
és széleskörÍI ' viták ulán lehetne tárgyalni és meg-
oldani. . 

Én az Úr asztalára mindig bizonyos elfogó· 
dolIsággal tekintek, ha az teritve van, !l1egilletödött 
szivvel üg,v állok előtte, mintha az Ur előlt álla
nék. A kelyhet pedig, mintegy hitünk ,je lkepé t, 
áhitatos lélekkel emelem Rjkamhoz. Az Ur aszta
lánál megjelenőket testvéreimnek tek intem és velük 
egynek érzem magama!. Sa jnos, tapasztal atom sze
rint, bennünk uniláriusokban igen nagy él. megal
kuvás és talán a közöny is és talán vallásunk igen 
liberális szelleme miaU nincs meg kö.zöttünk az 
együvé tartozásnak harcos sze][eme. Epen ezért 
nem lenne szabad öseink által reánk hagyott sozer
tarlásai nkon változtatni. A. fc rtölőbetegségektö l való 
fé,lelem, nem az a súlyos és hel.y tálló ok, amiért 
val toz~atn i kellene. Jól tudom és el ismerem, hogy 
a fertozés l ehetősége, de csak igen· igen csekély 
lehetősége - mert hiszen a kelyhet mindcuki után 
gon?osan letörlik és elforditják - fennáll. de a 
fertozés. veszedelme iennáll ILton útfélen, gYÍllésen 
vagy villamoson, szin házban vagy moziban. söt 
még Éélkez~snél is. a zsemléve l ~agy kenyérrél slp. 
st? s mIért kelljen feltételeZni, hogy aki az Ur 
~z11le .elé megy, nem tiszti t ja meg te~!é t is és oda 
ali nYIlt, fer tőző betegséggel. Ha az Úr betegséget 
akar .ream kUldeni, nem hinném, hogy azt épen 
az. Urvacsoránál tenné. Védekezni feltétl enül és 
lIlIIlden módon kell, de túl zásokba csn i és szent 
h~gyolllányoka l egyszeruen fél retolni mégsem egé
szen helyes. Gondolom, dc nem allitom, hogy az 

eg.v kehelyellencsek inkábh a finyásságuk miatt 
akarják lervlikcl érvényesiteni. Mintahogy az egyik 
igen tiszteli fel szóla!ó mpndolla: Hsokan azérl 
.tart ják vi sszlI 1IIaguka t az Urvacsora véte létő l , lllert 
nem akarnak mások után inni. ~ Az ilyen felfogás!, 
az ilyen hitel nem tudom megérteni. Nem hiszem. 
hogy évszázadokon ke reszIUl ilyen ok öseinknél 
felve tőd ött volna. A Illai kor a lélek válságának , 
a minden ároll úji tóknnk kora, ez a divat, ez a 
korszellem, ezzel találkozunk a családban, a hi
vatalban, a poli tikában sth. De a vallás, a hit. az 
sem az egyik, sem a másik, annak hagyjunk békét, 
már csak azért is, mini igen. helyesen mondotta a 
Viká rius lÍr, a lelkészböl nem lehet pincert és cn 
tovább fiizöm, ti templomból nem lehet bormérést 
cs inálni. EI sem tudom !<épzelni, hogyan gondol
ifI k azt, hogy m i nd en ~i kU'ön kehelyből igyék. 
!-lát hol tart j Il. a kel yhét.? Ki tartja azt tisztan, ki 
biztosi t arról, hogy az feH étIen tiszta és bacilus
mentes ? K i és hogyan önti bele a bort és hogyan 
szolgálja azl fel és hogyan és hová teszik azl 
hJszn<Í la t u1l'ln el ? T al<Í n a férf iak zsebUI,ben, a 
nök a ret ikül j iikbr ll tartják? Az ilyen részletl<ér
desl'k igen nagyon fontosak. Mert t e~zem azt, ha 
tálcán, mini ven déglőbe n vagy estélyekell slOkás. 
ViS7 ik a poharakat, az könnyen fel is dől he t , egy 
elveteIt vagy izgatott, esetleg elhamarkodott hozzá
nyúlás és felfordul <I pohflr, esetll'g az egész tálca. 
A több kehellyel járó és szinte elkerülhetetlen ko
codások és zörejek nem fogják-e az egés:!.! szer
tartás komoly és ünnepélyes jellegét sérteni? 

Magam részé rő l is hiszenl. ,hogyha a7. :1I1.i
tárius. társadalmat megkérdezn ék cs ha a fertozcs 
veszedelmével nem rémitgetnék és ha a fi nyás
kodókl)an több lenne a hit, nem len ne az IIjit2k 
tábora akkora, hogy terviiket keresztü l vigSék. En 
nagyon fájla lom, hogy e~ze l a:- unitáriuso.kat ké~ 
táborra szakitják. rl'iszteletlel vi se ltetem nllJldenkl 
meggyöződése és hito i ráni, ~~ mint ahogya 
katolikusok ragaszkodnak dOO'l11alkhoz és azokból 
nemhoKv cJlfTednének, hane !1~ még szigorit ják is, 
nekünk sem :ol na szabad lá O'itanullk. Nézzük Illeg a 
nagy, hatalmas angol nen~zetet. nemh?gr vallási. 
de még régi politikai és egyéb s~0~a~alb6 1 se lll 
cli ged, ped ig egyike, mási~a a mal Időkbe s,e hO
gyan scm ill ik bele. !-IaludJll11k.ct. korral .<1 la r~a
dalomban, a mií vészetbeli, a techlllkaban, 1l11nde~1LItt, 
de a hitilnkben ő rizzük Illeg és rag~szkod~u nk 
hagyomállyainkhoz, mert azálta l ercsödlk a Illt, a 
hit ped ig az élet, az egészség és szerelel. 

Senkit érzékenységében ezen ál lásfoglaláson.l
Illa l mell'bánlani nem szeretnék,. de nagyon l ek~
telezne, ~ha levelem az Unitárius Erlesitöben közze
lenni sziveskednék. 

Maradiuni T isz teletes Urnak 

Budapesi . lU35. de~elllber hó IS-áll. 

hil rokoni szeretettel, 
t isztelő hive: 

/<'odor Bela. 
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H I R E K 
. 

Köszönet és hála 
az uni/árlus társadalomnak am iért olyan 
megértő szere/eliel és annyi Jóravaló 
készséggel sie/ell kérő szavun.~ra m~g~ 
hozni iildozatát a sz ere/el unnepere. 

lsten áldása legyen az adakozók on 
és a megajándékozallakon / 

Az Unitárius NószÖvefség. 

Uj sajtófÓ:nök. Dr. Anta,' István távozás~· 
val dr. l11ikecz Ödön Szabolcs es Ung vármegyek 
föispánja lett oz uj sajtófónök. 1894-ben Nyireg,y
házán született. tehát még a fiatalabb nemzedék
hez tartozik. Budapesti ügy ved volt, amikor a 
jelenlegi kormnny Szabolcs és Ung vármegyék 
fóispánjává nevezte ki. Innen hívták meg a magyar 
sajtó iranyitására a sajtófónőkség élére. His~z~k, 
hogy az uj sajtóf6nök a · nemzet és a vallás lrant 
érzett szeretettel fogja irányitani a mag,var sajtó 
sorsát.. Ebben a reményben üd\"özöljük és uj munka
körében j6 munkát kivánunk ! 

A téli konferencia négy nn pig tartott a 
misszióház templomában. Tárgya az unitárius 
misszió kérdése volt. Dr. Csiki Gábo1', L6rinety 
Délies és Ferencz József missziói lelkészek a hit
ébresztés es hitterjesztés szOkségessegéról be
széltek s vázoltnk egyha?'unk helyzetét s a rá
varó feladatokat. Dr. Iuán László az unitárizmus
nak es II mai ember törekvéseinek viszonyát fej
teget.le. Simándy Pál pedig erőteljesen hi rde t.te, 
hogy ,a jelen s a jövő utja csak J ézus evangeli
uma lebet. A kere!'zténység főbibája ma, hogy 
I I em tud vértanukat termel ni , vagyis tulságos81l 
beleilleszl,edett a fenná lló h\rsadalmi és közgaz
tlasngi rendbe. A misszió alapja a keresztény 
megujhodás, de ennek lényeJtbevágóllak kell 
lennie. Pelhö István zárta be a kon ferenciat ja
nuár 5-én d_ e. 10 órakor tartott istentisztelettel. 
Igebirdetése megrá:.:ó volt , a patópáloskodó, 
mindennel megalkudó unitáriusok és kereszté
nyek ellen sorakoztatla nz ige szózatat. Azután 
a dö.vidferenci szellem után kiáltott, amely hal
dok.lóbal.! van, Illet't beteggé tette a mult száZad 
raclOnalllmlUsa. A déli ól'akban a gyü lekezeti te
remben közebéd volt. Ezcn többen felszólalt ak : 
dl'". vitéz Nyiredy Géza 3.7. ifj usagot hitta a ];:on
ferenciárll, Dimény M6zes a budapesti egYház
község üdvözletét tolmácsolta L6rin.czy Dénes 
az erdélyi konferenciak 8z~llernét idézte. dr. 
Sz/l~6 Elek az ifj uságnak a konferenciától való 
tartozkodásával foglalkozott. PeOt6 István iga
zolta II konferenciák tartásállak és rendezésének 
e~v~i~ , Iván. László pedig bejelentette a konferen
CJaI mtózOblzoUslt,gbó l való kiválását. A közebé
det templomi á hitat követte amelven bibli éot ol
Vllsott éR imádkozott Késmá~ky Aliklós. Ezzel 11 
téli konfereneia bezárult. 

S . Nagy L6szló el6ad6sa a rádióban. Janllih 
8·án nagyon szep visszacm lékczést hallottunk a magyar 
rádióban u erMlyi Illag}'ar irodalOIll megszUleléséről S. 
Nagy László tonából. Mindenk; élet(!ben eljön az idő , ami
kor kellemes és boldogitó visszanézni a mult kUzdelme;re 
és megprobáltatásaira. S. Nagy László a maga fáradhatat_ 
lan egyénis«!gével :ll. erdélyi irodalom kulatóia «!s mélység
m(!rője IcH. Ezt lette már akkor, amikor husz évvel eze
lő tt elindHotta az Erdélyi Szemlet s igy prób,\.1Ia !lzer
vezni az erdélyi iró nelllzedékel. Azóta ezl a munkát már 

.sokan átvették s az elszakilás után a kis mag óriási fává 
nött, amelyen az egesi!. erdélyi magyarság fészket rakott s 
bizony ilyenkor öröm a fa tövéböl a dus Iombozalu ágak
ra feltekinteni. Megható voll hallgatni, hogy hogyan is
merle meg vagy hogyan kutatla fel az erdélyi irodalom 
legnagyobb lehetségeit : Reményik Sándort, Nyírő Józse· 
fe t, Áprily Lajost és a többieket abban a nagy széthu11t
ságban, amelyben az uralomváltozás után odaát minden 
mag~'a r élt. l{öszőnjUk ezt a szép estét s bár hallanink 
többet is a hatarokon lulról, mert az mindig érdekes és szi_ 
v[Jnkhöz nlindig közel áll. Az .Erdélyi SzemIéj" pedig 
nusz éves fordulóján meleg szereielIel köszöntjük s ki
vánjuk) hogy még soká tartsa a "lásdót magasan Erdély 
legrégibb irodalmi folyó irata. (il ) 

Karácsony ünnepén az unitarius misszió
haz szegeny gyermekeknek és családokllflk 30 
pár gyermekcipöt és 30 szeretelcso magot osztott 
ki, gyűjtés utj án befolyt aldozatkészségból. Az 
istentisztelet u tán a vidám kis gyermekek és a 
sze retet melegségé tól feloldódott szülök örö~lm el 
irták alá azt a két levelet, mely Gönczi .d1'pád 
egri börkere~kedó unitit rius testv érü nknek es az 
am r ika i unitárius nöszö,-etség külügyi elnökének 
a körünkben többször megfordult Mrs. M. E. 
St. Johtl11ak szó lt, akiknek áldozatkészsége. es 
buzgósága tette elsösorban lehetövé a megaJl'tu
dé kozást. 

A Bölöni Farkas Sándor Unitá rius Ip.a rosok 
és Keres kedlik Köre hálás köszönetet mond mmdazok
nak, akik decemberi jótékony vacsorájuk ~lkaltnával ~e-
2i lségére siettek s pénzbeli és természetbeni adományaIk
kal lehetövé tették, hogy a vacsora bevételek~nt. befolyt 
összegből 70 pengő' IJdonlifnyoztok <1Z Unlliirlu~ Nő
sz(ivetség karácsonyi segelyakciója, 10 pef/got . oz. 
epiifö pestszenllörinci templom és J pengőt lJ Ie/keSZI 
nyugdiiintézet ja várlJ. A vacsorára adakoztak: Berde 
Lajos 3 P. Belegh Gábor 3 P. Boncza. Fercn~ 20 P. Bolár 
Aladár 10 P Klein Géza lŰ P. Na!!y Aran ti P. Sza~ó 
Dénes 6 P. Szakács János 3 P. Szokodi János 5 P. egyutI 
66 P Természetben adako~lak: Ulyés Sándor bors?l, Su
berk~ Györgyné zsírt és Máté Ernő nyomda!ulajdonos: 
aki a meghivókat 12 P. értékben diHalanul készIletIe e.l az 
cgyesület javara. V(!gül hálás kősz.őnetet .~l1 o~dllnk m11\~
azoknak, akik a vacsorán való rnel!lelenésukkcl h~~záSeg~i 
teltek céljaink Illcgvalósitásához. Az egylet legkozele,b . 
összejövetelét január hó 19-én vosámap d. e. 100rtfl 
istentisztelet u/án tartja IX. RákoS II. J sz. alaf t, anll
kor is válau. tmányának 1~l!iai beszámolnak arról a !Illln: 
káról, melyet az unitárius iparos és kereskedők megláto 
ga tása cs felke res(!se lerél] végeztek. 

Unllá rius nemzetközi Ifjuság! v.asáíi!~~~: 
szentelnek Illeg s"l.:erleszét:J nagyvilág uni.tárlll\égbc 1ni 
1936. feb ruár hó 2-án. Ebbe a lélekemelő ilrU1e~ezéséhcn 
is belekapcsolódunk s a Brassai Egyesü l~t ~en és baráti 
megemlékezünk czen a napon a testv:éfle'6s t1áZ telllpto
összetartás érzéséről. Az Unitárius MISSZŰ Ó ai ke7.dettel 
mában feb ruár hó 2-án, vasárunp d«!teJött I őr ~1 i k lós 
ünnepélyes istenHszleletct ta rtun k, melycn J :can 



!ls öki vikárius prédikál. Az j sl~lIlisz lcl ct~t ~övid ,ünnep
~ég PkÖ\'cti melynek míisorszámtlll az umtánus hataJsll.g 
kUlfötdi ~unkában eddig is, te~ékenykedett tagjai 
fo 'ák nyujtani. Az ünnepélyes Is,cntlsz~('!ctre máT elöre 
Js IDfeJhiVjuk unilárius köt.llnscgUnk . llgyelmt\l, d~ azl 
majd meg részletes müsorával egyUt! IS közölni fogjuk. 

NÁ V telepen karácsony másodnapján tartoltunk 
is!Cnlislleletel cs ezt követOen karácsonyfaiinnepélyt, ll. kis 
templomot zsufo,Jasig megtöHó hivek es nagyszámu gye
reksereg jelenlétében. A k!lrácsOnyfau nn:pély~n szerepel
tek: Némclh Juliska, Fekete Ida, Dutka ZSUlSI és Terel'!, 
Szimonidesz Ilona, Kaczér Ilona és Juliska, Király György, 
"bika Lajos. A gyermekek a szépen feldiszitelt karácsonyfa 
alatt az Unilárius Nőszöveiség adományából szeretetcs.oma
gokat kaplak, mig a szórvány munkájában szorgalmasan 
részt veU és a lempJomol minden alkalommal lálogaló 
gyer:nekek özv. Bodóczy Gáborné, a szórvány első ala
pil1 gondnokll felesege ajándékIIképen tanszercsomag 
:ljándékban is részesüllek. 

Adomány az Uraszlalára . Karácsony ünnepén 
az Uoid.rius Misszió Ház templomában az Ur asztalát ke
nyérrel Tamási Lajosné, borral dr. Koncz János teri tette 
meg. A Koháry ulcai templomban a kenyeret Józan Mik
Jósné, a bori Sebeslyé"né Csiki Rebeka adományozta az 
Ur asztalára. Isten átdása legyen az adak(lzÓkon. 

Az Unitárius Évkönyvet .Kanyaró Géza. 
Pal szerkesztő és kiadó szétküld te. Ara miIldössze 
L- pengö, Ezuton is ké.rjük minden olvasónkat 
és jóbarátunka.t, bogy az Evkönyvért járó összeget 
sziveskedjenek minél elóllb a mcllél,elt csekken 
(;10.400, Budupesti Unit. Egy bazközség) bekü ldeni, 
hogy az egyházközség pénztara minél ha marabb 
továbbithassa. a begyülö összegeket az e!őállitó 
llyomdanak. 

. .Dr. ~iléz Nyiredy Géza főldmü\'elésügyi minisz
lenuml s. htkárnak a Kormányzó a miniszteri litkari ci
mel és jel-,ege~ adományozta. Öszintén örU!ünk es gratulá
lunk ugy IS mml lapunk igaz barátjának és régi munka
társának. 

Unitárius Bál: A Brassai Sámuel Unitá
rius Ifjusági Egyesület ebben az évben ünnepli 
fennállásának 15 éves jubileumát, mely alkalom
ból a már több eve szür:.eteló Unitárius Bált f. 
é, februá~.~? 2?-én a Lloyd· palotában impozalls 
~eretek, kozott ohajf,ja megrendezni , :l jubileumi 
ullllepsegek. meg.ny~tój a~ét,lt .. Leghőbb vágyunk, 
bogy .. a fovarosl ea vldekl a uitáriuaoknsk es 
egyesuletílnk barátainak egy fe lej thetetlen estét 
Szerezzünk. 
. Rzuton is kérünk mindenkit aki az unitá

rl.u~ . e.gyetemi ifjuság küzdelmeÚ fitJ'ye lernmel 
klse~1 e~ nehé~ viszonyai között segédkezet akar 
nyuJ.tam ,a~ ervenyesülés verejtékes utjall _ 
megJ.eleu7sevel adományával bCIlDünket ta mo
g~t~~l SZlveskedjék, bogy hálunk az ullitárius 
kozoJlség testveri és baráti' talál ko ó' I t' t ... d I z Ja egyen 
ISZ rt Joye. e em pedig az egyesület szegéllY~ 

sorsu tagJa~na~ ~anulmlmyi segélyUl szolgalbassoll. 
bá .~legblvÓIj:!;enYléR, asztalfoglalás vala mint 

r~l y más erdeklődesre készséggel' ad felvilá
~~SitRnstk az egyesület balbizotts'ága, Budapest, 

" rt os· utca 3. fsz . 4. 'l'elefon: 89-377. 

Vidék. 

PCSl5~cn terzsébelen karácsony el ső napján délu
tán tartotTak Istentisztoletet s ezt követően az U 
I'h • • 

r aszta_ 
oz sz . p sz mmal járultak il hivek. A kenyerel e!\ a 

bort ez alkalommal OYéJl'lIltuhy l{fi/món hiviink d ' . 
lA

" nom, _ 
",yoz a .. z Istent.lsdeletct követően la!loltuk meg a sz6r. 
v ny terü letén hitoktatásban reszesUl6 növendék"k . " szerep· 
Icsevel ka~tiCS~llyfaünnepélyllnkct , melyet Imreh Ilona hil
oktaló-Iallllóno kéSZItett elő. Szavalatokkal és ka rácsonyi 
versek elmondásával szerepeltek: Vadasl Mihály es Esz
ter. Ötvös Olga, Hervay Babi, Gannalhy László és Deuil 
Fazekas Sándor, Vadász István, Domokos László es Ihás~ 
Magda. Az ünnepély végével Ferenc7. József lelkész tar
tolt beszédeI. Az ünnepség folyaman a gyermekek aján. 
dékaképen áladtun k egy cserép ka rác~on}'i virágot l<iss 
Móz~s ny .. igazgatónak, a szórvány gond nokának, akii egy
há~kozségün~ dece.mberben tartolt kiizgyülése tisllelt meg 
a ttsztclelbeh kebh tanácsosi eimmel, melyet ö mint a 
multban, ug)' ezeniul is szolgálattal kiván ékesiteni. 

Kis pesten a karácsonyfa ünnepély dec. 21 -éu volt 
a II. sz. áll. iskoláhan. Széper. disziletl ka rácsonyfa gyer
tyácskáinak imbolygó fénye mellctl lolyl le a megható 
tinnepség. Bibliát olvasott Novolhny Gizella, mesélt Köllő 
Irén lanilónó s a tanulók énekellek és szavaltak. Az ünne
pély után a Nöszövetseg szereteladomflllyait osztoUák ki. 
A segélyezés hez hozzájárultak élelmiszerekkel; Bodor l-ne, 
Novolhny E.né, Zsidi I·né, Palakfalvi L·né; használt ru hll
nem(iekkel: Derzsy A-né, Dévavári ls-né, Novolhny E- né, 
Papp l-né, Patakfalvi L-né. Hálás köszönet minden ado
mányért I 

Csepelen december 22· én tartollunk urvacsora
oSllássa l egybekapcsolt istentiszteletet s amely alkalom
mal vettük először használatba a szórvány most beszer
zelI urasztali edényeit. Az uraszlaJi poharat al. év folya
mán összegyüjtött perselypénzb61 vásárolla a szórvány. 
gyülekezct, mig a kelyhet nemrégiben elhalt növére özv. 
Keresz/es Otiborné sz. Mo/mir IIonn em/ekezefere vá
sárol ta lelkes és buzgó szórványgondnokunk Mo/nar Jfi· 
nos allampénztári igazgató. Az istentisztelet végettével 
dr. Koncz Janosmi osztolIa ki a stór\'ávy hi llan órára 
járó gyermekei közölt az Unitárius N6szövetség szerelet
csomagjait. 

Karácsonyfaünnepély F üzesgya rmaton. 
A füzesgyarmati unitárius elemi iskola karácsonyfa 
üllllepé lyét december 23-án tartotta, amikor a sze· 
retetadományok kerültek kioszlásra. - A hivektóJ 
gy íijtóiven befolyt összesen 66. 10 f. - Ebből II 
szegény fiul láttunk ej mel eg ru háva l, harisnyával 
és 7 leányi öltözle!liink fel. A ];öltségvetésű n kben 
mutatkozó hiányt 1.93 f. Kincsesné Nagy Jrén 
tanitónö fedezte. Köszönet a nemesJelkü adomá
nyokért mindazok nak, akiknek nevei ott ?orakoz
nak a gyüjtőiven , ha mindjá rt fill érekkel IS, de a 
"szegény asszony" fi lléreibő l tevődik össze ez ~ 
szegénységü nket foltozó szeretet, amelynek sugaraI 
annyi szakadozott ruhára sugározna k feny t, mele-
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el áldas!. - E helye n kell megcmlc~ezn!l ,~k eg~ 
~el;lesleJkii unitárius bórkercskedő 111vUnkrol, kl 
3 - 3 ár ci pő I1l cglal pJ lá~ához ki!l~ö.1I anyagol: 
Ez azPallyag a legi llkáhb rautaH ullItanus vallásu 
növendékek közötf oszlatott szét . 

.sz iniclóad ás a füzesgyarma ti unitárius 
iskolá ba n. A f(jzesgyarJll~ti ".'.l itárius elemi .isk o.~a 
növendékei, egy szépen s,kerull ka~ácsol~yl nlU
kedvelői előadást ta r to lla~ d~C. IS-cn. K1tlCSeS~lé 
}l:agy lrén lanitónó beta llltásaban. A kis szcrcplok 
val6sa"gaJ bámulatba ejtett~k a s~í ~ lőket és a nagy
számú"'hallgatókaL Ill ÜVészl.alakl ta~ukk"ll. n Bemu
tatásra kerilll ~Pirosk~ karacs~"ra ~1II 1l~ m~sc.: 
játék és Jókai Mc lYlket a kilenc k(lzUI ~Imll 
dramatizaU nove'ltája. Néhány 'pillal.l~tra fellantlt 
elö!lünk a tünd~rmesék mcgcJtő vilaga, al~ol . a 
mcscszövő képzelet nem ismer lehetetlent s nllndlg 
az erény diadalát látjuk a rosszaság .felett .. A be
gyült II P sZ(igény gyermekek karacsonyl felse
gélyezésére ford itlatott. 

Egyházközségi I<önyvfá r F üzesg yar .. 
ma to n. ÁO'oston József budapesti kebli tanácso~ 
38 drb. kÖnyvet adományozolt a füzesgyarmah 
unitárius egy házközségnek. - A könyvek lcg
többje olyan larlalnH!, amel.Yck a fö ldműves embe~t 
rendkivül érdeklik. A gazdaság különböző ága i : 
szarvasmarha, sertés. baromfilenyésztés modern 
módozatai. De akad kÖi:.H1k egy-egy népszerű rc
gény is. A könyvek a lelkészi hivatal ban egy alakuló 
félben levö parochiá li s könyvtár polcai n foglalnak 
helyet, mclyet a dévaványai iskolával meg
szünt ifj usági könyvtár kötetei egésl.itenek ki. -
Minden érd ek l ődőnck, nlindenkor rendelkezésére 
állanak a könyvek. A korral lépést lartani akaró 
és tudó gazdák érdek lődése tegyen a legszebb 
jutalma e ncmeslclkü könyv-barátnak. 

Adomány az Uraszlalá ra . Györben az elmult 
év majusában es 1I(h'emberében tartott isten tiszteletcken 
áz ufI'acsorai kenyeret és bort Reml!nyik Andor ny. mi
lIi$lleri tanácsos adta. 

Dr: Kozma Gy örgy kir. közjegyzöt, a Dunalisza
menti. Ulll t. Egyhtl"lkő r és a hódmezöva.sarhelyi unit. egy
házközség gondnokat a közélet terén kifejtett érdemeiért 
konllányfötanacsosnak nevezle ki a Kormányzó. Igar. öröm
mel gratulalunk, mert $zlvlink is azt mondja ho"y a ki-
llintetésl megérdemelte. ' .. 

Erdé ly. 

Háromsz.áz évi sz.ünete lés u tá n ismét 
unitári us urvacsoraosztás volt Nagyvá
radon. A~ !5ü9. évi hitvita alkalmiLVal Nagy
vúrad belyorsege és lakossaga az ullitArius egy
h~zba tért s abbiUl is maradt egészcll nz noHá.. 
r~us egshazr~ bekövetkezö üldözések ig, amikor 
Nugyvtt.rad~~t lS megszünt az unité.ri us igehirdetés. 
A legutóbblldóbenallagyvúradi unitári usok Kolozs
varl.lDz tar~oy,tuk, de ~as1:torolásuk igell llehéz volt. 
An~IÓta BIl~aron umtár!us prt!> van Komjál8!cgi 
Gé .. a 8zemelyében , ar.ot1\ Nagyvárad is köny
lI'ye~ben pászlorolhatÓ. Ennek tudható bl'f ho 'Y 
kar.acsony előH Nu g,}'v{uttdoll mega131atlt az Ui~i
t~nus egY.~lázkiizség , karácsony másodnapján pe
dig megtortélIt az elsO Urvacsora Idosztfum, 
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amelyben nlintegy lmtvannl\ vetlek részt. A Ic .. 
lekemeJö Unnepen 1\ bihllri unitariusok kUldött
sége is reszt vett. 

• • • 
I Hatottaink' 

Banke Éva polg. iskolm tanuló I I éves koraban 
Budapesten december 24-én a szent estére való kes7.ülö
dés közben nz angyalok honfIba költözött. Szelid, nem e 
vitágba való egyénisége nem bir ta to\'abb a földi hazában 
v31ó tartÓ1.kodast. nJöttek értem, nem félek a hataltól- et 
voll utolsó napjainak boldog, elkivAnkozó vallOIlH\53. Ki
v:'tnstJga teljesedett s most egy boldog világban imlldja az 
Urat, akih ez már oly sokat imádkozOlt itt lent a földön is. 

Szász M ó zes ny. postaft'tUg}'elö 64 éves kora
ban Bud <l pesten december 27-cn az Urban csendesen el
hunyt. lsten vigasztalja meg az elhunytak iH maradt csa· 
ládlagiait! 

HIVA TALOS RÉSZ 

• B eszámoló 
az Unitárius N öszövetség 1935. évi 

karácsonyi akciójár61. 

Hála Istennek s utána adomány ukkal se
gitségüllkre siető kedves testvéreink nek, a miér t 
Sikerül t II karácsonyt valóban karacsollDl'á ten
nünk, sikerilit erre vonatkozó minden elgondolá-
sunkat m"egva lósitani. . 

Az elsó örölll, iskolás gyermekeink szamara 
a gyönyörü karácsonyfa volt, melynek fénye és 
melege - még II felnöttek lelkét is a tmelegitette. 
Pók é fstvtm testvérünk buzgó fllr!idozása, hogy 
a karacsonyfa rn~yogó és szép legyen, nem ~olt 
hiába yalú. A templomi ünuepséget követoen 
iskolás gyermekeink között cukorka csomagokat 
osztottunk. 

Gondoskodtuuk arról, hogya mennyiben a. 
szórvállyol;: a maguk erejéből nem áll~thatt~k 
karácsonyfát - oda is jusson fa is - ravaló IS. 

Iskolas gyermekeink ott is kaptak cukorka 
csomagot: fl !\1t'l.v telepen 45 drb., Kispesten 48., 
CSE'pelen 10., Pestszentl6rillcen 15. , Pestszellt
erzsébeten 24., Ujpesten 20., Rákospalotán 20 
csomagot osztottunk ki. . 

Az eddig i kedves gyakorlatboz lIlYé~, B~e
retetvendégségen láttuk mindkét ifj. egyesületűnk 
tagjai!. Ked \:es, me~bitt .han~1l1 atball folyt le 1\ 

szel'eteLvendegség, orömö.t Je.l e ll tv~ ne~csak. a 
vendéoek hanem a ,'eIIdegiátok szamára IS. ifJU
ságunk i~ szives örömmel vette a nekik szant 
cukorka csomagokat is. 

Ottbolluktól távollévő ifjaink sZ{Im8.m II 

szent esteli asztalt teri tettünk. A szépen megle
ritett asztal mellett, a karflc30nyfa \' illlgánál [ll

Ján en)'hii lt ifjaink bonvágyn, ill etve J,öllllye lJb 
vo lt eh'isellliök a fájó emlékezést és \'ugyódMt 
a távoli otthon utá lJ. . 

A fÓvn.ros szocU,lis ügyosztályllnsk SZIves 
flgyelméböl 50 csalUdot volt módu kban ebb~1l az 
eszteus!Oben is ajánlani fejenként 8 P. s~gely~e . 

Al taj unk nyujtott pénzsegélybell ree:zc jült 



'91 testvérlink. A segély összege 10- 2 P. között 
a csa.lád n&JJysaga s egyéb figyelmet érdeQlló 
kórülmény latba. vetése szerint oszlott meg 430 
.P. 14 fillér értékben. 

A természetben adomanyozott élelmiszere
ken kivül kiosztottnnk 92 drb. élelmiszercsomagot 

,(2 k. liszt, I/! k. zsir, 1/. k. cukor) a nagyobb 
.csalAdoknak 2--2 drb,-ot (85+7). 

Amennyiben szépen gyült al' ad~kozá.sb~ l 
játék és könyv kioBz tbattunk 33 drb. konyvet es 
jobbli.ra nagyobb családoknak (20) jutott játék-
szer is. ; 

Kolb Erzsébet könyvadomanyából 4 érte
.kes kötetet átadtunk a cserkész csapat könyvtá
-rának és 4 drb-ot a Segélykönyvtárnak. 

GS egyes és család vegyesen kapott szöve
'tet ruhanemüt, cipöt. Bőségesebben kaptak ezek
iböí is természetesen a 7 -6-5 gyermekes C3a
hi.dok. 

Hogy kimondottan meleg ruha ne mil ben is 
részesitbessUk az arra legjobban rászorulókat, 
"beszereztünk kiosztás t!éljából 8 drb. kötött ka
Jbátot, pnllovert és 30 m. tennisz flanelIt. 

A C~epeli Magyar Posztógyár aagylelkü 
adományából többen részesülbettek uj kabát és 
ru ha anyagban. 

A kiosztás céljára adomanyozott, nem kü- . 
t}önben a kiosztott holmik részletes jegyzéke meg
tekinthető Barabás Istváunénál V. Koháry-u. 4. 

E helyen a legbálasabb elismeréssel nyug
tazzuk azt a. követésre méltó eljárást, melynek 

-eredménye a kispesti Bzegénygondoz8.3 ideális 
megoldasa. A kispesti szórvány maga. gondosko

·dik segitségre szoruló testvéreiről. Hat szegény
gon~ozó ki.s köny~6n 1 P-töl 20 fillérig terjedő 
·havl adomanyokbol 129 P. 90 fill ért gy üj töttek ; 
11 esetben részesültek segélyben az arra szoru· 
lók, .n~gy c~alád kapott karácsonyi segél.ft 39 P. 
12 flller értekben s 29 P. 10 fillért beszolgáltat
tak a Nőszövetség pénztárába. 

A szegénygondozást, valóban evangéliumi 
szelle.mben, Péterffy Gyula kedves testvérünk 
-vezeti . 

. Lapunk terjedelme - sajnos - nem en
gedi meg, hogya sok-sok kedves adakozónak 
nevét felsoroljuk, 110 ha Barabás Istvánné lelkészné 
mint az .unitárius Nőszövetség buzgó es fáradha~ 
tat~an p~nztárosa lapunk szamara az adakozók 
te~Jes n~y8oré.t át;:tyuj totta közlés végett. A ren
d .lkezésun~re állo heJy azonban igen kevés ah-1°z, hogy. Ilyen ter~edelmes nevsort leközöljünk. 
p~en ~zert csak a számadás végső adatait ik

tat~u.k Id~. f\~ érdeklődóknek azonban lapunk 
sz~rkesr;toBegeben a teljes névsol megtekintésre 
n~ltVI\ á.1I. A N6szövetség kará.csonyi akciójának 
-pellzforgalma. a következö ; 

Adományokb61 bevétel: 1246 P. 09 fillér. 
. Eb~ől kiadás: karácsonyfara 40 P. 83 f. , 

~2 élelmiszer csomaI;: 203 P. 47 f., 500 drb. cu
korka. csomag 399 p, 64 1., készpénz segély 430 
r. 14 f., puUoverek, flanell 112 P. 65 L, kisebb 

kiadások ~in P. 3G f., összesen 1246 P. 09 filler 
A penzadományokon kivül élelmiszer ci ó' 

ruuane~ü . j á.té~ és könyv adományok is érkezt~k' 
. . Ml~de~~k~:t a~ adakozóknak a legmelegebb 

balt'tJát es koszonetet fejezi ki 

az Unitárius Nószöve:tSég. 
• • • 

Szám' 7-1936. 
Me:ghivó. 

. . Unit~rius Eg"Iui.zi 19azgat6 Tanácsutik 1936 
Januar 31·en (p~ntek) d. u. 5 órakor a lelkészi irodá~ 

évnegyed i rendes ülést 

tart, melyre a Tanács tagjait szeretettel megh ivjuk 
Budapest, 1936. január 8. . 

dr. Mik6 Ferenc s. k. J6zan Miklós s. k . 
fögondnokhelyettes püspöki vikárius 

!i1Irgyso.roza.t; l. Elnöki megnyitó. 2. 
~egyzokö.~yv bltelesltese, 3. Elnökileg elintézett 
~s fo~yó . ~gyek. 4. U. ~. 1162-1935. sz. átirata. 
V " MI~~ZIO:Ház ,negyedevi jelentése. 6. Misszió
Haz ~oltse~vetese 19?6·ik évre. 7. Nyogdijbizott
ság J elen~ese. 8. BIrtokbizottság, jelentése. 9. 
S~erve~őb~zott8{~g jelentése. lD. Allandó vegyes 
blzottsag Jelentese. 11 . Időközben érkező ügyek. 
12. Inditvánj'ok (irásban előre) . 

N fi ! AUandó vegyes bizottság előkészitó 
ülése január 27. (hétfon.) d. u. 5 óra
kor. - Külön megbivót nem küldünk. 

Lelkészi Nyugdijalapra időközben ada
koztak a következő buzgó atyánkfiai: Pápai István, 
Kecskemét 5._ P, Csekme Sándor, Rákospalota 
3.- P. Sófalvi Sándor 2.- p , Gyimessy István 
és ifj. Székely Sándor l - l P. Budapesti persely
maradék a mult évről: 65 P 48 f. Fogadják a 
nemesszivÍl adakozók_egyházunk hál~s köszönetét. 
Az újévben pedig lij itsuk meg elkötelezettségünket 
ezzel az egyetemes természetü alappal szemben, 
amelyhez kinek-kinek - mégha nem is akarna -
becsiiletböl hozzá kell járu lnia. Várjuk azon kedves 
biveinknek megnyilatkozását, aki k eddig bármi 
okból kimaradtak az áldozók sorából. 

A nyugdijbizottság nevében atyafiságos iid
vözlettel 

Budapest, 1936. I. 8. 
Józan MiklÓ$ 

elnök, 
püspöki vikárius. 

A nószövetségi hangverseny b::vételei 
jegyekbóI16 1'- penJ:ő, feliiJfizetésekból ~o ~engó 
50 fillér . összesen 186 pengó fiO filler. Kladasok: 
15 pengó 26 fillér. Tiszta mllradva~y 171, peng~ 
24 fillér. Ez sz összeg a NÓBzövetseg karacsonyt 
akciójaba bevételezteteU . . 

A té li konferencia e lszámolása. A kon
ferencia pénzto.ra. bevétele: Unitárius Misszióbáz
t6125.- pengó, magánosok adomállyából, l 7 pe~gó 
66 fillér, perselypénz IG pengó 54 filler, ebed-

u. E. xv. 1 1\ 



jegyekból 28 pengő ~O fillér, összesen 87 pengő 
60 fillér' kiadások osszege G3 pengő 60 fillér.) 
maradváilY 24.- pengő. Ez az összeg a fennáUo 
tartozás törlesztésére forditatott. Ugy. h~gy ~ar 
csak 85' - pengóvel tartozik a konferenCIa penz
tára fl. 8zentábrabl\m i pi ben on ek. 

Szeg'énygondozás! g'yUlt!!! eredménye Kis
pulen. Kispesten az .UnHárJus Nöszövetség St:cgény
gondoz<lsi Adománygyfljló~ 6 drb. könyvén, az .1935. ,év
ben a következő adományok folytak be; 12- 12 P. hze
tett'Péterffy Oy-né, Dr. Péterffy Oy;; 7 P.· j Dr. Simand i 
T. ; 6-6 P.-t Bódor r. Bcrlatan A. Novolhny E.-né és Or
mőssi I.; 5 P. 80 lA Székely Ágnes; 4 P. 80 L- I Ben
czédi D. ; 4 PA Kovács I. ; 3 P. 80 I.-t Szabó F.·né; 3 
P. 30 1.-' Gaspár M., Hideghel i O.-né; 3 P. 50 L-t özv. 
Benedek E.-né; ~ P.-t Barabás F.-né, Czirrnay Gy. Ke
hajda t-né, Linhárdt A.-né; 2 P. 80 t-t LengyelI. ; 2 PA 
O~vavári Zs.-né, Dévavári E., Pásztor l.- né, Elekes B. 
Sipos D.; 2 P. 20 f.-t Dénes F., Gál M., 1 P. 60 f.- t v. 
Szőke L., Patakfafvi L.-né ; I P. 50 f.-t Boros 1.. né, Ui· 
zár O.-né, Kiss J.·né; l P. 40 f.- t Darnó S.-né, T óth P.-né; 
! P. 20 t-t Kfatsbir L-né, dr. Simándi Zs., Derzsy Á.-né ; 
1 P. 10 1.-1 Hideghet i I.-né, Gothárd L.-né; 1 P.-t Kocsis 
L-né, 50 f.-t \Zsidi J.-né. Az adományok összege : i29 P. 
90 f. Áldja Illeg az Islen nemes szivük megnyilatkozásáért. 

Szentábrahámi piheli6re adakozfak: A misszió
házi mikulás gyermekes! tiszta jövedelme 7 P. 55 drb . 
képeslap a 8 f. 4 P. 40 f ., 2 drb. képeslap II 10 f. 20 f., 
ezenkivUI: dr. Iván László (junius-decemberre) 6 P.-t., 
Ürmössy Kálmán '(VJ. részlet), Rédiger Ödön. Máthé Kál
man 3-3 P.-t, Burjén Ferenc (IX. részlet), Csatkai Jenő, 
Ujvári László üanuárra) 2.-2 PA, Izsó Livia (sze ptember
októberre) 1 P-t, Kepes Adám, Kepes András (m indkettő 
augusztusra) 40-40 f. -t, ifj. Székely Sándor 50 f.·t lapo
neU Gizella (novemberre) 30 :.-1 kiegészitésUl 80 f. együtt 
,36 .P. a mult hónapban elszárnoJl 1102 P.·vt:l a végösszeg 
1138 P. 

Felelös szerkesztö és kiadó: Dr. Ivén László' 

BUdapest, "V., 
Szerkesztöség és kfadóhlvatal: 

Koháry-utca 4. Telefon: 174-24 

Előfizetési dij egy évre 4'- pengő, 
amely beküldhetö a 30. 400 s z á m il 
postatakarékpéntlári folyószá miéra _ 
(csekktulajdonos: Unitárius Egyház. 
község, Budapest). 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség' 
A .I·ti~atalo~ rész· c. roval a Magyar
OrSd$' Umtárlus Egyhllz blIrmelyik 

szerve által bekil1döH hIvatalos közlemény t lartalmazza 

XV. éil. I. SZ. Budapesi. 1936. Január hó 

• 

Islenliszleleli sorrend 1936. februÍlr hóban. 
H o I 

A., Templomokban: 

V., l<oháry-u.4. 
• • 

IX .. Rákos-u. 3. (Jlllllí~hl 
• • 
• • 

B., körze:tekben : 
1"1 ., Qlllb-I. U. titIlIlit 
X., J. J. f .·tdt, Prtl. IIIUI 

C ., PUlkörnytke:n: 
Csepel- Templomtéri 

polgári iskola . 
Kispcs t- Wekerletelep 

II. sZ. el. isk. 
Pszterzsébet - E.rzsébet 

utca el. isk. 

• •• 
Pszllörinc-AI I. telep 

Kullurház 
Rákospalota-Máv.·1elepi 

iskola 
Ujpest-Szent István-Iéri 

. pOlgári iskola 
O., Vidéken: 
Debrecen-Hatvan-u.24. 

Unitarius Imaház 

2. t6. d. c. t 1 Barabás István 
9. 2~. " " Józan Miklós 

2. d. e. 10 Józan Miklós 
9. 23 ~ " dr. Csiki Gábor 

16. • " FerenC:I: József 

9. d. u. 4. 
2. 16. ~ • 

Barabás István 
Ferencz József 

9. d.e. 11 Ferencz József 

16. d. uA. dr. Csiki Gábor 

9. 
23. • • 

• • 
Ferencz József 

dr. Csiki Gábor 

9.23. d.e: !! Pelhölstván 

2. d. u. 4. Barabás Istvén 

23. • • Barabás István 

2. d. e.1O dr. Csiki Gábo 

NB I Február 2-án délelő tt 10 órakor a Misszióház 
templomában ifjusági NemzetkiJzi Vasárnap. - Február 
9-en délelőtt 'l f lO órakor a Koháry-utcai templomban az 
iskolások felső tagozata (lV.-VIII. o.) számára kUliJn 
ifjuság; istentisz tele1. - Egyházi énekpr6ba minden 
kedden délután 6 órakor a Misszióház templomában (IX., 
Rákos-utca 3.) - Egyházi adót lehet fizetni V., KoMry. 
utca 4. sz. a. lelkészi hivatalban hétköznap déle lő tt 9-I 
és délután 4- 7 óra között, vasárnapokon az istentisztelet 
előtt és után: pénztáros Zsigmond Lőrinc. 

Utánaküldés kizárva! 

Uj eim: 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII ., Józse'-ulca 6 1. _ Telefon 4·6t -8 L 
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