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EGYKOR ÉS MOST.
A ~N6pttlnit6k Lapja" al tijesztendövel 70- ik

évfolyamába lépett. Ezt az alkalmat felhasználjuk
arra, hogya magyar tanítóság nép szerű heti lapját
a magunk részérő l is elismerő szeretettel köszöntsük s kivánjunk l sten után a derék gárdának,

mely körille csoportosu l, érdemes muJtjához a jelen
küzdelmei által elökészitett áldásos jövendőt.
Az első évtized alatt, a mult szazad hetvenes
éveinek derekán kezdtem én is iskolá ba járni Ujtordában, ahol a Bethlen Gábor hajduinak bástyákkal körülvett ősi temploma mellett madárféslek gyanánt hú.z6dott meg egy-két felekezeti tanterem , a jó öreg Csákány bá csi tanitói lakásával
együtt. A tágas udvar szintúgy hivogatta a zsi-

bongó gyermeksereget, hogy az órák közötti szünetet egészséges játékkal töltse ki a maga kedve
szerint, a nagyobb fiúk vezetése mellett.
Mert ök mindenben elöl jártak. A betiivetés
meslerségére is Ok tanitottak . Nekem Lengyel
Ján os irta elO szép, szabályosan dűlt vonalakkal
az első gyakorlatokat és én utána másztam tintás
ujjaimmal, ahogy lehetett, de azzal a kínos tudattal,
hogy lehetetlenre vállalkoztam.
Az olvasás müvészete is körUlbeltil ebben a
keretben mozgott az ábéab szanszkrit melódiáját
utánozva. A versmondás meg éppen szajkómódra
történt, kivált ha a kor szellemében a földrajzi
tájak és történelí események ékes rimekbe szedve
gördültek át és peregtek le a kis nebuló ajak!n.
A számtannál meg a logarlécet az ugynevetett plága képviselte, kiválóa n alkalmas lévén a
négy alapművelel rejtelmeinek elsajátitására ,
Templomba is jártunk. Buzgón énekeltünk.
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S nekem is. a kis unitárius tanító csemeiének, az
volt a kedvenc énekem, amit ma egész Erdélyor~
szág velünk együtt keserűen zokog: n8z.ttkó'lkiidünk

nagy mértékben . .. u
A sportot egy-egy májusi kirándul ás helyettesHette a közeli berek buksi f Ozei és vadvirágos
patak partja mentén. Ez volt az igazi szabadság,
amely később a suhanc korszakban a T úri Kő és
a Tordahasadék legendás csodái vá maga s~ losuJt ...
Egykor és most! - Hetven:év távlatán viszszatekinive, sok minden megváltozott. A mai gyermeknek már nem penitencia az irlis-olvasás. A
betük élnek, lélekzetet vesznek, mozognak, táncolnak s a mozgásmúvészet könnyed ségével rajzanak
fel a tanitó és tanuló lelki szemei előtt. " Kezet
fogván két jó barát, megalkotják az öreg H-át " . , .
ma már nemc sak symboium, mint valaha, hanem
élő va lóság, mely a GYe1'mekböl váltja ki és fej_
leszti tovább - mintegy észrevétlen - azokal a
motivumokat, amelyek a zsenge lélekben eleddíg
szunnyadoztak. A mai gyermek szeme nemcsak
néz, hanem lát is; meglátja és nyomon követi
mindennek az okát s még a titkok- titka sem ismeretlen fogalom előHe, mert addig kérdez, addig
faggat, amig mindennek a nyitját !pegleJi.
Egykor és most! - Báró Eötvös József, a népoktatás nagy minisztere, aki 70 évvel
ezelőtt szárnyára bocsátotta a maga szellem i szülöttjét, halhatatlan lelkében s haló poraíban IS
boldog lehet, hogy Nemzetének örökségí1l hagyhatta ett a talizmán!, mely a népek zajgó tengerében egyre biztosabban erősiti és Őrli a ,magyar
Gyermek elidegenitheletlen jogát, az ŐS I nyelv

sze ntségét s a hazafias érzésnek vallásos ihlettől
izzó, megváltó szerel mét.
Ezekben él, s éljen közöttü nk e Hon határai
közölt a nagya lapitó dicső szelleme minden idóben,
Józan Miklós.

H óvirág.
X ikelet csellgo)e.
Ta l'asz-T1illder 'III~Q az álmodó 1'l:lck alatt.
ae a7vó föld (llatt seánkázik fehér uundában,
dc bundája szélén k,ikandikál fehér zsebkendöcskéje, amellyel nekülIk in/eget , {elénk lobogtatja, - va,QU hidegtó/. klinnfJes szemeit tö1'iilgeti
vele, Jlal-v(Í,1tfJzöld sze,qélyü Hovil'á!}-zsebkendó.
Fa,qyos föld szívéból csókolta (el fényajkávol oz elsó napSlll/Ú1', Hóvirág, Hitvira!).
Mert (tkkor nyil'ik, amikor a többi vit·ágok
111ég tlem mer·nek élni. Atnikor tlehéz sors virágnak lenni, --- akkor bontogatja fehér fejét.
Amikor az erös, nagy, szines vit·ágok még sehol
ni1lcsellek, - 1nég ,·cmülten ,·ejlóznek a föld
alatt, amikor a lIalál az 'i11' mig a föl d felett ,
akkol· lép (el bátmn, ragyogva a földre , mint
a vé1·tanu, (t vérpadm, a leggyöllgébb a vinigok
között: a Hóvirá,q a leggyöngébb, mégis a legbátr(tbb, (I, legerösebb l:Iitvirág!
, . Igy jött (L földre az a L élek-hóvirág is,
az t'gi Ilóvirá,Q: Jézus!
A földi Hóvirág szép at'ca egy kicsit els.ápad, el(eh6·ül, amikor fel/nyitó szemébe borzong ez a mai hideg-rideg világunk a simlmas
fagyos, szívtelenül merev, jeges föld a H alál
Völgye, de aztáu me,qerósiti m agát. Halván"
csengettyü ajaka úeszél1ti kezd sugárzó f eh6rsége
hangján. Mint egy Tul'világ1'ól érkezett izenet,
fehé~ zenqö szóval téJit.i vissza a Ilit Menny Q1·szag(L (elé, - a Kétségbeesés Poklába tévedt
szívünket . .himbel·ek! Engem a gyenge virágot
nézzetek a H(t!ál öléból 1tyilL fel az életem.
H óvirág, Mint annak (I, L áthatatlan
L élekllek lehellete, Aki nemcsak a felhók felett
hat/em (~(öld alatt is U,·, mint a Jóság
le!~bi~k f;hér lehellete, sugalmazza, énekli,
hu det~: Embenlk, 'IC {éljetek nittcs örök halál.
Él 'IItltlden!j~t a Szerelet elindult ma1' a földetekre a 'lavasz ; én a·z I sten elsó, tavaszi
Ulekzete vagyo/.' elllberek, higyjetek !
I~y beszélt Ó is az Örök Tavaszról, mely
a földI- élet tele lltáu nyi/ik a hívő lelkeknek
l sten Orszáyáb(ltl. Ezt hozla hirfil neJ,;-iink
J és:us: az (.;gi JJóv;rág,

.I s/en áldJ(»t,. meg szil), szelid Hóvirá,9·
]),ytlik már s~!v ltnkbe.tt a l)át'Qd , a hívó Hit1nrág. Boldogan lélekzik fel lelkiink, m(wt látnak szemeink, IIisziink. hiszünk, - hinni t·ud
eleUi nk, mert megjöttél égi izenet: Kikelet
csengeltyüJje szép, feh ér Hóvirág.
l1ó(z,mezövclsárhely, 1 937. febl'I.Hír hó.
Biró Lajos
r. '

unitárius lelkes z .

ISTEN ELÖTT

-

.Isten szava".
(Tho mlJ$ li Kempis, 1379= 147 l. )

B oldo.9 az a lélek, amely halfda az U,'1wk beszédét a szent ma,qányban l(S vigasztalás nak igéjét meriti az Ö szájából.
. Bo~dog (t Z a fiU , amely örömmel fogadja
az 1stem sugallat kijelentéseit és eZ(onlul e
világ kiils6 csábjaUól.
Boldo,q az a fiil. - igazán boldog - ,
amely nem indul a szitén-hangok után' halle lit
ana ,.gyei, amit az Igazsá,q - bent a lélek
mélyén -- szüntelen mond 1~eki,
Boldog az a szem, amelyet nem kápráztatnak el a lItúló dolgok árnyai, hanem azokra
(igyel, amik örökkévalók.
.,
Boldogok azok, akik befelé tekintenek, és
nap-na.p után abban gyakorolják magltkat, hogy
megértsék l stennek titkait.
B oldogok azok, akik ébren, (Llva, jár·vakelve, mintlig és mindenfUt I stenre gondolnak,
s éde minden hiú (licsőségról készek lemondani.
Gondold meg 1ninclezeket, óh én L elkem,
és zárkózz el a nagyvilág elöl, hogya te Uradnak, l steneclnek szav(t (ölcsendiillőlt a saját
kebeledbett ...

.
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P. b.

KRON IKA
Téli konferenciánk.
Az unitárius konferenciás tábor az idei év
elej én is rnegtartotta há rom na,?os im má~ negyedik téli konferenciáját. Az idei évben altalános
jelleggef először jan uár 7- 9 napjain .gyUltek egybe
hiveink közU! azok aki k az egyháZI életben részt
szoktak venni, hOg). a család és az ifjuság problémáiva l foglalkozza na~, Ja~uár 7~él\ Sz, \Veres
Jolán i rónö, a ~Család l kör. folyÓirat belsO munkatársa tartotl érdekes, ~ sZLvhez és az értelemhez

szóló szabad el őadási a család mal
h~lyzeléről s utánna dr. Ujlaki Géza ug'yvé~ ~
Családvédelelll " szerkesztője ismertette t.elles Jogi
tudással és vallásos lélekkel a családa ~aP.ltAs alapvető lIlotivumait , hogy a család bék~Je Idővel fel
ne boruljon s a frigykötés lélekben IS egy életre
biztositva legyen.
.
Másnap Kereki Gabor I.el.készjelőlt a B:rassaJ
Samuel ifjusági egyesUJet. tagjalIlak nevében Ismertette az ifjuság problé.máll, hangsuJyozva ~zt, hogy
a legföbb óhaj az Id ősebb nemzedékkel való
egyUtlmUködés.
."
Harmad napon Simonyi Györg.yl taml~~Ö a
Percelné Kozma flóra I.e~~yegyesü let tagjainak
nevében ismertelle az unitanus leányok probléméil. Mind a négy előadó arra t ~rekede.tI; hogya
kérdést, amiről elöadást tart?tI, teljes őszmtesé.ggel,
mai kornak szellemében IsmerteSse, de mtudIg
: keresz tény és nemzeti s~empOJllot tekintel~e
véve Előadasaink ép ugy, mmt az azt követ ő VIták ;neggyőzték a hallgatóságot arról, hogy nem
hiába áldozták fel idejUket, mert lélekben megazdagodva távozol! a konferenciáról minden emger és mindenkit arra késztettek az olt hallottak,
hogy önmaga is gondolkodóba essé k a kérdések
és az 011 elhangzott előadások és viták felelt. Ki
kelJ emelnem Bardócz Vilmos elnöknek a Brassai
Sámuel ifjusági egyesUlet nevében, vitéz dr. Nyiredy
Gézánénak és Simonyi Sándornénak az unitárius
anyák nevében és Berei Máriának a leányegyesülel nevében tett nyitatkozatait. Nem kevesbbé járult hozzá ehhez a magas nivó hoz az az egyházi
megbecsülés, amely abban nyilvánult meg, hogya
konferenciát nagy tapintattal és teljes léle kkel vezető vitéz dr. Nyiredy Géza titkár mellett, mint
lelkész-elnök mind a három nap elejétöl végig
részt vett és felszólalásaival a nivó emeléséhez
hozzájárult Józan Miklós püspöki vikárius. Ö kivüle a vezetőség részéről résztvettek még a püspöki vikárius neje, a házigazda: dr. Csiki Gábor
missziói lelkész és neje, Kelemen Béla gondnok s
a keblitanács néhány tagja. A bevezető á hitatokat
Ujvári László, Hollósy Filep Klára és Weres Ákos
tartották egyéniségükhöz hiven, de mindig híven
a bibliához és a krisztusi alaphoz. Az áhitat énekeit Nagy Sándor kísérte harmoniumon. A harmadik napon teaestélyt tartottunk, amelyen hatvanölen vettek részt s oly jól érezték magukat, hogy
az asztalbontás tiz óra felé indult meg. A teaestélyen a háziasszonyi tisztet vitéz dr. Nyiredy
Gézáné töltötte be a kedves leánysereg segitségével.
Vasárnap hálaadó istentiszteletet tartolt a
konferenciás tábor. Imádkozol! Gálna Sándor lelkész kérve lsten segitségét a konferenciás tábor
munkájára. Prédikált Ferencz József missziói lelkész helyeIles, például állí tva a hallgatóság elé
Jeremiás prófétának a nehéz idOkben való tiszta
látását, megemlékezett a konferenciáról, a Szentábrahámi pihenőről és az unitárius nemzetközi
vasárnaprÓI, végezetal felolvasta Hall Alfrédnek az
oxfordi unitárius világkongresszus elnökének a
világ 20 millió un i ~áriusaihoz szóló levelét, amelyet
e napon minden unitárius templomban felolvastak.
Amint emliteltem már azok, akik érdeklődnek
e yaránt

•

egyháwnk ilgyei Iránt, megtöltötték mindennap al
ifjusági termel és vasárnap a templomot. De sokan
voltak ugy a hivatalosak, mint a hivek kÖ'l.UI és
pe.dig. mindenféle korba levők között, akik még
mllldlg nem akarnak tudomást venni arrÓl hogy
itt a tizenkettedik óra s ha nem tudunk ös~zelar
tani, ha tovább folytaljuk a .nem törödöm., "nem
az én dolgom~ és ... nem érek rá" mindent sorvasztó felfogást, akkor veszélyeztet jUk al unitárilmust és vele - mert ez összefugg - a székelységet.
AnyaföldUnkön hatalmas elnyomatás óriási
aldozatokra készteti atyánkfiait és iti, ahol szabadon fejlödhetik egyházunk, még egy- két órat se
tudunk áldozni ügyünk elóbbrevitelére? Pedig a
konferencián megjelenlek arról is meggyőződhettek,
hogy a fiuk szivét az atyák hoz vezette az lsten és
a leányokét az anyákhoz és viszont. Akik a konferencián re!zlvetlek érezhetIék, hogy jó munkát
végeztek, de akik nem jöttek el sok kellemes és
lél ekeme l ő órától fosztották meg saját magukat
azzal ·a tudattal, hogy Istennel szemben kötelezettséget mulaszlottak.
,
A teaestélyen a további munka pilléreit is
Igyekeztünk lefektet ni. Elhatároztuk, hogy március
hónapban a Brassai Sámuel ifj uságí egyesület, a
Kozma Flóra leányegyesulet és az aranyosrákosi
Székely Sándor énekkar egyesillet egyUttes műsor
ral vallasos és hazafias estélyt rendez az egyesületek tagjainak a Szentábrahámi pihenőn tartdndó
nyári konferencián való részvételi dija fedezése
javára. Igyekezünk ennek az estély nek teljesen
erdélyi jelleget adn i, amennyire erönklöl kitelik.
Már előbbi elhatározás az, hogy pünkösd elött a
férfiak részére áhitat napot tartunk ~ Szentábrahámi pihe n őn és a tavasz kezdetekor munkatábor
segitségével óhajt juk megoldani lelkünk rendezését,
fákkal való beilltelését. Kelemen Béla gondnok
részéről az a gondolat merU]t fel a konferencián,
hogy minden hónapban legy~n egy (de ~s~k egy)
unitárius nap. Az ~rök egyesllése már regl t~r~~
dr. Báró Daniel Gabor gondnoknak és valószmu,
bogy az emlitett kél gondnok - akik fáradhatatlanok az unitárius lelki élet fejlesztésében - meg
fogják a mostani .- erre alkalmasabb időben ezt a fon los kérdést közismert tapinlatukkal oldani meri az erők egyesitésén alapszik a sikeres
munb végezhetése. SzUkség van a különálló
egyesUtctekre, de egy irányban kell dolgolnun~,
egymás mellett, nem akadályozv~ egymás érdekel!,
és nem fárasztani ki azokat akik tudomást vesznek az egyházi életről, Vég.(ll meg kell.említenem~
hogy junius végén a nyán konferencián., a léh
konferencián felmerült kérdésekkel és vallasu~~kal
és a munkával, mini a kereszlény:szme alapJava!
fogunk foglalkozni. Ezérl jó szolga!atot fog te~m
ha - amint tervezve van - a téli konferencián
elhangzott beszédek me~fogna~.ielenni nyomatásban. A nyári konferencIára kIIndu ló pon!ok az
abban foglaltak lesznek. A nyári konferenciát követni fogja a gyermekek nyaraltatása, hogy egy
kis erdélyi levegőn testben. lélekben megerösödhe!senek. Utánna hiveink is eltOlt het nek a telepen
egy- kél csendes hetet.

~u~.'e~.~x~v~I.~'~""""'"
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Ánal véglem soraimat a mit derék cserkészeink használ nak jelszónak :
Légy résen! Jó nnmkál !

u. L.

IFJúsAG

-

HO és ·önérzetes unitárius
Ifjuságotl
(FeJstÓJaJás at. unitáriu s konferencián.)

Engedjétek meg tes tvéreim, hogy a rra a
gondolatra térjek vissza, amelyet ezidei konferenciánkr61, mint a legdrágább kincset vittem haza.
"Csak az a férfi nösüljön, akinek van hite". Ujlaki
testvérilnk mondotta ezl a megkapó, mélyértelmű
gondolatol. Ebben a megállapításban találtam meg
egész eddigi élelem boldogságát. Mit is várhat a
nő egy olyan férfiútól , akinek nincs hite? Önzést ,
tires, lelki élet nélkUli életet. Akinek hite van, bármilyen nehéz megpróbáltatások is érj ék, ugy áll
az élei viharában , mint. egy kőszikla , melyre sziklaszilárdan lebel épiten i. Egy fiala l leánynak, akinek
talán még nincsenek kiforrott eszméi és gondolatai,
szüksége van ilyen támaszra.
Ki az, aki beleplántálja a növekedő, se rdülő
ifju lel kébe a hitet? Kj lehetne más, mint az édes
anya. Boldogok azok a fiatalok, akik ezt a drága
kincset kapták a szülői háztól ajándéknak. Ezt a
kincsei senki el nem veheti t ől ük, s ez az ő életükben ol yan gyümölcsöt terem , metyegész létüket
csak boldogsággal töltheti el. "Ne feledd fiam,
hogy unitárius és székely vagy
Hányszor csendü lt gyermekkoromban ez az anyai intelem fülembe, a melyet édes anyám az ö nagyanyjától
halloU e l őször, s melyet igy szeretnék magam is
átadni gyermekeimnek, hogy ő k is j61 emlékezetil kbe vésve, tovább adhassák unokáinknak.
Ez a régi kedves gyermekkori emlék talán
csak emlék maradt volna csupán , ha házaséleWt~k
ntm lett vo Lna tuda uniMrittS házasság. Hogy ez
milyen nagy kincsei jelent, azt csak az tudja igazán megérteni, aki ezt a kincset a jó I stentől
ajándékba kapta. Azért arra kérlek benneteket , törekedjelek mindnyájan erre, hogy ez a kincs a li
birtokotokba jusson. Amikor a mi szivüukhöz nölt,
nekünk annyira sokat adó Unitárius Értesitő nket
olvassuk, akkor a figyelmes olvasónak felötli k egy
szerény kis rovat, mely hireket közöl. • Tiszta
unitárius házasság- a cime. Itt olvashatjuk, ha két
unitárius fiatal egymasra talál a házasságban.
Ugyszintén szivünke! jÓles~ melegséggel tölti
cl, ha azt látjuk, hogy egy ilyen házasságból egyegy kis unitárius emberbimbó fakadását vesszük
Q •
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hirül. Ezek a ml legnagyobb igéreteink. Azt kivá.
nom, hogy minden unitárius ifju és leány neve
ide, ebbe a kis rovat~ a legyen beleörökilve. Hogy
ez megtörtén hessék , Jól tudom, a mai fiataloknak
, valóságos hősö kké kell vátnit>k. Egyházunk h
cosaiva, hőseivé!
a
Nagyon-nagy erőssége az egyházaknak a
tisztán egy valláSll házéWisag. Ezt látlák meg más
felek ezetek is és ezt a példát vesSük mi is szi.
vünkbe. Semm i egyéb nem kell hozlá, mini a feltétlen, s2lik laszilárd hit. Mindnyáju nknak jogában
áll, annyira szeretni hitünket, hogy azt kivanjuk
lelkünk legforróbb kiván ságával, hogy aki legköze_
lebb áll szivü nkhöz, L i. élettársunk és leendő
gyermekeink ugy ,nu~ bbatl a ,'litben 61jenek 6s nevelödjenek, mely sziviinknek. legdrágább kincse. Le.
gyü nk fanatiku s harco$ai hittinknek. S a szeretet
legyen legföbb fegyve rilnk. Ha ezt tartjuk szem
e l őtt, gy6~ni fogunk'
Sokszor hallom ezt a megállapitást vegyes
házasságok kötésé nél : • Legyen a fiam unitárius
utánam és a leányom katolikus, vagy református
az édes anyja után. Igy volt edd ig is szokás családunkban " - mondják. Mini jó unilárius erényt
emlegetík ezt. Ma már csak a balgák tarthatják
ezt erénynek, a sok szomorú tapasztalat után •
Nagy családi áldást rejt magában az a tény, ha az
egész csa lád együtt mehet a templomba, s egyült
d icsérhetik az Urat. EgytitI hallgathatja a szent
igéket, s lelkükben m ege rősöd ve távozhatnak az
Ur hajl ékából. Kimondhatatlan nagy erősség van
ebben I Van olyan szülő , aki talán más egyház
kötelékébe tartozik, s a gyermeke lelkén és hiten
keresztül érzi meg talán csak öregségére, hogy az
Ö szivéhez is a mi ti szta, p'áratlanul szép hitünk
áll legközelebb. Ezért fogjunk össze mindnyájan
és neveljiink tgy olyan iinérzctes u nitárius ifju8li.got, amely egyházához az élet mitIden. körülményn
kiizi.iU hii marad. Erősitsük egymást ebben a törek·
vésben, mert aki ezt nem teszi, az nem ragaszkodik eléggé egyházához és an nak nincs elég nagy,
erős hite.
Véssük szívü nkbe Dávid Ferenc feledhetetlen
mondását, mely 011 ragyog márványba vésve első
fÓvárosi székházunk falán: "A hit lsten ajándéka".
Ha szétnézünk soraink közölt, akkor látju k,
hogy vannak olyanok, akiket feln ött . férfi~orban
kapcsolt Dávid Ferenc nagy vezéralakja a m l táOOrunkhoz. S elmondhatom, mint élettapasztalatol,
hogy aki hittel, igaz meggyő ződésből jön hozzánk,
azoktót mi, szUletett unitáriusok c~ak példát vehe!Ünk. Ha mi eddigi életünkben nem akadtunk
volna ilyen igaz fele melő példára, akkor a mi lelkünkben scm lángolna olyan kilarlóan a mi hitünk

r-

~ a hit han~oit tddl~ II mi ifjll!lAgllnkból, CSllk
1A~'lblmi ~r\"C,ket.h!~t Akartn.k, (\:i:\lCk6ttr.lé:ek~1
.t-k ,. I\lt hittek. hl'S!:\'
mim1el er \·."lIMUI Ao ű
,,"'(rt:~... .'
~,
!lelkitl A.. hUt! sl:hnib.~k II fclll..'gekhc. ~ dbr:\lI\t,. .... s hestédnck tnrtottak. 1111 \'~lllk, enel
n
n!' k. u,..
t
'

"tn.té~~el f~lnlkotoll , Stcrintilk el ncm Inr 0'11,).,
" \'ldó elethcz. XCIII \'eUé.k é~, h~y elen 31npul

c~i:;.z élclilnk. t \'ckig v:\rt:un l'ItTl'I . ht)g}' 11 filllJlok
kÖlill \':\laki IIlCRenl'e fil, E"31~ri1iUl1lot, l\1 örömill.enetet. Most , n k;lfáci;onyf.1 ilnni.'.pcl 'cn Unll!

ftl clOSlör előttem, hll!P' o Ill i ifjaink Itlkebc \..1 \r:ksonyi béke (IS hil \(OIl1)1öll. J.!7~. egyellen e~'y
ifju 1~lek. ~ki ttle: \'nll hittel es ~lt.'IIOm l1lnl. ekg
\'011 nhhO%. hogy llj il'",\n,\'1 S%nhJoll 1\ lelkeknek,
Tegn!lp is halloltuk C:11I~ck n. Ifjlll~ Ak önen.etes,
i it-l1 hitből fnk,ldó SlO\'~l! t és 19)' IHSIoCI1I lll!lg3m
i~. hog)' 3. mi ifju~:\gunk elin~lIl1 :\zon, III l\tŰIl.
mc:lyen neki hnlndmn kell, l-hs"len edl1l~ h:\lyog
\'011 sttllleiken, hog)! ol)'tHI lelkeket tnslltottnk el
mnguklól. amilycllekct esnk n vnkl)k nem látllatnnk
\'ilágitó fJkly:ilI3k.
Tll1aljuk Ille:! nl ib'Ul. lelkeJ..d I'g}'nHl:; kötött,
s ha rean}..1\dlunk egy-e 'lI·en dr4gn ig.lIgyö ngyre,
filunk őket k\lSlon\b!l és ö\Tt Ilil k \'clilk n mi
f<lrfÓn slerelcll kis Unftdrills Eg)'luhunknt.
Igy ntlj!l 1s.len!

ERDÉLY
Az unitarius egyhaz föt anacsi
•

ülése,
A.l. unil::\rius c~y h 3.t legfOhb l"Ön'étl)'hOlÓ
te.slillcte, 3.1 egyluh.i főtünács dt'C~l1Iller hó 13. \4
és 15 nn pjnin tartotm meg rendes évi ' ülését n
Inltoknnk lIIil1dv~gi~ nAg)' ért1eklödésc es részivétde mellett. A gyül es érdeke.s voll mnr abhól n
szempontból is, ht.)!;:)' III cgylul'lkörOk és t':!!\,h:\lk~ls~ge~ képviselői most \,Al lIs"Z.lOtlAk ujbóles 33
UJ ke-p\'lselh cs 3 ujonna n \'jlul.toH fOlnl13 csi Iug
lett eskül. A fOlnnt\cs tehát 3ll uj tl'lgol nyeri n
jelen gyiUés nlkal nu\ból.
A nepes fötnn,h.:s II napig t;\rgynlln n nopirenden hwO kérdéseket. Lf'jtn,,:vclctescbb tárgy
\'olt természetesen a pllSI>ök és Qt EK'!' jelentCse.
A , pil ~p ~ ki jelentés gondosan elOltirln cg)' év belnHs!tló, mozgnlmát és n killföldi knpcsolRloknt ,
meJyct nl cg}'IIi\"l R szaoodelvil gondolkozókknl
fenn tartott s amelynek n benső \'nlh\soss!\~ és
~g}'elelllcs crnbe.f~"lerc tet s"Z.empontjából oly IHIS}'
jc.lentőségc vnn. Öri)mmcl nllnpilol tuk meg. hogy
bltonyos tckintetben Cl. !Il" ev II kllrhcngésck csztendeJe volt. mert cz é\.t>cn szcnh:lte fcln föpnsztor a brnss6i és segcsvári uj Ie.mlllomokot és vcll
részt a llilsllÖk n recscllY,edi megujitott 100 Io'.: \'..:s
templom és lorony clI1lekUnnepél)'en li uonkn'iII

m~g

több egybA1\löulgtt megh\l()fratNt. melybtn
".'I:llncly "(\·l'.I~l es t" ~ ell\cn \-011
n(hb ldö~
heil III irod!t1mi 11\\l1\ka ls fol)'l . Több nl\l1l1l:l\ je-lcnl meg III

i ~11I Cf'

ful'yóirn.tokt}n 111,,\11. b ek k6-

Iüt l ll!gnngyuhb ;c1ent ~seg\l Dr. 01\1 Kelemennek,
(,1'l hnlunk 1\11'1 leg,lcrmiken ehb éSLCggolld",-Q.bb,
Icgön1.ctlcncbb

l':RYht\ltörlénelmi
ku latOjanl\k.
l';"cl't:llla Jól.sef pÜSf)Ök
komml iNti hl\I1111\1IS

es

munkt\ja. 3mel me 16 fol ln. SR al UnitAriu\l; Kollégium törtém:terőt iroU :.! köteles nl\~ nmnkt\nbk.
ft. pilsp~ld jelentést II fölnn~~'s nagy tigytJcl\ulId
hnllgalt;l cs kO:;lönetlel velle. tudoni:\sul .
Ugyam::l\nk jogos cl"\tc.klMes kisérte n EKT
nondűs jelentéseI. melyet Or. MikO Orinc cg)IMt.i
tltkl\r :\lIitott

bOI

Ö'SSlC és tHIott
megi:il1lcrjilk nl egyhá!.

dO. EbbOl II jelentcsegy c\'i keserves lül,-

nö\'ckcdO nchtt!; ~g ekk:el ncmben. A
HOll1oród mcnti l eri h~$~k:. I!~ 'hh i egylete.ink: ös..qej ö\'e te.l~ i llek nk1ldl\I)'o11\ sai stb. ol 'n n serelmek:,
amel)'ek:ért m:\r sl.AmtnlanS1Qr p:ums'lk:odtunk nl
iUciek:c-s milli:;1!.teriumb:m. dc iI~, ij1\k c t még min·
di:g ncm in t é.1 t ~ k el keti\'elöe.n. Ug)'a n\:snk sulyas
iskoltlj sérelmeink "anunk. Fcleke.leli elemi isko·
Idinknl ujnbb lnklnt.\sok erik s ~ru'ik másikat be
is lárjAk. Sulyo::. serelem n is. haln! "" t\lln m 91
IInilA~llIs lelkéslcknek n kOIlj:!runt ol ' R!ACS(1II1'an
:UllJpltotln. ame.I)' \'nlóS!ib"tls }..-nllliSl.tróf,\t Jelent clkénc.ink mcgelhcMsc.re vonalkolótm :s igy egyhÁti cldUnkre is, A'l l\ !IT jelentése ldlerjedell nl
c' ház eges1 é\li llli!kOdésére. !lZ állam mili , knpcsolnto::. és l\ bels llgyekre. A fOtR nd~ elrslIli}o.
résscI vette tudomósul RI E ....". tanacs jelentesét.
N ~gy érdeklOdést válIolI ki R jóudgfulUgycl6ség jelen lése. ;\ 1 elmult hnt esttcntiObcu, mióln
Puksn Endre föenl őt:ll1scSOS 3fin II jós'dgfelilg}'cIOs~g elnöke, RZ cgyM'l gt\l.dnst\gi ilgycibell uj
lef\'ck, uj szelllpontok é.r\'ényesUUck. m~ lyck a
t.:~lIuctntos gnt d!.\l kodnsnnk III nlnpjnit IIl cg\lc l~lt é.k
és jövőre. is :1 sikt'fCs gnzd!\lkodAsI1!1k n utját
megmutatltik, A fötllmks n jelentési clismi!d:ssel
vdlc. ludom61ml.
Méltó c.lisme.résl \'ivoll ki mAg.11lo k n )lugdi jbilotlsl\j! jelentéSI!. E1 01 intézmén)', Iste.nnek
II/\1n még'· e.ddig mcg tudotl kil'l.dcni m i~denfélc.
vij l~A~')!.al . Vnskn Dezsö hOZll\érl~"e10ItdÓI .~Olre
nll\ködesévc\ n bclsOcmbcri nyugdlJlIltclct kllog'l\~
lalo n ponlossl1.,t!ltnl és kiváló gllild1lsngi értékkel
van \lelelve. A fOlnntks ti N\lugdljiniétcl sub..il znldn nehÁny célszcrilségi modosilnsl telt.
t\ rött\ll!ks ezeken kivm II látlI)'SQfOZol lén c.ges pontjait Iclárgyalln. 1\ kC\T~sbbC Icn 1cgcj:cket
Ic\.ctte napircnd fÖ l, il J..*Öltségwt~s e ket . stn nwl1\·
sok:1t, n nevclcsilgyct és eu.el kapcsolnlos kerttéseket clintczie.
.
1-\ fötnmksnnk igtlti OSlI:l.IIIHI örömel okol oll
Or. Vurgtt Héln fOjcj.! 'lönek It
I
való II1 cglll.'lflldása, Or. \'{1!S'1I.
•
•
nis már kor:UJbnn 11 fOj('~ rzoi
viS~ln nknrt vonulni teljesen II
Ilc\1clésilgy szolg. lnt:\bu. :nonhnll
cjZyhtl llgw:m. o lynn tU llIndÓlln. 1
dt.!lmct

II

lölc~ nyil aikolot t lUe~ mclll!it~,
tnnnes igali örömére ll1e~m:.UtHIt
ben. Eucl fl ung kérdés olyn. 1I
U.

XV I.

Amely minden oldnlon

fl

megelégedés érzésé.vel

tnh\lkozolt.
A fötnnncs folynnu\n mini Ili esperesek cskill
leltek: KovAcs Lajos. BAlint Öd On és Árkosi
Tamás. Az utóbbi kOzilgyigalgutónnk is Illcgvn·
lasdnloll.
Feli1gyelO gondnok i á llÓ!lukban ill cl!crösillcllek Dr. Pá lffy Fe re nc és Ol'. F,l!nkns Miklós. A ~
EJ<T tll/!ininnk mcgv!t lll~zlnllnk : Dr. Szent-IvánYI
Gábor, J<ele men Lalos, Br. Pelrichevic h Horvfllh

Arthur, Dr. Fmle Gyu ln. Vnskn Oezsö, id. Dr.
Mikó Imre. Or. Elek es Domokos. BCllc1,t!-cli PIU.
Ütö LajoS. Dr. Gól Mik lós. Pá t Oé,lIes, Árkos i
Tam ás, Bálint ÖdO", Dr. Fnznkns f\;\1k16s. Máthé

Zsigmond.
A jogUgyi bizottság tAg jAivA vál/lszlaltnk:

Adorján Géza és ifi. Dr. MikO Imre. Nevclésilgvi

hitOlIsági tagnak: Mt.rk os Albert . I(O l o~svári kollc-

giL lfni igélzgalónak lI1 egvÁl:l~ztAloU III ból Gi11ffy
Zsigmond : él fO llHHi c~i fegyelmi bi rósáp ha rendes
tngnnk valasztnloll Kov.k!: Llljos és SZElth mAry
Gy uln, pótlagn,lk Dr. Máthé István, egy lubi feeyei mi biróstigbn: Gft lffy Zs igmond. fl 11. fok u
közignzgnlási bi r6ságba viltif!' i tngnnk Dr. FerenCI
József. pótl<lgnnk GálHy Z$iglllond. A jÓ~7.ágfelU_
gyelöség el nöke Pnlnk i Andrfts lett.
lsten áldn!:8 legyen egy lu\zunkon, hogy e
nehéz felndnlokknl mcgkllzdhcssen.
i - l.

.HÖSÖK, EMBEREK

-

CslksZ8nlklrAl yl

Bors Mihály
Folyó !~!I január lIó 8 -áll hUllyt el j'fÍruf/mllll IrfI!JikltS módon Bors 1I1 ihá. /y szil/di liilrlbir/okos ) fordaanmyosköl'i, {{ll iI,fJyrl6[1M/duok. Il l/láta iliNy !Jyásr-ba bori/otto 0,(: 1/lIitrí.rius ('(/!Ihá,m l . 'm ár (l18(T/, is, w('r/ fekinrtl!les '(/(/(/.I)OlIÚlIak ált(dlÍllOS örökliséii! (UJ ('!/yl/(; z«f, Id l e '/(llá/a
elölt pdr lléltel keU 1'~ql'e1l(1elef ébm. A IC!JI/MMi
{olfm6csi 'il lésIlek bi!'(/fmns jelleflil érl d·czldl'ill
mfll ott l'átlllk, nltol élél/k {(fJyell'mmal kist/" fc
(, MrY!lolásoka!,. A: llt(bJ elHint, I'f!lképpeu d-

tii,,' seemiink el61 mit/(Ii,q siefO, sokst:or hds6
tI!ll(fJta((u/slÍ,fJol cMntló d ~lcc.fJ alakJa, hOY!I tObbf
116

láSS/Ik 801;a .

/l;r(/o!,·os és

'III;mlellllopi r9y!fnist!l. il
'I ~'!J!J 1II1'.'Imdulás,?k, 1U/.tJ!! (lk(jI'/'Í,~Qk !IS cl.tJolldoIllsok elubere. Ol1el rk I'ilhm(nk J/I/'l l (III/If i/HI/I ,
melyek IMJÚ ;;,bel/. lII(U'(UI(lIllM (I lkoUisokóflll
lIlt lJlt e ~' lá t11M tS I (H' /I/fit • N !Jol (H 'IU/. /toldm; tf II ilmlil ('1l{J~!J llfllmki I t' /. ;t'd f i:! il fl !1ilm öl esti, ol I (l" ~;'1I IJi,' /I'Pf, n!.tstík ee,.eil'l'1 f k t'sh '({Q "ft'II1(Ii'rJ,,(,./j~1 ·'

"

'/ ICIII

nllO,q.'l ó slJo~' f" Ilet/uni. 1WjjOl' nr ,,~ tí(mlltnltlk-t
a[,lU/Ij (I lekiIIfdb,,,., IH'I.Q,II "' e,n' ! orfli/,<:lIk
fi/Itlel JIj ilIIkt ! II tpii '11.' til t!ll/t'/t e~ iII' llll {tm (I ,.M.slÍ l/tlk. ar erdél/j) IIIlI!lyllr kisrbbsffJi. gllí3dálkotMSI/(Ik ;ró".IIitás6bIUl ? Emfl1kn Öt !:; fl TordaIl(fs(ff' f ~' luris/(I mtmllálJa is.
.111111.'01' be~t1.q6f6tt 11('1 6 n ~ eli/l/rr, f11(/fl*
láM 1'I'6m lII;m1ilJ (I~t fl bellyo/llfÍsl 10Ur. , mill'llIo
klrdrs/'k ls problémák ';z!JMII 6 ~'. (l l/I elyl"l'> 10ft
;s ol'lt 6sokn/ , FQ!I kf pf!ellrlll, }/O!lY l f l/!l fll (,~'
(,,~n~' lelr. tloJt, v (' le ll~, n //Iasik I'ulnl/o/ r.qyebiitt.
.i1fosf 1/16,· me,fjl1.llIlQ()(l oll . 'Lrgelldtis el/Y':i/isr,ql" eU ii", . Do lelke ,, ,e lll ('$ i ·bm' nrk Ntlif
I's ll!lilm(J/('sil.:lI;o kell fl ha(J!Ja/ékbn"j amelye !

u,

fII:r ('.rJ.llltá~ 'Hlk

j ult(l t(ll t.

1~ f'.QH(,1I cse,ules a ?/!I /(lIodal lllo
"$

ts áldo!'

cm ltlkfli!cft'.
J)r. Y(n'fla {W a.

H

I

R

Or. R"kóezy Imre
biz ta meg II mini!lzterelllöl:

E

K

Ill il\i !l~ tf'fi

hm ftcso!lt
1\ mloisttcrelllökstgi
snjtóosztft l,V veutésé'fCl. Őszint e uinel O!!.ltor,unk erdélyi testvérillIk 1ll1l g'f\S kiHlllteleSfl felett
{mott nltnl!\nos ijro llllloll 8 belin c kolol8vllri kollé~it"Hlll1k egy kori jeles dit'l\! jAt is slcretcll o!
Ud"özöljUk.

BOjti áhitafokaf V. l{o!1llrY' ll lclli templolIluukbllll d. u, G órakor fc~j uk Ille~tnrll\ni !lZ
nlnbbi sorrend s ZE'rint : II. I-I. Józ"n Miklós, ll.
:3 1. Bnrj~llhs Ish'!\n, IL ~s. Pethő 181\'l\n. II I. 7.
Ilr, Csi ki G!\bor, lll. L·1. Il'aralloz Józse f, III. ~ 1.
Onl nn SAndor. Az Ahit!\tok keztIete minden b~jti
vf\s!\r l1!l.llOIl délulAn 6 ór!\. 'I'!\rgyl~ "Z E\ lst"i korintusi 10\'61 I\ I" pj!\n : Hit_ n elll ó ny· S~f:lfo.to.t. F(·l hil'juk hivein k fi~.Vl'lm ó t t'Jmkre nr. n l kí'lI1lB\! rl~ s
kórjUk , hogy mi nél nogyobb !!r.fUllbl\lI \'cgyollek

rÓs1.t ezeken lill lslonlis,toll'ti I\lkn hlHlkon. I\ho l
közöS inu\dsilggnl késtllHluk elő 1\ fcrtAm!\dós

Ullncpolll'k

b e fog:ul fl~!\ r ".

Dr. Tdth üyörgy ep:yh{\lkü~s"lo':i tb. gond-

nokullkM, I~ latrin biri\jM i~ Mflg,\'lI r ) ogAsl'if'jr,\'let
cgy hnugú ll\g "hhHlilt m(\IIyi tngJh\lt\ \'!\hI B~tOllll ~
mll~yllr jogólot!)(}n kifaj lllU, gntclll g lfotlntuu
fI1l1ll l( i\~Sl\gi\ olilrllll('rosoUI . It hin't"i II\lIut\1 f\oSyo hh
örömmol ndunk ér!c~ll.éB t , lllort dr, 'I'ó tll G."Urg'y
jogt ullOllu\n.'l i irocll,lllli lIlullk!\I:I~ÁA"nllk Jelt' ut?
kOIl,}' rósr.o IUl Ull il "rii\~ eS}' lu\rjog ~orlllt'léru Nllk
s lHl uI1ilnriu8 JogWrlóllofllak UlII Iif I!z o r~ l\ lu mll
kUflttójl\,

RlIóp oliíllU t'l't'sl>hulIl ~!lt. htlu örlinuu('!

grntulf\lu nk ,

IMdl6s Islentlszlelc.ld legkör:elebb március hó
2H!n délelőtt 10 órai ke,~detlel kapcsolja a m.'lgY,a r. rád,ió.
A s~Or~,~rlltol e~ alkalommal l ó~ an "'iklós pllspOkl v,lkárlu,s
1'~J! zi , Már jó előre lelhh'juk hiveink - szórványamk flgreiméi erre az alkalomTI,

Fe:rencz József lelkésr; beiktatása január
hó 24·én történt mel!': Koháry-utcai tem plomunkbBn központi misS!iói lelkészi áIlAs6.ba. A szép
I'Izá.mmal e~vbel!'J'úU hivek eliltt Ferencz József
1p.lkés1. imá.dkozoU és II Cselekedetek ,~ö~yve
X.XI. 22- 23, Illapján tllrlotta meg ,~e ko9 ~.ontil
hp.!lzédét melvben az un itárius evangehum ootodatos ta,;jeszt'ésére és IlZ erdél\'i és m8g.vllrorszálit~
nnitArinssá.gnak közös és plváIBs!lJ~bBtatla~ l~~k!
von Ásaira mntatott rA. Józan MIklós puspoln
vikArins beikb.tó beszédében a multat idézve
reámutatott nébai Ferenez Jóe:sef püspöknek a
hnda pes li unitárius é'~t köral vé~zeU s1.ollitálatl\irll. majd petli~ a hp.lktatoU le.lke~zh ez fordulva
nrrfl intette hoc-y Isten előtt, aláe:8tossáJtban
járva vél!ez~e feladatát 8 teljesitse kötele~sél!ét.
Al. ü~nepély ntnni közebédeu is szép számban
ve ttek részt hiveink és nz érdok16dők.
\

8 kU1önösen Jól eutt, hogy alkalom adódott vldékllestvé_
, einkkel va~ó ,beszétfi!ethre. llaJnitluk atonban, hogy .
kétnapos unItárIUS lal~lko~ókon a fiatalabb harm;ncötév
kOrIlIi nemzedékei alifi! láttu k képviselve, A. vacsora elké_
s~itésének irAnyitlisáérl Szilágyiné InC1:e Maria testvérIInk_
nek tartozunk hálAs köstönetle1.

Diákvacsorll-ak ció, Unitárius NOstövet.
!'!éeilnk ar; 1936·ik évben njra mellkf'zdte sz'i.kebb keretek kÖ1./itt diákv8csOTI\·"kcióikt. Hetenként egyezer kedd i n "'pokon tf'ritünk 18-20 diák
részére a Misezió Hb ban , Termé!l7.elbeni vacsorM kaptunk 2 alkAlommal as Unitárius Nhk
Sz ö vetsé~ét61, kél e~tér e ön. Rádnl:v Jf:t.nosnétól,
elty~ egy eS1é:e. klr-s,itett,ek . ~acsor~t Buzogány
Anna, dr. CSIkI Gáborne, vltez Nvuedy Gézáné
3 kg. babot adományozott Peter Jánosné,
'
Pénzbeli adomán:\'ok érkeztek : J6Ji:an Mik16~né, báró Ol\oiel Gábor, dr, Mikó Ferencné
Pétprf(v G.vuh\né lQ-IO. Sell Gordon Cambrid~~
S Ba rtba Andorné él'l RohoTlvi Piroska S. Dimén:v
Mózesrlé 6, Rédi!!pr Kflroly 5, v. Nvirpdy Gézáné
ktilön ev Uj tése 4 p 60 fillér. - 6izinte bálával
kÖ~7-önj\lk a neme!!8zivii adományozőkDak jóságukat, Szeretettt'1 kérjük nnitkrius testvéreinliet.
Duna-Tlszamtnll
unilárlU5 egyházkörUnk
hoJ.!Y et(,v Uttén6 sv.ivUk meleeével sf'jlitsenpk
rtndi.'ivüri gylllést larlotl Budapesten (e b r u~r hó 1O.~ ,
hennünket ezután is munkánkban, me1vre a jó
melyrn tárgralla II készUI6 törvényten'ezetet Szász Domolsten áldását kérjük ,
IJitée Nyindy Gézáné.
kos ~)' ula i poslaf6nök eloadásában, A k őr gy ú lés t dr. l'ilez
Kozma Gyöl'iY fe lügyel ő gondnok nyitolIa me/!, Barlók
Ptilffi Mtirton emléke, R lap mult évi
Géta kOzUgyigazgaló imadkozoll es Biró La jos köri jegyző tO-ik számftban falbivtuk olnsőink szives figyeIfelolvasta :1 mult illés jeg)'zőkön yve l . A törvényjavaslathoz mét néhai Pálffi Márton kolozsvári kiváló tana·
általanouágban hozzászólolt Barabás István lelkész, aki mnknak nevére te endő alapitványra. amellyel
ha t~ro u fi javu latot terjesdell elő, a lárg yalasok elnapovolt nagvem berUnk emlékének megbecsülése mell~sára, Kelemen Béla, dr. KOzma Jen ő és dr. baró Daniel
lett főképpen pus,tulásra itélt erdélyi ... éreink
Gábor hOzdszólásli után akOzgyülés Szas z Domokos
szpgény tanuló g,n rmekeinek némi támogatására
el6adásaban tá rgyalás alá vctte a len'ezetel s azon több akarunk lenni. Allt bittük, bogy a nemes cél
lényeJ!es es számos apróbb módositbt javasolva ter jesz- szolgálatára Cso!ika-Magyarorsd.g minden uuitálette fel az Igazgató Tanacshol, mely azt további elókészi- riuaa megbozza 1\ maga megbozbató áldozat.át
Iéul.' és az egyhizközsegi es egyhazköri javaslatok bedol- Jumak a nevének keJ!veletes me2örökitésére, aki
gOzására kiadta a t örve nyelőké szi t ő bilotbágnak,
fá radságo! Da~y munkájával és költői ihlettsé~é
Igazgató TanáC!lunk ugysnazllap dél után lartotl vel talán egy századra ujrl\alkoUa minClnvájnnkgyü h!sében tudomásul velte " jelelltéseket, letárgya lJa a nak becseR egyházi enehekönyvUnket. Sajnos. e
tárgysorozatol s elhalMozta, hogy a kalonai e g~'é nek allé- rem ényünk ar; elmult hónapok alatt nem telj~
sed ett. Ezért njból kérjük az unitárius hiveket es
resere \'onatkozó sérel mes renc1el kezéssel kapcsolatosan
elhunyt testvérünknek volt tanit.ván:vait, hogv fl
(eherjes'!.!éssel él az il etékes minisztériumhoz. A gyűlés,
mel)'ell dr, Mikó Ferenc főgondnokhel )'ett es elnökölt öröm- kel!yelet és hál" megllyilvánnlásául, de lelkiismel \'etle' tudomásul, hogy dunapataji leányegyházl.:özsé- me~eliink kielél!'itésére is nr. @omlitett jótékonj'cél
gÖIlk ~)'ülekezeti terme épilésére, pests zentl ő rill c i leány- szolg-állltára adományaink'kal llOzznk mec- nemes
álrlozatunkaf.. Az ö8sze~ek: .. Pálffy Márlcm .m·
ee.yM zközségllllk pedig harang beszerzésére gyUjtési kiván
lékalapitIJány· mejlje~,JéFlSel küJdend6k. iIlet~leg
inditani s résl Ukre az engedélyt megadta.
fi :r:etend6k be fl budapesti unitárius e2j'báz penr;·
Dávid Feren e EgylelUnk febr. ti- én megtartolI
tiirába. A beküldés az emlitett me!!:jf'gYléssel az
\'al h\ ~os és hazafias es télyén s zinte hódmezövásárilelyi
e[tvbáz 30AOO sZ. clekkszAmla javára a P?s.t.R.vlindorgyiilbt tar totlunk Budapesten, ahol imadkozott hivat"loknál hnllató biankohefizetési lllp utJan
Bíró Laios d sarhelyi lelkész és előadás t ta rtott dr. vitéz is történhetik, Budanut, 1937. febrDsr l.
Kozma G)'Org)' vbárhelyi és egyházk6 ri felUg)'el ő gondIlok,
Dimény Mazes ny. poslaf6igazg.1tó.
Reméljük, hogy értékes és szép előadását leji!k6zelebb nyomatásban is olvashatjuk. Szentgericzei lakab Irén énekmü_
véStnő Oálna Sándo r lelkész :tenelanár orgonakíséreté,er
és Dénes Etelka szavalómúveszIlő szép miivéni számaikkat t! yönyö rködlettek. Or. báró Daniel Gabor meg nyitója és
JÓtan Miklós zárstava megkapóan vezetle be és fejezte be
tstét yil nke1. A ~ y llleke zeti terenlben az estély után presbiter és IJgyháti tanácsos aliai közUJ mi nteg)' negyvenen a
barátségos leMr asztal mellett is órákat töltöttek együtt

Rákos utcát a székesfővá rosi l,: ö~llI un kafanacs elnevet.le az utcában 11.'1'6 Pas teur intézt! magyar alapitój<iról ff61lye3 Endre utcának. A hatarozal ell~n .!Je~mi!
seOl tehelUnk s kénytelenek vagyunk megszoknI az uJ elnevez~s t. Sajnáljuk azonban, hogy évekkel ezeJöU felt
ullilirius célu elő terjesztésünket a I,:o%mun ka!anj~ nem
fogadta OIefC éi; Dilvid Ferenc emlékezelét az egyIk uép
kis kelellfOtdi utca nevében Orökitetle mel:".

N6szi5ve.ts~gDnk

re.!!i I!zokilaáhnr. hf't'en
minden bónnp mAsodik c.,Utörtök délutánj'm
hl.rtja öS.!!zejövefeleit J"nust! '-!nllé~Onkön elblltározfuk. botty emh\n a hétf6 dÉ'lutlt.nokat a
munkának szolgillatáhs Allftjuk. Január ut(ll9ó
bet tójén, az idei tél lettbidee:ehh napján volt U
els6 összejövetelü nk, mplyen 14 leJhs t:\!!tnr~unk veU resJlt. Józs n MiklÓ!lln é és Baubá!'l 1stdnné báziss!z0!1yok jóvol/ából melee tdt és
süteménvt 8zolgilltnnk fel 20 (iIIér ellenében. A
bidet! id ő tartalmI!. alatt állandóan s tagok r endelkezés.ére ( 0 0: Allani a jó mele~ U,,80nns. Febru ár 3 An ujra szép szAmmal 2yültiink egybe 8
most már sr:orgalmas~n fol,ik fl munka. Ad
batAroztuk el. ho.l!Y kézimnnkAin kból pünkösd
felé kiállítást és et!yben váshrt rendezünk 8 a
befol .v t pimrból (ebérn emúre és ruhára ve8zünk
anyagot s ad összel nH'/!,varrogatjuk éR kRráCllOnyi szegénygondo7.Ásunkboz felajánlj nk. Az
el8ó szép hore::olt teritő ajá.nffékot mAr mec:kaptnk e!!'yik kedves melee: szivú nöte~tvérüllktő1. A
mi kézimnnkánk mellett s7,ép lelki fl.jfm dékkal
me!!galda!todn tértiink baza, mert DilYid Ferenc.
e l ső nag.V prédikációit hallgat battnk irat misz!il7liónk etn'ik értékes réei könyvében lapozga tva .
Nagyon kérjük fagfimlainks.t, jőjjenek el minél
sZÁmoilabban kedves, családias összejöveteleinkr! .
Mutassuk meg, bogy sok. na~on Bok. lelkes
a~sz6nJ un1l: van. Bozditásképpen c!ak a~t az egy
p~ldát . ho!om (el kedves nötestvéreimnek. ba e!!y
kiS pzekeIy falnban ~ra!!y- Ajtán 150 tagja van
az Unitárius NOell.v letnek, akkor legyen le.e:a ló.bb
annyi, bOlrv erezzük itt a magyar főyárosban is
- az nnitarius gond olat összefogó erejének
szent melegét.
v. Nyiredy Gézátté.
MAV. telepl Szórv6nyunk február h6 28-á n szerelevendégséget rendel, a • Törekvés· dal és kultur egylet
helyiségében. (X. ker. Hungária körul és Kőbánya i ut sarok)
felhil'ju k
erre a szép alkalomra, melyen keresztlll sz6rYinyunk munkássagál és megalakul! Nöszövetségének elindulásár61 is
bil.onysá.\lot tesz.

-

Hiveink

es

az

érdekllJdók

figyelmer

e " An gO!ul levelezhetnek középiskolás leán~aink al
g} lk londOni angolleányközépiskola növendékeivel A
levelez:s célja a nemzetközi barátság apolasa és eSell~geS
kéSóbb~ I!~ermekcsere is. Jelenlk~ni lehet a Rákos utcai
lelkészr hIVatalban, vagy a hitoktató lelkészeknél.
MeghllrólIn ked ves ünnepség keretében mutatta
meg a p~'szel1rl(jrln ci uni tárius egyMzkő7.ség, hogya
templom és a gyülekezeti ház épitésével nem fejezte be az
á~dOUlkéuséget. Folyó évi január 3 L-én:lZ istentisztelet
u á~ a gylilekezeti hazban tarlott évi re ndes közgylil'h en
a hl~ek áltlozatkészségébOl vásárolt ruhát Kovács Jen ő
kebir tanácsos az egyhhkOnég nevében átadta (Jere;

aki már a második éve Ms~esen ellAtja az ul
emplomban R énekvethi szolgálatot eun II klh;gyfJIi-

M lfrllfl1l1k

.s~n hatlfrozlll cl lIz. egYhlfütözMfl, hogy hllrllnllOl
6ntet II Szike/y H6!J6k temp/omll ré.szén.

Vidék.

Debrecenben Bras!!ai R~:'!nületünk rendezett stépen sikerült vándor!!:yúlés\ februi r hó
6·án az unitárius imabil.zban. A g.vüleker:eti ének
otán
. imádkozott Bedő BorisKa lelkész, B. r d'ocz
V,lmos e,!!"yleti elnök megnyiló jában ft. találkotfts
fontosságára és eIen keresztül az ifjnl!!!; slivenek önvalJomssára. mutatott rá. Dr. Gyulny Zoltán egyetemi nyilv. r . tanár tartott el6adallt
melynek keretében a nagy kinai va1!!l.sbölcse16
Laotse eszméit iiImertette. Az elbintottlilág ellT,méit hordozta mSl!ában az az ember, aki a j6 sáJ:! és II húséo: utjain járva 81. élet ig8zi értelmét kereste. Kereki Gábor és Mfl.rkoi Jenó erdél.vi költók versei böl ndtak eló. Nagy Sándor
fnvolasznmát DerT.!y Zöldike kiserte barmon inmon . Az eltély Ferencz József zárszavaival és a
Himnuiz eléneklésével ért vé~et. Estély ntán 1\
ván dorgyiilésre lejött fiatalokat 8. leányegyhilzköz8ég látta vendél!'iil az Arany Bikában. ahol a
lty ülekeEel tagjl\i közül számosan vettek részt.
Ugy 8. ván dorgyúlésen , mint a Yasárn api Istentiszteleten , ahol dr. Csiki Gábor lelkén prédikált
szép számmal vettek: rásd debreceni hiveink és
az érdeklődök.

Füzesgyarmaton az

egybár.köt:sé~

hnrmóninm n.lapja javira szépen sikerült mtisoroll
estély t rendezett, mely nek mtisorsz:í.maibs beleka pcsolódtak n Brassai Egylet vándorgytítésén
résztvettek is. A helI beli és budapesti sz erep lők
egymással nemei versen ~' re kelve szórakoztattfl k
a közönséget. mely valóban zsufolasig megtöltöu e a bel.ybeli terem minden zugát. - Az estély
dr. C~ iki Gábor lelké,z bevez ető bestédével kezdődött , aki az efYyüttmullk
álkodásra és sz lsten
o
di cSő3ég é t szolgáló munkM. lelki ál dásaira bivta
fel a barmóniumra gJ újtő gyülekezet és kÖlöns~g
figselrnét. Az estély Dl tivészi Bzawait Osrkó Béláné tiszteletes aSBrony, Nagy Sándor, OroSz
Béláné és Kereki Gábor láttAk el. Mindnyájan
tehetségük legjavat nyujtották és különösen nagy
hatást gyakoroltak Darkó Bélellé cigenyf:elle kisérettel énekelt erdélyi magSar nótái. A hel'ybeli
mClked v e lők Fogarassy Gyula rendezó ügye':!
munkájával két szépen sikerült vidám jelenetet
adtak elő . A s zereplők : Csatftri Muci, li'ogarassy
B!lba, Hőgye Irma, Z!lolnai Magda, Kovacs Lajos,
Mochnács György, Nagy József, Weiner Dénes
mind egyforln áu hozzlLja\rultak a sikerhez, dr.

\
\

Pikó Zsigmond Ugyvéd ezcHe.nes konferaosz6val
egyO ~ t, Köszönet éli elismeré, illessen mindenkit,
aki a fialal lelk~8z éi felesége hivó scavara munkát vallalt és kötelességet teljeaitett. AJ estely
tinta jövedelmét, keuOszé.z peneO', a harmónium
alap gyarap i ta.!u~rll fordItják. Részletes elszámolAst
lapunk legközelebbi n'mában közIUnk. Reméljük,
bogy április elej én a harmónium mar az lsten
hadban diclléri bnzgólkodasukat.
Erdély.
Lelké5ZvéUozc1:sok sorilln at olthévizi
gy ülekezet új pásztora .~?Ulöp Arp,~d.,. akin,ek II
belyére az alsórikosi gyulekezet 'lorok Mihály
lelkészt hivta meg. Jelenleg üresedésben van
I:segezi es bordosi gyUlekezeteink lelkészi állása.

Iratterjeszfónk kiadásában új könyv
jelent meg: dr. Simona Minot: Egy modern
Istenbit cimen. Angol eredetiböl Simén Dániel
lupényi leJkÓBzünk forditotta. Legközelebb budapesti Iratterjesztönknél is kapható, a többi erdélyi
könyvekkel együtt
Brassai Sámuel emlékünnepélyt rendez
I I Unitárius lrodalmi 'rársBllág febr. 28-án abból
az alkalomból, bogy száz évvel eze!ött választották meg a nagy tudós Brassait kolozsvári kollúg iumunk tanárának.
Székelykereszturi egyházközségünk
szép karácsonyi :\jándékot kapott ti. Derzsi testvérek j óvolté.ból, akik elbnny' édesapjuk emlékének megörökitésére 8000 Lei értékben uj papiszéket adományoztak. A padot Nagy Lajos kereszturi tanár tervei slerint készitenék s arra az
ullitárins ci mert a DefEili család nőtagjai késziteUék el. Ugyancsak uoz Ő áltloiatkészségü!.:et
hirdeti a segesvári uj templom uras.tala is. Áldozatkészségük a mai nehéz időkben is példaadásul szolgál.
Székelykereszturi
fögimnáziumunk
igazgató: é.Uását egyelőre helyettesi minőségben
uj fiatal tanár IA'j a el BalAzs Zsigm<.nd szeme.
Iyében. Reméljük, hogy fiatalos erővel és nagy
felkészüU ségébez méltó alapossággal fogja sr.ék"lyföldi i.egulI.gyobb kuUurértekünk iga,zgatAilé.nak
goudjé.t viselni.
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Az Unitárius Irodalmi Társaság dr.
Ferenczy Géza elnök, egyházi fögondnok adományából összesen bateller Lei értékben plLlyázatot
hirdet uui'arius törté neti tárgyu regény e8 novella,
valamint egyik. egyhazközségünk történetének
megírás/irll.

Kffveköt~s é s

Ut1it6rius

e g yhá z c.
lapjaiuk i rtesíti!.: l u agy~ro rsz ág i o!va8óközönsé_
güket, hogy megjelenésük azért késik, mert eng~del!üket ~z illetékes miniil!teri balósagoknal
uJr~ IgazolnIOk kell . Remélj ük, bogy fontos egl'bá !1 es magyar kuhurmunká\ tolj esitő laptes\véreink megjelentetese el' uj abb kcnyszerakad álYOk
nem fognak gördü!ni.
Bors Mihály egyh azköri fe lü gyelő gond.
noknnk temetésen Szinden egy házunk Ilagy külaöttséggel képviselteUe magat . J elen
volt torda.
•
környékének papsága. A templomban im ad ko7.oa
Benczédi Domokos torockÓi, prédikáll Lórinczy
Dénes tordai lelkész. Bucsubeszédet mondoH dl'.
Boros György püspök. A sirnál Árkoii 'l'amás
e8peres bucsllz'atta egybBzunk nagy balotl.j át.
Lapunk mai számában közöljük dr. Varga Bela
főjegyzOnek a Keresztény Magvetőben megjelent
szep megemlékezését.

HIVATALOS RÉSZ.
Szám: 39- 1937.
Meghivó.
il budapesti tmi/ár itM egyházkiirség Kebti
Tanácsa 19 37. március 3-án (szerdán) d. u. fél 6
órakor a tanácsteremben

évnegyedl rendes ülést
tart, melyre a Kebli Tanács tagjait szeretettel
meg hivjuk.
Budapest, 1937. tebruár 15.

dr. Konna Jeno s. k.

Józa1l .Jliklós s. k.

gondnok.

lelkésr-elnök.

7'árgysorozat : 1. Bibliaolvasas, ima. 2. El-

a.

nöki megnyitó.
JegyzökQnyv hilclesitök. 4. EInökileg elintézett és folyó ügyek. 5. Számadás az
1936-ik évröl : a) folyópénztár, b) Koháry-utcai
ház, c) Szövetség utcai ház, d) Gróf Batthyány .
Ilona alap és örökalapilvany, e) fenntartási alap
és ki sebb alapítványok. 6. Tervezet a Szentábrahámi telep nyári munkabeosztásáról. 7. jelentés
az Unitárius Konferenciáról. 8. Nevelésügyi bizottság jelentése. 9. Gazdasági bizottság jelentése.
10. Idöközben érkező ügyek. ll. lnditványok
(irásban - előre.)

NB! Nevelési biz. : febr. 22. (hétfő) d. u. 1/16.
Gazd. biz.: febr. 24. (szerda)d. u. 1/,6.
1937. márci us 2 1. (vasárnap) d . e. 10 órára
egybehivandó ~ v ~ retldts kiizgyülés fölárgya : a
Zárszámadás és a Kebli fl'an ács által átutalandó
ugyek a lelkészi jelentéssel egyUIt.

~--~
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2l

Lelk.!szi nyLlgdijalaJ'ra f. évi január

ho

folyamán a következö kegyes adományok folytak
be: BIJrsosné Wendler Irma , 20.- P., özv. dr.
HédervAry Hugóné 15.- P., v. Mátéffy Domokos
10.50 P., CsilJéry Kálmán , Klein Géza és dr.
Ágoston jenő 10-10.- P., Hackler Arthur, dr.
Szinte jános, György Vilmos és Kal ik István,
Csurgó 5-5.- p" Bes se ny ői Zsigmondné 3.50
P., Borsi jános, Dévaványa 3.- P. , Péterfy julia,
Bajcsi Istvánné, Kiss Mózes, Rohonyi Piroska,
Inkl Károlyné, Kiss Irén és jolán 2-2.- P.,
Katona St.muel és Marosy józsef, fadd 1-1.- p,
Fogadják érte a nemesszivú adakozók egyházunk
hálás köszönetét. Példájuk szolgáljon buzditásul
másoknak is. A mostani gy üjtés összege: 116 P.
ami a mai vÜizonyok között, a sok mindenféle teher mellett, igen szép eredmény. Aki véletlenül,
vagy szándékosan áttekinti az adakozók névsorAt,
kérdje meg saját magától, hogy vajjon járu ll-e
már és mily összeggel ehhez a szent célhoz, amely
az unitárius vallásközönségnek szivügye marad
mindaddig, amig a saját erejéböl megteremli a kitűzött 100,000 pengös alapot. Ehhez a nszegény
Asszony · 2 fillérjét is szivesen fogadjuk.
,

Budapest, 1937. II -5.
Szeretetteljes üdvözlettel
Jóean Mikl6s
lelkész-elnök,
az Alap kezel ője.

El számolás
llz Unitárius Nöszövetség karácsonyi akcióinak
bevételeiröl és kiadásair61.
a) Bevételek:
l . dec. 8-án tartotl teaestély össz. bevétel 211.40 P

2. Adományok
.0_
430.- "
3. Rendelkezésre bocsátott perseIYPé~~'
maradvány
. __
18.62 •
4. Költöné ajándékának kisorsOlásáb~-I
(egy pár magyar baba, 83 jegy
II 50 fillér)
__
_
41.50 •
5. NOszövetség hozzájárulása·._.
3l7.43 •
U. A december 22. szeretetvendégsé~~~
adott pénzadomány ___
,- ,
7._-o

"

..........

,~,~

Összes bevétel: 1.025.95 p

~~~~~

u. é. X Vt,

•

l.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

h) Ki.d",k .'
Készpénzsegélyek (101 esetben)
__ . B94 P
Szeretctcsomagok (550 darab) az
iskolás gyermekek részére á
70 fillér és 95 db. élelmiszercsomag á 2.28 P értékben
605.35 o
Teljesitett szolgálatokért __ _
17.' ..
"
POrtÓ és villamosköltség ._
-..
11.90
"
3 karácsonyfa-állítás költsége
(Koháry-u. Máv. telep, Ujpest)
21.38 o
A dec. 8·iki teaest költségei
__ _
27.76 •
A dec . 22-i ki s~e retetvendégség
11.- o
keszkiadásai
-:-::'_=-_-:-;:~::=::-:':
Öszesen : 1. 08$. 3~ P
o_o

. _.

A különbözet: 62.44 P megtérílve a Nöszövetség 1937. januári bevételéböl.
A karácsonyi számadásokai átnézIük és azt
a legteljesebb rendben taláTtuk.
Budapest, 1937. január 25.
Buzogány Anna s. k.
v, Nyir8dy Oézdné s. k.
Pélerty Julio. S. k.
Biró Jánosné s. k.

Nyugtál!ds. Az Unitárius Nöszövetség karácsonyi akciójának javára befoly t adomáyokról.
I. A december 8·iki teaeslély haziasszonyai, akik a
jegyek árusitasával pénz, vagy természeti adom",nyokkal
mozdílott",k elő az est sikerei :
a) Józan M.iklósne, özv. Koy",cs Lajosne, dr. Csiki
Gáborné, özv. Bod6czy G"'bomó, dr. Koncz Jánosné,
Unitárius Nőszövetség PestszeniJórinc, vitéz dr. Nyiredy
Gézáné, özv. Derzsy Károlyné, Poleár Lipótné, Buzoi",ny
Anna, Péterfi julia, Bencze Béláné, Fürst Ödönné, Hegyi
Gyuláné, Unitárius Iparosok EgyesUlete, öz-v. Fábry Edéné,
Pausperl1 K~rolyné, Schey Ernőné, Jáki Nándorné, jukl
Károlyné, Gálhy Fmöpné, özv. Biró J",nosné, NyirCdy
Erzsébet, Barabas Istvánné, Kisgyörgy Sándorné, LászlO
Jánosné, Perczelné Kozma Flóra, Ldnyegylet, Nemes
Aurélné, özv. Sámi Lászlóné, Csiki Pálné, özv, Biró Li·
pótné, Sigmond Olga, Deák. farkasné, Gyarmathy Mózesne,
Ráduly jánosné, Hackler Arturne, Nagy Istvánné, dr. Pataki
Ferencné, Alberl jánosné, özv. Nyiró Gézáné. Dillu~ny
Mózesné, dr. Zsakó Andorné, dr. Gál j enőné, Bel10váry
Istvánné, Pethő Istdnné, Varga Istvánné, özv. Aflow Viklorné, dr. Szinte Jánosné, dr. Barta Andorné, Berde Lajosné, dr. Tihanyi Györgyné.
Jeeyek el ővételi á rából 168 drb. jegy 168 P, Esti
pénzt",rn",l elke1t 14 dr b. jegy 14. - P~ Természetbeni ado·
mány helyeit (dr, Tihanyiné 1._, özv. Biró jánOsné 1.40
és dr. Csiki Gáborné 2 P-t) 4.40.
. FelUlfiztllek: br. Daniel Gábor 10, Borsosné, W j.
5, ötv. Arlow V.-né 3, Rédiger Károly, Péterffy Gyula,
Fazekas Lajos 2-2, özv. Rend Domokosné l P·r, ösuesen 25 pengőt. Összes bevétel: 2 l1.40 P.
b) Kiadások: cukor·tea 11.68, nyomdai költség
6.18, bélyeg, portó 3.70, papir szalvéta és kiszolgálási díj
6.- p engő. Összes kiad"' : 27,26, tinta jövedelem 183.64
pengö.
2. RuhanemOeket adtak: Borsos Zoltánné, özv. BIró
Lipótné, Bartha Andorné, Gáthy FlIIöpné, Imreh Sándorné,Jó-

I

•
I

I

,

~zan

Miklósnt, ifj. Józa n Miklós,Józan Györti:Y, PaUStpert K - Il(~,
dr. Tlboldy Béláné, Belényesssy Sándorné, Ve rn e!!) , dr. Udr
Jánosné, dr. 1-llIllhz Jánosné, dr. Gd1falvy Is tván. Fodor L.
AIMri, Já nos, .Ágnes,", Kelemen Béla, )UhtlSI E.,Morgen_
Ihalef Alfrédné, ö zv. Réduly Jánosné, dr. Putnoky Lénlóné, Klein Géza és neje, Schwimmer Imréné, özv. SChey
Ernőné, Mahler M. és E., Szamet jakabné, Bcllováry [st. \'énn'c, Prc\'er Mária, Péter Un09nc, Kiss P.-né, Hegedfis
--:Szilárdnc. Kovács j ózsefné, Barabás Istvánné, Kriza KAI nHinné, Nemes Aurélné, ÖZV. Bodóczy Gabo rné.
Cégek: Csepeli Magyar Posztógyár, Hauer és Márton, Magyaróvári Mfiselyemgyár, Nagykovácsi Milenkq. Elelmiszer rt.: S tll hme r testvérek, Tejszövetk. közp.,
<iathy Fülöpné, .Agnes", Bodor Sandorné, Krieger Tambné,
Usdó Gyuláné, Morgcnlhale r Alfrédné, Kisgyörgy Sándorné, dr. Pélerffy jenőné. PausperU Károlyné, Kovács
iKálmánné, Gábor Antalné. Kriza Kálmánné.
Könyvet, játékot: Kereső Lászlóné 36 drb., Költő
.Andrásné, dr. Tiboldy Béláné, Barabás Istvánné, Kiss
Jo.iagda tlegedüs Szilárdn é, dr. Biró Lipótné, dr. Suranyi
Edéné,' .Ágnes", dr. Pulnoky László, Schwimmer Imré né,
Mahler M. és E, Bellováry Islvánné, Dánielné Lengyel
Laura (6 drb.)
Karicsonyfát 10 pengő értékben Magyar Köztiszt.-vi selők Fogyasztasi Szövetkezete,
,Pénzt: Té be tOO, dr. Pataky Ferencné 20, Székely
'Gyermekvédő
Asztaltársaság, özv. Héderváry Hugóné
15-15, dr. jakab Zollán, Józan Miklós és neje, dr. Iván
László, Szilágyi Dezsö, dr. ' Zsarkó Andor, Ujvary László
10- 10. Fürst Ödönné 8, Barabás Irma, özv. R:áduly
]anosné, Bellováry Is tvánné, Bencze Beláné, Kiss Irén és
lolán 6-6. B3rabas Istvinné, Borsos Zoltánné, Hajós
Ilkei Zsuzsa, Dimény Mózesné, Péterli julia, p olgar Lipótné,
.(ir. Benczédi László, Fekete Z., v. Kozma Ferenc. Karpát i
II.-né. özv. Dobieczky Sándorné, Tóth S., Csflkány D avid né.
TonIsch RÓbertné, Csiki László, dr. Mihály Rudolfné,
Rónai G. Molnar j ., Ürmössy Zs. 5-5, SigOlond Sándor,
Kelemen Béla, dr. tlorvath Kalmánné 4-4, jáki Nandor.
Nagy t.-né, M;kó J., Ferencz József, Deák F.-né, Majoros
l\\ihályné, Létay Gyula 3-3, Péter j ánosné, d r. Tóth
György 2.50-2.50, Rö szner Valéria, özv. Kovács Lajosné,
Jukl Kflrolyné, Ló rincz Dénes, Szabó M., Schey Ernőné,
Borbély A., Elekes Mária, Labancz G.·né, v. Ny iredy
Gézáné, Gal Kálmán, Ádámy Gy.-né 2-2, Nyi redy Erzsébet, László DomokOIJ I - I pengö!. Összesen : 430 pengő!.
3. A december 22. szeretetvendégség haziasswnyai :
Kovács KálOlanné. v. Nyifedy Gézáné, özv. dr. Nyi red y
Jenőné, Hegedüs Szilárdné, Gyarmathy 1., Albert jánosné,
Bellováry Istvanné, Kisgyörgy Sá ndorn~, dr. Csiki Gáborné,
Anghi Csaba Gézáné, j ózan Miklósné, Barabás Istva nné,
Buzogány Anna, Cs iki Palné, Polgár Lipótné, Pausperli
Karolyné, Varga Istvinné, özv. Ráuuly jánosné, Schey
Ernőné, Bodor Sindorné, Péter Jánosné, Derzsi Károlyné.
Koncz Lajosné.
Borsosné 4. Péterfi julia 3 pengőt adományoztak.
Cipőt, ruhanemíit kaptak 64.en, könyvet-jatéko t
35·cn, élelmiszert 75-en, 95 csomagot (2 kg. liszt, fél kg.
cukor, fél kg. :l!sir), 550 kis csomagból a szórványok 2 12
drb·ot kaptak. Pénzsegélyben részesültek: JOl-en 394
pengő értékben, legnagyobb s egély 13 pengő, legldsebb 2
pengő, a családtagok szama v. egyéb figyelmet érdemlő
körl11mény szerin!. A segély zőme fl és 3 pengő.
A számadás rbzletes jegyzékei megtekinthetők a
NŐs7.Övetség pénztárosánál március 31-ig.

Legyt'1l a Mia a jó Istené
a kÖs7.ünet ada koz6
hiveinké atérl, hogya karé csonyi
kar.tc'Onnyfl tehett lI k
ebben R nehét eSttl:ndOben ts t
Jó zan Mlklósné s. k.
Barabila ta tvilnn • •. k.
elnök.
pé n7.1éros.
dr. Sur"'yl Edéné,
dr. Orma.ay Gyula
Dlm6ny Déne.
v . d r, Nyiredy G'z .n.:

M~.I~·hivó. A Debreceni Uuitlniu!I [,eány_
egybázkozség f: év marcius 7·én, v9.sarnll.p dól~1~U, az Istentisztelet u tán tartja!\ pnpi szobában
eVI reud.~8 ta~aszi ~özgyil168ét, amelyre a l eány _
egybázkozségunk mmden adófizető tagját, férfia.kat és nőket, szeretettel megbivjuk, Debrecen
1~37. febrn~[ h~. Dr. Egyed János gondnok, JóZ!\~
lt.llklós p. vlkt'mus, lelkész· elnök. Tárgysorozat:
1. Megnyitó. 2, Jegyzőkönyvbitelesit6k kijelölése .
3. GO~dnok év~ jelentése. 4. Esperesi vi~8gála'
eredmenyénet Ismertetése. 5. Mult évi pénztári
számadns jóváhagyása s ezzel kapcsolatban a.
felmentvény megadá.sa. 6. Inclitvauyok, (lrasb"u
e16re.) NB! Közgyúlésen csak azok sZBvazbatnak
akik hátralékos esybáli adó ikat id6közben rell~
dezik,
Kispesten
UgyUnkévben a

P.

70

l P. 40
F.-né l

A Szentábrahámi Mlh6 ty pihenőre adakoztak
ujabban: Mikó józsef 2 P., Kádar Ferenc I P. 50 1.,
j ák i Nándor l P., 10 drb. le v e l ező la p I P, kiegésaitéslll
50 f" összesen 6 P., hozzáadva a december hóban kOZOlt
1418 P-t: együllesen 14~4 P. Mint december hó végéig
beérkezett összegek a Szentábrahémi pihenö épitésére
forditlatlak. Jalluárba beérkeztek : Ujvá ri László (január ós
febru árra) 4 P.. 26 drb. lev e l ezőlap 2 P . 08 f, l d rb. levelezölap IQ f. 39 drb. Ferencz József: Magyarországi
unitáriusok c. füzet á 20 f, = 7 P. 80 L, Ferencz Józsel:
Nagyapámról c. fUze l á 20 f, = 4 P. 80 f., nyari konferencián szalmazsák használatáéri befolyt ősszeg 13 P, kiegészitésfil 22 f, összesen 32 P. Ezzel megnyiloUuk a
Szentábrahámi Mihály pihenő berendezcsére va tó gyíij ~
tést. KOtön kezeljük a székely kapura eddig beérkezelI és
elszámol! 37 P-l. Ugya pihenő berendezésére, mint a
székely kapura meginditott gyüjtést hitroko naink és jó bará ta ink jóindulataba aj6n!juk. Adakozni lehel, megjelölve a
céll, az egyházközség 30.400 számu csekkszá mláj"n és
vasárnap istentisztelet clöll és ul"n Ujvári László pém:~
tarnoknál (V., Koháry.ulca 2- 4. lj.) a lelkészi irodán, ahol
ugyanerre a cél ra jövedelmező levelezőlap o k is kap hafók
darabonként 8 f. árban.

NBI Alahuzott dAlumokon Urv8cMr80~z,átJ. _
BlJjli 6hiflJI február 14., 21., 28. és: március 7., 14., 21 .
napjain d . u. 6 órl1kor a Ko háry-utcai templomban. A tel_

tstentiszteleli sorrend 1937. március hóban.
H

o

I

L

800Ig,".'01

",,_I

készek felváltva soro:.eatos el őad!!;! tartanak .Hit, Ilemény~
.szere/er cim alaU, - Templomi vegyeskar énekpróbfli.
héllOn és csUtörlOkön este 7 órakor a tanácsterem. _ K onfirm6ció tanitásra má rcius l-tö1 lehet jelentkezni a hltoktatóknál és a lelkészi hivatalokban. A konlirmáci6_Unnepi
AldozócsUfÖrfiJköf1 (V. 6.) d. e. II len a KOhAry-utcai

A) Templomokban:
V., Koháry- utca 4. . . .

•
•

•
•
IX., Rákos-u. 3. (111111"'1)
•
•
•
•
•

•

•

B) Körzelekben :
x., Mav.-telep. rf.I.IIIUI
q

• •
•
•
pestk 6rnyéke n :

Budafok- Ref. templom
Csepel- Templom- té ri
polgári iskola ..••
KiSfCSI- Wekerle-telep
J • sz. elemi iskola .
Pes lszenlerzsé be 1Erzsé bet-u. eJ. iskola

' .
Pes l szenllő rmc

.

14.
29.

Kerek i Gabor
Ferencz József

2 1.

Ferencz józsef

28.

Galna Sándor

2!.

d. u. 4 Kerek i Gábor

14.

• •
• •

-

-28.

•.. •"

•

Rákos pa lota MávAelepi iskola . .
SashalomKoss uth-téri .el. isk.
Ujpest-Szt. Istvan-té ri
polgári iskola . . . .
D) Vidi ken :
Debrecen- Halva n-u.24.
Unitárius imahb ..

Női

és férfi kalap nagy választékban
- modelek után alakitást olcsón
vállal ok PÉTER JÁNOS
VIII., Baross·utca 82. sz.

Pethő

Istvan
Pelhö 151van
Pethő Is tvan

7.

d :u. 4 Barabás Istvan

29.

..

21.

• •

•

templomunkban il Gondnokság és a PreSbyterium szim~
elölI. - Egyhazi adó befize/étJil azért Slorgal ma-uuk, hogy'
ne kelljen véll~6 e~elben hatóst.gi behajtashoz folyamodnunk. PénzI6,os : Zsigmond Lörinc. Pénzbeszedök: Lux
Ern ő és Varga Je nö af jai. Ugyanök atvehe ti k a lelkés:t.
nyulIdijlll llpr ll sdnt szives ad om~nyokat is.

Gálna Sándor
Ferencz józsef

II

•

•

•

• •

Unitá rius templom.

•

dr. Csiki Gabo r
Kereki Gabo r
Ferencz József

L

Ha ima, vagy énekeskönyvre. vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége,. fordu ljon az

Kereki Gábor
Barabás Islván

UNITÁRIUS IRATMISSZIOHOZ
Budapest,
V., Koháry-utca 4., I. em. 8.

•

•

DunapatajG yü lekezeli te rem.

•

•

KecskemétEvang. lempl0 '!l . . .

UnLt6rL",s:hLtt•• t\l6relm t.mogat....t ke.em I

29.
29.

10 Barabás István

2!.

II dr. Csiki Gábor

Nyitva:
csütörtökön 5-7, vasárnap 12-1.

Barabas István

Utánaküldés kizárva!
Uj eim:

•

FeleU5s szerkeszt6 és klad6

Or. Ivén Lászl6

•

Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUdapest, V., KOhilry-utca 4. Telefon 1-174-24.

EI öf i ze lé, i dij a negyedévenként megjelenő ~M a i Füzetek- c. mellékietlel
együtt eit}' év re 4·- pen~O, amely
beküt dheh~ a 30.400 számu poslalakarékpénzlári folyószámlára - (csekktulajdonos: UOIla rius Egyházközség,
Budapest).
•

A lap tulajdonosa a Budapesti Unil.lirius Egyhazközség.
A . Hivatalos rész" c. rovat a Magyarorszá~i Unita rius Egyház bármelyik
81:erve allal bek üldött hiva talos közlemény t tartalmazza

XVI. élf. 2. sz.

Budapest. 1937. február hú

Nyomatott Máté Ern ő könyv nyo mdá)flban, Búdapest. VIII. j ózsef-utca 61. -

TelefOn : l-391- 5!.

