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: 'Erdély" ,. ,.' ., . 
I. " ' , ' .. 

Kelet felől hűs szelIo ~z~~~~an Jon, ,a 
. d' ho az . etdélyi ' Unltanus Vallas-

~~:ö~:ég I!irőbb törvényHozó !~s~ület~, á,z 
E h " Főtanács - E!zut!al a ZSlOat Jogat 
. gy az! , , téve _ öreg kora miat! vissza
IS magaeva '" G" HelYett vonuló püspök~, dr. Boros yO~Ky. 

. ., .. köt választott dr Varga Bela theol 
uJ puspo , . ". '" 'I 'b tanar és egyhazl fOJegyzo szeme ye en. 

, , , 
Töriérit pedig ez a nevezetes es~men-y

az Úrnak 1.938-ik esztendejében" Vlzonto 
hava 16. napján. 

A magyarországi Unitárius ~gyh~z 
minden tagja tisztelettel Ve?z t,udolllast 
arrólj Hogy oda~ent ez a .. v~ltozas to~b
kevesebb emócioval megtortent. SZIvebe 
zárja a multat és ' kedvező j.ele~ mellett 
várja a jövő igéretét. Azzal,ls tJsztabnn ,van, 
hogya jelen keserves kuzdelmel, kozott 
fiatalos tetterőre és · áldozatos kltartasra van 
szükség az egyház erkölcsi javainak, a 
századok tűzpróbáiban megmaradt örök 
értékeinek megmentése érdekében. 

Boros György dr. a nyugalomba vo
nuló öreg püspök, egyházunk életében 
hatvanéves munkásságra tekint vissza. Ta
nitványainak a theológián ő tanitotta 
az egyháztörténelmet és filozófiát kivéve -
az összes tantárgyakat, még a héber nyel
vet is. Mindig jó példával járt elől és a 
gyülekezetek jövendő vezetőibe mintegy 
beleszuggeráHa a kötelességérzetet, a szo
ciálÍs bajok iránt tanusitott nemes érdeklő
dést. Neki köszönheti alapitását és későbbi 
felvirágozását az a Dávid Ferenc Egylet, 
amelynek fiókjaiban sikerült megszervezni 
az egész Székelységet az egyháztársadalmi 
munka :belmissziói céljaira. Az ihletést mi 
is onnan vettük, amikor budapesti közpon
tunkban az egylet patyolatfehér lobogója 
alatt önállóan szervezkedtünk, mindig fenn
tart,va és ápolva a lelki kapcsolatot erdélyi 
testvéreinkkeL ' 

~ nyugalomba vonuló püspöknek egyik 
nagyerdeme, hogya hazai magyar társada
.lom egybeforrasztása mellett kitünően értett 
. ~ rO~0!l angol és amerikai szent viszony 
apolasahoz. Ott volt akkor is amikor hó
dUó útjára kiindult a Szabad~lvű Nemzet
közi Vallásos Kongresszusnak l 900-ban 
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New-Yorkban létesitett s~e~vezetel amelynek " 
XIL szellemi .esatatetén; OxfQrdbarlJ a mult '· 
nyáron megjelent . mint hivatalos delegá
tus; akkör meg egyházi főjegyző :- az uj 
pUspöj< is. . . . 

Az új püspök, dr. Varga Béla, még 
csak 50 éves. Munkabirásáfiak teljes erejé
ben, sokat vár tőle ,egyháza és nemzete. 
IrOdalmi dolgozataival máris szép nevet vi
vott ki magának 'a tudományds világban. 

, S hogy most nem vaiamelyik vidéki egye
tem ünk katedrájáh adja elő a bölcsészetet, 

• 
avagy a neveléstudomány valamelyik ágát, 
csak azon mult, hogy jobban szerette 
"Erdélyt", mint á maga világi előmenetelé\. 
Ezzel aztán mindent el is mondtam róla, 
ami az ő tartózkodó; szerényegyéniségét, 
elmélyedő lelki alkatát jellemezhetné. 

Közvetlen utóda dr. Boros Györgynek. 
Átmenetileg pedig a hosszú és sikerekben 
gazdag Ferencz József korszaknak a letéte
ményese. Én azonban úgy sejtem, hogy a 
"Vadrózsák"-tól eltekintve, az uj püspök a 
mi forrón szeretett vallásközönségünk leg
főbb egyházi méltóságában - Kriza János 
utódja lesz ... 

Tisztelet a távozónak l Üdv 
zőnekl 

az érke
J. M. 

ÁHITAT 

lsten az ura a lelkiismeretnek 

" 
A z em.beri lélek m.egv últása net)'!. et-

töl v agy attól a dogmától függ, hanem 
a krisztusi v aUás előírásainak m eiJ
tartásától." 

• Faustus Soci1l'Us . 

Amikor lengyel földön megjelent a re~~e~e t . 
hogy a lengyel testvéreknek. a .. lengy~l u;utarlU
soknak el kell hagyniok az orszag teruletét. vagy 
vissza kell térniök a katolikus egyházba. egyik 
kiváló Jelkészük, Moskorzewski András még egy
szer honfitársai lelkiismeretéhez fordul s ezeket 
mondja: 

.Az emberi ter'1nészetben 'rejUk az, hogy sem 
miféle eTöszaknak nem enged, hane-nJ, annak ell~ne 
szegül. .. Lehet, hogy · .zablát tudsz készUent a 
szájnak, de csak a könil,Yü emberek szám.ára. ~ 
szívre nehéz féket vetni. mert véleményére seJi.kd 
erőszakkal rávenni n em lehel, 'lJli g m aga mep 
nem győződik annak igazságai felől. A legmag~
sabb hatalom az Istenség, semmit sem csinál ero 
szak"kal és ugYU1íilyen szabadságot adott az em 
bernek is. 

• 



• 

l ten ;U' euyetieti u'ta J~ paraJ~cs'ol6!a az e~
s .. L ' é k A rend az ernbeJ'ta1"Sak kol-

ber lelknsmeret ne . A k"l"" f 'l " .. "s szeretetén alapszik. " ~t Oil (" e nevu 
C$01 lO t ' ek ent idegene/r, egymasnak. U gyan-
ket'esz .eny n . d .. " l ' ';n állanak és mut nyu)an egy 
(l zon tras a aPJa~ b 'b t ' " , . . k A lelkiismeretet ra sag a ve 1n l<S 

J stent Inszne., k "l" f 'l utakon t.lfog6kat "ld'" igazSagot u on é e 
2t oZ'I'" atZ n,ert az ész ellenkezik az ilyen vallá
netn e te , ", l A . bert 

á 
' ozságszolgaltatasava..az eszes em. 

50 55 g tg " . l 't ezt ko"ny-
. ilyen eröszak n em !}YOZt e, me? . .. " . 

semmle','a'zza magáról. _ s ha igy nem gyozod'f,k 
nycn k't' l 

g szenvedélye felkeltvén. a düh va 't . Ja.e ? 
::~á~Osság fénye helyet-t. Aki a köz te~h6tt v1,selt, 

k 'oga van ugyanarra a szabadsagra. anna J . 'l .. Y KérdezZük meg, hogy kl ' nu ven! 10 vag'l 
, , ' Ha ebb." nem akkor mi.ben kiSZ? A len· 

'OSSZ, 'l 'k "l k't' , 
l t stvérek nem akarják he yel 'ro 'l unn a 

gye e 'k 'k'bb s 'át fmtolikusokat, hanem sze~etne ln a ?" , aj 
javaikat rnegtartani. És mwel nem tagadjak n:eg 

, kt ' I az elsőbbséget, nem gonoszsag·e pa.psagu . () "b d l 
meg tagadni tőlük a közös levegotf Sza a ·e e,,· 

"

t . ~ket a közös anya - a haza ._. rnellérol 
/aj am o "b" 

és arra kenyszeríteni a.z anyat. hogy ugyanjon 
fiai közül néhánnyal, mint szokott a uonosz mos
loha? Az állatnpolgárok szabadsága a lengyel 
fö ldön a királyokt6! kapott jogok_on nyugsz~k, és 
azokon az eskiikön, 1nelyet avallas s.zabad·sagara 
tettek." 
, Amiut tudjuk, Moskorzewski András lelki
pásztor szava a pusztába kiáltó szó ~olt. 16?O.ban 
a lengyel unitáriusok kezükbe veszIk a vandor· 
botot, hogy majdnem minden európai országra 
j llsson ' belőlük néhány. hogy ott a világ'osság és 
il haladás zászl6vivői legyenek, Erdélyben több 
helyen gyülekezetet alapítottak, és Kolozsvárott 
önálló gyülekezetük és templomuk állt egészen 
a xvm. század végéig. ' 

A mai. lengyel állam most már meg'l:lecsüli a 
lengyel testvérek emlékezetét. munkásságukat a 
lengyel kultúra és vallásos élet el nem törölhető 
értékeinek ismeri el, ahogyan erről bizonyságot 
tesz a lutheránus vallású dr. Kesselring Rudolf. 
a varsói egyetem professzora, akinek dolgozata 
alapján közöltük a fenti idézetet. 

ESZMÉK VILÁGA 

, 

Vedd fel a Te keresztedet 
és kövess engem 

-

Hiába mondod, hogy szeretsz en· 
gem, ha nem teszed az én akaratomat. 
Hiába mondod, hogy keresel engem, ha 
bezárod ajtódat az én szegényeim előtt 
és bezárod szívednek kapujdt az ige 
szavai előtt, Nyiljék m,p.g a t ~ lelked, 
szived és szemed és nyíijanak sz6ra a 
te ajkaid, hogy hirdessék és lássák az 
igazságot. 

Betelik a pohár, melynek utolsó cseppje végig
folyik az oldalán. Ha betelik a szív kese~űség-

. . . . ~ , _. ,., 

gel, ha mcgtelik csor'duHig llánattal, kiszÖkik 
anuak egy cseppje a . szemen kerosztül. Artatlan 
kis vizesepp és mégis belefér sokszor egy cgés~ 
világ keserűsége, egy egész élet fa.jdalma. egy 
örökkévalóság gyásza és reménytelensége. 

A szív dobbanása elhalkul, a lélek megriad. 
ha kopogtat a bánat és mégis a szem sajtol ki. 
egy csöppet, egy csöppjét a gyöngynek, amit a 
fájdalom termel. - Virágos szavak ezek, de mégis 
mélységes igazság lakozik belluük. 

Az élete, mint egy nagy temető, tele van tüz
del ve keresztekkel. Az ösvényen. melyen hala
dunk, sűrűn sorakozik a bánat és ritkán nyila· 
dozik az öröm virága, ('sak a keresztek sűrű k , 
a virúgok ritkák, de azért szépek" mert l'itkák, 

• rrúlhevítené az öröm a lelket és annak égő 
• r kohójában idő előtt megemésztödnék: Nem arra 

van bel'endezve az emberi lélek, hogy sokat örüt· 
jön, hogy sokat nevessen, mert azt a szemek köny· 
nye, mint üditő harmat tartja frissen, ez teszi 
a lelket fogékonnyá az I sten, mint szeretet iránt. 

Fájdalommal jöttünk a világra, szenvedés 
az élet útja és több· kevesebb megszakitásokkal 
mindig csak a keresztet hordjuk. Isteni Meste· 
rünk, lelkünk á~dott Királya. az Úr Jézus biztat 
az Ö beszédében, hogy vegye fel mindenki az ő 

keresztjét és kövesse öt, mert öt csak a keresz
tekkel lehet követni, mert a vigaszságok haj· 
léka, az örömök tanyája nem az Ö kedvére valók, 
mert ott nem készülnek el az Ö útjára. Aki az 
Ö útjára akar térlli, az vegye fel az Ö kereszt· 
jét és úgy induljon el Ö utána. Le kell vetni a 
hiúságok - és a föld örömeinek szeretetét, le 
kell vetni a gazdagsá.gnak, a gőgnek selymek
től díszes ruháit és helyettük fel kell ölteni a 
kegyességnek és a szeretetnek egyszerű" hó f~hér 
köntö5ét és úgy indulni el az útra, az Ul' Jezu8 
útjára. Ezért, ha földi kill(·.seid lekötnek és el· 
visznek tégedet Jézustól, igykezz az üdvösségre 
gondolni és szakítsd el magadat a földi kincsek 
élvezésétöl s azok keresésétől, ha gazdag vagy 

" ' anyagiakban, tedd magadat szegennye, Va~Yls 
tégy úgy, mint akinek semmije sincsen.; fele~tsd 
el, hogy dús vagy, alázd .. meg' , magada~. haJtsd 
meg fejedet a kisebbek elö tt, legy szegen~ebb a 
szegények között a szegénynél is es ha fá J a le· 
mondás. örülj neki és vedd fel a, te keres~te~e: 
és kövesd Jézust az alázatos~k es, ,a szege~,) ek 
útján. Ha kicsordul a szemedbe l a faJdalom kony· 
nye, mert elvesztetted azt, ~~it Is!eu neked al:al~ 
mas időben ajándékozott, konnytol mosott alCO 

dat emeld fel az égre és vedd fel a te kere~zt~· 
det és menj Jézussal a tür~lem és a m,efI"nyt~~:ba; 
't': ha felszárad az .UJ.' keg'yelmebol UJ 
II Jan s I lk d t merJ'-
ajándékok nyomán a könny, ~ta e "C e Xl' 
',' t' h tí1áuak érzése akkor IS vedd fel a m elln l a ~ "l ' 'ccal 

' k" nyu"ve' vált keresztedet es moso ygo ar , 
on c • d' 't" · Ami· indulj az útra Jézussal, a halaa. as u Jara, . 

kol' testi kínok gyötörnek és mncs orvosság é~s 
nem enyhül a fájdalom, amikor kinosilk az , Ji 
szakák ' és gyötrelmesek a napp'alok, ue .:::1::. 
szájad zugol6dásra, hanem vedd fel a te k . 

--; 



tedet és kövesd J Ózus t II Golgotllllalc lhján. :rt.n 
elle ll sógek iildözllok, h u vcs7.ó l yűk fe nyoge t llok és 
lIl eA'l'otl,oll t lc lke(l olvesz íli Ll Z Ö n YI.lA'n lnllí t. hu 
\"08zo]1(16I>e Jú lsz m in<louL Hln i a z Met.hoíl kö t.ött 
é~ nm i J~ odvoílő voll. a Jé t1.1ek, m)J'anc~o l cl eL a 
ké lsé,!!'beosés l, éR ocl o lö l'ődött sziyvcl vedd fol II 
to kC l'c~zlotlot 'éH monj J cz llssal ct bi z,l lolll útján 
i R/o nt J\O I'osve. Öl v!i r va és bizton r e mólve. H a 
JU1;jJékod va boköltözött ti. g'Y{ISZ, ha szemed h~lr-
1I111ta nom 111(1 .relsílilnld u i. u'z ö !"(i m l"Nn' ogüsától. 
Jw le lked bll j ~ i 11('10 tudunk c lfoiz u n lly adn i a z é j 
szn ldl bn J'l . e meld fel szom e ide t a tövj ssol Ul Cg 
k O l'on ~ízolt Jézu ~rl:l, zolo;zó n élJd il vedd fe l n lo 
ke l'oRzl,edct és kövesd öt H Z im á d koz:lf'; ú t jú n, -
Logyell az élet mindc n ú tja a kO J"c~:.d6 S bú t,
mely ik ú t :ielö ltetett k i llekl' d . indulj O:t. aZ0 1L 

p~lIHli-:Z és olégede tlellsóg: l lólkiil és v igyed .. a 
keresz tedet , Ha l'osh a dozn ak lú ba id éi-: wí. l1 ai d 
nJlIl llk sltl ya ;l la t,t, gOJ)(lolj il 1\1'og;níl1 ó n t és 8Ú
hl.l,it s Js lmlhez, a te A tyúdhoíl, hogy sc~dt::;eil 
Ill eg ml Ő orojévcl. Ha botla dozll a k lábaid H~ 
!'I tOlt, ha felseb zi k a.zt töv iRol\ , m elyok et a Rze u· 
vodéROk l'a kn~tk le a lilja, )le tor panj meg;. He tl"d 
vissza, liO kel'e~d a virúgoS utat, han e m ci peld 
kcrc~ztod , m ort csuk így :iu that. z c l J éznsho:t.. H a 
lefelé hll1ly ik életed csill a ga, ha , úgy látod. hogy 
kové:o:; máI' az, am i a da to tt ll okod, - ha úgy é r 'l.űd, 
hogy be telik .. lZ igél'et, Öl'öm;l1c l v ig-yed a keresz
ted és ne ~aj n á l d a z é le t vigság'ai t, csak me nj 
(' I ől'c nt a d on , melyet a te J ézu s od mutatott nekod 
R cseng .ien fiil edbe a szó : V edd .fe l a tű ke re~z
lede t és kö vess c ng·cm. 

VO.lna-c Jélok, ;]ki elle n t tudn a á ll ani II hív ó 
:;7.6'11 <1k, vo ln a-e lé lek , aki m eg'taga dná a k e r esz
tűt 6s a id n eh éznek talitJná a nnak v iselését, ha 
kozé11 éreznő az á rLatlan Szen ved őnek kezeit' Ki 
ftl., n}{i feJcsCl'61oé a s irás t a k a cagássa l, ha a r cár a 
é]'ú om lani. a nagy Szenved ő tisztitó kön nyeitJ 
Ho l vn n a z, aki megLaga du{~ II k e r eszte t , - h ogy 
lIofn ismf:n'j az!., - ha együtt mehet a Golg'ot.a 
1'd.,iá l' :L a Krj ~r.tussal , az Ö osdő tokinteté t ér ezve 
Hl'cá n és hívó szavát hallv a f ülében ' 

lTIgyetlon fén y pont a sötét éj szakában, fi lw · 
1'087;tol, cn)ejóbcu, II b á nat tcmető:i ében, a r emény
tele nség sötétjéhe n Kl'iszt.u suak ég felé fordított 
R1.cmc! ,Kövessétek e szemek s ugal'ú t, te~d ll l~ctel\: 
Rl"l'flfelc, ahol Ö kel'os te, b ívht a.z At,yát a í', Ö 
tusnkodúsa i kÖMl')e tte és n o leg yen nek t.ek súl yo' 
Rabb n kel'úszt horclozásn, a k ik bű nösebbok vag'y
lok Ó ná lü, akinek v á llál'a á rlat.lansúg'a dacár a 
holyezte II gonoszSág a sú lyos k eresz tet, 

Az élot ne a z ö.römeivel hívjon t itúket h,l uem 
n ltö telcssóg' 68 a "w,er otot á ll jon ol ő ttet~k m int 
II i vaUu:;, mol y J.'O olküldettetek, hogy g'y i.i jt~étok 
u l<c l'oAl. teko t 6s hOl'd ,íAtok mmkat bo ldop.: t udntú· 
vul a1l1\uk, hogy ezt kívún ta l(>1etek J ézus és O 
m~,g~~öll n y íl maj d titek et és meg ,; uta lrtl flzza II t i 
c ] 'o~uket . rnely I'olomet Ö hozzá az Atyánuk hnj
léka bn Cl Z Ö il'gu!múna!< és keg yelmének lljllll
d6k ávnl. 

l1elyozd cl lelked m indon él'Zt'l!Hh a kereszt
fál'U. n e logyen n te örömöd é::; ue legyen a te 

fÍt~lltl1rnact mtta, mInt ami 3. ltQt'Cf.l.1,.tti'ln elr/, 6 
ll. ke l'c8zt legyen életed jelképc célja nu .. r , ~ 
és Öt'öme. • , VOSBcg(' 

Dr, ]( endecxlj l'>úlni. 

MAI KÉRDÉSEK 

Vallástanitásunk 
a szórványokban 

A j övő ne mzedék ön tndatos vaH:'SO"" '''lga b'. '. '. < ,.,1;< ]1.-
to.s l,tasa 8~cm ! )~ n t~abÓl uillcsen I" ontosabb eg y-
il ~l z l ~O !lUI SSZ !Ó l , {e ladat ~ vallásos llc\'olésuél. 
h~'y il u~U~lk l]Jve ~ , nag'Y szama na k s,.ó rvú nyvolta 
.Ill l u.iI, SZ lLltC Ic k uzcl b e te t len !lohézségck e lőtt úll 
ezzol a kén léssel ka pcsola tba n, A mai. hel yzet és 
a z utol só évekne!, revc l'zú lisokbal: ol'yan S'LO m Ol' ll 

m érl cg'c mcg mula t tu, hogy 11em tebet iink eleget 
c nne k tl. k é rdés ne k a megoldás fe lé va ló segílésé
hen, M indon erő, munka, id ő é!; fÚ l'a d lsúg. ami t 
e l'1'e I'onlítu n k eg yházunk jövő építeséllek a sik. 
j :l ll , sZÚZSZOl'OS é!i ezer szeres katna tok .. lt hoz. 

A lelkésznek e l sődl eges I'ehlllal:t a vallásos 
ll cv c léR el végzé~e, OU, a hol II lel1;:i pá"Sztol' cS~lk 
:->Il j át gy iilc ke:t.etébe ll eg y p olgú l'i küzsóg halá ra in 
belü l vég-e z mu nká t, ott k önnyebb eunek a 
!'oladalna k a megold ása. , Ott awn bnu, a ho l ti 

h ivek HOg y túvols ágok ra, eg y mástó l szé~szó rva 
é lne k, Olt igm\ g yakran szinte le küzc1he tetlellok 
II nehézsége!.;, A z utolsó néhány esztmidőbclI , 
m oly itt a magya r fö ldön i s il v:dlás i ön tudatra 
óbredésnek ideje, a l. eva llgé l i l.;u ~ eg y hú7, is nag:" 
o rőfeszítóseke t tett, hogy szórv ú.u yokban él ő hívei 
gondoza sú l' l1. és a szórváuyokba n él ő hívok gyer
m e kei vnll ilsos novelésér c öná lló lelkészt bi l.to · 
s í tSOJl. A mu l t ha llga tó la gos megegyezésót, mel y 
Bzori nt ott, a ho l ne m volt mindkét 1'ólnok lelkésze, 
o tt az ova ngélikus u. l'CfOl' lllútu s cs a )'ororm i] tll ~ 
a z evungéli kus ór ú ka t látoga tta., a g yakorl a tban 
teljesen I'e h noudoiták s ma m úr nagy úldozuUa l 
g ondos kodtak külöu-külön önúlló \TAllás tallí tits uk 
megszcl' vezósórő 1. Ha p edig ök. nlcik dogmat ikai 
lag ol yan közel ú lla ua k eg',Y ll'uís'hoz, nOm tar t júk 
olegouclőnek II m ús ik tes t vél'fe le kezet le lkészónek 
neve l ő i munká j át, akkor menn yivel i nkább szük
ség es a z, bogy nli is e lind í tsu k Öll{llló uu itúrillH 
nevolői mun ká nkat s a zt oly an s zéles s íkra l e ~' 
j ossz i.i k ki, nmi!yent a lehe tőségek csuk ongedo
I yozuek. .. " 

A mi ko!' úgy lmW tújim II buc1apes t,kol'uyck l 
szórvún yokbu l1 m egi ndult az I ste n t iszte le tok t.fl ]'· 

t ÚSH 8 k ia la.ku lt u m u i r e nd, !tkk ol" lI O!)l i-Iokk ll l 
a z u til.l l boi ndítottuk il pesU,öl'nyeld szó l',vún yol, : 
bau a r endszer es vnllá sól':.'i.kat i s. .A tnvoll1.blH 
sZó l'vÚJ]y okbull, ki.i lönöso l1 obt. nho l n.z I s tOll tl$Z
telot he lye a p ]'otes túns templomokban VUll . g'Yllk
I'an foszólyezott on nek Il kÓl'd{>s llek ll. bolygut íl81l, 
~Hl n úl is i ukúbl>, mert lúszou Hzt gondoltuk, hogy 
csa k né hllllY gyenuekről " au szó. Az óvent~ lU og
tartot t számadásolI , HZ eg y h thkö l'i közg y ulésok
k el ]{apcsolatos tll l1 iie-yi j elen tősok 8 0l'l1ll dbbbon-



Wnk roá arra, hogy mil yen ,tlflgy szá mban "vnn
lin k olyan g yonnekoink. aJclk uel~ 1'6szmmlnOK 
II l1itl~ l'ill" vnllúso:,; ucvolés ho.l~ ~ ~l'll, !og (ogóko
lI yllbb (1s"londoi l;:nok oz i~eJ(m tn.vol Ulara~~ualf: 
/11. 1111 ihí I' j us 87,oJl o m óHoto éi:! .t.hpJ{d:~ {dchlsu,lLól. 
lJIl~iW Il ll lf,o nb:1Il ezon II IÓl'OIl/ IS .é rt~lnk e l v~ Ia.
IIlc!ycs cl'cdlll6nycJ.-e t. l\'l.a JUH I' tiszta u á ll (l1l1ld
lI yó,junk o l őLt fL ;vnlós{tg, t udntáb'I,P -v,agy unk. tm
Itnk, hogy II mogo!(1I1s cSlIk 11 '1. umtúl'lu s \'aI1 !l805 
1Iovolésoll ,kOl'cszli.i l a dhat er edményeket, il )) I'ob-
16mÍlt nw mór c~il1 k a z alkotju, hogy ezt h ogyan 
vozossiik kCl'cszt ii I Jn i ndoll felé 8zcl'tesz.6t a csoul,a 
ol'szágban. 

OU, tthol Jlincseu,e}, le l1d piH;zloraink és a hová 
II l~i ",oJ ságok és ~IZ i elő htú nyu. m intt 1I0lU t udnaJ( 
e lju tni, ott eléggé Je l nem becsülhető ért~kü szol
gú lal:ot végezne k a~ok II v il :1gi hLyoink, a ldk 
villl~lkoztak ll. v~ll~áshl1lHásuak unihhills szelte
mű vezetésére, Az j~le i eszte ndőben e lkészítj ük 
HII egész O I'~Zlíg: btlll szerteszét ta nuló ifjaink ka.
tHsz tCl'Ót s éVl'ől -óVJ'o CJllwk c:d apj{1Jl tov{lbb kísér
,jük ullitúl'ius finlaljnjukHt. ba lehet e lemi is kolai 
tUI\uJásul, megill,dl,ll ú,si'ltól egészen a dd ig, nmíe; 
közép fol,,] inll,uJuHluyaj kut be fejezik. Az Ol'szilg: 
öss"cs középfokú js kol {dlól bm:,ze r ezt,iik az uni tú
I'ill~ növendéke,k adHtu it ~ a z u tolsó né búlJY óv-
0011 Jegalá bb ötven unitúl'illS növeudék\:lt j uttat 
tunk ll1 át:írillS sze llemű lI eveh~shez, a kik eddigelé 
ozl nélkü}öztók . A mi szit ma l'án.vuuk és szétszórt
siigullk uugy vo ltn miaU, ez lS .j el entős és m eg" 
becsülendő er edmény, me lypt remél hető leg a? 
idéu ~s jövő l'e még tovább t ud u nk majd kiépi
to.lli . 'Ezzel kapc~o l atban azonbau r eá k e ll l11 utnt
IlU Ilk még egy té uYl'e is. A multban gyakoroltuk 
azl, hogy Cg:'lCS sz ül ők m egha tnh uazást k aptak 
~lI'1'a , hogy gyel'mekeik unihh,j,us ne\\el é~é l'ől a 
Hlcgkii ldött taukönyvek segít$;égóvel ma.guk gon 
dosk.?dj'l nak ~ a y i;t .. o;gát magil Jl v i zo;ga a laJdábnn 
veu'uk be az il yen növcn dókeldő l, f:.ok hel yen Wl.On 

bun .. ~Pl)en az ide i év e lejélI hefutott jelen tések 
<llnp,llllI I.l ~ t- úll~lJ>íLoltuk meg. hogy néhányan ezt 
ne,lII . vel~ck e lcg l,omol ~ra n, Illel't g'~rc l'mekeiket 
IlI,Cg'l!': , musvnlhlsú vall ásoktató vi?,sgi'lzlnUa le és 
l'e~"esl tcUo l"en d!,;1.e r es oktatllshnn. 

VegYiik , tudomásul minclny6.inll , hog~{ ninésen 
OlY.fl l,l.szubl.lly, VHgy r endelet, rnel)' nek a JHpjlln 
lIl\ l~lIrlUS vallús ú sziilőt arra lehetn o kén ysz~l"i -
tl't ll hog'y a l ' n,'"tt ll ' 't" ' 

, ' " ' ' u~, e c nc l'C Hlll él l' IUi'; vllll Ú~ Ú 
gyermeke m~lsval\iH,ú vu ll úi:ió l'úl lalogosson. l ;y 
ha \'an '11. c' , lo r I ' , , . , 
1" , " I . ~Ull.l lan O~ nz C'tICf.:H Il YH I)H II un itá. 

I 
~ 11 ~ o~d,tld nt. a1;:-1;;o ]' cgy h úz~í)Ulk Ö .ji\ hút own II 
nn.m l ~ so· I " h c " s gol ~cgcrc. ogy IIZ, eg'y h;"l/; 61'1 II csa Jiu l 

l ,g~: "tt ., ll evoljon n l'iatn l cmhcl'pa líw tú!lÓI ogy-
,O t 011 on l\llht.o~1l ' 116' . . . 

o,, " ,II m egu . 11ln Ü I l"IU S omhe rt , 
Kar • ."tc80nv ii iillO lk l ' , , 

k ' , I ' po n H mu vnl mc '" c ,"v IIJ'altb '''Cl' ete t. t ll" k ... 0, . 1101 I o \I n ' . Egy kan'tc8ollv i" kör lovólbon 
(; Pll':!'é~:,ll,~ nll~ ~;I,~ 1 , i :-; IY~?g.i( !le l l t. re li,o l'Oi:\tii nk lIlill ~ 

"e ,ozolllskolu >-I '''yol' ·Il ck t b 
Il""ll" k t '" 'o. I e s euno c ... ·Y-, " vozo o,c ' t " o, 
, , 1\ " . lilii a nu g hit é nok mc~t"l't'l ·':l , 'a 
l'~ ' 1)10 l S' I . .. l '" Uo, ~ '' ' ' 

';11 'hívcit " ~~k Oli , ~ldaü~ el'ö~í té!':él'c bu"dí toUa. I'in -
cgy'cg~t k ülün ~:t;l u~:r" ~ 1 · kCtZI~t l'. melyek III i ndogy i ko 

II UlUny erdt'meluo az unit{ll'i us 

öntndat fojlődésének 01. útj /\n. E lfjóf:l orban is Oll
Illlil l<n.,J?llln~ v{t luszoka,t, aho l nővOllflékc Íl1k ~z't-
H,,6qrn cl nc l<. Oz iguz i Rz6 r vD nyokhuII nllol > I c 
. bl f " . llZ cg

:~~~ )<1 1 ~ . O~'o,I,. ~!lOl·t, leginldtpb nólldi löz ik n fe lé
.Illk JI ) uL~, SCA',~ to kezeL. .A gyo q ucl< ok I'agns,",kod{l~ 
~ ukl'ó 1. hu Ség· u kről biztosítottak korog tele k 

I t l " ' ( ' , . fi up-
eso n , {J~p~esoll ck Hz útját, s minden tanl;lsztala-
t. llId( o(]rUntltyul1', ho~y hQ!:>on16 megkel'''sé, \- l, 
J' lb " ll I II vo o.nc. c e."GRU 1e '0 , 09 vn.llú ~ J)ed Hg6g illi órl6kc VUII, 

Ezt a ~oll flo1 atQI szeretnénk l.:i.lJővítenl é~ 
l)eleknJlc~olnl a 1Uil.~.Y al'k\l t.i A":yorrnQkoyan1.ltabh _ 
1ll1,k 1'~~ l1l:1 s.o 1.~ tt1.t;ást]~ .1 ~ i QgésZi lii uuitáriuf.l jin tuda
Lot e~o~Qg l to munln~]aba. a mikor az Unitári.us 
El' tes l ~ö m ellékletekont lOg'n.lálJb évente kétszer 
~gy, llcgyol{l al a~ m,~lI ~~l otet akll:runk megjelen, 
I ~~nt, 1,11 ~lyet megI,uldu nk mindOTl ul1ihhius tan. 
kote] ~s cs ta n ul má nyokati fo lytató gyer meknek 
I~ ogy hezze ~f J á5ls~,t h~gy og'yb á1.(\ törőd ik vele: 
logla lk.ozt:ttnl akarJiI, es nom ongedi meg a"l. 
hogy a,r. lde~en tengerben elvesszen a mi. szá
II1I\[~kl'il, Ha I~tel'~ seg'ít és a hozzá;iú,l'u lil s t lll el~'
]\apJ~l k. a kl,or nUll' húsvétr a l(ósr.en lesz az el ső 
sznmu nk, ahol rö vid hilerős ítö cikkek mellett 
maguk a gyermekok iR megs;;;ólalnának 68 aJl.Ol 
n lkal mu k vol Ha aLTa ÁS, hogy az unitllrí llR vall ú~
o~datás kérdéseit" ől a szülőket is fel v ilágos(tússal 
1 1:I~$lIk el. V ég' iil p e,dig u g'yan itt c~il.l álhatnállk 
pl'opnga ndil t magyil. rkü t i gyenueknya raltatásunl<. 
na k is . 

1\fi, n,kik most őszin to örömmel fog'alko7.unk 
oz?cl a ké rd é[olRel Jl8:;t'Y örömme l vessziik a leg
kisebb tanúcsot, gondolatot. figyelmeztetést s vál" 
j uk 6!'; ].:.él'.iiik a zokat v id éki megbízott valhiR
oktl.1Uttói nk t.6 1. a szü l őktő l és minde n ónleklődő
tö L egym·án t. Közös akaraUal és szer etettel olyan 
erős "{Irat ópítheti.ink. öutudatos erőve l kapcsol na 
og'~-be vala m en n y i unihlrius növendé kü nket, hogy 
é pithoRSii k és erős í tsük benniik és á lta lun k ~IZ 
uuiU,l'iu fol jö ve nd ől'. E' soro k k özött megh úzódó 
gondol.ltok töredékos tOl.'zóm ivűl tnT(bnn i s, e nnek 
fl g'ondolatnak ébroszgetését céloztúk, 

F erencz .J 6~sef, 

IFJUSÁG 

Mese a mustármag ról 
A musfill'mag pólrUtzalM mind~Hki. ismeri, de 

a m O$o;(\ióf, l'ajtmn .kivi il .i g·oll keVCS('1l balloUák, 
Vllt,O' O l vll~ tltk. E lmo ndom toh.U, mort llUg,VOtl 
!';zé p és tanuls{lgos, 

]~g':'-·$o; zor vo lL egy ik },{osool's,",áqhilll egyegó· 
s:t,Cu hi(':.,; ike egy ház. E bben a;r, eg','flllizbun Ilng-yo n 
HlIg:,-' ,"olt. az összcta r ti'ls és n s;r,orofet, mert cSilk 
i1!"Y (Ildbll( védekezui a szomszédos c:,WhÚZHk 
llilollség'c: .. ;J,cclÓse és níga lmai clleYl, Nell1o~ak a 
vezefi) emberek. hanom a hivok j.,. lL fé rfIllk 0S 
ü nők il,ZOIl rrll'adozt8k, hO:;!T egyluiz ll kért minél 
Whhűi. togyonok 8 ez{' l h~l jövő,i út biztoSitSllk. 

]~g)" !izép tt lLpO U a vozető$óget nlO~!: llito.g" iLtt1t 
og;'" :lsszo ll y Ó~ ig)r S1.6 1t az olöl,iiu'ó férl'i ll tdlO? : 
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J!:u is szeretnék valamit teuni, amh'ol nektek 
;egitségctokre lehetnék. Sokat goudolkoztam raj 
ta, hogy m i,-el is haszmUhatnék a legjobban és 
most végre megtnJáltam II lllegold{lst !" - Kicsi 
JllUs tármllgol vett elő. ma jd jgy foly tattu : .. Ezt 
<1 magocskát tlllllltam olyan ta lajon, ahol soha
sem kelhetett. volna ki. Megsajnáltum szegónyt. 
Gondoltam, bllzaviszem s ob'nn helyre ültetem, 
ahol szépen fejlődhet. A mngoeska hálúsau nézett 
rám és ezeket mondta: "Tudom, hog:r sokat gOll
dolkozol azon, hogy mit tehetnél a te kis egy
bilzad érdekében. Ha m egfogadod a tamÍcsomat, 
segítek ra jtad. üHess el engem az egyh áz belse
jébe és ápolgass hüségesen m indeunap. Én hama· 
rosan megnövekedem, iigakat, leveleket hajtok, 
de az én termésem nem lesz olyun. mint a többi 
fclké, mert én csodtHa1"os mag vagyok. Az én gyü
ll1ölcseim munkás fiat.al .lúnyok ·lesznek. A te fel
a datod pedig az lesz, hogy őket Áldúsos munkára 
szokta sd s .íg)7 segíts egyhft zadon! J" - Engedjé-
1ek hát meg vezető testvér eim, hogy megfogad· 
jeHn a kis mag tanácsá0" - A bölcs férfiak 
figyelmesen ha.llgatták meg az :lSSZOlly kérését. 
.i\Téhany pillanat.jg csend volt, majd az egyik kö
zülük ezt mondta : "Teljesítjük kívimságodat, 
Jegyei! itldás a munkádon'" 

Minden úgy történt, ahogyan a zt a kis ma
gocska megjósolta. Nemsokára buzgó le~\nyszívek 
és szorgos kezek vettek r észt az egyház nehéz 
munkájában. 

Egyszer a mesebeli asszony kirándult a cso
dálatos fa gyümölcseivel, a fiatal leányokkal. 
Szép l.-is tisztáson, csobogó forrásnál telepedtek 
Je, hogy megpihelljenek. Ekkor váratlanul, mint
ha csak a földből bukkRilt volna ki, eléjük top
pant egy hosszú fehérhajú agg'as.t.yán s így szólt : 
"Vándor vagyok s az egyetlen. aki szabadon jelr
hat Meseországból a. va lóság ország ába, mer t 
bűvös erőkkel r endelkezem. Sok csodálatos dol
got tapasztalt am életem folyamán. Egynéhányat 
elmondok bel ől e nek tek, hallgassátok." És meséli 
a valóság országáról érdekesébbnél érdekesebb 
dolgokat, Mi. II tán elbeszélését befej ezte, el árulta, 
hogy már jóideje figyelemmel kísérte hallgatói
na~ munkásságát és mivel azt nagyon szépnek 
}B:lalt~, me~ a~a rj.a őket jl~.ta1 1llazni: "Rívánjatok 
)armIt, telJesltem fogom ! A mesebeli asszony 
arca sugár zott a boldogságtól s azonnal felelt rá: 
.. Oh,an. c;sodálat.os dolgokat meséltél a valóság 
o~'szag"arol. hogy ezek után csak egyetlen kiván
sago~ lehet : Valósággá váln U" Az aggastyan 
mOSOIY~ott csak. intett kezével és a mese alakjai 
megvalosultak Bevonultak a valóságba a mi 
életünl,be. . , 

, Ed~li. g t.a r t a ruesélll, De mert ez a mese valóra
~1 <l .lt , hat.a valóságban folytatódott tovább. Figyel
Jetck lUeg egy kicsit, h iszen az érdekesebb fele 
most követ1{Czik 

B ar meglehetösen t amás vagyok, úgy érez
i~~u •.. hog~. ezt a mesét el kell hinnem. :És valami 
buv~s er ? ~lTa kényszodtctt, hogy megtaláljam' 
mesem hoselt. Mielőtt ú1"nak indultam volna, gon

I 
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dolkozlli kezdtem, hogy merre menJ·ek b l . k . d' , . • o IS 
ez Jem me~ kutntas~mut. Gondolatban sorruvet. 

tem az egyhaz.akat. ~1tkor az uuitnrius egyházhoz 
értem, megdobbant a szívem. Ereztem, hogy most 
h?lyben ,va~yok. E Uútogattam a templomba, de 
h'i~ba I.lczelődtem jobbra-balra, hiába figyeltem 
l~luden a~'cot, semmi kü lönösot ncm vettem ész
l ~ . - Eg) r e nyugtala nabb lettem. Egy csütörtöl
dellltá n. újra ellátogattam a Kolulry·utcába. Miu~ 
d~n fehratot "égigböngésztem, minden ajtót meg. 
bl.lmultam s egyszer csak egy kis titbl{m akadt 
Illeg II szemem; P el'czelné Kozma Flóra Leány
egylet. - A labam szinte gyökeret ver t. önkén
telenül megnyomtam a csengőt. Néháu~i pillanat 
mulva bújos lányka állott elöttem. Kértem, hogy 
mutassa meg otthonukat. "Bel{,lltem _ és mintha 
Clsak egyik kedves mesém valósult volna meg 
Csipkerózsa ült itt a szövőszék elött és szorgal~ 
masa n dolgozott. Masok könyvkötéssel szorgos
kod tak. Vezetőjüket l\1ária néni néven mutatták 
be. P ersze rögtön az a kérdés motoszkált a fejem 
ben, hogy ő-e az é n mesebeli asszonyom'! NagYOll 
furcsún n ézhettem rá, mert megkérdezte, hogy 
mhe gondolok. Elöállottam hát nagy kérclésem
m el: ~inclig ő volt az egylet vezetője' Nemmel 
felelt, a zután egy kis történetet mondott el a 
leányegylet keletkezéseről és régebbi munkájáról. 
Igy tudtam meg, hogy a drága mesebeli asszony 
Enyedi R óbel'tné. Az ő nevéhez füződik az un i
tárius leányegylet. Hogy most miért 11em ta lál
tam itt, csak azért van, mer t a valóság emberei 
lelkesen küzdenek elveikért és sajnos ebben a 
nemes harcban néha gyógyíthatatlan sebeket ejte
nek egymáson. Enyedi R óbertné a r égi Mária 
néni is ilyen 3ebet kapot t Ezért nem folytat.ha tta 
áldásos munkáját, 

Ezeket hallottam meg az új Mária nénitől. 
Örömmel tapasztaltam, hogy ő is a legnagyobb 
szeretettel, áldozatkészséggel és kitar tással foly~ 
tatja megkezdett munkáját. 

Körülnéztem a lányok k is otthollában. Min
den bútordaJ.'abjukat magyaros motívumok diszí
tik, Mindenütt csin és ízlés tanuskodik a lányok 
ügyes keze mellett. Meghívtak, hogy jöjjek e l, 
a legközelebbi vasárnapi összojöveteIii kre. öröm· 
Illel mentem el és azt hiszem, sohHseID bánom 
m eg. Amint ott ültem közöttiik, körülöt tünk csupa 
del'üs, mosolygós leanyal'c. csupa valódi szer etet, 
elfeledtem a hétköznapok ezer gondjAt, el min
dent, aini fáj. 

ö sszejöveteleiket énekkel k~zdték. M~nn yi 
őszinte bizalom csengett a bal1glukban, a~llnt II 

_ Hatalmas Isten győzhetetlen várul1kat euekel
ték. Utána Má.ria néni bibliát olvasott és besz6lt. 
Nem olőtt.e l eirt szöveget, nem frázisokat, banem 
ti szta c;z í"ből jövő igazságokat. Ezzel ragadta meg 
a lelkeket s ezzel I{mcolta magahoz. 

A Usztújítús a legnagyobb egyetértésben jÖr
tént s nem hiszem, hogy csak egynek is fáj ó Il YO
mot hagyott volnil a lelkében, Most vidá lll esove
"'és következett, Nekem fényképeket mutnttak II 

~leseb€lli szigetiik l'ő l, cl magyal'kúti kis házuk ró l. 



, tt ·tuk ho<7V azon R néhány napon, amit Latszo raJ , eo.>' ük' 
.. tt t .. ltöttek a szeretet a vezér . 

egY~mi:t ott ültem nálu~, .~ll~uaJlhatat~an vágy 

tt l hogy örökké kozott uk m aradJak. Úgy 
fogo e , 'f ' . I ' d . Ih az öreg Innstar a agai sze l en, 
éreztem. mm a , l ' k É . t 'tf glláuak es mal'aszta aaua. s de bIZ osan a o . ' Iá l . d l "agamban p edIg nagy h a va 
Itt mara am. ..lU t" ' ld ' ' I k' 

d It " ltetőjére és ft rrCl'cm o a asa er~ gon o am II . • d , . t 
tem arra, aId most nyeSege~l es gon kOikzza a~lal . . 

D ak rá hanem mindazok.ra. a · seg! se
e nemes. k "k' . . 

gülu'c vannak és akik meg a arJ8 lSlUerID ~ IDI 

munkánkat. ' 'k 
Igy hangzik a valóság országának egyI 

'" roeseJe .. .. • Dm'zsi Lili, • 

KRÓNIKA 

NöszÖvetségünk ~életébÖI 
Nőszövetségünk egy év óta minden hétfő dél

után 4 és 8 óra kör.ött ,.kötök~" delutánt tart. 
melyre minden unitárius nőtestvérüllket szeretet
tel várunk. 

A kötökéknek kettős célja van: ismerjük meg 
egymást. Ébresszük es el'ősits.iik magunkban és 
testvéreinkben az unitárius .öntudatot, Másodszor 
munkáink által szerezzünk másoknak örömet, 
belekapcsolódva a karácsonyi segélyakcióba. Dí
szítsük Istennek h ázát egy-egy lÍrasztal terítővel. 
Szé-pitsük helyiségünket, hogy aki oda belép, az 
igazi székely erdély i otthont lásson benne viszont. 

Karácsony előtti teaestélyünkön kézimunka 
kiáBitást rendeztünk, a megm aradt kézi munkákat 
saját otthonunkban allítottuk ki a Leányegylet 
liiállításával kapcsolatban . Összes bevétel 100 P 
1.0 r. Ezt a szép tekintélyes összeget a következő 
nőszövetsegi tagok kézimunkaiból kaptuk eladás 
útján: 

Költő Andrásné 2 mackó (sorsolás) 24 P 50 f, 
- özv. Török I stvánné 7 db. h orgolt terítő 10 P, -
Simon:yi Sándorné iparművészeti apróságok. 10 p, 
- vitéz Nyiredy Gézáné 1 db. ,toroekói párna, 
3 kis teri tő 10 p, - dr. lvlikó Ferencné 1 hímzett 
ruhácska, pyjama, 4 pár babacipő 8 p, - ürmös· 
sy né Benczur E lza 1 kancsó, ] dohoz. 2 hamu
tal·tó 7 p, - Czeglédi Józsefné 1 írásos párna, 
1 teritő 5 P GO f. - özv. Arlow Viktorné 5 áll
kendő 5 P, - Miklósné Papp Irma 3 receterítö 
4. P 50 r, - Török Erzsike eladott kézimunkái uhio 
részesedés 4. P. - Józan Mi.klósné 6 gyöngy asztal
kendő szorító 3 P, - Vernes Judit 2 kö nyvjc!:t.i) 
2 P, - Csiki Gáborné 1 Írásos ruhakibajtó 2 P, 
- özv. Viola Miklósné 2 terítő 2 P _ TIíró János
n~ ~ óratartó 1 p 50 f. - Rádul; J anosné 1 db, 
tuparna 50 f, - Csiki PáJllé 1 teritő 50 f . 

A megmal'adt kézimunkákt a következő tan-ol{ 
készítették még: özv. Viola l\1iklósné 1 db. hor
golt p~rna, ö~v. Nyirő Gézáné 1 horgolt terítő, 
13?-rabas Ist,:anué 4 tel'ítő, Koltay Benőné egy 
parnára val0, Posgay J ánosné 1 hOl'gOlt terítő, 

Ráduly- Jánosné 1 sál, 1 fazék fogó, 3, db, tilpárna. 
Schey Ernőné 1 horgolt sál, 1 gall6r, Vernes Judit 
1 könyvjelző, Simony i Sándorné :3 tiípnrna. 12 kil'l. 
szalvétagyűrü, Biró Jánosné 2 db. ól'atartó, Du7.o
gány Anna 1 k is kép, özv. Arlow Viktomé, Gvidó 
Béláné, Czeglédi Józsefné 1- 1 kis tel'Ítö. 

A kézimunkák anyagját és hozzávalójút mind 
ajándékba kaptuk llőtestvéreinktől. 

Karácsonyi vásál'unk jövedelmóből 44 P 78 f-t 
az 1937, évi karacsonyi akciónk enljaira adomá
uyoztunk, 4 P értéldlen egy testvérünk részére 
hálóiugre való anyagot vettünk, 4 P -t pénzsegély
ben adtunk ki. Összesen 52 P 78 f-t fordítottunk 
a kézimunh:avásár jövedelméből az elmult év ka
rácsonyi segélyezéséhez . 

A megmp.radt 47 P 88 r-en pamutot vettünk 
és szorgal masan nekiláttuuK a jövő évi karácso
nyi ajándékok elkészítésének. Meleg keszt"yűkt:t, 
lélekmelegítőket, btrrisnyakat kötünk szegény· 
sorsú gyermekeink felsegély ezéséro. 

Elhatároztuk egy vándor ba1.HJ,l.;clengye ldszí
fését is. Nagyon kérjük t estvéreinket, ha yalald
n ek f€'lesleges babaholmi,ia, pólyája. párnája, taka
rója, il1gecskéje l lenne; jl1ttas~a el Rős'lövetsé
günknek (V., Koháry·utca ~J. U. cm.) . eg y
gyermel{kocsi már reudelkezésüukr,) ál! a vándor
kelengyéhez. 

Szeretettel hívjuk újólag asszonytársaillkat, 
mert a mai nehéz időkben minden unitárius te!:it
vérünk munkájára PS segíttoiégf:l'O) lIag).~ szükség 
van. Isten á ldását kér jük további mnnkánkra. 

1)ité~ Nyii' t dy Gézáné. 

JÖVÖ ÚTJAIN 
, 

Téli konferencián k 
A konferenci ás tábor 1933-ban kezdette meg 

munkás"öitgát és azóta évente meJrrendezi nyá~i 
és téli konferenciái t. Az idei év {}jabb fordulo
pontot jelent a konferenciás tábor munkájá,?alJ' 
A beszámoló gyülés az intézőbi'lOttságot .ú~y a))I ; 
totta ös~ze, hog:v meghlvta annak tap:Ja~ ~l?~e 
ea-vháztál'sadalmi 'Szerveinli: egy-egy keDvlSeloJet: 
n~ert ezen keresz tül is bizo ll v~ágot akar tennt 
arról az alapvető célkitűzésérőI. hogy legfont<?
~abb fel adatának az egyházi önt~Hl nt ,éb!e,sz,tget~
sét eO'vházunk tae:iainak nwnhlba alhtasa~ ~I:
l oz~,a . ""Konferenciáit neo} .k h:ft.ró l,a~osan az ifJ u
ságnak rendezi, hanem hl vJa. C:S v<'lrJa .azokra e~y.: 
h ázunknak mindenegyes tap:]at. - aI\:I a cselek,p 
unitál' ir.rous útjain eszmét adni és feladatot ve· 
gazoi akar. , , 9'8 r b ' . A jelen évi téli konferenCIat 1( ;! . . e, rU l!-1' 
hava 20-23, nao;ain rer.deú meg :t 1'vrlssz lO H~z 
(lX" Rőgyes Endr e-u . . ~.) tem~lomaban .. 20-.811 
d, e. 10 órakor a me~!I1Ylto, Istentls'll~el.et('n lJ~atl · 
kozik Fere1/cz J óz~ef lelkesz. egyhazl . .beszed~t 
mond Dr. [ 0.'5,<; Etek. kolozsvári 1eológla~ n.~a~e
miánk dék:i.n ia. A konferencia ~arom el~l}dasat: 
,.4. cselekvő 'lmUú1·izrn'l.M, ú.t.iof' ('!men tal'~]ak me~ 
a felkér t el őadók. minrlen delu tan 5 ó r aI, ke;tde,t
joel. . 21-én Dl'. V eress Pát NI'JIF. t . . 'in. tana", 22-e!t 
Pethő István lelkész, 23-án D1'. K1 SS E~ek teol. fje
k.án. Az előadásokat rövi·i !l tlÍ,tat yezr.t l be és vIta 
követi. A konferencia befeJeze~ekepnűn 23-án oste 
a gyülekezeti teremben teaest~lyt tartunk. A tea 
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me~váltásj ára a nyári konfcrenciai költségek 

"

H vára, önálló ~ercsettp.l bÍróknak 50 f., az ifjú-
. ak"O' . !'flp:n - d. • ." l k k'" "1 - A .: _életformák fele SIC~ elJr )(~I'C "' ozu , . \'1;1e l találják IDeg 1eJk"!l.k nyu,galmat ~gy
e7~ re. o ' .. t t níÚísaibflll. A lnradt es ~gY.l{Ony· 
har.uuk t!.~~. a ~ illő nnitárius léleknek IS UJ fOl'· 

lly.etlJ~eWo:~~I~j! s a cselek1JŐ 1:l/ni'lúrizmu~ útj4n 
n~ at .~e .. t data megtalálásáboz. A kOllf.~reJlCJa 
SIC nIC gtO u akar útjelző segítségünk lenUl. 
ezen a-z II on .' . . t \ · 1 

K · .. k m,·"dcnkit bog'y vegyen reszt a a
erHn • 'nJ · \ k" .. le k .. ' ainkon egviittes munk» ;:1'0, 'ozos c~e -

k~d:ivállahisullkról nem maradhat. el, az eg,y Igaz 
J sten .áldása. U Jvary Laszl6. 

Törvényt 
alkot a ma.gyarországi unitáriusság. A törvény
alkotás Jelentős lépés 'tn'i1ule'tl. 1.estüle~ eletében."A: 
törvényt a kényszeTü 6'.zükse.q hozta lét~e: mm-t ~s~ 
e,(jyházalkotm.á't1yun,k ala:pján Icolozsvan egyita~_t 
főllatóság'loik :iogait nem tudja t01Jább gyakoroln1 .. 
A 1Jaraura,fusokban lelekl.eteU különválás felett, 
'elszakíthatatlan láncokba összefiíz'üe marad meg 
a lélek egysége. Ezen az új szervez'3ti törvény 
'nem változtathat semmit és ezt állandóan emlp.
kezct'ben kell t-a.rtani mínd á krit oldalon. 

Alkotmányos formák között a közösség a.ka
t'ata és elgondolása kerül be a szabályok sOTai 
közé. A ,r;za.'bályok a való életet mindig csak mefl
közelítik, de teljesen ki nem fJw1,íthetik. A jelen, 
ben megfogalmazott tör'veny a jövőnek szól~ de 
az módosítás utján (fZ élet követelményeinek meg
fel-élően, mindig 1negú.jítha'ló. 

A XVI., XV Il. századba.n, erdélyi indításm 
elindult, de nagy szétszó1·tságában önálló életet 
élő magyarföldi unitárizmus elveszett, az erő::;za
hos tJlet sodrában '1negsemmisiilt, mm·t nBm 'volt 
erős szervezete és nem tar:totta .fonn a lelki kap
csolatot erdélyi testvhei'vel. A jelen ís ddve 'oan 
'tJeszedelem1Jwl. Többen vannak azok, akii.; nevet
nének -sorvadásunkon. mint Ö1'1)endenér/.(~k nyara-
1Jodásunkna.Je. Az erdélyí unitárius elem és ezek
nek utodai most keverednek a:~ egyházi életben 
fl. 'tnagyar alföld és hegyvidék wz,itáriusaivctl. A 
h;ie,o.yenlítödés folyamatában iigyelniink kell 
azonban ana, hogy erdélyi iiTökr:;énünket: lelki 
(írtékeink nwgő1'zéséfJen, az unitál'ius ö1itudat e~-ö
sitése, az áldozatkészsen es öszct'(trl.ás ripolá~ában 
az új tÖl;vény betűi 1cözé 'i.s ' ú/m(cIYü!c é,<; minden
Idben erdélyi és magyur-töldri. 'szdnnazású. uni.lá
"/usban újra élő valnsággá tegyük. 

, 1- törVényt emberek uU~ották, 8 fJzéTt jtJszán
deku elgondolál:iaik meUott 'fnanulhattak fll)l~an 
f(~vedések ·is. De a legf,ökélelesebb törvény sem 
I' ('!.I~~ ~yyedül üdvöziló. Es (,z 0, /.efJj'ontosabb a,zok 
kozott. amil molSt 1)wnclw/t'i ak(t,f'ltnk. J ól jegyez
zük meg, hom) az 11,j lör'/1én:y önmw,(Jában még 
nem szül új élet,et, TfU3U ne'tn, ' v .'zet It feltámadás 
f"elé. Eszköz úten lcez6b(M, melyen á.t u/at mu-
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taJ akarata me.oval6sitása felé. Kerctet és lehe
I, őséget ad arra, hogy ben'tw és lajl"a ke'fesztül, 
hi.ztositó falalc oltalma a/aU: éldet élhe03sűnk! Ez 
(IZ 'lU éle.t pedi.fI a csdek,~)ő unit.árizm1ls útj(tin 
kell, hogy járjon és lélekkel azoknak Tcell m eg
röl1M?,ni .. (ddket a lVezelcs're nI,aidan t>l.h·ívunk. 

Ra csak (;örvényt l:urltu,nk a1.1cotni, okkor ön
rnaownJc felett m,i magunk mondoUuk ki a? itéle. 
Lel;, De ha a lce11eJet sikerült élettel ifj' meg tölte
nünk, ,akkor a mefJcsonldlott '1Wtgya'( földön to
vább fog élni és fejlŐdésnek, viráflzásnak 'i.ndtl.l 
(l.Z unitárizmus é,lete és cselelw5 munlr.ánkm,t meg 
nyugszik majdan. a mi egy I stenünk áldása_ 

Adja a, jó I sten, hogy az ul.'i;; Upést, a tiirv ény
alkotást, követhesse a második és font.osabb: a 
csele levő unitárizmus útjainak lél.eklwl fel jes (.s 

életet ép-ítő valóságainak ·me!}to.lálásában. 
. Fcrencz J6zsef. 

BöJTI ABITATOKAT ta,'tuuk a Kohá.., •. 
ntcai templomban a böiti vasárnapokon d. u. ' 6 
órai kezdettel. Az el ső áhitatot március hó G-án 
tartjuk. A husvétot meg-előző elökésziilet - a 
böjt - idejére fellú'Vjuk ruveink figyelm ét. 

DR. SIMON MIHALY PAL ügyvéd, buda· 
pesti presbi terün.ket Magyal'orszi:.g l{ormánY7.ója 
m, kir. kormányfőtanácsosi címmel hintette ki. A 
legmagasabb bel'Yről jött kitüntetés a:lkalmával 
mj is szeretettel üdvözöljük és tolmáesoUuk egy
házunk meleg jó lúvánságait. annak a Ull'adha
tatlan munkásnak. aki az e!tyház birtoka, a buda
Hesti egyházközség és a 1\fisszió Ház házkezelése 
terén évek hosszú sora óta önzetlenül áll egyháza. 
szolgálatára. . 

<RADIO KöZVETITI március hó folyamán 
13~án, vasárna},') délelőtt 9 órakor Istentiszteletilll~ 
ket a Koháry-utcai templomból. mely alkalommal 
dr. Csiki Gábor missziói lelkész hirdeti a~ igét. 

IGAZGA1'O TANACSUl\TK fcb,.uár hó 16- 18. 
napjain történelmi nevezetMségü ütéseket tart, 
amikor egyházalkotmány tervezetünk szövege fe
lett mond bírálatot. Erre a gyűlésre az egyházi 
tanácsosok figyeImét felhfvjuk azzal a kéréssel: 
bogy azon minél nagyobb számban megjelcllIll 
sz1veskedjenek A gyülésen a mult évj zárszám
adás és a l{özalap ezidei költségvetése és töb,b je
l entős indítvány és jelentés is sz~repe~. ~ resz~e
tes tá.rgysorozat lapunk multhavI sznmaban JO

lent meg. 
LAPUNK háb'alékos előfizet.ő.ine . .k felhi,vást 

ldiÚlöttünk melyben fel szóIítjuk őket tartozasuk 
rendezésér~, Ar. Unitárius 'Értesítő csa~(. a~kor 
tudja nemes feladatát elvé~e~ni. h,a ~.IV3S0~. t:!~lO: 
gat ják. Mindt>ll ldil ső segltseg nelkul, o~\-asoll1k 
cl'ejére támaszkodva végezzük mnn~ass~gulllmt. 
fili ndazokllak,l:1kik tartozás ukat lega..labb reszlotek
beil nem tÖl'lefiztik, nem áll módunkban 1.aplll~l(Ut 
tovább küldeni, fi azt a márciusi szám Ut<ll1 l<eny · 
telellek leszünk beszüntetni. 

ÚNrrAHIUS BAL'T rendp-z ifjúsn.g·u?k feu ' 
, . :. hó 2őán ' az AstOl'ia szállóban . A bHl me~ ' 
:l~~:'ójaként székely népvjseletben csilrdöl1gölőt es 
e~e(lctj székely népi táncokat mutatnak, be. EI'I"~ 
az alkalomra, mely egyben unitárius tarsadahnl 

• 
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h. t ' keresztül jótékony c6tt is 
gssZ9Jo,ete , s. ezen 'vek szíves t'igyelmét. A báL
~zolgál; fe~ll1vJ?l{t a ~üJet l;elyiSégeibp.I~. IX., Rő
lI'oda a Brass/H Egy alatt ar. él'deklőrlóknek ren-
10' CS Endre-u. 3. sz. 
dc lkezésél'c á ll: 

SZENTABRAHAMI PIHENÖBEN 1937. 
A, , "tt volt gyel'mekt!k harmadIk barat-

ll:t'aran egyu ., 3· dél tá 4 ; _ l · lk .óJ'át márclUs ho 1 -an u II I"ugos ta a o,... . á t 
." t' k meg a Kohárv-utcaI tao cs erem-
Ól'akOl~ tfr;l~.yermekek llöszÖYetségül~k "cnd,égei 
bell. ak o csésze tejeskávilra és vaJas)cenyen:c. 
leszne egy á . t' testvéri 
~. k a találkozókon a bar tsago es a 
IiIze en . . ,- t datot akar 
érzés ápolásában rejlő u~itanu~ on u '. ~ 
. .. 't . a· okban akIk egvutt voltak tabotQ Ju k erOSl eUl z , '" d' 
~áSUllkot1. A két eddigi találkozó szep es ere me-
H\'es volt. 

. ARANYOSRAKOSI SZÉKELY. SAND~R 
. t·· t mplomi veg:veskal'unk ellekpl obal t 

11111 onus e ' . k d·· k 
Nr . S: dor énekvezér kocsordi tartoz o asana p 
I agy an . h' 17 ' 
megilOsszabbítása m~?'tt csak februa,r " o pe,n. 
~ ' ~ütörtököil este kezdI meg a szokott Idoben, este 
7 órakor a Koháry-utcai tanácsteremben. 

SZEREZZ [(['Punk részé-re új dőfizet.öket. Ak-i 
clI'IIek érdekében fCÍ1'adozik, e..,qyháza iránti szere
tetről. buzgóságTÓl. öntudatos u.nitá.,.izn~w;r61 tesz 
frlt),ubizo1/.yságot. fIa mi.nden előfizetönk csak egy 
,íj előfi.zetőt szerez. aklior lapunk te1"jedelmét 
má.í;félszeres1'e tudjuk -JJ1.egnövelni. ~[a ntég csak 
négyszáz és egynéhan yan vannak. aJd.k 1'endes 
elŐfizetői. (IZ egyetlen unitárius időszaki [(I,pnak. 
Szeretettel várjuk előfize-tőink táboráha azokat. 
"kiket most kerestiink fel és kértünk m,eg az elö
fize tésre, A lop szelleme és célkitűzése az unitá-
1' ;US gondolat erejé1'ől és hitéről tesz bizonyságot. 

A MAG,ARKUTI GYERMEKNYARALTA
TAS és -nyári munka rendjét márciusi presbité
r iumnnk gyűlése fogja megállapítani. Kérjü]{ 
mindazokat. akiknek ezzel kapcsolatban gondola
tuk. "agy javasiatuk van, közöljék a lelkészi hi
vatallal, hogy azt a munkarend elkészí.tésénél fel
has~ná) bassuk. r]ámogassuk -egymást a közös fe l
adatok elvégzésében, 

LAPUNK mai címoldalán közöljü}.; ft mészkői 
llnitárius templom képét. A kép nnoleummetsze~ 
tét a magyal' jövő útjait öntudatos célkitiizéReivel 
szolgáló "Magyar Út" cimií protestáns társada
lompolitikai hetilap szerkesztője. Pap Béla szí· 
vessége folytún kaptuk meg tekö7/lésre. 

vle é.K 
ADUNANTúLI KöRLE!.KÉSZSÉG terüle

tén :\anuár hó folyamán Bartók Géza lelkész C!:;a
jfigou. Balatonendréden és Balatonfőkajárou vég
:r.ett szolgálatot. Csekélyszámlí hiveink minden ütt 
ürömmel és szeretettel vették kÖl'ül. 

DUNAPATAJI szép erdélyi székoly templo~ 
luunk köré bsoportosult kis gyülekezeWllk csen. 
desen, de munkában éli mindennapi életét. A 
huszonhat lélek, akik Barabás István lelkész veze p 

lése mellett elindultak, rua már 'nyolcvan lelket 

5zámlál6 teklnt~lyes kis sereg, Az éneklő gyüie
kezetben szaporodnak a fialal l1ahinták. a gyer
mekek is, A hivek nagyon szerelnék, ha. legalább 
mi nden mál!'odik vasál'nanol\ lelkipH.'ez.tor ajkai 
ról hallhatnák az evangéliumi szóz.atot. De min
den vasárnap egybegyű lnek. -- éuekelnek, köz.ös 
i madságokat mondanak és hallgatják egy meleg
szívű asszony. dr, Kendessy Pálné eszmékben 
g'J}zdag léleképítő felolvasásait, melyek közül la
punk mai számában is közlünk egyet. 

KOCSORDON [(ereki Gábor lelkész gondozza 
tovább leányegyházközségbe tömörült híveink se
regét, ~iinden vasárnap két alkalommal tartanak 
Istentiszteletet, szombaton este templomi áhítatot 
és csütörtökön délután pedig vallásos ünnepélyt. 
A megvásároLt templomtelekre már hordják a 
homokot, A telket a templomépítés céljai ra Szinte 
László műszaki főtanácsos testvél'unk nagyon al
kalmasnak találta s lelkében már ezóta biztosan 
él a templom terve is, Február közepéu vesz bú, 
csut a hívektől Nagy ~ándor énekvezér, aki közel 
két hónapos munkássága alatt nagyon közel ju
tott. a hivek szívéhez, aki sok szép unitárius éne
kiinkre is megtanította az énekel1ü nagyOll szc-

. I'ető hívek gyülekezetét. 

ERDÉLY 
ERDö -JÁNOS kolozsvári $, lelkész vállalko

zott la'Punk erdé,lyi l'Udósítására, Az egyházi föta
nÚcs ü l éseiről írt cikke jelen számunkból lema
radt. de a márciusi számban közölni fogjuk. 

KÜLFÖLD 

AZ INQUIRER., az angol unitáriusok heti
lapja, január 22-i számát telj.ea egészében a val
lási nevelés lcél"déseinek szeutelte, Nekünk is jó 
volna az unitárius vallásos nevelés feladatait 
újl'a beszélgetéseink középpontjába ál lítani. 

I Halottaink. I József Lajos. a se~siszellt

g'yöl'gy -kil~éni. unitárius gyülekezet leLk~,s~e, ,~b, 
esperes elhunyt, Emlékezetét kegyele~tel omzzuk. 

HIVATALOS RÉSZ 

Meghivó. 
A Debreceni ,Uni tárius L eányegyházközség folyó 

év március 6 p án, vasárnap déle lőtt, az Istentisztelet után 
tartja a papi szobában évi r endes 

tavaszi közgyOlését, 
amelyre a leányegyházkölségünk m,i~den adófizetö tagjait, 
fér fiakat és nőket , szeretettel meghivJuk. 

Debrecen, 1938. február hó, Ó 
EGYED JÁNOS dr. JÓZAN MIKL S 

d k lelkész-elnök, 
gon no • 't I ' 

Tár gysorozll/ : t. Megnyitó. 2, Jegyzőkönyvhl 7 eSI
tök kijelölése. 3, Esperesi vizsgál~t ,eredményének beJel~ni 
tése ismertetése. 4, Gondnok éVI Jelentése, 5. Mult v 
pén ~tári számadas jóváhagyá~a s ezz~1 kapcsolatban a 
fe lmentvény megadása. '6. IndJtványok (lrásban-előre,) , 

.NB I Közgyfilésen csak azok 8zava~hatnak. akik 
hátralékos egyházi adóikat idöközben rendeZik. 



Szám' 45-1938. 
Meghívó. 

A budapesti unitárius egyházközség Kebli 
Ttmácsa 1938. március 4-én (pin /ek en) d. u. 5 órakor a 
Tanácsteremben . 

évnegy ed ; rendes ülést 
Jarl melyre a Tanács ta/ljait szeretettel meghivjuk. " I ,Budapest, 1938. február 15. 
dr ' Kozma Jenő s. k. Józan Miklós s. k. 

. gondnok. lelkész-elnök. 
Tlirgysor oz8r: ,f. I m.a.b i bliaoJva.~á~. 2. E~nöki meg

nyiló. 3. JegyzókönyvhlteJes.l lók. 4. ~I nok l~eg eJlntéz~tt és 
foJyófigyeJ.... 5. FoJyópellzlán és alapitvány. számadá5'Ok. 6. 
Nevelesűgyi bizol,tság jelen~ése. 7. Gaz,dasági ~izot!~ág 
jdentése. 8. MárcIUsI közgyuJésen megejtendo tJsztu)lIás 
cJÖkészitése. 9. EJőkeszi tö-Dlzoltsag kikű1dése a templom 
általános renoválása érdekében. 10. Magyarkúti nyaraló 
ez idei prog rammja öregek-ifjak és iskolás gy~rmekek 
szamára. I l. I dőközben érkező ügyek. 12. Indltvanyok 
(i r á::iban-elő re.) 

NB J Nevelésügyi bizottság: II. 28. (hé/fö)} d u 5 
Gazdasági bizottsag: III. 2. (szerda) .. 

évi rendes közgyű/éslinke/ a számadások végle
ges jóváhagyása végett 19:38. márciu!» Z7. ("l1slirnap) -
Is tentisztele ttel egybekötve - d. e. 9 órára fog juk egybe
hivni. Ugyanakkor lesz az ujabb 3 évre szóló ti::iz1újitás is. 

Ezeke t a dátumoka t vegyük belé a házi naptárunkba 
mi nt szintén Március Tizenöfödiké/, mint nemzeti ün nepet. 

A SZEN'l'áBRAHAiYfI MIHALY PIHENöRE 
újabban adakoztak: Abrudbányai Ödön 5 P, vitéz 
Szinte Gábor 4.50 P, Hegedüs Szilárd és' Kádár 
Ferenc l-l p, II db. képeslap á 6 I, SG lillér ki
egészítésül, összes gyüjtés 13 P. 

Itt említjük meg, hogy lapunk 8-9. számában 
nyugtázott 197 P -t, az Unitárius Konferenciás 
'rábor intéző bizottsága határozata értelmében a 

. . 
tábor saját pénzéből kiegészHi 200 P-re és ezt az 
összeget átadja az egrházközségnek a magyar
kúti piheuőn készítendő fürdőmedence részbeni 
köl tségére. lj jvári László. 

LELKi;SZI NYUGDt.JALAPH.A folyó évi 
január hóban érkezett szÍVp.s adomúnyokat az 
egyház ,nevében hálás kö&zöuettel . nyugtázom: 
l{orsosne \Veneller Irma. Ha utler György 20-20 P. 
~adler Ferenc 15 P, Mátéf!y Domokos II P Klein 
Géza 10 P, Dimény Mózes 5.1)0 P, lIacker' Artur 
5 P, qr. ~ag!, Béla Szombathely 3 P, Liskay Wei
sel Laszl0, Gyöngyössy József és Röszn~r Valeria 
])un~haraszti, Székely Ferenc 2-2 P. Ba rtha An
dorr~e. Rl?bopyi Piroska, B. P it li Mária, Kiss }'fó
ze~ ~s ~l~lo~~y ,JáIlOS Monosbél l-l P, Csákány 
J)avld~e 00 1II,I ~r. Összesen : 102 pengő. Ami az 

lI
e\[r. ,elso .hónaPJuhoz .képest igen szép eredmény. 
. a~d~~~ annyi, mint az állami járulék, amelyet 

dO,ta<:lOkepen. a kul~uszkormánytól élvezünk. Ennek 
!llelt~nyJo. ehsmerese mellett tartsa köteleségének 
Imm~r .1~Ul{)~pki eb?~n a hazában, hogy amikor 
egyhaZl ad,?Jut. leroJa, ugyanakkor emlékezzék 
meg

l az UnltárlUS Lelk~szi NyngdiJ·intp.zetl·o"l l'S ame ynek d t . b' k' . . ' , H l;'t.ok a a al ar lT}ek.r~ndelkezésére állanak. 
.. ~ a Ui t kedves AtyamflUl, hogy milyen kitörő 
o~,ok~e ogadullk és milyen féltő gonddal őri
z;un ~ es gYiimölcsöztetiink minden egyes kisebb 
avagy uag,'o"b ad . t kk b' . " 'bb f ", omauy ,a Ol' lzouyar& gyak
J f . an : elke~'e-snel~~k ~zl\~es adományaikkal. Amit 
~., ,~~. ,vakr"bn~ a .l~9z, Javal'a és szolgáltatásaink 
,10\ o,l,,:ne Iztosltasal'a. 

HltrokOlli, szíves üdvözlettel 
;Sudapest, 1938. február L 

• Józan Jlf iklós 
püspöki vikárius. 

'ELSZAMOLÁS· AZ UNITAinus Nö8ZöVETStO 
1937. BVI KARACSONYI AKCIOJAROL. 

A) Bevéleleh: 1. Adakozás útján befOlyt 
630.20 p, 2. A decoUlber 8-i cs t :iöved elme 50~.- P 
3, ~ ~ee?mb,e l' 22-i cat jövedelme 5.- P, 4. Az egy: 
h/tzkozs~g al~~l ~uom~l.l.:'YOzo t t évi perselyp"'nz 
4.2.7~ P. 0). ~ N,ő!'zo\'etst!g atlomáliya iJ2:-d17 P, G. A 
kUl'aCsonYl vas ár be"étcléblíl 44.78 P . Ősszes . 
1.098.09 P . ' en . 

]3) K 1.adások: l. PénzsogéJyekr:o 47f) (jO P 2 
t:<:lelmiszer-segélyekrc 26951]) ~ .," Jlely' k' , ., 

.. ,. .. • , ... tJ en -ara-
csonyfa felalJItasa, .)Ot) cukorh:a<:sornaJ'J' az . ,) l' 

l k 
' , ... IS {O as 

g~'cr~e {~ r cszcre J1811 P, 4. A GN.:cmuer 8-i est 
kl~dasa 3.44 P, ·5, A (lecemhcl' 22-i est kia(hlSa 
3.52 P, 6. Vegyes kiadások ('Portó, utiköltsé'" 
nyomtatványok, bélyeg 2G.~:r; .P. Űsszesen 1.()98. 09 j/ 

A karácsonyi szúmadás össze,> melléklateit 
átnéztük és rendhelI tallíltuk. 

Budapest, 1938. janUal' lll. 

özv. Nyirö Gézáné '>. k. v . PeNmcz!j J1/á/'lonll,; s. k. 

AZ UNITARIUS NöSZöVlCTSÉG KARACSONYI 
AKCIOJARA ADAKOZTAK, 
a) Karácsonyi seyplyezésekre: 

l. Pénzt: TÉBE 100 P, Agoston Jenő 21 P, 
özv. Hédervári Hugóné, dr. Pataky F erencllé, 
Jal<ab Zoltán 20-20 P, Székely Gyermekbarát 
Asztaltársaság Papp Mihály útján 15 P , Kovács 
Alhert 12 P, R édiger Károly, dl'. Zsakó Audor, 
Dimény Mózes, Ujvár y L ász ló, dl'. Májay Dezső , 
dl'. H a lász Jánosné. Klein Géza. özv. Dobieczky 
Sándorné, dr. Iván László, Csilléry Kálmánné, 
Hiiutler György, Nagy Ál'(m. Nemes Aurélné, 
Dimény Lajos, Klieschné Izsák nona, Sztankóczy 
Zoltán, Fürst ödönné, 'Józan l\fiklósné 10-10 P, 
özv. Nyü'ő Gézáné, báró Daniel Gábor, Orbán 
Nagy Józsefné, özv. Bellovics Imréné 6--6 P, 
dl'. Beuczédi László, Spielberger Ferenc, vitéz 
Kozma Ferenc, Gyal'mathy Mózes, Barabás I st
"ánné, Borsos Zoltánné, Nagy Janosné f:S család
ja, Jakab József, P éterfi Júlia, Polgár Lipótné, 
Csongvay Géza, Kisgyörgy Sándorné, dr. Szent
györgyi Fel'encllé, dr. Szinte .Ti"lnosné. Vértes 
J'enő, Beréllyillé Vas Ilonka, rrontsch Róbertné, 
özv. Morgellthalel' Alfrédné, Nag'yková('sy Milen
kó. dl'. Simándy Tamás, Rónai Géza, Kárpáti J,
né 5-5 P, dl'. Tiboldy Béla, Iml'eh J . BarJa S., 
Csatkai Jenő. Csillag p" Barabás I stván, Sig
m ond Sándorné 4 1 P, László J ános, Nyiredy 
Erzsébet. Albert Júnosné, Ril-duly Jánosné, vitéz 
Nyil'edy Gézáné, Máthé L" 1üikó J'.j N. N. Gyulá
}'ól, Botár A ladár, dl'. Jéger K á luuínué. Orbán 
Etei, Ferencz J" Ország'os Tejszövetkezeti Köz
pont 3--3 P, MajoJ'08 l\1ihályné, Rúdigel' Béláné. 
Jaky Nándorné, dl'. vi téz Gyulay Tibor, llkey 
Elek. Beke :Mózes, Űrmössy ödön, Koltai Beuől1 é. 
Ba jcsy SándoL·ilé, özv. Nyiredy Jenőné. J.ukl 
Kal'olyné. ifj, Barabás István, ijzv. Kovúcs LaJo~
nó. El'össné és Del'zsy .Juli a, Deák Farkasni'. 
Beloyáry Istvánné, Kl'ajcsoV'ics Ferencmé 2-2 PI 
özv. PáU Miklósné, Kohajda il1ésné 1.50-1.50 PI 



Sigrnond 
~ l.('ere"Kes 

Ujpesten 

Olga 1.20 P. VÍtrnlly 8.. VÖI'ÖSS Jenőné, 
Fflreliétié 1-1 1.>. Ossie~en: ~.IJO.2~ ~. 
Vap~dy AI~e .. lrté 5 P-l adott ottau, k,-

osv;tásru. " • t ' ' l. li Z kó I t 2, R'lf-haneJt,ilt !ldd#íáh?JO~ ',a,~. , r., ,sa ,~-
" "- Feldmrinh Kárditné, Hdll~sy FIlep Pu'os

vllnne, - é' B I ' I t' ,-
k rt., és MártóQ c, g, e gvary s van ne, 

u, nBU I J _ ' = "n l' -
B 's Z'oltánué,Pozsgay anosne,.n.ereSOqYu ane, 

orso l 'Eö Bh E"
Sándor M., l\'hibler "A,.: eS

h 
é" I zV:

k 
ICI ey Brno,ne. 

Barabás istvúnné, ~{l~e!;c n ~~a , op.~, e~c~e 
Béláné, űrmössy ZSl~rp.on?, F~,dor Bela, vltez 
,Szinte Gábor, özv, , Bl,ró, ~a,nos~lo, dr .. Mlkó Fe
.l'enCUé; öz-v. Fábt·y Edene, IfJ, .Jozan Mlk!ós, Tótq 
S" Gát!' Fiilöpné, Belényessy Sáddo~', Pauspe~h 
]üíHilyné, ,;Agnes", Zsighiötül Lőrllwné, KISS 
Magduska, vitéz Nyiredy O~záné! ~ó J., Hege
düs Szilárdné, dr. Puthoky Lás~lö es ozv. dr. Dal
mady Zoltúnné, vitéz Ferenczy Mártonné, Horváth 
Béláné; Lawner Károlyné, Kdvacs"J., dr.., Gáspár 
Mózes Józan Györgyné, .,Helga, RaJk Imre, 
Szász 'Károlyné, özv. Bíró Lipótné, dr. T~ázár Já
nos Nemes Aurélné, Magyaróvári Mű~elyemgyár. 

'3. Könyvet. játékot adtak: dr. Zsakó Istvánné, 
Költő Anch·ásué. Mahler Múrta és Edit, Belováry 
Istvánné, Magyar Ruggyantagyár, dl'. (Jál Jehő, 
Kliescli' Gl'örgyné. tirmössy Zsigmond. Föddr 
Béla, Nemes Aurélné, Noszlopy Judit és Erzsébet, 
Tamássy B" .. .Agnes", Kiss Magda, dr. Szent
györgfi Fel'encné, özv. Hédervári Hugóné, dr. 
Putnoky Lászlóné, özv. dl'. Dalmady Zoltánné, 
Skall Gyuláné, .. Helga", Lawner Károlyné, özv. 
Bíró llipótué, dr. vitéz J.Jázár Jánosné. 

Élelmiszert adományoztak: Farka~ Róbert 
l zsák liszt, Belováry Istvimné, Stühmer cég, 
"Águes",Pozsgay Jánosné, Dalibor Edéné, Krieger 
Tamásné., Rajk Imre, Gábor A.-né, özv. dr. Gaál 
Béláné, Orbán Nagy Józsefné. 

5, Közfisztviselők: Nagy karacsonyfa 10 P 
értékben. ' 

B) A dec, 8-i tea "stre, Jegyet váltottak: űr
mössy Zsigmondné, Csiki PaJné, özv. Viola :NIik· 
lósné. Barabás Istvánné, "itéz N yiredy Gézáné, 
Józan Miklósné, Buzogány Anna, Kovács Irén, 
özv. Arlow \i iktorné, özv. Török Kálmánné és 
Török Magda. Miklúsné Papp Irma, özv. Biró 
J~nos.né. ~zalayné, Dr. Csiki Gáborné, Ujvári 
Lasz:lo, Ivan Margit, özv. Kiss Jenőné, özv. Fe
re,nez ,Ákosn~, Ferencz Józse[, Dr. Zsakó István
~e, Pa~[[y Lajos, Darkó Béla, Dl', Csiki Gábor, 
oz"!. ~a~luly Jánosné, özv. Schey Ernőné, Bartók 
Geza, l,h. Bartók Géza, Albert János és neje Pozs
gay ~anosné. Csucsi László, á l P = 36.- P. A 
ter~~sze~b?n~ hozzájárulást megváltották: özv. 
NYlrö Gezane 4 P, Jáky Nándorné, Pétedy' Júlia 
P.auspertl KÚ1~0lyné 2--2 p, Dr. Halász Jánosné' 
~~téz ~erenczy Mártonné, özv. Arlow Viktorné: 
ozv. Brr6 .Jánosné l-l p, = 14 P; ö~szesen: 50 P. 
h ' tielm,t$ze,rt adtak: Dr. Halász Jánosné, Bara-
~:. s~a~lne, JÓz~n. ~fiklósaé, Csiki Gáborné, 

;; ez, J Yuedy Gezane. Fürst Ödönné, Jordán 
:-no, ,a~ab József, özv. SChey Erniiné, Polgár 

Llpotne, ozv. Rltduly János',é M'k6 G'b ' ' " V' I M' ", l a olne, ozv. 1.0 a Ik16sué Kovű'cs K'I ' , 't' , a tunnne, VI ez 

Ferenczy Mártonné, Csiki Pálné, Nadlcr AI" 
D Z ',· I t - ' 'ce, r . SR{',u S vanne. 

,. C) Jj~'c~ 22-i szer~t~~vend.éoffégre' adakoztak'.: 
Ki!~,~a ~al~d.tl! Gyarmatliy MózcslIé 2-2 P P' _ . 
terh Juliá 1 P, s:: 5 P. . e , 

Élelmisz~r': Jordád. V .-IL~ Bárab,', " !' "Iv' '. ' " "P I " , '"' " anne "Agnes, o gál' Lipótné F,hst (Jdö'n' ne' ... ' - A H , ' '''' , • nuzo-
ga'ny una, (Sgyi Gyuláné .. Simonyi Sánd > 
özv. Ráduly Jandsné. Dr. G.elel Józ::lefné :~~;.' 
Nyiredy Gézáné. ' ~ 

" Pénzsegély t kapta~: US-aD, = 476 P 60 f, A 
ktos~t~~t le,!nag~obb, segély 12 p, a legkisebb 2 P . 
A fov~rostol fCJenkent 8 p.t. kaptak 45.en 

ltlelmiszert kaptak: hO-an. Egy-egy Ólelmi
szercsomagban volt: 2 kg liszt, fel kg zsír, fól kg 
cukor. A nagyQbb c,saládok 2-3 csomagot, öre. 
gek, betegek, szeretetházi ápoltak a szültSégletnek 
megfelelőt, , 

I skolás gyermekeink és ar.ok testvérei között 
k~osztottun~, özv. dr. Gaál Béláné 50 drb. aján. 
dekcsornagJaval eg'yutt 550 drb. cukorka csoma. 
got ' 

Ujpesten, Máv. telepen és Koháry-utcai temp. 
lomunkban karácsonyfát állítottunk - hO,zzajá ~ 
rultunk a szórványokban állitott ka-'l'licsonyfa ün. l 

nepélyekhez, és pedig: Ujpestl'e 20 drb., Pesttizont. 
erzsébetre 30 drb., Rákospalotát:a 2Q drb., Pest. 
szeutlőrincre 30 drb., Dunapatajl'a 28 drb., Máv. ( 
telepre 40 drb., Kispestre 45 drb" Csepel-Sasha- I 

lom-Hudafokra 45 drb. cukorka cSQroaggal. , 
Gondozás alatt levő testvéreink a szórványok

ból szinten részesültek ruha-, pénz és élelmiszer I 

~egélyben. i 
A hozzánk juttatott ruhaneműkből - I.:iitr ez I 

alkaJommal ar. adi\kozás mennyiségben és minő 
ségben a leghálásabb köszönetI'e volt méltó 
minden igényt nem lehetett JÜl31égíteni. 

Igyekeztünk azonban minden lehető szempon
tot fjgyelembe véve - kiosztani a készle tet öröm· , 
re és megnyugvásra. Nyolcvanan - illetőleg jó· , 
val többen, mert egy·egy csnládban több tag ka-
pot.t egy-egy drb.·ot - rész~sültek ruhasegélybe.u, 
40 család gyermekei kaptak könyvet·játékot. 

Köny-vt4r gyal'a~itásra alkr..lmns könyveke t 
kapott: a Perczel né Kozma Flóra Lcáuyegylet é~ 
Cserkészeink. 

A jó Isten áldása és szeretete pihenjen meg 
mindazokon a kedves Testvéreinken, akik: mog· 
értő szeretettel és áldozatkészséggel siettek Szö
vetségünk segítségére a karám;;:ouy alkalmáhóJ. 

Köszönjük, hogy lehetővé tették, hogy a sze
L'etet szent ünnepén a mi hitsorsosaink is érez· 
hették a testvéri összotartozns kibékíti) és meg· 
nyugt.ató érzését. 

Minden Testvérünkhöz az a kél'ésünk, hogy 
ha so/ut más/wr, de karácsonyi szeretetmunkáuk· 
ban jöj:iön segítségűnkré szíve és anyagi er~je 
s~erint. A testvéri közösségbe lal'tozás fölemelő 
érzéséórt nem sok semmi áldozat! 

Az elszámolás minden 'részlet jegyzpk(! meg· 
tekinthető a Nöszövotség .pénztárosánltl. 

, 

2 

Barabá:~ l stváu.né 
pénztw.'oS. 



" " 
Bl Körzetekben: . x.. Máv.-leJep. PrDI.lwlbal 

• " • • 
C) Pestkörnyéken : . 
Csepel-Templom-tén 

polgári iskola •.•. 
Kispest-Wekerle-telep 

II. sZ. elemi iskola . 
Peslszenterzsébet

Erzsébet-u. el. iskola 

" " Pestszent1órinc-
Unitárius templom .. . " Rákospalota-
MÁV.-telepi iskola. 

Sashalom
Kossuth-téri el. isk •. 

Ujpest-Szt. István-téri 
polgári iskola . . . . 

Dl Vidéken: 
Dunapataj -

Unitárius templom . . , 
Debrecen-Hatvan-u.24. 

Unitárius imaház .. 
Kocsord . . . . . . . .. 
Mezőtúr Ujvárosi 

állami elemi iskola. 

13. 
27. 

d. u.4 

" " 
dr. Csiki Gábor 
Benedek Gyula 

';.7. d.e. 11 Ferencz józsef 

20. d. u.4 dr. Csiki Gábor 

13. d. u.4 Benedek Gyula 
27. .. n Ferencz józsef 
6.13. d.e. 1 t Pethő Is tván 

15.20. n n Pethő István 
27. n n Benedek Gyula 

6. d.u.4 Barabás István 

20. d. u.4 Ferencz józsef 

27. d.u.4 Barabás István 

6. de.lG.do.! Ferencz jóasef 
15. józan Miklós 
6. d~e.10 Józan Miklós 

15. n n Ferencz józsef 
15. d.e. 10 dr. Csiki Gábor 

-

Felelös szerkesztö és kiadó; Ferencz József 

Szerkesztöség és kiadóhivatali 
Budapest, V., Koháry-utca 4. Telefon 110-651. 

Előfize tési dij a negyedévenként meg
jelenő "Mai Füzetek- c. mellékiettei 
együtt egy évre 4'- pen~ö. amely 
bekUldhetö a 30.400 számu postata
karékpénztári folyószámlára - (csekk
tulajdonos: Unitárius Egyházközség, 
Budapest). 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházköz.ség 

szerve által 

A .. Hivatalos rész" c. rovat a Magyar
orszáfl:i Unitárius Egyház bármelyik 

beküldött hivatalos közlemény t tartalmazza 

XVII. évI. 2. sz. BUdapest. 1938. február hó , 

Nb t Aláhuilott dálumokon urvacsoraosztá.s _ A 
templomi vegyeskar az énekpróbákat folytatja s' azokat 
min~en c s ti t ö r t ö k ö n este 7 ~rakor tartja it Koháry
utcai tanácsteremben. - EgyháZi adó befiaetését azért 
szo(galmazzuk, /logy . végső esetben . ne kelljen hatósági 
b~hajtáshoz folyamodnunk. Pénzfáros: ' Zsigmond Lőrinc. 
Hlv~talos Órák: d. e .. 9-L, .d. u. 4- 6. Pénzbeszed6k : 
pesti .ol~alon : Lux .Ernő, budai oldalon; Varga lenő. Kér
jUk hl vetn ket fogadják öket megértéssel. Ugyanök átvehe_ 
tik a lelkészi nyugdijalapra küldött adományokat is._ 

. Egyházközségünk csekkszámlájának sdma: 30.400. _ 

•• 

stb. 

"", selyemek, sif
mértékutáni térfí 

IV., Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban 

T e I e f o n: I 88 - 6 6 O. 
Hittest\'éreinknek ál'engedmény! 

Ha ima, vagy énekeskönyvre, vagy 
bármilyen egyházi kiadványra van 
szüksége, fDrduljon az 

UNITARIUS IRATMISSZIÓHOZ 
Budapest, 

V., Koháry-utca 4., I. em. 8. 
Nyitva: 

csütörtökön 3-5, vasárnap 10-12, . 

. 

Utánaküldés kizárva! 

Uj cim: 

, 

• 
• 

· . 

• 

Nyomatott Máté Erná könyvnyomdájában. Budapest, VIII., József-utca 61. _ Telefon: 1_392-59. 

• 
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