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A betlehemi csillag 
uelid fU)"e nemwktH8 rlÍvet6dik II lelkek borizonl.ar8. Aszenl 
uoIouma hangjai IS ulm kelnek lassan, hogy e1ókeszitsek ui}ftl a 

G)"eiiuek megMezNnek Csendes eh:onultsiiK\)nkban mIII mell
rne:auendill a legtisztább dal : ~lean}b61 az angyal. ..• 

Oh! mii}.e:n jó lenne. szólm ludni rclaendilló, CSÜü'edesen es 
rásullsqon áth81ó sWH11 a mi lesh.-éfeiflkhez: Testvéreink I kenill· 
jetek ti kank::soflYlllik hitleshin körben megillendó szenl űnnepé"d 
Csak ne lTe~11 .. -01118 meg feleltünk Qh' nag)'On az idők jO.rlisa. 

cnk ti jobb jOuJl: \-an'1L. ne utk6znénk mmdunl&an a rosszabb 
~be es mC'gtS.. a hi\·ó b kélŐ szónak fel kdl c:sendülni 

• 6.1 keU ~ml a nmk suh"Osodó csi4i;edese.n, negin)~ okoztll 

bánaton 
SuBUffi corda! (d a uh'ekkel T eslvé~inkl filre ft csUaedéssel. 

lilre mmdennel. ami m~dál}-o:zna bennünket IIbban. hOlY qy 

kt. 6romd \'lI.táuol.iunk w..oIás 9}'e1mekeink. iljuságunk s ei)' ka 
k6nnrebbíllesl sugen~-eink mmóra. 

Jiov:y ehhu. a kladatho:z lalán n~n~'ek \'ag}-unk - IlIlán 
kr.ew:n vllII)'Uok? Kj meri ul mondani1 A\"8g)' e!relejlelle ~'O!nll 
eu • közilktek. ~ ami eroank. ami kj:)'"\-efÚnk mindeg kk::sm)
Iiailllkben. u !giD)~nkben. maaunkra maradoHs8gunkban aJkTü?1 
Nem mllld f. az. a ludai ttdotl-e erőt. hQv)' segltenUnk kell ecym ...... n• 

mert ru6d \"'IUfIU ri&in sevilenek I'IIJlunk. 
Mell MWY fdadatre kell fea).me:z.nunk: nennekeink. iljusA

!rUnk no ~ye.anl. szamára. Jó. éJ a.zi:p kaniaon}1 kell eI6_'81á' 
uomunk - 01,,,,1,. mel~k CI,rtua rneaiUerad a leIdtben s jó 
..,.0001*1. jó. ét uip • : kkedcl tzOktil;; beI6&e , .. lamikor mjsok 

)II""a. mtwok boIdOlfll"S're 
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Jó- és szép karáCllonyl kell készilenOnk: 400 isk. gyermekünk, 
cserkészeink leány· és ifj . egyesüleh1nk és vagy 150 szegény 
csalódunk számára I EJrellenlek fl feladat n6gyságál61? lsten óvjon 
e ll<5! Bennnelekel és - egyházun kat is! Boldogság kell , hogy áljúrja 
szivünket. Hála Istennek. hogy en nyien vannak. kik mind 8. mieink. 
kiknek számára örömeI szerezhelünk l 

Mi mindenre van szükségünk? 500 körOI jár a száma 8. cukor 

és süteményes CSOffi 8gocskiiknak ugyanannyi 8. kiosztani óhe.jloll 
könyvek száma . 

Ha minden kik8ndiktí[ó lábujacskúl et akarunk IClntelni 8 

hideg elóI - bizony közel 100 pár cipöcskélö[ kellene gondoskodni. 
és vagy 50- 60 tűzhely sem venné r0882: néven. ha egy kis 
lúz duruzsoln8 benne s II hálAn is e lvise ine szívesen egy két Fe.ze. 
ke.cskét, láboskát s bennük egy kis jobb he.re.pni ve.lőt . 

S he meg nem fá re.dt el e. gondoletod, kedves Testvér, láto
g83 el nehány olye.n hmestvéredhez, ekit ami pengóinknek kell 
megváltani all61 a iajtól. hogy bár Födél me. radjon e Feje Fölött a 
szenl eslén. Nagy vonale.kben ezekel a feladatokat kell megoldanunk, 
hogy a nagy ruha ínségröl ne is szóljunk. 

Mondjam·e ezek ulán, emit ugy is tudnak, e.kiknek lelkük 
ven hozzá, hogy jelen pillanelba n minderre eiig van fedezeh1nk, 
hinen e. soványe.n és gyéren Fol}ó tagdije.k és egyéb szereny jöve
delmek e.lig fedezik a napi szegénysegélyezést s az isk. gyermekek 
tann er· és te.ndij szükségletét. 

Pénzünk nincs. de bizoda lmunk, hogy lesz. ve.n ! 
Bizunk ebban. hogy e. ke.rilcsony szenl örömeinek szerzéséból 

minden hillestvéTÜnk ki akarja venni a részél. hisszük e.zt, hogy 
fajna a ludai minden testvérünknek. hoi)' nem járult houá az 
öröm szerzéshez. 

Bizunk abbe.n. hogy gezdag a me.ge. pengöi!. szegénye me.ge 
fillérei! egyforme. jó szivvel. egyforma készséggel siet lelenni e. Jézus 
nevében. kinek szivéhez legközelebb a gyer mekek s az elesettek 
611oltek. 

Reformti.lus testvéreink puspöke egyik legutóbb tariotl ünnepi 
beuédének ezt a eimet ad ta : Bizzatokl ~A bizalom táphilóbb. mint 
a kenyér. gyözelmesebb. mini a kard, drágább. mint az arany. ~ 

A Nöszövetség megfogödja ft tanítást. bizik a bban. hogy 
testvérei Segítségért- jönnek s bevá ltják a beléjök helyezett bizalmat. 

A karácsonyi örömökre szánt adományokat a N68zövetl!ég 
cimére, a lelkészi irodáro kérjiJk (Koháry.u. 4.) 
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Sz. 515-1930. 
Meghivó. 

A BUDAPESTI UNITARIUS EGYHAZKŰZStG KEBL! TANAcSA 
1930. december JO-én (szerdán) d. u . 5 órakor a tanácsteremben 

negyedévi rendes ülést tart, 
melyre a Tanács tagjait szerete!!el meghivjuk. 

Budapest. 1930. november 26. 

Dr. Kozmd Jenó s. k. 
gomJnok. 

JÓZi'Jn Miklós s. k. 
Idkészoelnök. 

• 

Tárgysorozat: 
l.) Elnöki meBllyitó. 
2.) Jegyzőkönyv hitelesit Cí k kikiildése. 
3.) Folyó ügyek. 
4.) Költségvetés a:>. [930·ik évr~. 
5.) Gazdasági bizoHság jelentése . 
6.) Hit és Nevelésügyl, szórvány bizottság jelentése. 

7.) Müszaki bizottság jelentése. 
8.) Könyvtár bizottság jelentése. 
9.) Ügyrend bizottság jelentese és Egyház adó szabályzat. 

10,) Jelentés a cinkotai hagyaték állásáról. 
11 .) Idöközben beérkező ügyek. 
12.) Inditványok. 

NB! aj Gazdasági bizoUság: 1930. XII . J. d. u. 5. 
b) Hit es Nevelés bizolIság: 1930. XII, 3. d. u. 5. 
c) Gondnoki t:rtekezlet: 1930. XII. 5. d. u. 6. -

Meghivó. 
Sz. 516- 1930. • 

A budapesli unitárius egyházközség Közgyűlése 1930. dec. 
l1-én (szerdán d. u. 5 órakor a t~mplomban lárgya]ja az 1931·ik 
évre 8:1:óló köllségvelést valamini a Kebli Tanács által álutale ndó 
ügyeket. Erre a közgyülésre egyházunk minden kepeFizelö lagjá t 
meghivja 

Budapest. 1930, november 26 . 
Alyafiságos !iszleleilel 
il Gondnokság. 
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Ami örökkévaló Dávid Ferenc 
életművében. 

Azokal II kin'dkezmhn; ,l et, a",,!!I,eI: Dónd Ferenc Iecliópei 

lut,., ~ ;z1on , .. 'lJfmh,;,jitnek Joeikus lob·om6nyai, II ' -all'pn" . es 
~ m:lberi ezdIem e8)'éb el ..... i ''>na\. lan'eten e xvm. és e XlX. 
vél',.d ve14 .... ét tudot: g .... Ü .. U .. i tetlék való..", E íj Mert mi u. 
am.t az tmm .. .,......bzmut: ad II"~ Lc.,hÖf az indnic!v.1jz. 
mus. e mrl,. az. en"en ettékirOI ,-a1loö fdfOjJÚ eredménye. Azuté.n, e 
Idlrj"fMrd nehaddp es./ll belOle la1utdó ., .. bed ku\alas b \~ 

Ili ,,-,,11"_ türdnvzd" poIitikei léttn PE iii ~ &die II ViIaanak II 
rrw'Jdc>n demokr6d e " Iméit; II sz"badd&. az egyenl6sea. II nep 
azm~:III!iijtás goadolelirL .,~-dt mind üresek maradnak. ha d"v p uk 
bd6l:llr. az ÓkeI taplál6 isteni immtlnC'ncia miii 

(Mutah-any dr. Varga 8&.: Ami örkkb-aJó David Fuenc 
é1etmu\'i:ben c.. lanulményából. Kapheló a 1eIkés;z;i h.hralalban es lU. 

UolmluVónáJ 30 fill~..rt. Posh;1D 40 f pos'ebéh-e:g elleneben.). 

Nószövetség hireL 
Minden reményünk meg van arra. hogy december 8 an 

d. u. 6 órakor Koháry-u.-i templomunkban tartandó músoros 
estünk az erk~lcsi siker jegyében menjen végbe. Az előadói 
tisztet Pálmai Lenke ny. képző int. főígazgató volt uíves 
vAllaini. legmagasabb elismeréssel honoralt múködésének 
szintere Sepsiszentgyiirgy és Kolozsvár. Az erdélyi magyar
ságért sokat szenveden. Öriimmel várjuk az idót, hogy hall
hassuk SZ3\'át. A músor tiibbi száma is múvészí színvonalu 
lest.. - Belépő dlj nincs. - A músor ára I P.- Az est 
jiivedelme a karácsonyi liriimst.ert.ést szolgálja. Ak i csak 
teheti j1Sjjiin el! Az anyagi siker rajtunk áll. 

• • • 
A Nöszlivetseg: l , d~mbu 21-in , d, u. 4 órakor II Koh~1ry·u.-i 
templomban kataeaonyflil illlil minden tendil· és ~angU .kolaink 
.ú.máJa. Ulána ev)'-etn' kis w .... dggel & - a mennyiben Jehet..e
II~ lesz - egy~ k6nrv,,'el ajlindékozzn mq: II gyermekeket : 

2. d~mótr 22-In d. Ir. 6 órakor fl aerkészotlhonban meg.'en· 
déveli fl cserkészekel · • 



UNITÁRIUS ~RTESITO , 
3. december 23·dn d. u. 6 órakor szeretet vendégségen látju 

(I Misszió ház nagytermében (I Leány Egyesület es ti Bmssui S. Ifj . 
EgyesülelIel tagjait. 

A 22. es 23. szeretet vendégség természetbeni adományai t a 
Nószövelaég tagjui ajánlják fe l - - esetleg váltsák meg pénzzel. 

• • • 
Szegényebb renda iskol/is gyermf'keink közül 80 - 100 mes' 

lálogllltunk december első feléig. hogy amennyiben a szükSég kivánj6 
és 6mig erőnk engedi - segitsOnk rajtok. Az eddig beérkezett ad6' 
tok szerint csak egy család van olyan helyzetben. hogy mes tud 
lenni segf1ség nélkül is. Főleg cípő és ruhában nagy a szükség. 

• • • 
Egyik kedves testvérünk igen kedvező Feltételek mellel! gitár órákut 
ad. Szivesk\!djenek olv6sóink. 6hol arra 1I1k61om kínálkozik - ajitn· 
Jani. Cime: Vargáné Ptluspertl Má ria VU .. Iz6bella-tér 5. V. 10. 

A főváros állal készite!! k6taszterből vett címek nyomán közel 
300 unitárius 6sszonyteslvérünket szólitottuk fe l szövetségünkbe 
való belép~sre. Eddig mes nem sokan feleltek a hivásTIl. de bizunk 
abban. holn' ha mind nem is - de lesznek, akiket nem hiáha 
hívtunk. 

• • • 
Egy nagyon szerény óllásban lévő nő testvérünk 15 P.-t. kül· 

döll lasdij címen azzal II mClljegyzésscl. hogy amennyiben az 
összeggel hálraléka ncm lenne fedezve, közöljük vele. Vnjjon mil 
szólna. ha ludná. bogy nem ellY lehe lős testvére V6n, kint:k soha 
nem jul eszébe. hogy évek óla hátralékban Vlln, mert egyetlen 
fillé re sem találta meg ide az utul s hogy sok nólá nt\! sokkal. de 
sokkal különb helyzetben lévO testvcre cvi/l _2 P. tagdíiával 
összes unilórius kötc!ezeUségének elegel vél lenni? 

Nyilván Ilz1 mondllnii: legyen kinek· kinek lelkiismerete szerinI 
s azért s~(jkös jövedelm éből más 6lkulommltl is kiszllkilja mojd II 

15 pengö\. 

Nagy Aron 
Un itáriu s a sztalos mester jutá nyosan 
készit mind enn em O aszta losmunka t, 
Ki vánatra házhoz megy. l a k á s a : 
Iv.t Károly-körut 7. szám. 

Telefon hfv6 373_ 04. 
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Könyvek. 
Polair LIpót: Az ~nlk. boldo,"g., II. Klad~1 Budapes!, 1930. Szerző kladha '2QI6 \. 

Ez II könyv első kiodáséban csupán egy füzet volt, me!y 

Jézus evangéliumát s annak történeti megva]ósu]ását tárgyalta főkép
pen IlZ EgyislenvaJ!ók értelmezése szerin!. (Egyistenvallóknak nevezi 
Szerző az unUáriusokai - nagyon helyesen.) Mosl II második kia
dásáhon egy nagyon érdekes kisérielIel bővült. A' könyv n8liyobbik 
Feje (47 I. - 287 J.) az új lestomentumol tartalmazza, ti szerző 

szerint .nem II betű. hanem fi lélek szerint való szöveggel - . Az. 
újszövetség minden egyes könyve elé rövid irodalom-Iörlénell tájékoz_ 
tatót iri, amelyet 8.:<: illető könyv larle.lmi kivonata kövel úgy, hogy 
II szebb helyek. jelesebb mondások, szószerini vannak 8. tartalomba 
belenőve , Az evangeliumok olvasását semmiképen sem pótolhatja 
ez a tartalmi kivonat, de azoknak, akik az evangelium olvasásától • réll'ies szövege miatt tartózkodnak, j6 bevezetőül szolgálhat ez a 
könyv, Különösen áll ez a megállapilásunk a páli levelekre, mert 
ezek az új testamentum legbonyolultebb részei, amil még Pál apostol
nak rtlpszódikus stílusa és rebbinusi, idejét mult bölcselete is nehe· 
zít. Van a könyvben egy-két legendaszerü adel, vagy egyéni sejte
lem, (pl. az egyházszervezetről szóló részben, amit a pápáról mond), 
amelyek nem állják meg a helyüket. A bibliai könyveket ismertető 

bevezetésekben is sok a hagyományos adet. Mégis az egész műrő! 
elmondhatiuk, hogy jó munka, mert igezi buzgóság, az ügyért való, 
lelkesedés szólitották életre, S ha hozzá veS5zük még ezt is, hog)' 
nem u, n, szakember írta a könyvel. hanem olyan, aki magát az 
egyelemes papstighoz tartozónak é rzi - és méltán!. akkor igazán 
csak elismerés illeti meg a Szerzőt, aki valóban könyve jeligéje 
5zerint é l és jár közöttünk (mily ritkaság II mai világban 1); "Tiszta 
sziv és nemes lélek jelenti az ember boldogságál. " Mindflzoknak, 
akik szeretnek a Biblia dolgaival foglalkozni, ajánljuk a könyvet 
elolvasá.srtl , Kapható a Szerzőnéj (VIII. , Práter·utca 9,) Ára 3'- P 
v6szonkötésben, aranynyomással. kitünó papíron, - JI -

Alyafisdgos szeretettel kirjlik oz Ettesi/ó elófizetöit szivesked· 
jenek az év vigéveI hdfralékaikat rendezni, EgyhdzklJzsigllnknek 
a nyomasztó gazdasági körlJlmények k{Jzölt fokozottabb mIrtékben 
kell tdmogafnia a szegényeket, Minden fil/erre uilkslge von, hogy 
a red hdramlO szocidUs klJtelezettstgeinek eleget tehessen , Bizalom-
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mal Uri a 4 pengó hdtralik bdnfdiJét azoktOf, akik mól az 
évról hdralékosok. A pénz Budapest, V., KohdrJ-u . 4. u. old kal
dendó a lelkészi hivatal eimére. Testvéri advDzleftel 

Gondnoksdg. 

Karácsonyi is tentiszteleteink sor rendjében a Koháry-u. 

templomban tö bbek kivánságára változások lesznek. Az e lső 

napján déle lőtt 9 órakor tartott is tentiszteletünk elmarad. 

E helyett ugyancsak első napján délután 5 órakor tartunk 

istentiszteletet úrvacsora osztással. A 1 t órai is tentiszteletek 

1. és 2. napján változatlanul megmaradnak. 

Olvasó ink szives figyeIméi külön is felhivjuk a N6sz{Jvelsig 
hireire. amikben részletes liijékozás lálható a karácsonyi szeretet
vendégségek sorrendjéröl és helyéről. 

Dr. Balázs Ferenc nyug. m. kir. poslaigazgaló. a miskolci 
unilárius szórvány gondnoka. egyházi tanácsos Miskolcon r. évi 
november hó 17-én 59 éves korában elhuny!. Temetése november 
19-én voll o. miskolci evang. temetőben nagy részvél meHetl. Gyá
szolják feleSége. gyermekei köztük Ba/dzs Ferenc mészköi lelkész 
és kiterjedt rokonsága. Áldozaira mindig kész. tiszta lelkü. jó székely 
és húséges unitárius volt. Isten adjon néki csendes nyugovást. 

szeretteinek égi vigaszlalást I 
Vernes Gyula.t (I Székely Egyelemi és Főiskolai Hallgatók 

Egyesülele elnökel, dr. Vernes István nyíregyházai kir. ügyész lest
vérünk kiváló képzetlsegű nál a budapesti Pázmány P. Tudomány 
Egyetemen november hó IS-én avallák a Jogtudomllnyok doktorliva. 

Jó szivvel gratulálunk. 
Dávid Ferenc Fi1léralapra adakozlak; Belováry Istvánné 

340 fill.. Gábor Antalné 200 fill.. Perei Pál (Mezőberény) 365 fill .• 
A gyüjtés eddig """ 166.579 fillér. 

Rakospalota- Pestujhelyi szórványban a Maddch-téri elemi 
iskolában r. evi december hó 7-~n délul6n fél 4 órakor tnrljuk 

Hölgyek figyelmébe! 
Ha elell~n~an ~S 1"l é le se n ,kar ő!lő"kOtllli, keruse Id ... t SZŐKE FERENC anI/ol. é t {mncl" női dh·arsulonJ6t Bud.P , 
J6z •• f utC. 2. I. 3. " lUc 04nlcl cél/ voH szablloU. 

Szollu ~r"kl Ponto. k!",011/~14 s 1 
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3. islenlisztele!Unke!. tnekej~k fl következök lesznek: 185 .. 189., 
28 .. 189. 5. verse. Szo!gálnHk Barabds talv{m és Fejér Domokos. 

A lelkipásztori ny ugdí ja la pra 8 mezl5berényi unitárius egy
hlizközség 200 pengő! adományozoU . Köszö neueI nyuglázzuk. 

Az egyházi Főtanács ülését, november 23-á ról december 
14-ére halfl BzloUák. 

Pesterzsébe ten 61 z Erzsébet-uli elemi iskolában r. évi decem
ber hó 14.én déluldn 4 órakor ta rtju k 3. istentiszteletünket. t:neke
ink ezek tennek : 185, 189,28 és 189.5 verse, S:wlgálnak Barabds 
István és Kis Mózes. 

Ad venti istenti szteleteink ti Koháry'u . templomban nov. 
30-án megkezdödtek. A következő istentiszteletek december 7·én és 
14.én délután 5 órakor tartatnak. Szolgál j ózan Miklós. 

A B rassai Sám uel Unitárius !busági Egyesület december 
13-án délután 6 órai kezdettel müsoros estély t rendez. Utána tá nc. 
IX., Rákos-u. 3. 

Avató Üt ' e pélya János Zs, cserkészcsapa tba n , December 
7-én vasárnap déle l őtt I I órakor tartja az unitárius cserkészcsapat 
ujonnan felveti taldainük üvató ünnepélyét a Koháry.utcai templom
ban. Az ünnepély Istentisztelettel kezdődik, a melyen a beszédet 
Barabás István mondja. Utána. az ujoncok fogadalmat tesz
nek. a régi to.gok ped ig fogada lmat ujítanak. Az ün nepélyre ezuton 
is meghivjuk egyházunk presbilereit. Il szü lőkel és a cserkészet 
minden barátját. 

Felké rjD k hiveinket, hogy segélyre szoruló Atyán~fiail figyel
meztessék arra, hogy mindennemii segély hez julásnak legbiztosabb 
utja az I skola-Nővérekhez vezet. A szülő k kéreJmökkel a hhoz az 
iskola nővérhez forduljanak, aki abban az iskolában teljesil szol· 
lIálalot, melybe gyermekeik járna.k. 

Sztojanov Tódorné (I I. Fazekas-u. 23.) és Bartos Julia. (VI. 
Mohács-u . 10.) Alyá.nkfiai szerény javadalmazásérI takarí/8sl vállalna k. 

Nyomorg ó gazdatiszt részére Fekete Zoltán főisko lai tanár 
5cmronból 5 pengö! küldö1t . Rendeltetési helyére juttatjuk. 


