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A BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG REBU 
TANÁCSA 1931. január 22-én (csUtörtök) d. u. 5 órakor 
a cinkotai hagyaték ügyében 

rendkivüli ülést 
tart, melyre az ügy fontosságára való tekintettel összes 
tagjainkat szeretettel meghívjuk. 

Budapest. 1931. január 8. 
dr. Kozma Jenő s. k. Józan Miklós s. k. 

gondnok. un!láriu$ lelkész. 

Gyallay Domokos székfoglalója 
a Kisfaludy Társaságban. 

Január 7.én délutá.n székely vándorlás volt a Magyar Tudo· 
mányos Akadémia palotá.ja felé. Erd~lyból ideszakad t magyl'lrok 
vonultak föl Gyallay meghallgatására. De böven voltak magya ror· 
szágiak is. néhai Vargha Gyulánalt. Gyalla y elődjének C3aládte gje i 
és t isztelő i . A közönség felt ünö erdl' klödése már magában féls ikert 
jelenteti. Teljessé letle a sikert eztán a székfoglaló és az elbeszé lés 
u!!;psége és a Budapesten ri tktl.n hallható erdélyi liszt8 magyar 
beszéd. Mintha. az öreg Duna habjai közé a. kedves feh!!; r Nyikó 
kriBttl.lY1l8zta c8öppjei szakadtak volna. 
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Szék(oglalójllban Gyallay, Vsrgha Gyula költői munkásságáTól 
emlékezel! meg. A magyar népéd hevülö staliszlikusr61. aki a számok 
rengelege közepelle is mindig fl népet figyeli II finom művü versei· 

ben EI népi igazságok81 hirdeti. A nép szerete1e fű;r.le egybe II két 

költő lelkél és bár személyesen egymási nem ismerlék, mégis egy baráz
dában dolgoztak. Kegyeleles ér:zésektöl melellitell felolvIIS6sáérl sok 

tapsol kapott. 
A székfoglaló ulán " Tuz a szigeten" c. elbeszélését olvasta 

föt. Egy erdélyi rn8gyar falu népének iskolájátrl folylatotl küzdelmet 
rajzolta meg az erdélyi [élek állüzesedell me1ességével. arany16 
kedves hurnorTllI II szíveket megfogó nagy szereleltel. Jól cselt lője 

hallanunk, hogy az idegen tengerben /Illó sZigeteken az "áldott lüz" 
kisebb.nagyobb Iangolással mindenüt! ég, csak legyen aki ápolj6 

és élesztges~e, 
Ennek 6Z áldot! szent \üznek táplálóját és szertehordozóját 

köszöntötte dr. Berzeviczy Albert, 6 Kisfaludy Társaság elnöke, 

Gyall8yban, amikor t\tftdta neki az oklevele\. Az elnök beszédét 
Kéky Lajos főtitkár Úr szives előzékenységéb61 itt adjuk. 

Berzeviczy Albert elnöki üdvözlö beszéde 
Gyallay Domokoshoz, 

Tisztelt Társunk beköszöntője sziveink legérzékenyebb hurjait 
rezegteti meg, mert Vargha Gyuláról emlékezett meg. Aki a Vargha 
Gyula nevével ajkán lép be közénk, 8.Z biztosan számithat szives 
fogadtatásra, mór pedig tisztelt llirsunknak valóban erős jogcime 
van orra, hogy mintegy a Vargha Gyula nevében jelenjék meg itt, 
Nemcsak azért, mert megemlékezésével bizonyitotta be, mennyire 
megérlelle őt; nemcsak azért, mert az ő helyére vál!lSzlottuk meg, 
hanem mtndenek fölött azért, mert beválasztása Társaságunkba 
feledhetetlen elnöktársaffi és barátom leghöbb óhajtása volt. Még 
most is füiemben cseng lelkes meleg hangja, melyen tisztelt Tár· 
sunk költői mOködését, különösen Vaskenyiren dmCi regényél szinte 
r6jon(lvO mélt6tta, rokon lélek megnyilatkozását látva benne. 

A Varllha Gyul6 6jánlás6 még 6 siron tul is ime utat nyitolt 
kedves Térsunknak a mi körünkbel De utat nyitolI ide neki az a 
le(lhalásosabb tljánlás is, melyet irói működése foglal magában s 
mely ideli\. a me(lcsonkított őshazában is teljes megértési és elil' 
meréet vivott ki. Tisztelt Barlllunk valóban nagy küldelé~t teljesít II 

m(8)'lIr nemzeti kuhuro érdekében, mikor egyrészt a magyar térsa· 
dalom művelt o8zlélyait valóban a nemes ízlésű, a nemzeti szellemei, 
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a történelmi érzéket tápláló igaz magyar zamatu olvasmánnyal MUa 
el,olI, az ellenséges talajon, az idegen behatások köupelle; más
tész! kitünően szerkesztet! s bámulatosan elterjedt néplapjával a 
régi hazától elszakiloU magyar népet igyekszik sikeresen nemzeti 
életünk közösségének kötelékében megltnlani. 

Tehát mindenekfölöl1 az elismerés, a hála jele ez a választás 
• 

de annak a törekvésnek a kifejezése ls, hogy Tál'S8.ságunk immár 
közel száz éves törzsébe beollsuk azt a nemes haj tást, melyet a 
magyar költészet. a magyar szépirodalom a legnehezebb viszonyok 
közölI termelt a szinte idegenné leli talajban. kimutatva faji jellegé' 
nrk halalmas ellentálló erejé!. 

Es még egyért becsüljük nagyra tisztelt Barlitom irodalmi 
m~nkásságát: azerl a törhetetlen hItért mely belőle meggyőZŐ 

e rővel árad ki. A nemzeti jövőnkbe vetell hitéért. melyet nem tud
lak megingatni sem a háboru, sem az összeomlás átélt borzalmai. 
mely olthatatlanul ég. lobog keblében. amelytöl átmeJegedni aka· 
runk mi is. mikor körünkbe társunkul fogadjuk, s mini ilyet 
üdvözöljük. 

Gyallay elbeszélését remélhetőleg az J::rtesitóbe-n is o!I dhatjuk, 
Addig is. amig ezt lehelnök, olvasóink szives figyeImét fölhivjuk 
arra. ho!!y a rádióból mindenki meghaJJgalhalja azt január 17·en 
délután 5 órakor, amikor ti Kisfaludy Társaság irodalmi délulánja 
keretében a Gyallüy felolvasását is [eadja a studió. 

Gyallay Domokos székely unHárius 
alkalmából testvéri készszoritással 
me!! sokáig éleszlgethesse az ,áldott 
szigeleken ! 

leslvérünket szép sikere 
lsten segitse, hogy 

az erdélyi magyar 

Nószövetség hirei. 
Rendes havi értekezlet minden hónap :?·jk. csütörtökén d. u

S órakor Rákos-u. 3. sz. 81all, Kérjük tagjainkat. hogy külön meg
hívó bevárása nélkül legyenek szívesek eljönni. mert a levelezőlap 
küldés nemcsak fáradtságot. htmem ti pénztár számára elkerlllhelö 
megterhelési is jelenI. 

Hölgyek figyelmébe! 
Ha elell ll n~an h lzlést: u n akoar OllOzkodnl, kerus" fel t 
SZŐKE FERENC IIngol' és funclll nOI dh."tszalonl~1 SlId.per , 
József .. tce 2 . I. 3 . .. RAc Odnlo:l cég volt ulIbá.u, 

Szolld ~r .. kl PonlOS kl.zoJgAlásl 

, 
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Hosy azok fl tagjaink is tudomás! vehessenek arról. hogy ti 

rendes halil összejöveteleken miröl eseH szó, kik ti. gyülésen bArmi 
okból részi nem veUek - rövid ismertetést adunk közre ezeniul. 

A f. h6 8-án lertolt gyüté8en hálásan emlékeztünk meg mind· 

8%okról. kik lehetövé leHék. hogy áldozhattunk ti. szeretel oltárán. 
EJkOJdö!lünk e tárgyban 18 köszönő levelet. 
A karácsonyi SZlÍmadással - lekiniellel 8Z Értesitöben közzé

tett részletes elszé.molásTe. - nem fogl81kozlunk. 
TilrgySQrra voll tűzve Szokolayné Tompa MArie leslvérünk 

ismertetésében az Angol és Amerikai Nöszövelségek évi munkájá· 
nak jelentése. 

TekinlelteJ ft téma érdekes és tanulságos voltára - ugy hatá
roztunk, hogy azt 8. február havi gyűlésre lüzzük ki - amelyen -
reméljük, hogy tag)aink nagyobb számban fognak megjelenni. 

A február havi gyülésre tüztük ki az uj tagok bejelentését is. 
Sajnálattal emlékeztünk meg arról a szomoru tényről, hogy mint 
tagjaink vannak nyilvántartva többen, akik nemcsak hogy egyál

ta!án nem érdeklödnek a Szövetség munkája, sorsa iránt. hanem 
hogy tagvoltuk legelemibb kötelezettségének - a lagdij megfizetésé-

nek sem tesznek eleget. '" 
Az unitárius érzulelre való hivatkozással, ezen az uton is 

kérjük tagjainkat, hogy érdeklödésükkel. munkáiukkal és tagdijukkal 
is támogassák Szövetségünket. 

Elhatároztuk, hogy összeállitjuk azoknak névsorál. kiket pár
toló tagokul óhajtunk felkérni s azokét is, kik erre a munkára vál

lalkozni szivesek le~~k. 
Tekintettel arnf:t.,~bgy a család gondOZáS köre jelentékenyen 

kibővült, nemkülönben, hogy szeretnők azt a lehetőségig teljesen 
kiépiteni. megóhajtiuk szervezni kerületenkén1. egy bizottság irá
nyilása mellett. 

Be óhailiuk munkatervünkbe iktatni a rendszeres kórházláto
gatást - szintén egy külőn bizottság vezetése mellett, 

A Brassai S. Ifjusági Egyesület karácsonyi gyüjtéséhez 20 P.-vel 
járul a Szövetség - ezenfelül flz ifjuság rendelkezésére bocsát 
6 m. férfi ruhára való szövetet és 15 m. flanell\. 

T ov6bbi intézkedésig 2 tanuló kisleánynak havi lOP. egyik 
nehéz körülmények között élő testvérünknek szintén havi 10 P, 
egyik testvérünknek eSY havi tandij fejé ben 16 P. egyik főiskolai 
hallsüló atyá nkfiának 15 P egyszeri segélyt adományoziunk. 

Az 1930. évi számadás átvlz.sgálásllra felkértük Biró Jánosné 
és d r. vitéz Nyiredy Gézáné számettenór testvé reinket. 

GyUJtsünk rendes es pártoló IfIIlokat Szővetsésünk ré.zérel 
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A budapesti unitárius egyházközség 
beléletéböl. 

A budapesti egyházközség 1930. december hó la-én tar. 
tott kabli tanácsi ülésén a költségvetést tárgyalta le. A költ. 
ségvetést a közgyülés tárgyalia le, itt csak néhány pont. 
j6hoz akarok szólni. A költségvetés 76 .000 P'ről szól. Adóba 
eJ6irányozva csak 6000 P van és ezzel szemben a h6\raléki 
kimutatás szerint 1925- 1930. évekbe Budapesten lakó hiveink 
17.000 és vidéki híveink 1:1 szórv6nyokba 10.000 P-vel vannak 
hátra.lékba. Szál.1iunk magunkba és tegyük meg kötelességünket 
az adóz6s teren is. A h6zbérjövedelem teljes összegében 62.000 

• 
P. Pel'Sze ezt az összeget terheli k az adó és közterhek és a tahno-
z6s, melya műszaki bizottság véleménye szerint a halaszthatatlan dol· 
gokra felemészt 17.000 P-t ezért volt kénytelen a kebli tanács 10.000 P-I 
már beállilani erre a nagy kiadásra. A kiadásokba a személyi kiadá
sok 20.000 p·t a dologi kiad6sok 5420 P-t és a különféle kiadások 
9820 p· t tesznek ki. A dologi kiad6sok közül a könyvtárt kell, hogy meg
·emlitsem, amelyre az egyház 780 P·I irányzoU elő. hogy könyvekkel és 
szekrényekkel Iá.thassa el fejlődö könyvtá runkal. A tanulók hiltanköny
vére 300 p·t fordi!. hogy ingyen könyvekkel lássa el szegény tanuló
inkat. Az Unitárius J::rlesitőre 2500 P irá nyzott elő . de bevéleibe 
felve ti ezen eimen 2000 P-I. leh6t rMizel a lapra 500 p·t az egyház 
penztárábÓl. A lap ezentul nemcsak az egyhá.zkőzség, hanem 
a missióház es az igazgató tantlcs hivalalos lapja is lesz és az 
elólizelésbiSl és a hozzájárulásokból reméli behozni a fenti 
összeget. A lap minden második száma bővebb tartalommal 
jelennék meg. előfízetése azc1nban ma radna a régi. egesz évre 4 p, 
Igyekezzen minden adófizető fl Ie.po\ is járaini es előfizetni 1T'6r 
azért is, hogy ez egyház akkor jobban ludná ingyen példánybtln 
részeslteni ft rászorulókat. A különfélék rovata a Fentarlási alop 

BERDE LAJOS 
unitá riu s cipész-mester juta
nyosan vállat minden munkát. 
Hó- é!l S6.rclpől ls k.ész lt 

Lakik: II., Batthy"nyl-utca 48 szám. 
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2000 P. külföldi ösztöndíj egyetemi hallgatóknak 1000 P. Unitárius 
Nöszövetségnek 500 P, Cserkészeknek 250 P, Leányegyesülel 250 P, 
!::nekkar segélyezése 250 P, Régi alapok helyreállitása 250 P. Azl 
hiszem ninQl 8. lepnek o[ye.n olv.!IS6ie. ki ne lótné be, hogy ez 
kötelessége az egyházközségnek és ebből kifolyólag nekünk is hozzá 
ke lJ Járulnunk, hogy ezt meg is tehesse az egyházközség. Örömmel 
velle tudomásul és remelem kedves olvasóink is osztoznak örö· 
münkben, hogy 6Z oktatás 401 növendékkel, 2 hitoktató lelkésszel. 
4 ideiglenes hiloktatóval megindult és rendben folyik úgy fl fóváros_ 
ban, mini 8. perifériákban. ép úgy 8. vosárnapi iskola II lelkes veze
tők vezetése melleU. A hittan tanitással a kiküldött kehli lan6C30s0k 
meg , 'snn6k elégedve. a növendékek járnak az órákra és könyvek_ 
kel el vannak látva. Kérjük a szülőket. hogy gyermekeiket küldjék 
rendes időben a hillan órára. úgy mint fl vasárnapi iskolába. mert 
csak úgy lehét eredményt elérni. A János Zsigmond cserkész csapat 
lél$záma 7J. december 2·án vasárnap fogadalmatleU 19 fiu. A foga
dalom télelről egy pár sorban akarok megemlékezni. A cserkész 
csapat az istentisztelet megkezdése elött zászlóval vonult a lern
plomba é& az uraszlala körül helyezkedett el. Barabás István lelkész 
volt az ünnepély egyházi szónoka. Az istentisztelet végeztével a 
csapat a cserkész indulót énekelte, utána egy cserkész kérte, hogy 
a próba letélele után tüzzék fel az ő mell ükre is a liliomos jelvény!. 
Pelhő Islván hitoktató lelkész CSfIpatparancsnok tarlotI beszédet. 
melyben kötelessEÓgük hű teJit:8itésére 8zólitoUa fel az ifjakat. Azután 
Pataky Ferenc dr. a Mester uccai kereskedelmi iskolai cserkész 
csepal parancsnoka larlolt beszédet. melyben megemlékezel! arról, 
hogy ő két évvel ezelém hivatalból kiküldve jön ide az első avatásra. 
de most fl szive hozta ide; mert aki az unitáriusoka! megismeri. 
az meg is slereli őkel. Azután elmondta a magyar cserkész köteles· 
ségeit és végül aján Ua. mini katholikus ember, hogy ti csapat lép
jen be fl kÖlös szervezetbe. Megemlitene. hogy igy szerezte meg a 
magyor cserkész o hirnevét a világ elótt és meg van győződve, 

hogy a János Zsil;lmond C3erkészek is megszerzik a többi cserkészek 
elöll. Hiszen ép úgy nem ismerik az unitáriust még műveli emberek 
se, mint a mílvelt nyugatiak ti magyar!. Egy ifju felolvasta a cser
kész törvényt és a jelvényt feltülte dr. Patflky Ferenc a fogadalom 
letétel után az ujoncoknak. A zászló tiszlelgésnél ujra Pethő Islván 
ajánlta a cserkészek figyelmébe ti zászló becsületét egy régi cser
kész szerető szav8kkel. 8Z ujoncok8t maguk közé fog8dta és BI.lf8bás 
István az egyházkÖZSég szivébe fogadte 6Z egyház védelmébe IIZ 
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egyház Benjaminjail. A lélekemelő ünnep a Himnusszal ért végeI. Jó 
munkáll Legyetek résen I A könyvtári jelentésból megemlítem. hogy 
6000 drb. könyv gyül! egybe 55 atyánkfía adományábó!. A könyvek 
szám6 örvendetes. de flZ 6dakozók ke\o:eaen vannak. A könyvtár kedd 

• 
csü!örtök d. u. 5-7 és v6sárnap 12- I-ig Vi.ln nyitva felnó!1eknek 
50 f. lanu!óknak 25 f. az olvasási díj egy évre. Eddig 37-en irat. 
kozlak be. Kezdetnek ez is jó, de jövőre meg kellene lizszerezní. 
Amint tudják olvasóink a periferiákban délután islentisztelelek 
tartatnak . A lelkészek nemes versenyre keltek ebben. Most uükség 
volna ezeken a gócponlokon vezeló .emberekre, akik a nÓSZövel_ 
séggel vennék gondjukba a periferiákba levő híveket. Akik éreznek 
erre hivatást magukba, hogy olt a helyszinen vegyék gondjukba 
hilrokonainkat azok jelentkezzenk e szolgáló lelkésznél. Különben 
ők úgyis (ognak ily kéréssel fordulni a hivekhez. (notdl ids.) 

Keresztelés, esketés, temetés egy nappal előbb bejelen
t endö a lelké szi hivatalban. V. KOháry-u, 4. 

Rákospalota- Pestujhelyi S7.Órványu nkben a 4. istentisz· 
lelelel január 18-án, délután 4 órakor larljuk a Madách-Iéri elemi 
iskolában. Szolgálnek Barabás István és Fejér Domokos. 

Pesterzsé beten 5. istentiszteletünket január 25-en délután 
4 órakor tarljuk az Erzsébet-u, áll. elemi iskolában . Szolgálnak 
Barabás Islván és Kis Mózes. 

1930. nov. 23. dec. 14. és 1931. jan. I I-en d. u. 4-5 óra 
között tariottu K islenliszteleleinkel a X., ker. t.szaki -főmUhelyi lakó
telep elemi iskolájában, melyeken dr. Csiki Gábor m. lelkész prédi
kált Kántorizált: Ekárt Gábor. 

özv. csiki Sándor Lajosné sz. bágyi Balássy Juliánna. 
n)-Ug. uníl6rius papné atyánkfia f. hó I I-en 76 éves kor6ban 
jobblétre szenderült. Gyermekei. lestvere és kilededt rokonság gyászol
ják. Temelése jan . l 7-en volt a budafoki temető halottas házából. 
Nyugodjék csendesen . 

Nagy Aron 
Unitárius asztalos mester jutányosan 
készit mindennemű asztalosmunkát, 
Kivánatra házhoz megy_ L a k á s a : 

IV o, Károly-körút 70 szám. - Telefon talvó 873- 04. 
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Kispesti szórvány unkban 38 unitárius vallállu C3aládunk 
van _ 102 lélekllzámmal. Elemi iskolás tonulóimik száma - 14. 
ktlzépiskolásoké - 10. össz. 24. A vasárnapi iskolát (tartja Szilé.gYi 
Tamé.s afia) 8-10 tanuló látogatja. Az első istentiszteletet. nov. 30-án 
tartoUI:I Dr. Csiky Gábor lelkész a másodikat dec. 28-án Pethő Ist-
ván hitokt. lelkész. ,-

A Brassai Sámuel Unitárius Ifjusági Egyesület az idén 
február hó l-én rendezi szokásos farsangi táncmulatsilgál. E C$alé.dias 
jellegű té.ncestély mely jótékony célt szolgál, a Vasufi és HaJ6zdsi 
Club Zöld termében (VI., Csengeri u.68) lesz megtartva. Sikerét 
[1 védnökök nagy száma előre is biztositja. Meghívó igényléseket 
már most lehet bejelenteni az Egyesület helységében a déli órákban . 

Az Unitárius Misszió Ház munkarendje f. év január 
második felében. 

Január 16-án d. u. 5 órakor a D. F. E. vé.lasztmányi ülése. 
Január 16·án d. u. 6 órakor a D. F. E. vallásos és hazafias esté1ye. 

Az estélyen előadást tari; Baloghné Molnár Mária. ,.A széke
lyek honfogl a!ása mondaalakban" eimen. AranyosrákOsi 
Székely Sándor nyomán. A múvészi számokat; Jakab Irén 
ének dr. vHéz Kaczvinszky Emil gordonka és Borbély Pál 
orgona látják el. Megnyitó . beszédet dr. báró Daniel Gábor az 
egylet új elnöke mond. Estély utim a Nószövelség teát ad. 
amelyre mindenkit szeretettel meghivunk. 

Janullr 18·án d. e. 10 órakor. Istentisztelet Prédikál: Pethő Islván lelkész. 
Január IB-lln d. u. 4 órakor. Istentiszlelet Kispest. Wekerle- telepen 

fl ll. sz. elemi iskolában. Prédikál: dr. Csiki Gábor missziói 
lelkész. A kántori teendőket Péterffy Gyula ig. tanító afia látja el. 

Január 25-én d. e. 10 órakor. Istentisztelet Prédikál: dr. Csiki Gábor 
missziói lelkész. 

Január 25-én d. e. 10 órakor. Istentisztelet Peslszentlórinczen az 
Állami-lakótelep Kulturházában . Prédikál: Pethő Islván lelkész. 

Január 25-én d. u. 4 órakor. Islentisztelet a X. Máv. J::szaki
!óműhely lakólelepi elemi iskolában. Prédikál: Pelha Islván 
lelkes'/:. A kántori teendőket Ekárt Gábor gyógyszerész hallgató 
látjl:l el. 


