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Meghívó. 
A bntJnpesti unitárius egyliú:t.küzsén 1931. március 

u(lsdrnllp) d. u. 5 órakor a templomban tllrlja 

éví rendes közgyűlését, 

, 
29-én (vjrdg-

melyre egyházunk minden kepefizclö rendes tagját S1.cretettel meg
hívj uk. (Amennyiben ez a közgyúlés nem lenne határozatkepes, II kit 
hit mu/ua _ 1931. április 1?-én - összeúlő közgyúles, tekintet nNkül 

a megjelentek számára, határozni fog.) 

Budapest, 1931. március 9. 

Ih. KO"lllm Jf'nii JS . k. 
Kondnok. 

Jór,an J\tiklús s. k. 
1.1kkl'.·eln6k". , 

Tárgysorozat: ~. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesitésére 
három tag kiküldetik. 3. Lelkészi évi jelentes. 4. J elentés.uz t930-ik 
évi zárszámadásró\. 5. J elentés az Alapokról. 6. Jelent~s a Ház műszak i 
lIllapotával kapcsolatos 'renoválAsokról. 7. Kebli Tanács I/I-ának ki
sorsolása. 8. MegüresedŐ • kebli ' tanácsi tags:'lgi helyek betöltése. 9. 
Jelentés a cinkotai hagy .. aték, j~ l.c~ áll6sáról. 10. Jogüg~i ,bizottság 
választása. l L Kebli Tanács által é.tut..alt ügyek. 12. ldoköz\)en be
érkező esetleges ügyek. 13. Inditv(lIlyok, írásban előre. , 
l'\B. 

Akik egyházi adóval hát,.al ,'>khnn vannak, nel!1 szav:l7.hal na k. , 
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Az Egyházközség jótékonysága. 
A }nai tUrsndalmi viszonyok között az Egyhazakra és J Ólékony 

Egyletekre különleges hivatás hárul. négebben il csnlfldok ft család
L.'lgokat, sőt a közeli I'okonokat a cSlllád belső életében a szeretet és 
szives látás jegyében segJtették mi nden kiilöllösebb jótékonykodási 
jelszó nélkül. Ma a helyzet megváltozott. A leánygyermekek, mihelyt 
egy kis fizetésre tesznek szert, ön6!lósitják magukat. Albérletbe 
mennek, ágyrajár6k lesznek, társIakókká válnak. Igy lesznek a Húk 
is. Teljesen idegenekke1 e!laknak együtt, ellenben a családból kimene
külnek, Ezáltal a saját fenntartásuk nehezebbé vfllik, mig a kis 
keresmény a csal!'td keretében a jobb megélhetést mozdltaná elő. 

Sőt il házimunka is könnyebben menne. Ez a változott helyzet nagy 
gazdast.gi szétomIfIs megindltója és a segélyakciók megduzzaszlója. 

A gazdasagi fillé rek szétaprózasa igen gyakran hozza a szegényebb 
családokat abba a helyzetbe, hogy egyesületek segélyét veszik igénybe. 
S ugyanabból ft családból kiszakadt fiú és leány is segély után futkos
nak. Ez a mai szomúru korkép. A nyomorgó ön érzet - szemérmetlen 
koldul(lssá vedlet t át. A nagyvaros levegője termelte ki - a gazdasági 
nyomor talajából. l'rl i részvéttel vagyunk II seglté. .. re szoruló szüköl
ködt.lssel szemben, de elité lendőnek tartjuk il kényeimtsebb megélés 
céljából való segélykérést, mert ez a rászorultaka t fosztja meg a 
szükségeslől, a nélkülö:helellenlől. Egyházunk aránylag keveset áldozhat 
n keresztényi kegyes cselekedet. gyakorlására, de kevés számunk 
mellett kevés is fi rltulnll testvérünk. Az egyházközség nem is igen 
ad közvetlenül segélyt, Ilanem azt a kegyes cselekedetet az igazi. 
mély érzés képviselői: fi Nöszövelség tagjai utján fejti ki. 

Sokkal értékesebb az egyházközségnek az a támogatása, amely 
az egyesüleli élet állal az egyházközség lelki életét igyekszik fokozni. 
Ily módon az egyesület a fiatal egyháztagok rendszeres munkáját 
tudja folya matossá tenni és az egyházi életet élénkíteni. Ezért az 
Egyházközség az évi köl tségvetésébe rendes tételeknek állltotla be 
az I!J31. évre: 1. Nő~zövctség .... , . ... 500 p 

Ezen kivül a 
hogy: 

2. Cserkészeknek. . . .. .. .. 250 P 
3. Leányegyleteknek . . . .. 250 P 
4. enekkarnak .... ,..... 250 P összesen 1250 P. 

nagyQnnepek persely-adományá l akként osztotta be, 

aj 11 NőszővetsJg 
tltloméuyokat; 

kapja a nagypénteki és húsvéti perseJy-

• 
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bj a Leánycgylct kapja a confirmatiói é~ pünkö$di Jlcrsely.
adomáuyoka t ; 

ej a Cserkészek kapják a cserkészUnnepély, az ó-es~tcndei és 
újesztendei pcr.lClyadományokat 

dj a Brassai S. ifjúsági egylet kapja a karácsonyi perscly_ 
adományokat. 

ej A Szent Mihatynapi úrvacsorakor a persclypénz a lclkillásztori 
nyugdijalapé. 

Ez rendszeresen ekként va n beálJitva és Igy az egyes egyletek 
tagjai még az adakozók templomozását is szeretetlel maguk felé 
fordíthatják. Ezekkel az iisszegekkel jÓl gazdálkodva. a vezelök 
az egyesületi életet szépen ki tudják fejleszteni, ami a fialabágnak 
is hasznára villi k és az Egyhllzközseg is élénkehb egyházi életről tud 
majd bt:számolni. 

A budapesti unitár iusok oly kevesen vagyunk, hogy csak rt.".sz
Je lesen kidolgozott tervek szerint tudunk kevés pénzhöl is valamit 
megvalósitan i. 

Az egyesüleli élet ilyirányú fejleszlésl1re azért rnuta.llam reá. 
hogyaszórványokban is az istentiszteletek alkalmával jó lenne 
a kevés filléreket összegyüjlögetni és a viszonyok szerint majd csak 
akad va lami okos cél, amit meg lehetne valósítani. 

A szórványokban megkezdett isten t iszteletek arra is jók lesznek, 
hogy a hivek búzgóságából ott kü nn a perifer iákon is kisebh unitárius 
összejövetelekel , estélyeket lehessen kezdeményezni az oltani ifjúság 
bevonásávat. 

A Brassai Sámuel Egyesület és a Dávid Ferenc Egyjet is majd 
alkalma t szereznek, hogy :1 nagyobb szón'ányokban vallásos estéJyt 
tartsa nak hívei nk vaJ!áserkőlesi életének fcjksztésére és becsülel('s, 
jóhirncvünk megismertetésé.re. 

A i\lissio-ha1. munkája is ide sorozandó, Iw az egész nagy Buda
pest egyházi étetét nézzük, E lapunk hasábjain mindenki a saját 
egyházépitő gondolatát a nyi1\'flnossag clé jultalhatja és II közre 
haS7.nos gondolatoka t minden módon megfogjuk valósItani. Nagyon 
szeretném, ha fl pcrifer i{lkon akad nának hfvcínk, akik II holyi viszo
nyok ismeretével világíta n{lk meg a;o:t, amil az cgyMzélel szeml'0ul
jáhól kívánatosnak tartanak. Kis kczdcleklXiJ, nagyOll szép. has~nos • 
.'lől hires-neves dolgok fej tődlek. Ne sajllálja tehát .senki u kis fúra d
~ago t , ha jót rcmélhclűnk fl legegyszerühh gondolattól i~, 

(Qr. '1"6/11 Gy.) 
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Sz. 39-1931. 

Meghívó . 
• 

i\hl!jyurUh z:ígi Uni tárius EUyluízunk IUaz\l8 1Ő Tanácsa 1931. 
mltrtiuS 30-6 n (hél/6n) d. u. 5 órakor a tanácsteremben 

évnegyedi rendes ülést tart, 
melyre a Tan6cs tagjait szeretettel meghívjuk. 

Budapest , 1931. március 9, 

Dr. l likó .'erene s. k. Józan Jliklós s. k. 
f6pd""".~ly.!I... pU>pOki ,·;"a,hu. 

Tcirgysoro: af: J. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőköny \' hitelesitésc. 
3. Elnökileg elintézet t es folyó ügyek. '1. E . K. Tan. 2009- 1930. 
H6zasI\Jondók e lőzetes hirde tése. 5. E. K. Tan. 196--1931. Külfö ldi 
tanu hm'lnyok. 6. Sdmadások : a) Közala p, b) ;\'yugdijalap, c) D6vid 
Ferenc Fillér-alap. 7. Néhai özv. Szekér Gy uláné hagyatéka. 8. Allam
segély feloszHlsa . 9. Baldácsy Prot. Alapitvány osztaléka. 10. Ferenc 
József :lkadémista kerese. 11. K ocsis Jflnos bérlő kérése. 12. Időközben 
beérkező 'Ügyek. 13. Inditványok (írásban elő re). 

Vallomás. 
• 

Uram, ha nem akarnám is kilMni szh 'emel, ugyan mi dolgom 
mamdna t itokban előtted ? Hiszen az emberi lélek örvényei nyi tva 
filia nak szemeid elöt t I Nem tud nék előled elrej tőzni , legföl jebb téged 
veszitenélek szem elő l. Most a lOn ban, mikor sóhajaim mutatják, 
mennyire nem letszem önmagamllnk. föl ragyog előttem szereteted 
kedves cs kiv6nalos vihiga. hogy szrgyenkezzcm és elforduljak magam
tól, hogy téged yá lassza lak s csak benned iparkodjam tetszeni neked 
is, ll\t1gamnak is. 

Umm, te ismersz, tudod, mi vagyok. S hogy mégis va llomást 
teszek magamról. mondtam m6r, mi eredmén,"t aka rok vele r lcrni. 
C:s ncm az eleven hang a f ö benne, hanem lelkem suttogása. szivem 
ki6.ltA5.'1 , amit csak te tudsz meghallani. lia ugyanis rossz vagyok s 
bánOIll gonoszságomat. ime, ez magt! ' "n llomás szined e J ő tt . J-la jó 
vagyok s nem lllt!gan\llak tulnj donitom. Ime ez IIlcgin t vallomás szined 
elölt , mert tű!ed kap á lda~ 1 az igaz, miu tAIl tű!ed kapta a megigazulflsl 
gonon~llgából. 

, 
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VallomÁsOJII tehát neked ~ ~ól, l,;ram, nk!u' nt! lnn v,lgyok ~~. ín cll 
elöll, akM !I cm. Mert amikor hmlgolll hallgat, SdVClll hc~~.':;1. S nem 
tudok selllmi jót mondani, amit már dübb meg ne halloU!r1 \'olna 
tőlem, sem olyat gondolni, amit már elöbb nem tökd hallotlam V01l13 . 

&wl Áyoslono 

Erdélyi Magyar Évkönyv. 
Az iskol!k. 

Az imperiulllvállozás Erdélyhe n teljesen kiépített állami és kö~

ségi magyar iskolahá[ózatot talált. Ezeket a7. iskolákat az állami 
hatalom elfoglalta és azokból il magya r nyelvet ki7.Ílrla. A Wrl éndrni 
magyar egyhazakra nchczeddt az a feladat, hogya magyar.'\l.íg iskohli 
igényeit kielégítse. Ez egyházak kénytelenek voltak felekezeti iskolá
kat állilani. De ezek az évek folyamán anyugi erők hiflnya miaU, 
n1egszüntek. Az iskolaválMlgot növelte az [llIamlmlaJom naeionál!rsi 
törekvése is. :\Hlr 1j)1j)-hen megalkotja a "nemzeti elemi iskolák és 
óvódák típusát·, s ugyanakkor a felekezetek iskolafennlartlrsi jogai 
csak erős megszorílásokka l ismeri cl. AkadályozZll a szülök szabad 
iskolaváJaszmsi jogát. Magyar nyel\'11 községekhen állami elemi isko-
16kat állit fel. Betiltja a magyarországi tankönyvek bevitelét. 

Az 1924/ 2:i. tanévben élethelépteti az demi iskolai tör\'rnyl. 
" Kisgyermekek iskolája" néven 5--7 éves gyermekek részére, óvódókat 
áll ít. Ezekhe a szín magyar községekhe is magyarul nem beszé l ő ovó
nöket küld. Az állam állal e lismeri magán- (felekezeti) iskolákba való 
heiralást a szülők inísbeli nyi latkozatá hoz köti. Ez az inl~zked&s a 
zaklatások hosszú sOI'ozatá1 nyitja meg a magyar ~zli Jök számán!. 

Különös figyelmet érdemel ennek a törvénynek al. llgyncvczelt 
kullúrz6na fel6l1f tá~ára vonatkozó rendelkezése. Ez fl zóna Erdély JO 
v{Irnlegyéjére terjed ki. Minket igen közelröl érint az a körülmény, 
hogy ebből a zónáhól Kolozsvár kimaradt. Úgyl6tszik azt már din
Lézettnek látja a törvény. A székely és magyar vármegyék mind bele
esnek a zÓllába. Ezekbe a várrllcgyékbe II lehetösl':gig ó_kirá lys(IgheJi 
(regál) tarrltóktlt neveznek ki. akik 50%-knl több fizetést kallIlak, 
mint a m{lshol szolgáló tanítók. !\Iennyire másként esinúJtuk Illi 
magyarok! Ha valakit megakartunk büntetni, P.~> tro7.st!nyhc, AT\'ába 
Beregbe helyeztük át. Elkescrt.'dc t1 crnbcn'kkcJ akarJunk Inisszi6t 
leljcsíttetni a veszl':lyt'7.Ldett IIOúciókhan J ,'\7. t'rcdméll}' 1I,'1ll is 
m;rraut cl ... ! 
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Emtilésre érdemes még a !örvény intézkedései közli! a néllclem:es, 
ullll'ly :'1<: idegen hl1ng1.ású lu.wck revén vágott sűrű rendet u magyal' 

nyelvŰ lakosság között. 
'. ._\ nydvcbell fenyegetett rrdCl);i mugyarság husztalan deputáció

zQLI az állnmkarJmtaJomnúl :l törveny sérelmes es kultúra e llenes 
iutézkedesci ellen. Genfben is hiáb:l kopogtatotl a Nemzetek Szövet· 
scgl'né1. Az erdélyi kisebbségi egyMzuk panaszát nem találták indo

koltnak. 
A kt'plc!en iskolalörven)' sok keseriiségel okozó rendclkezcse i, 

megszülll'k a s(\ magyar, se m{ls nyelven il'l\i , olvasni nem tudó gyer
mekek sz:ilwllll(lS t:ibor:íl. Legnagyobb dicsöségére a művelt nyugat 
fnrizeus hatalmass{lgninak (;~ a ncpek önrendelkezesi jog:inak. 

A középiskolák helyzete semmivel se jobb az ó\·ódákénál és elemi 
iskolákcmí1. Az új, HI2S. évi iskola törvény a középiskohi.kat hét osz
tá lyúakká (IJak1l0tla áL.'\ hctrdik osztMy heti 182 órájában az úllami 
tunnyelvli nemzeti tilrgyakra és nyelvt'kre heti 77 óra esik . A közép
iskol:li ki~ebb~ég i tanulóuak anyanyelvcn kivül tlZ l. oszlálylól kezdve 
keUó, a Ill.-Iól három, a 1V.-löt kezdve négy, tl VI.-tól kezdve pedig 
öt idegen nyelvvel kell megküzdenic II azonkivül még negy tantárgyai 
az állam nwlvén kell t:l1lulnia . 

• 

Evangélium Szolidaritás. 
(A. l" ll. közl<m~"l' .t tm. Hó 4 ... 5. .z.·b.n jel~"t ,,",.) 

Az unibirillllus alapja al emmgtilium és csak az cvangélium ugyan
az. tllllely az ÖSSZ('S keresztény \"ullásokhlln közös, ugyanaz. alllelyet 
mindenki elfogad hal. 

.. -\z evangéliumi fclehurúli szcreld politikai nyelvre lefordít v:!, 
mlul az emberiség s=olidari/(Ísa jcletkezik. Ez :17. az eS7.111e, amely ki
elégítheti az ellenlCh'S \"ilúgnéleteket és a kii!önbözö vallások hiveit is . 

.. . Az emheriség szolidal'itúsu magúban foglalja azt is, hogya kÜ!öIl
buzo nemzetek Ile tekintsék cgym:ísl ellenfeleknek. meri kö[c.sÖnÖseJl 
('gymásra vannak utalva. Ot' ha a szolidaritás h('lyénvuló az emberiség 
nagy család.júban. mennyivel illk~lbb természetes l'gy nemzet. egy 
l~a.za hal~l'I1!11 belül. Amikénl <11. emhe]' akkol' teljesíti hivntásá t. ha 
~aJItl knranak cle"el tesz Iig·· b. kk . . ., ,) az cm cr a . 'or tel jesill az l'mheriséggel 
~~cml~n k~lelességét.' ha elsősorban saját hazflj{tval szcmhell te1jo:!siti 
.lzI. -\2; e"esz embo:!n~ Ago. ' t ·· t t· . . . .,. ~" ~~ ao e lU amugy is csak a Icgkj\'l'ldc~e!Jh 
.1 IegHagyobb emberi slcllemcknek khctséges. ' 
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Jellemzőek a nagy gondolkod6 HOUS!le3U $Zava!; 
,. Minden uallris kfj:ű/ (1;; II leyjobb, amdy hibdl/lll1ul a Icgl,illi!Jo.H!bb . . . 

A leglényegesebb kul~u.sz a ~ziv kultusza. A vallús igazi köteles~ége i 
függet lenek az emben Inté1.méllyektöl. A: i!JII:i sziv a;; Isl~/ISég i!JII:i 
lemploma. Az enlber feladata. hogy teljesítS<.' köte les.~gej t a fOldön 
és el. az. hogy dIeiejli. hogy ma!Jriirl dolyo:ik". ( .. Emil"). 

Ezek a gondolatok nem egyebek, mint 37. unitárius hil gondolatai 
és bizonyítékai a nnak, hogy ezek egyetemesek é~ minden i(l iik gOlldol
kodói lelkében helyet t.1Iá lhntn3k. 

Dr. Uiluki Gé:a. 

Kemztelbs, esketés, lemf' tés egy lIa ppnl előbb hejelt l1ternlíí a 
IUllatalos őrlik nIlItt II le lké~:fj irO(I;íllan, V., KohtírY- lIttu '!'. 

Az egylui1:kii:f.ség kHnyvllirll , V., K ohál'y-utca 4., I. em. , nyitva 
van: vasárnap 12-1. kedd délut{m á-7 és c sütör tök délutá n 5--7 
órák alatt. 

A Xöszö,'etsi" értekezlete havonkint fl második csütörtöki nallan 
délután 5 órakor van. IX .. Rákos-utca 3. sz. alatt. 

A Lelinye!lyesület összejövetelét a hónap 2. és 4. ,'asilrnapján 
délután fél 4 órakor tartja, V" KoMry-ulca 4. sz. alatta tanácsteremben 

Máreills I:j-f,n kegye letes érz":'sckkel gondolunk a nag)' idÖkre . 
Nyolcvanhárom esztendő táv]atából lisztáll állanak előttünk ,,3 

halottfel tá maszt ó" esem ények l elkcsltő tanulságai. Nehéz napjaink
ha n érezzük, hogya magyar nemzeti lé lek liizmagjához 'sohasem jár
tunk olyan közel, mint 18,18, március 15-én. A kegyetlen sors széditö 
távolságra sodort II márciusi órákban megálmodoll nemzet i nagyság
lóL Ketszere!len jól esik azért visszagondolnunk a dal iás idökre s 
biz\.atást meritenUnk abhól a ludatból. hogya nagy eszméke t kitcrmelö 
magyar nemzetnek lesz még egyszer ünnepe s holdog felvirradáslI. 

A pru hilf,rinlll [olYlillülil!luS ülése múrciu,. IU-ún d. ll . ii őrakvr 

lesz It Tiln'~'51 rN!mhell. 

\ 'idéki konfirmándus ifjaink 5zUlöit szeretettel arról értesitj ük, 
hogya konfirmálás az idén is 3 régi rend szerint i f!dQ:ócsülür/{jJ.'üll. 
május 14-én délelőtt lesz II Koháry-utcai tellll)lomb:III , Azoknllk az 
irjaknak, akik a távolság miatt az előkészltö órákon nelll jdenhclnek 
meg, készséggel kijelöljük a Kátéból a Illegtanula ndó részeket. úgy
uinten az éneket is, ha a ká r levélben, akár le\'elezölapon megkeresik 
a lelkészi hivatalt. Káté ára l pengő. ~nekes könyvé 3 pengő. IÜlptllltók 
az Jralmiss:ióndl, Koháry-utca 4. 
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1I,\ I.:O" I,,1l01u- I '\"~'(ljtU' ly i szoírníns hllll II legközelebbi j~ lenliszlelet 

IIlI,rcius 22-.'n dcluhln I önlkor lesz fl !\Ind t'lc h-Iéri állami iskol~ han. 

i\ 1(·1J, i p,i~1.r"ri 1I,\'u!)'lijnlu l,r" ,uluko7.1 uk : Df,vid ;l lih{l ly 5 P, 
dr. ~[jkó Pfrcnc;; P. S~.6k(' Gyűrgy 3 P, Sr.iksz[li 1stv;'! n 2{)(1 P. K /iszO

Il ll lld nyuglázzuk. 

1!131 mareius 22-én d':I('16tl 10 órako,'. Istentisztelet II !\ li sS7.iÓ 1Hz 
tCUl!)lomáhan. Prédikál Dr. C,sikl Gábor. 
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19:'11 

1~J:ll 

1\I:.11 

.. 

,. 

22-cn déll.lti' ll '" órakor. Is tent isztelet Kispest, Wekerle
telep I L Sl. elemi iskohíhan . Prédiknl Dr. 
Csiki Gflhor. A k{wlori teendőket PCterffy Gyuln 

ig. lnnitó ,ltyánkfi:l Jáljtl eJ. 
22-én délula n 5 órakor . Bőjti istentisztelet a ", lisszió 

I láz templomáhan. Prédikál Pethő IstvÚn. 
29-én dé lelőtt 10 órakor. Is tentisztelet a :'I!isslió Ház 

templom{lban. P rédikál Dr. Csiki Gábor. 
29-én délelötl II órakor. Istenlisztelet Peslszenl

Wrlncen az AlI. telepi ](ullúrházban. P rédikM 
Pethö Istv{H1. 

2\l-l'll I1éluliin 4 órakor. Istentisztelet a X., MA V.
telepi elemi iskolában. P réd ikál Dr. Csiki Gáhor. 
A kántori leendöket Ekárt Gábor gyógyszcr\'sz
hallgató látja c l. 

29-~n délután 5 ömkor. Böjti Istentisztelet. P rédikál 
Pethö Istvún. 

l;ordOI! Sljndor. Ill. angol unil{,l'Íus egyh:ll'. vczelőfédia folyó évi 
fl'l.lr\lár 21-én <JO í:ves korú ban Manehcstel' városIiban elhunyt. Kiváló 
cJlyháú szónok és ludós voll. A S<-rvH- és Socinus-irod:llom egyik 
lcUo1a])osabb ismerője. I laz{mkat is meglatogatta s ügyilnknek mindig 
melegszivü szószólója "olt angol hi t rokonninknál. Pihenjen békében ! 

l!OfO)tZ blniu r. klllh. és !Iúduly Itelll'ko unitárius vallásÍI huda
l)('sli hl kosok m{.fe·, 4-én tartoltl'ik csküvlljiikct a Kohl'iry-u. telllplom
han. Isten :ildja meg ti szent szövctségel I 

n"rhél ~' Andrá~ a ly{uikfiá t , a B!'Il..'Isa i S(unucl Ifjlisági Egyesület 
elnökét ml'ircius hó 6-{1lI avatták doktorrft a budapesl i Tudomt'lny 
r~g>' clemcn. A7, Ilj on'osleslvért szeretettel köszöntjük és jószcn:!llcsél 
ki\'l'inunk . 

. S - !'. liyül\!I~'ij". A cikkel köszönettel "cttük, A j ő " ő sz{unha n 
adjuk. Odvözlcl. 

, 


