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A kis gyermek születésére 
Igy karácsony elötti időben betlehemesek 

járják az utcákat, sürü pelyhekben bull a bó, 
feheren, szikrázóII, hogy anagy "Mos utcáin 
sárra tnpossiLk s bogy fi hegyoldalak s!~ végte. 
len mezők ünnepi feber diszbe öltözzenek. Az 
üzletek kirakntai késö eSlig fcnyeskednek II ki
nálják ezer és ezer ajándekaikat az ünnepre ké
szülö boldog embernek. S meg ti. magasságos 
egek is erzik a fdld öröm eI, 8. csillagok a hideg 
ejszakaban \'akilóan ragyognak s mennybeli se
regek boldoga!l harsoOlizzak : . Dicsőseg Istennek 
s jóakarat a fóldön az embernek. ' 

"I indeu, de minden a legboldogabb, a leg· 
örömteljesebb ünnep előizét adja, hiszen gyer
meket várunk, gyermeknek szliletesere készülő

dik il. vill\ g. Karácsony ünnepenek az adja meg 
az éneimét, bogy uj , még eddig nem ]{l.tott és 
!lern ballott örömet, üdvös!léget vár az ember a 
barm~tozó egekből. A varakozásnak idegfeszitó 
per~e l ezek s a beteljesedésnek boldog óraja. az, 
amLkor a feszü ltseg feloldódik s itt vall előttünk 

az uj igéret, az uj szépség, az uj öröm: a bet· 
lehemi gyermek. Igy érzi ezt az ember évről
évre, sz/!'zadról-sziu:8odra, immarOIl közel kétezer 
esztendeje. 

. É~ mé~is mintha most ezekben ti. napokban 
többet v:\rnank, mint amenn,Yit az előző nemze
dékek vartak. Mintba Jézus szlUetesének köze
ledtére nekünk nagyobb szüksé" ünk volna lUill~ 
bá~kine~ másnak eddig ezen a ;zéles Világ~l]' Mi, 
akIk felebredÖben vagyunk egy ho.li.los álomból 
egy bonzo, keserves lelki megpróbaltatásbóJ' 
nekünk ketuer annyit jelen~, mint mas lIemze: 
dékeknek J,' zu, ",. I" nu et se. J elenti ~nnak az uj 
vaUUSL VLI'g"","'" .... • . -. orom t, melyet kereszteny-
segnek nevezünk, de jelenti azt is és ezt harso
góan, a mindenségbe belekiallva jelenti, hogy ez 
~ szerencsétlen, szomoru emblf ujra kensi a 

na~y :itkot, amely a világ jelenségei mögöU 
reJtŐZIk es hogy a hitetlenség boldogtalans8ga 
u tan utball \'8n ismét arra felé, hogy megtalálja 
az Ő lstenet. 

Ezt jelenti n Karacsony az ezerkilencszáz
harmincharmndik esztendőben . Többet es na
g)'obbat, mint eddig barmikor a világtörténelem
ben. Uj világ felé megy ülik. amelyben a gyer
mek megszületik, 1lemcsak Betlehemben , de mÜl
den IIzivben , hol bölcsőt készitenek fogadására. 
Testvérek, akik olvassuk ezt a néhány sort fl. 

betlehemi gyermek születésekor, vajjon az ujjá
születés igerete ott reng-é a mi lelkünk mélyén 
szép kis faragott gyermeknyoszolyában. Odaba
jol unk-é fehér függönyét s:zéthuzva alvó arcoes
kaja fölé s figyeljiik keble pihegését s várj nk·e 
szemének megnyilatkozását? Hatezer unitiírius 
lélek szétszórva szerte e bazaban, mi hoz,ank 
hatezrekhez szól a legharsogóbban ezerkilenc
százharminchárom karac::onyi üzenete. S mit 
mond ez a mennyei szózat? Dicsöség az Isten
nek s a földön jóakarat. Akárhogy tépnek, s.r:ag
gatnak, akárhogy hi.madnak, ne feledjük Testvé
rek, bogya Béke születeU meg Betlehemben. 
DJc$őség Istennek, aki megved bennilnket az 

.igazi béké~lenség ellen. Mert külsö támndásnal 
lehet nagyobb békétlenség is, a léleknek elégli
letlensége, ha az evangélium szellemét veszni 
hag,Ytuk. 

De a szózat ezt is mondja: a fdldon jó
akarat. Szeretet. lsten és ember iránt. Mi hatez
rek tanuljuk meg igazán, őszintén !.r:eretDi, jót, 
Csak a jót akarni s egymás kezét erösen meg
fogni. EI: lesz 301: :I. sziló.rd pont, amelyen meg
állva, ujjll.teremthetjük önmagunkat és egész 
vallásos életünket. Ha ez valóra válna , nem 
volu!\' mit félleJli rajtunk, ruarokn,Yi seregen! e 
seregnek jövendő üdvösségén senkinek etlm. 

Ha II SJ'enuek megszületnék, ha II bölcsöt 



oU ringutnnk IIZ nnifArill8 lelkekben, akkor meny
nyei seregek annAI boldogabban énekelnék: Di· 
cschég flo menny ben 8 jóakarat a fóldön! Mert ez 
uj kurAc90n,r volna a mi életünkben, nz unitMius 
jövőnek dicsőséges, li9zt!~ Karácsonya, 

?od'J BdJ2!Ó, 

, II II II II II li , 
, A karácsony me/ege. 

Mi akik a FiJ'ldmk mérsékcll égöve alait la, 
klwk lio~zaJZl)k/ullk, hOlJy karacdo1lylwka! hanglt
lalos;á leszi a hauas W csillawj sz(!JI$t!fle, A fehéren 
aldlmll6 kihmyii hópelyhek ldt/tim U!)y éreuiik, 
,nilltha tili is tisetdhbak Imnéllk $ ilyeukor felébred 
leWinkbeu egy-egy régi dniga emlék, abból a korból, 
amikor még az életünknek j~lcll t6$ eseménye ~'oit 
ae els6 h6/mllas, amikor mé!! a lelkülIk is fehérell 
Ui,uló'klőlt vissza a Mmez6k sziizi lisztaságdra, s 
seiviil,kben a vissza ,wm hozhaM boldogság H/álli 
vág!J "telegségével g011r1.ollUlk gycrmekkonml..-ra, , ' 

K/miesouy és gyel'lnek, " El lehet-e képzelni 
a karácsolly iin1J(~pét g!Jermek 'lé/kiil? Nem, .dz 
egyik alkalom arra, hogyalelkiink m egtiszttlljol' 
és (ogékolty legyen a legnagyobb dologIlak : a sze
retoüwk b,fogadd.sára: a másik drríga kó'~vetitője, 
ébrtttUlrlója és /etlreldszletóje a sterel.et"/tek, 

A karácsony melege a szeretet. Ez ~ szeretet 
vigasztal, gy6gyit, átalakit és (elemel, Es csodát 
l.e$Z veliink, emberekkel /IZaltal, "ogy a lelkiillkben 
le~'d hommybrJ/l világosságot gYI,jt, megkemlmyedett 
kiinyörtelellSégiinket kÓ'1~yó'rü!etességgé val/oz/atja at 
s tU iité,hu és ökleléSMz szokott emberi kezel si
mega/ásra kb'yszeriti, Eqész világunkat át tudja 
alaki/ani ez II szeretet,pczI:álW Mert II mi s.terele
liiflk csak kicsiny p aránya lln7iak aot (jró'k és Iá" 
(ogyha/atlali steretetnek, amelynek forr/isa az lstm 
léllyege és /.IZ a tóKék/esebb világ, amely az 6 kö
ze,lé~e" vall. D e ahogy ez az éll.et6Iorrás bejut a 
fiJ.~d, élet biimá/onyai és a kemény sZ'ivek sziklai 
kOd, ef!yre fogy, apad, mert a megszámltUliatatlan 
me'mylségii kemény seikla mint legyőzhetetlen aka
d~y áll ,tltjtiba1l ennek .Il drága éUet6 rorrUsllak.., 
I~zért cSIllIII, (el oly Titkán életiillkbeli a ióság és 
II storele! melege , S mig a {Mili források, patakok 
és folyók "Iját sok helyell virágos ré/ek és iidezöld 
szmbcn llom~ázó .lombos fák szegélyezik, addig a, 
s~.eretet formsa helle" és szomOrt~ emberszivek kQ'_ 
tolt ?Olyolli/ s pal'tján csak eSl!letl8ll, iiriikziild szinii 
fa hlVogat)a, cSlllo,qatja magrlhiré az e1fárwit em
bereket: a karácsonyfa. 

A rugyo!{ó, szitlel f4arcicsolly(a alalt, amelyet 
a uerel~t ékeslt:'!t!, (el, oU áU a ,9yerl1tek, lelkébe" 
c,8orc!1I1,~1rJ lelt ~ro,?l~zéssel s amikor a hála kicsiny 
~etelt .. fJ/elésre 11lthtJa s köszó'lw ~sókj/jllak melegét 
érCZlnk homlok/mko1l, akkor egyszerre meglazlllnak 
a s::l.'Tclel l"jába?1 áll6 keméll!J, hideg snvek s a 
t~tovtb. IIIQtkeresli szer/!/etpatakocska mi,,/ kiölTIlIi 
folyó 1000!Jliz'~telle" áradása, á/csap lelkii>lkó'I' s 
ela~,asztJa - ha csak riiuid icllJre is - egész U
"!lmlkel , , , 

/'::8 amikor ct szerelelfrek eMeli fl Jimlalmas 
Órújlillll.ll a ,&k'sok milli6 karácsollyfa alatt d1l6 

114, U. e. XII, 12_ 

boldO!! 9Y6TIm_lc.sereg ajkáról f~~efl{/ a karácsonyi 
é?lf!k, Menyboi tu: a1lgyal lelott Izozlúl.ok /Jáulo
rok, , '. mérllf!/ellefl magMságfJó/, a mcgnyüt egek 
boldog ,vil~d_b6l vÍ$szaztmg az a'l9yali kWr ÖTöm;l
Zlmete, J)lc~f),~g a magtlssáyos mennyekbell az Is
I"nnek, a földö", békesSég és az emberekher: jóaka ~atl 

T~stvl:I'Cm" 8Zegé?ly elftirudt Icstverem, állj 
meg te 18 egy 1IU/aml/rtl az élet küzdelmeibell fogd 
me,,! ,lJyermcked ke.:é! s lépj tc i, a ka.rÚCS~lIy"a 
tllIÍ, EZM a !zellt elft~lI légy a le gyermeked tallit
váfiytl, mC1'!, ° mCytamt téged a 1~!jllllg!Jobb liirvéllyrc: 
CI szerel,et /or>;é,"yére" , Ha tlmcs f/!Jer1l1ckcd, SQ

kat tala18z, .. ah feM 1wm, 'Iyu.l aptli és allyai k1!z 
aszerelel tmllC/lé" s !Ih bO/ilog iirölllmel r flgadja 
nU:fI a le kezede!" , t:s ha laláll elueuteU gyerme, 
ked felelt érzett bá'lalod só'lét leple lIollja be kard, 
csoll!lfád ra,qyog!isát, oh akkor is lillj oda, mert az 
allgyaloknak mellllyei karában meghallQ(l és ftlis. 
mered eltávozott 9yermekedllek boldog és vigasztaló 
ü::e/letét , , , 

, (lljtmk atla mindfiyájan a lelkek Jlagy kar/í
cso'iyfája alá s (ogjuk meg a legszebb G!Jermeknek: 
a belMchcmi Kisdednek kezU s amig a kClTlíCSOliy
esi miszlikus cse/!{7jében hangtalantIL szdlllluk a fc
hb' Ii6pelyhek, tlzaltltt az elcsit11U emberi szíllekrc 
lassan permetcz az ó·röm és a j6sríg éllet6 balzsama, 
s csömlben, észrevétlcn kinyilik lelkiillkbcll életii'ik 
le,911ompdz6bb és le.9él'lékesebb l'irága: a s:ere fe f, , , 

Sz, Szabó Isfl'1 .1. 

ISTEN ELÖTT. 

Megs zületett a s zeretet , 
Máté: 16. r, 24, v, _ ,Akkor 
mondta Jéws az lj tanitványai. 
nak: Ha valaki jőni akar én utá· 
aam, tagadja Illeg magát, I'('gye 
fel az ö keresz tjét és kövessen 
engem," 

Egyszerre születtek mind Il ketten, " Azon 
az éjszakán, amikor a betlehemi barlang-istálló
ban először lát ta meg a (öldi vi/agot az Istennek 
Fia, ,. Jeruzsá/elUnek egyik kertjében egy földbe 
hullott magnak meghasadt flo héja, megmozd ult 
csirája és elindult folfelé, a napvilug relé, 

Egyszerre Születtek erre a viJúgra. " Jézus 
és egy tölgyfa kicsike c,sirája, Jézus ott pihegett 
a Mária ölében, a mási k kis éjet ti. föld melege
ben, Egyszerre paUunt fel életUk llimbója", II 
mikorra. a tavasz láthatatlan keze már virágdi
szeket szött !~ rétek szőnyegébe, Jeruzsillelll 
egyik kertjében gyönge kis hajtás lombja 'hajto
gatta fejét a tavaszi égbolt aJlt.U ., , Egsszerl'e 
születtek, hogy 'alAJkozZ!l.nak" , Ki tudja hAny
szor lépett el a harmincéves Jézus a hnrmi tlc
éves fa árnyéka alatt, .. s ki tudju, gondoltak-e 
már akkor egymásra, alTa az utolsó taiAlko· 
zásra? , , , • 

Egyszerre 81.ülettek, egy szent iljsl:lIldl.ll, 
- egy gyermek és egy piciJly hajrAs, Hl~rm illc
hArom évig óJtek , , ,flo gyermek fódi lett", [I 

tölgy, Jlehúz korouáju, erós fa letr, li:s lUU'lIl illc-
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barom éves korában kivágtAk II tölgyet kereszt-
fának . .. az Isten Fiának. . . 

Egysr.erre születtek a ker~~zt fája eB II 
megfeszrtett Ember. Egymásnak sZülettek. A {a, 
ha beszólhetett volna, talAn. igy szólt volna az 
alatta huladó Jezusnak! A tied vagyok, - Isten 
Fja. Sok ember számára árnyéknak születtem ... 
sok madilr részére ringó ágnak lettem, -. de 
Neked le földön járÓ Lélek, Neked... fáJda
londa' leszek. És Jézus is vajjon gondo!t-e ig,}' 
rá mikor még meSS7.e volt utolsó ótáJu: Ml
J}'~II jó !Ilattfid járni B megpihenni ... vajjon 
gondoltIl-e; Milyen fájdalmas lesz majd rajtad 
megbalni? 

Hogy vall ez igazán? .. Vajj~1l a B~ületé
sünkor virul már valahol ti. koporsonk fáJa?, .. 
Vi"'Y később ültetik? .. Mindegy. De biztos, 
hogy megvár minket. De hogy van a sorsunk 
idelenn megirva ? . " Születésünkkor már várnak 
itt reánk betegsegek, könnyek?.. fajdalom
csókkal a szomoruságok Y ... kísernek - kis~r
nek, hogy egy8zer megs7.envedtessenek? .. Es 
ugyanigy sorban állnak az örömök, hogy meg
öleljenek? , ., IG tudja?". EJ6 van-e irva sor
sunk es ezen változtatni nem lehet ?,.. Hiszen 
igy borzasztó születni! Olyan ez, mint mikor 
egy anyamadár kikölt egy madarkát a meleg 
tojasból és életbe hivja. ,. vnlahol, egy kicsiny 
kis falunak tót jn, - kalitkB.t késút drótból .. , 
Zöld erdők mélyén, kis patak szélén szabadon 
röpköd es dalol fl. madár. Hegyek mely öléből, 
vándorotra indul ll. kalitkás ember. ,. és az erdó 
szélén hurkot fon egy legeny. Aztán egy SZ(l

moru napon találkoznak hárman; a dalos kis 
madár ... a kegyetlen hurok es a drótkalitka ... 

• 
Hát ilyen az élet? " Igy szü\elilnk mi is 

és a gyermekeink, akik nem tudják, hogy a puha 
pármin alvó fejük melle már letette a sorB a 
szomoruság:ot, a nyomofUBágot .. , éB egy bár
Bony takaro alatt szendergő gyermek hamvas 
arca mellett ott vArja már, mire ószhaju lesz 
egy, elszakadozott, rongyos koldusfllha?" H~ 
e,~ 19y elóre meg van irva, - de szomoru is a 
f~ l dre sz~letni . .. De szomoru is volt a szli le
tese napja a mi Urunknak Jézusnak 

. De ne feledjétek ,el testvéreim,' 'hogy van. 
nak más sorsok u::. Születtek miLr sokan szalmá.s 
~gyon , . , ezük des~~aviakó~u,al\ . csak a hideg 
olelgette !agyos karjaIval a JHJgato gyermek tes-

, tét. ... de oc rOngyok melle, amikkel koldus anyja 
betakarta, - meleg uj ruhákat, rangot és jó ál
hist, tett le Iste!} keze, ki a sorsokat itt oszto
gatja ... és 'bab'on sok élet nem is lát tövist 
han;Dl ugy suhan át ezen a világon, mint a nll.p~ 
!u~~r a harm atos virágon, _ mosollyal csókolja 

nnyes ,;,[ragot! de maga soha~em ismeri a 
szomoruságot 

• 
Minden éle~so~ kereszt a világon, Sokszor 

nem nehezebb sJrm, mint nevetni Mert fájd&!
mas. teli.er, szenvedéssel sirni _. de é ol a 
nehez slró emb~rek közt ruosbly .• p~ Jlf " 
lednj a mnna b', ogva J fm, Ilo e-

-o m nat t és Vtrzó ~zivelllmel a 

~iró t vig,asztlllni, .. Kereszt a mosoly is, - eaak 
eppen vJrág~1 ~~n fo~,;,a, de epp olyan nebez, 

Valam~~rt JOli mmdenki ebhe a vilflgba, 
vagy valam ICrt ... vagy valakiért, Valami fel
adat várja, amelyre csak egyedül ó alkalmas. 
Ez ~ munka annak az embernek a keresztje, Az 
egylk csak azért szlHetik, hogy anya legyen egy 
~z.éP. Léle~ sz~mára, akit árt~t1anul el fognak 
ltelm az Igazsagért ... és ezt a ft\.jdalmat csak a 
te lelked képes elviselni, - ezert leUél anyja ... 
ez a te kereszted, Ha arra szil\ettél hogy aláza
tos .legy emberek között, - ez II te kereszt~d 
- e~ a leggőg~sebbek köze fogsz születni, hogy 
tanulJá~ meg .túled, -:- ~ pedig megszenvedsz ... 
Mert mlllden~l egy uJ szm ezen a világon ... 
S~eretet.Orszagnak egy'e~ kikilldöttje, az Isten 
Lelek-arcának egy-egr. szep vonása es ugy d,l
Ja[ nehezebb, vagy konnyebb sorsot amint sze-
retete ereje megbirja . , . ' 

Erzitek-e most hát testvéreim hogy milyen 
nagy Szeretet szülbtett le hozzánk 'J ézusban? ... 
Olyan romlott lelkü világban, mint a mienk nem 
volt eleg csak szóval mondani, hogy men'nyire 
81.eret isten bennilnket, - hanem meg kellett 
mutatni tettel, .. ezért vállalta el a keresztfát 
mert csak igy hittük el, hogy szeret bennUnket: 
Aki képes elszenvedni ezert a keresztfát, az iga-
zán szeret. • 

Érdemes szeretni?.. Kedves testvéreim 
karácsony ünnepén ti is szeretefre vágytOk', 

Erről, beszélnek az aj~l.ldékok., Ugye, hogy jó 
kapm, - ugye, hogy JO kapm szeretetet ?". 
Ajandékozá.sban ezt cseréJgetitek és keresitek. 

Jó volt születni! Ne mondjátok azt a szü
letés ünnepen, bogy ti rossz időben születIettek. 
Jó volt születni eppen most nektek is, mindnyá
junknak, , , jó volt születni ide, mert itt minden 
szivben II fajdalom zokog, - és igy lehet vi
gasztalni, van mit enyhiteni ... minden nap száz 
es sz.i.z alkalom nyilik jónak lenni .,. itt lehet 
szeretni, - most lehet szeretni tanulni kezdeni, 
ZI. karácsony az első lepes a Szeretet fele, . , De 
bármennyi Jézus születes-ünnepet ertél is a föl
dön, - elsó igazi karácsonyod az volt, vagy 
lesz, amelyen szivedben megszliletett a Szere· 
tet. , . C[Jlró B"joJ. 

NEGYVEN ÉV. 

Két levél. 
• 

J 6zan Mikl6s püspöki vikárius negyven éves 
lelkeszi jubileuma alkalmából az egesz világból 
jÖLtek az lidvözletek. Ahol csak valaha megje
lent magyaros sr.ép alakja s ahol megszólult 
nemes érces hangja., mely egyformán hirdette 
ugy az isteni, mint a magyar igazságot, miude
nütt szerzett tiszteJ6ket és barátokat magának és 
nemzetének. A levelek özönéból két levelet vá
lasztottunk ki: az egyik Torockóról jött, abból 
a kedves és hires kis bányavárosból , ahol a 
nap kétszer kél fel, S amelynek hüséges unitá
rius lakói meleg szivvel és boldog ragaszkodással 



gondolnak vissza az 6 hiresse v~'t lel~ipaszto
rakra. Ez az udvözlet 1\ torockóI kebh tanács 
jegyzőkönyvi kivonatának képét hordozza. A má
eodik levél a messzi ködös Angolhonból jÖ}t s 
azt mutatja, hogy milyen értékne~ tartják ~oza.n 
Miklóst " külfóld unitári usai. De hear.élJenek 

eredeli . 
:.C_" IIn'ilJi ri llS egyhJizközs~ kebli-

hó l7-tn tartott rendes ülé
I. 

• 
. nal?ján tartandó templomi istentisztele· 

tlinkben Imában fog megeml~kezni egykori 
elődjéről s ugyannon énekekben kt rjük lsten á ld~t a jubi
láló főpapra, melyek a budapesti jubileumi istentisztelet 
sorrendjen szerepelnek 

K. m. I, 
A kivonat hitelém : Benczédi Domokos s. k. lelkész, 

elnök. Vernes Perenc s. k. Simándi Andor s. k. Rácz Fe
Tenc S. k. Kerekes IstvAn s. k. PAl Simon s. k. egyh. 
gondnok. Kelemen Ferenc s. k. e~yh. pénztáros. Péterffy 
Gyula s. k. egyh. jegyző. Simon Gyula s. k. Both IstvAn 
s. k. Kelemeri Ferenc s. k. Czupor Albert s. k. Czupor 
Andrh s. k. 

Az angol unitárius egyházak képviselő tes
tliletétól (British aud Foreign Unitarian Asscea
tion) pedig dr. Csiki Gábor unit. missziói lelkész 
utján a következő üdvözlet érkezett: 

Kedves dr. C.iki I 

Islen j,ldása legyen ~s maradjon 6 rajta B mlndam
kon kiket szive szeret. 

Alfrtd ffllll ~, k. 
etnök. 

Még sok szép levdet közölhe ~nénk, amelyek 
magyar és angol szivek érzéseit tolmácsolhatnak 
olvasóinklLl!.k, de helyszüke miatt nem tehetjük. 
Csak annyit mondhlllunk még, hogy legyüuk há· 
lásak Istennek l\ mi ös,; (öpásztorunkért 8 kér
jUk a mi Mennyei Atyanklt.t, hogy őt sokáig, na
gSon sokáig éltesse. 

A JÖVÖ UT JAIN. 

Jelenünk és JÖvlSnk. (II .) 
Egybázi törvényeink szerint az orszag kü

lönböző vidékein lakó unitariusok egy· egy köze
lebbi, könnyebben megközelithető anyaegyhilz
községhez tartoznak. Oda fizetnek egyházi adót 
es onnan várhatllak gondozast. Meg!tllapithatjuk 
azonbu.l1, bogy az "csnlil.dkönyv, amely hitele
sen igazolhatná, hogy hany hive is vo.n az egy
bé.zközségeknek klilön-külön,!to mostani eljáré.ssai 
el nem készíthető. A kisebb-nagyobh csoportok, 
flliák, szórványok egy· két évenként való látogatása 
minden rendszer nélkül azt eredményezte, bogy 
az országos sto.tisztikából akarjuk megtu dni hive
ink számat. S bíL híveink csalbdi állapotával sem 
vagyunk tisztában, honnan is tudnok azt. hogy 
bány tankötelesünk \'an összesen. Ezért azok a 
szamszerU jelentések, amelyek az egyház népes· 
ségéuek hú képét kellene adják, lIohasem lehetnek 
megbizhatók. Nincsen lebetőség arra, hogy min
den lelkész összeirhassa, nyilvántarthassa lega· 
láhb megközelíthető pontoss6ggal sem az egyMz
községébez tartozÓ hiveket, ha nem szabjuk .mar 
egyszer meg II lwgykiterjedésü egyházközsegek 
határát. 

Ha tisztablln vagyunk a hivek szamával, 
akkor feltétlenül megállapitandó a minden adó
zásra kötelezett évi egyházi adója, a.mit szigoruan 
be is kell hajtan:, mert a befolyt összeg biz~o~ 
sitharja . csak azt a lelkészi gondotast, .amlr.e 
szükség Van. Nem lehetnek sokan tovább .IS ~Zl
vességből unitáriusok. Nem lehetnek sokan evtlze
dekeu át uni táriusok anélkül, hogy egy fillérrel 
is épitenek azt a)\ egyhazat, amelynek, legalább 
is temetéskor kitünik, bogy tagjai volta.k. 

Mihelyt a~ IIdJzas szigor uan v.egre . le~z 
bajtva, mindjárt más érdeklődés, mb yerkerlflges 
indul meg az egyházi életben, mert akIk. meghoz
zák áldozatukat, vArIli is fognak valanut az egy
háztól. 

Amig nem tudják azonban hivei nk, h~~ 
szorosabban melyik egy házközségnek a tagJa l ~ 
addig nem is tizethetnek rendszeresen. Kérlll 
sem lehet t6l11k, mert nem IehetUnk tisztában 
azzal, hogy valahová, Budapesten, vagy vidéken 
nem adózott-e mar egyik-másik. 

A lelkészek személyeB ismeretsége, a hivek
kel való szeretetteljes baratsága is . csak akkor 

I 
I 
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fe"16di k, erősbödik, ha nem évekre szóló. ml'E!
sz~kitásokkal , hanem rendszeresen tarthatja fenn 
81. összekőttetest. .. _ . 

A mi egyházunk fennmaradaó8, feJlodes~ 
csak a hitigazsAgokon, hanem ft testvén 

~l:e~etetenJ a barAti megbecsUJésen ,At biztoshi~bab'Ón' 
Az egyházközségekben .. s az eg~8z egy al. Ro 

mssodrendü minden törvény, !lll~den 8z~bály, 
mert minket elsősorban ~.e~déIYI lelek tartö~sze. 
A kereteket azért kell klepnenllnk, bogy ~z~kban 
felállitha8B uk azt a .tüzh.eJyet, 8~o~a elJArJ8.nak 
lelkileg fölmelegedm Bzetszort hlvelI~~. Ennek a 
ttizhelynek pedig csak az egyházkozB~g I~het 
öritóje. A Dunán tul lélekszám Bt nem l~merJllk. 
270-300 azonban biztosan van .. A Bzetszortan 
lakó hiveink közül .többen mondják, hogy nem 
tudják, melyik egy.háYik.özseg.hez tart;ozn~k. Re~
des elóre mp~ál lapltott Istentiszteleteik .lIInc.senek. 
A külöllböző iskolákba járó növendékeJk hitokta
Tása ,)sak reszben fel el meg a követelményekn~k. 
Konfirmáhí.sról nem gondoskodbatunk.. A csekely 
számu fiatal sag nem tal~ 1 összeköttetést a.z e~
hbával epeJ} akkor, amJkor legnag,Vobb 8züks~.~e 
lelln~ rá. Nekik nemcsak Bzónoklatokra ~an sz~k
ségtik, hanem elsősorban barAti melegsewe, koz· 
vetlenlii ereztetett BZertl,etre. Ezt pedig azzal, 
hogy 1-2 évben istentisztel~tet '~rtunk , nem 
mutathatj uk meg szivünk. szennt. Hiszen cij~k 
annyian vagyunk, hogy egy nagy családnak mm
den tagjina gondunk lehet. 

Igen üdvös volna á Dunántua felosztani 
3- 4 filia.ra. Ezekben a filiákban évenként tar
tandó a. beszedett egybáziadó által lehetövé tett 
többszöri látogntás istentisztelettel, urvacsoraval. 
Meg kell sl':abni , bogy hol és mikor köteles a 
lelkesz megjelenni évenként és havonként. 

Ismételjük, hogy min~ezek a kérdések min
den nagyobb nehézseg nélkUl megoldhatók, ha a 
mas egybá,zaknal kötelezö egyházi adóknak cilak 
egy részét is befizetik hiveink. Ha csak egy pa
ranyat hoztuk magunkkal az erdélyi székely hit
buzgósagának és áldozatkészségenek, akkor ön
ként, szivesen adjuk össze oz egyhá.zu nk felln
tartúsara szUkséges összeget. A mező fel08ztasa 
pedig a pásr;torok dolga. Az egyházi élet elene
\'ebbé tétele az lelki gyönyörUségük. Érezzük, 
hogy igen nllgy szUkseg volna szambavenni 8. 

teendőket. €rezzük, hogy minden egyházunk jö· 
vőjére, jlllcnére annyira fontos kérdésben most 
kell megoldást találnunk, amig nem késő. S e 
kérdésekre a lelkészkör adhaIna egyedül feleletet. 

c5p,cI~/o,. 

l 8 II " II II , 

IFJUSÁG. 
Téli konferencia_ 

A csonka or~zágb~1I1 elő unitárius ifjuság 
en n~k az esztendŐnek ju niusában tartotta meg 
első izben nyiLri konferenciáját DunabogdánybfLll 
azzal uz elnatAro?ással, hogy ezt minden nyáron 
mep:ismétli. Ugyanakkor felmerül t uz II kivánság 
is, hogy a nyári konferenciák elókészületéül téli 
időben is rendeznek egy rövid kH·hé.rom napos 
u. n. téli konferenciát, amelyet a fővárosban tar. 
tanak meg s amelyen a részvete l semmibe sem 
kerül; igy mindenkinek alkalma adódik a kon
ferellciák eszmevilágával megismerkedni, azt meg
szeretni s igy a jövő munkil.jába bekapcsolódni. 
A nyári konferencia egesz szellemi tartalm át ügy~
sen foglalták össze a konferencián reszt veU 
ifjak s sokszorosítva elküldtek egyházi vezető 
embereinkuek, abban a reményben, hogy ezek 
u tán ök is érdeklödni fognak a .konferenciások
munkája iránt. Egyébként szivesell kUldik el 
bárkinek is ez~ összefoglalást, ha valaki kéri a 
konferencia elnöketÖI.- Pethö István lelkészt61 
(IX., Rl'Ikos u. 3.) 

Az u. n. téH konferenciát 1934. január 4_ 1 napjain 
rendezi meg a konferenciás tábor a Rákos-utcai Misszi6 
Hb templomában és szeretetvendégség lermében a kö
vetkezŐ programmal: 

Január 4 . d. u. 3 6rakor. Áhitat; P~ThlS I,t ván 
d. u. fél 4. Az ifjusAg vallásos élele : Oöncz.y Samu. 
Utána ; megbeszélés. 

Január 5. d. u. 3. rövid áhitat, ulána "Szükség 
vagy igazság" cimen elöadásl ta rt . lászló GYl:lla taná!. 
d. u. 5. "A materializmus szárnyam Is!en felé" elmen elo
adásI tart Borbély Andor hirlapir6. 

Jannár 6, d. e. f~ 10 6. áqi~a!, utAna:. "A~, uni!!
rius ifjusAg szerepe a keresztény Ifjuság soraiban. E16-
ad6: dr. Iván l llSzló. O. u. 4 6. (Középiskolás fiuk szá
mára): "A legnehezebb küzdelem a diák életbep." Előad ó: 
Peth6 István. . 

Január 7. d. e. 10 6. Konferenciazáró ün.nepl Is
tentisztelet a Misszió Ház templomában. Imádkozik; Fe
renc J6zsef, prédikál : Peth6 Istvá n. O. u. I ó. : 
Konlerenciás közebéd a Szeretelvendégség teremben. 
Részvételi díj 30 fill ér, a konf~renci~ nyán köllségeire. 
Erre jelentkezni lehet január 4-en estig. 

A konferencia összehivására Pelh6 Istvan a kon
ferencia vezetője a következő ielhivássa! fordu]! a csonka 
országban élő unilárus ifjusághoz : 

Kedve! Barcilom! 

,. ~:~i~J,: 

Bölöni Farkas Sándor Unitárius Ipa
rosok ts Kereskedők Köre nov. 26·án este 
n~gy sz~~ban öSBzegyUll tagjaival szépen sike
rült b~~a~1 vacsorát ,rendezett. A vacsoran, mely 
a barah ÖS8zetartozas szép megnyilvánulása volt, 
Cf'e/bd 9Modn lelkész beszédében ismertette és 
vazolta Bölöni Farka.s Sandor életén ek es mUD. 
kásságának az egész magyarság Bzellemtörtenete-
ben is kiható értékeli munkáasagát. a ,Ol" -"',~i 

a MU konferern.:iAJ Budapesten 
január 4-1. napjain a fel so-

u. l Xli. 12. ll' 



- ,,--_ .. _-
urinl A 1 ~li konferencia már az öntudatra 

rol l progr.ar'-" s Tu~g kidnSllga ~S utolsó pontig kfuiró
"''''' ,unl l,,,n,, .s_ ~ J "'--Il az el56. saját ke~deménrezéséböl 
'" n .. ~O """'. ~ ' . ' "'."~ Ó l liikolUolI ~karja mej:!1 tnt az. 1 JUS g, -"'" 
wrmu Il"á ~k melyekel pótolni. hol .. annak beleg
hol ,'annak .'11 ~l~ ilani kell. Vag)' js lá tni akarjuk, hogy 
stgel'~_~~I}e~!...: konferencián mit kell épiteniink II lelkek 
II m~r .. n) ",' 

,~láP~pbel5Ő átalakitó munkál mi .~l keJ;d lük s akik meg
k dltk azok érzik ennek lelkel üJ! IÓ belső boldogsá~l. 
H~ Idtciktdet, jöjj é$ nhd ~,eg, m'r:e képes al EI'ange
l" U"jAsliiJ6 ereje. Ha pe<hg már tuuel, csak annál In
lomb .M .. ts erli$6dni fogsz! Ebben II meggyőződésben 
~:~aItJ g lIi.I.I<. Sie5$, ne kfslekedjéll Szh',:d ajtaja el611 
áll k és zörgetek; n)~sd mtg ajtódat, eIt k~r~ Tőled 

o barat1 szeretettel 
Pelh6 ISlv6n. 

A re lbi,ással kspcsoht.t bll.n olvasóin k fig'ye.l-
mH ra akarjuk terelni 8t ifjuság megmozdula
saira annál is inkább, mert ezeket nem~sak n~eg
figyelni érdemes, hanem azokban ~elJes ~rovel 
reszt,enni, meg a7. öreg~bb. Ilemzedekn~~ I~: A~ 
ifjuság utja - ugy la!S7.lk - nz· uJJaszll l~to 
kereszteny Szell emnek lest .1\ gyó_ze!me .. S ezert 
minden tflmogat3sfI!. és erdeklodeHe erdemes. 
Vegyenek részt, akik csak tebet!k az ifjusflg 
megbeszelesein, mert gazdag arntaSBal (o~ak 
onnan távozni. l. L. 

A 30- 40 éves ek aktiv szerepe. 
A mai viszonyok között II 30- -lO e\'esek 

nem tudtak maguknak oly biztos jQvót teremten i, 
mint a multban !'Z az ily koruakllak lehetseges 
volt, azonban egyeseknek megis sikerült flZ éle
tet megfogni. Kzek az életkü:zdelemben fokozoa 
ten;kenységet kell , hogy kifejtsenek, hogy meg
Szerzett poziciojoka~ megtarthassák. de ennek 
dacara az egyhál: is ezámot lart ezek munkás
ságára. _~E élet revbe jntottjai az eg,yliá,zról se 
szabad. hogy megfeledkezzenek. ha eg.vhazuk 
bivatasat es megbecsülését a sú\'ökön liordozzák. 
Látszat szerint lehetnek flz egyházzal szemben 
közönyösök, de szivük szerint az eg,y bázzal szem
ben elkötelezve vallnak. 

Elkötelezve vallnak "rra, ho.l!Y az e"'yhá?l 
szellemi mozgalmait közreműködesükkel el~nkit
s~k, fok~zzák ; anyagi boZ!:!'Ijárulásnkkal előmoz
dl.t;;~k. E~ elkötelezve vallIlak arra, bogy az eg.\-
bazl testületek alkotmányos eletet eleterosse és 
hatékonnyá tegyék. 

A régi gárda kidülóben van es a ,'ilági 
elem utánpótlására hivatott ifju generatió meg
mozdnlását lIem látjuk. 

Az egyhIIz alkotmanyos életébe il \'ilági 
elem .bele ke!!. hogy gyakorolja ma~át, mert az 
nem IS ?Iya!l könnyU feladat. A többi egyházak
ban II. vlIAgl elem nagy szama !olvtán bóven 
ak.adnak olyanok, II kik az eg.vMzi t let munká
~luké~t lciD4ltmfódnalc. A mi kis egybázunkbllll az 
mtelhgells elem IIg~Jt blln részese kell , hogy lerobn Sz IIgyh6tf4rJada/mt és a/kofmtinyru liftfnlllc. 

.eu . mutatko.zott a multban is egyh ázunk 
ereje es a~ unltarius összetartás. 

~l UJ IIJzff!ndöhlln al (fju g6rd61 at IIC. h4l! 
ple!blln J~lIrefn"k ft/DDnu/lalnt. Ezert felkérjü~ a 
mar a],::tl\' egyháztagokat, bogy az egyhaú élet
~~tA;ló te\'lé~eknYSégre készséges hitrokonainkat 

az e no 'eég tudomására. 

, 

Az egybBzi lapok pártolasáball ~s. EI. ~zel
lemi mozgalmaik munkálnsáball al, IfJU ~arda 
munkateret találhat. ha az egshfu:zal szemben 
elkötelezettségét fé rfias akarnttal megmutatni 
akarja. 

A 30--J{) évesek felvonulását 
egyhii.zi mozgalmakban várj uk. Tett 
szó a másod ik! 

a? ö9szes 
az elso 
~r. cr. gy. 

Magyar im ádság 1955. Karacsonyán 
CXónyórÓfl lJ 9l6g. - 91 IdjdlJfomlö/ IJnnyi/ 

Jl4n/oll <:RÓfl ... 1c6ny6rög. .. emeld Ici hlJr4"J6i~ 
ból (J Icinok IIlcdNI .. . me/YIII ú~tnD,db-loDlJk hul.-
/lJk, DOnllJlc lJ CJtógón . . . 

CXónJjiirÓf lJ <:Róg, - IJ~ 4rolJ mlJgylJr <:Róg . . . 
IJkinlllc ninCJ Jtbo/ lu/oire (J (,,'di rögölc kÓlÓIf . . . 
%.!floire cSlJlc lJ %p lJi, rIglIn, mely meglfUJnjlJ es 
QinJjbö/ Dtlrrl Icópenyel rdlJdj(l o!t Ico!dl/s 9lÓfl 041-
"irD . . . leJltJI!ro CJlJk lJ 9iofd (I~ ejJullcdhlJn. mil/y 
J!e/idlln rflgi/ II regi bo/dogJtigról, tJ hó/ogtJloll btJ lf
gtJló n4dlJJolcnlJIc . .. 'TIIJloere CJtJ lc (J mPSSli 9.elel
ról szdlló ú,,/Ió, mil/y nmfg e/suhnn jó/ólfll, - hÚJ 
keteolll lnegJfmoglJlj·lJ forró bom/ok41 ... fesloire cSlJk 
lJ fóldre hl/lloff bó, lJmflcor rdlnklJrjn rllher hunddjáf ... 
bogy meg nil (lJgyion (J sziDe . . . . 

ez lJ Jzomoru mlJl!1!dr <:Rdg kdnJjÓrdg... ne 
suínlson fóhhi rlJjf(l (J Cf"4jdlJ/lJm ... ne lJrllSJon rlJjllJ 
nepe kdnn.lJeJ Icllnyerol . .. Icönyórdg lJ <]lóg, - 9J
flln . .. 910114d. olci D%milcor Ictjorm41fIJd ó Órdm 
mog8IJf Dtl!lIlflld be . .. IcdnJjóróg (J CJtÓ8. hogy ne 
klll/jlln lóbbe IdófJI fllTl!mnie, - (I 9lög iJ mp8szdnllJ 
mdr dIcIIf ds nem blrjlJ m6r Idlni lJ sirolJ mogDlllólctL. 
konJjórog (I <:RiJg, mllrl ntm birjlJ mdr dkef, nem hir ia 
mdl ef o.? rlf61c1l1 es nem hirjlJ III lJl IIllemefllllelclll, 
meri mindIIn hlJloffnlJk (J slÍoe keJerii ... kdnyóldg II 

9ldg . .. 9Jlllnunk . . . 9rglJlom... 9lógdk, qoldlllc. 
Orsz4golc, CVi!4gok b úüoelc 9J/ene ... mllcor min
den .!fliD IJjóndikol Ddr . .. mllcor minden .!fliD IJj6n_ 
dilcol ktJp, szep únnllpúnlc ntJpjdn mi Jllmmil Jem Icé
nink, csalc mllgflJl4lblJJ3ulc mig IIgJjJZIr. - IJmil tl
Dllszlel/link . .. lJ liK/· rÓl/ölctl . .. (J mlJgytJr l ógoke f 
.. . tJ régIIn sUnDedó 9lijg, - lciin.1lij,o'c... 91o!tll~ 
gasd mllg 9mlln CfJICftO 8 91806 

KRO N I KA. 
Az Unitárius Misszió Ház bizottságának 

diszUlése. 
1933. november hó 9·én dél után 6 órakor 

dr. Csiki GábO'/' lelkész m. ki r. kormányfótanh
esossá tÖrtén t kiuevezese al kal mából diszlllesben 
ünnepelte llZ Unitárius Misszió Ház Bizottsága 
egy hazi vezetőjét. A diszes gy ülekezet együtt 
énekelte az üll llepelttel: Egy IstenlilIk egy magyar 
hazánk c. egyhAzi énekünket. Fcrcncz J6zscf II 

MisSzió Ház h. lelkesze imájában emelte fel II. 

baládatos lelkeket nlinden munkát és törekvest 
megju talmazo isteni gondviselés szine ele. Borbély 
Pdl tanár orgonujutekn után nyirja meg llr . Jfikd 
Gábor a diszgyülést. aki meleg sZIlvakkal emlé
kezik meg dr. Csiki Gábor lelkész értékes es 



eredményes mUllkflsllt\gtl.ról, v~zolja. 1\ Mi llFZió 
H(u: liz éves IllUukAssflghnak J~lentoB?bb ered· 
méll\'cit II átadja azt II keJ,\' I~ete8 tány~rt, mel.~et 
a IÚl,ottS{lg Tagjai dr. CSIkI Gábor tiszteletere 
rajhndéko1.llIk ft Misszió Hn1. temJllom{lI~llk , . hog,f 
111. helyben II kis g,vcrmekek kereszteJesóncl, Vl

déken pedig urvIlcsofno6zlAsnfll !egyen szolgála
lot. Per/mu. József h~tfl~ozIl.U )aynsl~t~t, maly 
szerint angol és 1IIlIIl!IkflL testvcremk orömUnkről 
erlcsitendók a di s.1.~i!~s cg.\'hnnguull c!fognd,tn .. A 
magJnrorsz:\gi . urlllarlUS egY~lá~ e~.yet~ll~e. es ,m
tél\mónyci nevellen J6zan Mt/;lO$ puspokl vlk(mns 
ildvözli nr. ünnepeltet, s köszönti öt külön 81:6-
gCII.\'cinek il nevében is, akikért mu.nkásság~ 
sor:\n ()]y sokat fárndolott. A DUlla-Tlszame.ntl 
unit{U'iU9 eg.vhazkör U(h'öz[elét [ev~lben. dr. ull.éz 
Kozma Gyiirgy fclilgyelö gondnok CI. B~r6 LaJOS 
lelkész köri jegyző tolmúcsOlják. UmtárLIl9 e~y
IUl~tAr$lldalmi tl!!ye!'lIleteink lidvözhiseit II Nő
szövét9é~ részeről , BII~ogá 'ly _·hilla, a Bölön i [,'nrkas 
SAndor Iparosok és Kereskedők Köre képvisele· 
tében Bet'"dc Lajos, Brnssni Ifjusagi Egyesület d; . 
S:ll bó Elek, Lefmyegyesiilet bJlreh llOlIll, Cserke
~7.ek dr. Kis.qy6r!J!I Ferellc tolmÍlcsohít.k. Dr. 
":bWiI,éltyi Olivér a Magyur kiilllgy társas~g n~· 
vőbcn a magyar lig.\' érilemcs mllnkássnt mel!a!~a 
etfoglaltságn miatt levélben tol mácsolt üdvözlete
ben. mig dr. S':8r81f11ey Akos a Mngyar Székely 
F.gJesUlet ne\'ében iidvözli Erdél.v szüIöttét és 
s7.ekely faj raglls7.kodó hűséges fiát. Dr. Csiki 
Gábor meghatott Imngl)n köszön i meg 31. ünne· 
pelletést, mell' további munkásságához erót, hitet 
és bizakodúst nyujt, llOgy megkettözött akarattal 
ktizdjön és dolgozzon eg.yháza es a mngyar ügy 
szolgálatában. Dr. Jlfik6 Gábor elnöki zll.rszavai 
ulan a Himnusz eléneklósével ér véget adiszülés. 
Az iilést követő barMi v!lcsoran. melyet a Misszió 
H{,z g,yiilekezeti ~ermének \"endégs7.(>retó és ba
riltsftgos környezetében rendeztünk me!! dr. Mikó 
Gábor megn~' itó szavai utAn dr. Putlloky László 
miiegyelemi professzor Udvöz!i az ünnepeltet. Dr. 
Pado,' Oszkár, a Zsófia G.yermekszanatoriu11l egye
siilet, SzelltmlÍrtO?li Klilmáll igaz~ató!\ régi kol1é
J:ium. Ililb Holéllyi Jáno.s u.y. labornok a? Erdélyi 
I\"'érfiak Eg.vesli!etének üdvözlő sJmvait tolmácsolja. 
Dr. Bencddi Lás.!l6 dr. Csi ki Gabornét köszönti, 
mi ~lt fl protes tÍlns lelkés7. hüseges élete párját .• 
akL nélkiil a lelkes? benső harmonikus családi 
életeu felépiiló életmullkiljo. el nem képzelhető. 
A bensőseges és barMi találkozá!'! a késO esti 
órákban ért véget. I?orellc.! J6zsef. 

Az Unitarius Misszió Ház 
tiz esztendeje. 

. . Az Unitárius Misszió Húz fennálliis/l.nak 
tI7.~~lk . eszrendejé~e.n vezető és egyben alllpitó 
lelkesz~~ dr. C:s11n Gt\bort, ~ltlg)' arors7.ag kor
n~b.n.yzo)~. m .. klr. kormány főtallacsossll. nevezte 
kl. A kl ll\n tetesb~n a személJ'i érdemek elisme
rése llIt>Helt egy I\It{l1.méuy t ir. esztendós mUII
káss{lgának megbecsUléset is keH hUnunk. 

A vihi.gháboru befe.jlitlekor bekövetkezett 
szomoru események II a trianoni kényBzerbeke 
mcg\'ft ltoztlltta II magyar uni\iuiuss/l.g arculatát. 

A kilencedik unitárius egyházkör leszakad az 
auynegyh!\z testéról és hatezer lólekkel magam 
marad; '!< yflhozilll percében Budapest. metyre 
most .orn'lsl sul.\·u feladat ".el.le.zedik, meri II meg
csonkitott orszngblln a7. ullItanzmus sJ!ellemi ar. 
cule.tilt kell , ho!!y mepmulUSBu. egy lelkészével 
néz ~.zem~e I\. i"e~adntokll~k: Húrom vidéki cg.Y
lu\zko1.ségUnk saját gondjaival vall e:1fog1al\'1I és 
expanúv jellegli mUllkassAggal foglnlkozni kep
telen. A~ un~lflriu~s~g. s?flma Budapesten meg
szaporod ik, Jelentosegeben megerősödik s taliln 
az e~yetlen az ország proteSláns ~yülekezetei 
köziil , mel.v legnagyobb részében intellektuel 
ballgatósflgból ál!. A g~'ülekezet legnagyobb rész
ben ki(!seré~ódik . Ve~etése is leljesen '0.1. erdélyi 
menekült blvek kezebe kerU!. Rzek 192Q·ban 
Bir6 J.ajo8 személyében músod· lelkészt IIllilHnnk 
J ózan Miklós lelkész· esperes ' mellé éppen igya' 
hódmezóvA!'tLrhelyi köri közgyülésen, mely H):!O. 
ban HZ ull itáriusság Számára lelki vezért vMallzt, 
eddigi esperese, J ózan Miklós püspöki vikárius 
szemelyében, l\. vezérszerepet már az erdélyi 
uoitáriusok viszik s belőlük alakul ki az Igaz
gató Tanács, mely ma IIZ egyház legmagasabb 
kOl"lllánytó testülete. Budapest környékén, az elő
varosokban lassan gyarapodni kezd hiveinknek 
száma s II nagyobb vidél:i városokban gomba
mód állanak elö a 20·50 l élekből álló szórvány· 
g.ylilekezetek. A világháhoru utan meg\'áltozott 
élet uj formákat és mu nka módszert kényszerit 
rea az egyházakra, melyekhez minden élni akaró 
egyháznak alklllmazkodllia kell. Az erdélyi hivek 
gyermekeikkel együtt telepednek le Bndapesten, 
akiknek részére múr az uj vezetöség gon
doskodik két hitoktatói lelkészi lill ás szervezóse
röl. Az egyházra fe ladatok nehezednek. II misz
sziós munka mellett nyers terület marad 8.1. 
egyre nagyobb jelentőséget nyert belmissziói és 
egyházlft.rsadlllmi munka, az nItalános Dsomoru
sag fell épésével eg,yütt jelentkezik a karitativ 
tevékenység meginditúsnnak Bzlikségessége. 

Ebben a légkörben érkezik meg Budapestre 
1921-ben dr. Osiki Gdbor akkor még kolozsvari 
lelkés?, aki a magsar Ilnitúrius és nemzeti érde· 
kek vé'delmére és proplIgt\las{lra AngliiIball és 
Amerikában hosszabb ideig hivatalos körnton 
\'olt. Hosszabb ideig tartózkodik II magyar föv~. 
rosbll.lJ II utat és módot talnl arm, hogS szeme
lyes tapasztalatait nt egyhllz budapesti egJhftzi 
és vilftgi vezetőivel megbeszélje. A belytel. ta
nul mnnyodsa után jön alTa II gOI~dol.atra,. ~op 
lépéseket tegyen angliai és amen ka! ullltar LU8 
testvérei nknél. hogy külfóldi mintám Bud~pe8~e.n 
egy Misszió Hátat. létesitsenek, melynek. leteslte
sevel az uj feladatok kön nyen megoldnst ny~r: 
nenek. Dr. Csiki elképzelése s7.erin t II város de!1 
részében e~y ol.\'all épUlet volna vásnrolando, 
ahova később egy masodik ten~pl~mot l~h~t .be
épiteni a meggyar!lpott hivek reszer,e, akIk res~
ben a tilvols:\g, részben pedig :t •• feróhelyek ln
ánya miatt. különösen a nngy unllepe.~en,. nem 
tudjúk a Koháry-utcai most már szu.kke. vMt 
temlll?'llot IAtogatni. A lllegn'l~aroIBn.do ~~rbllz 
alkalmIIS helységeket tudnn udm a miSSZiÓi Jel
készi iroda, föiskoh\i dit\kinlernátus, egyhAztftr-



sadlllmi életunket helyes irAnybtt. decentrá1i7.áJÓ 
egyesUleteink és lelkésr.i lnkás részére. A dr. 
Csiki lelkében megszületett gondolatot elSŐBor
b~f1 is JÓ1.lIll Miklóa pU~"öki vikáriusslIl 8 ma 
már sajnos elhalt nllg,vtudl\su dr. Költő (tAborra! 
közölte. A tauácskodsokba és lervezgetésekbe 
kesóbb belevont!'!k dr, Barabdny István, dr. 
Kozma JetlO, dr. Afikó Gdbor és " thai Nyiredy 
JCtl6 vC1.etó férfiakat. Ez 1l1. ad hoc bizottság nyujt 
ár 1922·bell il dr. L. C. Cor',üh vezetésé\'el, er
délyi és mag.yarorsz:ígi unitáritls testvérei Borsát 
tllllulm:myozó közös lIugol es nmerikfl i bizottság
nak egy memorandumot, melyben egy il,ven el
képzeJésü Misszió HA? . Iétesitéset j!l\'llsolják. A 
terv tovább érik s dr. DrWI11110IId 1923 február
jában Budapestre jön, hogy Rnlle.k realiz:ihisáról 
tárg,yalásokat foll' lasSon. Nézele szerint a terv 
számára csak akkor Tudnl'lk barMokat szerezni, 
ha 81: 8ngol és amerikni hivek előtt munkásságá
ról előnvösen ismert dr, CBlki Gábor vállalkozik 
a l étesitendő Misszió Ház lell,és7.·ve7.etójének. 
Amerika és Anglia dr. Drummolld jelentése után 
elhatározza maglIt egy MiSszió Ház céljait szol
p:áló éptilet megrásárlásflra es még Ug'y:lIlflzon 
1923. év juHusábnn 17.400 dollar árban meg
vásárolják a IX., Rflkos·utca 3. szám alatt fekvó 
ingatlaut, ho.!!:y az a' magyar unitárius misszió 
céljait szolgáljtI. A ritka előnyös vásárt dr. Kozma 
Jenö lelkes tildo1.atkészsege tette lehetövé. aki 
"ifizette a hAz veTelárállak egy részletét, azzal 
az engedményezéssel. hogy azt a Tarsulat ti. maga 
reszére átvaltbassa, ami Jeremias Smith néps7.ö
vetségi pénztigyi főbiztos, amerikai unitárius test
vérünk közbejöttével később meg is történt. A 
ház angol és amerikai unitárius testvereink tel€'k
könyvi tulajdonbA válik s annak bevéTeli ti6zta 
jövedelme a magyar unitárius missziói munka s 
a munkát elsősorban végző lelkész fizetésének 
javadalmazására szolgál, mely utóbbi hoz az ame
~kai társula' még reudes évi összeggel is hozzá
JaruL 

Angol és amerikai testvéreink áldozatkész
sége juttatta dr. Csiki Gábort álma megvalósula
sához és a magyar unitarizmuet oda ho"y el
képl:elésének következményekepen a i1issziÓ Hiz 
budapesti és vidéki munkájábau mIL már két 
lelkés~t állit a magyar unitárizmus ILn.rugi meg
terhelese nélkül, a mILg.var u nitárizmus munkájá
nak s1.olgálatába.. Dr. Csiki Gábor lemoud kolozs
v~ri ~lJás~r61, hogy munkássagát Budapesten, a. 
~lsezlő .Haz vezetó leJkésl:eként folytassa s éle
tenek mmden erejét ez intézmény, s rajta kere!'z!ül 
amagyarorszagi unitiLrizmu8 szolgálatába állitsa. 

. A báz megvásil.rlásával "étestil egy iméz
Teny, melynek lllunkas8úga ar:onban a lakás
Ilgyeket korlátozó rendelker:esek miatt nehezen 
!ud lendületbe jönni 8 mint életet tápláló erő ma 
IS a fOkoz'ltos fejlődés és b8.ladas képét mutatja. 
Budapesten és vidéken kezdi meg lelkészi szol
gMa~út dr. ~siki GlI.bor, a hó első \'asarnapján a 
Koha~y·utCnt templomban szolgálva, ifjusagi 
Istentl8zteleteket tart , a. Csobáne·utcai iskola 
t~n~rmébe~ a . ké8.ő~b i Rákos uteai templom 
hlvemek ImdetJ III: IgeI i Pest~zent1őrilleen be-

120 u. If XII. 12 

inditott szolgalo.ta jelt j ar. elsó pestkörnyéki 
D!ln:e.cenben végzett munkája Bt els6 v'idéki 
mISSZIóS lelkészi 8zolgálatot. A lendUlet szllrnYlli 
azonban llem csappannak meg. A munka a há 
birt0k.ba .... étele nélkül folyik tovább. A M:\.ri~ 
ValérIa es. a Pongráe· telepen ideiglenes diákinter. 
ná~usok letesUlnek, melyek 1928·ban veAleges 
h3.Jlékukat megtalálják a Rákos·utcni Misszió 
Hazbatl .. Ö~ ~S7.TendŐ küzdelme után megindul II 
templomepltes és azt 1!)2!). elején or~zá<>'os 
ünnep~éJ!; ~eretéhen a Kormti.nyzó képviselöje ~a 
~~r neh8.~ ~róf. ~leberil berg. akkori vallas es 
koy-ok!at!tsuJ?yl nlllll.~l\tf'r, Budnpest fÓpolglÍrmes. 
~re .es aY- o~szes k~.zhatős~ok! testvéreg.vhil.zak 
es tarsadalml egyesuletek képViselői jelenlétében 
ünnepélyesen felsr.e nt elték. Bud apest székesfő\'á. 
ro~a különösen dr. Kozmll Jenó at\'ankfia és dr 
Ripka l<~erenc lIkkClri fópolgarmesTer' közbejllrá!!ár~ 
nagy áldoz:l.tt.~l segitelt ho?zá templomunI.: fel
épitésehez. ürömmel szö~e1.?\lk ezt le. hogya. 
plltronus fóváros velünk klclliny u nitáriussá<>'gal 
is nemeslelktien jllrt cl, ebben a tén~'ben \':\1\(;sos 
életünk és mnnkank megbecstilése mellett első. 
sorban is az öSBzma.(!ynrság érdekkben kifej tett 
s külföldi hirtest"éreinkcn kereszl.iil terjesztett 
gondolatok megbecslilését és eli$ lllerését IMjuk 

A templ<lm mellett tágas szép g.rlilekp7.eti 
termet létesitenek, mely azóta mar minden egy
haztársadalmi egyesület megmozdvlását otthono
san magába fogadta, s melyet ll. testveri llzer€'tet 
jegyében protestiLlIs és erdélyi eA:yesUleteink is 
időről-időre hasznainak. A házban lélesitett millz
s7.Íós lelkészi iroda otthont ad a munka leheTő
ségének II lakások p€'dig a Misszió Ház két lel
készenek. Az intézmény ma is fejlórlóben van, 
élete ahaladils jep:.vében született me~ s ,'ezetö 
lelkésze dr. Csiki Gábor az Un itárius Misszió Ház 
BizottsagÍlnak lelkes tamogatilsa mellett vezeti 
tovább az €'g.\'házi és világi elem hsrmo/!ikus 
együttmullkálkodnsa kör.ben lI?t az intézmenyt., 
mel.v mai egyháú é jeHInkben , értékében és je
lentöség:ében egyre folwzodó méltáll.vl;\st talitJ. 
A Misszió Ház Bizottsfl.ganak elsó vilflgi elnök~ 
néha nagyajtai Nyiredy Jn/o dr. uyug. egyetemI 
professzor, akinek l!.l32-ben bekövetkezett halálh 
óta dr. bi;1!:i"i Mikó Gábor m. kir. kincstari fó
ÍJlnác~o'!l, ar. O. K. H. tigyvezetli. iga7.gatója t?.r~ 
be sok odaadással és leJkesedessel az elnok! 
széket. 

Meg akarju k mérni a.l'it a. Illunkat,. amit IL 
Missúó Ház elsősorban IS vezető lelkesze dr. 
Csiki Gitbor iránJitása és személyes nmnkassága 
áttal végzett. AI: alábbiakban egynehány vonas
sal vazolni kivánjuk a munka. so"oldaluságát, II 
lehetóségeknek' szerteágur.ó mezőit és elért ered
ményeit egyaránt. 

l. A szÓszeJ..-i szolgdlat képezi II lelkészi munka 
központi feladatál. az egyhaz életenek központ. 
jaban ma is az igehirdető lelkip:\.sztor áll. A 
Misszió Ház templomaban minden vnsimmpon és 
iimlCpnapon alknlmat nd arra, hogy hivei lelki 
életükben elmél~ ülest és imAdságos szellemet 
találjanak. Budapl!sten még a Máv. lakótelepi 
szórvanygytilckezelünk lelki vezl,tésének ~ gond-



jM horrlouuk 801i: sl(l r.e~e1tel él buzgósággal. 
Peslkörll ~'el;en Pes lszel~ l lo"nc. Csep,el. Pesls.r:~llt
eru~bel es Kispest. u) tbbl'ln m~r Snsh" IOIll IS e 
templonl lelkeszl'i nj kti ró l ballg81JI\ " IlSJ: halhratln 
II Sl:cre\et igéit. Hosszú ,'olnl\ fel sorolm azokst 1\ 

\'iddd :\lIomAsokat, mel)'t'k ~eb~cennel kel.dód: 
lek még 1 9~3-b:ln. Bhol R, M1SStió ~RZ '.elkeuel 
megfordu ltak, hog,y, hitet es lelke: edest önlsE'llek 
n I'zelszórtsfaghlln. elő, mn~okTl\ n~lu~dt. t~ l~g.er: 
ben CSÖPll kis sZIgetet nlkotó u mtnrlUs hivem!; 
lelkebe. Ezek II ,-ideki Illi~sziós . s.zo lgil.ll~tok iL 

munka !IIl'gszenlelódött ünnepnapJ"l, nnukor. ~ 
hi\'ek és R szolgáló lelkesz lelke IlZ ig8~i .'.estven 
sterelet je~\'ében összeolvad, hogy kozos fika
mUsi es elhntnroz:lssnl épitsen és nlkossoll_ 

~_ .-{; tgyhá!társflli.almi mutl~a , __ \'flgJ.- :I_ho
&.,-an nHl neveLni ~zoktak a btlmlss:10S szolga1st 
s vilsghAboru utan \-:l rosi és flllusi gsülek~ze
tekben egyaránt jelentőséget n~' ert : -? hn-ek 
gondolAsa, a cum pastoralis m_8 ~nr kltelJesedett 
s nem elégszik meg IUl rg."ell1 fOf:'iftl kozllsssl, 
hRnem II kollektivilfl.lódas fel e bnjló ' im lldal
munkbnn kÖl össegi foghllkoz:lst es fog lnlkoztnlil.st 
ki":ln me,:r_ A \'il fl. ... h:\.boru előu Budapesten csak 
fl Dávid F'erl::nc R;rlet miiködik igen szep sikt!r· 
rel mint a fdekez~'ti egyli ttmtiködés es tesh -éri
sé~ súuheh-e de a többi kiserle t !lelll "ezetett 
er~dmen\"fe. A huszaS évek e:ondolkozást tl.tfor
mil ló ereje eg,ne- mflsra hi \-ja elő a különféle 
célok szolgillatit.ban álló eg."h:\w'trsadalmi eg.\-e
s iileteket. melyek minde/!.,-ike ,-alnmil.,-en formá
ban kspcsolatban an a Mis1!?ió Hazzul. kÖl.ülök 
nem el!~- ik, annsk lelke;::zi munkasságiluall leli 
gyökeret. Kő~zö,etse!!ünk, melyet nelmi na~'J'
ne\'ü Percei né. I-\ozma Flóra alkotott meg. ;tZ ifju, 
s:'lg szen-ezetei es II legifjabb gyermek, nz ipa
ros es kereskedő kör otthont, hnjlékot talal a 
g,l'lileke.r:eti teremben, nlknlmas helyiséget elő
ad:\ sai mpgtarlÍlsÍlra sze llemi segitsegel. s ha 
kell !I nyagi áldo7.11.tot is tall\l mU!lkfl.s i>ag:\ eló
mozditáeil.I"ll. tervei meg\'alósiIRsara_ Abelmisz· 
szió ronsik i'zép nga ti. különféle tfmRdalmi állásu 
es csoportokba tn.golódott hivek felk eresese és 
best.er\"ezese. mel.,-ek közül e helyen csuk II m. 
kir. hOll\'edség kötelékében szolgáló hi\"eink er
rlekeben \"égzett s ma még csak bimbójnban 
megmutnttkozó munkassagra akll rok reluuutntni. 

, Az idó és fejlödés InssnlL etevenebbe fogja 
tenn ~ ~ kórhó.z és börtönmisl1úókba "Illó hekllp 
~sol~da~unkat is, flm~ l:y ma kicsiny lélekS1.á mllll k 
es. hn'6mk nagy elszórtsngo. miatt csak eselen
kent \"éger.hetó. 

. .3 . .A karit~, a keresztény kegyesség: foga l
m:\t es feladll.Tat mar a korai keresztény idók 
~iveitől örököltük s att Ologn a názáreti Jézus 
IS gyakorolta. ,A. meg\'álto.r:ott i dők rengcteg e m
bert tettek haJlekt81auná a menekUltek kÖzött 
biveink közlll igen sokat tll. h\l unk az általA nos 
le.s7.eglm)'edés, o. !!épknltura, \' ah~millt nz egész 
vllúgra r~ánehe7.ed~ s_ hazankftt l:étszeresen suj tó 
gazdaságI \' fl.I slig luvelllk körében is szedi II maga 
áldotatnit: Még nem án II templom, de II szegé
nyek ~s ebezók mar 1ömegekben hllnnnk nnnak 
vetetól elólt. A vagonlakók pll l\!lUll it elsósorball 

is ti. lélek bes7.édét. ~irdetóaek .kell m~gb" IIgatnia 
s meleg ruhAvIlI. hnJlekkll\ es Tnmogahl!1!nl sietnie 
segits~Ukre . pe a c8:lU,dok n)omoruságAnál, 
mely :u: el~ő _ uló.ben ~:\k .. ~l?r~'~II}' OS jeleIIBeg. 
sokkal egbeklAltobb 8 sZ\llóroldJet eh'eH.tett s 
hazajaert é \"eken keresztül \"" rét és fil\lal sllgat 
is ft ldozó i fju 9:\~u nk 80r511, Etek tenere kell 
hajlékot teremteni, hog.." meleg fód el alatt kés1.U\
hessenek ('\~ tallulmfinyaik , 'ég7.é8e.re, hog~' 1\ 

ku lturtl. emlóm mcggnzdagl)d\-n szellemi eletünk. 
!lek e.ltl' hhzun kball is egykoron veze tő i lehesse. 
nek. Ennek n munk:issagnak Mdá~os és eredmé, 
nyes \'oltAt a MArin Valeria és a Pongrac tele\? 
valamint s Rákos uccai Diskinternátusok IIIkol 
igazolhatják.' Ha 8 lI:yomOIOl'ilg Sil első idóbell 
csak szón -anyos jelenség \"olt n gazdasAgi hely, 
1.et lerom h\sa nmgavs\ hozza 9Z elszegényedés 
fol)"aIDatM . a fh:ikni es szellemi munkilsok nagJ.'
része munka nelktil marad, s ezek klizUI első, 
sorban vesztik el kenyeriiket bivei nk_ akik ös~ze
köl tetés és csaiMi kapcsolatok néll. iil szamIlkra 
(a starmazns szliletési belyet. nezve) idegen kör
nyezetben ken)'telenek elni. A megsegites mun· 
kájiLt a Mis szió Ház a Nöszövetseggel . karöltve 
és egy iittmunkálkorlva. ,'égzi . 

-l .·t csonka or3~ti.g protestcim egylltltailial a 
testvériség je9N/betl igyekszünk együUmunkálkodni. 
A Bethlen Gahor Szövetseg, mint az orsz:'J g 
protes tánsa ina k kö1.öS társadalmi szerve iilései 
s!ámara hajlékot tah\.I gy ülekezeti term ünkben n 
prolestans ifjuság szen 'ezetei\"el egyetemben, Az 
ors7_-\g különféle társadal mi szervezeteinek mun· 
kassil~bsll a ~lisszió Ház is részt kért s azok 
ir iUl)'itilsil.ball és ,'egzesében tevékeny reszt ves1._ 
Első helyen :\lIallnk itt nzok az egj'esllletek, me, 
lyek a gJermekek gond jnr veszik magukf:l s ~ 
jövendó genen\ciój:, e pitésen és lelki és testI 
mep:erósi tés6n fúradoznnk. ~lin t a? edes~n~'Ja k~
beleről le"zakadt gsermekne.k_ a hazaI fold eS 
lélek gondolatát ápoló erdél)"i és szekel)" egyesü
letek mindig közel állottak n súvehez, azok 
érdekében mindennemU áldozaira es munkára 
készen áll. A !!ziilófóld édesl!.nyai hiisegü SLere
tete sohasem mul ik el lelke mély éről. 

5. ' A I"iMg ullitcirillsa i testvéri közösspgben 
einek. s közös szerv ben munkálkodnak lllunkA
juk, céljni k érdekében, Ezeken ti. kO~l rere n~ift.k~tl, 
I\. cson kll orsdg \I II ilnrius:! i t Józa II ~ll k,lós _ \'1 karIUs 
ItJellett I\. Misgzió Ház lelkésze kep\' lselle. ~ 
tes tve.ri kÖzÖllsé .. ben két~zeresen erezzUk a hit 
erején keresztutangol és amerikai .hltt~ stvérein_k 
felénk árnmló szeretetét_ Biztatás t es lute- t suga
ro~t1nk mifelenk. de megertik nehéz hel~' zetUnke t _ 
mcglmlljft.k II lé t vagy nem let kérdés.ejr~l t~Jlá7S
kozó test\"ereik sZRvát és fl mll!:y:l r hl\'elk reuer.e 
an,·a ... j aldozlltoktól sem riadll:lk vissza_ Az UIl.I
tariz~us ali c\'allgéliumi szelle'.ll' . a~ ig:a.r:s.ilg_ e~ 
Sleretet harcosa_ Angol es amerikaI hlttes l\-e~lOk 
az el!lők, akik segit"égiinkre sietnek, hogy Ig:u
súg talan sngullkban és n.\'omoru s!í~ll nkbllll eg,yUU
érzesUkllck kifejezést adj:lIlnk, Hl19,bell 11lI'glú
t O~II"l\ k tJCllIIUnket s azÓTa t\tlllJldó é$ Sllt'rvt'S:;;\~ 
kiépUlt, kllpcsohl tokon keres7. l.lll erilll.kezU!!k eg~' 
nu\ssal. Ók fiT, ci sők , akik Illeg a mnnolH beke 

u. 



előtt lelemelik smvukat -a J?l8gy&r ~emze~~n 
esett igazsilgtalan sér~lmek nHatt s ": ~l lág koz
vélemlIllyenek eJókészttésében rt. revlzló ~o,n~o
tatAnak e lőharcosai mindenUtt azok az umtarlQ~ 
testvéreink akik összeköttetéseiket 68 szellemi 
snlyukat f~lh8sznáJjAk a magyar érdek és mlWy~r 
igazság hirdetésére. Ennek a mnnkAusk eló~e: 
szrtesében és folytonos apohisában dr. CSiki 
Gabornak is elévülhetetlen érdemei vsnllBk. Ez 
8Z II szolgálat, melyet lsten szolgálata közben, 
hazájának es a magyar nemzetnek végzett', .A 
Misszió Ház a. msgyar lelldismeret éb~entartoJ.a 
és ápolója, az erdélyi szelle~ hordOzÓJa, ~ ,~e
kely lélek törhetetlen akarntavsi, sz uT, .tAnna 
öntudat és szeretet szellemi fé nye világoss!\gánál. 
Jstm $zolgdja, de hii$~ge$ fia fajd'iak és 'MmS/l-

k " , 
Ittle ts. U"'" " 

Szerény vonasokkal vár,oltu~ az I~~ aTl1?-s 
Misszió Ház tiz esztendős munkáJlulak ter,uJetelt. 
Mi, akik mint dr, Csiki Gabor ,szo!gatársal, va~:x 
mint az intézményt kormányJ!o Bizottság tagjai 
részt kérhetWllk a munk:íból azzal a lélekkel és 
munkakészséggel álltullk szolgálatba, mely most 
~ajta keresztil l az orszag első embere reszéről a 
szép kí'f:Untetésben elismerést és m.~ l tányl8:.st 
talált. A bizottsag: munkájában ma a kovetkez~k 
vesznek részt: Mikó GAbor elnök, Józan Miklos 
püspöki vikárius, dr. Csiki Gábor és Ferencz 
József a Misszió Haz lelkészei, dr, Mikó Lajos 
házgondnok, dr. Gálfalvi Istvan jegyző, dr. Bara
bassy István, dr. Benczédi László, Buzogany 
Anna, dr. Dézsi Ferenc, Dimény 
Mózes, dr, Gyulay Tibor, Gyarmathy Mózes, 
Kelemen Béla, dr. Kozma Jenő, dr. vitéz Nyiredy 
Géza, dr. Putnoky László, özv, dr. Rt\.duly Já
nosné, Szinte László. dr, Veress PAl, dr, br. 
Daniel Gabor jogtanácsos, dr, Mikó Miklós inté
zeti on'08, dr. Szabó Elek, az ifj uság képv iselője. 
A bizottság elhunyt tagjai között kell megemlé
keznUnk dr, KöHő Gabor. dr, Nyiredy Jenő, dr. 
Sandor Balazs és Székely Mózes sok és értékes 
munkássagot kifejtett testvéreinkről. Ma a tiz 
esztendős évfordulón dr. Csiki Gabor megnyug
vassal tekinthet vissza a z elmult időben végzett 
munkara. Mindnyajunknak örömér~ szolgai a szép 
kitüntetés, melyben személyének megbecsülése 
mellett, az egyház egyik értékes és eredményes 
munkássagot kifejtő intézményének a megbecsü
lését is lat juk, neki pedig saját lelkiismerete 
adja meg a legszebb jutalmat, a mikor s'zól hozzá 
az Örökkévaló beszédével : Jól vagyon jó és hU 
szolgám, a kevesen hU voltál többre bizlak 
e7.utan! Ferencz József. 

Mikulás-estet tartottak a J ános Zsigmond 
c:3crké;;zc6apat apródjai es cserkeszei otthonuk
ban deCf'mher 5.-én az esti órákban, A1.: est sze
retetvendégséggel kezdődött, melyre a cserkész
szülök kUldték el természetbeni hozzajarulasai
kat. A kicsinyek jó hangula.tban énekeltek, sza
valtak s egy jól töltött t:stének kedves emléke· 
vel gazdagodtak, 

A hivek joga a vá laszthat ásr a és szav a
zásra . 

Az egyházi törvény n, §·sa llll.til,rozza meg 
részletescn IlZ egybázlagok jogát, Eszerint 11.1-

egyházközs~g i tngok jogai: egyházi tillzl'\li!lel6k 
vl'l.lasztá;;a es felekezeti tisztségekre való OÓltUI/_ 

htfláJ jogóf igénybe venni. 
Kötelessegek : egyházi és iskolai célokra 

reá.juk törvényesen kivetett terheket hordozni, 
A 7. 8, szerint: ha valaki illetékes egyh8.z_ 

községén kivül más egyházközse .... ekben is rende
Jen es ól/"ndÓDn hordozza az egyházi terheket, 
ott is gyakorolhatia 0.1.: egyhaztagokat megillető 
jogokat. 

A 41 - l\Jl2. jllliusi szám o,latt alkotott tör
veny 6 §·sa szerint: Kepebér, hazbér, egyhdú edó. 
vagy belső emberi más járandósagokkal hi\trále
kosak, szavazati jogot ne m gyakorolhatnak. 
Amennyibell sz:\vazatuk esetleges tévedésből mé· 
gis bevétetnék, az hivatalból megsemmisitendő, 

Az egybazközségigondnok köteles mindezt,., 
a vnlasztóknak tudtul adni ". 

E közléssel az egyháztagok figyelmet fel
hivom a közgyiiléseken való ré:;zvetelre és a. 
törvényben biztositott vala!'ztói jog gyskorlasara. 

Azok, akik az egyházi terheket: az egyhazi 
adókat rendesen nem hordozzak, vagyis az adó
val hátrá!ékosok, R választásban részt Ilem ve
betnek. 

A kebli ta~\acsosok figyeimét erre külön is 
fólbivom, mert: tanncsosnak csak az választható, : 
aki életének 25 évét betöltötte, .. s vagy maga, 
vagy ~özös házt~\ttást vezető. anyja, vagy neje 
érette is ee!:Jhóaf és iskolai adot fi~,et. 

Aki az egyházi élet fejlödé~ét, élén,kség~t 
kivanja, az leghatékonyabban 3kken~ mozd.l.that!.a 
e lő , Ilogy vagyoni áldozatoka:t ho~ e.s, a k01:gyu· 
lésen jóra vezérlő gondolatait .kifeJ IL.Az. egy
házi élet csak akkor lehet mozgekony es Sikeres, 
ha a hivek egyházias életet élnek. C[)r, c:r. {ig. 

Az unitá rius ősz inteség és ös~zeta ["~ás, 
A multban a zsinati umtariusshg oly henső~~~es 
életet élt , bogy mindnyajan egymá~ ve~eJ~be 
láttak, És mert egymással sze,!,b~n es IllutáriUs 
dolgokban férfias:lll nyilt és o.szlllte magtartást 
tanusitottak : az összetartást ml sem zavartu . . A 
szé!azóródottsag és egymással való ,ritk,abb .,talal
kozas hozta magaval, bogy az UnltárlU~ o,ssze
tarloulldósag érzésétól átbatva, e~masrol c.s aZ 

unitariu!! dolgokról egyet-mAst tudu I ~karun~. Itt 
azonban valami zavaró roomentumot eszlelek. A,Z 
egymasról való tájekozódást a téves köz,lések bI
zonytalanná teszik és az egyhá1.i dolgok tlszt:\ll Já
tását ködbe borit jál;, Erkölcsi kötelem, hogy meg
tévesztő közjest ne tegyünk. A nyilvánossag e lő tt 
is szóvi kivánom tenni, ho!.!y lIem lehet ,a kcJl.ó 
tájékozódást felelótleu egyeaektól szerezIlI: A I~. 
vataloB téuycr.Ók meJlöiésével szerzett titJékoz?
dasok hamis 'következtetesek l'e vezetnek, A IUII111S 
tll.jékoztatások jellembe "ágó kérdésse nőnek . ,~z 
unitáriusjeUem az őszinte , egyenes felemelt fejjel 



mló heuedet követeli. Ha eh ll e~ tartjuk magunkat, 
lU ll11itnrius összeta Tt ítson csorba nem es hetik. 

Dr. T. GY. 
Tájékoztatás. A mi ndel1lmpi eletben. vall: 

nak tArsadalrni szabályok, amelyeket megsertelll 
_ tiszteletlenség. Az egyh:l.ti törve!lyek. n.e.m 
ismerése uéha kellemetlen hely t etet v~ llt kl, Jol
lehel ett se stándékosan bfl&.yjá k egyesek figJel
men ki,·ü1. A meg,Tálasztolt presbyter, vag.\' egy
hfl1fi eskii re lIem jelen tkezes esetén olyba ve· 
endő. mint Hki 1\ választást el nem fogadta. &; 
eselben felmentést kellene kérnie, mert az egy
hRtball :l tiutseg eh oglldása megtistteltetés és 
jó érzes dOI.,3. Az esküt tett presbyter~k. eR\' 
el'en át hll IgltzoJatlanul elmaradnnk az u lesről , 
tisztsegiikról lemondottaknak tekintendők. Az 
egyházbRn dolgozni akarók, te\'éken.ykedök he
l.vet kö\'etelnek. Egyhá1> i teren az álh~halmo?ás! 
könn'yii megelőzIli : jelell tkeuenek, 3kl k dol!tozll1 
3kurnRk. Dr. T. G.,'. 

HIREK. 

']r! eg/agy ha IM k -e 
tJ JuredId mq/"p únn"p"n suglinyaink , diderg6 tJpr6 
Cytlrm"k"ü,k ? 9lki tJ k tJrdcsoJJyl IltlmCJtJk tJ ku/sóJe 
edhtln hordjlJ, htJntlm tJ JlIotihtln iJ, tJ~ ur" tJ hir
d~sl" CJtJk 1I~lIImtl/ oti/tJ3!albtJl 9("m otJ8yunk 
m~8 tJnnyirtJ sU!fljlny~k, b0f!1/. nil oolntJ 1l8Y o/seH rII

btink, ktJbdlunk, cip6nk. '}f1'J pvdig otJn, mini tJbogy 
biz/oMn 001/, tJdjunk llYorstJn lJl. CZmildriuJ 9(6Júi
ov/sPgnd ( 1"" 9Cohdry u, 4), lII"rf mjl!l n"m kpsó! 
e /tJP a!01'J3ói!61 mil/Jtlnkl odrj tJ I'J 1~lIllkblln nyi/ad
nuIó ktlrtl3den!JJigl2l. 9Cr:ir 0011 mindrm htl/MrI. tJmll 
ItI,flunk J mil/den 3zoorl. tJmil kimondo/funk, htJ 
11/031 ktJ"mfiny ItlJ/MrI/nk 121btJ!lyl/tJk J tJ mi jó. 
tJk(JftJ!u, Jtl8116/"lk'; tJ SJzonytJinktJl egYl2du/ htJgyjdk 
ollrg6dnl, kúzdllni tJ /eIntIlt., tJ ItJgynlJk, tJ nyomomtJk 
Jzömyú rtiml2ioll/, Ól2gllJlink. J~eilJl1nk, bnllY sqgilhllJ
s~nqk ! 9tllnden (i/Ié, /, minden dtJmhol n!Jl/eidzl/nk. 

I E 

Kedves ol v a sóinknBk , biveinknek s jÓ' 
bnratainl\k I stentől megáldott. békes e~ boldog 
karácsonyi iinnepeket kiván a lap Szerkesztősége. 

A kará csonyi és ujévi Istentisz teletek sor-
r endje Budapesten : 

al Kolláry utcai templomban: 
2';-dn d. e. l l. ó, prcdik~1 B I1rtJbálJ István Ur

vacsorát ~S~I /óz.tm Miklós, 26-lÍn d. e. I J. Ó. pr<'dikál 
Jdum MIklós, UrvaCSOrál os~t B tJrllblÍlJ István. 

b) Ráko5 utcai templomban; 
25-én d. e, 10 Ó. prMikál dr. CMk; Gábor, Ur

vacsorát oszt Ferl l/cz József. 
26-6n d. e. t Ó. pr<'dikál d r. Iván László Urva

csorlit OUI Pe/h6 lstdn. 
. Deeem.tnr 24-dn d. e. II órakor a Koháry ulcában 

r.idl.Ók_?Jz v.~tllé:JJel larl Istentisztelete t Józ.IJJJ Miklós püs
pökI v,klinus. 

. Deermllrr 3 1-in d. e_ II Ó. <'5 d_ U, 6 Ó. tart is· 
tent.szteletel a Koháry utcában 8/JrlJb6lJ Istv:l.n. 

_ December 31·in d e. ]o ó_ <'5 d_ U. 6 Ó. lart 15-
c.nl15zteletel a Rákos ulcában Fennez Jó~f. 

Kariflcsonyllsfe:nllsz.fe:lele:k Pe:etkörnytke:n: 
Pe~llJzenll6rlncrn (AH. telcpi kultulhh) dtt ~én 

d. e. I I Ó. pTCdiki'lt h Ur'vac~rM aszl Pt. /h(J ISIván. 
PesIS7.anlerz:Jébel~n (c.ruCbCI_uli t.lemi i5iJ1 d~ 

25-én d. u. 4 Ó. prMikAl ~S Un'8C!10rAl OS~I Perenez' 6ue" 
SlJlJh/JJomblJn (Kossuth téli cl. isk.) dec_ ln d' 

11. 4 6. prédlkat és Urvacsorllt oszt Pc/h6 ISldn. . 

Kar41csonyfa ünnepélyeink : 

DfX. 21A:n csütörtökön d_ u. fél 4 órakor 
a !<o~ti.ry- utcai templomban az iskolásgyermekek 
szam3ra. 

DfX_ 22.-hl penteken d_ u_ l'; órakor a Rákos
u tcai templomban az ifjusági egyesUletekben tÖ. 
mörült ifjuság számára_ 

Dec. 23.- dn s?ombaton d. u, 4 órakor Uj-
pesten , a . Is tvAn téri púlg iskola tanterrné. 
ben . szamára. 

lonos";'il~'i-; 
szemben a 
jobban 
amellett 
pontnak 
emliti ,_ "" 
válása i 
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A, 

gyalta 5 8 

Egyházi adóból 
Házbérjóvedelem a 
hliry uccai hh ul4n 
$z<,kesföváros segélye 
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• 

d. u. 4 óra:'or Hit.kos· 
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1 

, 
tése 

Az 
1933. évi 
iilésében 
nek során 
fokozódó és szélesedó 
hel.netben meglehetós 
domasul a h'; 
intematu~i 
ifjusági téli 
való megtartásat, 
vanja. AT. ülés 
tés, melJet kevés 
szavaz. amely alig alig 
get·. Egyik uj tétele 
ötsza1, pengó, melyet 1\ , 

fokozottabb kiépitésére és 
be. A j"nnári ülésen II 

alapján fog dönteni az összeg 
nálásA. tekintetében. 

törlesdése 4.!IOO 
35.450 P. 

költségve
J3..ooo P. 

kamaljöve
Menzára 

S:u:retdmunka 8% Unllárlus Misszió Házban, 
Karácsony k.özeledlével mOilt mAr ,másodizben iiO'ekszünk 
gond~kodlll .rÓla, hogy szegény. iskolás l!Ye rmekeink egy 
ptr clpÖhöz Jussanak, hogy az ISkolába járási köCelezett
S .gUknek könnyebben tellessenek eleget. Nov. 26-án gyer
m~~~~~öl n~pe8 gyUle~ezet elOtt ferencz József lelkész be
sz J en mrel1e a hIVeket a h'ládatosságta mellyel Isten
~e~ és az ó lelke által meggatdagitott embertársIlinknak 
a oZ!lnk; Az: Istentisztelet utan Berde Lajos cipészmester :!, UtÖ~tIUS . Iparosok egyesUletének .elnöke készitett mérté-

'. mm~ 40 ~ermeknek aInknek mind unitárius 
~rOS l11 t:>;lc rcf( k<!Sme,le;'; dpÖ~el. ri cipÖk talp t\s ki~0-
k r anya~át Egerben lak6 lordlJl O/if/CZ; Arp4d böma _ 
aU~~:~f ~!l,kte~ és .áldOtatos. szive megnyilatkOz.isaké~n 
a 'k ' u. ' mIg a többI alkatrén és a munkadijá! 
s:~~zt umlán.l.Is . testvéreink szeretete bizonyságaként 
unil'ri:s :~nt!IS:J'f II H~u,nk. U.nit~rius áldolatkészség, 
tanul~s a kul'''" ,"'" gel unuáTlus gyermekeknek a 

, y e nyer s rel 

• lu3 M~s~~font~6 á hlraro, k. Az idei odventben oz Unit6· 
n il, I lemp om~ban larlotto mel!' II budll

P un t~rlusslig o k8rdc~onyra 1'010 e 6k' U, 'h· 
laMr A n~ll"Y e,"m' " k SZ er 1-att~ ,su n tlvelku6 vlla6.napon hall-
II' a gyUte~ezet JhU3 3ztmety iaEgének vll6gossdga 

• 

mf.l1ell azokal at nzm~kel, metYf.k a cnt ~dl. t6rsa
dal ml. Q"vOlekue11 és nf.mIeli elelben tRyar6nr tlVelet
nek II btkn~lI!g, "karlicsonyi lélek szerelelénf.k meg· 
lallll~31!hoz Az 13renli~>:rerPlekel dr, C~'kl 06bor, Pe_ 
rencz J6her, Józan Miklós Il!s PethO: Isrv6n rarlot· 
Mk - A budapurl unilli r iulls611' lallin mos t' mf.Q"raI61rll 
" helyu utal. mert körlJlbdlll minden adventi ~hitaton 
helven 1~If.k vert renl. IIkik ~ns6d,u önmaf!:ukba 
mulJlésed ké311lllek ető Kar6ceo ny Unntp~re. A régi 
Urnen kongó adven tI Istentisztf.lc1ek . helyell lóleső 
örömmel szemlélrUk az im~dkozó gyUlekutltl. ~emél
iUk. hogy o rllvlIszi bőjti Islentlez telelektn, rnelyeht 
Koh1!rv· uccal templomunkban fogunk rnegtllrtoni IIZ e, 
dek l ődés és \"1I116eos buzgós6g még lokozottabb mér· 
tékben fOIl megnyilatkozni. 
. A .Hellll.1 .Oá SDár 6lbllakllr a jövő e~zlendOben 
IS folytatJa eddIgI te\'ékenységét, amely a Bibha fokozot
tabb és mélyebb tanulm;lnvoz~sáb61 áll. Minden hónapban 
két cslltö rtöki napon este 7 órakor tartják a kör résztve
vő i összejllvetel liket, amelyek iráni at érdeklódh állln
d6an nOvekszik. Janu~r havában ll -én és 2!)...tn lestnek a 
bibliaköri ülések. Olvasóink és a körtagok figyeImét lel
hivjuk lapunkban közölt bibliai naptána. 

Az Unitá rius Nószövetség dec. R-án 
este 6 órakor rendezte jótékonycé!u mUsoros est
jét a Mi~s1,ió Ház templo:nában . Az estnek tiszta 
jövedelméből készit.i elő az unithrius nők tábora 
a karAc80ny örömeit 8!'-egén.veink 8!'-ámilra. A fá
radhatatlan unitárius hölgyek a legkiválóbb erőket 
mozditottAk mep: csakho,2y széppé, Von1,óva és 
feledhetetlenné tep:yék ezt az estét, amikor a ka· 
rácsonyi boldo~8á.IWt, II szegények örömét éreztük 
á~ a hallF!hollamok szarnyal!'tsaban. Az estét 
J lÍzan ~Iiklős püspöki helynök nyitotta meg. 
WehtltT" Géza or~onamüvész, a ZenemiivéBzeti 
Főiskola tanára Bllcbtól jatszott loccatát és fu~at 
majd pedilr Padre Mardini miivf'iből adott elő. 
Orbók Attila iró előadasa és T . Mritrai Erzsi 
szinmiivésznó g.vönvörü Rzavalala Blkolták nz est 
irodalmi rés1.ét. J akab Irén énekmüvésznó barom 
dalt adott elő, közllik Józan Miklósnnk f!~y regős 
énekét (Vl't.lldorfelhő). A szép linnepélyt B llzogá)!y 
Anna a nószövet~ép: alelnöke zárta be s utalla a 
Himnnsz hnngzott fel az orgonan . 

Luther emlékezete ét Dávid Ferenc 
Egyletben. A szokásos szezonnyitó novemberi 
eg.vleti e!ltél.v kiemelkedett a rendes keretek kö
zül. A Dávid Ferenc nevét zaszlóján hordozó 
egvesület em lékezett Luther Mártonról , akinek 
lábainál a wittenbergi e!!'yelemen 81. unitáriu s 
vl'll1as alapitója is tanitvány. volt. Dr. Cn ki Gábor 
imája után dr. br. Daniel Gábor elnök helyett 
Ferenez J6nef n.vitjl\ meg az ünnepélyt, mel.ynek 
fénypontja Jóean Mt"kl6s piispöki vikárins Luther 
Márton egyéniségét és reformátori monk~ss ágl't.t 
méltató naf."(:,v8zahásu eI6!l.das8. ~Iegkapoan vá· 
zolja eg\' valtor.atos életpá.lya, a küzdelmes refor· 
mátori élet képeit és reámutat arra, ho.'Q' T,uther 
a slleJJemi és lelki élet reformálá~a mellett nem
zetének és népe nyelvének is reformátora volt, 
a mint ilyen lelki rokonsRlrban áll vnllMalapitó 
pUspökUnkkel is. Farmos Es:ter éB F erencz A:n iko 
énekszámai és lrri!lay Irénke szava lata, valamint 
Borbély Pál és Kiss Gábor zenetBnárok orgona
kisérete szépen ker~.te,~te. It miisort, melyet nagy . 
számu és e lőkelő kozollseg hallgl1 tott véj::"ig, kik
nek a soraiban ?~t láttuk dr. br. R~dválllZk!l 
Alberlet, az evangehkus e~yház egyetemes föfe l
ligyelőjét és Keméfly Lajos esperest, a Betbleu 



Oábor ji ro teS!R1l8 8Züvetseg tlibb tagját vitéz 
Csécsi Nagy bnre ny. altAborlll.gy veztl~éséveL 
Egyházi kó1.őllségllnk nftg,I-'Obb erdekl.ődest mll~ 
tathtlUHl szellemi életl1nk Ilyen megnylh\lko1.8SRL 
:llksJ má val. 

Brassai Sámuel Unitárius lfju5ági 
EgyesOlelO,!1k me~kezd~tte. ~vi. munk,ássl\gAt és 
ilO'. 4.p,n nil/soros Ism~rkedeB! hnllepely\ r.ende-
rett Az uj tisztikar Igyekszik II nJUlt mIIIden 
tllP~sztaJatAlIsk feJhnszllMást\val II nehéz időkbe.1I 
is eleget tenni II kövclel~lényekll~k .. De s.zükse. 
güuk vall HrrR, hogy mmdell utll lárLUs fŐ lsko:ll1s 
érezze J;öteJessegeuek az egyesületi lUu?kab.a 
vllló bekapcsolódast , ahol eJöke~zUletet tIIJa.! k~. 
s6bbi időbeli megélendö egyhilzi ~Hete és munk1LJIl. 
szamAra. - Az egyesület II lemondás foly tAn 
ffi t!gliúsedett ügy\'ezetö elnöki tisztségre d,.. 
&aM Elcket válll.sztotta meg. 

A Percelné Kozma F lóra Unitárius 
Leányegylef hirei. .. ... 

Nov. 5. d. u. az UmtárlUs Nöszovelseg lAUs. 
teáu ll. mar konfirroAló unitárius left.lIyokat a. Ra
kos· utcai Misszió H IZ tantel'lllében. Imádko)';ott 
PelM Istvil1l lelkész. Szavaltnk: Simonyi Gjörgyi 
és É'g&lii Sú.ri. A Leú,llyegylet eddigi m unknjil.rÓI 
beszamolt Kaposi Murill.. 

No v. 10. d. u. fél 4 őr,lkor rendes összeJo
vetel volt ti Koháry·u. tallácsteremblm. A MUllsz 
Mtal - a rounknhét alkulmav!\l - rendezett 
női kongresszus progr 'l.mm pontjait ismertette 
Dr. Enyedi RÓber\ne. Bibliát magyarázott Simo
nyi Györgyi. 

Decemberi es januari előadások: 
Dec, 3. Milyen szociális munkát vége)';he

tünk? - Józsa VlhnB. 
Dec. 17. Az unilÚ.r iuB jellem - Imreh Ilona. 
Jan. G. Keresztény szórakozások - Költő 

Iren. 
A leit.nyegylet a 'gyüleseit nlindeu hó első 

és harmadik vasarnapjáll d. u. Iéi 4 órakor tarlja 
a Koháry·utcai tanácsteremben. 

Buzi1moló a kőbányai mUsoros es
télyról. A X. ker. Mav. telepi szórvány 1933. 
110\' . ll.·en rendezte masodik :nUsoros s~eretet
, 'endegaég;ét. MUsorán BZ egyházat Jó~al~ Miklós 
dr. Csiki Ocibor missziói lelkész es Dimt,~ M6~e$ 
ny. poata fóigazgató kepviselték. A mlivéllzi rész
ben Fere'lct A'1!k6 opera·énekesnö (Wagner, Árok
hát y), Vdrhelyt S(bldcw énekmiivész (Poldini 
Oounod mUveivel) s)';erepeltek. fl. Kal/sella Nandu:. 
hege(lli, Frank Lajos cselló és E/Uh'e Béla zon
gora-müvészek, M~lII.lclssho!l D mvll triójM adták 
elő. Dr. Hosu!~ ZoJ/an . Dnniba" székely népme-
8~k előadásával emehe II hangulatot. MUsorunkat 
l-ekel~ Ida sza~ab.t!~ utan ~ ~gy Is tenIlnk, egy 
m~g,}'ar hazánk Illeneklésével fejeztIlk be. A 
mUi-ort azeretctvelldes.seg követte 

Ezen a .hbiuSlonYI tisztet ellátták; Bodócz Oli. 
~!n~, O~lIa\v. L.ajosn~, Mallra Lajosné, özv. Deak Z.onné, 
Fodo~pf\~é J~~elnéA Sepuy j~nosnéi Fehér Ferencné, 
Andrásnc "ibe t ~~ rp!d,né,. özv. Héjas Sandorné, Nagy 
ké h~ .' r ~ mnn s Fekete Antalné. - Áldo>:al
lÓlsZ l.all$Zonyatnkat adományaikkal segiteuék' Bod~y 
l<fI~:'t~~~éJa;gs, t ~I~alh A tstvhné, Moimir' lózsefné, 
M.h. • R - rs n a n,,_ Molnos Jóuefn€ Dutka 

, 'In ' . end Domokosné, .MOrl tz Atbertné Va~ a Kál 
mmn , Kis M.· Tamuné, SZllnonidesl Pálné: Zi~re Jó. 

• 
A 

jl'lvedel me _:;';;;;'k:' szórvany ::J 
luk sz~t. 

Madari S4ndornó, Moln" ISI_,,_.az ~Unlt. NI'iUOVC lsé~. " 
I !I:. Kédér F.;!,i róth Oy., 

Zs.gmond l... 1.,,-,; Ormns&y 
I - I ; JOU{I M., Balla I. 

R~nd D .. n~, Moln~r R -n~ 
S.-né 0.40- 0.40 pengl'll: ' 
254.en vettek reszi, tiszta 

k~. A megmaradt élelmet, a 
mInt szeretet~magot oszlot_ 

A mult évi beszámolómban az evangélium 
szavaival köszöntem meg tlZ áldozatos munklIt a 
rendezö3eguElk, a háziusszonyoknak s az e"'é~z 
unitarius közössegnek. Most is ezt teszem ~s a 
b~bliára mutat,:~ kérek. minden testvért, tagyUnk 
bizonyságot a Jövőben IS a székPly unitárius letek 
minden a kadályt legyőzö , meg nem hátreló, mun· 
k~b!l.n el.l1em fáradó,. bátran hitvalló erejérő l. 
HItet, bizakodást mentslink a közös munkaból 
alljunk egymás mellett minden megpróbáltatásbat; 
tenui akaró áldozatos segitó kézzel és testvéri 
szent szeretettel. Bodóc~y Gábor. 

A :nórványgondnokok a% Is kola é~ gyermek 
Istentis %telet lálogatók boszlunoló jelentései mind ar
ról tanuskodnak, hogy leljes lelkiismeretességgel és szor
galommal folyik a munka hittallór.iinkoll gyennckistcnlisz
teleleinken és a szÓrv.inyok belsö élch~bell. Ez a lelki g3 Z

dags.ig emelje ki mindny.ijunkat 3bbót a lehangoll:<ágból 
a mit a pénzllgyiekben tapasztalt eseUeges hiany OkOZ. 

Az egyházi énekllyakorlalok december 
16-tól kezdve az Unitárius Missúóbáz gyülekezeti 
termében tartatnak minden szombaton este ü 
órakor. Kerjlik énekelni szerető hivei nket. 
egyetemi ifjainkat, iparos testvéreinket, hogy mi· 
nél nagyobb számban jelenjenek meg ezeken az 
énekgyakorlatokon. Yezető Péterfy Gyula nyug. 
igazgató. 

Ujváry Ldszló i'Ylermleklslcntlszteletl esoporlVC
zelO .Költök müvei1)6l" eimen OsszdIlitolla a szavalható 
versek m. es IV. kötetét. Azoknak a vezetŐknek, kik ed
dig is igénybe vették az elsö ké t kötetet be<:ses h~'el
miikbe aj.inlja. Egyutlal megemlitjUk, hogy ebben 
a két kötetben feidolgozia unitárius iróink kl'lltemén}'cit 
összegyUjtve az Uniu\rius KOzIOny kOteteiböl es egyes 
megjelent klllOn kOte tekb6t. Az emlilett kötetek a kön)'v
tarban vannak letéve. 

UnITárius 
Tartalmazza az 
bereinek tet jes 
értékes. Ezenkivm 

:f.~~ 'Ó,;P.iIlÓI: 

Szatacs)' Im re: A véres röld. A magyar. jajki
áltas riport regénye. Tiuánlull Szépmivcs Céh klad.isa 
1933. Lapunk kis keretei nem engedIk meg, hogy könyv· 
ismertetéssel foglalkozzunk. Még saját egyházi vonatko-
Zil.SII kiadvényainkat scm tudjuk mindig kelll'lképen mél
lalni. Megis felhivjuk olvasóink figyeim ét erre a munk~ra, 
mcly unitárius embernek szOlötte és erdélyi regény. laj
kiáltá!! IZ elnyomott erdélyi magyar nép, sorsa felen. Ma, 
amikor IZ igazstlg már rázza a bllincsekel, am~kOr II m<:l
!!rtés és kibontakozás keresése közben már uJ ulakon J -
runk, szeretettel olvassuk ezl a munkál, mel)' IZ ősi ~öld 
eml~kezelél élesztgeti. _ Mint II mult vissIajáró és v.sz
sz'asi rO emléke mindig olvasmányunk leli!, egydarab törté
nelem, egy darab erdélyi magyar élell (F. J.) 



• 

KárAcsOhy' és uJévl .,aJ'ndékl'fak 
legalkalmasabb ima és énekeBkollyve~ vegyUnk 
[ratmiBsziónknAl. 

A Keruztény Mallvefll'.nck kOvellceIlI hiányai 
vannak könyvl'runkban: 1918. év: 6. sz. - 1922'5é~: 
2. sz.. _ 1923. év! 2, 3, 4, 5, 6. sz. - 1924. év: , . 
SI _ 1926. év: 5-6. sz. E~cknek ajlindék ,_vagy csere
képpen való slives bekDldését szeretetlel kerl, a könyvtár, 
(Budapest, V. ker., Koh.1ry-u. ~. sz. I. cm. Nyitva: csutör
tökön 6_7_ig, vadmap 12- 1.lg. 

A Ma, yar UnJtárlu30k TlJrlénefe k lifpekben 
c. mUnek akladásAt ... eUe tervb,e könyvtárunk, am~ly mU
IIÖI u anyaWUjtést már meg 15 kezdette. Az eddlg,meg
jeleni unltánus tárgyu képeket (arckép, templom,. Iskola 
a i v. lanitói Jak, kuUurMz és mh, tö~ténel.ml emlék 

fe~elö stb.) gyüjljük itt össze, lehet~leg mmdenlkhez rö
vid leirAst adva. - Szereteltel kérjük a Kedves Olva~6t, 
hoV átérezve ennek a münek szükségét annak mlnéJ 
lelJeseb~ tétele célj<l.ból ebben a nehéz munkánkban tá
mogasson és ilyen t.trgyu képeit (képeslevelezölapon vagy 
m<l.s rajzban) beküldeni sziveskedjék, ha Jehet , közőlve a 
képhez tarlot6 rövid szöveget is. Arcképnél : sZ(lle!és és 
hJlál év legrövidehb életrajz valP. hivatkozás arra, hogy 
az hol tálálható ? épU!&tnél : éplfési és renoválási év, ha 
lehet alaprajz is. Szósdk, orgon " v. má, Jelvé t&!. -
ilyen "r~u képeket és adalokat aki bek!lld, a müben je
lezni fogjuk a szives támogatást. - Ha kölcsön kapunk 
ilyen lárgyu anyagaI, azt a mil megjelenése után köSZö
nelIel visszasz~rmaztatjuk. - Ha pedig csak figyelmezte
lést is kapunk ilyen tarlalmu cik~eknck a Forrására, azt 
is köszönettel vesszük. Cim: Unitllrius Könyvtár, V', Ko
háry u. 4. sz. I. emelet. 

Szerkesztői üzenet : D. D. Kérését meg
kaptam. de sajnálattal kell tudomására hoznom, 
hogy bármily szép is az ahban foglalt gondolat. 
nem kör,ölhetjUk, mivel névaláirás hiányzik s 
névtelenül erkezett cikkeket semmi esethen sem 
közlünk. 

Egyházi Pótanács volt december 3. és 
4. nupjain Kolozsváron. Mivel eddig még hir t az 
ott hozott határozatokrólnem kaptunk, ezért csak 
januári számunkban fogunk erről bövebben meg
emlékezni. 

Bibliai napTár. Az adventnek vége van. Az ember 
boldogan sóhait u égre. Az Ur elküldte az üdvösséget e 
földre egy kis gyermeknek képében. Hálaadó énekek, bol
dog himnuszok SUlkadnak lel az emberi lelkekből köszö
netül a nagy Jóakarat!!rl, a kimondhatatlan Szereteté rt. Az 
ember szive.a legköhóibb képzelettel, a szeretetnek leg
melegebb s~lIleivel veszi körlil a betlehemi kis jászol-böl
csili. MerüljUnk el az üdvössél/: igéretének boldog sum
lélésében: december 24-26. Lukács ev. 2. rész. I-20. 
D«ember 27-31. MMé ev. 2. rész. Jan. I-3. Lukács ev. 
2. rész. 21-40. Jan. 4-6. 34. zsoltár. Jan. 7-10. ]21. 
zsoltál. Jan. 1]- ]3. 113. zsoltár. Jan. ]4-17. lll. ZSOltár. 

. HázmeslustgeT, v)ce,tgel lakhért, avagy bár. 
nHlyen ~unk~t elvállal két gyermekes nyomorgó testvé rünk: 
Domanlczky Imre, l. :"enke telep ]63. II. CSoport. Beton
munkához, kömunkához jól ért. 

Vidék. 

Karácsonyi és ujévi Istentisz.te letek a 
déken: 

• v,-
H6d~ezóv6s6rhl'fyen dec. 24-én déluth 3 órakor 

karicsonylailnlll:pélya \'011 unitárius iskola termében. Dec 
25-tn d. e. 9 órakor prédikál és UrvacsorAt oszt Bírd 
LII/~: délulh 3 órakor áhitat. Dec. 26-h d e 9 órakor 
prMlkil Blr6 L lljos. . . 

Orosh6zán de<:. 25·én fél ]2 órakor a Vörösmarty 
ulcal JskolAban pr~dikál és Urvllcsor<lt OSZI Biro Llljos. 

Szef{eden de<:. 26-án 12 órakor a Kálvin t\\ri re
lorm4tuI templomban pré:dikAl és Urvacsorln os~t BirJ 
Lajos. 

bebrecenben dec. 26-lIn d. e. 10 órakor aHalvan 
utcai uni t. imahhban prédik~1 és Urvacsorát oszt dr. Csiki 
06bor. 

Mez6/Uron dec. 26_lIn d. e. 10 órakor az uivárO!lI 
eJ. iskoliban prédikM és UrvacsoJát oszt Ferencz j6zser. 

DtvlIv6nrlfn dec. 26-án d. u. ".3 órakor il! unit. 
imaház ban prédIkál és Urvacsorát oszt Ferencz 16zser. 

ffódmez6v6-,6rhefyen Ó-esztendO esl~jén dec. 31-
én d. u. 5 órakor Istentiszteletet tari Bird Llljos. 

t934. Jan ... ár t-én d. e. 9 órakor ... jévi Istentiutelet. 
Prédik~l Biro Llljos. 

Hódmezövtlsá rhelyen november 26· tól 
kezdődőleg minden vasárnap délután 5 órai kez
dettel adventi Istentiszteletek voltak, amelyeken 
a templom teljesen meglelt hivekkel és érdeklő· 
dókl.eJ. Az evangélium ismét érdekli a szomjas 
embereke' ! 

Jó ~an Miklós püspöki vikllrill5 vidéki körutjait 
most Debrecenben fejezte be dec. 5-én. November havá
ban Oy6r és Nyiregyh6zlI sz6rványokban prédikált és 
osztolI urvacsorát lelkes és szépszámu gyülekezet elöli s 
különösen az utóbbi helyen beszéd(:nek hatása alatt más
vallllsu érdeklMök közül sokan járultak az urasztaihoz, 
hogy a jézusi lélek 1Ildhaiból részesülhessenek. 

A szabolcsi .szórvány isten lisztel ete 
Nyiregyházán. Bensőséges adventi istenti~zte
letben volt reszünk Erdé[yors~ág ~zabolcsme· 
gyébe szakadt unitáriusainak november 26.·án, 
amikor 96um C]t/tklru püspöki vikárius It. töle 
megszokott szónoki készséggel, imájának, beszé· 
dének és különösell agendájának mélységével 
elragadta nemcsak hiveit, hanem az istentisztele
ten résztvett református es lutheránus valh'lau 
protestáns testvéreket is. Az az általános érzés 
támadt a jelenvoltakban, hogy a földi 8alaktól 
tisztul va, közelebb jutottak Istenhez és az a vé· 
leményünk alakult ki: .i1yennek kell lenni az 
igazi papnak la Harminckettell vettek urvacsorát, 
kik közül más valh'J.su tizenkilenc volt. Az evan
gélikus elemi iskolának 81. istentisztelet céljára 
berendezett nagytermében elhel.l'e1.ett B1.ékek, 
padok mind megteltek, ennyien (98) még soh'sem 
voltak a szórvany istentiszteletélI, holou a1. uni
táriusok közill többen hiányoztak. A szép siker 
arra a reményr~ jogositja fel a szórvány t, hogy 
jövőre esetleg kettövel több istentiszteletben le· 
bet része I 

szólal 
. Egy 

'·b~;: "."a Mnyeket .;.:íi 
III l fakad olt " 

Kecskemé ten nO\'ember hó 12·éu megtar
tott mltsodik IstentiBzteletUnk alkalmával Fere1!cz 
József lelkész szolgált és osztotta ki az urvftcso· 
rat. A kecskeméti és környékbeli hivek 8zórvlmy
egyházközséggé alakultak és 9zón'anygondnokokká 
meg\'á1ll.slltottak dr. Papp Ádám és P. nuzogá1ly 
Lajos híveinket, akiknek lelkes buzgóaágft.t eddigi 
munkánk eredményeinél is megismertük. 

• Kapo,váron nov. t7-en prédiklllt és urvacsorttt 
osztott Ferencz józ$f lelkész. A kaposvári Je:lnyegyhllz
kö~ség j6Zt1n Miklós püspöki vikArius és dr . Májll)' 
Dezs6 kir. közjegyző gondnok lelkes bes~ervezö munkája 
nyom~n ma már örvendetes fejlődés és haladás ut jAn vall. 
A szolgáló lelkésl a~ alkalmat felhasznlIlla helybeli lakó 
hiveink IIIcgllitogatllsára is. 

f'dadalok el6u á llunk a jöv6 es~telld6bcn is 
Szombathely, Baja, Cegléd, Székesfch~rv;jr és Gádoros 
unitárius hivei vArják az Ige hirdetöjét. Űt ujabb szórváll~'
eyUlekezet vária Q vid~kcn lelkeszelnkd s PestkOrllyékcn 



:~ beszervez!!s el őtt áll Budafok és környéke unil.árius 
hivei. Helyes bcoszMssal és !'1 cg sz~rve7.eu~ge l ml~de
nOvé tudunk uniMrius lelkésd juUa'm, csak logla l kozl~s
slInk mindenkit , egyformán s a. lehetőségek et hastné llU~ 
fcJ munkabirAsunk utolsó ha lá ~álg, \tit)' aho~y~n arra Jelkl 
éle tünk vezetO főpászto ra ma IS példAl lIlllIa! . 

Erdély_ 

'. ,,' "'," K6 zlö ny c. erdélyi Japleslverünkllek 
az amerika i ujjáról visszath t kolozsvári 

Szenf.'vil"Y~ Sá,~dO ~ .. vette át., A h a l ~ron . .11 . is 
::,;ii;::~k é1.szor jlá sSaJ üdvozölJuk és k.váuunk az unitáriuS 
~'~ .. ula in jó munká t. 

, mig 

próbára teszi 
. Csak W vc-

nap' kisértés :;i';'.,;;'. Ak. létrehozta, 
annak csökken ál tala. 

A Dávid F er enc E gylet (kolozsvár i) ismét meg
kezd le öni felol\'asás-sorozatlll. Minden h~t e n egyszer 
gylljtik össze az unit. tIIrsadaimat egy-egy fontos probl~ma 
megbuzi lé3ére. 

A N6s zövelség szintén megkezdte 

L 

mai, ifjusllg" tllrgyköréböl lIsszonyok 
Müsoron szerepel az erdélyi és a 
ismertetése. Az elöadiisokat meg-

Ve respa lakon missziói napokat rendellek a kv· 
lozsvá.ri theologusok dr. Kiss Elek és ü tó Lajos tanIIrok 
vezetésével október. 21-23-iin. Istentisztelet, templomi 
ünnepély, mIIsoros estély kereMben IIldoztak az unitll rius 
eszményeknek. 

Halottaink : öz v. Bodnár Józ$efné sz. csóklalvi 
FaiuI'égi Julianna 64 éves korII ban novemb<!r lo. én Buda
pesten elhun)'t ; 

S zeder;e$i Del/esné sz. Ágh Karolin 57 C!~~s korá
ban október 2O-lIn Budapesten tragikusan elhunyt ; 

Dr. 8brudblfnyai N agy Ot za m. kir, ny. ezredes
hadbi r6. a Ferenn József rend l ova~ kereszt tulajdonosa 
élctéllck !>3 évébcll november 22-én Debrecellbell elhunyt. 
A kisujszá.lI ;!.si csallld i sirbol tba temellék november 25-én. 

HIVATALOS RÉSZ 
Lelkészi n yugdijalapr a u jabbau adakoz· 

t~~ : Hend Aurél Bp. 10 Pengő, Bertalan Albert 
Kl~pest, Bo~nÍlr Dénes Bp. és Sigmolld Jenő 
sr:!lzado!l ~Y lregy h~za fi-~ Pengő. Pereelyg.vüj 
tes o. 40 eves lelkeszi jUbileumon : 75 P, 83 f. 
MIsszióházi peraelypénz - ősz i hálautlAskor _ 
4 P. ~O f. Szolnoki hivek perselygyü j tése 6 P. 
r".?gl~~JAk fL huz!ló adakozók egyházunk bálás 
koszouetét. Ez mmd szép és mind jó ; de úgy 

erezzük, hogy egy ilyen I\agyrontosságu Ugynel 
rendszeresen kigondolt és b,rvszerUen bevezetett 
egyetemes önadóztatásra lenne nUkaeg miM 
aho~y t1zt eve~ke~ ezelőtt ajillllatba hoz la~ volt 
egyik espereSI Jelentésembell. A mui helyzet 
lIe!D alkal~a!l ar~" , hogy általános relbivást bo
csassu!",k k~ a hn:ekbez ; de én, mint 8Z Alap 
ke~eI6J~ , ke re~ mmd en raAgu és rendU atyám
fiait., sZlveskedJenek erre a szent Cella meghozni 
a maguk áldOzatát. Olyanfo rmíUl hogv évrő l
eyre fize t endő egyházi adÓjuk lO G'-nYi 'összegét 
fi zessék be a Nyugdijalap javara. o Például : ak i 
e vi 5 P. egyházi adót fizet, fizessen még _ 50 
filJert, aki 10 Peng6t, fi zessen még 1 Peng6t . 
aki 20 Pengöt, fizessen meg 2 Peng6t és igy 
tovább : a.ki 100 Pengöt, fizes~en még 10 Pengót 
az 1934. JRnoár !-t6l ketdve evente - (inkétIt _ 
az Unitdriu$ l~elkés;;i Nyugdijalap jOlJcira 8 úgy 
fi zesse a zt becsillE':bő l , miotha maga· magának 
fizetné. Igy lesz az ügyön és az eredményen s 
legyen is Is tennek áldasa l 

Budapest , 1933. december 8. 
J ózan Mikló! 

lelkész-elnök, 
az nAlap' kuelöje. 

EgyesItett nyugtázás azokról az adomá
nyokról, amelyeket a 345. J á nos Zsigmond cser
készcsapat jamboree t áborozása, valumint zászló
szögeinek beverése alkalmával testületek, vIl lamint 
egyesek a esapatja vá.ra befizettek : Gróf Batthyány 
Ilona alap 375.- P.; dr. háró Daniel Gábor, 
Ull itArius Misszióház 150-150 P.; Ismeretlen 
adakozók zaszlószegre 134.- P.; dr. Kozma 
Je nó, Orsz. Közp. Hitelszövetkezet 100- 100 P.; 
Qrsz. Magy. Tejszöv. Központ 50 P.; Faluvégi 
Aron, Klein Géza, dr. Scbmer Sándor . dr. Veress 
Pá.l 20- 20 P.; Rákos· uteai hittani csoport 19 P 
03 f. ; J a ncsi Mihály, özv. Li pkay Ar thurné, dr. 
Simon Mibá.ly Pál, dr. Zsakó Gyula .lö- 15 P. ; 
Dimény Lajos, Péter fy Gyula, Rédlge~ Káro!y, 
Suberka Gizella 13- 13 P. ; Nemes Anrel 12 I .; 
Boncza }i'erellc, dr. Dalmady Zoltán, Dimén.)' 
Mózes Fodor Béla, özv. dr. H~dervár,V Hugóné, 
dr. Iv'áll LáSzló J ózan Miklós, Kelemen Béla, 
dr. ~láj8y DezsŐ , Nagy ÁroII, Sebey Ernő, Uj
váry László, dr. Zsakó Andor 10-10 P.; dr. 
Szende Gyula 9 P.; dr. Imre Józsefné 8 P 80 f. ; 
ü rmösy Gyula 6 P. ; Imreb József ó P 10. f.; 
Bartók Géza dr. Benczedy László, dr. Brodl' 
László, dr. Dalmady István, H. /fejér Domok~s, 
Ferencz József, Gyarmatby Mózes, dr. HaJÓS 
Béla, Izsák Zsigmondné, Kováts András, Kováts 
Gábor, Kökösi Zsigmond Sándor, MolnAr JAnos: 
dr. Rédiger Zoltán, dr. Rubin IJAszló, Sz~ntarnna~ 
tSámnel, dr. Szinte J ános, dr. Zu kó Iswán n- i) P., 
Persely adomány 4 p 43 f .: dr. Koncz János, 
I,ászló J állos Nagy Lajos, dr. PutnOky László 
4-4 P.; B~rabás Irma, Botár .Imre, Derzey 
KálmAn, dr. Geley József, Kornlosl Gyula, Jabl 
Nándor, Késmárk.y Akos, A. Kovács J ózsef, dr: 
Mahler bAndor, dr. Péterfy Gyula 8-~ P. , 
Agoston J ózsef, Barabás A1'oll, Bokor Mlh~l.'( , 
dr. Borbély AndrAa, Csalkay Jenő, HegedU~ SZl· 
lárd, József Dezső, Kiss Mózes, dr. N'lrossy 
Ferenc Orbán JAnos, dr. Polgár Lá..Iz lÓ, s Igmond , 

U. E. XII . 12. '" 
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Olga 2-2 P.; Baknló Simon, BAI0!!? MAt,ton, özv. 
dr. Nv!ftuly Jenőné. dr. SandorJ~n6, t:ilgeJ Károlyné, 
Simo'ufy András, Zsigm,ond Lőril,lc l - l P. 

A jószivü adakoT-ok rogtHIJnk ugy ~ ~enn
tarló lestÜJel., Dl int a csapll1. p:lrlmciluvksaganak 
igaz magyar szivból jövő hálíljl'lt. Jó munkát! 

. CP"b6 9J/rJ6n 
a csapat parancsnoka, 

Az Unitárius Nószövetstll els~nmolása 
II JÁnoS Z~. cserkész cs. zaszlójnnak kö!rségeiról: 
A) Cserkés1.c~apatunk zá~~dój!\ra 1l~~I .l~?Zlnk: L 
OyUjtóiveken: Józan :J"IdÓ8.f!~ gyll)tQn:~n.: Dr. 
Tóth G,}'örgy 10.-, Józall ~hklósné 10.- 08sze· 
sen: ~.- peugó. Vitéz Nyiredy Gézáné gyiij/ö
it,tll ' Gyu lai Tibor 10.-, Dr. ~Iikó Gábol' 10.-, 
Dr. iván László ö.-, Dr. Mikó Miklós 10. - , Dr. 
Csiki Gábor 10.-, Mikó Ferenc 10. - , Vitéz 
NJiredy Gezli.ne 5.-, Dr. Veresa Ga.bor 10.-, 
Belovll ry Is\\'ánné 2.- ÖSSBee:en 72.- pe l>gó. 
Barabtís Istvamlt gyii}töiz;é ll '" őZ\'. Rádul~' János
né 10.- , Barabli.s 1:lLVltlllle b.- , Gáth.\, Fülöpne 
10.-', Derzsy J. es Zs. L- összesen 26.- llen· 
~Ö. llaltísl Jállos/w gyiijtöiIJén: Br. dr. Daniel 
GlI bor 40.-, özv. Dr. HedervAry Hugóné 10.-, 
Dr. Halasz Jánosné 10.- összeseu 60 pengő. 
Ő ... ~'. A,.-/oUl Jliktortié gyiijt6ivén.- Majay Belime 
1.-, Ú~. v. Dr. Nyiredy Jenőné 5. - . ~yiredy Er· 
zsébet 1.-, özv. lovag Arlo\\' Viktorné tO.-, 
ÖZ \·. Nyiredy Gézáné 1.-. özv Törők Kálmánné 
1.- , Mezei Károlyne 1.- összesen 20.- pen.c:Ó. 
<PauJptrll 9(dro!!Jne g!Jújl6fDlfn : 10.- pengi). q]r. 
enyedy CJlóberfné gyúj/IJ/oén : I r, Beregi Hndre 10 
pengő, Dr. Enyedy Ró!.lt'ltne 5.-, Btró JAnosné 
5.- öss?esen 20 pengő. <Pdferjy 8ufftJ KJjújl6íoén: 
Pét 'rfy Julia 5.-, Péterfy Maritl 1.- összesen 
li pengő. <Polgár 9'Il(Jrglf gy/jjl6/oéll: Polgár Lipótné 
3.- , Polgar MalgiL 2.- összesen 5.- pengó. 
(Juk! 9Cdro/yné gjjtljf6foén: Dr. Kerekes Sándorné 
:!.- , Szemere AqlMné - .. jO, Elmer János 1. -, 
Moravecz - .20, Blel'er -.00, f,' ischer 1.-, Jukl 
Karolyne 2.- ös.;;?eseu 7.20 pengó. q),. cnhany/ 
Qy6rgyné iytJjf6iDín: 5. - pengó. ÓZD. 9/Md q)omo_ 
kOJné iytljf6fl:in: BblJa István 1.50, özv. Borsos 
Józsefné 1.-, Szép Margit -.50, özv. Reud 
Domokosne 12. - összesen 15.- pengő. Cf)or,sOJní 
CJJJendler CJ.. gyujfóioen: 5.- pengő. q)eók q-(Jr
k(JJni iyuJf6(oín: Deák j?arkasné 2.50, Deák 
I\'arkas 2.50; ős~zesen 5.- P. ; 9feiyi 9!Ju/dné 
iyOjfdiDén: 10.- P.; 9(1$.1 ?ren i.lftljliJloen: Kiss 
Iren es JOIlUl. 6 pengő. 9'Iltbó/y Cftudolfné g!Jujf6. 
foin: Konopi Killmánué 3.- KOI10pi Kálmán 
~ .-, MiMly Judit 1.- , MihAIl' Hudolfné 1.
oBe~e~en .10.-. peng? . 6~~. 'J'ryiro 9ézáné 
gylÍJfólOlin: özv. NYlro Gezané 0.- pengő , Pech 
~Iad ó. rné 2.- . Dr. Bencl,éd,v l,áilzlóné 1.-, 
I\uley Csorg Lajos 1.-. Tóth György 1.- ösz. 
sze~en 10.- pen~Ő. Ü}' Ujtőh'ekell összesen: 
~1~ .20 Ilengő. :!. I!gyhazközsegi penztár utján: 
z.slgmond Lóriue 1.-, JAhl NAndorne 1.-, 
Sehey. F~nön~ 20.-, IAdr József 5.- , Bencze 
~éllt..,~e _.- OSszestln 29.- penge'i. 3. I~ósta ut . 
Ján ozv. Bodnár Józsefné 3.-, \'itéz Kozma j;'e
~eucu~ 10.--:, DiLnéuy Mózesne 10.-, Orbán Etei 
3.-. ~z\'. 1,IP,kay Arthurné 15.-, Dr. Kozma 
Jenő 30.-, routscb Róbertnó 8.- 'összesen: 
I'tlElős kiadó: Dr. Iv6n Ldnló 

• 

14.- pengő. 4. egyesek u~ján: Szokolnyué 'r . 
M.2.-, Csiki Pálné 1.-, Ujváry LlI.szló 3.
Inay Ervinné ű .-, Albert JlI.no!!né a.- . Ö1.v: 
Ji'ábry Rdéné 5.- összesen: 20.- pengő . f). 
~nszlón.vatá!lon ,,'Urst Ödön és neje 10.- pengő . 
O~szesen befolyt: 445 pengő 20 fillér. Il) Kiadás : 
Zásl,lóan.rag: és munk'ldij 399.70, zazzlószalag és 
muuklld ij 85.- , zt\szlórud 45.- pengő . öllszes 
kindás : 5~9.70 pengő. A különbözet: 84.50 P. 
ideigleneBen fedez"e ll. ;-"'öszöv. pénz!áráhól.B. '·'Ié. -

IstenUszteletí sorrend t 933 január havában • • 

ItOL 
~ M. lyilc "', SU>!jLlLalol . 't>i .. ~ lor''''' • 

A" T ... pl ..... kb .. , 
v . Ko~1ty .... ... lilj .. i.tIl .. u . ll . ' POtW Iot'"'-

• • l . l l. • • "'" ..... 
• • ,. ~. • • Bonw.. [OlT'" 

IX.. Rik",· •. l. I.IU& .u. tQ. dr. c.a.; Glbot 

• • ". • • F~C1.L.\ud ,. F. , . ... J6Qd 
• • • • l'.th~ t., • .b 

B. 1t:6 ... , .kbea, 
VL Gl»ob· ... 5J •• L !.kot. .. cL.u. 4. Bu .bu III ..... . 
X. M. Á- V. 1.I. p Prot. lolU.h. ,. d.,. . 4. F., ..... .L.\ .... 
• • • ". dr. eoru Gib<>< • • C. P ... 1k5 .. ,f~.", 
a..dol<>k _ Rel , ... pI ... .. CL.e. II • F.t __ ~ 
Cocpol - T ... ~1fri P. i&k. ... • • f . .... " .~"' Kispnt _ W.ko.Io-t. ll. u. • . UI! ". ... .. F ........ J6uo1 
P .. ' . ..... bot _ Er .. bot ........ ~ ... • • F ...... J6uo1 

• • .. • • dr. CoIki Gi boo-
P.dl6rinc· Áll ToL· KuIJ.n..u. " 4. ... II. "'- .... 

• • .. • • P0tb6 btw.b 
1Uko·p.J0I • • Mh. ,.Itpl ;.k. ". d .... ... Barabu !ml!> 
Ujpeot · S,t. bt .. .b-ltri pOl(. UI.. ,. • • Ba,. b" UtwiD 

D .• Vid 'k .. : 
... D<:ln •• on - Ilah &D· • . 2,(, 

UnitiritQ [m·h" ,. d.e. IQ. d,. C""'! Gi bo, 
b .• 116<I"u6.,,',hely _ UDIl 

l<mptoD> ". d .•• •• J ó ... MikL6. 
• 

NB t M",doG ",omba • • • t, ~ óMlko, • K. koo·u .... t .rii[á ..... 
I.",,,,b. n ,,,bhl ..,.k",6b • • 

• 

• 
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