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Uj esztendö. 
Regi jó szokás SZCI'inl mikor egy új esz

tendü hajnIl IfI köszönt ránk, lXlldog új cvel. szok
t unk egynuislIllk köszönni. Megtesszük most is, 
de ki"ánatunkhoz sok-sok keserűség, sok-sok 
kételkedes Ílizöd ik. 

A mi (t j eszlendóll kben emberek m illiói 

eheznek, ráznak, rongyoskodnak. S akiknek ma 
még jut egy dnl'ab kenyér az asztalukra, nem 
tudják, hogy meglesz-e hol nap is gyermekeik 

sznmara a m inden na pi. 

A gondok ké l'CIój elekké a laku lnak ~l mai 
élet. sötétjében s azt kérdezik: mikor jön már 

a " ilágosság? Az evengel ium nn pná l fényeseb
ben felel a kérdesre. A jólét es fl nyomor nagy 
ellentete lsten biint etcse az embel'i gya rlós<1.gért, 
a porhancsusz:ísérl. A zsugori önzés. a holnapért 

"a ló féktelen aggodalmakadás. n meg nem elé
gedés, az egyszel'üseg meg \'etése: ezek azok az 
ember i tökéletlenségek, amelyek nz egész mai 

világunkat I'omba döntötték. 

lsten nem tehetett egyebet. mint lelki süly
lyedéslinket tes ti. lelk i nyomo l"us:iggal követte. 
Ez nz Ö örök tö r"énye. Dc ez Cgyszcl'sm ind a 
felemelkedés útja is. 

Mel·t mi hiszünk í\ fe lemelkedésben is. H isz

szük, hog)' 1'1 1. ember magához tél', h isszük , hogy 

az ember újból feli smer i Istenét , hisszük. hogy 

ftz ember megelégszik nl'. I s t entől I'endelt javak 
k isebb és egyenlőbb mér tékével. De azt is hisz

szük, hOIn' mindehhez egy lelkibb ember sziik
seges. aki legyőzte testének mohó, kapzs i fi lia
t mSSÍtgát cs fe lismerte nz Istenhez szárnyaló 
lelkiség nlagasnbbrendűségét. 

Mi hisszli k, hogy ez az ember kialak ulóban 
\'ml ~ A szenvedései megtanitjak rá ! Ebben a hi~ 
ben, kÍ\'a n unk 111 1 is nlÍndenkinek boldogabb új 
esztendőt ! 

• Szerkesztő, 

Régi köntösben. 

Amint kedves olvasóink latha!jnk, lapunk 
más forlllllban jelenik meg, mint az elmult év 
n5gen. A mai lij fomUl tulajdonképen nem uj, 
lllert ilyenek voltunk meg indulásunkkor is 1922-
ben. A három utóbbi esztendőben hilSznalt ki
sebb alak csak kísérlet \'olt , amely ke\'ésbbe "ált 
be s igy most az egyházközség kebli t.anácsá
nak d~mber 28-án hozott hatii rozatil. értelmé
ben visszatérünk a l-egebben haszná lt nagyobb 
ala khoz. Ugyancsak a kebli t~mncs egyenlőre úgy 
hatá l"Ozott, hogy havonta 12 oldalas terjedelem
ben. egyszer jelenteti meg n lapot. Vagyis 
ugyanannyi olnlsni valót kapnak a k. elöf izetők 
csak nem két a lkalomma l. h:mem egyszerre. 
EI're a hatfll"Ozatm a többek közt a ta km"ékos
S<1g i el" is IJefoly:íSI gya korolt. 

Ugya ncsak ezen az ülésen H(II·lIb6..~ l i,:triil~ 
lelkész, Ifi pu nk f6sze l'kesztőjc ll l'. egyhaz község
ben vnló l!:Igy clfogbllságúnI töl"iént hi~'nt~ozá~
sa l bCfldtfl lemondását II főszerkesztől hsztse
geről. A kebli hmács eddigi f;i nldozlisM jegyz~~ 
könyvi köszönettel hononilt,l s a f6szerkesztol 
t i sztsegtő l fel l)lentette s egyben megbi7.~l I~
punk eddigi fc.lelös sze l· keszlőjé t :. dr . h 'a lt 
úí..~;;l6t a kl!) szel"kesztésének to\·ább\' ltelé\'e\. 

Ezzel lapun k sze l'kesz t~se immá r híH"ma~ ik: 
kézbe kerül. Az üj szel'keszió sem tehet mas!. 
mint roh'la tja nzoknt a nemes hag,'omúnyoknL 
amelyek' két elődjét Iclkes itettt"k. H:\ talAn. \·~ I n:l. 

, . I . "I I é\"fol"amblm ami llenHleg Illips'·namla .... . J • 
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eHit6vc tenné II 111pol m: eddigiektöl, az egy
:iltllJiÍlI ncm lIZ (ijsiÍg ingc\'érc nlló törekedés, 
hanem CSUp:11I lll. idők v.'iltozaslÍllHk következ

ménye. 
új időket éHink, új Illlpokat várunk. Ebben 

II várakoz:isb.'\Il mi sem maradhatunk tétlenek. 
h;inent elő kell készülnünk egY új vil,ág befoga: 
dásúra. De mi ebbeli lIZ új világban IS maradni 
akarunk lIzok. mnik voltunk mindig: ltll i t/iriw< 

11il1Uyurok. 
UJlittiri/l010k akarunk lenni Dávid Ferenc 

szellemében. Vagyis mélyen, evengéliumosan, 
imádSl.ígosan. Nem sze l'ctjük fl közömoosséget, 
il "Inisser f.lire" nyugodt egyked viiségét. Vall
juk, hog~' a mi üd\'össegünk clSak a dávid fere nci 
evangelium-magyarázaton keresztu] vezet. Nem 
"filozofalni" akarunk, hanem a J ézus tan íUisai 
"lapján mélyen hinni és lHlgyon szerelni, S vnl
lásunknak il mi sz;Ímunknl egyedül üdvözítő vol-

o 

lát megvallani mások előU sohasem szégyelj ük, 
hanem annak isteni eredetét, kinyilatkoztatáson 
alapuló voltát az egesz világ előtt. bát.ran hi rdet
jük. Am ikor tesszük <lzt., ugyanakkor a hagyo
mányos türelem sem hagy el bennünket, mCl:t 
azt is hisszük, hogy "a hit l sten ajándéka", te
hát egyébb utak is vannak, ameIlyen az üd\'össé
get mások kereshetik s ök is esnI; az ő útj ukon 
találhatják meg, azon az úton, mellyen já t'niu k 
lsten rendelte, 

S azutiLn '1IW{/y(u'ok akarunk lenni, Minden 
idegszálunk hozzákapcsol ahhoz a szent földhöz, 
ahol vallásunk századokOIl keresztül fennma
radt, El'délyt szívünkben hordozzuk s Kolozs
vár felé úgy fordul tekintetünk, mint a katho
likusé R6ma s az amlJé J\lekka felé, "Szent e 
föld nekünk" kiáltjuk ma is az unitárius zsoltár
ír6val s hangunk biztosan át.hallatszik il bércE:
ken s belölti anllak minden zugát. !lhol csak egy 
szív dobban is az Egy Istennek hívó szózatál'a, 

De azt is tudjuk és érezzük, hogy nekünk 
ezen a földön, ezen az alföldi l'ólHlságon is fel
adatai nk vannak, Mi máI' gyökel'et vel'tünk it
ten sőt más virágot is hozt.unk. Ezl hirdet.ik 
templomaink s folyton fejlŐdő szép életünk. Mi 
ezt az ütemet csak gyorsítani akarj Uk s ezt ne 
vegye senki sc I"OSSZ néven töliink. Sőt velünk 
e~üU mondja és hirdesse: Minden szép és jó, 
ami Istennek dicsőségére történik. 

A vi lágon legnagyobb dolog az, ha tizenket
ten ugya~arra ft dologl'a gondolnak, ' mondja 
eg~ ~eleb ~Ics, Mi hisszük, mi meg vagyunk 
gyozod ve I'ola, hogy a mi mozgalmunkban lesz
nek tizenketten, akik ugyanal'l'a gondolnak: 

Istennek ill'lá(\úsán\. Jézusnak fOl'l'Ó szeretetére 
és Dávid Ferenc !Szell emében való bibliás megCtj
hodásl'a, Ennek II tizenkettönek megkel'esésére 
és munkába állítására vállalkozik lap\lnk: az 
"Unitárius tl'tesitő", Unitildus magyal' testvé. 
rek tlil a bérceken és ft nagy alföldi Szép róna_ 
ságon ! Kliz a kézben együtt járjunk, együn dol
gozzunk s lsten áldó szeme fog ni.nk mOSOlYogni 
az Ö diadalmns egeiből! S ha lsten velünk ,ki 
ellenünk? Senk isem, bizonyiu'a senkisem! 

Ezekkel II gondolnlokkal és érzésekkel kö
szöntöm az Unitál'ius Él'tesítö n\Íllden ol\'asóját 
és hal'<itját és klil'em cs "á rom segítségét. 

D r, I ván Lúszló, 

M AI KÉRDÉSEK. 
A lelki egység nevében, 

A Székely-Kel'esztul'Oll megjelenö "Unitá
rius Egyház" a;.: U, Értesítő 1932, évi 19, szá
mában az egyházi reformra vonatkozóan közzé
tett tájékoztatásomhoz megjegyzéseket füzött. 

A jelzett közleményben a csonkamagyaror
szági unitárius atyafiak figyelmet kivántam fel 
hívni az Erdélyben kiélesedett hal'cra, amely a 
kel'esztul'Íak által szá llóigévé tett "vidék" és 
"központ" között hosszabb idö óta dúl. 

A szamzságig tál'gyilagQs közlésemben ke· 
rültem minden élt, csup{l.J\ az erók szetforg:i
csolásának céitalanságát és kál"OS voltát kiván· 
tam kiemelni és hozzátetlem: " Én azonban hi
szek az élet htll'Cánnk jobbra fordu lásában és 
az erkölcs diadaláball", 

A megjegyzcs azt. mondja: "Jóllehet ezen 
cikkében igyekszik cikkir6 a ria pártatlannak 
feltűntetni magát.", mégis soraihnn II "jó el:kölcs 
diadalában bizva", nem tudja ezt mégse meg
tartani, 

Az erkölcs diadalában nlindig hittem s a 
fen nforgó é les hal'c megindítÍlsánál is hiszek 
abban, 1\1 eggyő;.:ődésem szel"int elfogulatlan ol
vasó a fenti szál'az közlésekben pÍlI'loskodó á,l
lásfoglalást fel Ilem isme l'11et es ilyet nem IS 

sejthet. lit valóban nem akal'l .. llIll álláspontot 
foglalni sellll)1i irányban, Jgen szOntOl'Ü volna, 
ha a jó erkölcs diadaláb:m" való bizakodás a 
Dávid"Ferenc egyházában már gyanús á llásfog
lalás volna, hisz mindenféle küzdelemben min
den teremtett kel'esztényi léleknek bíznia k:ll 
az erkölcsös felfogás , az e rkölcsös magat!lrtas 
diadalában, 

o 



De ennél sokkal súlyosabb az U. Egyháznak 
ez a nézőpontja: "vajjon nem helyesebb csele
kedet volna-e, hogy OlyMI vitába, amelyet mi 
kell, hogyeldöntsünk, a vilán kívül állók ismét 
ne szólljanak bele"? 

A kérdés feltevése szomoru lelki válságra 
mulat. A magyar unitáriusságnak elvileg nem 
lehet oly ügye, amelyben egyetlen unitárius is 
"a vitán kívül álló" lehetne. Nem szabad széles 
e villígon egyetlen magyar unitáriusllak lennie, 
aki a Dávid Fel·ene egyházában folyó egyházi 
vomltkozású vitában az egyház vélt érdekében 
síkra szállani ne volna kötelezve. Ezt a köteles
séget minden magyar unitáriusra reá rójja az 
un itárius egyház egyetemes érdekeit szolgáló 
igazsagért való küzdelem kötelme. 

A magyar ullitál·iusság egységének gondo
latát egyházi törvényünk őrzi, ha egyeseknél a 
nekünk életet jelentö egyetemes unitárius gon
dolatot a némileg érthető localis érdek el is 
nyomja. A gondolatok vámmentessége, a tör
vény szerint tiszteletben tartott vámhatár da
cára, minket megóv attól, hogy "kivül álJókká" 
legyünk! A szervezet kérdése a mi élelműködé
sünket is befolyásolja, ha magasabb nézö!>Olltm 
helyezkedve szemléljük a kérdést. 

Az "U, Egyház" kmönösen súlyos hibát kö
vetett el a "kívül állók" kirekesztő gondolatának 
a j)ublikálásával, hisz jól tudja, hogy a keresz
turiak gazdasági "kert"-jében lelkünknek él'té
kes virágai j)Om l)áznak. 

A K. l\l.-ben megjelent véleményes jelenté
sem tudatosan éles, de a vonat.kozó támadások 
után a kerszturiak által képviselt "vidék"-kel 
szemben erre szükség volt. H a az E. K. Tanács 
hivatalos fölhívására a sors a tűzvonalba dobott, 
akkor leljeseu alkalmazkodnom keHett nz eHen
fél harci rendszeréhC"l.. Én vállaltam a harcot, 
mel'l a nemes harcban helyt áHani férfias köte
lesség. 

Egyházam iránti sz<lretelem azt. panm
csalta, hogyakereszturi harcmodon·al szemben 

visszhang legyek. Én lélekben olyan vagyok 
mint a t.ihanyi apátság templomának visszhan~ 
got adó tiszta fala : ugyanazokat a hangokat 
ad . . om vissza mllldig, _ egyszer, vagy a lelki 
almoszf(ml. szel·jllt többször _, amelyek lekem 
templomának fehéren tartott falát érintik. 

Eddigi cikkeim 
hazafiságos 
véreimet. 

szel·etettel 
végszavaival egyezően 

köszöntöm székely test-

1)r. 1'. G!I. 

Hát igy? ... 

A "Kel'eS7.tény Magvető LX I V. évf. 6, füze
!;ében rövid ismertewst olvasunk BiI·ó L."\jos 
hódmezövlisárhelyi unitárius lelkész " Virágok'· 
cimen kiadott tíz egyháZi beszédéről. Nekünk, 
akik ismerjük e beszédeket. s ismerjtik Biró 
Lajost, aki ott áll e beszédek mögött, vagy helye_ 
sebben benne él a beszédeiben, érdekes olvasni 
olyan emberek megjegyzéseit, akikhC"1. a nyomta_ 
tott sorokban csak a testet öltött gondolatok ju
tottak el. Szerzőnk a mostani beszédeiből ítélve 
már elfelejtette a teologián kapott utasoításoknt. 
s a maga mÓdja szerint egy új felelettel, amely 
leljesen egyéni, magyarázza meg nekünk ezt. a 
Kérdést: hogyan predikáljunk. A hét munkás
napjain, szorgalmasan gyüjti az lsten mezöil'öl 
a virágokat s vasárnapokon ezekkel ajándé~ 
kozza meg a hiveit. Virágokkal, melyeket. mi 
eddig IIem is ismertiink. Sőt néha azt hittük ró. 
luk, hogy tövisek s mikor a kezükbe adja, meg
szépül nek és mi csodálkozva vesszük az ajándé
kait. Vannak akik érthetetlenül állnak, látván 
c virágcsokrokat. De mi tudjuk, hogy a lelke 
legszebb virága a szer énység mondatja vele azt, 
hogy csak virág az, amit a beszédeiben ad, melt 
"lélek és élet" anllak minden sora s értelme vall 
az olyan szavaknak is amelyek félszegen illesz
kednek bele a mi gondolkozásunk s világfelfo
gasunk szótárába. Igen, van egy külön "lélekor
szág" s mi tudjuk, hogy van, mert látjuk, hogy 
ö benne el. Onnan hozza a. gondolatait) oda ve
zeti híveit. a cselekedeteivel. Vári Albert, aki 
a Magvetöben fölhivja a figye lmünket II Biró 
Lajos által szedett virág-csokorra, talán nem is 
sejtetle, hogy milyen buzdíbist adoti Biró Lajos
nak e megjegyzésével: "Unitárius egyházi szó
nok nem elégedhetik meg azzal, hogya fantá
ziát izgatja, hanem hivatása az értelmet világo
sítani, az akaratot elhatározásra bi rni s az evtlll
gélium igazságai által istenországát a földön 
elóké,.zitem". Hiszen lippen cz az, amit Biró 
nem csak a beszédeivel hirdet, hallem az életé
vel, a munkájával cselekszi is azt. Az értelmet 
világosítja, amikor felhívja II f igyelmünket a 
bennünk levő lelki értékekre s meg tud győzni 
arról, hogy azoknak ápolása, gyRrapítás.'l többet 
é l· II föld minden kincsénél. Elhahíl"Ozásm birja 
az akaratot is, mert mi, akik sokszol· csodálattAl 
szemléljUk az Ö eVallgeliumos életét, vágyako
z{lssal igyekszlink úgy szolgálni lIZ lsten ol·szá
gÍlt mint Ö, akinek vállain a palást II szel-etet 
l·uhája, mely vir{lgokal SZÓI· 1\ fánldt lelkű élel-

u. E. XII. I. 
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níndorok, fl h[\lcillek lflbai elé, hogy mwkon 
jlírwl el'ezzók flz lsten kezének s[mogatúsait, 
aki virág szi l'mokk:ll heggeszt.i a sajgó sebeket, 
s az Isten mezőin szedett gy6gyIüvekből OI'VOS
ságot keszi~ n szegónyscgre, az elégedetlenség/'c 
s misztikus, biivös crejével templomba hívo
gat ja és imúdkozni t,mlÍtjn II hitetleneket is. 
Unitárius cgyhiizi szóIlok lIem a szószéken kezdi 
s nem is OU fejezi be n beszédet, mcrt Ö m: 
Islen próféL;íja, aki a földön is, a hivei között 
a hétköznnpon is ott. él nblmn a láthataUnu 
.,Léleko1'sz(iu"-ban, melynek szántóvelő mun
kásn nemcsak nkkor, nm ikor virágokat gyűjt 
vagy SZÓI', hallem nkkol' is, amikor n szószék 
után nz életben gyümölcsbc szökkenti. s 
lelke melegével megérleli nzoknt a hívei boldo
guh\sarn s nz Isten ot'ságának elökószítésére. 

Legyen n prédikáció egy kis életdarab az 

unitárius templomok szószékein, de mindig az 

legyen, S ha a X IX. sz, gondolatvilága mely 

egyedül a racionalizmus ekéivel akarta bal'áz

dákba sZÍlntani az evmlgelium igazságait, néha 

megdöbbenve is áll meg e beszédek hallatára, mi 

ne ijedjtink meg s a lélek szavain hirdessük to

vább az élet értelmét, melyben bizony vannak 

miszt.ikumok is, meri misztikus a fö ldre szökke

nése s olyan a halálba dölése is s úgy amint van, 

ar. lsten haL,llmái hirdetö szent valóság. 

1\Iintha lu'lllanám a Biró Lajossal együtt 

dolgozó és imádkozó hívek áhitatos szíve dobo

gását. amint az EV31lgeliumok lélek virágait az 

életükhöz ölelve, a kereszthordozás kínjai között 

és átszellemült "lélek mosollyal" (izenik. , , , 

Hát. így prédikáljunk! ! ! P.1. 

, A JÖVÖ UTJAIN. 

SZÁMOK T ÜKREBEN. 

'I' izenö(esztendeje ktizködik a csonkamagyar
OrsZilgi unitILriusság il mngftramaradOl1ság, a lét 
vagy nem lét kórdesóve\. A kényszeriiseg pn
~::\Ues~Ha változisok megtörténlck. az egyház 
dele Ig'~'ekezett alknhmw,kodni az uj , megvál
toz~tt klvánn.lmn.khoz és sziikségekhez. Az egy
hazl élet sulypontj f\ Budapestre és közvetlen 
környékére ÖSS7.llontosul. A dunúntuli részek 
központ.ja: Polgnnli elveszti il. magn jelentőségét, 
lassu kihalils ut jan \'an, dunant uli részek vnro-

sIliban lal(ó lll1itnriusokunk gondOZ/Ifját. daCÍlra 
nuuak, ~og,y .~ljnbban az egi'!sz Dunál/tul j>olgárdi
nak adozó, lwrlell!észségnel( lelt nyilvlmitYII, leg
IIll.gyobb reBzben il plispöki vikárius és l\. misz
SZIÓS lelkész lálj{ik el. Az alföldi egyházkijzsé. 
gek .köZ~ 1 Hódmezó\'iisárhely es vidéke, uja\l\lau 
a feJl6des és ujraélcdés jeleit mutatja. Füzes
gyarmat éli II maga esemles életét, azonban 
tár;:;egyh:i.7.községenck gondozá~át egyhiizi tör
\Ienyeinkkel ellentétben világi emher látja el le
vital szolg:\lattal. Regi leállyegyházközsé"ek: 
Mezóberény és sZól'vallyok Hetes, Seregélye: tel
jesen elnéptelenedtek részben II. gondozl\s hiá
nya, részben a kihalás ut jún. Az erdelyi mene
kU lók terelik rá a figyelmct arm, hogya na
gyobb vúrosold)an 20- 30 unitiirius hivó él. 'l'é
vedés volna azt hinni, I\.I1Ogyan ezt sokan sze
rdik állitani, hogy czek mind 1020. utún kerül· 
tek ki, mert p\. mÍlr 1920-bl\lI Debrecenben es 
Szegetl en 24-24, Kecskeméten 14 uni tárius élt. 
Hogy mennyire teves ez az elgondolás azt bio 
zonyit.ja az is, hogy HllO-ben Pécs, Sopron es 
Miskolc unitáriU '3ai:mk a száma meglmlailta alot a 
lélekszámot, mellyel 1920-ban s utána a missziós 
munkát megkezdték. Igaz, hogya mullban nem 
volt megfelelő számban lelkész, akinek ideje lett 
volna arra, hogy a vidéki városokat is ellássa, 
A budapesti egyházközség i020-ban nllandó má
sodlelkészt n~er, nz Unilárius Misszió Ház pe
dig egy, később ket lelkészt illlit szolgálatba, s 
indul be a vidéki városok megszervezése : 8ze· 
ged, Debrecen, Gyula, Nyireg:,'házR, Pees, I{a
posvár, Miskolc, Cegléd, Szolnok, Györ es Sop
ron az állomilshelyei ennek az ujabb miss7.zós 
Ill tlllknnak, A végzett munka azonban a legtöbb 
helyen nem relldS7.eres, csnk alka/mi ünnepi szol· 
gábt, mely alkalmns II lelkek felfri ssitcsere, 
de szervezetlensége miatt gyenge az egyht'lzi 
elet továbbfej lesztósére, Néha egy·ket év is el. 
telik, egyik-másik helyen két Is tentisztelet t:ll" 
tása kör.ött, s igy lelkipásztori gondozói milli
Idról természets~erüleg szó selll lehet. Az ered
Illény csak II mult, II felnőtt genel'{\cionflk kon
zerválasa, de nem !ul biztosítékot fl jövendó fel
épitéséhez, A fejlődés tovúbbi u~ji\.t Budapest 
vidékenek megs7.erve7.ése jelzi. ólllgátmJl afóvúroS
ball mgenöI'kekedett 3Z unitArius iskolás ~J:el:llle
kek szuma, megindul a kiáramlás n pest\'ldekl vá
rosok felé s a fövárosbJll rcndszeres hitoktntúsball 
részesiilt 'gyermekek irúnyitjllk re{I fl figyelmet 
arra, hogy pcstkÖfll'yckclI is nagy 8z:lml·nn tc· 
lepedtek meg unitáriusok. A hitoktaHis rendsze
res ellátll.s:irn nz állam és II fÓI'áros :\ldo7,:11' 
készscgóból az egyház két ijllúlló hitoktatót nyer 
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Al. egyhiLz Jnssan rlljön, hogy pcstvidóken ötven 
8Ó~ Sllnzns cSOl1or tol.:"ball éjnek unit:\rusok. Er.ek 
bús7.cl'vczcse cs Istcntiszteletc kkel való clliLtflSa 
il közelmult muuk{Lj:innk Ilwdmén)'c. Az uj S7.ór
v:wyiLllomúsok: Kispest, Pcstszcntlórinc, Peiit
sllcnte rzsóbcl, Ht'lkospalota, Csepel és Uj pes t hi- -
vej mar r{'lIdszerC8 gondozasban rcszesülllek. 
AII:mdó Istentiszteletek, hely bel i hitoktntús, val
lásos linnepélyek, lelkipásztori gondolói es szór
, 'anY"czetói látogató munka, v:d!Lmint karitativ 
segélyezés biztositékai a jövendó épitésének. 
MaghlJall Budapesten is fejlődést tapaszlalonk, 
ahol iL rAgi templom mellett IIj templom nyilik 
:1 Misszió húzban, továbbá a X. és VI. kerületek 
l:J.kói réSzere rcm!szeres Istentiszteletek tartása-
• • 

ra nyilik alkalom a Máv. telepi közös protes-
táns illlahM:ban, illetőleg a \"1. Gömb u. isko
I{Lban. A régi Dávid l<'crcJlc Egylet mellett nm 
má!" öt uj egyesiilelben élhetik I;i egyháztagja
ink az egyre fontosabb missziót betöltő eg) ház
társadalmi életet. 

A jelennek jövőt ellitó programmját ti. mult 
konze!"válásában, ti. jelen mcgtartásában foglal
hatjuk össze. Meg kell tartani azokat, aktk ma 
még unitáriusok. Talán vnunak olyanok, akik 
ezzel a felfogással meg vannak elégedve, s az 
előbb vázoltakban cStlk örömet és diadAlt liLt
nak. De elfelejtik azt, hogy az erednlf!nyek mel
lett , mennyi eredmény től estiink el. ~Ienllyi olyan 
kimlés van, amelyiken változtatni kell és lehet. 
Csak \·úzolui fogok nehányat a következőkben. 
Csonkamagyarorszílgon ma ku. 200-220 uniti~
rius elemi és középiskolás gyermek nem rcsze
sill unitárius hitoktlltAaban. A protestansok tel
jesen kimarndtak dacúra tlnnak, hogy 192Q-ban 
a véderónél 300 IInitarius katonai állomflnyu 
egyén szolgál s a tiszti Ictsz:·lm azóta csak 
emelkedett. I<utonáinkll.t rűformlLlus és lutherá
nus ao~matikfLi szelIcmben uűvclkedett lelkészek 
gondozzák, katOllai iskolúba járó növendékeiu ket 
pedig ük hUják el hitoktatással, stb. 

A"/' 14J20- W30. közé esö tiz eSztclldö Vll.

lókm csak n mult eredmónyeinek fl megtartása 
volt. Bizonyit ja uzt!\ IIfI.po](uun megjelent 1930 
evi l1~pilznmh\hht feldolgozó hivntalos kiadvány, 
melynek kimutntásu szerint li"/' H)~O·ban taliLlt 
ü2"24 IInitúrius lélck helyett l!J30-ban G~G6 lel
ket talált<lk, tehat az összeirás tlZ év Il.latt ja
vunkra 42 lelket mutat. ki. 

Az ország mai megcsonkitott területén 
l!)()()-han kb. 27j()()-3000, 191O-ben pedig 50'.)9 
I.elket szamlú.ltnk. A nagyobbarányu fejlődés HllO 
es 1920 kÖzött történik, amikor nagy volt 1l.1. 

erdélyi rószclHől Wrténó bev{lndorlas, II Illene
külés után SOkllll itt Illaradnak, mert. a h,\bol"lIs 
idöbcu könnyell teremtettek maguknak élet és 
munkatehelöség-ct s Hll!"l-ben mar jÖnnek az 
erdélyi mcnel.;iilíik, kiknek .... gyik csoportja :\1:0n
ban csak a7, 1920·a8 évek legelején telepSzik 
meg lIZ orszagban. Dacum annak, hogy ll. heköl
tÖzködés fc:lynmfmyaké nt gyHrnpod:lS történt 1!)10 
és WOO köúitt , igen Illl.gy ves7,tességekró1 is be
sZamotlJatunk. Pl. Qroshílza !lhOI, InüQ·ban ta
lalt aGG h!lekről ti. hivek számIl. felszaparodik 
HH(}.re 442 lélekre, anO-ban cSll.k 307, 1930-
ban már csak :ma lelket találunk. Szó\'al :!Cl 
esztendő alatt 23<J lelek veszteséggel találkozunk· 
Hnson!óan szomoru képet mut;lt:l s tatisztika 
Dévaványáról, allOl 1910·ben meg 142 lélek van, 
192Q-ban m{ir csak 7ű lélek s Hl30-ban már 
nem szerepel a kimutatásban, mivel nem eri el 
a 30 lelkes llthlgszúmot. Mezöbereny HJOO-ball 
elért 70 lélekről, 1DIO-ro 2D, 19~O·ra 12 lélek re 
apad, s ma már laliut egy vagy két lélek Illll.
raclt JIIeg hirmolldÓnnk. 

Ezeket a szomOru dolgokat Il.zert mondjuk 
el, mert épiteni akarunk Ha tisztábll.n vagyunk 
a veszedelmel,kel , il. veszteséggel, II feladott po
úciókkal es a még megnyerhető lehetőségekkel, 
akkor tudu nk uj életet teremteni, ahogyan uj 
élet vll.n mindazon helyeken, ahol akár egyházi 
avagy 37.ok hianyában vilagi és egyhazi ]liLSzto
rok \Ieszik át a nJaj gondozásM. Csak azokról 
a he.lyekról beszelek, ahol személyes tapaszta
latok utjfm győzódtem mcg a munkáról. Aho
gyan Kispest, Pesterzsébet, vagy a budapesti X. 
keriileti szórvány vezetói világí papokként misz
sziót fejtenek, ki, híveket látogatnak, szegénye
ket gondoznak és pásztorolnak, ott uj élet fa
kad a romok helyett. Csak emberek kellenek, 
lelkes, Istenben bizó unita1"!\Is0k, akik hi!ják!l 
mult mllnl,{lj{uwk minden értékót, de annak hiá
nyait is, akik figSeló szemIllel körUlnczve a je
lenben, megtaláljuk azokat II helyes munkale
hetóségeket, amelyek rnédegelésc után minde/l 
€CyeJ kiJ 20_30 Ul/dáIJ·UJ {elk~1 Julmftf/ó Jzó'QlÍn~1 
plÍJzloroM. misszionálni és épiteni lehet. Akik 
építenek és dolgoznak: és múr a jelenuen is (I, 

jövendöt munkillják ! qerl1nc~ 8dlJcf 

Egyellen összekötő kapcsunk, naDY 
szé/szór/ságunkball az Unitárius Ér
/esilő! Éppen ezérl minden erőnkkel 
igyekezzünk fentar/ani! ---u. 
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I~n is azt ki\'l'lIIok nektek testvéreim, amit 
most minden ember kiván: boldog ujévet: Jobb 
evet ki":1nok, lllint nz eddigi rossz évek voltak. 
Ki\'ánok ... és nyujtam fl kezemet, de kezem
ben s7.lullla, amit fi zetni kell. 

Ez sem lehet már boldog esztendő, - austo
tog a harag a szivedben, - ha máI' ujli\' nap
ján reggel koran fizetni kelL 

Én pedig tartom mngam makacsul ahhoz, 
hogy nektek boldog ujévet kivánok es nyujtom 
II számlát mert adósok vagytok. Igy szól a szö
vege :III adós-levélnek: .. Senkinek ne tartozzatok. 
_ hanem csak llr-zal , hogy egsmást szeressétek. '" 

Hej, de keg.yetlen ez az adós· levél, hiszen 
ha esziinld.le jut minden adósúgunk, ujév első 
napján rossz ul ~lesz II boldogsúgunk. - Kölcsö
nök, adók, vúmok, hitelek - eh ezt milld ki kell 
fizetni , már is rosszul kezdődik az ujéviink. Mi
csoda kegyetlen adóslevél, mely igy kczdódik, 
"Senkinek, semmivel ne tartozzatOI\: ... csak a 
szeretettel legyetek adósok! 

'f estvéreim ne féljetek, nem álltam én be 
végrehajtónak. Tudom én jól, hogy épen ezek 
miatt nincs sokszor boldogabb ujévünk, - .a ter
hek, az adók, II vámok, a kölcsön:';k - én nem 
IS ezt kérem, mert amit en végrehajtani 
akarok rajtatok, azzal az is a(16s, akinek a f61-
dön semmi tnrtozasa nincsen pénzben. Én épen 
boldogabb uj e\'et akarok nektek, nem csak ki
vánni, hanem szerewi is és épcn ezért mutatom 
be az adóslevelet, amivel mindenikiink adós,
szent könyviil\k szerint, - mert eddig senl.isem 
tudta azt, hogy az adó n kivül és a kölcsön pén· 
zen kivül szel·clettel adós cmber rt: embernek. Nem 
tudta fl. német, hogy ll. frauciának szel·etettel adó;!. 
Nem jóvútetel fizetéssel, hanem SWl'etettel Hdós. 
- Nem tudta meg eddig senki az emberek kö
zött, hogy az lsten szine előtt kötelezte magát 
II lelkével, hogy 'szeretni fogja embertársát: 
kötelezte magát a mldre szü letése előtt - de . , 
:\Uukor aztún II. földre sziiletett elfeledte ezt fl 

kötelezvenyt - és csak arra emlel;ezett, hogy 
tartozik ugyan az embertársannk, de tévedésbe 
esett és azt hitte, hogy gylilőlettel adós. És azt 
kifizette. Alaposan. Al: utolsó fillérig ... Emlékez
zetek csak milyen evek "oltak ! hiába kivántunk 
egymnsl1nk lIoldogabb uj évet, a boldogsitgunkkal 

adós mnradt!lz év, akárcsak az ember aki tc
ve.désböl (11;t hitte, hogy gyUJölettel adós. 'Istenem, 
ml~yell háhoru lett ebbül fL tévedcsb61, _ meny
ny~ balo~t ember, - mennyi tenger könnyet 
hajtott vegre rajtunk ez II. nagy tévedés! _ és 
nem akadt senki ember ezell a viiiIgOlI n);i a 
szent könyvet elővegye és az örök S'-á~IM aZ 
ember szeme elé tegye: .Senkinek semmivel ne 
tarto7.zatok, hanem csak azzal, hogy egymást 
szeressétek tit 

Boldog ujévet t Sablonossá vattozott _ eZ 
~ sziv~l . I~yiló köszöntés virág. Bold~g uj
evet, kivanjuk egymnsnak mint egy <réll _ 
lélektelenül, - de senki semmit nem tes; a;mak 
érdekében, hogy az uj eS7.tendö boldogabb is le. 
gyen. Hogy meglátogasson az ujev, mint egy jó 
rokon, aki jót hoz nekiink. Mert mindenki akar 
boldogabb ujévet - magának, még a más 
ro"n~flm is. Csakhogy ez az élet ugy van 
felépítve, hogy ahbun egy másnak vihetiink s ad· , 
lmtunk boldogauh ujévet. En neked vihetek ős te 
llel.em hozhatsz valami boldogságot. Ih tarlozol 
llekem , - én elengedhetem fl. Ifl rto.z:\ sodat, 
hogJ legyen neked ezzel boldogabb ujeved. Ha 
megbántottalak és lmrngszol ream, - megkövet· 
lek; ho~ylUl megbúntottúl, lotörlöm a tarto· 
zúsodat .. legyen igy neked is boldogabb njé· 
ved. Mert mi itt fl. f61dön olyan lelkek va· 
gyunk, akik egymásnak is, Istennek is adósai 
vagyunk. 

Mert te testverem eddig még nem tndtild, 
hogy ki vagy. Nem csak egy ember, nemcsak egy 
termeszet szü Ite anyagil111maz, aki csak egyetlen 
egyszer tüntél fel születésed bölcsöjében - és 

örökre eltiinsz koporsód vonatjfm t 1'0 e!q' adós· 
sággal terhelt lélek vagy testvérem! Egi f61-
dönjáró ... ·Földön átutazó ... I~érjcd, feleséged, 
gyermekeid, rokonaid és ismel"öseid, - nlind uti_ 
társaid, akikkel szemben tartozásod van es ezt 
az adósiUgot Szeretetnek hivjó.k II nmint ezt 
kifizetted, leszállnnk mellóled, vagy m{ls lwcsirn 
mennek _ de ezt az adósshgot .itt meg kell fi
zetlled, 'mert "a Sr.eretet az lsten vilhgában ~Ö~
veny - és hu. uem fizeted, jön !~ vóg]"ehIlJ~o, 
akinek a neve a mi virúgunkban: Szenvedes. 
Ez végrehajtja rajtad a szeretet törvényt. Ne 
tartozz senkinek semmivel, - csak azzal, hogy 
szeresd felebarátodat. 

De miból fizessek, - vngy hOgJllU fizessek~ 
Ezt kérdezed . Kérdezd meg csak attól, lIkl 
adósságot nem hozott magával !l foldre, de. uz 
aranyait, - fL lelke jós{tgát és szeretetét reank 
pazarolta. Nem volt Ó adósIl senki!.lek -:- I\Z U~ 
Józus Krisztus cS mégis fizetett kOlluyelvel, be 



teget gyógyitó erejével, s1.elid jó 9zavhval, 
fh.,etett vérével, testével, l(lIkcvel a szeretet arn
nyát fb; eUe mineklInk. 

Neked 8okl\ll hiteleznek a? emberek testve
rem! - Tilrelemmel, elnc1.éssel, hall~:-nt:\.ss al bi
telcJmck néked, }<'i1.eed meg hát mindenkinek, 
:lm ivel lar101.01. Akinek bocshnattal bocsána
tot aldnek jó 8zóval, szelid 8zÓt, - akinek meg 
kö~nye l vagy adósa, fizesd meg a könn.yet. 

Mindent fizess meg s1.eretettel, hogy ne 
legyen semmi adóssága a lelkednek az uj évben, 
_ mert ha ncm vagy adós, nem keres fel akkor 
II szenvedés és s1.envedés nélkül boldog lesz 
ujéved! Látod·e? :'oli mag,varok is adósai voltunk 
egymásnak a szeretettel, de mi mindenki masnak 
elóbb nyujtottuk a szeretetet, lllint a sajht test
vérünknek, Idegen IUldrészek emberét hamarabb 
szerettük, mint 9zom~zódu!lkat, Pedig az nem 
szeretet, amely az egY földre toremtet~ és egy 
llyeh'ü testvért sem tudja szoretni! F.s látod 
llloSt behajtja rnjtllnk magyarokoll is fl. Tön'ény, 
n Szeretet az adóssngot. Kisebb földdarabm 
szoritott fl törvény ... csonka. fÖlddarahra, hogy 
közelebb legyünk egymásnak súvéhez ~s fl szen
vedésben egymásra szorulvfL szerethessü],: egy
mlÍst. Mert ezzel tartozunk! 

Boldog ujévet kivánok mindenkinek. Az 
ifju nemzedéknek, boldog ujévet : szebb jövöt! 
Az édes alláknak, boldog ujévet: több mUIl
kat s kenyeret. Az édes Il.nyáknak, boldog ujé· 
vet: kevesebb Ilggódást és kevesebb gondot. 
Aszomorunknak : derüsebb napokat. A bete
geknek i8 boldogabb ujévet: türelmes szenvedést, 
vagy feléllülést. - i:s miH(lell orszlígJwk boldo
.qabb ujévet. Békességet! Hatllrok törlését, szent 
ölelkezésél az őssees 1IélJCknek. A.z ágyuk és puskák 
teugeroo doMsti! és e.::el az egész világnak boldo
gabb ltjét'ct.' 

Boldog uj(n'et kivánok neked testvér! Te 
ilyenkor szerencsót kergetsz ős szerencsepókot, 
- szerel1csem~lacot vagy kémellyseprot fogosol, 
hogy B?orr,mcsM tegyen ... Mi a szerencse itt 
ezen a fóldön, ahol olyan rövid ideig tart miu
den és mint ti. köd, elslI,lLll? !~hol virúgok nyil. 
nak és hervadnak ; mosolyok nyltnak s mo
solyok oly hamar elslLpadllak. Ahol ugyanegy 
fából bölesöt készitenek és koporsót. Ne sze
rencse túrgyaknt és embereket keress, hanem a 
l.elkedet és fizess szeretettel mindenért, blmt:'\sért 
es örömért, - szeretö lélekkel fizess. Igy fóldi 
éveid ut{m boldog lesz, igazán boldog az az Uj
esztendő , melynek csak egy~zer van első m~p
ja, amely Mennybe költözesed napjil.1l kezdődik 

(>s nem végződik el soha, ,. soha ... 
Biro Lajos. 

Karácsonyi krónika. 
• ~Iinden ~vbcl1 s?ivs?orong:va vllrjnk n knrá

esollyl sze,nt mmepeket. A kicsiu.veink nzért, mert 
1\ meggyujtott karú.ceon.yfa mÍlldig ~zent állitntol, 
csodMkozó, meleg szeretetet vált ki s1,ivük!>en 
mi nagyok pedig azcrt, mert összes?orul a sú: 
\'iink annak fl gOlu.lolatúra, hogy vajjon be tu
dunk-e takarni minden ruhállansagot s ki tu. 
dunk·e el~giteni mill(~en éhezó s?lÍjat. Hála ti. jó 
Istennek es asszollyamk szerető nagy szivenek, 
minden aggodalmunk ellenére is ugy tölthe!tük 
el karácsonyunknt. hogy annak nyugalmát nem 
zavarta. meg a n.vomomnk éles kiáltása. 

Karac80ny hetében tartottuk meg iinnepé. 
Iyeinket ugy a fóvárosban mint fl környókbeli 
városokban, 

Cserkészek. Dec. 21·én a Koháry utcai temp
lombll.ll gyultak ki elős7.ör ti. karácsonyi gyer
ty!tcskák !l. cserl,é!>7.fiuk szivében. Szilllt az ének, 
gyön.vörködtiink 1\ fillk sz:\Valatában s szivükbe 
fogadták Pclhö István parancsnok karflcsonyi 
üzenetét. Ut íma gazdag teaesl volt fl. Nöszövet
ség jóvoltából. Dec, 2,I-én délutlLn az eg,vcs ör
sök készitct!ók el egy-egy kis karácsonyfút s a 
vMosok keresztiilvonulvl\ felkerestek a szegclly 
unitiuius csnllulokat, hOf:W örömet ,'ig.venek a 
fl. meggyötört gyermek szivekbe. Micsoda öröm 
s mily csitlogó könny togadta az aznapi jótettet. 
A szent estére ki lehetett oldani a zöld nyak
kendő csokrát. Ez n csodás S7.Ó jl gondolat után
zásra C<l tovább fejles7.tésre méltó. 

lsko/tisok, Dec. 22·én délutan ll. Kolui.ry ut
cában ismét kiltYult a karúcsollyfll., Kb. 300 
gyermek és sziiló flllta köriil n szeretel eme 
Silent em lékét. Ima, ének, sZfl.valatok szfllltak az 
égif! s csodfllkozó szemek bamultak rlL az égő 
csodafára. Simollyi Györg.yi tanitónó mesélt s 
JózaJ~ :\Iiklós vikárius álrlotta meg a gyermeke
ket. Utána sr.eretet csomagok kiosztása fl. tan ncs
teremben. 

Ifjak, leá)I!IOk, A BraSSfli S{mmcl egyesület 
és a Percelné Kozma I~lórn.leányeg.veslilet ugyan
ezen a napon este G órakor tartottak meg iil1l~e
pélyü1,et a Misszó Ház templom:\.btn. JÓN1I ~lk
lós vikhri llS imáds:\.l;a s Fcrmcz Jó7.scf .besze.de 
után szavaltak S6falvy r,ajos, Szókc Márla, saját 
novelláját Vas,q [lonn, sajút versét Pé/erl!! I,úsz[ó 
mondta el. Utálli~ gnZ(lng'on mcg~erileU aS.r:lnlok 
várták az ifjakat szeretetvemlégsegre a g'yul~ke
zeti teremben nz Unit, Nöszövelség hldozatkesz
ségéböl. 

Rlikospalotlin dec, IS·flll délutá~l -J. órakor 
B(Irabds Istvhn I~lkész tartott Istentiszteletet s 
utána Fejér Domokos szórvfm.v gondn~k vez,eté
sével megrendezték !~ knrácsonyfnunnepelyt, 
amelyre a Nöszövetség kütdött szeretetcsonm
gokfl.t s mnguk fl. szórv{III.\' tagjai is .. gyüj~öttek. 
amint ezt alább közölj Uk, A Nöszovetse~et n 
szép üllnepélyen dr. Tihanyi Györgyne és Pélerh 
Juliskl\ umök képviseltek. 

Ujpestm dec. 2 1·Cn délutAn -J. ómkor ren
~ezte meg Imre" Ilona h~to~tat,ón~ ll. ~Il.rltc,sony fa
ünnepet s ezen J6za'1 l\hklOSlle vlkArlllsne ömél-

u, e. XII. I , 7 



fÓs:\<>1\ is megjelcllt 8 1\ Sl'!cglÍll'ycbb esnJadoknak 
é lchl~i !'z crt, rnh(lt CS tii):elót osztott ki. Ezcnki
"ül 4.j /ot)'ermek knpott eSOIl1R~ot. 

P esiszculcrzsébefcn dec. 25·én nl'. Istent iszte
let ut,'1lI ,'olt az ünnepély Kiss MÓl'!es szórvAny
gondnok rendezésében, !I~i nl'. Uyllepél.y buzditó 
besl'!ctlé t mondtll. A szegenyekrol Ilgyanesak ar. 
Ó mrudlmlntlan és esodillaLm móltó buzgós!lga 
gondoskodot.t. 50 gyermek knpott csomagot. 

Kóbd!lllai ~ I:'i.v . telepen dec. 2ű·án az Isten
tisztelet után gyultak ki n. kis .!!'ycr t.)' l\cskák s 
ülmttal P elhQ ISLV(I1l , IJodóu.l/ Ollbo!' és 1!'crenez 
József bes1.eJtek. 50 g,vermek arcán gyul t ki az 
öröm II csomagok kiosl,t/lsll alatt. IJodóczy Gábor 
arra örvelldezhetett f:iradsfl g'\ s ikeréll. 

Pcsl~e'ltljjrillf:CIl dec. 27· cn volt IIZ utolsó 
karflcsOllyfaüllllepelsü nk, ahol még az öregek sze
lmiben is könny csillogott, mikor egy-egy gyer
tya /IIeggyujtásánál egy·egy erdélyi város nevét 
sóhajtották el a g.rernwki szivek az Egek Urá
hoz. 

Pclhö Istvfm beszélt , l)fJeni J:inos szórv{m.r
.!:'olHhlok bm:ditott öSSllctnrt(u>rI1.. ' ['ústvél' i talaI
koda:! volt ez II szenvedő emberi Slliveknek. 

Budapest s7.egényeiröl nl'. Unitári us Nőszö
vetsé:.: fáradhntatlan nőtagjai gondoskodtak, Cso
ll:'1\at rn .méltó nr. a ta[áMkony s{ag, aflogy fl mi 
asszony!llllk tudnak segiteni s miucllg bámulni 
fogj uk ar. t a törhetetlen energiaju agilitás t, amely
lyel B/trabás Is tvan né tisztelendó asszony gon
dozza II minden rendü és rangu sllefPényeket. 
AS~1:0nyaif.l~ előtt le \'Cssziik a kalap;t s meg
hajij uk fej illiket. A nyomorusá"'oll csak ök tud
n.a~ segi!eni. ,Bárcsak eKvhftzll~k nngyjai és fér
fml megertenek nz ó á ldozatos IIltlllk~'\ju kat es 
törhetetleniiI hivő nssr.onyi sziviiket. Ök a ma
guk ~ors {1II kiviil masok nyomonIsagát is hor
dozz!!k. Adjon hozza az ls ten nebk erőt és ke
gyelmet. 

", I J~ punk l!iv!l~I~s részében közöljük a Nő
SZ.fl\ elseg el~za"!olasat. Lássa mindenk i, hogy 
Ilulyen ~.seke l'y segekbó l tevödik össze az ö nagy 
Sll ~retetuk . Oh! ha az n. szeretet nagyobb és 
l~ll~lesebb volna, .. amel.yik ad és t.ámogat, a bib-
1~1 csodák szemunk lúttára ele venedncllek mefP 

HISZ igy is j árnak II sánlák s látnak a va kok. o' 

K,'Önikás. 

HIREK. 
• F e lhivás előfizetésre. Ar. 1033·as esz

tel.llIovel nemcsak éveink sllnma de _ u"'" 1:lt-
sZik I· . k . 1 et.>" , ' . - . gonc Jam' IS megnőnek. Vagyis nagyobb 
lesll rajtun k a teher s éppen ezért IUlfPVobb kell 
ho"" lefP"en b .. kl ' . et.>" , I t>J".,., ennun - !\ lit IS. Szenvedések el-
lordo!,asil rn CS~k az Istenbe vetett rendithetet
len ?!1.aIOlll kel)es. Ezt élesztgeti az Unitárius 
~ .. rte"ltö, u. eSo~\kaországi unitll.riusok egyetlen lap
JII, Ha ~~ ht\t Ilyen szolgálatot akamnk tenni a k 
e.l ö fi~.~1.Olnknek , kél'jük Jöjjenek segitséglinkre s 
fJ.~ r.s~e~ I~~ minél hamarabb ali évi 4'- P. elő
flíó,e~le,'~I , dlJal, nehog:y fennakad Ils legyen lapunk 
e ! Itusaban és s1.etkühlésében. 
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K~ t l rMOI minden hó I.-ig kérlInk. Lapunk 

hó r.~i.·én lelenlk meg. 

II t'l)' reiga>;ilIÓ8. 

min· 

... ""lllUk ,,,; n1{,lobi lew:lf't, "melyet ké8~Kell(lR le. 
ko~lunk " nn (,1 is inkább, mi"e1 a~ U. ~, 1932. évfoly". 
mnnak 20. szi'ma elnézésből hozta az iUew uél' 
te t, a melyrol itt szö Vall . }Cgy~-

"Unit:iriu~ ~rte8it.O" Szerke8ztö!il!gének 

Budapest,. 
~edv':1I SzerkeKztö Atyámfia! _ L.wunknak 1!i32. 

december 15-én megjelent számáhan a A ,ld·1 2 ... .,on" . 
S~. szerkeszt,)) IIzéljegyzetben té" es adal kenilt bele. 
A: l m~ndja a /jz~ lje gyzet, hogy 1928-ban 3250.82 pen
g ... \'el Járult hona az egyházközség :Iz €rtesltő kiadásá
hoz. PénztárkönY" ünk lanusága szerin t , ebben II Uitel
ben v,mnak öllszegez,·e a 1928, évi összes dologi kiada. 
~k. 

Az ál talnm su;:rkeszlett "Unitárius trtesitó" költ
ségei között szerepel az 1928. költségvetés uerint meg
ál1:1pí tott rende! évi segély, 240 pengő. Azonkh'UI néhai 
Ferenc ,József PÜSIl';jk halálakor kiOldott rendkivüli szám, 
amely nugyobb te rjedelemben éli HiOO péld:myban jelent 
meg, 401.l 5 pengő . 

Azonkivül a szerkesztövál tozás alkalmával aZ egy
házközség volt szh·es áh'állalni (Kebli TanÍlcs jhe; 
lf128. XII . 3-fm 3) pont alatt) az 1922. j uniu!\tÓ1 1928. 
deceml>erig mutntkozó, he l é,·i dcficitet : 1.000 (Egy
ezer ) pengőt. E z az ezer pengő be van allílva az egy
h:u~község 1929. évi költségvetésébe. 

Ez :I tényú\l :is. Egyéb mont!anh'alóm níncs. Csak 
kérem t isztelettel a helyreigazitást. 

Budapest, 1932. dc<:ember 2.\. 
J ózan i\liklOs. 

D!hid Ferenc Estel)'. 
Dccemoor IlO 2-Íln ;1 l\lissio Ház temj110m,iban tar

tott vallásos és hazafiaS est fl haboni elött lartott es
télyek nag~' sikereirc emlékeztetett. A templom a ked
vezőtlen idő ellenére is zsúfolásig megtelt s a közönség, 
melynek sor.i.ban mindenik keresztény felek ezet képvi· 
seh·e \'olt, egy szivvel áldozott a ,,,,lIásosság és haz.:<
fiaág szent oltárán. Az estélyen dr. Boross György 
püspök is részt velt. A gyülekezet éneke után dr. Csiki 
Gábor lelkész imMkozott. dr. barő Dániel G,ibor e lnök 
megnyitOj:,t, betegsége miatt, dr. vitéz Nyi red y Géza 
alelnök oh'asta fcl . Petry Kató, az Úpcr;lház miivész
nője ősi erdélyi zsoltfirokat énekelt, qr. Kolozs""r)' B!,: 
lint egyelt'lmi tan:,r eWad:isában II korm~ny .T1C111 ~et, 
munkater"óvcl kapcsolatosan Erdély le lket szol:llt:ltta 
meg. S{mdy Tam{,s hegediimii"ész, Mikus-Csá~ Ish:{m 
orgonamüvész kiséreté"el zenesz:imokat :ulott el .... I gn~c~ 
Rózsa. a Kamam Színház műVésznöje udv3r!lcl~s~ekl 
menyecskének ültö7.,·e székely ncpballadá~ e loadu",,~1 
könn)'eztete meg még a (érfi közö",iÓget IS. A nagy~.l
kerü estély tenlplomi részét d r. Nylredy Gél:! aleln \>k 

zarosza \'a és a Hymnusz zárták be. 
ütón:l az egyházkÖzség kezdeménrezéstre a Missio 

Ház rendezésével egy pár tcritékes szerény, de egyM
das, hanl!ul:lU,bun emelkedett t.' rS:ls ,·ucsora kü\'elk",
zeit " MiH~ ió Húz gyülekez"'t i termében. dr. lJoroSH 
György pllSlliikiit Ilt Józan Miklós püspöki "ikúrius ré· 
szesitette tes lvéries üdvözle tben, amim II pÜSllÖk meleg 
hangon vÍ1hlHolt és beszél t az e rdélyi unynegyMz dql· 
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gniról. Dimóny M62eR köri f"lil/.(}·elO gondnqk é, d r . 
Tóth Gyvrgy ;17, eg)'h!izköuóg )(ondnoka eg"yh{,~i éle. 
til nk " ktuilU, kérdései~ tették ~z,:" , ,,,. A teMr :oszt:t1 hnn
gulal" i~ nag"}·ban hozzújúrult eg"}'házi életünk felele
\·en ités.\hez ! ri reg' j':' unitilrius ö~BZeUlrtá8 !J7.ellemé-
nek '·'l'o hi sÍ<hoz. Cs. 

Biblia ó ráink januú l' O·Il Il .i.. Hl·cu ~sle 
fel 7 órakor lesznek. Csii törWki napra te ttlik; 
hogy az egyetemi ifjuságullk ne legyen zavarvn 
;\ vacsodlztatilsi akció által. Hajtuk kivlil miu
denkit súvesen várunk, aki úrdeklődik a Biblia 
"iJúga irlÍnt, Már edd ig is szcpcn növekedik a 
résztvevők szflma. 

A Brassai Sámue l Unitá r ius Ifjuság i 
egyesUlet az idei iskolai évben nem rendezi 
mcg lavnly bcinditou sortegvacsoráj At. Helyette 
jlluuur hó végen egy ünnepé!l' t rendcz, melyen 
Brassai Sllmuelnek, az egye.üllet alelnöke Pélerfy 
{,úszló hltal megfestett arcképét fogj!\ lelepleznj . 
Az estély jövedelmiIt 1\ székelykereszturi és a 
kolOzsvhri unitárjus gimnáziumok megsegitésere 
adományozm nz egyesíilet. 

AI 1933 évi költségl'etht n kebli bnács és utána 
~ k,jlgyii ll:$ e lfog~ dta. A költségvetél 58.450 P összeggel 
dolgozi k, 

A bbbérjöved .. lem lecsökkent a boltbérek és lakás
bérek kényuerü leuállitádval 45.000 P- re. Eud n emben 
a h.tzra a köteles kiadások és 2.550 P. - ami csekély 
összeg tat~ r(lzás i költség. val[yi. együll 33.000 P. Icvoná_ 
dval tulajdonképen tiuta jövedelem 12.000 P. 

Egyhizi adóba nem mert a !ludasági bizolld.l[ többet 
lelvenni, mi nt 7.000 P- t. a kivetés nerint ul[ya n 13.000 P 
lenne, de a gyakorl~t azt mutatja, hogy ez a 1.000 P se 
i{lcn hkuik bc. Ez szomorU és a nehéz viszonyok se ma_ 
I[ya rhdk teljesen meg ezt a buzgóság hiányt, Igyekezzünk 
egyházunk iránti kötc1ességünket a pénzüQyck te rén is tel_ 
ies' leni. 

Az Unitár'u . Értesitönél előfi ze tÓsi dijakból 1.200 P, 
l~azgDtó tanácstól 200 P és Miniohlizt61 300 P van fe lvéve. 
ezul sttmben a lap kiadba 2.000 P YD~yil n egyházköz_ 
ség fizel még 300 P·I, hogy megjclenhessen a lap. Aki 
csak leheti, lizesen elo az Uni tá ri us Ér iesi t(l re, ebből vehet 
ludomást csonka hazánkban egyedül az unitárius embert 
Ip«ialisan érdekl6 ül[yekröl. 

A kiadáSoknál a su,mélyi kiadások 11.206 P 40 f-el 
szerepelnck. 

I),)logi kiadhaink " .540 P, vel. ahol 100 p . t vehetett 
lel clak a bizottság a könyvtár gprapithára. A könyvtár 
I!yarapitha is lontos, de a lel!sziiklégelcbb volna künyv_ 
nekrény a gyüitött, de cl nCm hclyHhelö könyvek részére. 
J ömödu hivcink itt az"rezhetnénck cgyh~~u"k ~rdckében 
61dolalkbuégükkcl cl nem muló érdcm<:ket. 

A I ~J>Ok és adományok cimtn 2.000 P szerepel. EbMl 
le.l.k~ni nyugdiialapra 1.500 P van lelvéve. A lelkhzi nyug. 
d,talopra szin tén Idhiviuk hiveink figyelmét, akik I~hctik 
• nyugdijalapra való adoma.nnyal róják le h!lljiukat a vigaszl 
nyuitó ts hitel erösitö Iclkéneínk iránI. Jót~konysigra 
h pedig 611alánoIra 500 P énekkar ugélyre SO l' van IcI_ 
v~ ~e. Cuk~ly öSlze~ek . ha az adó johban loly"a be. ugy 
lobbc t lehetne adni erre a c~l ... is. RéJ!i :obllok vslór izá
Ihár~ 200 P. fu lU ÖSSZC!! első lelkhzünk alapitványának 
v.16m 6luára 10rdHatik. F.z erkölc. ; kölcleué~. Bá. löbbet 
teheinc .7. egyhh, ho~y <;u>.u aln]1;tviinyok~t helyre hoz
h~t,,6. "kkor ~ .. el!yh:h . ny .. ~ilnQ i. mc~crösöd n c. 

f:zeket IMloUam nükdgconck a kölldgveth ismer_ 
tct ~JC közben e lmondani. Célom nem a ... á raz lu dua • 
számoknak, hanem Icike t IInleni mtg a számokba il , hogy 
legyen lU etyhúban Net , blr.góRII, lelkeledh ts . iker 
még a köllségvetés tárl!ya11lsakor is. Not4riu •. 

_ G róf Batthyány lino. örökalaplt ....... y é. alaplt_ 
.. any él az euel kapc.olatos S~ö .. ela~g ulcal alapU .. ,_ 
.. ylh~z kö1t~égvethére D.é,..." mell cml1t jÖk. hogya 20.000 
p örok alap,t..óny kamata, Ici~ben a P'otosl6no r.\~nza ré_ 
szére 500 P-I adományoznak. E~yetcrni hall~"tóink cz~rt 
ebédet kapnnk a mcnzán. A hiányz6 n! .. l • Mi .. ioh~z 
pótolja. Br.u.i Sámuel iliju",,!!i e~ye$ü1etnck tand íj és sd_ 
g?rlatidij scgélyre. 150 P-t adományozott . melyet az egyld 
al'.nIBlár;r. a ke blt tanán személye"k~n t nlal ki. A túbbi 
összeg tarlalékolhra fordit atik. 

A 48.000 P alapi tvány kamatai fejében bitt anköny_ 
vekre tanulóknak 120 P_t ;r.dományozott. Ktrjüka lZiil liket , 
bogy gybmekeiket figyelmezteS$ék a lanklinyvek, dc külö_ 
"ösen a hittankünyvek gondos kimélésére, ez általános él 
egyhhi érdek él nevelési kötel~sség is. 

Az Uni"rius Nöuövetségnek 500 P-t adomAnyozoll. 
Ezt aza öIszel[~ t indokoini s~ kell . Kérjük hive inket . hogy 
adják jó szivel a hav i járulékokat és karácsonyi adományo_ 
kat akár pé nzben, ~k:\r természetben; Rlert 011 c,nk .>apo. 
rodik még anyal[ilag is nem is emlitve az e rkölcsi huznát 
az ilyen adományokn:ok. 

Cserkészeink 315 P-t k;tpnak. A jambo.eera készülés 
sok kölbégbe kerül, 2.000 P összegre vo!n;t sziiklégünk. 
Adjo n aki adhat; mert övék" jövö és (Ik ~ mi büszke_ 
légÜnk. 

Ldnyegyclrllelünk 100 P-t kapott azul. hogy tan_ 
dijse{lélyre fordi tsa az Ö aján latára , de a kebli tan.tcl hata._ 
rbula alapján . 

Tandij segélyre I SO P-t forditunk, amelynek java ré. 
IZe má r ki van ulaiva. 

A Icnnm:oradt ő$s zell szintén tarla lékolásra ford'Ua tik. 
Ezek az összegek a Szövetség uteai ház jöyedclrn~ 

bill (14,500 1') gyülnek be. A jövedelem többi része az 
alapok házvéieMre fordilolI össze{lének kamai.i r. h a 
házzal járó kisdásra fordittatnak. Általános meg:ilbpitá. 
hogya hh 3 m"; körülmények közölt szépen jövedelmez 
és igy jó vétel .. olt és jó biztositéka az alapok nak. 

i. o. 

Ahiua .. c.op ortok é. a .. sarnapl Ilkolai clopor
tokat a kehli tanács tagja i megJatogatl!ik és kilejClték clis" 
men!silkc\. Az ifjuság java resze buzgón látogatj:o a hittan
órákat és a valárnapi is kolát. Kérjük a uülöket, bogy 
támo~auák az egyházat ebben a v:o lJ herkök,i kötc\c$Ségc
ben és nC lel[ycn egy gye rmek sc, nk i hiányti~ a hittan-. 
ó.árÓI ngy :o vnd rnapi iskolából. A vifágh~b.ti és o rno.t 
tani rá nknehezedell gondok me~gyö.hetnck ben nünke· 
arr61. bogy val1h n/ilkül nincs éle t. Gyermekeink e rösit~
sérc és élctképcnégére lel[iobb eszkö, a benső hit for"'13 
és ezt csak taail!issal és gyakorlattallche t n,eJ!szerclni. 

U. 1 . 
VasárnapI ISkolai útckezlclet 1I1r10ll nk 11 veze

tők dec. 3O·dn. AszinIe leljes szlimbnn meglelent tSO
!,ortvezclók beszdrnoltl1k 11 mind nagyobb 111érH!kt>cn 
le jlődő szép IntézményTŐl. EIt,~t6roztdk. hogy j(lnudr 
2"2 •• ~n (lZ Aréno-ul :!(j. sz. polgdri iskolilibnn t s ",dre 
12.-én n k i~ pe~ l i 11. sz. Itungária uri cl. Isko lábIlU !álo
gn t~:sl tc~z n e k , hogy !IZ Olt látolrll knt é~ hnltouakat 
megvitns8ák II elAlt Il I ls s njllt cl<opor'uk munk dlát to
v~bb fel1esszoik. KérjUk II s2U1ó kcl, hob"Y 11 cSOl'orl"e-

u. It XII. t. • 



10lÓk Sl~p ts <lldol<'l'O.'J nnmkdfdt ftunl becstlljék és 
tulldlJdk mCI;. hOI?Y j; )'crm~keik~1 panios"" elkllldik 
,,1 6 ked.'cs ""Sl!rr1l1pi rskoldfllkbn. 

Az evangelium jócselckedclbell, Az 
Cuil:\rius Misszió Hiu: elnökaége mimIig lma törc
kl.'1le tl , hogr II szeretet c \'ungeliumAt, lilit n lel
k!lszek :\ szószékról hirdetnek, l ehetőleg gyakor
Inti jÓCsclckcdetucn is meglllulassll. l':bben II ne
mes töreknisében BZ nmerikni nnit :'1rius nók szö· 
\'clsége 81.okl:\ rtllllogntui lIli eluökséget, A sok 
eset kör.U1 csuk egyet ClIl lilllnk fe l. A nov. 21-iki 
Istent isztelet után a gyillokezcti tcrcmlHm 50 
szogon.r iskol:\s gyermek kilJlott egy-egy púr uj 
cipó t" Az esetre jellemzó. hogS egy ölweg.r sze
gé!!y IIri :Isszolly • mikor g.yermcke sz:'1múra .a 
JI:lr cipót :\t\'clte köullyez\'e ezt mondta dr. Csiki 
Gábor lelkésznek: _irja meg lIZ :\lueriktü unitá
riu:! :lSSlOIl.rokllak, hogy \'issza :Itlták hitem isten
ben és az emberi ~lh' jósag:'b:ltl. - l.Jegyen fl jó 
Jlehh, buzditils a m:lgyar hi\'€!k sznmárn is: ki a 
Misszió Háznak ad " almuit-, szegény sorsu fele· 
buni!j:iv111 lesz jót CS. 

AI ulIIII;,ri u\! bál m ... g .... nduh~r61 u iljusagi cgy ... · 
sükt cblwn :u Clztendőben I"mondott, mi,·el ncm akarja" 
na!l:rn!ut közl>posz~lyhoz lartolo unitarius hivcke t még 
iobban ",el!te.helni. De ,';s:.ont ~ I!h·tet Icm akarj:!.k meg· 
IK!!)'allIQni I ezétt elhalározlak, hO:l!Y januar 7.l>n, kbru:!'r 
4·én, és rn • • .,jus 4·tn $Zombai; napokon a R:ikQ.!; utcai 
hcl)'lIég.,ikbt-n .. ,MI)"ckel rendcznek, Eukre a:t estélyekre 
,·tdnül;ól;nck khU:!; lel u cddil!i bálol; , 'MöiL K~rjük 

hiveinket fol!~dj&k ~t ifjus3l! m~kerClhell lZinsen. 
Br.\;oM; Samue~ Unila.iu" Irju:i-:igi Eg"esülel HIS:!. 

d~emtJ.eT hó ,·en júl sikerüh le:lestél,·t rendezett. me· 
lyen a tagok és atok u.-.r';tai nagy sz.:"ullu.'l.n "ettek I~szt. 
Az cJ,:"ye$ü1ct vcu!tösé!;c mindent meJ;.lett, hogy tag
jni Slllcinli$ n)"omor.ln ellyhiUen. A szok,; !!Os knr:icso. 
Il)'i $1!!;"N}'ekell kh'ii! jclt'!-ntós uj credmény-ünk :17. , ho~y 
cg,· ttlgunk:l~ sikcrillt II szellemi IIzijksl'gmunklÍra !Ml. 
jutt.1\nunk. L\!gutólllli ijh\~n II ~"iz;ó kérMsé"cl fog. 
lalkllzott dr. UalGgh Piil volt c,:-yleli alelnök ja,-a;;la. 
t;im II elhnt:iroJ.ltI, hOg)' kiépiti ti szemHYi'5 kapcrollIlo, 
knt máJ! o~z,;gokban ,:ló hitrukonaink IfjUsági"':l.1 II 
~Icket a kiéllili'11 kalK";;olnloka~ a re"illó és a nUlgyuT 
Il!'.Iuiig i~mertctéSt're is fel rogja hasm6.lni. Snjn:\lattal 
hít juk azt, hogy unitárius ifjúSlíb"'llnk e~y ~;;ze ~ külö. 
"ijil('n veu-Iö egyházi es "ilági li11n~ban MIV hitroko
naink Il"y~rmekci IIcm kal)Cwlódllnk Ile eJ;."ylctünk mun
k,.i\5:\b ..... U.'\. A sIülökct és fil.lta loknt eJ,:"yar:"ml kérjük, 
1101;.")' telje~ !<1.erelcttc l és munk:lked,.l·cl jöjjenek 1('010' 
j.,'"lIt,í~unkrn. hisIe_1I cniluell nkarl.llt.'\ \ éJI lIlunkÍ1HÍ1I;l).\1 
II mng)'nr é~ aJ. unit:irlus jij\"endUI v\lltjük. 

Bölöni Farkas Sándor IparoSok és Keres ke
d(ik Köre, 19~ jllnuar hó tr-tn elnöksegi cs vIi lalzI. m' "UL" . n~'1 esI um. ).l: lIles ulrg)"a ol m. kir. kereskedelm' 
n"ni~I'Crhlm allal ióvlihag)Oll ... laflsz.tb<ll~·ok. valamin: 
a .cnd81~res munk .. mcgindiulsa\'al kaflcs.olalos felada
lok mcghcszelesc. )'Z üles hrlre az Unitarius Hisszió 
H41, IX. Illikos·u . .'I. sz. a . Ic rme, idelc Ule S ór~. 

A~ Unllárlus l'lIsnló lI ;.h lemplomdhan knril 
c:sonykor a kcny~rel cs a bOri Nall")' JllnOl! re ndÓ rHirzs. 
(lrUIUtu cs nl:ie 1I1)'6nkfioi adom6n)'01.Hlk. 

At Unllá r lus Misszió Hlhblln II budHPCSli unl
llIrlu$ ijs~lCrij"c!el~k slkerrd l6'lnk . AI elmult .h'ben 

u E. XII .1. 

három UsslcHh'CICh tllrlol1unk. mdytkntk ,btl .. IUvc. 
dclmeböl ~,. mb IIdakotásokból ".tr"I~lvtndi, , 
",{Ink I~I L" , II Ir ter_ .:Ilue es I lryarapilOlluk.Kérllnl: 'nlndenkh h 
abrosz vlliY ev&:szk{lz adom4n)'dvll l "'!,IlIon'h OV~ 
felszcreléselnk kiegészilhHu... 011 

PiU!)" M6rie n~hai et[yhi.köz$~~i t[ondnokunk r61 ~ 
Mat[yar Tudom&nyol AkBd~mia nOv. 28.; ÖUUI iilhtn 

.cmlékuell mtt[. Elhun'" ,ondn,k k , ' un a ma yar It rmt"~I. 
tudom6nYOI ~Itlntk egyik ki,·~lós3ga volt. " IinI nagYMYii 
geolo/!usról Wendl AbdAr "'üegyelemi lan!. mondl~;u 
emlékbenédel. 

D •.. KI.gyötl!.y Ferenc. Dc.;. 21.h aval1i1k allam. 
tudomány, dokt~rrlo a budapesti Phmilny Péte r !udominy. 
... gyel ... me~ dr .. Kisgyörgy Fe,..,,,c b,ro, kebli t~n~UOI alia 
kedvcs h6t. aklhu az egyhbköu~, i, wk _ , L , " ' b .• mn)" u'. 
amennYI. tn a 345. Jánol Zsigmond ut.k"ucnpatnak ntm. 

SOk.ir8 " 'ugilott tisztje leu az iljú doklo •. A !ö.hddlen 
székel)' . unitilrius akarateröl su,.., tjü" ifjú har~tunkbn. 
HandllB nemzetünk .;. cgyh:izul.k ja"'",1 C",tul.ilunkl 

Dr. Uliaki Géza ügyVÉd ali. dtcembt. h"viban II 

Magyar J~g~uegylelben előadast 1".1011 ~Magy~ront.ig 
IIlkolm6nYIO~1 rclonnk~rd';sei- eimen. Foglalkozoll nu.1. 

hogy " hlrsadalmi gazdasági sze"'ezet Ii ta!~l<ulbi"al az 
orszig közjogi bcrenducsét is módosil"ni kelL A ",[ormo. 
kak utját "Z ~rdekk~p,'isc!cti d,. "lk~lmad.,'b.:on latja az 
otlzággyülés .. c .... · ... zctél iUctölcg. Az előadas! na~yobb "il~ 
kÖ,·cttc. 

Adom.lIy. A 345. Janos Zsil!mond ~$e.kh.eppa t 
j~,.Ii", ad~l;oztak , d •. Elekes Domonko. 5.- P., dr. M"hlu 
Sindor 4.- P. Kóuónjükl Jó munkat J 

Vidék. 

Vidéki egyházak leJkész~iI , szorniny
gOlldllolmit szeretettel kérem, hogy egyházközsc· 
geik hjreit kiildjek be minden hó J.ig ltlpunk 
szerkesztőségéb!.'. Minden erőnkkel rajta vagynnk, 
hogy egyseges lll11gj'af uuilfl.rius közszellemct tc· 
renlIsiink s el'. esnk ugy lehetscges, hog.r ha kö· 
zös nz eletlink, közös az örömünk il :1 b{lIIatunk. 

Debrc:ccn ! hirek. 

A kálvinista I~ómilban !IZ ar:'tn}'lag ke\'c5 
5Z;'\ IIIU IInitárillsok ele\'en es öntudatos egyh,izi 
életet élnek. .-\ nJindell hónap első \'ns:irn:lpj:1ll 
es a sÚlOros iinnepeken tartolt Istentiszteleteken 
a szolgál:\tot feldlt\':l JóZ:Ul M!klós Jl~~spök i \'i· 
k:\rius es Or C;üki G:\bor lelkes!': I:'IIJnk el. Az 
Istentiszteletet a hivek és ay, unit:\rius \"IlJl!\S 
ir,'!nt crdeklödő debreceni nwgy:lrok ot Y s1.ep 
s?únlllH1I h\togatj:·,k. hogy :l Hllh':\ll .utC.lli ima
h:,!? ke1.d szlikl1ek bizou)'ullli. Az \llllt:'trms \" :\.1-
lás !i5ztn e \':lIWeliUllm 1\ n\roson sokak. te.lI,;ct. 
meghódiloltn. A leáuyeg,rh:lzközség tuvemek 
:l $Z:\1l1ll nz utóbbi időben tekiutayes pol!,>tarok 
:\neresé\'el IrJ;,U'31IOtloU! jÓ!!~!I~~ :l hi\'~t;l.t~~ t:'?:. 
húz czirflllJ ball semmi kutQuosebb h;\ t!~C!I) se· 
get ki nem (ejtelt, sót minden ero:es :ith.'r~t ko
mol.r:lII figyelmeztett, hog,\· . .!;;~~ltloIJn ~~Ieg Jól .~I : 
hatMoz::il!:\t ~s csak :lkkor JllJJOU, h:\ tl"ZI:lU s.zl\~ 
meggyőz:ől!ése hozz:l. .. . . . 

A teaur egyhúz kozseg gouduok5:'1!,>:l deceUl 
lIer hó 3·:\u· e~le meleg h:mgnbtu szere!Cl \'CU, 
tI ~gséget rendc1.cU , mclIen Bmbpes1t;őt l\etelll~n 
Bell!. ufia (\ teányegyközscg egykori gGudnokn 
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és dr. Csiki ~;Ahor lelkész I'ottek rcs.zt. ,\z es
télyen, melJen régi jó unilfL~j u ~ IlIÓdrll! mindnyá
jun egy nngy csnli\d tagj31llnk ~rc1.tilk magun
kaL dr. Csiki GMlor lelkész DáVid Ferenc ~;:elle-
mét it/éHe. cs. 

l\i~ l~e8Ij 1!~';.v.",·.II)'ülekc~clünk. md)' G"I Árl,ad 
~/j l'élerH)" (;)·u111 "c~cté~c éli g<)ndQ~{'M mcllctL egyi
ke " lcgucb""''' fejlődő l!.Zórv{"lyainkn~k, 1!l32. novem
OOT hó 20·';Il Oál-id Ferenc cml4!kUnncpélyt rendezett. 
}\~ Istcu til!ztclctcl Ferenn J ÓZIId lelkoíu tarlott. ... , aki 
alka.lmi beszédében Di,,'id Ferenc emberi és p rófétai 
na:.cyill'ig:\t h~lngBul)·o zt". Gli ] ÁTIHid tanár s~ór\'{mygond
llQk bcuédéoon történeti hátteret rajzol\"l\ mutatott reá 
nzoim: II gondolatokra ,melyek \'allásal,,))i!ó püspökünk 
rcll{p1h óta (IZ emberiség k;jzkincseh'é lettek. Költő 
irén szs\'lllllta é~ Nag)' Sandor 6nekszama egészítette 
ki k müsort, melynek megnyit6jál !'éterff)' Gyula, be
zaróját Ferellu József l:lTtotlák. Az ünnepély a nagy
u';mba n me!(jelent hivek ós másvallasú érdeklödókre 
!lll .. )' és mól)' benyomást gyakorolt. 

Erdély=-
l\ine.-czések. Dr. Boros György PÜSllök a következő

)tet nevezle ki : Nag)' UéJa lclkészjelöltet a székely
muzsnai egyházkö~8é!(1x! .-eudes lelkésznek , Török !I1i
hály fogarasi s. lelkészt a bordosi egyh(l?kőzségbe r. 
lelkénnGk, Végh Mihály lelkészjelöltet O1thévizre he
lyettes lelkésZIlek_ Ideiglenes tlmitónöi s'tOlgálatra ki 
ncvezteG~ilHy Irént Kiiküllódomo(ira, Péter Margitot 
DicsószCT1tmártolloa, Kend i Erzsébetet F irtosmartoslm. 

Nyugalmu';~. l'éler Sándor székelymuzonai le lkész 
RCia d~ember 4-én nyuglllomba ,·ollult. Az elbucsuzóra 
dr. Uoros György püspök meleghangu elismero iratot kül
dött ,me\)'et a gp.ilekowtben felolvRstllk. Isten meg
áldott nyugalmas éveket kivanunk mis. 

lIa";iban a hivek nagy áldozatkéuégg<!l megujitot
Uk a templomukat. 2;:; ezer lejt adtak össze kés;zpónz
ben és ug)'allennyi értékü közmunkát telje~itette k. 

Ahogya jelentés nőI, a ravaiak "meglátták, hogy nem 
lehet mask épen jövöt teremteni, csak ha a belső, lélek 
embere, amaz új ember lép az élet küzdö terére." Bi
zony csak íg)' lehet! S ezt az eb"Y8zeru emberek hama,.
rl!bb értik meg, mint akiknek ez mÍlr kötelességük Lett 
volna! 

t\ö,·tnden az urlln~·o6ton.l ai egyházkör no\'. 13-án 
"ifjúsági ntl]lOt" rendezett. Ezen részt "ell az egósz kör 
pllpsiÍga éB tanít6i kUT1I, valumint az egye~ községek 
küldöttsége;. A~. ünnep fénylit emel t.e dr. Boross György 
püspök m~gjel~né~e is_ Templomi ünneJl~lig után a 
néphflzban ifjusúg; konferencia volt, amelyea I,'i kkc r 
JUnos és lIahhs }'cn:mc lelkészek tartoU .. k ~I(;adlisokpt 
n ifjuság lelki lllegujhodi'si"'óL E ste 611~da~ müsoro~ 
estély ""rta w a j61 IIkcru:t r,al'u~. 

SúkeLyhresztúri gu.zdnsÍlgl iskolánk részére a 
nyilvánossAgl jogot" n:lIl1Íln röldmiivelésügyi miniszté
rium az 1932- 33. tanévvel kezdődőcn ... ;glege~n meg
adta_ 

Egyházi .. ·ölsnácsllnk szokti1lO6 évi ülése és az új 
lelkhzek feL.zentelése az idén (illetve 1932-ben) elma
radt. Ezt a uinte hihetetlennek l"ts1:6 határozstot az 
E. K. Tanács december 2-i ülése voLt kénytelen kimon
dani sZ esperesek és a köri t.eIUgyelő gondnokok jelen~ 
the alapj{m. Ebből is h\that6 az erdélyi közviszonyok 

8ú;Tnyü leromlin:;". ~ mlllrie~ ... k ol~,~ru hl él II nép, 
n" erdélyi u"itúriu ~ n61' II vlr{'(l:zalll,k 8 hiUel h I.ri~,,_ 

lommai telnek meg" ldk..,k, "templomok. S folytQU 
n':; It lelki ;;~ ''''yall i áhlozntkéu!ili j(. S tullljdonképllen 
ez fi fontos, m<)1'l e~ ' IZ lsten nkurat,,! 

HáolvlISó ~ •. erz.·lelM1k Lepték el ~; rtl{- Iyl. Ur"s!!Ó_ 
ból jelentik: Románi"bnn vuI6s{,gos kö1:\!pkori alla_ 
potok illInak még !"'nn a legtöb!.> tekintetben s " uél' 
ala<:sony mú\'elt.ségi foka é~ blgotWlgl/. IQhet6ve te
szi a kuruzsl6k nagYllzen1 üzleteit. A görögkeleti szer
zetesek rendszeresen 2saroljak II n~llCt, cllOdntéto:-leket 
hirde t"e, füstölé~set ,ráoh'nsé.ssal ó8 más valliisi 6zer_ 
tartások profnnizálás{w"l. A n~·t.ron megindult e:!.eknek 
a csodatevő kalugyereknek fOhnma Erdél), és kUlönöaen 
a Székelyföld ellen iB_ Oriási rekl{'mmal dolgoznak III 

vezetőjük Ilariol1 bari,t, az un i!.árius Vargyas köz'légben 
ütötte fel tanyáját, nhol nz ottani {1Hami tan[tó"al és 
a községi scgédjegyzövel megalakította sz üzleti szövet
séget cllOdatéwlekrc. Em1J.enü faluról falura jiu'va hir
detik, hogy lIarion at~'a kiLékiti lIZ ö\lSzezördült szerel
meseket, vis8zatériti II jó utra a hütlen húzlIatlÍrsat, 
megjelöli <)lásott kincsek rejwkhelyél, igllzsD.gho •. jut
tatja lIZ igazs{,gtalunul meghurcolt.ak'lt. ,nemkülönben 
mindennemű test.i és lelki bajt és betA.lgséget. is gyógyit 
jó pénzért. A honorárium a jelentkező IInyagi (,llapot.ÍI
tól függ. Egy gutaütött embernek egy tégely zsirt adott 
gutaütós; ellen i kenésre és mindössze száz tojást haj
tott be órt.e, eJ1enben egy vagyonosaLb gazdától már 
tizezer leit követel azért, hogy v!zfejü fiát megokositsa_ 
Az erdélyi orvol;szövetség most a sa jtó útján tiltakozik 
a csodatevő kalugyerek kuruulása és zSIlrohí.su. ellen ~ 
a közigazgatás beavatkozásat ~ürgeti, persze eredmén~'

telenül. 

Halotta ink. M61hé l.6szló ny. vllsull rőellenő r 
lIfill NlIgyenyeden 67 éves kor6blln meghlll l. H81 lill, 
köz1Uk [8punklll elő61liló nyomdllll.lh'ldon05 gybzoHlI. 
Az Ur vigaszl81ia meg II UOllloru uivektl_ 

HIVATALOS RÉSZ 

Meghivó. UtliúiriltS Eyyl! {ui Tgazgató Ta
ntiesu1lk Hl33. január 20-án (péntek) d_ u. 5 óra
kor a lelkészi hivatalban ' évnegyedi rendes 
ülést tar t, melyre a tanács tagjait szeretettel 
meghivj uk. Budapest, 1933. janml.r 3. JótalI Miklós 
s. k.- püspöki vikárius. (lr. .I.1likó }j'ercnc. s. k. 
f6gondnok-helyettes. 'l'rirOysorotal: 1. Elnöki 

megnyitó_ 2. Jegyzőkönyv hitelesitése. 3. Elnö
kileg elintézett és folyó ügyek. 4_ f.'üzesgynr~ 
mati kölcsönszerr.ödés bemutllt!ÍSlL. 5_ Bpesti 
m ásodle lkész d ijlevelének bemutatása_ 6. Dr. 
Ripka Ferenc bUC9u!eve!e. 7. Közalap-folyó
számla: 0_ K. H. 8. Missló-Ház negyedévi jelen
tése. 9_ dr. Tóth György beadvu!!ya. 10_ -,Ülandó 
vegyes bizottság jelentése. l l. Időközben érkező 
ügyek. 12. Inditványok. 

N. B. Állandó vegyesbizotlSAg ülése: l n33 
január 17. (kedd) d. u. 5. 

~U~. ~L·. ~X~II~. ~,· . .............. ,~, • 

• 



Az, Unitárius Nósz;övetség &15 .. 1~l'te8itóa 
bt,>t.Uill keresztül hidas kÖS7,önctével bcko'pogtat 
mindlll'!Okhoz, kik hittestvéri szeretottel gontlol
ff tk nrrll, hogy ezen a szomorn mflCY.tlr kara-
650/1.)'011 egy test,teriink se menjell e l lóli.ink 

lires kézzel , elkeseredett s:r.lvvel. 
A knrAcsonyi adomanyokról szóló elszámo

lAsI t>!t kind{lsokról nz nlfl.hhinkbrm n.Ylljlj uk: 

AJ Bevéte l. 

1.1 Péut . dt"k: Ifj, Halász János ts neje 40.- P. 
Dr. Havas B, 25.- P. Dim~ny M. h neje, J 6zan M.né. 
Dr. KOZnla J. Csatkai J. Dr, Irsay E. dr. Pataky F. és peje 
20-20 P. Corvin ArI/hú (ulal""'ny 15 P.) N~mu A. f'.\ihály 
R. Újvhy L. ÖZV_ HMuvári H-nt. Dr. Zsak6 A. Dr. Iván 
L. Rediger 1<, Koncz J_né_ özv. 8ell"vic. I_né 10--10 P. 
Tontseh R_né 8 P. Pauspertl K_né. Barabb I.né. özv. 
A,I" ... V_né. Dr. Tihanyi Gy·né. özv. R'duly J.né. Hegyi 
Gy.né, Dr. Csiki G_né. Kisgyö rgy S_né. PolgiT L-né. 
Peterli J. Dr. Tóth Gy. özv. Nyirő G_né. vitéz Kozma 
F.nt. Dr. Mikó G. Gállah·y L-nt. Orbán E. Jahl N_ né, 
Botár A. özv. Szent-Iványi J-né. Bartók G-né, Bonen F. 
Kárpáti l_né. Ivany; I. Dr. Szinte J -né. Dr. Imre J_né. 
Dr. Ürmösy Gy. 5-5 P. Huszti S. Nagy I-né. 4--4 P. 
Jukl K.né. Takács F. Buzogány A. Deruy J . Alhert J. 
vitéz Dengyel L_no!. Dr. Bartha Ö. 3-3 P . Binder E-né. 
Simonyi S·né. özv. dr. Nyircdy J_né. Farkas Zs. Nyiredy E. 
László J-né, Zsigmond L-né. özv. Rend D-n /:. Dr. Máhle. 
S. 2-2 P. Orban J. Létay Gy. dr. Tóth J . S. Bácsy 
/'ot \_. \ P. ősszesen: 419 P . 

Hbe aiándéka 200 P. 
Vissza váltolt á.ukból 25.20 P. 
Nbssövetseg pénztániból 1932 hi, 

erre u alkalomra tartalékolt maradvány 316.04 P. 
Összesen: 1080.34 P. 

2, Természetbeni adományt 

aj cipőt. ruhanemüt : 

Bencze B·né, Dr. 
és Márton keresk. Mahlcr M . 
.t./,nyi Kötő'SZÖv gyár. Kovács 
mady Z,né. lm.e I. Giil A. 
Te)!;til "liivek, Csepeli Magyar 
Göncz L·né, és Gathy F-né, 
L·né. Lázár J . Csucsi J-né. 
~egedi l-né, Kálóczy E. Gyarmat y 
Gy-né, Tóth S. és családja (egy piT . 
Putnoky L-né, Prcyer M. Gutmann 
M-né, Dr. Molnár D. Dr. Szinte J-né, f.i;;; 
D. Dr. Imre J _né, Péter V_né Klcin 
ui pontb upka), Lengyel M-~é. Dr. 
loné, Ujvi.ry L Kr;u A. 

b.) élelmiszert: 

J_né. 
Józan 

Migray 
(24 drb. 
Bozóky 

A h Ágnes. KöztísztviseJök. br. DlIniel G. Belovári I-né, 
,ng y ~s-n.é, Lengyel M-né. Gábor A_né. Jóun M_né, 

DtéT~Ytr~~IGG.né, Barabás l-né. Belováry I.né, Iván M. 
/~é I any. y-né, P~lerly J: Lipkay A-né, vitu Lázár 
Fh i öCyar7kt~y I. ozv. Suol" G ne. Nemeshegyi T_né 

urs -né. hOly E.né. Dr. Csiki G-né. dr. Enyedy R_né: 

c.) könyvet: . 

Beltny~is~ ~~bt~ ~.,r!:l TeSCIYérek (5 drh .) Nemes "1. 
L-né Val1,iw I . r J. yuma!hy M. Dr. Putnoky 
t>leil~r Ftrd in!ndTa[~okd bN)'Bm~etbk,Öli ) Kiadó Hiv. (12 drb.) 

T. ara , .né. 

d.] játékot : 

o,.mösy Zs. Mabl". M D D lm d Z 
Dr. Putnoky L-oé. Preye. ~\ rO aM a y -né, Rubi~ P. 
J .né. Dr. Imre J-né, Réte. V-~é . T. olni. D. Dr. S-,ante 

DJ Ki" db. 

~. HalldIt ci pőt él ruhanem;;;'t kaplak 6$'en _ ._P 
4. bkulb lI.yumekeknck és uok le,lvhei kÖl;ÖIl 

szél"utollunk 330 azerete\Cloma~ot 264,51 P. httkben. 
. $. Ráro'palola, Ujput. Peslsuntendbet , Putazent_ 

16nnc. Bp. Mh. telep uorványokban ö •• zeHn 210 drb. 
szeTelelelomall. 161.- P. 

6. Nyomt.tv6ny portó. karaclonla. villamo. költ_ 
.é~. $2.16 P. 

1. 1 pár új dp6 $9.60 P. 
8. 2 kab~t h I rend fill ruha 19.- P. 
9. Szcreletv~ndég.egHyen láttuk at iliiu",gi egyesü

lctekct -.- P. 

Összes kiadás: 1000.13 P. A lS.7\) P. tul
kiadás fedezetét, IUlmkUlölIben még négy szegény
család m~gsegité~é~ s nehány menhelyi gondo
dsban vl.déken le~o gyermekünk megajándéko
zására sllilkséges osszeget . kedves Atyánk fiaitól 
kérjiik es jó reményseggel várjuk. 

Ujpestea ,dakozlak ' Vadai A-né 4.- P. Inculy 
D_n'; l k~. szaloncukor, Dr. Batyka E-né. 1 kg. keku. 
Hajdu H-né ruhanemii. 

R i k o.paloti a adakoztak: Csaka J . Gruer I. Máthé 
A. t - I P. Feiér D. 1.20 P. id. Székely S. il;. Székely S. 
Székely B. M6.thé L. Csontos L. Olvasha tatlan név. Máthé 
S-né, Máthé L I- I P. Elekes M. 2 P. Máthé Á. I P. N. 
N. 3 P. Ö.szesen 18.20 P. 

Ezen összegből a gyermekek köd kioutand6 ado_ 
mányokra 13 P. 20 l- t huznal tunk lel a termbzetben is 
kapott adományok mellett s a megmaradt 5 pengb uegény 
iskolás gyennekeink irka és tanszer szük.cgletfre mar.d t a 
szorvány gondnoknál . mely összeghu még 2 . pengb jarult 
U ünnepély után elárverezett karácsonyla árából. 

Istentiszteleti sorrend Januar hbban. 

ti o L 

A .. Tomplom.kb ... , 
V .. Koh'ry'u' •• 4. 

• • • 
• • • 

• • • 
B., lI/u".1 .ondo. ~ •• - • 
t.~'«l<n"'bu tV . Koh ~'Y"'" t., 
C .. lI:~n.t.kh .. , 
VI.. "~mb·ol<. 53. ol. l$kolo 
X .. M. Á. V. Tclop·im,há.< 

." . 
D" Pu 'U ... , 41t. . .. ' 
C .. pol T.",plo",·,~.J pol{. ;.1<. 
Ki.ptot.Wok.tI.te t.p II .• ,. 

.!emi ilkola 

P ....... nt .. "'bolt· """"b ...... 
.!e.,J ut<oJ. 

• • 
P ... t .... tl~tiIK'"AII ... 1 1.lep 

K.II .... bh 
Ujpe,t Suat btd .... ·lfti Polt.' 
R~~.p.lo" Mh. lolop; ;>1<. 
B .. V/dflt.u' 
ol ~b, ..... H. I'o' ... ·.'c. 24. 

U .. U',ju. I",.hu. 

I. IS. d .• . II. BIf.bh 10 •• ' . 

." • J6 ... ~\i.l<1óo 

~.IRl • D •. C.il<, "ibor 

1.8.29. d.o. III. f ••• ..a ,IN .. ' 

"n • Dr. Coiki "'bo. 

". d ... la Dr. Ido Uul6 

" d.o. 4. B .. ,bi. bWh 

• • f ••• oc. J~ .. d 

n . • D •. C.ik; "Aho, 

• <L •• ll. P.,h6 ht.~ 

" d.u. 4. f ...... J6.H/ 

" • 
D •. c.iki G~bor 

~. • r_a •• J6ue/ 

~. <Le. 11. Pelh6 hl.'" 

• d.u. 4. B,.,hU J.rd a 

". • 
B ... b~. bh'b 

8. d .•• 10. U •. C.ikl G'bo' 

k ~~ní6~lIéL yb nc rénesült 60 c.."lád 273 fl 

i,"",;,· ;;~·~m;;'·;·s·~"~k~.~,~,.;k;;"~'~';'";i2~,~,~.8~O~':.~ ____ ' ________ 1-__________ ". felelős szerkeSZlő: Or. Iván Lbdó ~--~"-~- C--"'!!..7."O"-.:::::-i M:i7.i ErnÓ. BudapeS!, VIII. '''lSd-ulea 61. 
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