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A kolozsvári unitárius te mplom és 
ré gi kollé.gium. 

XVII. évfolyam 12. -szam 

• 
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Alapította: Józan Miklós 

"Kincses Kolozsvár" 
_ Diákkori éveimnek egyik szép, mondbat

nam legszebb emléke az a pillanat amikor a 
YeJek;tetőyől e~?s~ör pillantottam :neg ti baj
dani Erdely fovarosát: Kincses Ko lozsvárt. 
Az a kép ma is ott vibrál a lelkemben fel
újítva és megelevení1:ve a. sokszá.zados törté
nelmet, amelynek során ez a. város az unitá
rius egyház bölcsője lett. 

Reggeli szür1.i.iletben érkez tem jó Szüleim
mel a város fölött emelkedő magaslatra, ahon· 
Ilan kanyargó út vezet le a Szmnos partján 
kitáruló szépséges völgybe. A llap sugarai 
már itt·ott felcsillank'tk és nesztelenül hatol
tak át u ködfátyolon, amely a környékre eresz
kedett. 17emplomok tomyai, ódon középületek, 
isko lál .. , g-yál'kémények már messziről jelez: 
ték, bogy itt a magjrar szel.lClni és ga~das~'i~ l 
életnek kiváló gócpontja van. Itt fogoK tehat 
tovább tanulni. Abban a hál'omszázéves glm- . 
náz iurnban amely évrő l-évre J'LLjké.:Jt bocsá
totta ki kebeléből a nagyreményii ifjakat, hogy 
itt vagy másutt az életplÍlyára felkésziiljenck. 

ö l'eg tanáraink úgy. vigyáztaJ5 ~rre (~.gá~
cM J'H mintha. mindannyw.n a csalad]uk kotcle
kébe' tartoz tunk volna. Az elméleti oktatás mel
lett me~1;a.nítottak életbölcsségre is . . É s a ue~.e
lés zs i nÓJ'mértéke az volt, hogy akik H kezuk 
aló l k ikerülnek, azok a szilárrl férfiúi jellC'm-
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c ereJ' ével meo' is állják a helyüket az élet vonas, b ", 

kÜlönböző IDuukamezOlll. ~ . ~ . , 
Az el ső nap bcnyonu~sa.l, meg fn~sen. ~l

nek emJékei m között. Ma IS latom avarOSI lÍ
'akat akiknek ott helyben volt az, otthonuk, 
~s a t&voli f'aJvnkbóI otlu f:5crüglett szekoly, ta~u
Jókat akik a la.kószobákban egy-egy J<Jc~my 
köztársaság képét mutatták . ~ IDCl?uk tJzes
hú szas csoportjaivaj a bolthajtásos Ivek alatt. 
Arra is jól emlékszem még, ~!ogy amilwl' az 
otthoniaktóJ búcsút vettem, ko~y~~ szemmel 
még sok.-1ig elkísértem baza~lvo utJan, az eg:(
szerű falusi szekeret. De ID l t volt, IDlt ,tenm : 
Jtt állott előttem a való ~!et a mag~ ll1lnUeu
..lapi O"oncljaivaJ és teendOlve], a haJnah C~\:.~~
gettyaszóyal~ és SŰ!~ ól'ayencldel s azonlavul 
a házituJlltva,nyok 1ge1lyclvcl;, . , 

Mindezekben ott volt az OSI tanterv; és en 
a bo1dog gycl'1llckkol' után cgy~Jl<:lgaln.L'a utalya 
(;IZ iskolára tcímaszkocltam, mmt ahogy az I S

kola a lnao'a emlékezetes kar jaival - a má
sodik emel~t magasságába~ a "zük ~~ca, fele~t 
_ a templomra. táma szkod ik. BIztatjak cs ero
~ítik egymást. A7. ö~'ökkév,al ó egy iga~ Isten.~n 
kívül másban nem Igen blzha.tnak, mInt saJat 
ma!!Ul\:ban s azokban az "élő kö'veku-bcn, ame
lyek és akik mind a ketlőt II letiínt századok 
üldöztetései között a saját testiikkel védelmez
lék vagy romjaiból mintegy csuda-módra. újjá
építették. 

Nemcsa k vl:Ínc1or-kövek vannak a nagy 
természetben ezen a v ilágon .. . Vannak ván
dor templ omok és vándo\" - iskolák Ilyen volt 
"miénk: a. t~mplom is,. meg az ~s1f?l.a. 1 ~; Mmd 
a kettőnek meg'volt a. maga tragedla]a. Es mmd 
a kettőnek megvolt - kéz a kézben, hIttel, re
ulénységgel, ál c1mmttal , győzhetetlen ~l'őS aka
rai t al - a maga. újjásúiletése. NemlIlába volt 
az egyik a "Af'll zsáknak és az Erény ek/nek", a 
má sik pedig " h i honormn S oli'lIs D ei(C szen
lelve. 

Címképiink ezt '" majdnem 150 éves 
. templomot mutatja be olvasóinlmak, hogy akik 
még nem IRtták volna~ iSlUel'jék meg; akik 
pedig bosszú éveken á t imádkoztak benne, 
ltálát adhassanak a jó I stennek ezért a kü lönös 
kegyelemért. Homlokzata. nemes egyszerűség.: 
gel van kiképC'zvc. Föiötü~ il ka rcsú éé2'benézu 
lorony szelíd önmegacl,\ssal tekint a Mátyás 
király tél'tm pompázó Szent j[ihály széke5-
pgyház felé, melynek bolt ívei egykor Dávid 
F('l'encnek é~ apostoli utódainak igehirdetéset 
\'iszhangozüHc Kolozsvár cl. dicsőség útján el
indult, hogy lueghódít:-;a s a·z őskereszténység 
(lyangéli.umával, mint ls teni ajándék.kal, fe]
\'ilágosítsa és boldoggá teg'ye a magyar népet 
" , áldott I'ojedelmét. 

Ezt n holdogRágot és ezt a dicsőséget át
öl"ökíti mi nden poklokon keresztül n p'Yönyörű 
~7.ó szék, amely a, méltósá.gicljcs boltIvck alatt 
HZ isteni kij('l(>nté~ ol'hkuluma, és ;.lZ ú ;i temp-
1('01 121'eklyé i között az az évcr.redcs k61·ekkő, 
amelynek t i K:d(>~ b ~""\g:yományn őrzi "JCincses 
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J(oJozsváru egész lakosságának áttérését az 
unitáriu s vallás ra Ll, hat .... dmas hitszónok Dá~ 
vid Ferenc idejében. t 

Más idők ... más emberek .. . 
SIC F A'l'A VOLUN'l'. 

• 
Józan M i"ló8 . 

ISTE~ ELÖn 

Sorsközösség 

Pál. f . [(or. X ll. J .. U . 
r. 

A rnost felolvasott szentifjékről nemréfjen egy 
kicsi rJyülekezet előtt beszéltem. A1'ra kértek, hogy 
ismételjern m eg fl, rádió /cözvelUéssel. Megkisér~ 
lem, bár egy kicsit nehéz lesz, m ert kézi1'at nem. 
1naradt és azt fl, han!)ulatot, am,elyuen akkor, köz~ 
1JeUen angolországi tapaszl({lalok u tán beszéltem, 
új1'a felidézni szinte leheletlen. ]Vinc8 a szentírás
nak egyetlen téte le, m.elyet az élet , a tÖ1'ténelem és 
főkép uz elmu lt !u'mopok eseményei jobban i,ga.
zolnának, mint a 'most felolva sott szentigéket. És 
11incs a. szentírásnak egyetlen parancsolata, mely 
ellen annyit vétkeztünk v olna, mi.nl ez ellen a fi. 
rmelmeztetés ellen : "Akár szewlied egy tag, vele 
együtt s.zenverJnek a többi tagok mind; akár ti sz· 
tessé[J.(}el illeUetik egy tag vele együtt örülnek a 
töblH tagok 1nind." 

A v ilágon a legtök.életesebb szervezet az embe· 
7'i test. L egtökélelesebb azért, m ert ennek szerkeze . 
(6l és élettö1'vényét maga a terem.tö l sten szabta 
meg. Természe l"es. hogy ennek életében ét'véltJJesiil 
a legjobban az I stennek törvénye: "Ha szenved 
egy tau, vele együtt szenvednek a többi tagok 
mind". Egyetlen testrészünk 'megbetegedés~ egész 
szervezetünkben zav m-t okoz. A holált mindig va
lom.elyik élet szerv m egbetegedése okozza. Egyet~ 
t en szervnek, pld. rt szivnek m egbén'lllása a.zonnah 
halált jelent: "Ha szenved euy tag, vele együtt 
szenvednek a többi tal/ok mind". " 

Életünket külön böző sze1·vezetekben éljük. Leq. 
fonto sabbak: csalcid, anyaszentegyhd~, ?temzet es 
aztán a nem,ze tek közössége, az emben tm·sadalom". 
(J1-ökkévaló fonnái ezek {J tniivelt emb.~T i é~eln~~c. 
l [ . éb "1 k 1·0··' ·él·' t ,""séouk mertéket sten 1'ende es ° vanna. t .... ·,. • •• en 
az halá1·ozza 11Ieg, hogy 1nennyire é1·venyesul b -
lIiik l sten élettörvénye: "Aká7" szenved . egy taq. 
vele együtt szenvednek a többi lagok 1nH~d; ?~~r 
tisz tességgel illeft elénk egy tag, vele egyutt ond· 
nek a többi tagok mind". 

··u Ha a családnak egy tagja belea, ve~e egyu 
szenvednek a többi csa[(idtagok i s. Elszall a.,mo
soly az arcukTól, (t.!I.Q.odalom, neheze~'ik le~k1t':;' 
komor hangulat s?allJa m eg az .e_ges~. ~Ul;~elye. 
uyennek betegsél/e, az álm(ltlau éJ,~Z(l lt aJ,., ,-z 

. 'd ' t ·teslileg·lelk1, eg /cet felette mn"aszl" (IZ e esanyit , . S I . . z', . l .(. gyenneket. w 10bban megV1se t C, nnn m.aga (I é' 
~ csalcid valamely tagját valami lisztess g es 
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öl'ö1n éri, vele emJiU l örlleude;m(>k, (I többi csoldl'l. 
fagok mind: boldog családi ii.nnCJJ~l 'i~lnek. . • 

A kereszteuy anyosze llfefJylwz tS BrlY lelkt 
,,,zervezet. A lelkek több, mi1~t. 700 milliós ,!agy 
családja.. Feje az Ur J ézus Iu-isztus. A tétel "'gaz
sáoán semmit sem változ /of" oz ft kön'ilmény. hogy 
ft km'esztény a1lyaszentegyhcízban (I, történelem 
folyatndn különböző felekezetek keletkeznek. "A 
kef/yel'tf/.i (I.já-ndékokban 1)edi,g különbség van, de 
ulJ~lJana,z a Lélek". - mOl1rlja a szenti1'(ís. Hi.tva llá
sU/nk 1IIegszövegezéséhen, kiilső szertartásmnkban 
és szokáso inkban különbözhelünk egymástól. de_ 
ugya.naz a Lélek. J éz/ts !(',-isz/us lelke éltet és he. 
vit -mindnyájunkat. Ll különböző felekezeteket dOfl

maUkailau közös nevezőre hozni. es velük egy hil
'l,YfUást elfogadtatni szit1le lehetetlennek látszi.k, 
de akár melyik felekezelhez tm·tozunk, egy Lélek 
dUal itattatu,nk meo, egy Lelek által kel'esz telte
tünk meg, az UT Jézus Iú'i,,~z tus lelke által, "A 
szolgálatokban is kiilöl1bsé[J van, de 'lf.qyn.lIa z az 
Ur" I sten szent céljának szolgálatában a kiilönbö
ző felekezetek különböző feladatokat teljesítenek, 
de egy a m.i I stenünk, akármelyik felekezetltez 
tart.oz'lf,nk: az Atya; - egy ami IdvezUőnk: az Ur 
J ézus [(risztus; - egy a mi i'1nádságunk: a AH 
Atyánk; - egy am:;. céllwk: igazság, .~ze?'etet, bé
kesség a Földön az ernbm'ek között. És amiké,Jpen 
"nem monlhatja a szem a kéznek: nincs reád szük
sé[Jem; VfJ,gy viszont a fej a lábaknak: nem. kelle
tek nékem.", úgy em;lk felekezet .se mondhatja a 
másiknak, hogy csak én vagyok egye(liil az üdvö
zitő egyház s így ni.nd reád senuni szükség. A 
test nem egy tag, hanem sok; a keresztény anya
szen tegyház nem egy felekezet, !/(mem. sok, A szem 
f(-ladatát fl, fiil el nem. végezheti, Azt a. lelki. mun
kát 1Jld" m.elyet az 'llmitá1'ht.s e{fyhái az ész jogá
nak a hit viláfJában val6 érvényesítésé'llel, J ézus 
emberi nagyságának hanusúlyozasával és az evan
géliu.m. erkijlcsi követel·m.ényeinek siiTgetésével (t. 

magyar nemzet és az egész emberi Ség javán1- I sten 
segitségével végez, helyette senki, egyetlen fe le
'kezet is el nem végezhetL Sőt a'ntikép ((, szemnek 
szüksége van (t kézre, V((r;y n. fejnek a lábakra, a 
keresztény felekezeteknek eoyenesen szükségük 
van egyik a másik lelki mu.nkájára.. Csa.k (lZ az 
em.ber ép és eoészséges, kinek m.inden szerve za
varf:alanul vé.qzi a. ')U,o[Ja f'wllkt.i.óját. Csak az (( 
t6rsndalom egészséfles és I stennek tetsző, melyben 
mhulenik felekezet alwdál.IJlalmwl és Il'iánytala
nul. véozi azt a feladatol, '1tlPl.llet o vHá,q mefl!~zell
fel esének és az embe1'i.séfJ üdvöz itésének mu.nkájá. 
IJon l sten reábizott, 8zünjün meg húl (I. felekeze
lehnek em}"fluís ellp,n ·I.'olr) Iwdalwzása. AkáTmi le
gyen is valakinek (/ .vélem.énye NémetoT.'izár; meri. 
vezérének a politiká já1'6l, abbon {elÚjtlenül i.gaza 
1)(/11., ,hofJY a nem,ze f. és az egész emberiség szem-
110nf~áb6l nem az (/ fontos, hOfJY a katolikusok 
lJ'!főzI.k-e le (t '1>roterdánsokaf, vagy o 1'1'otes
tonsok (/. katolikusokat, hanem az, hOfnI a 
ko lolikusok és protestdnsok ö,~sze tudtl,a~e végre 
{"rmi (/ közös ellensé[/{Jel: a hifetlenségyel, oz i s
tentelenséggel és a köze1'/~ölcsöket bomlasztó k01n-
1Jt'lnt-izmu.~.~fll .~zembrn, 

A nemze t is egy lelki erJ.l;.~éu, lelki ,~ze fl'e~et 
7'(l.[I~r:tt...t. a r(lj~, ~~ v~~'se;ljj, kötelela~J.c 1t felül a közö; 
/ntclww. a kozos t01'feneti mult emléke a k·' ,. 
I lk ' é ' l k ' OZOS ~ tS bg, '))Ennc ene 'felell a sonközösséy lwlaln ;il.. 
z~ egye. 1- tétel i.ga.r.ságfÍn semmit sem vd llo t t 

k " "Z é za az a QTU m ny, hogy (t nemzel; !ini és leá ' 
I "1" b" ő tá d Z . nyOl. w on oz rsa .(t mi osztályo/elmn élnek ,. ··Z·, _ 
f· · "f IZI • .~U01I JOZO . og fj cozasoka.t íiznek, k'ÜlönlJözö felekeze_ 
tekhez tarl.oznak és kiilönvőző 1JOliU/mi nézeteket 
val~~.n(!k, Egy nem.zeltest t(/gjai ·V(l.fnJmtk m 'i ntind 
~Jfa.Ja.~t, Ér~ztesse meg veliil1 k ezt az igC/zsár/ot o.z 
UJ ul~,k .. kovetelmé-nye. A nem.ze /" politikáját (J 

mrsko.zosséq ludat.a .kell. hogy megsz(tbja, Miolldio 
'1>~egb?sszuLJa 1110gat és a nemzet egyetemf3 
swyh meg, ha az emli.k táTSftdahni osztály ft má
SIk rovásd.Ta előjogokat élvez! A jav(tlc elosztásd
nál döntő szel'epe csak a végze t.t munka no,qysá_ 
gának és nemességének leli et. Em; ol.IJan nemzeti 
lársadalom, melyben az egyik osztály boldogul, a 
másik n.yonwrorl, átkozott, fenn nem manul1wf. 
Az ipaTos ~s kereskedő is csak addig boldogul/utt, 
am'ig a földm:i.veseknek él> a tisztvi selőnek is j6l 
megy SOTa és viszont, 801'sunk közös, EgyüU ál
lunk vagy buku.nk ff létüt folytatoU nO{/y küzdel
münkben, "Akd.1' szenved egy tafJ, vele együtt szen
vednek a többi ta.gok mind; aká1' t-1,s,desséflrlel il
letteti/c e.gy tag, vele efJyütt örülnek {(. többi ta
gok mind." 

Afeg'rúzóan 'j,gazolja (I szentinís igazságát az 
elmult hÓlt(1.1Jok előbb idegül'lő, majd mar;yol' 
szívet ö 'rvendeztelő minden rseménye. "Nem·e 
különös, hogy csak ozé1't, mert egJJ tőUink 
távol eső föld danllJ01I, melyet 11em i s ismerünk, 
az emberek összekiilönTJöztek, nú mOst itt Londo1/.
!Jan a Hyde Park1nm lIáz-sáncolwt ásunk" _. 
mondotta (l.Z angOl1J((1'larnentlJen Chmnbe1'lnin mi· 
niszte1'elnök, "Ha. szenve(l e,QY lag. vele e/J'!/il" 
szenvednek (I. többi lagok miud," Csok eg,l} hajszá· 
Ion f01'd'ltlt mefl, hOfJY oz elnyomolI faji. kisebbsé· 
gek- szenvedése eg.IJ olyan háboníba döntse i smét 
a világot, tnely á.,.tatlan milliók halálát. sőt az 
egész embed kultlÍ'1'((. puszt ulását jelen/elle volna, 
Csak egy lIrrjszó.lon fordult mefl a dolog és ez (( 
hajszál a1t11ak az if/ozsáU'Hak a feUsl1w1'ése v oU, 
nmelyet szenUfJénk tanU;: "Ha sze llved el/Y taf/, 
vele crf./;ütt szen'veclnek (I többi. /(trlok mi1Ut',.!W 
kitö?' a viláOháb01'lí, átlrot és szörnyi; pnsztnwsf 
Iloz nz,inden n em zeh'c. (IZ egész embc1'i séllTe, 

Nagy elégtétel szdnuwkrn az, ami az utolsó 
hÓ'lUl'JJoh: alalt tÖTlent, H rí sz esztemlő ó/a állan · 
dóan azt Itfmgoz tatjuk, hogy addig nem lesz, nem 
lehet békesség a. földö'1/ oz emberek között, mn;g 
ff, VMlI sOl'sdt inthő /w.talmak '/l cm J ézus Krisz~ 
f1isfól tanulnak jo.qot é,~ i.qazs(Ígot, Húsz eszlendo. 
olo.tf eayRzer, e,Qye f"len e,qyszer ez "Afüncltellhen 
me,qtöTtént, C.wlc eg:I}SZeT, ~l/.l}eJl?l1 e.Q:I;sz~l' ,kel,le;, 
k eTes l/ 'i az irlazsdaot , S (IZ 1.gazsaa eay m'l.llt6 W) · 

magyal' szabadságát lIoz ta. merI, . 
.,ls fen walmai lrl ,~san őTö111ek. de apl'onl Ő'r?l. 

'nek" _ motu/ofla er lY UTah bölc,~, A ha ZU,f/!(lll, 
mellyel (I. v ilárl szemét !tú sz esztendeirJ , ell~(~k~tot
fdk, meflSzé!lyeniilt s az o1'Szág, melyet r~(~~)plfe/. 
frk, összeomloff, A mi hitünk pedi,f/, III/ Il nk az 

u, É, XVII, 12 135 



iqozs(Ígball, hi/iiuk OZ Js/cl/beJl, hiliink oz is te1Ji 
i ~JazsrifJ.'ii zo lfJdl/ ol ci sbau, h i 111 11!, AI a fJY((1'or ,'izá'fJ, {e~ 
Irimadris(Íu(w, '1IWfJ(Hc~őült, Erdemes 'Voll kl'llnl , 
imádkozni, kihwloni! " H a nNzfessé{Jf}el Ufrtfclik 
f>.(J.1J to.Q, vele em;üU örvendenek a. több'i lafJok 
'1IIiud," Na.fiU ö'römmel ör veml lelk'ii'llk. hom; {el
'1l ídéM l es f vér eink szá.mcl1'f1 iif"Ö1t a sza!Jar!ll lá.<.: Ówi.
j a, l!:1'etfe l sl em/Ck veW!.: eguiU l szí v lJől jő'oő flálo 
imrídsáfJol mondunk. De ő1'őmiínk lIem zava'r/alan. 
A z én bölcsőm (I. H m'gil'o ala II ril1.QolI. Ugy érzem 
1I/ogom, /Uiul (t 'In,esék k,';Híly l edn,ya, aki (IZ empi./c 
szemével m08olmJolt, (I 1nlÍ8ikkal könnueze ll. Uj
;Í01llJó 1IUlg!JaTok! Nem Iwll.iá/ok: - ff szél, amelv 
a" magyor z(Í szló" (I ka ssai Dóm or11lrin l enf/eli, 
1I1é.9 rab- nta.fJ.lJaTOk 1}(('1/(/SZ(Í / és jajküílfásril 1I0z
za: hci,. mi lesz ve lünk, llcil nJ,'i meddig Vá1'j1WIr, 
miko?' üt md'r számu'1IlrTff i.~· (f szabadulás óníjo? S 
én ' válaszképpen kelet fe lé fordulva 7 ... · csak ez,. 
mondom: H iszek ern; I s/enbe1/, lIi!iZek ef/Y hnz(Í
IHm, hiszek egy 7 .. ~ leu.i öTök 'iw/Z.'uífJl>r/1/, hiszpk Mo
fJym'01'SZáfJ fel!ámarlásábm/! A z 'i,(jftzMí r; - tevő I s
fen {él munkár 11 em végez. 

dr. Cs'iki GdúQ1'. 

EMBEREK 

Péterfy Gyula 

Régi latin k ÖZ1110n c1ás szerint: akit az I s 
tenek nem keclvelnek, poclogógust fill'agnnk 
belő l e. E soro k í rója, aki mi nelkét ágról. peda
o'óO'us család leszármazot.tja, gyaln'Hl1 1'1tÖP-
" " " l " II 't' rengett enn~k a.. kese ru en langzo mcga a pl a s-
nak igazságá n, okán és el'cc1ctén. Va;j;jon miért 
ü.; nem kedvelik hát az o li mpusi hatalmak azt, 
ak i nem zedékek sorsának alakításá:ra, j ~llcmé
nek, tuclásbcli felkészültségének formálc-í Rál'll 
'7.CJlteltc élete munkáját1 H iszen az áldozatos 
lemon clá '3nak, a viláp:i élet m értéke szer int vett 
igénytelenségnck, a hivatásérzet telje,sségében 
foga nt ön I'eláldozó oclaaclcl Rna k olyan fokát ta.
lún egyetlen pá.lY<1. scm követeli m eg, mint az , 
oktatói, nevelő i h iva.tás, vagy ta lán éppen 
nzért1 . ' . É s mégis, ha a hálátlanság, a csa .. 
lád és kiábrándulás érzésének tüskés drótaka
dályai e7iel'szer i's vé]'(.)s l'~ St'bzik Ll szívé'\j és 
lelkét annak, aki cl "nem7.ct naps7.~)mosával" 
emelkedett, - az alkonyodó élet csöndes őszi 
verőfényben kevés S7.~m ragyoghat föl a bol
<log mep;elégedés sugárzó örömében, mint az 
a szempár, amely H súi lők H,!?,'gócló s7.cl'etetéve1 1 

figyelő gűncloí;sá.gával, olykor i ntő, rossz:lJló 
pillan tásával k ísél'i végig if-jú életek kanyargó 
életútját. ' 

P étC'rfy Gyula ny, igazg'ntó, a huc1al)('sti 
unitárius egyházközség távozó éJ).ekvczére a 
római él'tC'lf'ml)en vett nC'vel'ő szellem li emhe
rek ritka g<l l'cláiához bH'lozik. A machl.rdaltól 
hangŰR l~l'(lövic1ék s7.ülöttjC'j K.d7.H vadróz~ái
n.lk s:t.ÍnpolTIoáján kapott lángra il' i (, lelke, 
nm i kol' ptI,. jtá sa ival a z erdély i m~zök tágas 
~íkja in holyongott. 
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,. . ggy ;n.l,~láso!-; , ~zigorú C'l'kölc~ií, 11(' nyill éH 
. (1!"7.1 n tc ~z~ v u szép ('!TI (' I ked ett él ei$;7.('ITI létett. voll 
~I.~ a .. ~7;.d;;.~ 'd a lap, <'llnelXl'e ké:;~bl?~ ólctpál ytl _ 
. .1 ... 1 ~, ~.?lep:ie~tc, ,,~IIcste r lett n epenek E~rclély 
Oti1 r<?I~I ]en eH. "l\i(estore" maradt az nIröldi. h.l
nyavIlagnak IS, ahová magával hozh 'lZ ('1'

c16Jyi Jél ck, szí,:ós, ~: ugalmas, a", éleLt 'k~mé
nypbb fcltet C'lCJhez IS kÖIlJ1 yebbcn simuló 'll -
kaJmazkodó képességeit. . , ~ 

." ;~ cm ,y~.letlC'n, h,űgy ő! a soványabh ölií 
brclely s~ulotte, lclke~u~k [?gékon'Y gyök('rCt
vel map:ahoz tudta lancolm ilnnak nz alföldi 
vj l á~n<!k g;.r.~r~e!<e i t is, akik a hövérlí, gazdag 
tarllilzll alfolcll eleinek nap~mgal'as o}chdánál 
a ::;zoci áli~ sötétség testet-lelket clidcl'ge\.ő hi
drg árnyékába ~7.onllh'ik, F.nnC'k n. lélckn('k il 

sugárzó melegét ti.r:l :iztotta azol.;!'a il kis gyC't'
m~kekre is, akik egyik j elent.Ő f.i gyárvü l'osunk
r:.n.k vezetése nlatt állói s kolájálJnn m cghutónn 
vetlek tőle búcsút, mikor nevelő-oktatói pályá
jától végl eg viss7.iLVonult. 

J cllemképo nem lenn e tökéletes, ha röl 
ncm C'mHtenén k, h ogy ninc;5ell olyan cgyh(Jzi , 
llemzi?ti vagy tál'sHchtlmi megmor.clulás, amely
ben P éterfy Gy ula soha nem lankadó energiá
val be nc kapcsolódott volna, 

Az unitárius ifjúság ;o;Ohil ~l nem múló 
hálával gondol ft kedves Gyula bácsira, aki uz 
iJjú fiÍlg-nak bilrmilyen irány ú egyhá7.építií 
Illuu]nljcí.hoz mindi g az elsők között csatl:tko
:r.ott 1Ioo'v eselck~d('ttel, anyagi áldozuUitl, [lZ 

i fjal.;;:at t6 18záJ'nyaló kés~~é~gc l és m('g~rt6ss,~! 
kivegye cl közös munka boI cl maga ] elento~ 
ré !'ji7.ét. ," 

Szemérmco lelkenek egyik lcg\'P]~ct.tebh 
titka ct vére ink sO t'~ál'ól va ló gonclo~koclas, a ki 
ket HZ anyaország ö l elő ka.l'jaiból cl sor~" kC'
gyetleniU kiszakított. E zen i' tércn, feltunéo 
llélkül, zajtalanul k IfcJ tett, alrlozi.1tk~sz 1 ~11ln4 
kújánnk jel ~,i .a ~[i1]clen ható .nr::m,v~ony\~~?~~~ 
kg'szebb lapJaln tnlalnak maJd melto mcoOl o 

kítésre, ,. 'l' t ' . f' bl 
'Most amidőn n7. énpkvezeJ'l ua ca, 1]:1 ,J 

k('z~k lcn~lül etél'e bí7.ZH, lu'ílil s, meleg ),;;:~zszorJ
táRsaI veszünk btlCsÍlt :r~t~rf.v 0 y}I~~ltol, :p:v
házi éneklrultu$zunk luvalo vC'zereto}; , A'!.r ,<1 
l l<lrmónia, a melyet míívészi, ~l'gonil]a!~I~;1 .r 
ólwkve'!.rC'tésc fa kusr.totC ~li~. cl 1~1 ta los} II l:? I~ ~ 
kek mélyében, kísérjü V~,~lg C;-'; .. ,:.ran'yo,zz,~ )~ 
P]etét.. amelyre egy ImeDunk bo~cges alcld R,:l 
kérjük és kívánjuk. 

vitéz 'Ny'fredy Gpza. 
. 

ESZMÉK VILÁGA 

A mi kalácsonyunk 
, '7 I·b a viláqon, .A 711?' karacS07/YWJl.f( ef/SZ~u , I . • " ...:_ 
. t" t ' ll' 110 ll/aljIt1l/' s. (~ cporhísabb, 71/Ult a or enp, I <.Y". é' . ." k í-

)JttjiiJ( (I !Ielkünk ef/ét ka 'ra asoll!J7J (/h . JS"'d:7~fI 
ján s pf/ész hitv i{(Í{/lInk fé/ly/;PI 'raf/Y0t! li' 
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olvad mert nem Cf, k(ltekiz'}l/uso~, nem a böl
cseleÚ inínyok, nem az eg,lj!wz8zerveze!ek!. 
/Jagy a ha[j !Jo1mínyok, .!W1leln (l ,m el~(Jel1 erzo, 
szivek iimw pelnek vel un/;:, ".::J,Z; ·lSt.~1~,~!/6Z '~~lo 
la padásu1'/ k boldog ,érzése II JJa sz·// l?, ,?.ewn1.!nk 
az emberibb élet 'vom!át, 11! ely ~lZ" ,td-yez'tpés 
1Wgy Jnnnká.jába It az istenf Hlság, 1!jere.~e,~ v~t.tt
irt valóHf, az 61liber~e }}. , ... 1 ter 'n~e.szetfolot,t1 ; l Z 

f1ll,berszerefet {Jyarlosagaúa.n yahk me'cJ'l!alJtas
sá s a hetedik ég m ennJjoTsza{jCf, (/ lelkek 1/01'-

1116niájábc1'n, ~estv~l'esülésében lesz a szép 1'e-
mények be.tetJf'sedese. . 

Jll o(Junk jelöljük I, i (l betlehemi csillag Jlt
jdt, me/y. e.mb~!·től" e1!/.beriu v~zr!f, s 1Jl,!?ál~ítJuk 
1iIuulen kl::; bol csollel, ahol l1uadkozl /l a.: e111,
berszeretet. A sölét föl dön itt is, ott is meg
.fJyujtV{~ h it~inl,' ·m.~csét - lia akm'ju!c -:- ({, ka
rácsonyi cSillag fenyét {IZ em?er haláJa 1neg
:w/.;szorOZZ{I , hogy rt sokat csa~odott, szenvedett 
em bern ek az ünnep örömében lpgyen boldogabb 
Istene. 

A mi karácsonyunk legszebb a. világon, 
nem, kell hozzá v agyou, szertartásos lJ ampa, hi
súm úgy tanultuk, hogy 1wíg szeTetet lesz, lesz 
htennek fia. ' 

S lu! mégis "aUjuk, hoqy zsongás 1.-él c! f el
I,cgek f elelt s az égi ket.,. nagy örömet hirdet, s 
ha minden idegszá11mkon vé,r,/1'gl'ezd'Ül az a. cso
dás ének, a./,kor ne f elejtsiik, hogy minden jC!j
k iáltás zsolozsmává maqasztoslfl, me,.t vetelt 
{IZ igéret. 

A mi ka1'ácsonyunk legszebb ct 'l,;ilág011, 
mert négyszáz év keresztje alatt is 1niudiy ezt 
a nagy ünnepel vá?·tu It' s {/ kálváriákon is 1nin
dig azt kerestiik, afra voltunk késze11, m.iko?' 
{ f'SZ az {t nayy ö1·ön/., ,,1'/'/.ely az egész földnek 
öröme lészen". 
. E!zí'Viink ajtaját e napon kinyitjuk s l1ún
dcnktt oda vánink, Ilív unk, fogad1l1~k, hadd 
lássa meg a nagy világ, l/Ogy "az üdvözült egy
házi{ 1,wnnyi szeretettel, nt;jongással fogadja a 
békesség fej edelmét. 

, A m,i karácsonynnk legszebb a világon, 
1l1}~'or szétszórtan ii1mepeltie egy közös nagy 
f(IJdalomban tpstvériesiilue v ágyunk oda, hol 
(l, megváltásérf, {I szabadu7ásért búban l1u:;g
alázásban imúdkoznak, ahol 111.1.nden km·dcsony
tól olyan soka t vá1"1wk, 

A, 1~ásztoro]~ és a JUlTom kiníty eUH csillag 
v~zetesevel l",lodta" Betle /lem felé . Mi csillC!g
laboron, a "l/ada,k útjcÍ1t l

( jónfnk oda hol 'Jno
s?ly fJ.ó aTCÚ J\.1" iszt?ls vioas'üolja ezen'az ünne-
1Jen tS aJH'seredett szívüe J,'cL lYJi ember és faj
~~el'e~ettt.nk lJetle'/1 61né·ne!. minden kis ]/(/1'{tnfJ
.1a~ V'tss,z l/(l'fI{Jozn~ éTezziik lelUinkben s ezért a 
11n kanLCso",ny1l'l1 1.- a l c(J.'izebb cl vil'ligon. 

Bal'tók Géza, 
. , .. , ................. , .. _, 

Aki előfizetési díját idejében beküld i, 
az unitárius gondolatot támogatja! 

• IFJUSÁG 

, Ifjusági előadás 

I~ itkán sikeyLil ilyen jól illgy llázközsélTLink 
kü:bclebc tartozo egyesü letnek müsol'os ~~·t · o 

t l I . 'k' . '" J" ITIln . ~~ 5 ~c~m )cr ~~l ' l, melyet a két közkéd-
vglt l~Jusagl egyesulct: il L ányeyyfet és () ser-
kesze~nk rendeztek.. ' 

., , A:z az ,egész~éges gondolat, mely a két i f
Jllsagl c~yletet osszehozta, csak dícsél'helő és 
uzo~, a~lk ott.yo[t~~k~ . láthatták, hogy HZ ÖSSZC
tu ~·tas es egY,ut\"~nukoc1és milycn szép ered
meny t tud elerlll. 

. A LeánycgJ:lel elnöknő;jc V",.g" Útvánné 
kcclycs meg11ylto:J~~ és a csc,rkészck s ze l'vcz.ő
tc"t~ll~lénck, alelnol~e d,;. v,téz Nyi,.edy Géza 
bezal"O, besze~le ~~z~tt latt~k CSiky Gcrgely 3 
Iclvonasos vl ;~qaookat, a ,,1\agyma mát" Hi\'a
t~sos ~iivészeknél és ,mükcdvelöknél egyuránt 
tobbszor ta.p asztalhatJuk, hogy úgy színjáték 
elhangzása u tán különösebb utóhanru!at' nom 
a.lakyl ki le~klinkb~n, m ert a szc l'cplők csak 
l'Itkan tudJa.k bcleelnl magukat cl szcl'epükbe 
és lelim\; adni játéktlkba . Miíkec1vclőknél azt 
még tapasztaltuk, hogy egyes sze l'eplők jók 
voltak, de hogy minden szereplő és együttes 

. sZül'cp lésük még a legkényesabb ízlést is ki 
elégítse, azt csak igazán c lvétvc tapasztalhat
juk. Amit itt hallottunk és láttunk minden vá
rakozásunkat fcllilmúlta . 

Hzabó ~[árta. ~zcl'émi gróf né szerepében 
hűcn tolmácsolta az ullokáiél't aggódó Utlgy
mnmát. IVI. ·Podol' László egyén iségének mrg
rel elő szerepet kapott, talán azért tudta annyi
ra beleélni magát szerepébe. - Senki sem hit· 
tc, hogy jl! átka Lajos még nem volt k,üon<:l, 
o ly nagy5zcJ' lícn alakította Ö L'kényi ezredes 
s"c]"('pét. A körsza kálla s Költű György oly jó 
yolt, hOl{Y "állandóan sz'lk~1I 1 kel.l enc hoyel,: 
Jon". BaJOS volt esZ/csy I h . .:-lz 19azgalono 
szerepét Kis M . Borbála Hlakí tott:, méltóság
lel jesen. L egtöbb ta psot B ere! Th!ana kapot!, 
a ki - J1ünt láttuk - n emcsak enekellll tud, 
lH1JlCm nacrys7.ürtí színésznő is. Nyiredy Sza· 
bo[csnak ;.~lghanelll sok idős tamlrja. van, . ~o
ka t hln ll l má nyozhat'ta őket, vagy" kl .. tL~d;la, 
honn a n V('Ue 'TócloJ'ka nagyszeru a la kl1.a ~at. 
J-l llmorával sok c1cl'üt keltett bennijllk .'Z/llt
ügy Derzsi Li I i is, ki egész nyugodta n .. clmc
It l. tnC' már most is nevel őnőnek hasonlo Sle· 
J'('p ben. Fl (~ged ii s G y-11]~1. D:lgYSZ~rlí c)~ al:~kítot. 
t-a a méltóságt-eljcs tabol'J lelkeszt es JO volt 
l\fútka "ffil'zséhC' t is g.a..zcla~ szo!ly s~crepébcn, 
Hogy ki s szC' rep Illeg']atsza.sa ~ S ITI.dy ... f0D:to~, 
hizonyítjn :-lcf(J'Y 8l:ínclor, kl mlllt plllCer klva· 
Jél <.1!akításÚval sok tapsot kapot.t. 

:U eg keH még C' l11lí tenii n k ~l súgó ~z('r('I?~t 
hctö!W Költő Trónt. R/(ttJ,·a1J·N(~deczk:IJ Iv.!!!, 
Dézsi Annával és Nyi'red,1J S%ilbo ! cC~(l! i l S% IJl -
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daru b rendezését végezte hozzáértéssel és nagy 
lelkesedéssel. - It 

Az ifjak munká.juk utan megérd?J!1c . ~~ 
'ólmulattak ésama tuc1<.ltban"hogy ~ szep cel 
1-t é -demes volt m ClTfclldezm a szm(h~ra.bot, 
kjlHl.r~olni a kilenc c~gcdé.lyt, leJ~~~zdClll an~
II i nehézséget, mcr~ ~ tIszta Jovcpclmet "a 
"Kiagyal' a lJ;agyaredf mozgi-llom tamogata-
~ál'a fordítottak " . , ., ] t. 

Az idő nem kedvezett, csas l~to voU, (c. ct,~ 
1: l Jné" J'obb volt ÍlTy mert aklk a rossz lelD 
dJ " . " , k l f- ·t k Ina miatt nem jö~ek ,el, cl,ZO ' ~ sC,m. e l e vo ~ 

II teremben, ru sz Igy JS zsufolaslg megtel t az 
"Uj élet" né7.őterc. ,.,..... . 

. Reméljük, hogy meg tobbszor .1<:ttJuk 
cgyiitC a Jéét kiváló Egyesü letei s <l vl szont
lát'ásig is kivá.nunk Jlekik ".JÓ munkát!" 

SZERETETMUNKA 

Az Unitárius Nők Szövetségének 

kis tábo'ra ebben az esztendőben 'is szeretné, /1(1, (I 

lW1'ács0l1yi, örömüzenet melegéből és szere tetéből 
eljnthalna egy 1)(f1'ú,lIyi mAnden l'estvérünkhöz, aki 
á hUozz(t azt. 

A f eladat, hogy 120- 140 l es tv fh'ünkhöz eli'us
son egy kis pénz, élel11'tiszer kis ruha.nemű 
alakjában - az ÖTömJizenet egy kis s"Ugw'a - 
olyan nagy. hogy szinte mefjtorpan'llnk előtte. egy
{'gy pet'ere elfolJ (I. "dcsinyhU,üsén, ne'Hl, tud'wnk 
meufelelni a feladat,nak. 

D e IsI.ennek hála, ez (l. bánt6 é1'zés ne'nt 
lud erőI. venni 1'ojtwtk. A 1'mnényséa. hogy tesl:
<véreink közül, aki csak teheU - segítségünlo'e 
jön, annál erősebb lesz bennünk, minél közelebb 
ér ünk a s.?:ent ünnepekhez. 

Mintlenki segít a munkában, aki 
1. anyagot küld lWl'ácsonyi kézünunkakiálU

lásun1l.l'a és v císcí:rwnkl'a, - azt me{/tekinN és _ 
ha teheti - váscí1'Ol. (V., Koháry-utcai székházunk 
I.anácsterme) - december 78-án d. e. 10 óu/kor 
1stenHszf.elet után. 

2. pénzt, élelmisze1'1:, jál.ékot, könuvet-, használt 
ntlwneműt küld Szövetségünk eimére (V., K 0-

"áry-u. 2/4. ll. l elkbizi ·h·odo). 
J( o1'ácsonYf aünnepünket folyó hó 20-án d. u. 

'/~4 óWI.i kezdettel tartjuk KohárY.'ldcai t e'tn.pIo
mwnkban. - Ulcina mi nden iskolásgyermekünk
ne ll~ adunk egy-egy culrm·Jwcsom.agot. Ebben az ' 
örömben szórványban él.ő I0l1Ulói11kat is r észe. 
sítjük. 

D ecembe?' 21. é.'i' 22·én délelőtt és délután oszt
juk loi az ~lcz"niszerulalv(Ín.IJok(tl. és a pénzsegélyt. 
/11/ha.1l em'llt l ermésze/,esen csok a ?'endelkezésünk
re álló keretek hatá1'ai közölt adlwtunk. H ivei'nk 
!(íradsága és költ séf//t'Ím élése szempontjából egy. 
Időben a pénz- és élellmi:·.zerulaZv á11Y oszfástlval 
-- december 21-én és 22-én. ' 

Decembe?' 22-én d, 1/, (j ónli kezdeUel f'e lulezi 
i fil íscigltnk lW1'ácsonJJi i i1w Jl1Jélyéf (I Mi.ssz ió Ház 
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templomában. Utána szeretetvendégseoet adunk fl, 

Misszió Há.z gyülekeze l ';' tennében r észülo·e. 
A z ifjúság szertelvendéo ségére szánl. hús

né·mút. tésztát· folyó hó 22-én d. u. " órái.fI kér
jük elküldeni d1'. Csiki Gáborné cí.ntére (lX. , 
H őgyes E 'ndre-u, 3.). 

I stennek áldó .'i'zeretetét kérjü!L a közel!Jő 
iinnepek alkalmából minden testvérünkre. 

Őszinte hiUestvéri köszöntéssel 

az U~titárius Nők Szöve t Ségének 
vezetősége. 

Lelkész és kántor beiktotó ünnepély 

Lélekemelő szép ünnepség keretén belül tör
tént Szent-I ványi Sándor teológiai tanár, vallás
tnuitó lelkész és Nagy Sándor kántor bemutatko
z:1sa és ünnepélyes beiktatása november 27-én, 
vasárnap. Az Igét a közkedvelt új lelkész hir
tIette. Pál apostol "Szeretet" levelét olvasta, majd 
szépen felépített és kidolgozott prédikációja kö
vetkezett, mclybeu a híveknek az egyházhoz és a 
lelkészekhez való közelebbhozását fejtegette. 

Nagy Sándor kántorullk mutatkozott be és 
szépen kidolgozott kíséretet ha lo ttunk minden 
énekhez. Istentisztelet után J ózan Miklós piispöki 
vikárius iktatta be az új lelkészt és kántort. Is
ten áldását kérte és buzdító szavakkal látta el 
öket. Délben szép számú közönség gyült össze az 
Alkotmány-utcai étteremben. Dr. v itéz Nyiredy 
Géza köszöntötte az ünnepeiteket és buzdította 
őket a nehéz, de szép munkára. 

Szent-I ványi Sándor elmondotta, hogy négyen 
,"oltak jóbal'átságban a teológián, ~nnd a négyen 
más és más 1!ton haladtak, de azér t a jóbará tság 
mindvégig megmaradt. Négyükből má r csak ő él, 
mert dr. Ivá n László, Balázs Ferenc és Dobai I st
,-án már meghaltak. l\'[egigérte, hogy méltó utódja 
lesz I ván Lászlónak, kérte a híveket, hogy bi za
lommal forduUana.k hozzá lelki kérdésekbeu, ő 
szívesen áll bármikor bárkinek rendelkezésére. 
Megható volt Nagy Sándor felszó lalása, ki először 
szüleiről emlékezett meg s azután megköszönte a 
hívek bizalmát, mit igyekezni fog kiérdemelni, 

Kívánunk a beiktatottaknak kitartó és el'e?
ményes munkát és céljuk elér éséhez szorgalmat es 
nagy kitartást. W . A. 

HIREK 

• Karácsony 
., .' 

Istentől áldott szent ünnepén a sze1'etet v~rau{U 
nyUjanak ki minden hajlékban. A békesség lelké
ből fakadó fehé?- hóta.km·ó alatt Uinjön el az élel 
l1ek minden 8á1'os feketesége, s világítson a betle
hem'i éjszakán ft hajnalcsillag boldogító vi.lágos-

• 
SO!JQ.. 



J stentől szálljon alá békessér; az embet'ek közé. 
1'erjedjen szét a megért.és szelie.me a. nép~k és 
nemzetek közöll:. Vljön d'IIu/alt az tgazsag, nunden 
qonoszSá,fJ felelI. Aradjon a. jóság a gazdagt6l CI. 

~;:e,Qényhez, s terüljön meg minden asztal minden 
h(fjlékban ((. 8zet'elet ajándékai.val. 

Lem;en egyetértő szm'etet a szivekben, ez 
épUse tovább a családokat a tá?'Sadalom és a nem
zel kőzösséf/ét most és minden időkben. 

Perenez J 6zsef. 

LAPUNK OLVASOlNAK, MfJNKA
'J'ARSAINAK BOLDOG KARACSONYI 
VNNEPEKE'I' ÉS ISTENTÖL ALDO'J"!' 
1)J ESZTENDÖT KIVANUNK ! 

IUBACSONYFA tJNNEPÉLYEIN-
KET a szokott keretek között megta,·tj"lc. De
cember 20·án kedden dél"tán fél 4 ómko,' ';'100-
lás gyermekeink "észére tcwt"nk k",.ácsonyf"
iinnepélyt a V., KohMy ntcai. templomban. 
Decembe?' 22-én détntán 6 órakor a Misszió 
Ház templomábctn a felmőtt fiú és leányifjú .. 
ság 1'észé1'e rendezünk szeretet-vendégséget. 
Kispesten a ka"ácsonyfaiinnepétyt 21-én dél
ntán 3 órako,' tartjnk meg. A többi pestvidéki 
szórványban és a Máv telepen is a ka'rácsonyi 
Istentiszteletet követi a '"wácsonyfaiinnepély 
és a szeretetcsomagok kiosztása. . 

TELEFONSZAMUNK iVIEGVALTOZOTT a 
Koháry-utcai irodánkon. Az új telefonszám : 
117-529. . 

I , 

ADVENTI ISTEN'fISZ1'ELETEINKET a 
Misszió Ház templomában tartjuk, délután G óra
kor, Az első három vasárnapon: Józan Miklós, dr. 
Csiki Gábor és Szent-Iványi Sándor végezték a 
s7.olgálatot. Dec, IB-án, a karácsony előtti utolsó 
adventi vasárnapon délután 6 órakor Józan Mik
lós ~üspöki vikárius prédikációja fejezi be ad
venh sorozatunkat. 

.. BIBLIA-ORAKAT a Heltai Gáspár biblia
kOl'ben Szent-Iványi Sándor volt teológiai tanár 
va.~l~st~n~.tó lelkész december 1. napján, az elsŐ 
csutol'tokoll megkezdte; bevézetőül megemlékezett 
b~ldogemlékü dr, Iván László vallásoktató tanár~ 
1'01, mipt abibliakör megalapítóJ'áról és Pál apos
lol '] n . , e ~,e lsmertette, mint a keresztény gondolko~ 
~a~ ~llnduló I~.ontját. A ' kör :jelenlévő tagjai
b~J ~lI1eal1 gyultek egybe - elhatározták az ő ké
re~ere, ,ho,gy minden hónapban két alkalommal le
g~t\bI,b1Ja6ra s így a legközelebbi december 15-én 
r~~, ,?l:~ko~ le~z a KOháry-utca 4, sz. II. emeleti 
den esz,1 1I0~~a~an, Ezentúl tehát a biblia6rák min
Azt !o e~l s~: ~s, ~,a:mad,~k csü.törtökjén tadatnak. 
adójuk ~~ a l ozt~k. a ,ko.r tagJai, hogy kedves elő
órákon Jf't~:~I~llI~~l,.salt, Ismertesse az egyes bibliai 
ben Ja' .' hólakol' lllllldenkit szívesen lát köré~ 

, Ul1ar ban 5 é . 19' órák. ' - n es -en lesznek biblia-

SBO
A d~~DAPESTI UNI'I.'ARIUS EGYHAZKÖZ. 

mbell kehhtanaes, ulesenek az 1939. évi 

, 

k;~.lt~égvet~s volt a főp~utja, A multévi költségvc_ 
tes cs a tenyleges bevotelek és kiadások al . . 
'U't tt .. < apJan a I o a osszo nagy gonddal és tel', es t:· . I .' l ' ' " ' , , U l.g Y J agos, 
Sd.gga a gazdasagt blzottsag A k.'· I·lla · t ' . '. . u nacs a l" 
gl~t llag~s v~ta utá:,n e~~~allg ~li ag elfogadta a költ
s ~g~etest es ~ ko~~y~les ele terjeszti, A költsé ' 
v~.tes, e~ye~,:et~lel Irant érdeklődő hiveink a tá~
g~ ' alas ldeJelg es a december IS-án tar·ta ct '1' " " 1' " , II o \.oz~ 
g~~ es na~,Jan, a le:készi irod~ball kíváuságukhoz 
h,\en a koltsegvetesbe beteklllthetnek t' "k,' 
dás céljábóL uJe ozo-

SIMONYI GYÖRGYlICE 
BELA december 22-én déli fél 
eskiivőjüket a Kohary-utcai 
ban. 

ÉS BARTFAI 
12 órakor tartjá k 

unitárius templom_ 
, 

. RENDÖ ~EIN~ részére úrvacsOl'uosztással 
egybek.apcsolt kal'acsonyi Istentiszteletet tart Jó
~all MIklós p~spöki viJ{árius dec. 20-án, d, u. ti 
orakor a Kohary-utcai templomban. 

, JOZAN MIKLÓS püspöki vikárius köszöni a 
ltevnapja alkalmából érkezett köszöntéseket és 
üdvözleteket, 8 viszont minden jót kíván, 

ÉV[(ÖNYVVNKET lapunk januá1'i szá'mához 
csatoljuk és csak azoknak az elő!i.zelőknek tudjuk 
m.egkiildeni, akik előfizetési díjjal hátrálékban 
ni,ncsenek. /{é1·jük mindazokat, akik ezidei előfi~ 
zetési díjukat még nem 1'et'tdezték, hO,qy csekk. , 
számlánkra 30.400 vagy "oz egyhá~községi pénz
,f:úTba befizetni sziveskedjenek. 

NÖSZöVETSEGI HIREK. Nagy örömüllkre 
szolgált az a nagy érdeklődés, mellyel testvéreink 
a Nőszövetseg kézimunka délutánjai keretébeu 
megtartott két értékes előadásunkat kisérték. No-, 
vember hóhan Józan Miklós püspöki vikúrius, a 
nyári hollandiai konferenciát ismertette, -Színes 
útleírásával és a konferenciai előadások mély 
lelki tartaimát kimerítő gondolaLaival elénk tárta 
élményeit. 

A második előadást Szent~Iványi Sándor hit
oktató lelleész tar totta "A gyermek il lélektan tiik~ 
róben". MéJy és értékes gondolatai felébresztették 
érdeklődésünket. . . 

• 

Szeretettel várjuk a sorozatos előadások foly~ 
taiását, meIy 1939. évi január hó ::l-ún, Iti-án ég 
február 6-án lesz. 

Február hó 20-án Szokolayné 1\'lmpa Márta, a 
pestszentlőrinci Nőszövetség' aleluöke ismerteti 
amerikai nőszövetségi kapcsolataiukat. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

0- ÉS UJESZTENDEI ISTEN1'ISZ'fELE· 
TEINKE'r az alábbi beosztús szerint ta.rtjuk meg: 
'V" Koháry-utcai templomunkban 31~én d. u, 6 
órakor Barabás István, l-én d. e. 9 órakor Józan 
l\:liklós. IX" Hőgyes Endre-u. 3. sz, templomball. 
31~én d. u, ti órakor dl', Csiki Gábor, l-én d. e. 10 
ól'akor dl'. Csiki Gábor. Pestszent1őrillcen a7. uni, 
tál'ius templomban 31-én est.e 8 órakor dl', Csiki 
Gábor és l-én d. e. 12 órakor dr, Csiki Gábor, 
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'\'ÖSzöVF.TSf~GONK kiállitlisa ezen ti héLen 
nyjt~ra van minden n ap délután .. 4-7 o,'a !;:iizöt,r 
V K ohá r v-u. ·L sz. r. om ele téu . A bozúní.:o;:'i..i Vft 

sil';'nap déJu h'1I1 7 ó1'8,I\OI' tartjuk. ,Vásál'ol.i ullk • 
hogy kar/tcf'.ouyi akcióll!wí g'y 'H'aplhmk . 

SZEGÉNY ISKOLASG \'ERi\{EKETNK RB· 
SZÉRE az eg'd A rpúd B {lCs i llomes lelkének szo
~etetéböl tilp lillkozva az idei eszte1'ldőb~n ,i s cipő
-egél," t tudunk adni. A g ye rmekek hibait meg'-
~ • . I . • 
mérte Berde Lajos ci pész llle~ lcr presbiter testve
l'iillk, aki il. (·jpők et december végé re elkés:f.íti, és 
jú'v ~lzokat december 31-én este (j ól'a !;:or fogjuk 
~~(tosz.h1l1 j :1 Ali sszió Há'l.O templomúbau. A (·tpők 
Incg-cs inúltatúsúl'ó l HZ umeril{ai szcl'cte tadolUilny 
fellwszuúhbáva ! a Missz ió Ház g~ondoskocloLt. 

A V ALLASOK'r ATAS intcnzÍ\"cb bé téte le vé
.... e t t a decemberi kebli tanú csa vallústallítás i SZ3-• 
Lidyza.to t fogadott cl. A szabábrzatban fog'laltak-
Il a k l'cl1cTszt3l'es tel ,ic'sítésél' o megalkotta a lelké
szel~b ől és a. kcblifan{lt:s pedagógus tag-ja.ibúl 
n vallástanífási bi zott.ságot. A bizottság elnöke : 
RaTabás I stván lelk ipásztor, előadója: . Sze·nf
I v61/yi, Sándor va ll ástanitó lelkész. Kérjük <1 .5z.ii
löket, bog'y a hi ttauórák 'sí~igol"úan vételével kÖllY
Hyítsék meg' úg:v a lelkészek, mint a bizottsúg 
munkájá.t. 

BERDE LAJOS CIPÉSZMESTEH preshi(er 
testvérünk ker es itllandó 
pészsegédet. J elentkezni 
Batth yány-utca 48. 

munkúl'a unitár ius c i
hétköznap déle1őtt ll., 

AZ EVANGÉL lKUS IWYETEi\1lCS EGYHAZ 
lJezséry Lásúó személyében eg yetem i lelkészt ne
vezett ki , akinek fela data az egyetem i ifjúsággal 
va16 foglalko:r;ás . A fiata lság v allásos és egyhúzias 
nevelését nemcsak az elemi és közélJfok ú vallás
oktatás rendjén kell bi ztosítani, hanem af, egye
temi évek alatt is, amikol' a lcgtöbbell távolouna~k 
el az egyháztóL Az cgyh(l,ztál'sac1al mi munka egyik 
1.E'gjelentösebb és leg'l'ontosabb munkam.ezején tel
Jes munkael'15t állítottak :szolgálatba, mely a k ö
vetelmények helye,:; felismerését és meg f~lelö ál
do~at~ész 'éget igazol. A l'ef'o1'1llútus egyházba n 
mar evek óta szép sikerrel buzgólkodik a főisko
lús i fjúság lelki gondozúsá t véO'ző egl' etemi lel-
l . a • 
• esz. 

_ A PlCSTKÖRNYÉKI HEFOHM:ATUS EGY
H A.Z~frr:GYE megahlkult Benkő I sivún esperes és 
dl'. Szász .L~jos államtitkár egyházmegyei gond
nok v?·lete.scveL Az alalmló közgyiílésen, deeem
bel.' 8-an~csztvett Józan Mildós püspölü v iká l'ius, 
nl\! eg'yhazunk nevében üdvözölte az {r; :;;zerve-
-et-et Af" . ' 1_ . , ". •.•• . . •. , ... l e Ol Ulcttu::.sag llestvlcleln szel'\'ezkoc1cse 
JO ?e~damutatás a lTa, hogy anagy B u dapes t köl'
n~Tekon: . P estvidéken n ekünk i i; v annak m é .... el-
Vcgzendő fehldataink. b 

Lr, LEKTANI lCLÖADASAI1' ~n:GKEl\DI a 
Hella l C?S!)~~ I' bi b.liakörben Szeut.l vúllyi Sándor 
,,~1t . t?olog'lal tanul', va ll ústanító lelkész ,iunu:"lI' 
ho. 12-en. lTI l'l'e a b ibli :lköl' tagjait , mint összes hí
vClllkct. sze retet tel meghí\':i~l a k ÖI' "e~etősége. 

140 U. É. XVII. 12 

.,EMERSON GUIJ.JD" kör t alal{íl Szenl-I'/ánvl 
Sillldol' vallástauiLó lelkész az angolll yelv lan

4

í_ 
b"lsúl'a J, ezdők és halul16k I'észére. é!i az an'~ol iro
da lom és ki.ilönösen a mi amer ika.i hittest~el'nnk_ 
nek, Ralph 'Vaida Rmersonnak 111ü vei ismertetése 
ang'ol olvasókö r CS a ngoinyelvű tú rsalgóköl' k--

• . • I 
<liakItasa vegett. Ene felhívjuk el őre is :lz ango-
!u l tudó és a ugolttl tanulni akaró híveink figyeI 
mét. Érdeldődni lehet a lelké!-izi irodúhan. 

UNITARIUS J.RA'l'MISSZIO~](-m\l olcsón 
~zerezheLö be miu denféle uniLal'i us kön y\' vagy 
folyó ira t. I makö nyvek díszes kivitelben, templo~i 
ének eskön:.'v, bittullköny vek s a Kolozsvári Uui
túrius Sajtó és Iratter:jesztő Bizottságánál talúl
l w t6 összes unit.árius kiadványol, (könyvek, fol yó
l l'atok st.b.). E r délybe is báJ'ho\';i e lküldi az itt. vá.
sú rolt im a v . éneke$;köny vet Iratmissziónk, ha pOn
tos címet kap. - húsboli. megkeresésekl'e azonnal 
fch'ilág'osít, intézl, cdik. Címe: Ul1ilár;w; 11"(Ll1ni.~z
szi.ó, Budcf1Je!l t, V. ker., f(oltlÍ 'I'Y- ll. 4 •. <;2 . J. em. 8. 
H i vatalos órák csi itörtökön cl. u. 3-5-ig, yaSÚI';lap 
tem plomozás után lO- ll-ig. 

A KOLOZSVARI UNITARIUS NAPTART 
_ (az 19:19. évre) - amely már megjeleni, csal, az,ok

nak küldhet i meg Ira tmissziónk, akik ez t nála elö
j eg'yzik. Ara m integy 60 fillér lesz. 

A "NfAGYAH ORSZAGGYÜLÉS ö)'ömmel fo
g-adta. a visszaté r t Felvidék képviselőit. Ezzel kap
<'solatball a P esti H i.rlapbal.l d·/,. Sikló ssy Lú:::zló 
felelevelllti azt az emlékezetes alkalmat, <1mikor 
1848 július ll-én az unió r évén visszatért Erdély 
követe i is m eg:;el euuek a m a g yal' parlamentben. 
.Az akl\01' behivoit er délyi köyetek között egyh~í
a!1ü:nal, két érdemes tagját találjuk, mi nd a ket
tet m int H áromszék vármegye kikiildöttét: Szerd
I vá'uyi Gyula földbi r tolwst és Berde 1\iózsút. Mind-

• 
kC'tten sokat dolgoztak eg'ybázi ügyeinkben is, s 
Berde M6zsa, a ki a negyvenn yol ca s idők utúu 
Jl;.'-olcévi várf'ogsagot is szuHyedett, 'mill iós alapít
v;'t11yúval tette lehetövé a századfonluJó l:l lkal mú
\' al a k olozsvári új k oll égium fel építését , a ,.Berde
cipó" néven köásmertté vúl t a!;a,pítványúból lla
::;-:\7011 soka.n r ésZ$sültek olyanok is, akli, most mi ut 
lapunk o lvasói öl'ömmel olvassák ezt a kis aJlw
IOlllszel'ü felelevetlÍtést. , 

BRASSAI SAMuEL UNITARLUS EGYESü
Ll:!~11űNK lleO'l'ven J)en o'őt adomúnyozotL az Uni· 

~ '=' ' '=' 
t~jl'ius ·Él'teslt.ö javára a Pl'oteshins Di ákszövetség· 
iől k i es~l, köíjölt sajt6tá m ogatásból. Ennek H Z ÖS7,

s;.;eg·nek felhasználásúval v<Ísú l'oJtunk egy szek
l'(.nyt, melyben most együtt őrízziik lapunk ,'égeb
hi szá mait és l,iadóhivatalunk ínls:liL ' eÚmOg'fltú
sukat és érdeklődésüket köszön jiik. 

l\,[ AGYARK urroN NYARALO g,yo l'rnekeillkct 
hívtuk össze nov, 20-km tes tvéri hllúlkozóra. a 'Misz
s/ ió Ház gyü lekezeti tenn ébe, <lho l a hí vó SZÓ I',l 

!talvan budmJesN és 1)esfkörnyélr i YHermek [J/líill 
i;ssze és néhú ny Ót'út kudve~en tölLö ttek l'g'.I'iilt. 
i'\őszö\Tet"égtin k sZC1'c tettel g ondoskodoL!. hog'Y a 
közelről és túvo iJ'ól öss\',egy i.ilt gyermokek é!'} az 



, 

ől'j:el elldséd s:dilők is. egy ('sé~zű meleg' tc,jszin· 
klllO." ~<1Jwót ]':<'lp:iulIlJk. omlós brióssal. Nőszövet
f.i(~giink képviseletében !Jol'obás hfvánné Óf.; Ji'e~ 
H'IICZ .lrj ~sefllé tisztele tcl" asszonyok voltak ft k is 
g')'cl'Ill c klwdscrcg jó l elkű h{n .. iasszoll~'ai. A gyer
mekek ncvébol! if.; ],öszö ntjiik nőszövctsógüllk ~H· 

dozl.1il,és:f.ségét. s hisszi.ik . hogy ez a talú lkozó is 
erős Hell.e <lZ Öli tudatos és hitéhez ragaszkodó, egy· 
!luis 1JIf'IJctt doJg'owi tudó k is uuitárimiOk tábo l"át. 
.\ t<l\"llszi ia lidlwzói yuluho l a szabadban szoret-
11<'11/\ IlIcgtartani. 

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEINK -
BUDA P ES11J!JN az egyhúz;közsóg J(ohá/'.1J -ttfcoi, 

leJllpoJmúb:1Il kaní.csony első J\apj~ll1 délelőtt 9 01'a
kor prédikál Ba l' abús Ts tvún. ll l'vacsora i hCl:;zódet 
mond Józan l\liklós, Kar<Ícso ny másodnapjil11 rá
dión közvetíte tt Isteut iszteleten p l'ód ikúl Józan 
M iklós. íl!'\':lC!)O rlli beszédet. nW' ld Bm'ab;is Tst.dI.H. 
;:t ' jt/h,szió Ház Hőgyes End r e-utcai tempolmába ll 
e ll';ő napján di>l előH 10 órakor prédikál és úrva
(sol'ni bes'ddet nlOncl ch, C~ik i Gábol', IlHlsolhap
iún IHédikcíl és llrvacso1'ai beszédet mond Fel'ellcz 
József. Budape~.;te ll (( JlI.4V-felcpi imaházúan mil
sodn;1pjún rJ é lutiln 4 órakor Isten tis7.teletet tart 
Bal'a bits Is tván. 

-
PEsrrKöRNY]~j{EN a z alább helyeken t:1l'-

tllllk I st(l ll t isztelctekct : Pes / szenfZő1'inccn a z uni
túri us !cmplomuan dél e lőtt II órakor l{al'á csony 
e l s ő Ilapjitn pl'édik <l l Ófo\ úrvacsonl1 beszédet m o nd 
Fel'Cll CZ József. másod napján prédildl és úrva
('sorai ~cszéde t m ond Gálna Súnclor. Csepelcn cbő 
napjim délelőtt 11 ó l'akl) l' p r ódikól és ürvacf;o l'ai 
beszédet. mon d S 'w n1-Ivúnyi S:indol', BUffa,J'okoll 
első napjún délutún II órako I' a r el'. telllJ1lombnll 
prédikill é~ ún-ac~o l'a i heszédot m OHd Gúlna S:Ín
elOl', Sa s/talmol/, m;lsodlluJljúll clé lu(ún 4 órak'H' 
Jll:édiká l Ó:; ÚI'\'HCSOl'<li beszédet mond F e r encz 
.Jozsef, 

VIDEKI~N az cgyhúzl,özségcJ.:bcn és a szór· 
,'únyokban az alábhi heb'ekcll ta rtunk I stentiszte. 
Ir::,teket: IJel!l'cce1iúen a z unitárius tcmplol~ball ka. 
nicsony mU"iod Ilapjflll déle l őtt 10 órakor úl'va
;;c l'aos,í'tit~"HI eg:\'~('~~pcso,lva (~I', Csiki Gábo r, 

~v(lVanlJa~l, az ull ltal' llIS Illla hu1..ban kUl'ill.!.-lOl ly 
IlH1 S,od llaJlJa n délelőtt. Dm'kő Bpla, Dwwf)f( I",;on 
k:tl'acsony 'llúsodllapjún délelőtl ] 0 órakor ·ÚI'\'U-
(,~ol'ao'-·zl·"<"", 1 eg I 1- I' I -I - , 
, ~ J " ~ ,,,< y)O ~a[lCSO va cs <: e utan 2 1)1'(11';01' 
I ~ S'l,on t-~,vúnr i S áJ ld ol'. Piize ..... (Jym·;n((lo'il karú-
(·f., Oll~' cl<:o lll' -.- d'll" t 9' , " P,l<l1l C o ot ol'nko r Ul' VaCROl'aOSZ-
tassal 0 .... vhol,-00c801,-, 'D 1- B 'I I"'{ ", , .,. , u, '< UI' ,O ea, f O( 'I1W 'i!OVO-

'<;,á 1'licl/}e)~ az lJlli t{I1'iu fo\ temp lomball déJelött 9 Úl'l!-
kOI' 1u1l"ICS01V I ," " , 

, ,< • 1 . C <; 0 lUlPJ<Ht un'a(' " ol'})o~ zlil"; :'la l 
Bl1'ó LU10fo\ tlc'·h, l'" , 9 0" '" \- ' . I -, 1 ' 1 " ." ~ ' J " ,Ol' ( ~S Il WSOC llap:J~l n (O -
(' In it fl 0rakol' ' ., B ' '6 L - T? 

" ., l . ., II aJos. I\.ocsonlo1/. IW1'á efOOllV 
elso l1;llljan az ,l" 't: " , . , " . , . , .I uni <llI US t emplcmbl!l1 J) r c<:h l.:n I 
CR Ul' va Cfwrut O,,·,t P'tl " I t' , " , . • .. ,.,,, - l O s van cs o vegz l a ~zo l -
~al atot 1I 11nCI) cl "ő ' ': \'1 ('" .. 
\ ' \ I" , , " naJlJ.l1I (C u all es Ula -;o r!n 31).1<11l 

, " (' nit eF: de l F ' . P t - - -
1" " , II <lll I S , o llen'rI/ ban, k~lI'á('so ny első 
·.lP,l11 IL lll' \' ;l('SOl'aoszt Íl ssa l eg;dlcl.:: a!lC~O It T "tell -

PESTVIDEK 

'. KlS~E~TE,N december l 8-án dé lut<.lu 4 óra ko!, 
S;re llt-l v<tnYI SandOl' lelkész tart l sten1i sztell't(>1. 

PES'rS61~N'l'LÖRüICI UNITAlU lj-S 'O(-)C<ZO 
VF,'I'S"GŰNK . ,," ~ . 

:' ', ~.. l ~~ovemb~r hó 20-án déhltílll ny itotta 
mo!:, u,ua ? ~yulekezetL terem kapuit, hogy ott a 
gy ul ekezeh e let lcmplomutáni m<.lsodik ottlo , _ 
h ··d·· .. 11 l n ~t 

nu ll, ,VO~O lessc m intlazokta. akik él'deklöduek 
nWll kuJtl es törekvésc i iránt. Pothő lstvún nó t.isz, 
t eletes aSSzon y elnö!<nőt lelkes segítőtársak vesz 'í 
!, örül, akik minden egyes al1i::alollll'3. kclleme ~ . ' ~ ,~ 

' I ' . ~ mu 
S O I:~ a ,~ ltfl,~-I ak ?SSZC, mely a megjelentelwt va lóban 
~~' ~nY.ol'~od letl. A g~:i.iIokezeti termet a. pcstszent-
10rl11CI hl\'ek lelkes aldozatkészséggel a n yá l' vé
.'~e~tével ú jra d íszítették, az aS;dalQka t is 'szépen, 
~7,ckely motívumokkal kifestet.tók , s a tOl'em m Ol" t 
l1emcsak szép, de kellemes és otthonos benyomilst 
ke lt mindazokban, akik ott ö!'szegyiilckc7.Ilek, :\ 
pesh:! dél(i ,gye rmekeknek egy k is lelkes csoportja 
Petho I stvH Il cserkészcsapat pal'ancsliok és D el'zsi 
,Tózsef apród\'ezefő vezet0l"é\'e l ugya u itt tu r tj a 
összejöveteleit, s alkotn l'pszél képez ik Jáno"i Zsig
mon d eser1{é":t,c~n.patlluklHl.k. A vallúsódkHt mill 
dÜH hétfő n délután llg·~' au(~sa\.; a gyülekezet i tcrem 
heli tartjúk. A nov. 20-i ünnepélyen D ávid Ferenc· 
től JózHn )\l ikJós piisröki "ikú l'ius em lélwzcLt meg-, 
;"t k i bCf.;zéd~he)l ep:y háza lapító !)iispök li n k hüsógét 
é~ lelki)t állította fig~'elmes hallg'atósága elé, A 
m'ÍÍsol' több i r észé lH'1l Szokolayné Tompa Múrla 
l,:öltcmé nyekct adott elő, Konic s L ász ló hegedült, 
Csaba Nándor vi chllH köJtemen~'ckei szavalt, SÓ
h 'om Ernő é nekelt. Kovács Jenő lell,es RZ3\'akKal
megnyitotta és bezárta a. teaestéb' t, , 

, 
V I D E K 

HODMEZöYASÁRHET.JYF.)[ a z advcnti va
!o;;'trna nokon délután 5 órakor Istent iszteletet {"nr
tolt Híró Lajos lolkéc;z, NovembCI" 20-lín dr, Onnos 
P;U főorvos. eg-:dléJzköz!'égi gondnok tartott n:tllá
SOR cstély 1{C1'etphcn előadást. .A ~ ze l'eteh'clldégi5ég 
ti::;zja :iövcdel11léi a kUI'úcl'on y faiinllcp élyeu kíníll
,irlk I'c lhn "znú lni, A gyel'm ekek kal'<Í cSO llyl':lÜnll e
pélyét az i~kol{l ban szerdán , clccemhm' 21-é lJ dél
II UI II 4 Ól'ak O l' tartják. 

FüZF.SGYARMNL'ON al: unit:írills isko'ltílWll 
ol g-yc l'm elwk l\Ol 'a csonyfaiillncJlél~'ét 23-áll délután 
In d;iák meg- ~zép ii lt nepség kel'etéheu. mol.ret. ÖZV, 

!O,,('se.<; .L úszlól1é t -anítónő készít elő, 

SZÚRV.\ NYAINKHAN december ]S-án az 
nlúbhi hcl y" lu'n t<ll'hlllk Tstcn1 iszfe letet Úl'\'IJ~~,Ol'a
')s;dús<la l ('gybeka pcsolva. Bék ésen /lZ c\'lwg'clikus 
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inmlc l'e mben délclő~t 10 ó rakor: D a rkó B éla, G:lJn
lrin a rel'. templomban dél e lő tt II órakor Ferencz 
József. K ecskemétml az evangóU!;:us temp lomban 
I'é l II ó rakor: dr. Csiki Gábor. 

SZEGEDEN A REFORMACIó EMLI~KűN
KEP BN a 'l'i sza száll ó nagytel'mébe~ hatalmas I.{~ -
7Őnsóg előtt tHl'tották meg a l'eformatus. evangelI 
kus és unitltl'ius egyházak közös ünnepségüket. Az 
jilluepólyen a zá ró heszéqet Bíró L~jos hó(lm ezó
vásúl'helyi lelkésziink mondotta, aklllek gondola
tokban gazdag beszédQ mély benyomást Leit a 
hDllgaLósl:Ígra. Nagyon .';;ajnáljuk, • b?gy besz?dét 
IHjJunk mult számában, 3nyagtorlodasunk lmatt, 
közöln i nem tudtuk. Az ünnepólyen szegedi leány
egyházu nk hívei is jelen voltak. 

KÜlFÖl D 

• DR H. J. fIEERING, az unitárius ifjúsági 

vi lúgszövetség fő t i tká ra szeretettel I{öszöntötte 
ifjús11gunk.1t abból az a lkal omból , hogy a felvidéki 
teriileteket a népek közötti békesség megóvás{lval 

legalább is részben v isszakaptuk. 

AZ UNITARIUS VILAGSZöVETSEG ,f,iú
sclgi kon ferenciá ját a jövő nyárou aug. 5-12. nap 

jai között fOJXja megtartan i. 

AZ ÖKUMENIKUS IFJUSAG! VILAGKON
F'EHENCIAT, melyen fl v ilág keresztény ifjú~á
gának képviseletében 1500 kiküldött vesz resz t, a 
hollandiai Amszterdamban 1939 július 26-tól aug. 
8-ig tartják meg. A mozg'alom ti tkára P . C. Tou
'I'('i.lle francia pl'otestáns lelkész nz elmult héten 
:Magyaorrszúgon tartózkodott S ekkor történt meg
hC' szélések eredményeképp~ örömmel közölhet jük, 
hogya 25 tagú magy ar delegációbau egy helyet 
felajánlottak az unitárius egyház ifjúsági mun
kával foglalkozó !,ik ii ldöttének és eg y má..,i k he
lyet a Brassai Sámuel Ifjúság i egylet képv i selő 
jének. 

HALOTTAINK: VárgCt Dénes a tordai 
unitárius és később állami fügi.mnáziurn ny . 
igazgatója, l<:olozRvárott 86 éves korában e1-
húnyt. A megboldogult m int fialal unitárius 
lelké, " két óvct töltött a ng liai tanulmányuton 
fi buzgó munkása volt D. történelmi tudomá
nyoknak Legjelesebb munk<:l,ja a tordai unit~
l'iu~ i sl<ola tÖ l' téneténpl.;: vaskos monog l'á fiája. 
D1". V m'oa Béla erdél yi püspökünk édesapját 
gyászolja az elhunytba n ~ akinek emlékezetét 
mi is krgyclcttcl és tisztelettel őúzzük. Tol'
dán az uni tárius templomból temették el nagy 
l'éS7svét m<>lIett, - IYfignlY J ózsef író, aki min
dig él'ch\k l öclé~ t tan usított: konferenciás moz-

, 
galmunk inínt, ('Ih un yt. Szép családja bána-
tában mi is o~ztozuDk. 
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HIVATALOS RÉSZ 

~r.á m: 576- 1938. 

MEGHívó_ 
A bu"Ctpesh unitá,'úrs egyházközség 1938 

rlecember 18-án (vasá1'1'Ctp) d, e, II ól'akor a 
templomban tartja 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT, 
nlClyl'e .:lZ összes adófizető híveinket szeretet
tel meghívjuk. 

Blldapest, 1938 december 9, 
/J,., [(OZ"", Jenő s, k. J óz,,,, Miklós s, k. 

gondnok lelkész-elnök 

1'á?'qysorozCtt: 1. Elnöki' megnyitó, 2, Ima
biblia-olvasás, 3, .Jegyzőkönyv-hitel es ítők, 4, 
~lnök i lcg ~li~tézett és fol;:ó üpe!" 5, E skü
tetel : Ct) fovarosl bltoktató, b) kantor a hm, 
G, Köl t~égvetés az 1939, évre: Ct) folyó pénz
tár, b) alapok és alapítványok, e) Koháry
utcai ház, cl) Szövetség-utcai ház, 7, Vallás
tanítási szabályzat bemutatása, 8. I stenti szte
let idejének újabb meghatározása , 9, Időköz
ben érkező ügyck. 10, I ndí tványok (írásban 
- előre), 

NB! Istentisztelet d, e, 9 órakor, K özvet
len utána d, e, 10 órakor ,'enc/kivül; kebli 
t,,,,áesiilés, melynek eg-yetlen tárgya DZ ist~n 
t isztelet idejének újabb meg-határozása: IfJú
sági istentisztelet d, e, 9 órakor , Rende~ 
templomozás d, e, II órakor Koháry-utcm 
templomunkban, 

J(özqyíílésen mindenki szavazhat, aki 
egyházi adóját a ' folyó évre befizelte, 

LELKÉSZll\TYUGDIJAf, APRA f, év; novem
hc I' hó foh 'amán bekü ldött kegyes adomán~okat 
/.lZ egyhá7. nevében hálá s köszönettel l:?,Ugtaz~m 
II következőkben : Sziv·ós Ottó 14 P, TarJa n _-\rpad, 
y itéz Kozma F erenc. Klei n Géza és R~i ut!er 
(lyörgy lD--lO p, LŐl'incz Dénes 5 ~, Fodor Bela 
2 p, B. Páll :Mária és Gál Mi húly (Klspe~t) l - l "P. 
üsszésen: 6!J pengő. Mely összeg az Ol'szagos Ko.~. 
ponti H itelszövetkezetnél (V., Nádor-u. 22.) . gyll " 
mölcsöző l eg' van elhe lyezve. Ugyanott 818~. bUIIl CO 

csekk lapoll bekii ldött ki sebb-nagyobb osszege.t 
bármikor ,.Nyu.q." j ~ l zéssel, szíves~1l ~og'adn,ak nz 
Fni.táriu.s Lelkészi. Nyugd'íji.ntézet Javanl. P enzbe: 
szedő megbi zottak: Lv,ss Ernő és V~~·l'.(}a. ,J?IlŐ 
atvánkfiai sz intén vá llalják , hog'y a. 1l 11 11lk l e fli~? ' 
tett kegyes .'1 dományokat hÓllapJ'ó~-hónapl'~ átszll ~ 
moljÍl1< az c:.!,yházl,özsóg· pénztal'osanak, aIn azo]a lt 
ll y ilván tartja. . 

Jö,"'őre uézve is biztató jelnek tekintem. I~ Ogy 
az esztendő 11 hónapja altat ezen a c ímen befol yt 
ndományok öss1.ege: 873 P 69 fillér. Ami tU'ánybnn 
áll az eCld igi bo?zájáruhissal. Kérve-kérem kcd~es 
H.ívci nkct, hogy ezt az Alapot későn -kol'á n tcl:Jc:~ 



buzgósúggal hiJllOgasföák, ki -~i II 

és jó SZi\7ének sugallata szermt. 
maga tehetsége 

Hitl"okoni szíveB üdvözl ettel 

Budapest, 1938. XII. 10. 
Józan JJf ikl6s 

püspöki vikárius. 

AZ "UNl~'ARIUS ÉRTESl'fö" régebbi, 1933-
1937. évi évfolyamai néhány példányban kapha
tók kiadóhivatalunkban, évfolyamonként három 
pcngős ~í t"ball. Elsősorban is előfizetöinkuek ál
lunk rendelkczésükrc. hogy esetleges hiányzó év
folyamaikat. vagy példállyaikai pótolbassák. 

Előfi :tetőinket kérjük, hogy esedékes tartozá
:mkat még ennek az esztendőnek a folyamán ren
dezzék. Támogassllk lapunkat a zzal, hogy előfizc
tésüllkkel hozzájin·ulunk az unitárius gondolat 
terjeszteséhez. Barátaink és ismerőseink körében 
szerezzünk új előfi zctőket. , 

Az év folyamán kapott jó tanácsokat és támo-
gatást a szerkesztőség és kiadóhivatal nevében 

, 

szeretettel köszöui , , , 

, 
- ;iJ'( l?erencz J6zse f szerkesztő. 

" TEhlPLOM}:~PITÉS ,KOCsol:don, ESzatmál' 
ll1egyei községben. a hol ezelőt.t az unitári us nevet 
is csak hallomásból ismerték, csaknem teljesen ké
!-:zen áll az új unitá rius templom. A maga nemé
hen épí tészct.i remekmű, dísze nemcsak a fa lunak. 
hanem az egész vidéknek. Szinte László műszaki 
főtanácsos va lóban bilszke lehet alkotására. Hálá
föaIl köszönjük mindazoknak, akik áldozatukat. er
re a nemes célra leró ttálL Megnyugtathatjuk, hogy 
jobb célra sohasem adakoztak. Sokall ' vanna k 

# azonban híveink között olyanok. akiknek nevét 
szintén szeretnők a jóI{e.dvü adakozók listá:iá n lá t
n i. Rcméljük, ami késik, nem múlik. A z új egy
),:özség még· t ovábbi nagy feladatok megoldása 
előtt áll: gyülekezeti teremrő l és papi házról is 
gondoskodn ia kell. Szeptember l-től november 30-
ig a következő kegyes a dományok folytak be : dr. 
Havas Béla Magyaróvár 25, dr. Benczédi László 
5. Molnár János Csepel 10, Unitárius EgYh.:iz hí 
yei Füzcsgyarmat 80, dr. Benczédi László Bp. 5. 
dl". Klein Arthur 50. Liebenberger Ferenc 5. dr. 
Szin te J ános 20. József Dezső Gyula .12. Paál Má
I'i a Bp. 7, dr. H avas Béla ~fa.gyaróvá r 25, dr. Ken
decsy. P álnó Dilnapataj 5, Kovúcs Vilmos Nyír
e~yhaza 2, dr. Benczédi László 5, dr. Pntnoky 
Laszló 10, dr. Egyed János Debrecen 5, Tiboldy 
GJ:ula 30, Dcrzsy Kálmán 10, R édiger Béla 2, vitéz 
SZll1te G~íbor 2, dr. Lőrincz Ákos 2 Hautlel· György 
9.GO. özv. Páll Miklósné l, (ll'. K~zD1a Jenő 100 P. 
Az ~dományok összege az eddigi nyugtázásokkal 
egyutt 1490.50 pengő. 

, 

dr. Csiki Gáho?·. 

UNT'I'ARIDS KÖl\'YV'fARUNK vezetősége 
KZCl'eteiteJ ké ri a kedves ol vasót, hogy ha birtoká-

ban van, kegyeskedjék az alábbi könyveket (n .. _ 
vek~t) k~u yvtárunknak ajándékozni vagy cscr~~e 
h?,kuldem, ~O~y azokal bekötteivc elbelyezhcsse a 

1
··1\??yvtár er t~kes anyagában. Cserébe $zlvesen 
uJalll fel a konyvtár fölös peldányú kön k t 

fl "t k yvee vagy o you·a o -at. Bcküldendő könyvek: 1. U ._ 
t ', k·'· .. t' V '" anus tSn:onyv. ar: . füzei' : .. W az unitárizmusl" 
Barmley E. utan. XXXI V - XXXVI fü ze t· R· 
vid bes:r.édek gyermekeknek". LIV~LVll. ·"ii:ee~~ 
.. A Mi AtY~I~yk." I . F . Clarke utá n. _ 2. Kcmym.6 
!"erenc: ~a~ul Ferenc. :Megjelent Kolozsvárt, 1906. 
evben AJtal K. Albert nyomdá:;ában . . (Könyvtá
r~~kban .~évő ~éldány~ hiányos 1- 124. lapoll.) Un'i
la;Hus kQnyvtarwnk cune : Budapest. V. kel·., Ko
hary-u. 4. sz. I . em. 8. Hivatalos órák: csütörtökön 
d. u . 10-1l-ig. ahol bármilyen címü uniárius vo
I'latkozású könyvet hálás köszönettel foagdunk és 
ElZ "Aran yk.önyvbe" beírnnk. László G,vula. 

KEDVES TES'llVÉREINKHEZ kérő szóval 
járulunk a Szentábrahúmi pihenő ügyében. 19a5. 
év szeptemberében inditottuk Illeg a gyüjtést a 
Szentábrahámi pihenő alapja javára és azóta ö SJO;

szesen 1802.56 pengő t gyiijtöttünk össze részhen az 
erre a céll"a beküldött összegekből, részben Jeve
lezőlap á rusításával. E'l..ekről az összegekről ked
ves lapunkban időnként elszámoltunk és arról is 
órtesítettük kedves olvasóinkat. hogy ebből az 
összegből 1224 pengőt a Szentábrahámi pihenő 
épitési köl tségeinek r észbeni fedezésére, 200 pen
gőt a Pestszentlőrinci leányegyházközséguck ado
ményképp a templom építéséhez, 300 pcngőt félre

' tettünk a pihenő ú szómedencéje költségeinek rész-
beni fedezésére, 10 pengő t a dtunk dr. Iván Lúszló 
pihenő! emléktáblája köItségeire. 18 pellgőért a 

, .' , 
pihenőbo faliórát vettünk. ez összesen 1752 pengő, 
ezek szerint a fentomlí tett küiön célra szállt ~OO 
peng·ő1l kívül r endelkezésre áll 50 pengő 56 fillér. 
fi'lindezt abból az alkalomból emlitjlik meg· kedves 
testvéreink előtt, hogy tisztelettel bejelent.jük 
abbeli szándékunkat. szeretnők tovAbbfoly.tain i a 
pihenő gyülekezeti termének l"eodezését. Szüksé· 
günk volna az istentisztelet alkalmából alTa. hogy 
az asztalt. leferithessiik egy zöld aszfalterítővel, 
bibliát tehe~sünl{ a szolgá ló lelkész elé. énekes
kön yveket a hívek részér e. A jövő oyána ezeket 
szeretnők ren dezni, hogy lépésről lépésre hahvIva 
mi nélotthonasabbá tegyük a pihenő g~7 űléster
méL I smel':jük a mai llehé~ helyzeiet. tudjuk., h~g:r 
sok fel é kell az a ki s összeg, ami hl ttestvol'elllk 
l·e ndeikézé~órc illI. de szívü nk sugallatú rn. hall
g-atva, en e a célra, azonban mindny:íjan Jrj~~l1k 
l evelező l apot. .Leyelező l apokból mi mar szep osz
r; ;r.eget gyiijtöttünk eg:vhe. köriilbcliil 100- 120 pen
gőt. '.risz teleitel kérjiik kedves hívei nket.. l!?g·y. a 

. . , .... ,. I " I ' '1I'c Il 'SZII'II,ak [el ka l"H CSOnyl es llJeV I U( voz esel ( , <~ •• < ; , • 

l ovel ezőhlpja.inkat. amelyeket 6. 8 e~ 10 fdlercs a~
ban á rusit.unk a Kohár.y-n. 4. TI. unitárius lelke
Bzi irodában. Erre Jeg·a U{alm3sa bb idő a rendes 
is tentisztelet utáni idő. filindenki mtü· egY lc\'~
lflzőlap vételóvel is :iót tesz a netl1~s iig'Y}l"del~e
ben, külön áldozat nélkül. VáSÍl rolJuk sa:/a! lo\,e-
lezől apjainkat. UjvlÍ/".1J La s?ló. 

XVII. 12 , 



Islenliszleleli sorrend 1939. j anuá r hóban. 
H O L I )Ialyll!; I Maly I S&Olg']MO~ v~g.1 

______ ~~~------~.,~'~.. ~6~"~b.~'+_-----------
A) T emplo mo kban: 
V., Koháry-utca 4. . . . 

• • 
ll, Hi(Jtl HD dr~·n .1, (llmlihj(l 

(Rákos-utca) 

S) Körzetekben : 
X .• Máv.-Ielep. Prel. Imabál 

• • • 
c) Pesrkö rnyéken: 
Csepel . . . . . . 
Kispest . . . . i . 
Pestszenlerzsébet . . 

, . 
pt:slszentlörinc 

• • 
• " 
• -
• • 

Rákospalota . . . . 
Sashatom . . . • . 
Ujpest . . . . . . 

Dl Vidéke n: 
Debrecen-Hatvan- u.24. 
Dunapataj 

" Eger, ref. templom 

1,15,22 d.e. 9. Józan Miklós 
8 29 d. e. 9. Barabás István • 

1,15,22 d. e. lU d r. Csik i Gá bor 
S,29 d.e:.l0. Fe renCI József 

1 
15 

15 
15 
8 

22 
1 
8 

15 
22 
2~ 

I 

8 
29 

1 
8 

22 
29 

d. u. 4 dr. Csiki Gábor 
_ .. I Szent- Iványi S. 

d . e. 11 Ferencz József 
d. u.4 FerenCI József 

• " 
dr. Csiki Gábor 

• • Ft:rencz józsef 
d. e. 12 dr. Csiki Gábor 
d.e . II. Szent-Ivány i S. 

" • Barabás Is tván 

" • Ferenez: j ózse r 
• j ózan Miklós • • 

d. u. 4. Gálna Sándor 

• , Gálna Sándor 

" • G~ l na Sándor 

d . e. 10 Ferencz József 
lo. iO do.! Józan Mik iós 

Buabás István , " 
d .e ll . dr . Csiki Gábo r 

Nb ! Aláhuzott dá1umokon urvacsoraoszl3S. - Egy~ 
házi adÓ befiJ.etését azért szorgalmazzuk, hogy végső eset
ben ne ke lljen hatósági behajtáshoz fOlya modnunk. Pén z~ 
táros : Zsigmond Lőrinc. Hivatalos órak : déle l őtt 9-I., 
délután 4- 6. PénzbeszedO k : pesti oldalon: Lux Ernő, 
budai oldalon : Varga jenő. Kérjük hiveinket fogadják ö ket 
megértéssel. UgyanOk átvehetik a le lkészi nyugdija lapra 
küldött adományokat is. - Egyházközségünk csekkszám
lájának száma: 30.400. -

Felelős szerkesztő és kiadó : Ferencz József 

Szerkesztőség és k iadóhivatal; 
BudaDest, V., Koháry -utca 4. Telef on 117~529. 

Előfizetési díj egy év re 4'- P, amely 
bekü ldhetö a 30.4CQ számú postata~ 
karékpénztári fo ly6szamlára - (csekk~ 
lulajdonos: Unitárius Egyházközség, 
Budapest). 

A lap tulajdonosa a Budapesti Un itá rius Egyházközség 
A .Hi~alalo~ r~szu C. roval a Magyar
orszá~ 1 Umtán us Egyház bármelyik 

szerve által bekti1dött hivatalos közlemény t ta rta lmazza 

Női és férfikalap nagy vá
lasztékban - modelek után 
alakítást o I c s ó n v á I I a lok 

ÖZV. Péter Jánosné 
VIII., Baross-utca 82. 
Unitárius hittestvéreim támogatását kérem. 

A megbizható üzletben való vá
sárlás örömmel és haszonnal jár I 

Vásároljon tehát 

üzletében. 

Férfi és .nő i szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk . Mosóárúk, !lanalek, mérték

utáni férfi fehérneműk stb . . . 

Férfi és nöi konfekció osztály: 
Kész kabátok, ruhák, pongyolák. 

Esőkabátok, balonkabátok, munkaköpe
nyek, munkaru hák . 

IV., Petöfi Sándor-u. 3. az udvarban 
Udvari helyiség - kis rezsi· legolcsóbb árak I 

" Hittestvéreinknek árengedmény! 

Utánaküldés kizárva! 

Uj • clm: 

-

• 

• 

Nyomatott Maté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII .• József-utca 61. _ Telefon : )·392- 59. 
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