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Megváltás 
Inón ,Ol a nap és az olajfakna~ nincsen arnyékuk. A leg 

likkastló h a hegynek nincsen egyetlen forrasa. Golgotha C5UCH 

sivara" mered az égnek 5 oldalit nOrke gyászba vonja a meg

perueIt avar es az áthevoll kOtörmeték. 

A nehez ktrtszt nehezen közeledik a tetO felé. Jajgató an 

&zonyok sarO könnyhullatással, rongyba burkolt férfiak vuztett 

reményekkel kisérik a drága fát. 

Alant a varosban mulat a synedrium, hetvenkedik a római 

katona, tombolnak az irástudók és dőzsöl a bOn. 

A kereszten végigcsurag a Megváltó vére .• Egy ujItóval, egy 

elégOletlennel kevesebb- _ mondják az irástudók .• Egy ~ldány

képpel egy enménnyel több- mondják a hivők . 

• Mtghalt 6 vele eltemet jOk a századok minden alkalmaU.n· 

$ágát- _ mondják. a hatalmasak. .Ftltdmad és feleletei kér a 

'unved6 o6ért, az elhagyott gyermekért es a megigázott népekért

- mondják a lők . 
• Pibenjank: Nmcs immár veszély· - mondják a IrőnuiOn. 

RemtljUnltt ~Ez a példa 5u.badságra tanit- - mondjak a ltatakom

böban. Bot/ha Mlk/6s. 
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Halhatatlanság 
(Channing E. V. gondolataiból) 

Szilmom~8 ft lerm~szel é s II kinyilatkozl8.lás ugyanazon ll. 

hangon zengik az ember jövő életének nagyszcrü zenéjét. 

Az fl gondolat, hogy oly tehetségek. mini az ész. lelkiismeret 
és erkölcsi tIkaral elpusztulnok cs az isteni lélekkel rokon ener
giákat éppen Tereml6jOk 8. megsemmisülfsbe viszi, hogy az igazalig 
és ereny, az Istennek eme képmósai, elhlllvényuln ak az erkölcsi 
tökéletesedés lelé való haladás szinte o.z ul kezdetén keHé törik -
oly gondol8\ ez. amely alkalmas elcsllggeszleni bárkinek a lelk!!!, 
aldben sajál szellemiségének öntudata többé-kevésbé ki van 
fejlödve. Mtls szavakkal - ,mennél hivebb 8. lélek Istenhez és 
önmagához. annál inkább csüng ez örökélet gondolatán és annál 
inkább irtózik al. örök megsemmisüléstő l, mint valami roppanl 
veszteségtőL A [élek pusztulása nemde valóban egészen más dolog 
volna, mint az anyagi dolog pusztulása 1 és ez utóbbi nyujthat-e 
képet vagy analolciá l az elöbbire 1 Számomra az a kétSégtelen 
tény, hogy a lélek az örökéletre szomjazik, és pedig oly mértékben 
omint Teremtője okora tából tölti be, ez ellenállhatatlon bizonyitéka 
annak, hogy halhatatlonsógra vagyunk rendelve, 

• 

Midőn a ml erényekkel ékes barátaink elhagyj6k a földel, 
nem tudjuk. hogy hová mennek. Szemeinket nem fordithatjuk a 
vi16gegyetemnek egy helyére sem és nem mondhatjuk. hogy ök ill, 
vllgy ot! vannllk. De a mi tudotlonsógunk ezen a léren mit sem 
számit. Mert Ol. igazán nem fontos, hogy a térnek melyik része 
foglldja bl' őke\. De mig arról nem szerezhelünk tudomást, hogy 
hov8 mennek, 8nn61 ink6bb tudjuk - és ez sokkal érdekesebb 
hogy kikhez mennek. Nem tudjuk, hogy hol fl menny, de tudjuk, 
hogy kik v6n ntlk 011 és ez fl tudás a szemlé1eidésnek és az öröm
nek végtelen lehetŐ Ségeit nyitjfl mell" Izlimunkra. 

Azok, tlkik a földről az égbe szüleUek meg, azok nem csupán 
Jézushoz él (I tiszto lények nagy hírsaságá hoz é rkeznek meg. 
Az I stenhez jutnak el ök l Lát jék ől munkéibftO 8 fénynek egész 
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uj sugaraival megvilágitva. Sót mi több, ahogy az Irás tl'lnilj ll, lát
ják 61 szinről-szinre, azaz a legközvellenebb érintkezésben. Az 
egekbe sz6][01l lelkeknek milyen uj kapcsolatai vannak a Mindenek 
Atyjávall Mily közeli, mily gyöngéd és egyben erős és mily ujjongó 
ez II szent viszony I , . . GS a mennyei boldogságnak ez a lé
nyege. 

Mily nyilvánvaló. mily ragyogó c nagy igazságnak értelme \ 
f:s mily gyengék azok az érvek, melyekkel a kétkedők szokták 
támadni! Nekem csak egy kifogást lehet lenni a haJhatatll'lnság 
ellen (ha ugyan ez kifogásnak nevezhető) és ez ennek az igazság
nak roppant nagyságából támad, trtelmcm sokszor összeroppan 
sulya alatt és elvesz merhetellenségében; alig akarom elhinni, hogy 
ily nagy jóság van elleve az én számomra. Ha magamba mélye
dek és elgondolom, hogy én élni fogok az összes, eljövendő ko
rokban, hogy én lulélem ezl a főlde t és a fölöllem kiterjesztet! egei 
és megfogok tisztulni minden tökéletlenséglől és ielen életem min
den tévedéselől ; ha elgondolom, hogy az angyalok glóriájába fogok 
öltözködni, hogy érlelmemmel majd felfogom. tiszta érzéseimmel 
átölelem az egész leremteH világol. melyhez hasonlilva e föld csak 
egy porszem; ha elképzelem magamnak, hogy akkor majd látni 
fogom a mindenséget a látásnak oly tökéleteuégével. meJy meg
mutat nékem még csak nem is sejteti szépgégeket, rendel és har
moniát; ha elgondolom. hogy olt találkozni fogok .. jókkal és iga
zakkal, ... hogy együtt fogok társalogni Jézussal a bariliságnak 
igazi meghitt hangján és főképen, hogy közvetlen érintkezésben 
éHhatok majd Istennel, oly bels6séges módon, melyhez hasonlitva 
minden fö ldi benső viszony csak halvány árnykép; oh, ha jövő 

életemnek ez II képe lelkem elé rajzolódik, miközben remélek, {é
lelem fog el es rettegek: a kegyelem roppant nagynuk lútszik. 
jelen gyengesegemnek es méltat!unSágomne.k tudata pedig nagyon 
erős. hogy ily dolgokat merjek remélni. 

Angolból fordilOlIa - JI -

A Magyar Unitárius Nők Szövetsége 
alább következő ismertetését kOzzétesszllk abban a hitben, hogy 
szolgálatot leljesft Unk hazánknak, uj munkatársakat szerzlInk azok
nak táborából, akik eddig lávol marad tak lótun k, tatán éppen, 
mert keveset, vagy semmit nem tudla k rólunk. 
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Szovetségunk [922-ben alakult meg hivatalosan, mikor is 
célját három kérdésben 8zövegezte meg abban a felhivásban, 
melyet kibocsátott: 

Akarod-e egyházunkat nemes munkájában szereteltel lámo-
gatni? • 

Akarsz-e szenvedő embertársada n tehetségedhez mérten segl
teni? 

Akarsz-e ezek által magyar hazánk jobb jövőjén munkálkodni l 
Hogya nagyobb tagdíj senkit ne tartson v issza a belépéstöl 

_ állapítottak meg az átér tékelés után, a tagdljat évi I pengOben 
bízva abban, hogy t ehe tősebb testvéreink a maguk indításából 

úgy is megnövelik. 
MegaJakulásunkhol elég sokan lelkesen csatlakoztak - sajnos 

_ többen olyanok is, akik Osi magyar szokás szeri nt, nem sokára 
elmaradtak érdeklOdésUkkel és filléreikkel egyetemben. 

Hányan vagyunk ma? Hivatalosan értsd az aláirt "Belépési 
Nyilatkozat~ szerint 65-en (125 fölhivásból eddig csak 35 érkezett 
vilsza) tényleg körOlbelUI lOU-an. 

1929-ben 5 1 tag fi zetett összesen: 175 P-t. A fizetett leg. 
nagyobb tagdij : 10 P. 1Q - 15·en fizetnek : 5 pengőt, azonfelOl 
2 és I pengő !. 

A Szövetség dolgozó asszonyai a tagdijon fölU l tetemes ál
dozatot hoznak anyagiakban, mikor évente 5 - 6 izben szerelet
vendégséget adnak a három rendbeli (Perczel né Kozma Flóra 
Leány.gylel, Brassai Sámuel Ifj . Egye101et, jános Zsigmond cser
készcsapat ifjuságának. Felváltva vállalják asszonyaink havonta 2 
izben a Leányegylet ozsonnáin a háziasszonyi tisztet, nem szólva 
arról, hogy mikor a Szövetség anyagi okokból is - mOsoTOS 
estélyi, vagy tea délutánt rendez - a jegyeket ők árusUják, ill. 
veszik is meg legnagyobb részben. 

Az elmult esz tendőt: 

2385·28 P bevétellel és 
1883·88 P kiadással zártuk. 

A jövedelemben benne van a Tét;e szokásos évi 300 P-Je, · 
melyMI (megp6tolva kb. 200 pengővel) teljes egészében az iskolás 
gyermekek cipő uU kségletének fedezésére fordilunk; b~nne va~ 
az Egyházközség 200 pengő karácsonyi adománya, a husvé!, 
ptTAeJypénz: 165·53 P _ továbbá a Szövetség tagjai nak, hiveinknek 
és barátainknak 555 pengő! kitevő karácsonyi adománya. 
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OyUléseinket minden hónap 2. csütörtökén tartjuk d. u. 5 
órakor a Rákos utcai Missió házban. 

Munkánk? 
Rendszeresen látogatunk kb. 50 családot. Ruha v. pénzsegélyben 
vagy mindakellOben részeslletlünk az elmult esztendőben 82 csa. 
ládot. 

Akiosztásra kerUlö használt, de még jó karban lévO ruha. 
nemUt, cipőt, részben taglársainktól és hiveinktől , részben amerikai 
testvéreinktől kapjuk. 

Mivel ruhanemút és cipOt áJlandóan kémek szegényeink, 
azérl az O nevükben mi is kérjUk testvéreinket, hogy használt 
cipO és ruhanemUiket hozzánk juttatni sziveskedjenek. (Unitárius 
Nőszövetség - Lelkészi iroda - Koháry u. 4) 

Pénzsegély t adunk átlag 5-10 és ritkán 20 pengős tételekben; 
iskolás gyermekeknek kézimunkára, családoknak - munkané1kU· 
liség esetén - házbérre, szOlő anyáknak, betegség alkalmáva l, 
!Ozelő anyagra. 

Az elmult évben ilyen módon 600 pengőt adtunk. 
Lálogatunk esetről-esetre S2U1őnőket és betegeket a kOlön

böző kÓrhthakban. 
Ka rácsonykor és husvétkor szeretetvendégségen látjuk a fönt 

emlitett ifjusági alakulalainkat. 
Karácsonykor megajándékozzuk édességgel, könyvvel az isko

lás gyermekeket. 
Tagtársaink felváltva, havonként látogatják a Misszióházban 

lakó ifjúságo!. 
Havonkéni 2 izben ellát juk a háziasszonyi tisztet a Leány

egylet délutáni összejövetelein. 
TervbevetIOk, hogya különböző iskoláknál tudakozódunk 

iskolás gyermekeink magaviselete és tanulmányi előmenetele felől. 
Hozzánk forduló hiveinknek ügyes.bajos dolgaiban - ameny

nyiben módunkban ál - igyekszünk eljárni. 
Nagy vonalakban a fentiekben vázolva munkánkat - meg

áUaplthatjuk, hogy az orvoslásra váró bajokkal és a nagy nyomo-
rúsággal és szenvedéssel szemben. mely a mi sorajnkat pusztítja 
- az eredm~ny _ nem sok, talán csak valamivel több, mint 
csepp a tengerben. 

Es mégis. bizakodassal jóra való igyekvésilnkben és Isjen 
segedelmébe vetett hittel végezzOk szerény munkánkat - tudva 
azt, hogy a tiszta szándékon megpihen a2 Ur aldása. 
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Atyánkfiai! azérl ha alkalomadtán az f.rteslt6 lapjain szive. 
tekhez és pénztárcátokhoz fordulunk segHségcrl, nyissátok m~g 
kérésilnk eJőtt mind a kellő!! 

Asszonyaink I jöjjetek közénk mindannyian, kiknek közölIUnk 
a helye r 

Anyák r kik a nii fiaink álmát virraszljátok és érettök imád_ 
koztok - ha más templomban is - gyertek Ti is - testvéri 
szeretettel hivunk és várunk Benneteket isi 

Az Unitdrius N6szIJve(ség. 

IFJÚSÁGI ROVAT. 
Szép ünnepély keretében emlékezeti meg az Egyetemi !fjus!

gunk március IS-ikéről. A nivós mílsort a Rákos uleai MissziÓház 
tem plomát megtö1t6 nagy sdmu közönség élvezte, akik közölt olt 
láttuk Józan Miklós püspöki vikárius! családjával együtt, dr. Nyi
redy Jenő e. ny. rendes tanári, dr. Dézsi Ferenc láblabiról és 
számos közéleli vezetöi, akik az Egyetemi Ifjúság mozgaimát min
d ig élénk figyelemmel kfsérik és azt szivesen fel is karolják. 

Az ünnepély Szabó Elek joghallgató megnyitó beszédével 
kezdődött; utána következel! 3Z ünnepély fénypontja Dr. Simándy 
Tamás törvényszéki biró, kebli tanácsos beszéde, amelynek tar
talma magasan kiemelkedett a sablonos és általánosan szokásos 
márciusi beszédek szürke frá:!isaiból. Puritán lán-
goló hazaszeretetével, szellemi i l· Iárá-
val és több kOlföldi ~,;;, 
nak mintegy 
ifjúnak. Megmutat.,":.,,; 
egyház még a III 

világosult I 
sokszor hiába. Az 
igen ellávolodofl a 
hatalmi körök és 
sokszor öntudatosan, :,;", 
áldozó martirkénl. A IC 

. . , , 
amely 

állott a 
a helyzetet fel 

i oszlály részéről 
nH~lIán várhattu nk 

szentháromságna k 
. A gyakorlatban ezt nem és nem 

beszédei azzal fejezte be dr. hogy az 
unitárius ifjuság, amely százszázalékosan magyar, ne térjen 
le arról az - habár tögös - amelyet 1848.ba n kijelölIek, 
mert sem sem értékében senkihez sem áll jobban köze-
lebb a 4~. as. es~me, mint az emberi jOfokat, érzéseket és vélemé
nyeket mmdlg hsztelelben tartó unitárizmushoz s ennek a gondo
latnak és szellemnek legyenek a székely un itárius egyetemi hall
gatÓk p~ritán egyszerUségUknél fog.va nem csak tulajdonosai és 
hordOZóI, hanem szószólói is. Dr. Simándyt, a magas szárnyalású 
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btn&fetrt. amely a publi kumot il IAlhat61ag fe lemelte, 1I0II:r.,llIn 
ünnepelte a lelkes kOzOnlég. 

Az ünnepélyt ~Alloza lol szAmok larkllollák. Jermendy Otza 
hegedOmOvéSl és Ifj. Moravelz Oyula orgonamOvétz mellŐIn l1Ien
kedtek bele s:r.ámukkal az ünnepély kerelébe. ABrasi ai S'muel 
Unit. Ifjusági Egyesület enek kara, Borbély Pál tanár vezelbével, 
nagy felkészültséggel énekelte el a "Székely nép" dOlO kellemes 
melódiá)u, de Slomoni tarlalmu dalt. Majd Jobb Mariska nini 
akadém Iai és Dhsi Zol tán zeneakadémia i hall gat6k arattak na
vaJataikkal szép elismerést. A Hymnus elé neklésével végzl'ldölt az 
onnepély. 80rblJy Andrds. 

Olvasóinknak boldog és kellemes hCls
véti ünnepeket klv6nunkl 

Nappi nteken a Koháry- utcai templomban dé le lőtt l J órakor, 
a IX., Rákos-utcai kápolnában déitlOtI 10 órakor islenlis:r.lelel 
PassiO. énekléssel. 

Ifusviti istentiszteleteink a Koháry u templomban I. napján 
dé lelőll Y és II , másodnapján déle lő tt I I órakor kezdődn ek. Má
sodnapJán a predikációt a rádió is kOzvelft i. 

A IX. Ráko:> u. kápol nában husvét els6 és második napján 
dé l e lőtt 10 órakor lesznek isten tiszteletek. Mindkét helyen mind 
az öl alkalommal urvacsora oszlás. 

Husvét e lső napján Pes tszenIlőrincen déle lőtt 9, Debrecenben 
d. e. 10 órakor istentisztelet urvacsoraoulAssal. 

Horváth Kálmán gépészmérnök és Dr. Pdlfy Ilona Dr. Pálfy 
Móric egyhközségUnk ti szteleti gond nokának leá nya, április 13-án 
házasságot kötöttek. Il ten áldása nyugod jék meg házassági szö
veiségUkön I 

László Jánoa parlamenii gyon iró, Ldsl ló Idnos presbiter 
atyánkfia kiváló képzeHségu flál a napokban avallák a jog és 
áltamtudományok doktorává. Szereteltel köszönt jÜk I 

I Móu s Andris I m. kir. postaf6 felOgyelő atyánkfia 
april ii 4--én 62 ével korá ban hosszas sze nvedés után a lobbhazá ba 
költözöl! .. Április 7-én temeltO k a Kerepesi leme lőbc . Özvegye, 
gyermekei, unokái és kiterjedt rokonsága gyáSZOl ják. Nyugodjék 
csendesen I 

/ Jana i U n ió hitoktató letkészUnk egészsége helyreáUllására 
a dalmát szigetekre Ulazot!. KérjÜk Il len i, lityógylllA meg és Jó 
erOben hozza ViiSZA hozzank l 

Dr. Tóth György egy hkOzségi gondnok, ku rial bir6 alyánkfia 
tanulmánya - Ddvld Ferenc az Unitárius vallás me"alaplt6jánsk 
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Emlékezete - eimen m~ielent az Unitárius Kis Konyvtar 74 
számában. A tanulmányt a szerző a mul! évi Dávid Fenene em
lékünnepen olvasta fol a Koháry-u. templomban. A filuit.n olvas_ 
ható Dr. Jlikó FUMC f6gondnok h. helyettes államtitkár megnyitó, 
és Dr. Koz.mo J~nó ~yhk07sigi gondnok, orsziggyOlési képviScl6 
atyánkfia eml~bla fölavaló beszéde is. A füzet ára - amelyben 
a Dávid F. emJ~ktábJa fényképe is lálható _ Józon Mil/ás mér
nök atyánkfia fényképfOI\'élelében - 60 fillér. Kapható a lelkészi 
irodában. 

Hasdtra Channing gondolataiból adunk néhány sort. A múlt 
század 70-es éveiböl való fordítás sr.O\·~e nagy részt elavulL 
Jancsi László fel elős szerkeszl6nk fordltotta a mosi kOzOh riszt. 

A NŐSZÖVETSÉG HIREI. 
A f. hó 8-in tartott - vetitett képekkel kisért el6ldás, er

kOlcsi és anyagi tekintetben egyaránt jól sikerfill A kibocsátott 
meghivók e ladásaból és megváltásából befolyt eddig összesen: 
191 P. - f. hó IO-é,) tartotl gyuJés határozalaképpen kozOljOk, 
hogy SzOvetségfink, híven az eddigi gyakorlatokboz _ • husv~i 

ünnepek alkalmából - ezúttal onnep harmadnapján, f. hó 22·én, 
d. u. !{6 Órakor a Misszióház nagytermében ueretetvendlgsqen 
lálja a Perczelné Kozma flóra Leánytgyltt és a Brassai ~muel 

i fj. egyItI tagjait. Adomanyokat természetben a szertletvtndlgstgre 
f. hó 22-én d. u. 3 óráig kérflnk a Misslióhazba - pénzadomány t 
a N6sz0vtlség o mért _ a ltlkészi irodába. (V. KohAry lL 4') 

A Ptn;:.:tlni Kozml fló rl Leí.oye!}'tsiiltt május hó 9-én a 
Rákos·u. kápolnában hangversennyel rgybekOlöU Ady-.tsld lart 

Dí.vid FeftDC fillirlllprA ujólag adakoztak: Dr. M'tyis SAmuet 
(Nagykanizsa) 250 fill .. Krirger Tamá, ~ neje 365 fiU., Binder 
Emilné 400 lill ., Dr. Molnár Dezső 200 fill., MÓZH Mihál)' 200 
fill., KáJiny Istvánné 500 fill ., Dr. Barabásy Istvin 300 fil~ , 
Raffay Dániel 1(0) fill, N. N. 500 fill . - A gyBjlés eddIg 
147,645 fi llér. GAl Miklós pénz.tarOl. 

A kontlrmí.ndus ifjAk szoJ6it szereltIlel kéri a lelkészi hiv.
lAl, Sotlve$l!::edjend :: gyermekeiket az eJ6készll6 Óf"Akn vuAm.pokon 
d. u. 4 órára . le lkéni irodaba (Koháry u. 4.) tIkOldeni. 


