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"Én is bizonyítom. Feltámadunk!" 
A húsvclvaras napjaiban, hizonnyal lll. ass7.ocifició legelcmibh 

törvcnyc alapjan,gyakrall eszembe jutott a fenti idezet. ÚSY vollam 
"cle, lIliIIt vagyunk sokszor egy-(!gy verssorral, egy-egy dallammal. 
l'\em tudunk tölc szahadulni , mig ra nem jövünk, hogy hol. nlikor 
hallottuk. Az emléke~és fo nalának v isszagombolyitásával C$.1khamar 
rájötlem, Ilogy Bartha Miklósnak egyik finom müvü kis kÖllyvebcll 
·olv3stam. A könyv címe : Hangu latok . Tartalmáról azt mondja a</: 
iró, hogy nincs nllgy igényük. se határozoltabb céljuk. l\IindegyiJ.:: 
darabja cgy-(!gy sóhajtás, egy·egy vércsöpp (I szívből. Talán azért 
olyan igazak, olyan szépek mind, kü;o;öttük a~ is, amelyikről éppen 
S7.Ó I::sik. 

Nagypéntek van. Az á hí ta tos gyOlekezet meglölli a kis fa lusi 
templomot. A legfönségesebb tragédia larlja fogva II le lkekel. A prédi. 
kátor megrázó erővel állítja szem be a legocsmányabb bíínt a leg

magasztosabb erénnyel _ miközben a köpadozat sl;Ük nyihlsán 'e!{y 
k i/! !'.zürke bogár rulu~ik elő nagy óvalossúggal. Rövid mcstcri ldrns 
~övetkezik most arról, hogy a hosszú, denncdt á lomba n elcroUenedeU 
kis bogár milli erillkűdik, hogy tagjait üjr.l lIzolgálalila .:illilSll . Abt)[1/1 
ll. Ilillanatban. mikor a pap ajkáról t' lhangtik II van'lzsllltos ige : 
Feltámadunk l _ a kis bogarra rilhll ll lsten napján.'lk :\ ldolt sugarn, 
melytől e rőre kap. Felrepül, köri1l1.50ngja a [Iap fejét II glóri,a VOII~'ll 
II kürü!, m intha m nndlln;j: ., ~n i~ hizonyl tolll . Ft' ltuJIladunk J" 
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I!:s most II kedves, bizakodó, JJiz la tú es cl'öl :ldő mondatol :i7. 

Unitárius Nöszövctsolg Jlcv(>J}cn igy fOl'málom: ,,:'o li ,is biwnyHjuk. 

Fclt:imndunk !" 
A húsvétnak, n fcltámlldásllűk óhajtása ösztönözte ti Nöszövcl 

Jltgd alTa ól mun kMa. melyet most, :1 húsvétv6rus napju ihan akar 
mcgindltfllli. 

A k3rácsony féllyét ('s mclcgH Hkarjuk kilcrjcuteni 1IZ cszlcndö 
minden napjára. Igazi, e rős unitárius összefogást :lkarunk mcglerem
lcni, mikor egy tábOl'ha gyüjtjök a segítöket és a scg[lctlckt'lt. Párt
fogókat és mu nk:'lsoka l gyiij lii l,lk tlz uniLftrius ~zcgény. és család
gondoz:l! sz{unárn. Bövid időn belül e llá togotunk mindl' lI olya n 
unilár~us Icslverünkhöz, ak i ről fe ltehetjük. hogy tetszés szerinti: 
(SO fillér WI kezdódóJeg) rendes Imvi júr ulékkal tud és ak:lr is segiteoi 

a mil szömyű 5zoronga llattlSa a llllL 5zenved{\ Les l vt:rekell. 

Asszonyok! Anyllk! .Az ü nnepvúr:ís hallgulaláblln emlékeztetni 

a karunk benneteket a lTa al örömre, am it éreztek, mikor gyermekeitrket 

Ilema..!(lk jo, .hanem jó és szép cipőben, ruhá lmn lÚljítlok, m ikOr nrmcsak 

II nlindenllapi jó tÚlllulékot va n módotokban megadoi nekik, Imm'lII 

tnUm nem egyszer még az állitolt drugll esrmegé\.. Sz6rakodlst is -
s most képzeljétek magatoka t jóravaló, dolgozó, de olyan szegény. 

anyák helYI"be, kik ha keresz t re reszitik is magub t , nem képesek sem 
hitsvH s~m pün kösd jöttén jó ruh r; t , eipij t ad ni gyennekeikrc. 

GOlllloljatok az anylik rájdalmúl'a, kiknek még arnl sem telik, 

hogy orvossilggal enyhl lsék gyennekeik szenvedéseit. S mikor hálát 
adtok Is tclIllck. hogy czt a kint nem ismeritek, hatúrozz:ilok t'! mllga
tokat ;L músok megse~~ itüére. Ha :lZ üsszcfog/ls l'a hivb szó fclkelrs 

bcnnetck(' l', úllja tok he ti sorba ! 
J ézus ncvebe ll , az ci re\t(Lm:Ldúsú nak cmll\kezetére sz:ínt Ilflpokbllll 

ern> kérünk benneteket , Unil:irius :'\ Ia gyar Asszonyok! H. E. 

Vasárnapok. 
• (I'doh·ast.l ~ Br~sS-l; S. Ifj. EgyuÜIClben.) 

i\ lit lehel mond:Ln; II vaslÍrnapokról '? kérdczhe ti valak i. A vlL~.r
napok nlindenki él<'léhen legclsősorlHIIl a IIIlInkasziinelel jeicIIl ik", 
amikor ki-ki;l lllnga módja szel'illL k illön lJii7.ő ~zór!J ko:dL Sok kfl l helyet
lesiti a hétkűZIL:LjlOk roholját. Suk;1IL CSILJltUl mcgswk:isból ml'g LClILp

lomba is drnennek. ~~ kevcsebben b{lr. de Vlifllmk emberek, ;okikl1l'k 
('l.lrlki ~1.llk~"'glelűk. Xyá ron rt h'gjuhhfln Fclhasznl,lIwtók II \ ' IlSl"irIl1I I10k, 

mert a kOlünboző kin'lndul:\sok,'u talún cgydlcn kornuly alkuJmuk. 
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J~s az cm lékl·k köroötL mi ndenki nél sZl'rcpd ltllfill eg~ emkkt'J.e!('s 
\,,,Súrnap, amelyhez eJeténe.~ "v~ lamely rontosabh 11107.zana l::.. \-ag) 
épp~u kimagasló eseménye fuzodlk. S ezze l l-a l:'ul k i is meril (' ll il k VO hUI 
:l wls:irnapok eseményei t. 

• Igen. valóban a pirosbelíis vas.i. rnapok kronik{lját k i is menle t~ 
lük már. Dl". kedves ha llga tóim . most ez egyszer ne ezekrol il Mptilr
szeri nti vn sÚTnnpokról beszéljünk. hanem a7.okni l. amelycken az ISlen
t isztelet : H rnunkn. n szÓs1.ck : a becsület . s a biró: al, iga 1.~:\!!. 

Bcs1.eljünk azokról :l vnsilrnnpokról, mnelyeken sZ:lvnk helyett. 
te tteken van fi hangsúly s amikor az embl"T keresztény mh'oJta Il I"Ill ti 

hagyományok gpkorliisá ban. ha nem az élet mikénli megéklcséhclI jut 
kifejezésre ; aw król a vasil rnapokról, melyeket lllegsZ<'n ldt íinnel>
nfipokká aval a jól vegzett munka boldog (nése s ame lyckrt' :17. egy~ 

M 7. vasfirnapjai csn k az ament mondják rá. 
Bes7.t" ljü nk tehúl a J,.i izdd mes hétköznapokról. Lépjünk kÖ7.elebb 

az ele ihez s ezzel önmagunkhoz, 
A világMboru utáni nyug talan cs l:izongó i dősza k telldetlens~'

gé.ben is llizonyos t.ényeke t produkált . E1.ek az ntlottsagok llIegvannalc 
ezekkel számolni kell és nelll lehe l behúnyI. szemmel elmen ni mel
lett ük. Ilyen tények a többek között nz erkölcsnek, n becsületnek, 
a tisztaságnak s igen nagy mértékben az egész szellemi életnek nagy~ 

fokú hanY3th'lsa . Úgy lá lszik. mintha ezek a1. cr lekek - amelyek 
pedig a felsőbbrendő embernek valóságos stigmá i - veszendőben 

lennének. 
Az emberek ugy b:íu nak most-anábtHl \'zekke l az értékekkel. 

~ 

min tha csupá u csak a rról volua szó, hogy elódcink :'111111 gyakorolt 
dolgok közül ezeket _ mint a mai kornak Illeg n'em fell"16 ósdis/í
gokat _ , teljesen kihagy juk a mi gyakorlatunkból. A di \'a lcikkck 
sorsanl jutottnk: mint elavult rormák loml:'l rba kl'rüllek, 

Ez II slOmorú valóság. tisztelt közönség. Vannak akik nll'ggy6~ 
t 6désböl dobták CI maguktól e7.eke t az ér tékeket. lát\'án. hogya mai 
élet ncm 3lknlmas ezek gyakorl{,sill'a és u ..agy tömeg. ez lj szerencsét~ 
len vak óriás ma jmolva utánozza ezeket. Oh . koránisem megg~'6zö
désböl, hHnem - amint mond tam _ d ivalS1.eszélyból. 

Valami végzels1.erü homitlyos lálás lr-,s ikus játékot I'ir. (\ 1, j>l!l bc~ 
rckkel: éppen azt látják és ne\"('zik érték nek. (Hni legj obb esetben 
is csak ta rtozék, dc a fód olo" . ameh' nelncsak az ember ~ Idfben . 

.. e t ' örök h3nem Istennek egfsz leremtett \' ilflgflban , 'áltozhnta t nn , ' $ . 

érvényü, ,'y. l " födol gol deval vá lják, Ha egyébre nem is j t~ ez II \' tt~g
~7.ernléll'l, dt· :11, ('mheri kOI'hHollsúgn"k mind"!lesdf<' iskolllpéld:1p . 
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Egy idő óta ~ napihlllOk sorozatos ludósitilsokat közölnek olyan 
cmbcrt'k cJtévclyc<lcliciröl, tlkikn51 talan senki sen} tételezte volna 
fel ezt fl selejtes lclld ségct. ünnepelt férfiak, fényes külsőségek közölt 
élű emberek egyik IIllllról fl másikra Ichuknak a fogházak, ft börtönök 
kényszcrü igénytelenségébe. 

Miél"t van ez így kedves hallgatóim ? Azél"t, IlIcrt ezeknek az ' 
embereknek az éle téből hiányoztak azok a mcgslt'lltelt hétköznapok, 
amelyek cgesz cmbert kIvan nak a munka mezejére. Azért , mert az 
egyik ember belrszűll'tik cimeres névvel e,,'Y nagy vagyonbn s azt 
hiszi, IWgy ez Ilcmcsak c!rgendő erővel ruházza öt fel az életre, hanem 
u~cg bőven mara" fele sleg is. A mt'lsik ember esiszolt koponyájáyal 
fényes kardcrl fuI meg li azL hiszi, hogy egyéhre niucs s7.üksé~e. 

A Jlarrnadik muvészi p:ilyilll ~r cl ulyan magaslatokat, amelyeket 
hivő INek nélkiil cgyóltalán CI lehet érni s itgy gondolja, hogy neki 
nincs szúksege a tömegek vlgasztalój!lra. , 

Azcrt van cz Igy, m(>lyen tisztelt közönség, mert amikor a hét· 
\(öZJl3pok reggelen az önmagával eltelt ember kinyitja Wrrtheim· 
sz~ré.llyél, IIOjjY vagyona sors.U irányítsa, amikor felveszi a7. írótollat, 
a v~;;öt, yqgy az ecselet, ,egyik sem cselekszi azt, amit:lz én falum egy· 
lizcrji fiildrnüves embere minden m u nkúsnap reggeJ('n meglesz. Az a 
fa lusi epther, mielőtt az e kéjCl beleakasztj&. a bar6u1ájába, leemeji a 
l<alalljá~ s azt mondja: ~Il Istenem segits meg. És ezt nem azért 
mondja. n1(' rt a szolnszédjólól, vagy az al'jfltól igy hallotta, hanem 
azért, mert érzi a lelke, hogy a feje fölött lassan itszó felhőben l>$ a 
nal'~rgllrhan Istenllek áldósa i!s hünletése egyaránt benne van. 

A magát moder nIlek p'lOlIdó ('mbcr ':Ietéhől hianyzik :lZ a bj::lsö 
n .eggypz.ődés, amit DZ élő h itből fakad s allH: ly egy állandó hely1.el i 
energiát jelent, ami mindig {jtsegiti a holl pontokon. 

lia jól sz~tnézüllk. azt látjuk, hogy ez('k a lelki kisiklá~ok nemcsa};: 
egy orsz;.'ig l;1rs.'1da).rm'lban m,egnyilvánuló elszigetelt jelenségek. ha· 
nem sziple vi l;.'igáramlal, amely hatalmáha ker[telle az embereket. 
Emelle~t még g:lzpasllgi krízis és a vérszegény töke szédülésci izgatj ,!l~ 
az l'lI)belek~L Az emhj::rek bálványai kczden,ek ledőlni, MlInllllon
szobra megingott és az eltemetés veszélyével fenyeg('ti imúdóiL 

Az őII!llagltban és Mlványaiban csalódott ember tétován és 
eddigi vi~lJ,;e~éséhez méltó kőzőmbösségge l figye l fel a másik szélsöség: 
II ","OlUllIUllizmus re lé. A gyomor éhségen 115 az izom f;.'ijdalm{)n túl 
keveso.::n l~dják megalkotni helyes véleményfikl' t erröl a mindeneset re 
h:\ t&lmus emberi m07.I!HlOlllrö l. Olyan alkotás ez, amelyet uz embl' r 
saját erejéből, önt~lt~(ogénck bódull álJallOlfllJtlEl hoz létre. Csak éppcn 
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:lZ II bnjll. hogy lll. isteni elemek hiá nyozIInk helő le . .. \ rnalcriflli.'l (-l;1. 

S1.{UIl Ú1. te belole II lelkel. PelUg az emheri ~ I e t SOUIl nem lll. uni[oHui:r.Mt 
ruhán fOl'dul meg. hanem a lelken. Ezt pedig un iformiz{,ln i fü lrli es 
cmtJ.eri erövel ncm Ichel . Isten mindeu lelket szalmdn:tk le",mlel t. 
1{ (iWn kis v il>'lg minden cmlJel", kUli)n fe lada tokkal, ~gyé l\ i [e l e l ő sségge l 

lIS kiilön sza nmdúsra kötcleze ttséggel. 
Az egyhúzak ,-, rthetö aggodalomma l szemlNik IlZ új alakul>'l sok" l 

s kezdene k n\ jön ni, hogy úgy 3Z egyházszel"vezc lhen. mint II tagok ha n 
sok a rogya l~koss.1g. N CIIl l:ut a l;lkoltak cI~g erőt ehhez a nagy hnrchoz, 
a melyhez hasonló a k(' resl ténység fe nnallá sa Ó(3 nelll voll. 

T,-, ny az. hogy ma már odflig jutott ezen a tere n :IZ cvoluciú, 
hogya sll; lsöségek harcolnak egymásS3 1. Ez ped ig kétségt (' lcn jde 
a nna k, hogy a végsö Im re., ame lytő l korok llIeglljhod:'tsll ('$ uj, 
töké'etesebb eszmék kis.·lrjadúsa. várlHlló, múr nincs messze. 

Amerre nézün k, miudcnütt kaoszt, biwnyta lansagot lá l ullk, 
holot t ezl l\ bizony l..3luns:\got nekü nk, vagy a belc lj e~ült'8 idej(' embe
rének kcll bizonyossággá vúl tozlatni . E hhez a m unkához Ilzonban 
olyan cgyi'uisegek keJ!('nek , akiknek megvan az é.le~I:\l{, suk ahhoz, 
hogy 3 lényeges dolgot megkülönböztessék a lényegt l'len tól , s a kiknt k 
van bátorsaguk nemcsak a kereszte t, hanem Kr isztus igazsliga inak 
mnradéknélkiili mcgvalósulásill propngMui . Ez a bizonyMIgté tel 
[tzonban már nemcsak a régi ke l'C lck kÖl.t. ke ll hogy tör ténjék, nemcsak, 
könyvekből i's szószékrő l , hanem I cg(' l sűsúrua ll az egyé ni é leh'k ... n 
kere~ztül. 

Annak 3 rengell'g egyéni tr6géd iának s egész világrészek v{tl
ságának egyetlen oka az, hogy az em bel'Ck {'Iete nagy illta!Ctnoss.'lgb:m 
nem fedi azoknt az e lvekel, amelyeket szÜJet.ésrnt\J, e!hivntotts:\gú,, :\1 

rogva meg !..ellene valós íta nia. 

Kcpzcljünk CI egy gycl·meket. a lti t szilld cgy nevc!öint l'zclht' 
adtak be aual a szandékkal, hogy oU a szülők és a nevelők álta l Ill t"l{
határozott irányban neveljek. A kitüzötl idö h,te lik l;S a szülök cso
dálkozva tapasl. la lj6k. hogy a gyermek nemcsa k hogy nem a I-: ijeliilt 
ir{myba n fej lődött, hanem '-'PIlCn :lll. ell enkező irituy hivévr. vagy 

NAGY ARON 
t111!!IIIItIl"'lIllltlltlllmlltttllllllllllllttttttlllllllllll lllll lll l1mllllllltllll llllU 

IV., KAROLY, KÖRÚ T 7. 

unilirilll u~I~ I 05mc~' 
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cS<! lll'g teljt'scn kÖ1.iirnböss(' Je ti . Tdjescn :lualog csel :I kcrcM.I(:ny 
tömegek nagyrészcnek ~Or!I·tL Két cvczl'ed úla megszúmli'tlhataUan 
/'W nH:'tciók szíilcllck hek II kcrcs1.tény kil1.üssclo:hl.'. akiket a 11lcgszcr
" ezell cgyllú1.nk iráuyi totta k s ma cgy Vi]{lgkl'izis idején, amikor :. 
JÚis1.lus cgyh,iz:l1w k nagy próbát kell ki{, ltania, most egyszerre nZI 
larmsllaljuk. hogy CZI' lm e!; II keresztelj)' tömegeknek cgy része épúgy 
mcg\'cU és lca!:u:sonyitjn II becsület, az igazs.-'lg és a szentség fogalmflt. 
mint az ebből élő nem keresz tények. 

Ebbö[ al. I:!.lszik , mélyen tisztelt ha llga tóim, hogy vagy a ncvo::1(;sre 
sz<'1n l cm beranyng rossz, vagy a nevelés hihás. Ezl dönL~c el II tör
l(-Ilelem. Egy dolog az()nban egészen h i7,Ollyos: akár az "gyik, akar 

=1 masik részen lfllúljuk meg a hibltt, az nnyag, amelyet meg kel l 
talál nunk, hibálIaI!. Még pedig annyiTn a7, hogy mig a Wldön em ber 
és kul lurn lesz. még uj kiad:isro sem szenIL 

Ebböl viszon t 1\l kÖ\'e tker.ik, hogy II krisztus i igazs.'\goka l nem 
kell fé lteni. J öhet akMmilyen világáramini. az emberi őn t el lseg 

h:\rmivel kísérletezhelik, de II Golgotúk hegyér" épített vflrn t 50lm 
Ic nem döntheti. 

I~s ill ál lju nl( Illeg cgy pilkmatrn. l\lit jelent az, hogy n I{risztus 
i~:lzsúg=1 megdönthetellen '! Előslór is jelenti nzl, hogy órökélrHI. 
S meri iirőkélel\i. világos, hogya kr isdusi iga7,ságok nemcsak a föld 
emberéhez va nnnk szn hva, hanem fl teremtet t vilag lényegéhez. 
T l'Ilá t vil:iglórvénnyel úllunk szemhen. nmely a kereszleny cm bert 

• 
(lI·rH kcnyszerili. hogy az egyetemes törvény nek engedelmeskedjék . 

!b . a sok trtlgMia. amelynek sT.c ml{>16i és szenvedő i vagyunk, 
c).!yWI-egyig abból az al:lphih:iból sz:' rnmzik. hogy az ember korl:\lo lt 
voll:í u:H fogva nem engedehneskedik fl krisz tusi lürvény(·k nek. l'\em 
tudj uk , vagy nem aka rjuk megérteni, hogy Kri sztussal nem lehet 50 
pcre<:nles középúton ha ladni. Nem elegemlök a pirosbe tüs vas.'\ rnal'ok 
ru tó megkönnyehbOlései. hanem igenis kell, hogy n kiildelme5 hét
kÜ7IH.! llok porán. vcr[ l~kén és kÖllnyt'.n kel"e~zlüt 5ug:i ron~k ki belö
Hink II kriSltusi idc~l. Sliikséges, hogy dlegyük az életíinket cZl!kre 
:IZ ig('7.ságokrfl "'S minden botlúson, bukn .~on keresztül i~ o.'gjcn. lobogjon 
IWllnüllk a johhúlevés vflgya. 

l<ri szt u ~ nem V{I1·j~1 Wtünk, hogy II mi ft'jlődésünk cgycnlelcs 
fel rele ivctii von:l llmll lorlénjék. (j jobban iS lller minket, mint Uli ön
Imag\lnkat. Dc eZt' rM!c szenvedéssel, künnyel t.'s "<'rrel ért esiinkre 
:Illja. hogy egys7A'r komolyan [J]('g kdJ t-rtcniillk és et kell fogwlnunk 
a7. Ő ig~,zságaj t. 
I 

,\ki pedig Nre k(·]!e~. oz egycnsúlyho hozt!' :IZ élcIH. t~ llIbcri 
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.:yönJ,l{'srgek lIIcgz,warh:l lj fik ezt lll'. cnY" nsillyl. ue lahilissft tellll. 
sohllsem fogják tudni. A megismert igM~ .. :'íg mindig: képessé lesz hen~ 

nünket IIrm. hogy minden kilengé .. ulim ismH a Iwlycs ir;'inyha h.::lye)'.
kedhcssiiuk . 

I~n jól tudum, hogy cppen ,lZ (:1(' t;;.oI'50k küHinhüzösege miaU 
nehéz clfogadtlltni az emberekk!'l e~ckcl az iUazságokaL dl' azt i~ 

hil'.onyosnll tudum, hogy kivd(' l n<'!lkíil minden "mhcl' clcléheu clkövel
ke?ik nl'. a pillanat. amikor meg ludjn l'l'lcni czekel s merI megértette, 
el is tudja fogadni. A mi legföhb kötelességünk LehM al'.. hogy e~eket 
n ritka alk;J lmakat valóhan kihaszm\ljuk és a tradicionális kÖ7.ölnbűs~ 
ség ne bénítsa Illeg helyes itélök('pesséuiinkcL 

Amint fc lolvasásOrll elején ('m liteUen ... I"J;in mindenkinek \'Hn 
cgy emlékezetes \'Hsúrnapja . 

Nekem is van. Egy fnlusi vlls:'lrnnp. Május volL Az IiL"7,éJi fikáe
fák iIIain ll'rjcng~tt n levegőheIl. A tavaszi nap :tm nysuga rai gazdagon 
heragyogták n zslipfedrles ház:lk,IL A fi,nyeNre kefélt fek(· te csi~ma
sz;'i rak lCIlIJ)ósnn villnntnk meg n nnpsOtt"shen, l!s ebben az élelet 
termő tnvnszi vel'őfcnyben tiszltUI l's iinncp(olyesen ~"'gtll,k :1 hnrnn
J:lok, Imára hivlflk II munkn hőse it. S (O n ekkor mentem (OdesnpúmmHI 
kt':zenfogva. e\(íször a templomba, HczeSOtTII I'i]lómben, zöld bojtos 
sznlnlll knlnppnl n fejemen ilUY éreztem magam. mint ('gy ünnej'i 
lIl('uel élén haladó király fi. esnk ez s7,ebh \'oll. IIlcrt nem cm l)crek 
rcndezték a ]l8r.Jdét, hanem lll'. élet Fcjedelnw nyi lott kaput egy 
kicsiny szolg!ljána k, A temlt~szct lelkH mcgejtö ~zé]lsége i. :lZ ember i 
jósÁg 5 (I hnrangzi1gásból kiáradó fenséges fl7,cnel. a kkor, cm lékczéscm 
lege l ső nalij{tn lellek s7,!lmotnrn éte Hé. Iclrhnla Unn széll. V:lrá1.S0~ 

éleU(·. 
Ké~űhh n7. élt'l nem kénY C1.lell'lt d, Dl' llgyérzcm, hogy Hem 

érhel olynn ting)' csalódits s nl'. ,Ih'l (1I'tlyoJua lá rlllk kiábrtinditó hűvöS
sé~e sohasem esiiggeszllH.'t cl annyir"l, hogy nz élet nek ('zt [f l. első 
- (,s b('lsö érzésem sugalln ia S7,('rinl iga7.i IH'Ctit vatnha elfckjllwl
Il.\m , , , 

Unil:i.l'ill~ ifj .... drága lI'sl\'(' r.'m: IIcke(l i~ v01l egyszer eJ:(y ily~n 

Tökóletes magyar.nómet gyors. ós gópírónő, 
ön~tló Ie,'elező és fordlló. hoss:ÍI irod~i gy.kor~ 
bttal. komol\. megbl:ható m" "kanti. a :00" a II 
belépésre A I ;i, I k c r e $, 5.:ives, ~rdekl6d~k.1 
~Szorgalmas~ ielige ~I.II a bp klauóh,vala l ~ lO~jbbll, 

• 



• 
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\.jrágos, uj t'lclre kioltó igc7.ctl·s lHad ... A por mitT ellepte. a I:",vols:\g 
kődC' elfed te előled. dc \fml fel a s1.Íve,lcl ~ keresd mcg 1)(!llnc M.t :11': 
ujjongó lelkii ]i llegő gYI'rmekel, haladj vele Lov{,bb azon (17, itton, 
.1IJl(· ly minden llllil{lI'i u ~ lC'mplomba a (Icvai vúrból VC7,et. 

S amikor :il1~Jled templomod ,",Uszöhel, érezd meg, hogy téged 
egy kh·t\ltsasos nagy; egy mag:",L eszményekért feláldozó igaz ('rube.'
nek: Dá\'id FerencIlek szelleme csókolt homlokon . 

• 
t-I:a ezt leszcd cs ezl én:ed, méltó l(!s7.cI arra a névre. ;tmelyet a 

Teremtő már a v ihlg kezde tekor adoll neked ; legy cszményekért 
Idkescdó és igaz.'I!lgért hnrcol6 8mber! S:aM ls/min. 

A N ószövetség hírei. 
Meghivó 

IIZ Ullildrius .vös:vvelstg kö:yy!1U.sire. A küzgylilésL folyó cvi aprilis hu 
9-én( csütörtökön, delután ;) órakor, a KoMry-u. templom ban tar t juk 

a szokásos targysorozatl:\ l. 
Tagjainkat cs min den, munkánk iránt érdeklődö lcs tvérünhl 

~zerc ldte l hívu nk mcg közgyűlésü nkre. 
, 

• 
Tudomasára ndj uk az. I~ ftesítö kedves olvasóinak, hog)' egyhár.

küz~günk, mint a multbnn - ez.últa l is SzövctsCgünknek engedt.' :'ll 

ti nagypenleki és a ht'lsva keL napjá nak persclyadomfl nyíll mindkét 

tem plomu nkban. 

Sok és a tamogatást valóbnll megénlemlő szegényünk nevében e 
helYTŐl is kérő sz.ó":l l fo rd ulunk az. emlit ett napokon templomozó 

hl\'einkhez. hogy. ne sajnfl lják tt'hehég szeri ni való adomflnyuknt. 
:lzokl.ól, kiknek s7.iull!lm az adomanybitl te~ti \\s ldki vigasz taJ{ls válik . 

• 
A milrcius lwvi nöszövetségi gyiiiés hat[u'ozata erlennéhcn - híven 

az eddigi gyakorla thoz _ híl5vét harmadnapj:ín, azaz: uprili., M1-é" 
d . ll. lj órakor, a :l lisszió H:íz na!l)' lcrmében szeretet.vendégségcl rC II 
dezünk fl PcrCl.dné Kozm .. Flóra l..e:wycgylcl s a Brassai S. Uji,s:',gi 
I~Hye$illet tagja i SZiu1I8ra. 

Terml'"szetbeni adomftuyokal 7-én d . u. I órára kérünk II MissziÓ 
l lhba. 

Erre a <;~ I r(t ~ lOlgltló pénzadom{lI,y \)ltrtnikor kültlhdo a Nőuü\'I: I
ség cilllér~. !{Qh:'!ry-n. <I . altl. 

• 



• 
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J ékey versek. 
Kék hegytetőn. 

I(ék hegyl,chill IJi hc llni diillcm .. , 
Nagy lcrchélyfu hi n t. I'I! IIl·nny:.1 
S (IIOrnrlOros feh{'" vi ,·(. ~gnl. 

SOk:Hl csodárj:ík ' c1.L a ~~é r) fút, 
Pedig :Hok vnn mj l3. (,lnk : 
I liúha on ljil a vin\gol. 

Vándor. ha ki idMg li. .... let • 
Gyümürcsre m indhiúlm (,híl , 
Aldatl:'l llll l virul (17. (,g itt! 

S1.cgcny fa, II,m egy ;' sorsunk. 
Alok va n rHjlunk, Illiviis álok: 
Fehér {,lmok, üres virágok. 

S szegény fa, ltl m, dc johh vol nill 
Egy völgyhcn, olt lenn. delelönck, 
S m3gam is egy s1.!," lúvclőnek. 

Állok.' 

AlIol,: virngos. zöld Inezöbell, 
BHgyOg ri nyár H levcgöhcn. 

Xc~ck egy futó kis pa lakr:J 
J~ n és a p::lIti I'Úl.sn bokra. 

Fejemen hú, a lelkemen (Il' nyék, 
!:i menny i vi rág a rb~snrlín nlég ! 

U.ugolnak. illnlot li lH'gnck. 
1\ hímporos kéjlöl r,izcgnek. 

S hintik a ~zirmot Illu:arolv3 
,\z cn, én öreg, bús homJokomrn. 

S a rcjemen hó. II [eJkcm"n árny':·k 
1::'$ mintlw .~ivat:Il: lJan :íllnrk. 

(!Ú! Ú 1\121.) 

" 

• 
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Az ember fogalma Istenről. 
Istcn :1)': cmberl (I maga képére és hnsoul:llOsságárn teremtette. 

Igy t.anulja fl gyerme!( (\7. iskolában. A g)"el"lnek, mint fejletlen érlehnli 
~ tapas;r. talat!an léuy. nem elemez, nem biráI; de nem hirál azért 
scm, mert az iskola tekintély s a tekintély kijelentéseit kész i8az
!!~goknak veszi. Ez az iskolai kijelentés a gyennekre vonatkozólag 
még lehet igazság, de a felnőtt emberre nézve inkább csak célkitűzés. 

Az ember. o történelmi idők előll és elején sokáig, épl)Cn ugy 
nem kutatta a természeti jelenségek okM. mert maga is f~jle llen 

értelmű és a hataJma~ természeti crőklöl retlegő Ilyennek volt. Ezért 
imádt a lsten gyanlint ezeket az erőkct, akár jótékonyak, nkár károsak 
\'oltak ránézve s tisztelte Istenként a mngasból lezuhant meteort is, 
:unint szent a mekkai Kába meg ma is a mohamedanok mil liói e lőtt. 

A legrégibb mliveltségü nép, nz egyiptomiak, isteneiket nemcsak 
t!mberalakil szobrokbnn ábrázoltak, hanem azt hitték. hogy á llati 
alakban is kell imádni üket. Azt hitték, hogy ii.pisz, a szent bika, 
Ozirisz istenségénck legtökéletesebb kifeje;r.öje, lI\ivel tőle szárrnozik 
s ezér t ezt az állato t még múmia állapotábau is t iszte1t&. 

A természeti er6ket imádó és bálvtmyokat tisztelő népek "al
lils:i.nak alapja épp úgy a rettegés és félelem volt, mint a fétisz-imádo
kénak Istenről \'aló kczdetleges fogalmuknak megfele lően. 

A homéroszi görögők és később a rómaiak tennészeti erőket 

személyesí tő cs a nép képzeletében emberi alakot öltött istenei pedig 
nem egyebek, mint a földi halandóknálmél'hetctlenül erősebb, Ilagyobb, 
okosabb és halhatatlan emherek, akiket a földi ha landók csak akkor 

. l:Hhn tnak testi szemmel. amikor azok azt jónak lá tják. Ogy hillék. 
hogy isteneik olykor személyesen is beleavatkoznak dolgaikba. ZlI iot 
pl. Arész ha rcaikba Trója előtt s ott mcg is sebesült s akkorát ordllolt 
fájdalmában. mint tízezer ember s el tcrüh'e teste Whh hold tertlletnyi 
ruldet takart b .... Nemcsak imákkal és !tIdozalokkaJ tis;r.telték öket. 
htl1lclll ajándékoka t is ígcr tek és ndtak nekik, hogy megsegítsék öket 
vallalkozásaikban. kiilő l\öscn lledig harcaikba n. A rórnaiakn(,l kcl,
ddben Iőbbsziir mcgtörtl>nt az is, hogy valnmely ost romolt vlÍros 
~'t\dv islenséSét 19érctl'kkel a maguk részére igyekeztek megnyerni. 
hogy azután a "árost könnyebben elroglal hassúk. ValaMnyszor 
ClIatába indultak, .Juppiternek imakkal é$ áldozatokkal kedveskedtek 
l""!> ertékes ajándékokat igértek neki, ha gyö7.elemhez segíli ök!'l; 8Yö
I.dem után hillMtldolalokkal kapcsolathatl meg is adták "l Igéri 
njl'lI\dékot. Isteneik olykor nagyon is emberi módon viselkedtek. i\? :1 
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Ju ppilcr. aki a kiterjeszteU égbolt és vi[;\goss..'1g megszem~ lyesi t6je 
voll. a kics6tadolt 11 szomjas földnek. vill!ulluival és dörgés<>ivd rtllem
Welte az embert"kel. aldlől a királyok nycr ték hatalmukat. nem egy
~zl'f veszel t üssze a löbbi isle nekkel az OlimpUS7.011, Yagy rendez!!tt 
cSlII{Jdi jelenelcket a felhök felelt. ahovll emberi szem fcl nem IlItolt. 

Az ó-kor sok istent [madó nCllei köziH nmgas .. m kiell\<,lkedik az 
egy istent imádó 1.sidós.'1g. \'allás.1. eleinIe 5lintén a természet erőinek 
t isztelete volt rs lóbb istent ismerlek. Ile a próféták idejébell még a 
Mózes korában szok:\sos :ítdozatok bCllllllal:lsiltól is Illegtisztulva. 
Jehova az egyetlcn isl('n volt. az eges)' "ilflg gondozója. dc az Abmhám_ 
nak le tt Igcrete s7.erinl rt zsidók az ö kivlllrtszlOI! népl' . akiknt'k világ
ura lmal ígcrl'. Ez n J ehova a fogság utáu mM rideg birója {>s ura IH:![lC
lIt'k, a kihez nem füzi többé az clőbbi bizalom. hanem ('ldlaszlja a 
r('ttegcs: tisztelete a houyodalmas és aprólekos törvények hettlszerinti 
nwgtartásából állott , amdyek szigorúan erkölcsös eidet is követel
t('k. Igaz, hogya lsidó vallás fejlesztettc ki az egy isten {'szmcjét es 
tette az erkölcsöt II vallás alapjiivá, d{' az cgy isten s7.(,lIlélyéh{', gon
dolal.o\ba embcl'i vonnsoka t is v itt belé, a hossz(uH1ást és I'cszrchajlást 
C~ végső kialakulúsúlm n cllnt"k is a féleIcm IcU az a lapjn, 

A leglökélelcS("hb. mondhatjuk azt is, hogy az egyellen lökcJetes 
"<lilás a keresztény \';1l1ás. Islen a keresztény felfogás szerint nem 
egy ki\'álasztott nép isleue, hanem az egéu világ gondviselő édes
l1t yja, akinek temploma az ember kike s aki elöli legked\'es<>hb 
üldoznl a tiszta sziv im:\ja. Is ten nemcsak teremtet te n "ilflgol. hanel,ll 
gondot is visel rá. Az embert nemcsak segí ti az élet lIeh(\z u tain. de 
hulli la ul::in ::itsegllj :l7, örökkévalóságha. h:llh:'\tallan lélekkel aj{w
d\'kozván meg 6t. Lénye a szeretet. amely ügy kapcsolja hozzá az 
e mbereket. minI gSt' rmekeket a szeretö aly:'ihoz. Legfőbh tör"ell)''''' is 
a szeretet, amelyet J ézus ('zekben a sl.1.\'akban fejezett ki: "Swresd 
:1 t t' l,;radat. Iste nedet teljes szi\'edböJ. teljes I .... lkedból, minden erődből 
(os s7.eresd felcbarútodat. mint tenmagadat !" lsten lélt'k. ('zert őt 
It\kkben és igaz~:\Q.lmn kell imádni . Ű a vl;gtden erő. hatalom, bő.l
cscsscg. j óság cs i rga lom il<: Ö az erkölcsi tük~ l etes~ég , ha 111<1 t a I l:m.s.~g l'S 
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örökiH. A kert"s7.ténys(·g istene t.eh!'lt a lclltisztullabh, legC!l7.m~nyibh 
dgondol!is. amily~nrl! emheri értelem ktlpe5 . 

. De v:ljjon méH./J -c :1 kcres7.tény ('mberi~ég cselekedeteihen I!hhe7. 
~ 7. c~zméllyi fcJfog!i s hoz; boldog-c a keres7.tény világ, mnel y Jézu~t 
vaJlía iIlcskrének? Nem I Amint J ézusnak IrullIiért., clsö és későbbi 
hiveinek. százaknak és l' zrcknek, llilükért m(lrtirhalált ke llett ha lniok. 
ligy maguk a kl'TCsztéll )'ck egyazOIl (>d('5 AtY(lnak gyennekci, m:íig 
sem sziiu tc.k meg a gyöng('bhcket elnyomni. kínozni. olykor fldáz 
,dühvel IIlt'szfll'olnL· i\ k("Tt:sztrnység tiJrl ('nl'ténel< lapjain sckka l 
kevesehb van a kölcsönös szeretet és Wn' lcm csdekedcteiről fe ljegyezve. 
mint ar. tlrLallanok vére on tásáról, Wmegek Byilkolúsúról l's irtózatos 
háborúkról. Az inkvir.lc ió kegyetlenségei, Iluss és társa, majd Szen'él 
tüzhalúla, Szent Bertalan éjszakújúnak ha lá lhörgései egrsz Francia
országban, a Xtlmetországot rommá tevő harmincéves háboríl , Dávid 
Ferenc börtiinhalá la, a pozsonyi vértörvényszék, a fra ncia és más 
fo rradalmak szerencsétle n és ár la lla n Mdozatai, Lengyelország rt l
darabolása a X V 111. !lr.ár.:ld végén, ncgywnnyolcadiki szabads .. \gharcunk 
vérbcfojtása és lcgvrgül a tiibb mint tizmillió {~ rtatlan em!J('r életébe 

került világháború, amelynek folyamán az ('gymás vérét ontó milliók 
mindnyája n a közös mennyei Atyától, a s7.erctet I s t enétől kért('k 
segedclmct egymús vérének, a testvervérnek ontásara s adtak ugyan
csak űneki hálál azok, akik erősebbek vollak a vérontásban : mindez 

Ilem a legretlenetesebb megcsIHolása Is tennek, a szeretet Iste nének ? I 
S hogya megcsúfolás teljes legyen. az elvakult telhetetlenség azalatt, 
11\lg a legyözötWk sebeit nem engedi gyógyulni, újabb és mt-g rémilöhb 
vi lágégest készi t elő, hogy az alapjaball mcgrclldiilt emberi tá rsadaimal 
a teljes megsemmisil lés örvéuyébe taszi t s.'l. közben azonban a krisztu~ i 

relebaroti szeretet igéit hirdetteli és hallgatja az u r házaiban I 
Igaz, hogy e sötét képben vanna k enyhítő vonások is, nwr! 

va nnak nemcsak névszer inti, hanem lélekben is igaz keresztények. 
akik cmberlil1"~aiknak krisztusi értelemhen fele bará tai. dc ezeknek 
a sr.úma csekély s (Iket a vagyon és hatalom hirtokosa i között esak 
clvHve lalaljuk ; azonban II nagy lübbség, ('ppt'll a népek és nemzetek 
vezetöi, a felebaráti szere tet, igazság és becsület törvényeit lábbal 
tapodják. J ól mondja a r~viziós mOZ~Qlom íenkűlt. lelkii v~zére, h~y 
.'rkuks i müveltstg tekintetében még a népvl\lldorlás korába n vngyu/lk . 

S miert vall 117.. hogy Krisztus tanítása i flZ emberistget oly kevt.ls~l'[ 
\udl(~k közelebh v inni Istenhez? 

F.z :lZt.lrl van, mer t az ember dsősorbnn állat es fl l.' lII l'llluer l't 

~1(, n~m~s értelmében. r.lindellnapi vágyai, gondol:;ttni t'S tettei f6ktlLLl 
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[oHali szii~gretejnek kil'légiLésére. uzaz allya~1 javak Blen:(~ére 

ir.ínyll lnllk: még szellemi javakat is elsösorha ll azért igyek!tzik 
szerezni. hogy ezek segitségével minél több anyagi előnyt bh.loslt
hasson magÍlnak. I';sze, amelynek út az oktalan á1klt föle kellene 
emelnie, sokszor, igen sokszor annak szinvonala ala sülyl'szti. I~rtel rne 
!legitségével fel tud emel ked ni rt legs:o:entcbb eszmények magaslatára. 
dc azokat rClldesen Jcrántja II maga lil1atisilgának szinvonal:\hoz. 
a silrhtl . Igy tllacsonyítja Ic az ember ülIlIIa gúhuz Istent is, akit épp ugy 
hiv segítségül hiú és önző vállalkoz{lsa ilmn, mint ahogy im{H.!kol ik 
hozzá szorult úllapotiiba n. Ez azonban nem lIZ az Is lcn , Hki röl J ézus 
la nlloU, nem ; cz t al ember teremtette önmagának, mert al ember 
a mértéke mindennek, amin t II görög bölcs mondotta. Az emher mindig 
imádkozott Istenhez, de a kor és az egyes.erkölcsi I'S ertelrni müvcllsége 

.szerin t az I s tenről való fe lfogása m!l!! I'!! mÍls volt ; más ma is a fennkúlt 
lelki; emberé, más az áUagemberé. minthogy az emher te remti az 
btent 3 maga képére cs hason lóságá!"a . S- y. 

A lIudnl'l'st i Unitúrius l\Iisilziú KnlendáriuJll3 foly{' é" líprilis 

hónallhlln. 
1931 áJl r ilis 2-ím este 8 órakor intc l'Ilélus i értckczlet. 

1931 

1931 

193 1 

1 931 

1'.131 

1931 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

5-én délelőtl \o órnkor ünne]li is tentisztelct , úrvatsor(l

o.sztássa l. Dr. Csiki Gábor. 

:>-én déle lőtt ro órakor ünnepi is teutisztclet, úrV3csora
osztással, PcstszenUőrinccll. az á llami telC jli Kultur
házban . Pethő István . 

:H'~ n délelőtt 10 brakol' ünnepi is tentiszlclet , Ún'lIc.wra
osztassal, Dehrccenhen. Prédikál tS íl rvacsor!it oszt 

Dr. Csiki Góhor missziói lelkész. 

6-án dé l e l ő tt 10 órakor ünnepi istentisztele t , IJrVl'I c.'iora
oszL:íssa l. PréJ ikúl és Il!"vllcsoríl t oszt Peth{i Istv{J n. 

9-én dfll ulÍln 5 Úfakor :, i'\öszövetség válas:o: tmilllyi ülese. 

12-én délelőtt 10 órakor istl'olisztcl(' L Prédikál lk (si ki 
Gflbor. 

Hölgyek Ha .t.pl"lsal"l " í:I"."1I akar öltj):kj)dai, hrel" ft:! 
SZŐKE FERENC angol és francia női 
divatszalonját, Budapest, József-u . . 2., 
t. emtlot J ... JI. i c= D ;i n i t I cég .. olt l uhuu. 
S 10lid ~rak! POJlloS kis:olg~lásl 
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Mussolini és az unitáriusok. 
.\z Am cl'ikflllflU lIIt'gj"!cnö .,l'uilnl'inn News Lctlcr"-höl olvassuk, 

hogy:lz .\mcdkai Uuil :",rius EgyM7. igHzgulótan:lcsának egyik iilcs('n 
dl'. í.OI'uish d nöl, fcJhh' la II figyelmet :-'lussolininrk cgy, 1',ídi6 útjfiu 

IcadoH beszédjcl'l'. :l mclybcn hMorn \'iUlghirü unitilrius fértiUTŐ]: 

William James, Rn1llh Waldo Emcrson és William Ellery Chan ningről. 

:l1. amerikai llllitórill~ok D:Í\'jd F'crcnccröl emlékezett mcg a Ducc 
hálás kegye td!c!. Ez alknlomból (IZ Amerikai !.;nitúrius Egyh1z. 
C.hanning klltimorci heszédét d iszes kö téshen kil/dtc Illeg ajúndékul 
(\ Duccnnk. Ez .) most ,Ljúndékbn kiildötl heszéd volt U7. amcrik;1i 
unitúrizmu~ Jászl6bonlúsa. (.'s. G . 

. \1 '::rlesítö nh'nsúinak kel lemes húsvétj iinnepeket ki" lÍ n a 

Sl.l'rk (' ~z t i.ís/;!J. 

Keresztelés, .·~ k e t é~, temetés ('lJr nup,,:!1 előbb llejel entendő ;t 

bh'HI;dos órlík ulull a lelkészi iroll:íhulI, \1 ., Kohárx-Ulcu ' •. 

f\1. c!I~' h:í z kijl.sé!l kiiul' ,'türa, V. , I( oháry-u t c.,\ 4., I. cm .• nyitva 
van: vnsMnap 12- 1, kedd délu t:"H\ j - 7 cs csütörtök delután 5- 7 
órák a latt . 

• 
. \ ~üszij\'I' '''''é!l értckeztete havonkin t a második csü törtök i napon 

c.h!ln Um ;) óra kor \'an, IX., Rúkos-n t(:~. 3. sz. alatt. 

1\ Leúllye!ly~iilel összejövetelét a hónap 2. cs ,I. vasárnapján 
délután rél4 órakoI' tartja, V., KohúrY- llLcn 4. sr.. alatt a l(Hlúcsleremllen 

.\ Uelhlen liliIlUf Szü\'ClS':!j nemregen v:Has7.totta meg új tlsr. tl

kanil. A Szö\'clség elnöke PesIIlY Pá l ny. miniszter le t t. Tá rse!nökök 
a ref. és e\·ang. egyh{l7.ak püspökei és J ózan :\liklós piispöki vikárius 
atYánkfia. 

i\ Ilá \'id Fo'ro' lw FiIlérll l:lpm :Ulllkozluk : Botlir J ános (S7.olnok) 
100 filtert, ÖZ\·. Ptwlay né (Pestcr7.s'·hel) 100 fillert. GMfalvy Lajos 
\00 fillért, dr. Ellyedy Hóhcrlnc .'170 filló't, Gy amlat hy :'. tóz("s ,100 
filU'rt, Lakr'los .J;iIlOsné (Baja) 500 fill«rt, PNcrfy Lajos (Debrecen) 
:166 fillérl. Gyüj\.(>s ('ddi/-!; :!OS,59S fill"r. 

Xag~· b .. l[ís llihlia . . \ Brit l-:; Külföldi Biblia T:"u"snlat kitld:",síi!Jtll! 
a napokban je]t'n l 1111'101 =11. \\gyncve7.dt magy/If corpWI Bib/ill (i/dolgo
:011 ki:.dba . . \ \'f1"zollkl)t6.o'~ Biblia úru ;) pengő 60 !"ilh'f .. -\7. .'Iörc
haladott korbun t.;\'ök szú má ra nagy kiinnychbs,'g a ntlgybelüs Biblin 
ot Vlls>Í sa. "I iru lcn kön y \" kc n.'skcc.lt·'sIJ~· IL k:llll1a l Ó. 
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l'r, I , ' r1~('hcli s1.ÓI"V;í nyulIkhnu II legközelebhi islentintelel d/Jril(s 
12-1/1 dl /u/dll -loU/kor /ell:' 1/: Erzsébe/-titi ál1:l mi iskolí_ban. SwlgMnnk 
His Mózes és lll/roMs Istv{w. 

NOUYld'/I ,ekl' lI II Koháry-uleni templomhan az isten t isztelet 
p(jssi6.t'rleklé~sc l II rendes időben délelőtt 11 órakor kezdődik. 

IIÍl ~ \, rti j~l c lllis7.tcl ctrink surrl' udjc II Koluíry-uteni tcmplnruhun. 

Il üsvét el.sü napján (április 5.) délclötl 11 órakor prédikál BaraM'!
lstv{JIl , agendúl J6:all Miklós. Húsvét Illúsodnupj{w délelöt t I I óra kor 
prétl ikúl J6;(1I! i\ l iklós, agendál Borl/bdl! István. 

S1.i ll tc IAbzlü atyán kfiát a székesfűvároshoz mÜs7.aki fötan;icsossá 
vá las7.toUák. Gr:ltuh'l lll nk 1 

\7il (o-z dt. Szilágyi n éncs debreceni ügyvéd :ltyimkfiát :Iz igazság
ügyi miniszler a miskolci kir. lörvényszckhez titkárr:i nevezle ki, 

Uchreccnhcu :I húsvéti istentisztelet ii7mcp mdsodll(lpiall délelűtt 

10 óJ"tl kor lesz. 

IIh'llllllu.s órlík u I c l ké~ ... i iroihíll. A le lkész urak a hivek érdekébcn 
hival:l los órúka l tar ta nak felváltva lllÍndcn llUp délclőtl 10 órtltól 
l óráig és délutfln 'I órá tól 5 óráig. Ezt az újl tást a múrcius I l -j keuli 
lunácsi ülé!l ürömmcl vctte tu domásul. Heméljük, hogy kedves lI il
rokonaink is ürömmel veszik tudomásul és a délutáni idöben is fel
keresik cgyházi ügyeikben :I le lkészi hiva lalt. - i - o 

Sziin' lílJyainkről. A szórvány-ügy is Sl.óba került 3 március ll -j 
kebli tanácsi ülésen. Jelenleg szórvá nyuink van nak Kispesten, Pest· 
erzséhelen, MA V X. kerü leti le le l>C1! és Rákos[Jalo tán. Mindegyik 
helyen délutá n 4- 5 óra közölt kéthdenkcnl is tentiszteleteket tar
tanak II lelkész urak . Örömmel vette tudomásul a kebli tanács. hogy 
a SZÓI ványok nagyon szépen fejlőd nek. Beméljük, hogy követi ezl az 
áldásteljes muukú t II további szórványok szervezése és a megszervezet t. 
szórványok teljesen megel·ösőd nek. A kedd i tanács gondoskodni 
igyekszik arról, hogy:a szervezők ti megérdemelt erkölcsi julalomb:ln 
része!lilljenek. . U- ~ 

----~----------~ ' 
ILllL.IIJI'IOE'.111 II jUUDY08 áron beszerezhető U.H" ' •• !..tm, ... 'Ó.k." 
l M A K Ö ~ ~ ", kedden ib <:sütörtökön d . u . 

.1.-. .. 5 - 7. ig, v a. s á r na p IZ- l .ig 

í~NEKESKÖNY" V., Koháry.u. 4., I. em. 
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A t)UdaVI'.sc i unitárius I'Uyhlízkiizséy beléll'tébiil. A kcbli tanács 
m:ircius II-én tartott idésén tárgyalta lű az egyházközség l\"J30. évi 
zárószámadásál, amely szerint egyházi adóban befolyt 5G38 pengő 
28 fillér. UniHuius r::rtesítő elöfizetéséböl 1694 pengő 28 fiHér. Perscly
pénz cimen 67!) pengő 46 fillér. Fővarosi segély címen 2700 pengő. 

A tiszta házbérjővedelcm 30.:i04 pengő 75 fillér. Egyházszertartási 
aJap 56.741 pengő 54 fillér. Herceg Odesca1chi-Arlul' a lap 1893 pengö 
61 fillér. Sebestyén Artur alap 23 pengő 92 fillér. Akiadasok rovatán 
személyi kiadílsok 21.330 pengő 60 fil lér. Dologi kiadások 6342 pengő 
83 fillér. Adományok és pedig egyházfennlartási alapra 5500 pengő. 
Lelkészi nyugdíjalapra 1000 pengő. Patronage 1000 pcngő . Protestáns 
menza 500 pengő. Főiskolai hallgalúk ösztöndíj a 1000 pengő. J óte
konyslig és pedig általá nos jútékonyság 284 pengő. Unitárius nó
szövetségre 721 pengő 20 fil lér. J fmos lsigmond-cserkészcsapatra 
806 pengö 58 fillér'. P. Kozma Flórn leányegycsületre 202 pengő 60 
fillér. Ezenkívül lelárgyalta az t'gyházfenntartási a lap, a kisebb a la
pok. az egyházközségi könyvtár és az iratmissió számadását és fogJaJ
kozotta templomhaz javításának dolgaival is. Egy hitrokonunk részére 
wndíjscgélyt t.Jlalványozoll ki. A többi elintézett ügyról lapunk más 
helyén emlékeztünk meg. Mivel a tárgysorozatot nem merilhelte ki 
a kehli tanács, folytatólagos kebli tanácsi ülést tartott. Notárius. 

A Magyar Unitár ius NÖSZÖ\'(' lség indítválll'át tárgyalla a kebli 

tanáes, amely szerin\. programba vette a szegényügy elintézését is. 

I UmM házra júrnának tagjai, hogy saját szemükkel lássák, kinek 

mire van szüksége. Azonban a pénzt ehhez a szent gondola thoz a 

hivekt61 ak:lrja a Nőszövetség összegyűjten i , úgy, hogy havi mcg

ajánlásra szölilja fel II híveket. Kérjük előre is kedves híveinket, 

hogy az erre vorntkozó.fe(szólitáSl fogadják szerctettel. A Nősziivetsig 

tagjaiban megvan arra a képesség. a nemes elszántság és az angyali 

türelem, hogya kiliizölt nemes célt végre is hajts.'!k, de a hivek segít

s~gén~ van szűkség, hogya lelki vigasz mellé kenyeret is adhassanak. 
Rudol! Lajos. 

A re r. lakOSSág száma Magyarországon 1.777.286. Egyházköz

ségek száma 1183. lskol:ija 1010, tanítók száma 2540, tankötele
sck száma 1&>..t37. Ref. középiskolába S:~2 '1 tanuló jár, 15.8!17 
nöwndek jár Ilem ref. középi~koláha. 


