
u • 

XI. 5. ;;;;...;;;;.....;,.;;.;;.;:..;.'9:.32. rnárc. la 

. :, . : . . ,- . ' . ~ 

Budapesti Unitárius Egyházközség - Unitárius, 
" . Missióház Hivatalos Lapja . ' )._A • 

...;.-.:""~' ::::::::::-:::-';:;:::;';;:::::::-:;7' -:-" '- . , , , " -. 
" ~Szerke"tösé9 és kiadóhivatal:" :'. Megjelenik kéthetenként . J 

, 

UnitáriuS Egyház 

Budapest, V.J Koháry-utca 4. ' . EI~fizetési ~r~ egy évre ·-. P. 
Te l efon: Aut. 174 - 24 . El6f1zetési dljak az Unitáriu~ E9Yh'~~ 

It k é z J r a t o k m i n d e n h ó n a p 10· i g, község (Bu~apest) eimére kUldend6k. 
Illetve 20·ig kDldendök be ··Postacsekkszám 30.400 . . • , , 

Főszerkesztő: BAR~B.AS 15T~AN • Feleltis szerkesztő: IVÁN LAsZLO 

, , 

95-'-1932.' szám. , 
, - , 

, , 
, , I , 

; \ ; 
Meghívó. " , , 

I 

A J$udallcsti UllitúriU!~ Egyházközség Ke,bli Tanácsa l ~32 március 
," . ! " , •. . , 

7-éll (hétfön) délután 5 órakor a tanácsteremben " . , ' . , .. : 1 • l, -, . ;,. 

• .. . I • • . . .. évnegye4i "rendes' ülést ta:r~t ' . . . .. , - ., . ' . . 
melyre a Tanács tagja it szeretettel meghívjuk, :,.: _. , ' , 

, ' , .. ' . . 
Btidapest, 1932 február 22, ' .. / , , ... 

.\ " t' , 
, , 

I ' , ' 

, 
, 

, ,. .. . , 

, 

, 

I 

dr. KOZ[H;t. JCJIŐ S,. k. I. ' 

gontlnok. 
, .Józan Miklós .$. k . 

lelkész~c~ijk , " . . . , . 
" 

'l'árgysorozat,; 1. Elnöki megnyitó-o 2. Jegyzőköny v: hitelesítésére 
I kikü'ldc.tn{}k. 3 ) Elnökileg elintézett és folyó ügyek. 4'. Folyó pénztá ri 

számadás a~l 193 1". évrő l. 5. Alapítványi. számadás az '1931. évről. 
H. U. P. levele. 7 . H132. évi költségvetés reviziója . 8. Szövetség-utcai 
H<\z költségvetése 1932. éVre. 9. BizoUsógi jelentések. 10. Tisztújítás 
elő készíLése. 11 . K öd kőzgyülésre egy képviselő kiküldése. 12. Székes
fővárosi óradíjak. 13. Időközben érke.ző ügyel.;:. 14. Inditványolc 

, 
NU! 1932 má rc. 2-á n (szerdá n) d. u. 5 órakor Hit- és nevelési bizottság. 

" ' 
' 193:2 marc. 3-án (csütörtökön) d. u. 6 órakor GQudnoki értekezlet. 
1932 márc. 4-én (pé'n'Leken) d. ll. 5 óra!(or Gazdasági Bizottság. , 

, b 11'32 
Sztímudó és t.iszlújítú évi rendes K:özgyűlés a templom an ., 

nllíreius 20-iin (":lsllrnup) délután 5 órnkor. . ;, 

, 
, ' 

, 



UN ITA R IUS 8RTES1TŰ • 

A mélységből . . . 
, 

Szomorú híreket kapunk erdélyi unitúrius tcstvércinkről. A sors 
kCl,.ryetlen keze rájuk nehezedett. Szorongó szivvel néznek fl jöví) c1é. 
Veszélybe n van nak iskoJáik s ezekkel együtt az ifjúság, a jövő remény

sége. 
Az f'rlesilő olvasóit fl mult évben sorozatos cíkkekhen lajékoz

taltuk az erdél yi unitárius egyház helyzetéről. Beszámoltunk az 1930. 
évi főlanáesi ülésnek arról a ·határoza tá ról is. ame ll yel a székel y
keresztúri fögimnilzium Jelsö lagozatát heszü nlclte. de Illcgcngedtt,. 
hogy az erdélyi unililri\l s és magyar bírsacla lom fl magn erején fCIlIl 
tartllAssa. 

Az 1\:13l. év csapásai most már fl kolozsvári fögimnáúum felső 

tagozala fennlartásának lehetőségét is kérdésessé Lellék. Az állam 
az egyház allamsegélyét II millióról 2 millióra szállította le, Ez az 
inlézkedes ala pjaiban rázta m(~g az egyházat t~S koloz!óivári fögimná~ 

ziumot. . . 
A helyzetet stilyO!:i bíLja 3() falusi elemi népiskolájuk és lanítóinak 

kélségbeejtö nllapobL Az egyház ma az e lőlt rt súlyos kérdés e lőll 

,HI, hogy választania kell elemi iskolái és a kolozsvari főgimnáziu IH 

felső tagozata között . Akármelyiket áldozza fc l. gyógyíthatatlan 
sebet üt saját teslén . . . 

Nem árulunk el vcle titkol, hiszen a napilapokból mindenki 
tüzetesen ismeri az erdélyi magyarság s abban az unilárius egyház 
es hívek anyagi és lelki állapotát. .Mégis azt tartjuk, hogy most. a 
válságnak ta lán legnehezebb napjaiban föl kell hívnunk oJvasói"k 
szíves figyeimét az erdély i unitárius egyhúz lIlegreu dítő sorsára . 
:\'lert hiszen a ~50 éves széke ly-magya r ullitárius kulLllnl é le t-halál 

• • 
kérdéséről van szó. f\ fejsze az erdélyi magyar unitárius egyhú z 
fájának gyökerére vettetett. 

A magyarországi unitárius társadaloIllnak fül kell figyelnie az 
Erdélybo·1 hallntszó S. O. S. kiáltások ra. Tudnia kell minden jó uni

,Lári us embernek, hogya mi életü uk Magyarors1.ngon bizonyta la n 
éle t., ha a törzs odaáL elkorhad. Már pedig l~Z le.sz H vég, ha az 
érdélyi egyház leszorítla tik a Imltúrlényezők son'thól. De hilt hogY_lll 
hl1' lhaluák a posztot, ha az anyagi lőke pusztulása után mos t már 
a reménység tökéjH kénytele nek fö lélIli '/ 

Hallgassa ilWg mindenki a mélységbő! jövő scgMykiáltAsL és 
cselekedjék szívének. indítása szerint! 
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Unitárius templomszentelés . 
Kicsiny egyhúzunk életében minden templomszentelés nagy 

'elentöseggcl bír. Kettős figyelemmel kell fordulnunk az 1932 februá r 
:10 14-én fe lszentelt unitárius imaház felé, a melynek létrejötte és 
Wrténete sok ér'tlekcs és egyben szomorú igazs...'lgra tanít meg bennü n
ket. A trian~ni Lékeszerződés következtében a magyarorszúgi unita
riusok száma a városokon gyarapodásnak indult. Aszülőföldjüket 
elvesztett széhly unitá rius emberek idekint a magya rországi részeken 
elsősorban is városlakók lettek. Legnagyobb részük az ország főváro

sába, Budapes tre kerü lt. A még XIX. századi Koháry-utcai templom 
szíiknek bizony ult a megnövekedett számll hívek lelki gondozásának 
ellátására. Amerikai és angol t estvéreink áldozatkészsége és a székes
főváros nagylelkíísége. lehelővé tette, hogy a Rákos-utcában új 
templomban, elveszett szü lőföldjlikre emlékeztető környezetben imád

kozhassanak Is tenükhöz. A ké l templom is kevrs, mert fl város nagy 
terjedelme, a nagy szegénység és a távolságok nem engedik meg 
minden hivőnek azt, hogy az unitárius hivek elhelyezkedése sZ,em
pont jából különben sem túlságosan szerencsés helyen fekvő templo

mokat felkeressék. Az egyház vezetöi ezt belátva. megkezdik. Buda
pesten is a szórványistentisztcleleknek a tartását. Ilyen szórvány

istentiszteleti hely volt a Misszió Haz templomának elkes7.ülé~éig 
a VIII. kerüleq Csobánc-ulcai iskola. 1930-ban indul meg az újabb 
székesfővárosi szörvanygondozói munka. Lelkes vi lági emberek 

össi együjtik a kőrnyékükön lakó híveke t s ami lwr elégséges számban 
vannak együtt, havonta egyszer vagy kétszer istentisztelet tartatik 
részükre . A X. kerületben, a m. kir. államvasulak főmúhelyéne.k 

lak6telepén és a közelebb lévő telepeken nagyszámban~ élnek híveink. 
Ezek részére az első istentisztele tet 1930 november 23-án tartottlIk a 
MÁV telepi iskola termében s azóta havon La kétszer rendszeres 
istentiszteleteke t tartottunk számukra. Kedves; meleg otthon volt 
l'zeken az alka lmakon az iskola Lerem, ahol felnőttek és gyermekek 
együtt ülve a padokban, ;lényleg mind gye rmekek, Istennek gyermekei. 
Jézusnak tanhvú nyai voltak. A sors kedvező fordulata egy v::iratJun 
imaházhoz juUHlta a MAV-Lc lcpi protestiUlsok~lL A rÚm. IWo L. egyhftz 
u 'MAV-lcl.epen cg~ ' új lcmplomot épílet1. s igy az ált31a llHSzná ll 
kápolna használaton kivill helyeztetett. A MAv m\íhelyfö ll öksége a 
kápoJnát protestáns istentisztele tek t3rtásámlk a céljára á tadta a 
három 11l3gyaro rszagi pro ll's l il llS cgyhil;.o: Il <lk. nldk :1nnak bt' lsi) 
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berendezési költ.ségeiht'z egyenlő arányban 200-200 pengővel járul

tak }lOzzá. 
Az imaház uniiflriuS r{>szrő] való felszentelése és ünnepélyes 

átvétele 1932 február 14-cn délul:l!l 4 órakor tÖl'ténl meg. A kicsiny , 
de melegtónusu imaháza t a környékbeli hívek cs érdeklődő mú:;
vallásúak zsúfolásig megtöltöttp.k , de örömmel láttul? s~raikban má s 
kerületekben lakó preshit:ereinkel és híveinket is, akik eljöttek, hogy 
együtt · örvendezzenek az örvendezőkkel. Dr. Csiki Gábor missziói 
le.lkész, a szórvány eddigi lelkes gondozója, emelkedelthangú inlájában 
emeli Istenhez az áhítatos lelkeke t, beszédében pedig rámutat annak 
fontosságára, hogy unitáriussúgunk, va llásosságunk mellett , a magyar 
nemzet mrd életében. éppen raji ságunk megbecsülésével jálszunk 
kicsiIlY számarányunkon felüli szerepet. Egyben felhívja a hívek 
figyelmél arra, hogy minden sikerünknek titka a hagyományos 
unitárius összetartás érzésének a fejlesztése {>s megtartása volt és 
marad a jövendőben is. Az (Ir asztala előtt Fl'rencz József ágendált, 
aki a megpihenésre {$ erőrn('ril{>sre hívta fel a hívek figyelmet. Az isten
tiszteletet az ifjúsági dalárda szép énekszáma és ifj. Bodóczy Simrlol' 

, 

hegedűjátéka tette győnyörködtctőbb,é. A templomi ünnepségel 
követően clíszktizgyűlést tartollunk. ahol dr. Csiki Gábor megnyi tója 
után Bodórzy r.ábor presbiter, szórványgondnok határozati javaslatot 
terjeszt elő, amelyne}.; értelmében a közgyűlés jegyzőkönyvileg mond 
köszönetel a MÁv l11űhelyfőnökségének áldozatkészségéért. Dr.:.. Tóth 
György, a nl. kir. kllria birája, egyházközségi gondnok tarl ün!lepi 
heszédet. Hangsúlyozza a mai összejövetel fontosságát s rtlmuLal arra , 
hogy csal, a világi papok segítő munkássága melletl halad előre <':s 
virágzik az egyház élete. P é.lda ra éppen ez a szórvány, ahol Bodóczy 
Gáhor és lelke~ szórvanygondozó társai éppen a mai ül~ncpen knpjilk 
meg szivük mélyén ernyedhetetlen munkásságuknak megérdemel l 
jutalmát, az egyházközség külső ·(:lismerése cs köszönete mellett. 
Beszéde további részében az unitárizmusnak alapvető lcteleil tárgya lja 
cs felhívja a gyülekezet figyehn<'t arra, hogya hit kérdéseihen. az 
clindulá&i pontokban egyek vagyunl< többi protestáns testvéreinkkd 
is, akikkel együtt imádkozunk az újonnan felszenlelt hajlékban ,.IZ 

egy igaz Istenhez. Islen szerelete és embertál'saink SZf' rct:ele az az 
egészséges szociális in'tnyzat, amely a mai kOl" számos véglete és eltéve
lyedése között megmut.:'"ltja az eg)'edűli hejyes életösvényL A lutllf'ránus 
egyház teslvéri örömét Mayba Vilmos kőbányai evangélikus lelkész. 
3 l'C'formn t w. egyhózét Pap Dénes pr('sbill' l', kÖl'zctgondnok l.oJ nl itcsoJt:l. 

• 
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A MA V ll1 úht:lyIőnökségél annak vezetője, Máthé .József föfelügyelő 
és Kont .. \rpád feli.i gyelö urak képviselték. 

Istennek hajléka légy megáldva, hogy az olt irnádkozók nyerjenek 
ellyhü lest, hitet es reménységet l (f. j.) 

Bankmentő lelkészek . . 
Mégis csak van valami köze a va llásnak rt pénzhez, a pénz SOrsa nak 

irányitásahoz is. S jó, hogyha a lelkésí'. nemcsak a templom szűk 
falai között, hanem az ('Iet piaca n is hallatja szavát. Példa rá az ah'lbbi 
t'Sct. A mai gazdasági válság miatt egymásután buknak meg a bankok 
Amerikában is. igy történt, hogy Davellporl városban (Iowa állam) is 
bajha került. 'egy hank, amelyet addíg mindenlü szilárdnak es mcg
illgathatatlanllak tartott . A bajol<.at fokozó alaptalan fé ld<.'m , II pánik, 
ami saj nos~ mind általánosabbá vá li k mindenütt, ezt a bankot is 
kikezdte, A betétesek megrohanták es egy nHp a latt sokszáz millió 
dollárt vetlek ki a bankból. S ekkor valami szokatlan dolog történ t 
amit egy, a Manchester Guarclian s:wrkesztöjéhez intézett levél 
igy ir ·lc : 

" Az Úrnak két köztisztelethen álló szolgája, ,akiknek szavában 
a városban mindenki bízott, megjelcnt a bank gyűlés tel'm ében és 
heszédet tartott az ott összegyíilt tőkéseknek , akik azt hitték, hogy 
veszélyben van nlinden kCl'csetük , amit hosszú evek fáradságos 
munkájával gyüjtötlek s hangosan köveleItek v issza a pénzüket. 
A két lelkész beszédének a hatása va lósággal csodaszámba ment. 
Bebizonyosodott a nagy igazság, hogy egész modt'nt gazdasági éle.tü llk 
alapja a hit és a bizalom. A pánik megszünt és nemcsa k. a régi betétesek 
hagyták ott vagy vitték vissza hetét jeiket a ba nkba, hanem még új 
hetétesek is jelentkeztek, A hank iránt való biza lom ma erősebb, 'min t 
va laha, 19az, hogy egy napig egy kis zenekart is heitllitoll.ak: fl b~nk 
c l őcsarnokáuak ~I karzatára, hogy vidám muzsikiljával clüzze a 
betétesek lelkéből ijedelmet és sö tét képze lődéset , a bizalom és a 
jóremenység helyreállí tásának a legfőbb tényezője azonban az 
eva ngéli um két szolgajállak a ueszéde volt. " 

Ez az eset -- jegyzi meg a lap - bizonyság a hit nagy ereje 
mellett s egyucn rigyelmeztetés al. üzletemberekllek, hogy fokozott 
megbecsülést tanusítsanak az egyházzal szemben, amely éppen akkor 
segít rajtuk, amikor ők magukon segítepi már nem tudnak, Csaknem 
minden nap hallják egy-í'gy világhidi po l itiInis vagy közgazdász 
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'ny ilatkoza tát, hogya szö rny ü világválságon segiteni csak a nemzetek 
közötti .J~ölcsönös biza lom he ly reállílúsával lehet. Ogy van! A köl~ 
csőnö s bizalom feltéte le azonban az igazságosság, amelynek hirdelés~re 
Krisztus evangéliumá nak s7.ószólói, az egyházak vannak hivatva. 
"Let the minister bless the markct placc." A lelkészek az eva ngéli um
igaz szaváva l lépjenek az é.let pia~ara s váltsák meg vele a világot. 
" Itt. az idő. most n'tgy soha," Cs, G, 

Bölöni Farkas Sándor 
Unitárius Iparosok és Keresked-ők Köre 

• 

Egyház lHfsadalmi éJelünJ< sZloben gazdagodik az új egycsülettd, 
mely 1932 január hó :H-él~ trlrtolta meg alakuló közgyíilését az 
Unitárius Misszió Ház gyü lekczeli termében. Buclapesten és közvetlen 
kö rnyékén edd ig i összeírásun k eredménye alapján 220 unitáriús 

iparos- és kercskedömeslerr61 és segédről tudunk, akjk sajátos éle t

körülményeik folytán részben vagy egészben távolmarau'lak az egy}láz

társadalmi élettől. Az új egyesiiletnek és az egyház vezetőségének 
• • 

jut az az igazi missziós feladat , hogy ennek a7, a lak'ulásnak nagy 
fontosságára egyfelől iparos és kereskedő testvéreink, másfe.lő l összes 

többi egyháztagjaink figye1met reáirá n yítsa. Mert ha fl. kölcsönös 

segítés gondolata fokoza tosan kiépül. :lZ egymásba kapcsolódó lánc

szemek munkásságának meglesz a maga megérdemelt jutalma és 

gyümölcse. A megalakuliuilJak különös érdel(ességet kölcsö nzött az 
:Y körülmény, hogy éppen az idei télen van száz csztend('j e annak , 

hogy egy l Ji n gl clkű unit.árius :-zeke.ly, t örténelmi nevezelességű u U.zús !. 

tesz az Amerikai Egyesült Államokban. I-Iazalérle titán megírt blO uJ
mánya: Utaz:ls I~szak-Ámerikú ball, egy év a latt két kiadást ért cl, 

• 
s elsősorban is az új v ilág ipari él> gazdasági l, é rd c5cjrc ve t éiénk 
világot. Gróf Szécheny i István ezt <.l munkát kora egyik legjelesebb 
termékének tartotta s igen sol, l<özgazdasági reformtervéhez merített 
belőle inspirációt. 

Az új egyesü let -elnöke Berde Lajos cipészmester, aJe.lnökei: 
Nagy Áron aS7.1alosmester es Szabó Dénes nagykereskedő, fő lit kár~ : 
Dcésy Zoltán jogha lI ga ló, pénztárosa: Szőke Ferenc, eJlenörei: 
Kovács Miklós és Rigó F erenc. Egy 12 tagú választmány ei; szám
vizsgáI6-b izoLls{lg hiztosiljn fl beindíiott munka s ikerét-. A't aJal\ldó 
közgyíil~s a mc~alald t.:\fi !úiriil .kifcjle.!t nlHnká ~i;águ J, e lisrn~ l't;sv~ 
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képen dr. Csiki Gabor 1l.1issz iói le l.ké~.z~ diSZ~lllö.kké. Ferencz József 
Ilitnkt.'l ló segédleIkész t tisz tele tbe lI fobtkálTa va las .... totla meg. 

Reméljük, hogy ennek az egyesületnek a munkássága, a Löbb iekkel 

párhuzamosan emclni és gazdagíta ni fogja unitárius egyhá"l.lársadal_ 

mu.k'Ie~1 W·) 

• 

Az E. Főtanács határozata a belső 
emberi javadalom megosztásáról. 
Az 1930. évi fötanács i gyűlés a bel ső embcli (Ielk~sz.. tan ító, 

kántor-taniló, kán lor) javadalom megosz lásá r61 szóló törvény 18. §-ál 

a következőképen módosította: 
A ti sz lviselő halála eselén az özvegy és kiskorú á rvák az egy házi 

és egyházküzscgi javada!pmbnn a haláloz:l sL követő hónap elsejétől , 
számílolt három hónapig rnar~ldhatnak, amely idő után őket a ny ug-

díjszabályzat 1'5. §-a szerin l az egyházi nyllgdijintéze l tö l illeti meg 
ellátás. Ezenkivül az özvegyet és kiskorú árvákat az egyházi lakásban 

három hónapi lakásjog illeti m eg a férj, ille tve atya elhHlálozása u tán , 

meJy időn túJ kötelesek a lakást az egyház, ille tve egyházközség sza
bad használa lába visszabocsátan i. 

, , 

Mikor tartsuk 
az egyházközségi közgyűlést ? 

Az egyházközségi közgyü lésrő l az ÉI ·f/~.')ilöbeli múr Löbb alkalom

mal szó csett. Minden a lkalommal az volt ti felszóla lás a la pja, hogy 

a közgyíílési Lagok igcl! gyeren látogatják a kőz~y t1lésL Ez a helyzet 
ma is rennál l. Soldele magya ráza tá L le helne la lá lni n l'észyé Ll enseg

nek. Ezek !<őzöLL nen: utoiso helyen áll il hi veI;. széLszór tsága . 
Erre va ló tekin Lettel különös l"igyelmet kellene fo rdítani ti /Iap ' 

.~zukr(l . amelyben a kőzgyűl és t tartani akarjuic Fenná lló v iszonyain k 
közepette közgyűlés Lartá sá ra a l egmegfel e lőbbnek a vasdrn(lp s annak 
is délelő tt 10 órája mutatkozik. tO- II közölt lehe tne a közgyűlés , 
amil 11- 12 között.. megszakíta na az Istentisztelet s ezu tá n 12- ·2 
közölt folyLalólagosan közgyű lés. Fötanácsi es köri közgyúlesc inkell 
év ti zedek óta így tartjá k az üléselieL. Ennek H beosztásnak azonban 
pilltllH'l lny iltlg ail.adillya az a k örülmén)', hogy most rél 'W- fél ll - i,.; 

II l·cformát.lI!;ok ta l'lnnak t.cmp tollwJd.nw i~knlisz t.('k t<d . 
-• 

• 
• 

• 



• 

8 UNITÁRIUS ÉwrEslTű 

Maradna egyedüli lehetüségnek az í.>ddigi gyakorlat - Isten
tisztelet ullUl 12 óra i kezdet. Igaz. hogy közgyíilései nk nagyoll hosszú 
tarL-'lmúak, de cz a napszaka mégis megfel e lőbb, min t az este 5 órai. 
Ebben az esetben csal( 8- n órakor lenne vege az ülésnek, amely 
vá lasztások a lkalmávn l a lig végzödhetne 3- 'l- óránál rövidebb idö alatL. 

Azt kivánni már most cgy pestszcntlöl'iuci kőzgyiílési tagtól, 
• 

hogy esle 9 órakor indu ljon h:lZa Pestrő l , nem igen leheL. 
így ismet előálla n:l a sokszor fölpanaszolt :lZ a helyzet, hogya 

közgyíílésen kevesebben lennének jelen, mint az egyes bizottsági 
üléseken . 

A presbitériulll IcglüJzclcbbi ülésen hi wnyál':l ll1egla lál ja az u lal
módot a lehet(i legjobh megold ilshoi, ami a nná l inká bb kívánatos • 

• 

mert :lZ cgyh{lZi t"öh at.úsfig Mtal közelebbről jóvá hagyott ügyviteli 

szabályzat most m{lr megszahja II lultá rozat.képességhcz szükséges 
tagok számát is. 

Az Egyistenhivők 
egyetemes keresztény egyháza. 
(Röviden : Egyetemes keresztény egyház.) 

Minden igaz keresz tény lelket mély fájdalom fogja el, ha látja, 
• 

hogy a Jézus Krisz tus ti szta Egyistenhiten felépített egyE' temes 
keresz tény va ll ás hova jutott, húnyfelé szakadt. Micrt kellett rt 

IcgliszLilbb Egyistenhitnek átfo!y nia a fe lekezetek szerlehúzo med
reibe ? . '. mikor Egy az ls ten s egy rt Krisz ths tanítása, t.ehát a 
hit is csak egy lehf' l. 

J .egfcljcbh arról lehetne szó, hogy a felek(~zclck: Az Egyisten 
l-li t egyetemes közős tö rzsebiH fakadó Icj l6dési fokozatok, :'Unelyek 
II lelki élet mai fcj lbdcsi foká ll egyformá n magaf,ztosflk és egyfOl'mán 
j':lvczik az erlüi lcsi életnek azt a boldogí tó hatását. nmcly leg töké
letesebben a krisz tusi s"cre tetböl sugárzi/, mindnyájunk Ic/kébe. 

E I kell tehát ujból jÜllnie J ézus Krisz tusnak (mindnyáj un k 
lelkében). hogy visszaá llítsa az egye temes kr iszlus i kereszténységet. 

Soka n a v ilág legjobbjai közül _ úgy az egy ik. min L a másik 
részen - hosszú évszázadok folyamán , a tiszta krisztusi J<creszténység" 
visszaállításán fá rad tak. S ma már odajutollullk, hogy a művelL világ 
mindCJl vallása az Egyislenhit felé törekszik s az egész keresz ténység 
·lényegében Egyistenhiv61le k vn llja magát. Csak nl. lsten s7.cmélycrc 
n('zvc vél t'~y I't!sze (n hÚI'Olll súgb<lil) ltH'goszJilsl. 
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D c vélc kccljék a v il ágnak cz. a része bii rmikép: Al. Islen Lélek, 
s min t ilyen h~nycgébcn Egy. akirŐl min t szemN yrü l csak szivü nl; 
crzc hlld szerint mcgszcmélyes ilvc szó lhalunk. 

J ézus Kri sztus és a z a pos tolok allla kij elentései. hogy: 
"Az Úr, a mi Urunk IsLenün]' EgyeLlen Egy ." (Márk ev. 12 : 29.), 
" Nincs más Is len , esak Egy: ' (Pál ap. I. lev . I(orinl. 8 : 4.) s 
,.Egy az Isten" (M á rk ev. 12 : 32. és PM ap. I. lev. Timót 2 : ,-).) 

az lsten egységét semmiképen megosztani nem engedik . 
Dc nem is szill(séges (ha bá r nem is lehel) az I s lcnségc~ hármikép 

is megoszta ni s Jézust - nz Egyistenhi t világállá l ~ Is tenné emeln i. 
J ez lI s az emberi ség éle tében mint ember is olya n nagy. magasztos és 
fenséges s lellei oly isteniek (Is ten akanlta szeriht va lók), hogy nincs 
is szüksége, hogy Islenné cll1eljiik. 

J ézus Krisztusban látjuk a tökéletes embert, nkit, ha nem is 
imádunk Istenként , de követjük egész a Golgotáig s mennv beszálló -• 
lell,ének megdicsöüléséig. 

De v ilágszerte ébred is má r az a tudat, hogy J ézus Krisztus a z 

emberiség legfőbb eszményképe s legnagyobb ta nítómestere, ak i 
életével I s tenrő l a legtökéletesebb képet adta s ezzel nekünk példát 
mnlatott. hogy életünkhi Illi is Is ten (elé törekedjünk. 

JéZHS Kri sztus Icl ké>hcJl a mindenha tó ls ten a legfölségesebben 
és legldj l:'scbben ny ilvánult. Ű a világfönlar tó Szere telnek legtökéle· 
lesehh megszemélyesitöje az emberi ség életében. 

Az ő é l etébő l cs La niLúsa iból tudjuk , hogy a S,,-erelel soha el nem 
múlik , amig Islen van az égben ps Anyá l;: a fö ldön. a kik l elkűkkel 

odahajolnak az Örökéle t Urá nak Lelkéhez, hogy (lj eletet adjanak, 
a maguk életük virágsz irma i helyen az örö k Szeretetnek gyümölcsöt 
fakasszanak . 

Az Egy islenhit legfenségesebb elvei , amelyeket J ézus Krisz tus 
foglalt il y tökéle tes qsszhangba s amelyekre az Egy i s tenhivők egydc· 

mes kereszteny egyházát alapitollu , a l<öv ctkcző k : 
A világ és az ember é-lete az ls ten végtelen aka ralának és ha tal

mának leg főhb igazsága. Isten az Ö véglelen ha talmá nak és akara tának 
igazsflgá ból teremtetle az ember t s hcállíloUa öl az élők sO l'oza tá ba . 
hogy rövid földi élete folya mán maga szerezze meg az élet boldog· 

, , 
sagara s az örök üdvös~égre va ló érdemeket. 

Ez az ember életének igazi rendeltetése. 
De az emheriség (egész) élete sem te.rvnéJktil való I'olyarna t, llem 

rendszert elen C'sctl ('gC'sségck összessége . 

• 
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Ar. emberi ség életfolyama n CIlI célta lan bonyodalmak és katasz_ 
t rófák ziirzavaros egyvelege. ha nem a szabad emberi akarat mellell 
is érvényesül ő vlhigkorman)'zó hatalomnak, az Isten szerető gond

° viselésenek t crYSZerLj megnyilvánulása . 

S végiil a cél, amelyért élünk, nme lyérl 1"lgy az egyeseknek, n-. in l 
a nemzeteknek és népeknek küzdcniök és t ümiök kell. a legszebb és 
legmagasztosabh: az örök holdogság birLoka. A léleknek visszalfrése 
Istenhez, a honna n szármnzott, a l101 az örök bfJldogság érll>kei rejlenek 

szá munkra. 

S nli\"el mindezt közős tcsl ... -éri munká ha!! vagy un k hivalva elérni 

s va lamcllllyien tcslv~rek, egymá~ islápolói, segi tő i s egy nagy örökseg 
birtokosai vagy un h _. cz a mi legfőbb isteni rendeltet ésünk. 

Jézus Krisztus, bár lé lekben isteni, mint nlinden ember, aki t 

Isten lell,e vezérel, földi éle tében - ~ mint maga is több ízben kij elent i 

- ember volt. Csak sok l.:al tökélei esebb és sokkal fe nsegesebb, mint 

mi, s a nnak az emberi életnek a megnemcsíté::.ére t örekedett, amelyet 

mi élünk s amelyen ru: ő tanítása i szerin t q tökéle tesség örök üdvéhez 

közeledünk. 

Gyönyörüen mondja Pál a postol. Timó teuszhoz irt e l ső levelében 

(2: 5.): "Egy az l sten s egy a közvetítő is (példaadása és tanítása 

által) Ist en és az emberek között: az Ember J ézus Krisztus." 
. 

Hódolattal meghajolunk tehát az Ember-Jézus előtt, a ki a 

benne megnyilatkozó l egfőbb emberi bölcsesség folytán , oly mély

gondolkodású és oly sokoldalú Jángelrn t' volt. hogy az ember és 

emberi ség egész vallási és erkölcsi éle t ét minden vonatkozásban 

bámulatos remekséggel tud ta szabá lyozni. 

'0 maga mindenben a tisztaság s az erk ölcsi tökél elesseg milJla~ 
képe. 

él az a fdsöbb ember, nldbcn minden ember megt r.lá lj a életénck 
legfőbb eszméu.y képél. 

Jézus Krisztus lelkének megd icsőülése :1zonban (amil lé,"esell 
halálnak nevcznek) e rkölcsi nagyságiIt meg nagyobb Iényességbcll 
tiinl.el.i fel elő ttünk , min t élete. 

"l\li ly rendkivüli j e llemc,"ő l t.anl1síl H Illcgd icsiHi lt J éz us Krisztus 
3 kercszl er:. . 

Igy csak igaz ember lud megdicsőiilni olv eszmMrt, amely az 
I.'gész ('"mlwrisegre vnlú életcélj a" 
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Jezus Krisztus igaz i hivatás;;it nem csupán földi életével, hanem 
inkább megdicsőíilt le lkének az emheriség: életére va ló hatá~va l 

töltötte be. 
A megdicsőűlt Kriszllls mennybes7.<.'llló lelke képezi azt az er-

kölcsi jlagyságot és rendkívüli jellemerőt, amely az egész keresztény _ 
séget Jéz us életcéljának mcgvalósítására s az egész emberiséget lelki 

megdicsőülésére vezeli. 
S mi volt Jézus élelcélja '? 
A l ehető legszebb es legszen tehb: az emberiség vallási meg

üjhodása. ti bíín uralmának t'IWrlese, egy tisztább, nelnesehb, Isten
hel. közclebbv;vö vallásnak megalapitása. 

S célját mégsem érhcUc el eddig egészl'll ... 
Mert az emberiséget a harmadik évszázad után (Kr. u. 325-hen) 

nz Istenség foga lma - és J ézus Krisztus szemt- Iyc .körül ketté osz

Lották hivatalosuu is . 
Jézus éleleéljanak megvalósításához pedig azok járnak legközc

lebb s soha· (' I nem maradnak, akik az embel iség mcgújhodásában. 
a bűn uralmának"\ elWrléséhcll, egy tisztulta,h ll, nemesebb, Istenhez 
közelebb vivő vallásnak és egyháznak megalapításában az Ember

Jézust kövelik. 
Az emberek mús ik része pedig az Isten-Jé7.Usl elérni, vagy a 

háromságol ésszel fe lfogni nem ludván, Jézus éleleéljainak megvalo
sílásában elmaradnak. 

Mások pedig az Istenségel megosztani IleIll ludván . egyet sem 
kövelnek. 

Ez adja a mai hitelIcIl , erkölcslelen világol.. 
Hemény icm azonban, hog) cl fog jönni az Egyistenhit és a LisztH 

erkölcs világraszóló uralma (Islen igaz orsz{lga), mer l f)lindcn ember 
I slentő l nyert lelkében szülelésélől magába n hordja ar. Egyislenhit es 
az erkölcsi vihlgrC'nd csin\júL. 
, Egyedül az Egyistenilil és az erkö lcsi vi lúgrcnd sz i.I!1tdhcLi meg 

nz emberiség lelki válságát, arnelynck a mai gazdasági vMsag csnk 
külső liinele s mindinkább rokozódó fájdalmas mcgny ilatkozilsH. 

,'\1. Egyistenhil es ri keresztén)' erkölcsi v ililg:r('nd érvénycsü lése 
jt.~lenti az igazi vallúsl :IZ emberiség élet.ében. Illcr t a ken'szlény erkölcs 
b; szellem jelentheti csak II világ szúmára az igazságot. a megnyugvást. 
a megértésl, a munka érlé ke1('sél s annak eredmcnyCl és örömét is. 

Polyar Lipol 
" r tl". lJ(tz,la~;\g; f6f('Hig)' c h~. 
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, " 'l'is7.tujífÓ ' közgyűlés; Az egy há ú :t'ö'rveny ·crlelméhc.ll: az egy.haz· 
közsóg .'v<ilasz tott li.v:tS:ég{' j' ri :1 (-ves fordulón fl fo lyó (-vi kÖ-lgyúlé.scll 
vidasz tils a lil kerülnek. Vú lasz ths a lá kerülnek: :1 gondnokok. ·pen?-: 
túros. jcgyz6. es [l preshit C' rck egy harmad .része (11) .. . Az egy:ház ügyei 
iránt. ' érdeklődők szives figye lmet erre fölllívjuk. (~) • 

ÖZ\:. H.íkosi riJ,:tornt" szül. Héczcy Janka . folyó évi fehruár '] · én 
meghal t. Februá r ~.{1Il temelték a fa rkasré Li temetőb('. Dr: Simon 

Mihá ly Pál a tyá nkfia :m yósál gyászolja az elhu ny tba n. Nyugodjék 

csendesen! 
Hurab.ís 1\'on MAv. tisztv i selő , prcshitc rtink folyó h i február hó 

20.ú II házassúgol kötött i\l ikull ich Katalill 1". ka l. vallás ll hajadOlma I. 

Koháry- u. templomunkban ugyalJ a zon napon volL nz eh~' húzi ('sklivő 

is .' hLen úldása ny ugodjék mC'g II szen t ~zöv('lségc n ! 
:l At.írcius G-i i s tcllLisz~cl eLUnkcl fl. "l"ádió is kőz\"Ctíli. P réd ikál 

dr. Csiki Gábor m issz iói lell;:~sz. 

I 

Istel1tisztelet,ek sorrendje llI .. trciu,S hó I. ielébclI . 
, , , I H o 1 

• • 

A) Templomokban .-

. , V.~ Koháry-utca 4 , .. . . . 
v . , Koháry-utca 4 . . .. . 
V .. Koháry-ut ca 4 .... . 

1:":C .• , Rákos-ulca 3 . .. , . . . . 
IX., Rakos-utca :1 •••.. , • 
IX ., R;",kos-ut ca 3 .... .. . . 

B) K(Jr~ttkben ." 
• 

V 1. , Gömb-u. 53" clemi isk. 
X . , :'I I..\: V E S1.aki Fc'imúhely 

C) Pes(környékell : 

I\. ispest- Wekcrlet clep J l , 
sz. iskola .. .. ... ... . . . 

Peste rzsébet, En:sébet -ú U 
elemi isk olába n ....... . 

Pesls1.c n t I6rinc. Ku)I (lr h:IZ 
R á kospalola-pcs tlljhely 

:\l a d ách -t éri el. is ko lá b lI II 

Debrece/lbe' , : 

Hab 'an-u. 24 . .. ....... . 
'l ll l vll n ·ut Cl' 2 -1 . ........ . 

Melyik 
na pon 

, 
mán' . \.i. . 
má l·c . 13. 
márc. 15. 
m ár c. lij 
má rc. 13. 

m {u ·í:. 1 5. . . , 

múrc. lj. 
m (,r<". I :~: 

< '_'0 . IIh . ri'. 

111111"(". 6. 
Ill l'u- t . IS . 

I . 

:\ Iely ik 
órá bau 

d. , . U ' JS 
d . e: 1l .! 

d . C. II 
d. o. 10 
d. o. 10 
d . , . 10 

d. ". %'1 
d. " . I 
. 

• 

d. ". l. 

d. u. .' 
• -

d. ". " 

d . e . 10 . 
d . e . If! 

I' elelo» ~ ! ,d6: dr. Ivan U .y.I '" _ "Pát ria" r~ . -T .. Budalleolt -

, 

Szolgála tot. végzi 

, 
• 

• • • 

dr . Csiki Gábor 
!Jurabús f stváfl 
J ózan Mikló.~ 

X(lgy Sandor 
d,. Csik i Gabor 
FUI/I C: Jtr.:.~tf 

l lr . f VfÍll !.as-:l6 
dr. Csiki Gábor 

f·'t'rell t : J iJ:.w:.f 

Uarab«s J,dl/«1I 

lIl/rubús I.dván 

""kwl Mif, .. ló$ 
dr. Csiki Gábor 

, 

• 

l' elet61 ve1.etö : Magral"}' I. 
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