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Meghívó. 

A hudnlJesti unilárius CQl'luízközség 1932 március 20-án, vaslírnnp 

dél ulán 5 órakor tartja a Templomban 

évi rendes közgyűlését, 

melyre egyhazközségíink nlinden kepefize Lő tagját szeretettel meg
hivjuk. 

Budapest, 1932 március 7. 

Dr. Kozma .J enÖ s. k. 
gOllttnol;: . 

Józan lllik lós s. k. 
Iflké~!·elniik 

Tárgysorozat.- 1. Elnök i megnyitó. 2. Jegyzükönyvhilelesílők 
Idkü ldése. 3. Elnöki leg elintézetl és fo lyó ügyek. ,I. Lelkész-el nök 

evi jelentése. 5. 1931. évi fo lyó és alapítványi szamadas. 6. 1932. 

évi költségvet.és reviziója. 7. Keb li Tanács álLal áLúlalt ügyek. 8. U. P. 

levele. 9. TisztujiLás: aj gondnokok; hj jegyző; ej pénztáros vtHasz~ 
tása. 10. Kebli-Tanács L/3-a k jlép _ új választás. t I. Időközben 
érkező ügyek. 12. !ndilványok (i rásban elő re). 

~ll. Sza /Ja=a!i jogrii c.'wk az yuaf(orollw tja, aki ([ 1111Ilf éVl"li{ egyhri:i 
rul6/Jaf ninc ... hdtrálékban ! 
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A türelmetlenek. 
• 

Gondterhelt ~rcok. Panaszos ·njkak. K önnyes szemek. Sóhajok. 
Alma lla n éjsllakák. ~'Ioso l y tala n mi ndennapok. Ideges íngerlékeny
,segek. Türelmetlen ősszezördlilés('k. 

Szüz ember közül nyolcva n egész bizonyosa n igy morzsolódik a 
gondok közötl. Künn sliLhel a nap. millió vi raggal érkczhc lik :1, l~lVa sz. 

kis árta tlan cmbcrbimbók játszhatják a maguk pajkos gycrekjáléká t, 
nincs örvendező arc, mosolygó szem, nyugalmas lélek. a ki élvezze és 

gyönyörködjék bell ne. 

Borll az életen, ború a hétköznapokon. csakúgy, mint ünnepe
ken. Jaj , a házbér I Jaj . a mindennapi kenyér! Jaj, a cipö, ruha! 
Jaj , a gyermekek ' lanelija . Jaj. nz elhelyezkedés. Jaj, a türelmetlen 
hi t e l ező k . Jaj , a hrlegség, orvos, pat ika! i\linden jaj! Minde n, nlin
den! A ma , a ho lna p, a holnapután ... 

Félehnekben lel nek a napok és a hossz í] , k ínos éjszaká k. Nines 

alvás, nincs ny ugalom. Forognak az agy ban a gondolatok folyton 
folyvást és minden gondola t után súlyos kérdőj elek et rak a l e h ető

ségek kétségbeejtően összezsugorodott határa . ·Mi lesz o? Hogy lesz? 

11eddig bírjuk ? 

l:~s mi ndenki tetézi a maga nyomorúságát, két ségbeesését az ön

kínzás ötven száza lékos t.erhéve!. Hou)lanak az idegek, fogy a türelem. 
kopik az ellenállóképesség. kll szá lódnak fi szálak megnemértéssel. 
másra nem gondolással. A bánatban nyilvánul nlindig a legtö bb em
beri önzés. A go nd, a bánat csak önmagával foglala toskodik, nem ér 
rá másokkal törőd ni . Pedig, ha ráérne ... mennyivel jobb és könnyebb 
volna a teher ... 

Az egye llen mócl a tovább kli zdésre, mindent kibirásra; kikap
csoln i go ndot, bánatot, feleimeket. Kemény lelkitonuíval önmagára 
erősza k o lni a meggyözödést: I::n ll em vagyok fon los a világban! 
Nem vagyok fonlos a minde nségben, a világ folyásába n. Én nem 
vagyok cent rum, aki kö rül minden forog. Elmosódó pont vagyok a 
tengefsokaságba n. Nem fon tos fi gondom, a búnatom, az aggodahnam. 
Senkinek sem fontos, köve lkezésképell nekem se legyen fontos. 

Hogy mi lesz? Mil hoz fi jövö 'l ... Ugy se lud ja senki. Kar ron
tani j övő t ő l való fé lelemmel az idegeket , a napokat és éjszak:.íkal. 
I(ár bajjal letézni a bajI.. Kár belevesz len i leshink és lelldink egész
ségél az akaratunkon. l udásunkon és képességünkön telj escn l<Ívül 
úllil jövö rémké peinek idézgetésébe. 
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Nem véletlen odaJökésc fl SOI'S szeszélyének, hanem a ma i helyzet 

rettenetes kiLerlll clése az a lelkiá llapot. amelyben egy fiatal leány el
dobta magÁtól az é letel. mert elloptak a nehezell gyüj töLL pénzén 
vásárolt télikabáljál.. ... Megdöbbentő, hogy ilL tartunk má r Hirel. 
metlcnségben, csök l,cnl e llená llóképességben ! ... Semmit sem bi runk 
elviselni 'l Kevesebbre tartj uk az é:lelel egy lélil,ahátnál ! 

Szomorú tiirclmellcnség! He llenetes kórUinet! Úgy terjed , 
lll int fl járvány. A fe l nőttektől elkapott Lürelmetlcnségi kó r természe
tesen az ifjüságba n kuszá lja legtöbb áldoza tát. A diák, aki rossz bizo
nyítványáért megöli magát, ~ szerelmes leány vagy fiata l ember, aki 
csalódásérl vagyakadályérl.. inkább az életet dobja e l, semhogy meg
próbá lja a kli zdclmei, legyőzze magában az indu latot; a szerencsé tlen 

munkanélküli, akinek talá n a hohmp .már megoldást hozna, de nincs 
tü relme, hogy mcgvá rj a a holuupot l ... 

Terjed a szomor.ú kór. Minden kii egyaránt terhel a felelősség erte, 

rossz p~ldaad ásért, megnemérlésér t. mások iránt ta n usított közönyért, 

egyéni türelmetlenségért. 
Pedig türelem az egye tlen orvossága a súlyos kó rnak. Senuni más 

nem ·segít. , Pogdny Elza . 

• * • 
Unitárius Testvérem! Gondolj erdélyi véreid re és hitrokolHlidra ! 

Iván László dr. két előadása. 
A Brassai Sámuel Ifjúsági Egyesü let rendezésében kéthetenként 

megtartott vilaesték keretében ha llottuk dr. [ván László hitoktató
Ielkészünk két e lőadását. Ezek a vitaestek elsősorban az egyetemi 

ifj ll ság szellemi útjainak egyengetését szolgálták, de más érdeklődők 
is szivesen látott vendégek voltak. ' 

. Dr. Ivá n László első előadásában tu la jdonképen előkészítette 
hallgatóit másod ik előadásának megértésére. Első előadásá6a n kéi 
fogalommeghaiá rozást a dott: mi az immanencia és mi a transccn
dencia ? Természetese n kiegészitette előa dásái e két fogfllomkörbe 
lariozó filozófiai ir:anyok mesieri magyarázatával. A második elő
adásaban ' a K inyilatkoztatás. Istennek megismerése, a predesz
tináció és szabadakarat kérdéseivel foglalkozott. A ki nyilatkoztatás 
kérdésének fejtegetésénél szembeállítot ta a metafizikai gondolkodast 
<I. vallásos hiltel és megállapít9tta, hogy bármennyire is adva va nnak 
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a metafizikai formulák mindenki s7.ámara, azért még nem elegendők 
Do vallásos Jélek szükségleleinek kielégítésére. Az Islen megismerésé
lIek tárgyalásanál rámulaloLt arra, hogy az új kor szellemi irány
zala nem hogy nem váltotta be a prohléma Illegoldásával kapcsolat
ban hozzáfűzött reményeket, dc egyenesen akadá lya volt az igazi 
Istenkép kialakításának, merl lsten, helyett bálványokat állított 
az emberiség elé .s ezek közül is a legnagyobbat: az J~nl próbálta 
úgy beállítani, mint abszolúlulllol. amelyre felfüggesztik az egész 
világmindenségel. Majd fo'gl alkozolt az elj ö vendő kor spirituális 
islcnfogalmával. amely egészen más, mint az eddigi. Érdekesen 
beszélla misztikus lelkek különös tehetségéről vagy inkább adományá
ról: az l slen lényének meglapasz lalásaról. A predesztináció largyalá
sána l szembeállílotla a killvi'1i ú. Il. "pracdcsLinacio am bigua"-l 
~lZ általunk vallott prcdcszlin~cióval. 

I-Ielyszüke miaU. saj nos. nem térhetek ki az érdekes témák 
bővebb ismert.etésére, csak megjegy'zen}. hogy a kik halloll{lk ez l 
fi két előadást, soka l tanu lhatlak belőle . 

A megLarlolt kél e lőadásnak anyaga egy készlilö nagyobb műnek 
csak e lső része. míg a második résznek fejezetei: l. J ézus. 2. az ember, 
ezután várnak előadásra. 

Reméljük, hogy ezeket is nemsokára élvezhetjük olyan helyen, 
ahol az érdeklődés általánosabb és a kimondott szó messzehangzóbb 
lesz ... A hivatalos egyház pedig érezze kötelességének e munka 
megjelentetését, hogy ezzel saját irodalmunkat egy értékes szellemi 
termékkel gazdagitsuk, s hogy híveink és barátaink közül minél 
többen lehessenek részesei az olvasás nyomán támadt lelki gyönyörú-
ségnek. Szabó I stván . 

• 

Özv. Borbély Lajosné . 
szül. Becsky Rozália -- -

Józan Miklós püspöki vikárius atyánkIiát és családját súlyos 
veszteség érte édesanyjá,nak, özv. Borbély Lajosnénak folyó évi 
február hó 27-éo tőrténL elhunytával. A 85 éves tisztes matrónál 
hudapesti egyhUzközségünkben is általános tisztelet öve~te. Életének 
utolsó éveil Tordán töltötte. ahová örök nyugovásra haza kíván
kozott. 

• 
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TemeL(lse fe bruár 29-én volL az' 11Ililá riu s egy ház szcrta l'til s~li 
szerin L al. ólordai Le nwlÖbcn. I-I a lálú l. fi~ ~ menye., három unokája , ::\ 
Becsky és Dezsi csa ládok g:YÍl szo ljúk. Hűseges !'zolgá lóleány[{ volt. az 
Úruak s I stentől megáldott hosszú szep élet.ében a/\·) r .Jézus cva n
ge.liumáL él te hittel, r eménY!lcggel. Legyen álma csendes. pihenése 

édes I . 
Az árván maradt gyászoló szívekre szá llj on a jó Isten alyai 

vigaszta lÁsa! 

A közgyűlés. 
Amin t az ~rtesítö mai számáha n másik helyen olvasható, a 

budapesti unitárius egyházközség évi közgy űlése marciWi 20-atl este 
5 6rakor lesz fl J(ohdry-u. lemplomb(lfl. A közgyűlés a tárgysorozalán 
II tisztújításolI kívül igen Ion Los kérdések szerepelnek. 

Híveink és olvasóink sz ives (igyelmélJc njá nljuk a közgyűlésen 

való megje lenés t. A közgyíílés órája nem éppen megfelelő, dc akik 

szívükön viselik az egyház érdekeil, bizonyára meghozzak az á ldoza· 
tot s megjelenésü kkel és erd cklődésiikkel klllsőlcg is bi zo nysagot 

tesznek egyház- és vaIJá sszcrc Le lül\ről. MegemlíLjük, hogy az E. K. 
Tanács által jóváhagyott ügyrend értelmében a közgyűlés ('sak 

akkor határozatképes, ha a szavaza Lra jogosull tagok a presbyterek 
számának lega lább 2/3 arányában vannak jele l! . A presbylerek szá l.n a 

42, lehá t lega lá bb 28 közgyűlési lag jelenlé te kivánalús. 
A közgy íílésen azo nban szavazali jog ukal csa k azok II hi vek 

gyakorolha lj á lc, ak ik egyhá zi adójukal a mcgcW=ő 1931. CUI'I' befizet· 
lék, vagy a közgyiífésig bef izetik. 

Akik az 1931. év re még há lrálékosok, de szavazali jogukkal 
éln i akarnak, a közgyűlés napjdn, március 20-án délután 5 órá ig 

• 

kiegyenlíthelik tartozásuka L. 
. . , . 

Hóvirág .. . 
Kikelet csengbje ... Tavasz-Tündér még az ái Ol Odó retek alatt. 

az alvó föld a lalt szánkázi k fehér bundában, dc bundája szélén 
kH<andikid fehér zsebken·döcskéjt.~, amell yel n(· klink integet ... felénk 
lohoglatja, vagy hidegtő l könny es szemeit törliJgeli veJe . .. Hnlvitny
zöldszélű hóvirág~zsebk endö ... 

Fagyos fö ld szivéböl cs6kolta fel fényajkával gyö ngéden ilZ e lső 
oapsugá.r ... li.6virág .. . Hitvirág .. . - . - ,. 

• 
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Akkor nvílil( , am iko r a virágok még nem meruek éln i .. . amikor 
" 

nehéz sors virágnak len ni , ~ akkor bonlogatja fehér ~ej{> t ... amikor 
az erős, izmos, n;,~gy Sl'oi nes v irágo k remii ilen rejtőzn ek még ... amikor 
a Halál az úr a Wid fe je tl ... al,kor lép fel hálran, ragyogva a 

földre, mint vérlanú ú·vérpadra. a leggyöngébb a v irágok között 
a hóvirág ... a lcggyöngéhb, mégis a legbátrabb, legerősebb . .. 

I-litvirág. 
Szép a rca egy Idesil elsiLpad, c lfchél'lil, a mikor relnyíló szemébe, 

lelkébe borzong ez II mi h i cle~-ricteg világu nk . .. a siralmasan v irág

talan, sz ívtelenü l mereV, jeges föJd ... a halál völgye ... de az lan 
megerősiti magát. halvtlllY csengeltyű aF(a beszélni kezd sugárzó 
fehérsl>gc hangján . " inint egy T úlvilágl'ól érkezett izenet, fehér 
zengő szóval teríti vissza ~ Hit Mennyországa felé, a Kétségbeesés 
• 

Poklaba tévedt szívünket .. , Erős emberek, engem a gyenge virágot 
nézzetek , ,. a halál öl éből nyilt fel az életem ... 

•• 

Hóvi rag, " m int a Láthatatlan Lélek lehellete, aki nemcsak 
• • • 

a felhők feletl , hanem a fö lel alatt is Ur . , . min t a Jóság Lelkének 
fel;é r lehelle le suga lmazza, ';'nekli, hirdeti: Emberek Ile félj etek .. , 
nincs

l 

örök halál. , . él mindenütt a Szeretet. ... elindul t már földe~ 
tekre a Szabadílás. , . én az Istcn clső , lavaszi lélehzetc. vagyok ... 
szomorú emberek higy jetek . , . 

Isten á ldjon Illeg szrp, teIH~' r hóvirág ... nyílik nuí!' sz ívünkben 
• 

rt párod, a hívő Hi tvirág ... Boldogan lélekzik feJ lelkünk, mert 
látnak szemeink, .. hisszük, hiszünk, hinni tud életünk, mert meg~ . . 
jöt.tél égi izcuet ... Kikelet csengettyiíje ... szép. fehér hóvirág ... 

, ' 

Iszlám Hittan. 

Biró Lajos 
unitarius lclkés1.. 

irta: ,Durics HU88zem Hilmi Effendi budai mufti. 

• 
A Budapesten most szervezkedő iszlám egyház lelkésze egy 

magyarnyelvű ismertető fJ.zetet bocsátott ki, amely egyúttal hittal! is . 
Er-re 3 liittanra a oevezeté's tiljékoztab'isa szer int azért is szükscg van, 
,,!l1p rL egy te több magyar állampolgár h ivője va n az Iszlám nak es 
az ö gyermekeik eddig nélkü lözték ezt a t.ankönyvet." , 

, A hittanból a főhittétel ek közül ide jegyezzük ' az 1. es 3. tételt. 
Az l , té tel : " Hiszek Istenhen: a világ Teremtőjében , az Egyetlcnben, 
az EgyszemelyOben, az , Élőben, Öl'ökkéva lóba Il ; kine'k alakja nincsen, 
de mindenhol van, aki mindent tud, mindent. hall, mindent lát, aki 

• 
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mi nden ha tó, m inde n vá llozékonysag l..ól. h ihától, téVt'dé!'.lő l cs fogya. 

ll'kosságt.óI mentes. " 
Ahiltan surin t : "Az .egyeJlcn' szó IIgy é rten dő, hogy nincsen 

két vagy löb b lsten , Is ten nek til rsa nin csen , a Lö.h l.~ Isl$;'1l r9galm~l t 

ncm ismerjük cl ; az ,E:qys::emelyíi' szó jelentése az, hogy az . Isten 
szcmélye egy és nem kettő. h~ll'om yagy tö bb szemé\:t --.... .ezz~l Bem 
ismerjük el a szenthit romságol s('m, amely ben a hrnminok és la keres:": 

,1If/yek hisznek ," . l 

Érd ekes ahittan 3. tétele: Hisze).; IsL(, 1l kiny i lat~oztatitsába n : 
. c 

.a Szent ÍrÁsban , amelyet az IsLe n küldö ttei (pej~ámhcre~) á~veLlck 

és akiknek sorá t megnyitja él négy nagy ,~pej gámb(>r" (próféta): 
(1. Musza (Mózes). 2. Davud (Dó vid ), aki nek könyve H "Zebu[", '1. Iszo . , 
J ézus), a kinek köny ve :ll. " Indzsil" (Eva ngélium). 4: JVIuhammed 
akinek uevéhez mindig hozzá kell lCll;ll i : "a lej h iszel~m ': (r~te~ 
kegyeltje) es ak inck könyve a " Kol'án" . . \ . r 

. '·t ' . 
A Hi llan t öbbi része a moszlim kötelességei l iS Ill~ l' tcp önmaga val 

cs embertarsa iva l szemben . A masvallasú ember si rján{ll való imádkozas 

a til tott dolgok közé tartoz ik. A Hi ltan szerint az Isziam tana il mint~gy 
400 m illió em ber követi . . . 

A l-lillan K ókai Lajos kiadása. Ara l ·20 pen gő. , , 
• 

HIVATALOS ónÁK: 1.1~elkészi iroda - hélköznnpokoil d'éleHíft 
JO- l, déhltán 1,,- 5. Vasárllull déluhin 12- 1. 

2. Egyházközségi irodn - hélközrl!,pokon ' délelőtt 9....:... ~,"' d~utá--'I 
3-5. Vasárnap délelőtt 10- 1. , 

3. Pénzlári órák - hélköznapokon dt>lelött 9- 1. Vasárnap dél· 
előtt 9- I. . -

Keresztelés, esketés, temetés egy nappal ' előbb bcjclcntendö n 
hivatalos órák alntt a Iclkészi irodában, V., Koháry·utci!- It. 

lIalottaink. Dr. Vajda Zoltá n ügyvéd , 48 éves, feb ruár I 23.án. 
Rélhy 17erenc hajózási iő fe l ügyclő 72 éves , r'ebruár 24.·én, Benedek 
Rezső épí tész, 63 éves, februá r 24 ·en és Szederjesi Stu,Hlorné,51 éveS. 
március 5·én a jobb hazn ba kÖJlÖzlek. Ny ugodja na k békével! 

!\ hús\'éli iimlclll'khen úr"uc~oraoszhi ~ : 

(I) Koháry-u. lemplomban l . és ? na pján d . e. 11 óra kor; 
hj a Rá kos-u. lemplomhan l . és 2. napjá n d. e. 10. órakor; 
(') Pesterzsébelen az E rzsébel· \! . á llami isko lában l. napjolll 

d. u . 4 órakor ; ~ 

d) a Máv. J!szaki Főmühe l y n él l. na pján d. ll. II órakor; 
ej Debrecenben 2. napjá n d . e. 10 óra!<o!' lesz. 

• 
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Naflyréntekl\ll a.z ősi ' passio éneklésével egyhekapcsolt isten
t isztelet fl. náko~-u lcni templom ba n dél elő tt fé l 10, a K oHáry-u tcai 
tchlplomban II ora 1;) pe rckor kezdődik . . 

1\ Bra ... sa i S. U. J. E. m:ír(·iu:-. j i i lllU' l)é l ~' I" Az Hjúság a márciusi 
Ünn cpéJyét. fl ' Hálws-u~cai Lemplomban ta rtj a 1 5-én, esle 6 órakor. 
Az ünnepi beszédet dr. Csik y Gábor lelké~z mondja. A műsor ke reté
ben Sz. Tompa Márton szaval. lVlagi Anlal Kacsóh Pongráctól Rákóczi 
!TIegtérését ének li és az lfjúság \ :cgyeskara is közreműködiK. ' 

. A kolozs\':íri IIlIi híri ns koll érlill ll ~ Értesíl.ő,ie a7. 1930- 31. isk. 
évrő] most crkczelt hozzá n!"\. Az egész I~:rl.es i tő 53 oldal, felerészben 
(IZ új urak nyelvén, felerészben magyH!' nyel,ven. A 7. oS7.tályban 
197 tanuló volt, aldk kiizül I némel és l zsidó . ncmzet.iségű . A többi 
magya r, A tanárok létszáma 10. Únuú.ló ta nároké 10, ak ik között ' 

• 
5 román anyanyelvű, A 197 tanuló közül sikerrel vizsgázott 152 
tanu ló. A konv iktus a talllí lókna·k 453.325 L. kedvezményt ny uj-

• 
t?tl. Az ujabb keletű ~lapitvá nyok közül legmagasabb összeggel 
az Zsakó István kúriai bíró és n~j e Székely Teréz enllékére gyermekeik 
Mtal tett 100.000 L.-e~ alap itvány. 

t\z Értesí t.ő .. némelyek havo nt.a egyszer akar ták megjelentetni. 
A presbitérium március 7-én tartott ülésen a havonta kétszeri meg
jelenés mellett döntött s a ·régi allapotQt tar~otta meg. 

Istentiszteletek sorrendje mii rcilts hó m ásodik fe lében • 
. 

. 
• l\·Ielyi k Mely ik I-l o l Szolgálatot végzi • • . • . .. órá ban • napon 

Templomokban: I . I 
• 

A1 • , 
V., Kohár~·-tl·tca 4 ... : . lll,ín:. 25 .. 28. <i. , . II Barabás István 

. v., K oháry-utca 4 . . . . . mán:. 20 .. 27 . d. ,. 1 l Jó;wn Miklós 
• IX ., Rákos-utca 3 .... ... m:írc. 25 .. 27. d. ,. 10 d,. Csiki Gábor 

IX. , R<'lkos·ulca. 3 ....... mArc. 20 .• 28 . d. ,. 10 Ferencz .Jó::sel 

13) l{lJrzr.lekben : 

X., 'MÁV (:;s7.:l ki Fömühely lIl,irc. .,--, . d . ". ·1 
f Nagy Sándor 

Ferencz J(,z.~e! 

C) Peslkijrnyéke/l .-

K ispest- Wekerletelep ll . . 

". iskola . . . . . . . ~ . . . . . m()rc. 20. <I. ". .1 Fumez Józse! 
Pester7.sébcl, Erzsébet·úli 

elemi iskol:\l,all .. .... .. m()rc. 28. d. ". 4 Barabás J:J1lJún 
Pest S7.cn 116ri ne, Kultlll'h'lz m{Hc. 27. d . c. II Nagy Sándor 

. 
Debrecenben .- • 

H at\':lIl · lI . 2·1 . . . . . . . . . . . lll:"! r(·. 28. d. ,. 10 dr. C.~/,,"i (;úbor 

Pc!~IIl . ki~<ió : <i,.. • .. . .. .. .. . • • • I áll L:i~,1 6 _ rútn~ R .. I ., Bud~pest _ felelős ~e .. etll. M~g}a,) I. 

• 
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