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A mindennapi kenyér. 
l 

~linden dolgOk ban hóhikal adja tok. 
mf.'rl ez az ls/ennek akaratia 11 Krisz

lusJézus al lal /ihozzalok. I. Tess. V. 18. 

. ~i~i,iyél'lI-e~ i1lnta terjeug n. le~egöben, A mi mennyei 
edes Atyánk áldó kezeivel ismét megterit,ette asztalunkat ~ 
mindennapi ke nyérrel. Emesz tö gondjni nk közepette megbékélt 
erzesckkel hl.t.juk, ,hogy vetés es aratns meg nenl szUIIllek: mig 
az ember im'ád kozn i és dolg:07.11i tuc!. 

Imádkozni és dolgozni még t,ufIun k. De lll~gh liJlgalott ilulink 
és megáldott lllunkimk ut,Úll nem mindig szel'etUnk meghajolni 

• 
az Ur előtt. Pál apostol illtéstl pedig figyelmezte t alTa, bogy. 
nemcsak kél'll iink, de adnunk is ke ll Alll lid" akinek segedelme 
né llüil nillcsen s ike t'. Mert scm aki plan/dl 1um~ vahl1lfi, SCIII aki. 
j:ill löz , " lmem a 'nÖ/Jekedést adó, az l sten. 

Ar, Alföid magylll"ja élet- Il ek Illondj !\ IL kahi.szábi\1I rejl.özö
bll r.aszemet, ~tél'y bölcsesség tlLh'dó kifejezése ez fl. SzO. Il'öldi 
életU nk valóban a ki s bnr.as:r.emull fordul meg. Lel ki életii llknek 
ilyeu nclkli1özhetetlen kell j 'cre fl, hil lt~ órzese. lí:s pedig minden
napi kel1yer~. Hz 1\ legnemesebb embel"i crzés a. sz ivból cmel!\.e- · 
dik fölfelé, mikent il. sarjadzó bu z!\szem a llH!gmunki~ lt földből 
igyekszik az lsten napja relé. • 

Aki~l' na.gyobb, a kár ki3Cbb 1\ Illillcl e llllapi kenyer, - egy
aránt hállwal tUl'tozunk a zért az Úrnak, 

• • 
Osi 8zertJl.I·tasaink szep r endjebeu uéh:\nj' nap Illullím aZ' 

Úrnak ns~tala e lé járulun K. H'!::ledjiillk mos t fimldtsítgot, go ndo
kat, Ilehó~ napokat 8 luljuk át lelkünket <~ Ilcmci>i tö bUIIU1\untt·lt. 
inditó Li flzta érzcsnek es a h illán!d\. Em elj/ik fiil' ;~etlllJ;ukct. és 

, 
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lássuk meg a tartományokat, amiket lsten a~ent aksuata. terite~t 
asztalokká. varázsolt és ismerjük nwd, hOlJY. d ljH lsten, i\hll\suak 
és szabadulásnak Istene. 

Isten áldásáért, kilJeszélJü!ltetlen jósaglLert csak a hi\l:\val 
fizethetünk. Kés'lits iik elé lelkünknek földjét a hálás érzes be
fogadására! 

Szám : 255- 1932. 

M EG H I VŐ . 
• 

UnitJri/Js Igazgató Tanácsunk 1932. szeptember 3O.-án (péqlek l d. u . 
.ft órakor II tanácsteremben 

évnegyed i rendes ülést, • 
• • 

hiri, melyre II Tani'Ícs IlIgjail szereielIel meghivjuk. 
Budapu l, 1932 szeplember t5. 

dr. Mikó Ferenc 3. k. lózan Miklós $ . k. 
rögondnok helyeIles. pU~pöki vikárius. 

Tárgysorozat: I., Elnö ki megnyitó. 2., Jegyzőkönyv hitelesilésr:. 
6., E lnökileg eH nlézel! és fOl yó ügyek. 4., E, K. Tanács 629- 1932. sz.. 
intézkedése. !), Misszió Ház évnegyedi Jelentése. 6., Vog yes Bizolts6g jegy
%6kHnyve a M. H. ügyé ben. 7 •. Közigazgattisi biróság kiegészilése. 8., Je
lentés a St. Oalleni konferenci áról. 9., E. K. Tanács \042- 1932. sz. in
tézkedése. 10 .• E. K. Tan. 9-'8-1932. sz. határozata Baldácsy ilgy ben. 
11., Jelenlés az "Erdö ft akcióról. 12., Idöközben é rkező ügyek. 13 .• Indi!
ványok (i rá s ban eléke). 

NB I - Állandó Vegyes Bizottság ill ése 19ö2. szeptember 26. (het
rón) d. u. ö órakor. 

Apró örömök. 
li.. szerény igény li , gondterhelt emberek sokszor felsóhaj :a 

nak: Istenem, csak bár IIp.ha, olykor
j 

elvétve egy kis öröm is 
érkezne megJe petésszeriie n az elMe lI em h'l,tott gondok, bajok 
helyett. De ne lll jön öröm saba! HO\'fa lett az öröm ? Nincs is 

' talÁ.n már egy:\ltaláll öröm a vih\gon! Csak szomorusÍlg! 

Pedig menny i \11111! Csak meg kell ke resni. Érteni kell :\ 
llyitj [\t. Bennünk is van öröm. Mindenkiben. A leglesujtottabb, 
legszolUornbb emberben is . Ugy nem telik el életiinldJól. egyetl en 
Ilap sem, hogy \Ta lami Ile történne, ami jóles ik lelkünknek, Illeg 
akkor is, lm ketségueesettek vagyunk. 

Emelkedett lelkli emberel,: tudnak a rossJ05ban is jót kel'csui : 
Kicsinyies lelkUek Ilv.onbau a jÓbllll is először a ross?,at látJt\k 
meg. PókazerUen szivj:\k tL mórget :~ mézből. 

• 



14 ... ám. Unitárius Értesítő 3. 

Egy kUzdelmes éle tU nó mondta. el önm~g:ar~l . ho~y minden 
est.e lefekveskol' lítgondolja az elmult napot e~ kikeresI ay, örömet 
belóle. Az öröm gondolatával akar- elaludni. Es mindennap akad 
öröme. Csel.: elységek, nem sorsL1öntófordnla,tok. Valami szep, amit 
lát: jó, amit izfel ; kellemes, amit hall. Találkozás jó i sme rőssel ; 
napsü tés ; nehány sZI\l virág j egy jól sikerült rubaalakitas ; kedves 
gyermekbeszéd ; szerencsésen elkerUl t zápor; gyermekei meg
dicsérték fóztjét ; jó ötlet, amivel megmentett elkallódástól valami 
régi holmi t és ujabb kiadást takarított meg. Apró, jelentél,: telen
nek' látszó nlindennapos örömek, amelyeket csak épen észre keH 
veuni , még kell jegyezni. Nem szahad ugy elmenni IlleIlettUk, 
mintha nem is léteznének. Ezekbe az apró örömökbe kell bele
kapaszkodni. Ök mentik I,l.),eg.. Ho lelket az elborulástól. Örökös 
szlirkeségtöl. Számon kell tartani minden napnak az örömét. Ki 
kell válogatni fi gondok, ijedelmek hamujá ból, mint ahogy Hamu
pipőke válogatta a lencsét ... hogy végeredményben elnyerje a 
királyfi szivét. ". Saját szivü nket nye rjük meg, saját lelkivila
gllukat szépitjük, világositjllk, ha nem hagyjuk kárbavestni az 
apró örömeket, amelyek belesodródnak hétköznapjainkba ... 

A kiizdelúles éleW nő ) aki hosszasan beszélt apró örömek
ről, amelyeket mindennapjaból kiválogatott, többek között ezt is 

• • 
mondta: Eletem legboldogtalanabb napjll.t éltem át. Elettársamat 
kisértem ki a temetőbe. Porig sujtott a bánat ... Kétségbe voltam 
~sve. Vigasztnlannnk tudtam a j övőt. Befejezehtnek az életemet. ... 
Es este, mikor lefeküdtem ... agyamban gépiesen jelent meg a 
gondolat: Ennek a szörnyii séges napn ak, vajjon lebetett-e öröme? ... 
Gondolkoztam ! Törtem a, fej em! . .. Igen! Igen!... ~'likor a 
gyásszertal'tás a. kápolnában véget ért és körlil állottuk a I1wgnyitó 
sirt, a szakadó eső elállott" a nap kisütött a felhők közli l .. . és 
akkor alTf\ gondoltam: - milyen jó, hogy szép idő lett ... dniga 
jó uram mindig azt kiv ú.n ta, bogy bár · szép időben temetnék, ne 
szakadó záporban ! ... 

Minden napnak Vall öröme! A legszolllOl'ubbnak is. Csak Illeg 
kell keresni. 'l'udomásul kell venni. 

Pogány Elza. 

BERDE LAJOS 
unlt4flus c:l p aszmasta .. )ut6 nyosan v6"al minde n munk6t 

LAKli{: JI. KEH.ÜLE'. '. HAT'J'ITYÁNY· O'.I'CA 48· S ZÁM. 
HÓ ts SARCIPOT IS KtSZIT. 

, 
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A mi k. 
• 

A le1kipásztoroktól sokat vimmk, vagy inká.b b követelnek a 
gyülekezet tagjai, nemcsak lelki életük elrcnde)\ése t, sőt , inkább 
a fdldi lét gazdasági helyzetének megJavitásilt. Az igaz valóság, 
hogy a lelkipásztornak sok mindenhez kell értenie , de legfökáppen 
az igehirdetésében kelJ hú sáfárként forgolódnia. Ebből következik 
az a megállapitás. hogya jó pap, holtig tanul. Ezzel elevenére 
tapilltunk a hivek követeléseinek és a lelkipásztorok tevékeny
ségének! - Tisztázni kell, tényleg miutún szomjuhoznak a lelkek. 
mit kiván a test, melynek annyira igyekszünk szolgálatába itlJani. 

A napokban olvastam egy levélből magát illtelligensnek ne
vező egyháztagtól, hogy micsoda kivánnivalója van a református 

•• • 
lelkipász torok ezreivel szembell. Osszehasonlitást tett az orvos i, a 
mérnöki, tanári szakkörök munkáival , irván ezek felelősök a tudo· 
mány eJŐbbreviteléért. Tehát a kulturával haladn unk kell. Az Igét 
és annak hirdetését uj köntösbe tenni, hogy a biblikus predikáció 

• 
ne legyen fárasztó, unalmas. Ez a müvelt I\eresztyén atyámfia 
csak azt nem tudja , hogy az Ige felette áll a repülések korsza
kának, hogy az a jó prédikáció, amelyik biblikus. Ou tértiink el 
az igehirdetés alapelvétöl, hogy olvastunk te~;tHst és elmondtunk houá 
egy 8zinpompás lirai, vagy esztétikai beszédet, mel!Jnek vél/b·e oda 
kellett csapni az áment, mert lcalhed'I"ún volt az i[lehirdetö. 

Eljött az idő, amikor azt kezdik kiáltani: nekünk ezt és igy 
prédikálj! Itt a vesr:edelmes idők közelsége, mCI't a mási k cso
port, pedig könnyen ezt kiálthat ja : nekünk ne predikálj! A lelki· 
pásztori szolgálat az 19éhez van kötve. A Krisztus szolgálatában 
nekünk nemcsak hU, de bátornak is kell lenni , még azokkal 
szemben is, akik világ s zerint bölcsek, mert az cgyügy ü hitével 
felemeltetik, mig a kérkedő tudós megaláztatik az ls ten Or3y.ágában! 

A " Vasárnap ·· ·ból. 

A hittani csoportok beosztása az 1932133. iskolai évben. 
a) Budapesten. 

I. kerUlet Böszörményi-ut 22. sz. polg. leányisk. kedd délu -
tán 3-;). 

I. kerUlet Attila-utca 1. állami fógimnazium kedd délután 2-5. 
I. kerU let FehérTári-u. polgári iskola szerda dólután B- 4. 
ll. kerUlet :\Iedv~'utca 5. Sz. polgári iskola szerda délután 2-5. 
llL kerület l.ajos-utcll L :!iZ. polgi~ri iskola kedd di.! lutAn 

• 3 • -t -,0. 
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14. szám. Unit~rius Értesitó 5 . 

IV. kerület Czukor-u tca elemi leanyiskol!\ szerda délu tán 

l/ t 5- 1/ . 6. . . . . 
V . kerület Szemere·u. elemi Iskola szombat delu tán 2- 5. 
V. kerület Szemere-utcai elemi iskola kedd délu tú.n 5-7. 

(Csak kőzépiskohik V- VTll. osztalyu és felső. ker. isk. tanulói 

számára). 
V. kerület Kobáry·utca 4. sz. lelkészi irodaban szombat 

délután 5-7. 
Vl kerület Gömb-utcai elemi iskola péntek délután 2-5. 
Vll. kerület Dohány-utca 65. sz. elemi iskola csütörtök 

délután 2- 5. 
Vll. kerület Aréna-ut 25. sz. polgari iskola hétfó délután 2- 5. 
VH. kerület Telep-utca elemi iskola hétfó délután 3-o. 
VIlL kerület Csobánc-utca elemi iskola péntek délutan 4- 6. 

IX. kerület Rákos-utca 3. Unitárius Misszióház szerda dél-

után 2- 5. 
L"\. ker. Gyali-ut 25. sz. elemi iskola péntek délután 2-4. 
x. Százados-ut 6. sz. polgári iskola csütörtök délut8.n 2- 5. 
x. Szent Laszló tér 1. sz. polgári leányiskola szombat dél-

utan 3-5. 

b) Pestvidéki városokban. 
Csepel : Templomtéri polgári iskola szombat délután 1- 2· 

Kispest; Hungária-uti ll. számu állami elemi iskola péntek 
délután 2-5. 

Pestszenterzsébet ; Erzsébet-uti aUami elemi iskola. csütör
tök délután 2-5. 

Pestszentlörincz : Üllői-uti állami elemi iskola. hétfő délu· 
tán 2- 5. 

Rákospalota, M. Á. V. telep i á llami elemi iskul. keM dél
után 2-5 . 

Ujpest : Szent Istvan·téri J. számu polgári iskola pénteij: 
délután 2-5. 

" 
Az iskolai év ünnepélyes megnyitása a Koháry-utcai temp-

lomban szeptember l S-án 11 órakor. 

SZABÓ JÓZSEF 
unitárius mObutor- .s specl.1 antlkbutor-•• ztalos 

UUJJAPES'I.', IV., }<'EnENCZ JÓZSEI-~·R.Al(p.nT]{J. s z. 
'J""';LI~FON1UVÓ: AU')'. 887-M 



6. Unitá.rÍus Értesit6 

')riese harom asszonyról 
91drom tt~!ony, barom s=.pgény Icis Mek 
(hdluk m6gó/l immár a fóldi élei) 

b"'!JU1 o/do! ó hiD/ln bl?s!timol 
• 

az. C1Jrtó! kt'Jpol !t'Jlenrumaról: 

én - mond ,,! elJó - királynó Dallam 
s kird/ynók kóz.! is e/só t'J sorbttn. 

<fUkében jó, bMes - h"db"n ('rÓJ: 

hlJrminc cJlJl6mról lMgtll/ (J regÓJ. 
Cfll?ifegle hirem C)(e!td ds n!JuglJf 

.J e!! a hindókló dicol/e/j"ol ul"l, 
MSl/ómon qj'lJd neopotl/ !eifem. 

Wool!, hog!J koronám /dbadho! bullol/, 

hü oldfdrod, im rem,,~e odrom : 

hogy Cle a 'Xira/y m,irden királyon 
ild/j f,,!eflem / 

14.,. szám. 

'. 

én - úgymond a mds - lorkombttn bord!am 

a lo/en!umol. WuoPstnó ool!tlm. 

CfJa/om buzdl1ofl, gyujloH, oigas!lolfl 
Bdbomboz hordlole egy Dirdg.kazall. 

8dbomntil feküd/ ó és uj oi/dg, 

mindengm 0011, oml1 szemem s!dm kiadni. 

Cf)e meg nem ej/ell o pomptJ s a [dny -

<:Palotámban is maradtam szegény 

idmbor stolgti/dd, ki ha sÚDel lóri. 

1Ildna mindjdrt kónnyekel !ólóll 

s mosolyl.hill/ell a siró sumekre. 
és oh: CZ/ram, most remegDe adram. 

hogy ere, al órak, igaa CfJird/ó 
iMIj jelel/em ! 

és Cfe I6nyom? c5 az. CUr su/id hangja 

" harmadiktJ I kérdI: otJ /I,, /jtt. 
Oh, nincs mógólfe hJndókló pdlytJ : 
htJhér-erdó, n/(Jg kirtilyi ptilctl. 
qjlja gal gaids . . . su'vé" mély sebek . .. 
9fist ftJlenrumtJ Dalt tt - szerete! ! 
CfrJjrJre mpgis g /ón"tI horul, 
tJm!lIf suimot (Id néháll!J halk s!.óball: 
én CUram . . . én . .. oh, bocsti"s meg néktlm I 

én - 91"!Jb vollam . . . 
(9l C)(rue"zt!Jin Családból) B. 91. 9'1. 

• 
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Az vallás fejlOdési 
Kétségtelen, hogya keresztényseg keleten született s onnan 

indu lt diadalmas utjára. 
Az első három évszázad keresztény eg,,·sége csodás erköl

csi "erővel hatott a hivőkre s ha talán a későbbi évszázadok 
sajnála tos alaku lása mas irányba terelte is a keresztény egyház 
fejl ődését , nem szabad csiiggednünk, mert az igazság Otj3t nem 
takarhatja be sem a gyülölet hóvihara. sem az emberek meg 
nem értésenek sürü kődfátyola. A kereszténységnek njból rá keH 
találn ia az első évszázadok egyházi egységére s a modern kor 
emberének a felekezet válaszfaJai fólé kell emelkedni. Sajnos 
az egyetemesség fenséges gondolatáhól taplalkozó törekvés gon
dozásában napjainkban is vajmi kevés történik és sok van hátra, 
hogy nz evangélium teljességének megfeleljünk. M indenekelőtt 

e szent és nagy eszme iránt érdeklődést kell nevelni és a val
lás egyetemességét életcél unkká kell fej leszteni. 

Az anyagiasílágba merült emberiség szamara ennek az esz
mének kikristályosodott élete felemelt megtisztulást jelent. 

Az egyetemes vallás le főbb kelléke a hitegységnek, amely 
az utóbbi évsz·ázadok legnagyobb történeti fe ladata.. 

Az egyetemes vallás a szeretet vallása s az Egyetemes 
keresztény egyháznak az a hivatása, bogy segitse és megőrizze 

mindazt, ami. a vallásban megnyilvánuló szeretet. 

Krisztus egyetemes ke~esz~éni egyhaza magában foglal min
denki t, aki lsten ben hisz s Ot szereti, bármily formában nyilvá
nul is .meg hite és szeretete. Ez a szeretet Krisztus egyházának 
egysége s tan itása inak s~rthetetIensége, .'\z egybazak egyesülé
sének eszméje ma már oly nagy és szen t törekvés, hogy az igaz
ság alázatos keresésének útján az egyisten hí vők egyetemes ke
resztény egyháza bizonyara. mi előbb megvalósnl. 

Az· Egj' istenhivök egyetemes keresz lény egyh8za a krisztusi 
igazsag iránt való önzetlen és alázatos megad as ban nyilvánuló 
testvéri egyesülés és Krisztus tani tásának az em ngélium alapján 
való szent teljesitése. A mai kultura fej l ődésében mar tisztán 
hHható az uj kor keresztény szellemének szárnybontogatitsa. mert 
a keresztény gondolatnak, - amely alapjában zsidó és görög 
eredetű és külsö rendJ'ében római szinezetü vélJ'.3ó eredmény ben , o 

a mai kol' kulturájában kell betetőz ést nyernie. 
A középkorban is mutatkoztak ugyan ezi rányu batalmas 

eröfeszitések, amelyek emlékei ma is tiszteletet parancsolnak, de 

• 

• 
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talán a fe ladat nagysága vagy talán a lelki élet erejének még 
!lern eléggé fejlettsége felidézte a Krisztus hatalma alól való 
szabadulás harcát s a XTlI. századtól egyre jobban kiütközik a 
szellem elvilágiasod asa, majd rászakad a világra az elanyagiaso. 
dás mai korszaka. 

Krisztus hivó szava azonban mindegyre hallatszik s a világ 
yergődésében az emberiségne.k meg kell találni az utat egymás 
szivéhez. 

Ez lesz a Krisztus tanitásaiban való egyesülés kiinduló 
• pontja s akkor ujból fel fog lángolni az első három évszázad 

buzgósága és elszántsága , hogy Kris7Jtus tanitásainak ural ma, az 
'egész világ megvaltasára, mielőbb elkövetkezzék. Az emberiség 
legjobbjai már ma is állandóan ki fejezésre juttatják azokat az 
érzelmeket és gondolatokat, amelyeket az egyházak egyesiiJése 
iránt táplálnak s különösen kiemelik, hogy ez csak a Krisztus 
tanitása in alapuló lelki egyesülés u t jan történhetik. 

Az emberben sok lelk i érték rejlik, amely nagy lendületet 
nyer,. ha az egyetemes kri sztusi lélek megérinti s magába fogadja, 
mert ez a. léle~ nemcsak az Isten egységét hirdeti , hanem az 
egész emberiség lelki egységét is miveli. Az az egyetemes krisz
tusi lélek alapja a szeretet valhisának, amely legteljesebben az 
Egyistenhívők egyetemes keresztény egyházában nyilvánul. 

Polgár Lipót 
nyug. g~zd~sági f6rel ügyel ő. 

Hirek Erdélyböl. 
A. Theológiai Akadémia 1931/32. iskolai éve. Az Unitárius , 

TheoL Akadémia mult évi értcsitóje Osi fó Salamon dékán 'szer
kesztésében most jelent meg. A nehéz anyagi helyzetben is 
szamottev6 szellemi gyara podást muta t az intézet. Az Akadémia
nak 35 ballga.tója volt, I,öztük 2 leánynó''''endék is, akik fl Leány
otthonban lal..1:ak. A nőhallgatók rendes tagjai az intézetnek. 
Leg:'lcióba azonban csak a.z egyház.községek külön meghivasára. 
külön engedéllyel járhatnak. 

Az Akadémia 5 évfolyamu. A mul t évben alapvizsgát 5, 
~"ak\'izsgát 3, leJkeszképesi tó vizsgát II növendék tett. Kiilönös 
gondot fordit az intézet. 1.\7, éncktanitásra s a Hövendékek ká'utar
képes-itö vizsgat is tehetnek. 

A túltermelés itt is j elentkezik s eze,·t ft. jövöben c~ak kor· 
latolt szi1m b:ln vesznek föl Ilövcndekeket. Az E. K. 'rllmi.cs enge
tlél yével magálllanulókat is fölvesznel, .. 
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____ &~II/~hdIlUi 8:\mtor knlo!~niri Idkill~'~.dO t', {ll .l'nih\rius 
KÖllön,." " ~ erk~$,1.töje fúh:\IÓ${\gi t'ngtld~lIsd Slt'IHcUlh~r h:\Y:\fol 
III hOlt:lpi 8Znu.'l.d~:\gm ll\i'gy ..\.lm~rikt\b:I , tj':n 'olhJh.' itlejere:l 

•• 
,,"ül lön,' · ~lcrhSlltt~su'!cl " O. F, E. ( 'r lHi'i$i .Jul :?ef 1)U~lltjkI 1 itk:\rt 
hitt:\ me", 
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1:.'t'tt .. J."f'~ lttilyti.:QIi h in/t*/~s , .\ tlil'SÚ$ lIntl ll l\l'tOl)i un iMdu$ 
t:mitonö lI'yU,~\IOlllba "OIlUh\;5/\\'al ~\ pU~ptHd hivl\t.d p!\I;numtt\t 
hinlee tl\llltónöi áll:\~r:\ , A t'eltt,tdl'k kOl ött :5 P, \"t\' pel cl :l :l-z.ij ytlg 
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lÜ'1leJybim " !U\ nH\r nó 
le:\ny Impl\ö\'end~kl'k l'S must 

l'g,rh~\akijJl ~l-gi gondnok, 
le$1i JlÖk~\llt() 1' i$, 

A.: r u'lth" u S uptd,'- t (lZ WaR ~\'I'() i llI~gjdullkti ~l n . 
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Egl'ház köz.égUnk adófi7.ctO tagjn;. cre.ellcl és 
bizalommal k éri az c1óIJ,,\róság. szivcsk~djcl1ck lu\tr8 ",~~ 
kait rcndc:z.ni. Az cg '11t\'zközség alig kt!pcs kölc1czcttsc 
gelnek c'~get tenni. F eltétlen rá VOn utHI il n hh1ck ad 0~ 
filléreire. Senki SC v árjo n külön intést. fc ls ,có lilós l , mer r .~ 
II SzorQ'ohnaz.ás is tEteme.s költségbe kerUI. 

• 
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10. Unitdrius Értesltó 14. szal)). 

H I R E K . 

I Dr. lokodi Sándor Balázs ( Augusztus 31·en hunyt el és 
L:::.::...;::.:.::.::.:.....:.:::....:.;;.....;,....;,..;;..~~ s7.e ptembel' 2-án temettUk a 
Kerepesi-uti temelőIJe. A tisztelö~ Jlagy Jábora kísérte a virág
erdővel bOJ'itott koporsöt az uto l50 utm. Oszinte fájdalom kö nnyei 
hullottak a G3 éve t élt jó orvos, kiváló polgár és halálig hiv 
un itárius egyházi fé rfiu sirhalmára. A magyarországi Unitárius 
Egyház FótanaC5ának, il. csonkfLIuagya rorszagi Unito.rius Egyház 
Igazgató Il'anácsáuak és a budapesti Unitaris Egyházközség P res
bitédumának évtizedeken át kötelességtudó, egyhazszeretettö l 
lelke mélyéig áthatott tagja. Rendíthetetlen bizott székely fajtá.ja 
nagyrabivatottságában és igazi testvéri érzéssel szerette II 

székelyföldi ifju,ágot, 
rr emetesén az Igazgató rr anács, (1 P resbitérium képvise l

tette magát és fl~jÓ szivvel bucsuzott a példaadó éle tet élt meleg
szivü baráttól és Aldozatra rp indig készen á. lló unitárius testvérwl. 

Nyugodjék csendesen ! 

Őszi há laad ó ünnepUnket szep
tember 25-én, vllSá rn ap Iiuljuk mell 
urvacsoraoszlássll l egybekötve. Az 
lsten/isztelet (IZ V., Koháry-u. lemplom
ban d. e. I I ó rakor; II IX., QÓkos·u 
templomban d. e. 10 órakor ; Pest
szenIlőrincen az állllmi Lakólelep
kul lu rházá ban d e. 11 órakor kezdődik 

A Percelné Kozma FJórll U ni tári us 
LeónyegyesUler il hónap I . é~ ö va
sárnapjórl délután 2-4 közölt tar lja 
összejövetelét II Tanács leremben V .. 
I{oltáry-u. 4. 

A presbitérium szepl. 23-611 dél 
ulán 5 órakor IMI;a evnegyedi Ulésel 
II Tanácslerembell. 

A Hit és NevelésUgy l bizoll s6g 
illése szepl. 19-én. il Gozda:sági szept. 
21 -én. II Gondnoki érlek'!zlcl szepl. 
22-én délulán 5 órako r. 

_Ime az ember." \Veress Béla 
pelrouényi uni lárius lelk ipászlorunk 
predikációs köll!:le nyornl lllásbíln ,neg
\t lenl. Nehánylln bpcsli hive ink közUl 
IS elő J eg yulek .II kön yv re . Az elő
\Ci)'zl\k sziveakedjenek II könyvel. 
nm~lynek ára II P. II lelkészi lrodábll n 
átvenni. 

• 

Házasságot kUtöttek és egyhá
zunk d[dásáblln részes UIlek : fll rkas 
János r. k tll. és Oergely Erzsébet 
uni t. (Sashalom), Oyllrmafhy István 
uni l. és Jendrlls ik Kornélia r. kal.. 
Lenhárt Rezsó r . kal. és Pál Juliánnl1 
unil., Decker Al bert Jenő r . kal. és 
H offer Paula unil. Bpesl. Székely 
Béla és Oberhoffer Oize ll a r. k alh. 
(Rókospalola). He/Jschmidl Ferenc 
unil. és Holba Mária r. kat. Bognár 
IS I ván r. kal . és Wéber Mád u unil. 
(Cse])et) lstenáldása kisérje ők el. 

A Ti sza szab á lyozásával kap 
csol a tos morfolőg lal vállozások. 
Irta : dr. Oál Zoltán középiskolai 
lanór Dr. Oál Zoltán, Odl Árpád 
presbiterünk k iváló képzellsegU fia. 
az alföldi sulyos prob lémának Hód
mezővásárhely körn yékén jeJenlkezt'l 
s egyre nehezebben megoldható rr
szé vel foglalkozik nyomtllrásban is 
megjelent dokto r i értekezésében. 

A Ti $za szabályozásával kapcsO
latos probtémáknak már egész iro
da l ma vil n. E I-ben IIZ irod.llJomban 
d r. Oill Zolrán alyánkfia munkája 
jelen lős helyei foglal eJ. SzereielIel 
kösz.önljUk II szerz61 és lov6bbl mun
k6s!l6ga elé érdeklő dé.sel lekJntUnk. 
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UI vallásrani könyv. Az E. K. 
Taniics elfoi"dta VBri .Albert vallás
tanárnak a IL gimn. oszt. számár!! 
irt Uj szövets. bibli"i képek c. vallás· 
IMi könyvét. 

A reverszálisok. (Megegyezések ~ 
gyermek vaJlásár~l .. I~tn: Som~gYI 
István dr. rirvaszékl ulnök. .A StudI um 
könyvkiad6 r. t .~nál most lele nt me.g 
Somogyi mIJnkála, ame!y a revelsZl'l
lisokai szabályozó törvenyekel. azok
nak eredetét és rör,énerél is tárgyalja. 
A kiélesedelf felekezetközi helyzet 
'mind bonyolullabb6 leszi a. gye~me
kek vallását illerő megegyezesek vagy 
ahogy köznyelven szoklá~ mondan~ 
i'I reverszálisok módozatait. SomogyI 
könyve az idevágó törvényeke." eljá: 
rási szalJályoka' könnyen allekmlheto 
formában adja. A könyv árn 2 P. 
Megrendelhel6 a Sludium kö nykiadó 
r. 1.-n61, Bpes'. IV., Muzeum-körul 
21. sz. Lelkipásztorainknak, egyház
községeknek és szórványoknak kü
lön fö lhivjuk figyeimét nélkUtözhetel-
len munkára. , 

Magyar Protestáns Almanach 
eimen ez év második felében jelenik 
meg a protestáns érdekeket minden 
<lldalról propagáló munka. Kölötl pél-

dány /!irll 20 P. lesz. '" ktlnyv larl"l
mami fogja !! magyllr proteSTántiz
mus történetét. II proteslanlizm us 
nagyjain!!k lexikáli s módon földolgo
zoft élelrllfzál. il protes táns egyházak 
utódállamokbeli ., belyzetel. iskolák. 
intézmények, vállalatok, cigek. orvo
sok, Ug1védek slb. névsorá!. 

A széleskörben mozgó és hiány
pólló munkára fölhivj uk olvasóink 
szives figyelmét. A könyvet a MlIgyar 
Prot. Alma nach killdóhivalalánál Bpest. 
vm., ROllenbiller-u. 27 előiegyezni is 
lehet. 

Liberalis unitáriusnak. Nem lu
dunk arról, hogya nemes érTelemben 
vett liberalizmus lerén nálunk vissza· 
esés állott volna be. A Kossuth La
jos-féle eitálum csak . részben bizo
nyil ön mellett. Mert más a . jog és 
más az azzal va ló élés. Erre vá lasz.uJ 
éppen Kossuthol idézzük. Azl mon dia 
Kossulh : Egyike voltam azoknak, 
akik munkások valánk, hogy Wer
bőczy nemzete helyébe f.,j -, nyelv-, 
valláskülömbség nél kül a nép lépjen. 
De az 1848-iki törvényhozás cSl.lk 
jogol adhaTO", képességet lJ jog ild
vős gyakorlásához nem. 

A Budapesti Unitárius Iratmissió álta l 
terjesztett kiadványok jegyzéke: 

• 

L Balazs·Szentivanyi-Mikó [fj. daloskönyv füzve l P. 2. 
Benczédi Pál: Hit és erkölcstan füzve l P. 3. Borbély Is tván dr. : 
Keresztény tbeologiának és dogmának keletkezése füzve 3.50 P. 
4. Botbély István dr.: Az unitárius keresztény hit alapfogalma 
fUzve 3.50 P. 5. Boros György dr.: Brassai Samuel 10 P. 6. 
Boros György dr.: Szivemet hazád emelen fvköt. 3.50 P. fUzve 
2.20 P. 7. Boros György dr.: Fereucz JÓzse.f 90 eszt. jub. fűzve 
-.40 P. 8. Boros Gyi;irgy dr.: ·Amerikai Unitárius Társ. 100 ev 
jub. fűzve -.40 P. 9: Boros György dr.: Amerikai Unitárius 
Társ. 75 év jub. füzve -.20 P. 10. Botár J.: A vallásszabadság 

• és Dá.vid F. fü zve -.30 P. ll. Csifó' S.: Bibliai Történetek • • 

{O szövetség) füzve 2.30 P. 12. Csiki Gilbor dr.: Hiszek egy 
Istenben tvköt. 4.- P " füzve 8.- P. 13. l\-'erencz·Gálfi VMi: 
Hittan füzve 2.90 P. 14. Ferencz J .: Unitárius Káté (3) füzve 
2.- P. 15. Ferencz J .: Emlékeiból (elfogyott) fűzve _ . . 20 P. 
16. Ferencz.Vá.l'i: Unitárius Kis rrükör füzve 3.80 P. 17. Ol.í.lfi L.: 
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A jelenkor .J~zusa fihrn - .50 I.). 18. Jakab It : Dávid Ferenc 
cml. füzve -.!JO P. HJ. Kanyaró I~.: Unit. 'l'ört. ir9.s fiizve 
- .90 P. 20. f,anyaró fi'.: Ullitariusok Magy:worsz. (elfogyo~t) 
fiizve 8.80 P. 21. Kiss B.: Budhizmus és I,ereszt füzve 3. - P . 

. 22. Kovács L.: A kereszt fejlőd. t.ört. fúzve 4. - P. 23. Kőváry L.: 
Millenjnm és miiI. flj:.:ve - .501-'. 24. L6rinczy: Miért vagyok 
unitúJ'i us füzve - I'). 25. MiLl'k evallgéli uma: füzve - .10 P. 
26. Máté evangé liuma fiizve - . .10 P. 27. J>ap Búcsi: Kis Biblia 
fUzvc l. - P. 28. Percelllé Kozlllt\ Flóra: Channing szelleme 

. fli zve --: P. :Jn. Polg:lr Lipót: Az ember boldogsága. (ll. kiad.) 
f"köt .. 4.- P. ilO. Szentábrahám i M: Imák fvköt. 3. - P. 3l. 
Szelltivllnyi S : A nel' barMja fiiv,ve -.10 1-'. 32 Szclltmartoni 
J<álmán: Hel'aklides Basilikos Jal,ah füzve -.50. 33. 'roth · 
Gj'örgy dl'.: Dávid FerelJc eml. fiizve. -.60 P. 34. '1'óth György dl'. : 
Az un itárius egyház szervezete (2) fli zve - .SO P. 35. 'l'ótb 
Györgj1 dr.: Az unitár ius egyhil,z rendsza.bályai (5) fiizve 2.- P. 
3G. rröbben: Vullás és sza.badság füzve LIO P. 37. 'J'öbbell: 
Vallás hit és szabadság fiizve L10 P. 38. r1'öbben: Unitárius ' 
énekeskőllYv fv l,öt. 3.- P. 39. J<árolyj ~úspál' ford. Uj 'resta· 
melltum (Biblia) f"köt. 1.- P. 40. Unitárius .Kis l,önyv tár IL, 
lV , VJIJ , IX, X, XIV, XV, XX\-! , XXVIl, XLVIII. Ó. fiiz\'e 
- ..10 P. 41. Unitári us Kis könyvtár XX IV, X.XXVI, XXXV III , 
..I'LL\ IX, XLIII. á füz"e - .20. -12. Unitúl'ius Kis könyvt:lI' Xl , 
XIlI, XIJ) XLll, l iXXII, IJXA , tJX..t,{ ll j 73 ti fti zve - .BO P. -13. 
4H. Ullitil1'ius Kis k Őllyvtúr XV I. XX il. fli zvú - 040 P. M. 
Unitú,l'Íus Kis köuyvti!r: XXI, XXV, LXV, ]JXIX il flhwe-.50 P. 
·15. Ullit:'\.I'ius Ki s könyv! ,\1': LXXIV :'~ füzve - .GO. ·W. Kel'esílt, 
Magvetö 2 sz. filzve - .30 P. 47. Kereszt, Mngvetó' 1 sz. flizve 
- .30 P . .:\8. Varga B: Ami örökkévnl6 David F. fUzve - .30 P. 
49. Vári A.: Benlo Mózes fijzve - .50 P. 50 \·;~ l'i A.: Kereszt 
CgyhtLZ története fUzve LóO P. 5 1.. V:'ld A.: lsten orsz. II1lIllI{Í\ sn,j 

fii1.\"e 1.50 P. 52. Vári A.: Keressétek elóször lsten orsz. fii zve 
4.- P. 5:1. Vári A.: llll:tkönyv pili s köt. 6.50 P.

j 

54. V:íri A.: 
Imakönyv selyem köt. (elfogyott) 5.ÚO P. 55. VMi A.: Ima
köny" félbőr köt. 4.Gb P. 56. Vá ,'i A.: l maköuyv papi!' köt. 
(elfogyott) 2.- - I:'. 57. Várj A.: lmaköllj'v g lllce bórköt. tUO P. 
f)S. Vúri A.: Imakönyv flizve - .70 P. 59. Vúri A.: IlIwkönyv • 
vt\szolll;:ötesben 4.20 P. 00. Versényi : Kriza J iwos fiizve - .50 P. 
ül. Vógvál'i: Ver!lek fiir-ve - .HO P. 62. IE rdélj' i Uuititrius Napl/u' 
'lZ 19:~2. év re I1izve 1.- pengő. 

~~lt161 IIlad6 : nr. IvAn U lIliO. 
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