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Al Unlla,/uS fphál - BudapesIl Unitárius - Unlla,/us M/SSI/öhb h/yata/os hay/ 

Pelelős szerkesztő: Dr. Ivé1n Ltlszló 

Az unitárius család. 
lAlIlUlIk jelen IIzAm/JIÓI kezdve a hirrovalbíl ll 

II k ()IV/IIIÓ WbhszOr fog Iv/ó lkozni egy vissza
vls5wlérö li JJulIllÓ hJrrov:!lIi ll , 1I1CtyllCJI mindig cz 
IC8~ [l ci niC: IIZ III1í1árius cs,.ItI<l . S Illeg fogunk 
hCI1HC éll1lékcZlli lIzokrúl az UlliMrius férfiilkról és 
nőkrŐl, akik lI~z l ; 1 un itárius IIIizíl8SágOl k()löltek . 
vogyl" ilhol IIIhidkél fél cgy l1ázul1k hoz ItJrlOzik, 
!Mllhhá owkról II vegyes hliztlssagokr61, [IhOl <I 

m (ls vallásu rét he/lilla. hugy ti jOvemlővc l : ól 

~ycrlllckkcJ helyescll cselekszik, ha azt eleve uz 
IIni!ilrllls cVllIIg'éH IIJtli Ilszlnsflghan kJv(lIljll l1evcl
Ie/Ill 8 elérI (I JloJl-:árl há~;'t89l'1gkOtés eMU íI~ ns~
!:Ile!! ,",yérmekek ulllt~rill s IIcvelésérN ih /k(mt uyi
I lItk u~!L I (l t Ild s vé~nt 1.l~(lkrÓI ti vegyeR h<lzassd. 
~okró l , IImelyekben (I mált vallásu fél i lIdiltIltva 
flZ 1I1I11{\rlu8 rét 811(.;11 1'1.6 hltetöl és cv'U1g'éliullIi 
mnt.;flliHlt\sfltól , mllgu ls ullittlrlussá 10Si'. s ezálla l 
lehetövé ICIIZI 01.1, umi! íI magyar IOI'VClly if; rncg-
enged, hogy I. l. mi"cú;,t '!!J('I'IM'k, b..'l nuily koru 
ls Ic,:yclI lit. a~ IIlIiI,'lrius \'J lltlshau IIcveltc!isék. 

Lllpllllk, Illilll eddig is Itithattuk, hnlassllgi 
hil'ekel Ilc lll kO~OIl S ci'.ulll ll ~ CI1I fogjll lelllli. IJ(, 
(li'{lk rÓI (I M sökrlH, akik egyhflw llk ujjllszfl letésé
Hek hurC(lsl1i " I':Y jOvelldOjénck JIlcl-:" lapoz6i. 
(lUill~ltll clvi hl1zódo~lIS I fclrctévt) Cl,culúl IIIcg 
fogutlk cm!ékewi, 'l'cl;slUk ez l (Izc!'!. IIlcrl lót juk, 
h()~y I I HOgy {:t. !léhéz ktlzdc!CllIbcll, illll clyet az 
1I1111{)IIIII, IIIC~ tljlli1(t(18é ll folytnilIlik , I nil.:s()~la 1<:
~yr/lhC IClh.:u ttklldóly(,khn I\lkOzlhlk, (Ic lI~yltllakkor 
1I1JlI k 111.1 I ~, h(II-:Y lIliIIl len nkud1\ly cllcnére is 

('ff!I('~ IIllvckhclI , II/tlf''' hn lelkckhcl1 , h0/oty dolgo
Itk, ho~)' forr [It. un llttrhttt ~ll1j.:tk{ll',~ s él' gyözc
l,I:":m.!!lkcd lk cl,cr l~n\(: 1I11I ~s ct.cr Ukiltlt'l lyol1 kc
l l:sdUI III. lilii ll l: 1II(IIIIIIÓl1k tHe!:;, C 1I1mlcrn kc
r(: tU;lc,~wité/ek I Ó~ ' tl1'(t, «kik Ol cvnl1gélillll1ttltk, ut. 
1 ~lltlátlu 8 IU(; II! t~II/,It..~~Ok l lUk vi sflzahÓtlitnsnru In
IIIHnk cl /I J)o(.{nlly Jellc!::u II . ti . nlllt~C r(lllllllll t> 
t Il C I1 '~ V ló" u vM II kOllllyekll-: IlIII mClt ez II hl1tH~~ 

és n,cgcröHit hitllnkbcn, hogy ncm fogunk még 
~em elpusztulni , még ha az cgyháwnkban most 
IS megtalá l haló, cV1lngéliumcllcnes állit>cralizmus 
ismételte .. ig bele akllrna ehbc nyugodni. 
, Az nniUir itUl csaidd lesz ebben az uj had
Járatban, melycl jobhik Onlllagunkérl folyiaiunk, 
az :IZ ':llap" am,clyrc a jövOt épithcljtlk. tgcn, mert 
atMeiu ltnttám/R l.:$al(\(1 szen t eszménye azon a 
meggyöződésen épUl, hogy az un itárius vallás az, 
111llely ill. cvangéliom szclleméhez legközelebb ált. 
Nem él "mindcn vallás egyformán jó" , nCIl1 11 
" Ill Imien mindegy" IIfIZUgságll töbhé il Illi jel sza
Villik , meri tudjuk, hogy annak szám/Ira, akiuck 
minden mindegy, II saját vallása is érték tclen 
rongydarah, <tll1elyct akkor vel cl, amikor az ér
deke megkivánja. "mi7tclm mindc.fJyct !tant/ott/t
tOknak 1101" , 11rm l'Olt semil!Jcn hitbel i rlm/myiik, 
mer t Im Ictt "ohw, ukkor azt tar/utlák lútmagu.lcru 
'II (-ZI)(l f'.'J!I(J(/,iil iitlvo'úUiltck, <!lnclycl ök 1lléllek és 

HIIlCl y hő l ök is tftplálkoznak 11 mindennapi élet 
s~örnyll forgala~:lh(U1. Akinek lI1iudegyik jó, au na k 
tl1lajdOtlkép egy sc jó, meri egyre sincs szllksége, 
mcrl hit l1élk(11 él ebhen a világban. Ezt lehete!! 
1I10l1dHI1 i il XIX, j;zázad vHllásc llcncs, hituélkUli 
korszíl k.1híl ll . dc Illa, ilmikor fájdalmas gyötrelem
IIIcl kl1 zdtll1k ismét II hitért és igy ClZ tll1i1ftrius 
IIHél'l is, nlll csak a mult itlő kllck iti fclejtett ósdi , 

lIIt1zctlmha va ló el1lhcrpcldAuyai mondhtllják ezl. 
Vt1jjOH Dftvid Fcren~ azért h.111 tluirl irhall\lI, Illert 
He lll voll I11 cgg:yöz()(lve, hogy lIZ Ö lalla áll Icg
kOle lcl)1) Jézushoz '~ VajjoH szt'lzn(lok(ll1.1t azért 
hOI'{lI/lk ólZ IIl1 it.1l'iusok il szcllvedésck kcresztjél. 
hOf:y vn llCtsukH I 111-:Y CH1 lc~cssék, hogy :II, éppcll 
olyo lI jó vatt,1s, Illilll az ofrikui fekell.: Wrzsck fétis 
i mt'ldn$ll? Aligha h l~z~ l l1! 

t!s ItCII1 hiszik Wbl>é ez! ft bMgyu oslob<l
s..1gó! azok uz öl1lu<llll0S, hivO, fial.11 1I/1i11l ri /lsok 
$e ll l, nkik lit tl; nk<ll'l1tlk ujhodui IIZ uni/Arius hill)cn 
SO ez.1 (1 nIIgy, el,I li SOZ!'!"! , czl II kimrlH(lhalaUa-

, 



I ' '''k "'"'1 1I.t nkil !J'nk ndui minde" 111(\-
lU l !;t~P ur" :oc.. ' ' I 
dUk';tlk azoknak ii', akik c:,cl leg IIU\:; \'a lll\:;u hl ~ 

I" "k "°11"0;;"'1 klh'ctI1Ck. Vnjjon crt'\szakMkl)vcs. IlnHl \ " II." . . I 

l A .. vajl'oll kéll)':;zcrHésrt' gondolunk. nl1l lkor I ( u!Or .. , ... A jn -., 
Ic bcnsösé~cs(:blJ doloW" : II l u\znS~(L~rn ,sz II ~ 
Itl~gfLt két ember? Vnjjan /Inn, h()).!)~ c~)'lk rnholJCl 
Illeg 1\ mMik/l1 hilébCII, h:lkc-hcn ? l:OL II cm \'ul nll 
I1lc!!6 Dn"id Ferenc szcltc lUchcz! . 1 rt'til. !'lt /I ~';(I, 
hflQl1 11'III/IIn (j~ lIuittil'il//'I 1~/"l'k ll/Nlln hlll', /l /,I/ul 

",;gH!lif~~it$i" "O~!I lU ki811!J ~"'()~"/1 1IH1,1Jdl:f~' j"ll~ 
nf/jll fl : N'/HI,qt/lllm m,l!1f1.~.qll!ftll//(l rt t/Hls/k fi Ilf 

Jq, Arról vllll SZÓ, hogy III. unilflrius f~ 1 leg)'el! 
mc~g)'özóil\'c. hogy nagy jót. ki lllOlll lhntntlflll, jól 
cselekszik II j()vövcl. amikor nzl ilZ evnnJ,:éhOl,11 
cgy~7_cr(l!;égcbcn és Jcws I (ri~zl u i'nnk t i~t.I(l In1lL
tásáb:lll nlwrjn l1cvcJ lclni. 

1\ vegyes lu\znssag .1l tnl llIi I1 l1itnril1 ~o l( nn
gyoll sokn t vcszi lcttunl<. /I. I1InsolulIlk IldoJt fC\'Cr
z!llis áltnl is, dc kimol1dhntn tlnnul tIIhhct ilzl\l tnl , 
hogya lelket ves7.itcttilk cl nkkol', nmikol' :1 
mill/1NI tl/im/e!1!! jelszilvávn l, ti i'lIjot Ullitárius vnlR 
lásnak magasabb rencleltelcséhc vctett hitilllket 
dobtuk odn áltudomál1Yos ell11életeknek. Hogy 
élcss7.0k ujjá il régi hilc t ? Nem gögg:cl , IIcm hc
képzcl tséggcl, ;:l ki7.flrólagossng vi SSZftl<tSzi tó cl-d~-
5éve l, h:luCIll nagy alázn tossnJ,:g<t l, nngy sze lid· 
seggel, Jézus nyol1lniu járV/l , n1. uulMrius, n Ii S7.!l1 
unitárilIs csalt'H1 aitali 

Üdv a hösökllek I üdv:l gylh:ő lmck I Odv 
Jézusnnk, aki ismét itt jár k(}zl(\uk, aki ismót lIleg
jeleni unitárius egyházullkhulI és hivja, hivo~íltjn 

az unitarius hivő lelkeket a lelki llIegujhoclflsr.1, 117. 
unitflrius csn lttdhan való lelk i ujJAszll lctésrc I 

Or. / 'Idu L ds:ló. 

Feltámadás" 
11 krretu:/6ny "a/láRok ilm/r/wi kötiil fl l~lIS

t'tlt iill1lt'}IO I(!R~i, ICfJJobball tll'ó/ulm rt lII(t.!JrH /;r. 
t'~8dt,~vnck 1I(tI~ó I'mbrl·t. A ~"JIt·~ /!It,l r~ '(IJ!1, '!ICI·t ú 
lubbt 111U/I'IWk )(!leliMstlqtlt (uldl hlf.lwJ(ln1,'cl18 t" ef) 
/u~IJltk ,i/Nni. JI kar(kson/l, ftlll('/!lrt (L se iilrltl.9 I/tl' ll! 
tl1l8z/(lrl1mlU IICBt körii/, I!lierl áll (tt fl lllbc"(lkhN: 
1II(1r/ fl7, tI/t't m~(~/jj"ldsdt tiB {ot/Jlfl/IOI/Báfjdt r#"et; 
krrrut ll t tlrttlkIJl) llk: fL haltll I/mll; lIHll/!/at'á.tlftt mn
f/ árta. SOka!", mert mmt (I !u/dL jI/()Mtflkase !ltI.fI-
1'Olltl(t, mu,cl!))'!, tlM/hly I'leUllft 1!r/p min ildatu(t , 
A "tellt/Nf'k t)U'l kiid~H~r{Jl, flmlmi NftUinhe IUIM 
/ICdthdrQI, .. ha tlC)lli, mindrllki, (l/l tl(ul/lon fiok 
",~b,,! kl/tllPilcn lal)o,e/aldsl 1/t(')'Il:J, lI lrli, mi" ti 

tbbblek 1IeHl "'lY O!YfUl (l1I/'lIihty""," IfafIl! rS(lIf'kl)lJ.~ 
nl'k 1,.1t~IIl('k tamu, fU""lypkr61 mi'l(/"It tl!IUI!I(tt'If. .. 
Ut/ IUl! Jobbrm m"gérnk, hlilllJ I':rk II jjlllllf'k Itt 

ut .. nt lfilf'/( tIIlUlkdlkQl/á'lfllftk fl' 1"'Nllllhtl! -'~ A 
lj ll."'" litUII' I I/! {('/Plt 7)1'/11!! mrrh l'll'tll'n lIIÚI/ú.;d;" ,r,tt 
olt tfj )j(Wklik ú 'Ilrl a':!lrd& ji. 11fl/llril6 ,itl, «//Irly 

1/1;lIt i'.fJ!1 (lI/i!JII Dyi;,'i' (Dlvn ,rH fl;) ó , Nkktl"(,I,tlíJll~ 
Il nl' J.'i'{/ rllll /lrlullk / . , lru'IUtl nllJIJI'I.' {ukmlli"ulfl j: 
iurlJ.' ~I'tINI', II 'I"' t/I ~íl~~' ~1"'i'llliiltlt l , jlld~t1 1Il(If/nml 
~1II'kl' I'.~ · l,j,q fl íl!lIl1fbht, I>ie('/lyulwl[II!rt #OIlI}OtÓ 

t'l/Ilwd Mk"k 116h(fjtlba !'llllll kN/t,tllbl'f8~"~tl mrllfltt 
, I.~ ,/-'11'/1, (I (M(H lét hlllllm;,~ tul m~,~illn'('1 IWhyeik 
(Ir iifll'litii/t '1'11...,,1.'. (jtl.9yuti ~lIo /():$ lIl fiJfI: }o'dlrJ. 
tl/fl l{lIliJ..' J 

:1 hW"!}fll(fllb F.:mbpt'ut!k ne lI)k/l,.dl r/lul/lf/ t olt 
n kUt'II'/lU,~, fl"! mU/II/l/fll.' 1'IIf'k" ,H(lkO/lnlltllll/l 1.'lilU 
(I ,'ilrl,ll!l/lf ru 0'1'1"1/1 /1;1'/ , fl" 1/: /II111/(i l't'kuflJ..' fl//fIIl!li' 
n tt:I'/IIiik, IIII,IJ!} f,!tolt 'OIIII/jl.' ti I(lUb öU'PII,l/rll 1'1'/"'lillI 
h' il!l('llI/fl (I jiIU1I.', fl~ fUINU/11i tIUltfUfi l)l(J llt/Il//(Jf/j

Mim. S ('!'I' rl 1'1111 rtr, " 0[/11 /I ~ 1'111/11'1"'1.' 1j(lflU Hi" lll' 
I/(ti kjllS~ ,,!'IdIMliil, kiS$~ f8,s,uh," fIlm/tolul/ k (J 

hll ,,,,,N .J,'/mlltiil/',rlfft' $ hillwli 1'o!I!I/I'fhml//!IUknl 
l.'i;lII(1 B:1'1'I(l),tfhokkfd /11..·(I)'jd~' JJó/ulm, 

M ;"f'1 (I ff'lltlm(lIhlM lti//is,~/l1 "/I!I!I hnUdj/ln l 
IJi:,oll!li/lw; th'm /('IIf't, /'íl flJ..' r. ilii Betl/'l/,IJ/l i ,} /' IIIP/ ... 

J..'('(l hl'!il,I~' (lt!l/lH ))lflrl(u)'{I, U/lOl 1/1(/" h'!'(" I!/flBMI!l ol 
... :!' I·I'eholil/lJ.. .. S?j,,1Il t ll f'l.'lrWbb fl /lll'i n lli ll /fl,IJflh,r.k a~ 
fL ~'AlI'IkNIr!lIfJ, fllllf'lIyr/ ,Melt'lllnl: /I f..JItI/II/III,iÍl )'{' 
t'~I/(I/kO;1Ó kijf·/f'III~.~N fO,l/at/jllk 'l/IIi,' kN,'?(t/' h' dl/I. 
r.:.~ III a 11ft tullll )'/l/lOtl k~t!'lkr ll tl/t I fI/fl l'nH(1 bM;. 
lIilll~'f'I, (U/l iA'ol' llllni "'fUNlr, lIi/krm, Itm;kOl' 11 '11.
l/l""" Ir J.('ltltl /os {tI1,s, tlH,tI "Hol', IlIIl/ h,r (t 11'f1Ji(t· 
!lyol/b M :mlrkot , 1/ ft>II/IIII{/(lIlil brill/"" l'nMilll,qtlt 
lIytl,itj(lk fr lhlk, .Ifir l'l 1'(11' (Ie, hrWII 11/'1 IIf/u,un 
nkm},,'" l'l hiln)'j fú'illt /'lImn/,' nl /I lijf'/fh/ht'l~ 
g "" fI I'!m~' (I u lII li'lf'Ih l·'illI~" (j~h'l, II)f',t'IIII t'lI /11111!1 & 

hiU/lik I/ i/l l'll, hOO l1 I RI/in lirI"III.· RII/I'fl/lflil I) /l kt!· 
'(lII.:('(l)ill lk. /J/! 111;/1(1)111'1 h(l~e/I Ifi I(l II II/JIU" JWf!!1 
ff/o l: 11/1 I,Wr lkft/i k, (II, i 1l/'i/I, "hu'ln I/I r,l, i81i1r rlij 
1(/';1/1:11181, tlW'" (IN rf//I~' r!/!Ilirf'l' 11 lil /',tJlI)'/lf / (1 n~ ~ 
j('I(HIIN~t ,1~ Mkl1/1rk NIMIS fII /' l l'l1N, /UI' 11m tl tlh, 

III~!I (I~kOl' ;,t, 11(j, l'!1!1rdt'll tll/lI'ml ti hittll'rt , , 
K r/('Uw/(j fí'dl'frflUi, kh'(II'efl 111('.'1 (I "ó'!J/nlllliJ_ 

Ml, ho.'!!! nllliJ..'flt' f. l(ll'fl lt~j "I/l}I-qulI/lr kh'Y,'il/'lIdkol)1I 
hl fl ! I'.II!JIII': !ulltJ mN/Rimo'lutlll: ~,t'//lllmllk, 1l fi l" 
btln, J, ()f}!I Ili r /i fJ 1("/1 li(!ltIl()'! I(hdl'ul II)N/ ft I",~", 
l/:oml'l, ' h()lIll rwit' J..'OI· (It flnl/llf/ild hM'fl!'llIfjfl ';1(I!!fl , 

ho: iilrl i , hiNt"r, abllMl, hfl(J!I 1/ j I"IIII'1! k(!1 fil J..' (I . 
IrIH: lu, IIt/jJ..·ltMl !" l( h dl'ld l1li ' '1 /If M 1'f/(l1I !/áflt, t, 
hOfll1 hi". /l ft Ül iltiuC(/' :MII/lf/fllial'! ft III m:/!Jr;"Nt!, 
/lN!lJtJl/ rg (I. hl .Jlit!f1dhm~!' Jlillr ll /' k fil 1~1.'!" 'lk. 
(J,af.' fL 111'1)t'i/(I ! fI/J!HWk , " {,o/I/'IMJI/rth ( I J.lJf"/fl /j /fl 
f//o /'I'14 I,W,.I1"v/Jl t!llk!' JI f. 'lIdlllflllt/t 1//'111' NIII"", tll;n t 
" hit wIMrIt /!IUá"" 1)/1 n t rlt(t~· majll "lokfl)' ,,,-
1m,tt ti fltII t JI'~', "III j kOI' J..·!//,U NI Plil l i kArt lI:hllJ" Jt l fl nJIl 
(ut I/ lIk lt:f' lJI /{Il "~f'lIIb/l (Iual, nk, l/tlld/Jik fil/Ir {rlltli. 
Nf'f /ohMI /, Urlr /I t ,.U,1 A, lu·/,j t M111 i IfltI {/, hOYlJ /Itul fi· l, 
/(fl/HifhfR, 

A utllll/pr,;;,,"" .fIlIIItu liJl.'I'I/l drr'll ,s,r,,;;, IlI , iI 
,,/lll·ft rlllllwrk fl : "mill//I1rtr,,1 h ft HIAl/lAl r~/, dtl 
(, kNf'lImLIJ 1i·11.'f'k r/'Ii>11 to ,IIIIt!Jm iH /111 Iii/fIliI 'I " 
{('~'f'/iI al'"I/''''' h4 If fi'UdUl/ultlli hilAl,~ l /11" 11"11'" fl 
nylot "lIl/Jl"11 1/ i'Rflk (,Jj lj/J ~ Ilii/J MII,k/jI', IIj/ lll 

fUll r lUllll "'1; P /I IJ/ ,ilili:Ii,'r l' II '1f1/1;411"1',,1 "t I/II/iliI 
tl lhlUk fi'/'f'IIJ tal, fli~hI" . " fo.' fl P"II /111",/lII lI lll . 
11{o', l/flfllllJII NN'Il, ftMWI, hOlllJ II/IJ INIII. ninJ/"" 
.h"dPk 10. Illrd"ha IHIIII/JlIII UJÍ~, 1If1 II /,,! 'I/lMI,1 
ttlfilMIt1t /Ikurjltl" lII1'.'/dlJ ,j/"llf'lm , INII1'Iuk (Nre miII' 

fl ,.,t I! III IJrU 'lll l/lIt /h l, fl'/"':,I k Ifi J.J"ilJ IIJI"I'lfll/k 
h,p/Pl fill '!UI'rr,.,.,4, fl il,,,,,U,,,11 "I1"JI"I~ 1."~ ''',l.fl 
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K ' '" "cU aki vár és aki hitünkbe" me!Jcrosit. 
riszt fl , Ilk' kb "e S lia ezl 1IIcgtt88ziik, akkor c 'IU ,I' en a gyasz 1,' -

kele le le tiindökl6 (eMrré vqUozlk, amelyet teljes 
p.b 'gy"" be az égl Ibiy és (elszabadult 1JQmpa) an r.. ",-, . .. 'k 

I · • l lk k e ."gya{QI.; karaL'al egyult zetlf]t· a 
!lUO e c a .. . Fil' d k' . d I> t bcliilt6 szetlt 19azsagol'- e ama un'. 
mm ens g6 SZilBÓ ISTVAN. 

ISTEN ELŐTT. 

Megváltó könny 
Lukács: 23. rész. :8. vers:~ . .. ne sir
jalak én rajtam, hanem, ti magatokon 
sirjalok és a li magzataitokon. ~ 

EJég volt a könnyböl. Sok gyöngy~z.c rn hul
lott már a porba szemeinkből. Nem ~ Ifjuk tmá~ 
tovább a könnyezést, a sirást, el a~arJ ~k fOjtani 
magunkban a zbkogást. t-li,szen amIyl1 .~ Irlu n k ... 
Könnyeink öntözlék halottai nk kOPO!SÓJ3.t, betege
ink ágyát, párnáinkat , amelyeken alma1l1k haltak 
meg. I • 

Sok volt már a könnyból. Anllóta olyan na
gyon nehéz kereszt lett még éln,i is, a.zóta me.g 
különösen sok könnyet ejtettünk. 1 eged IS megsI
rattunk Uru :1 k j ézus Krisztu~, mert olyan nagyon 
hason lit a mi életünk a hedhez. Ahogyan te 
Urunk, egy leigázott rab nemzet gy~rmeke voll~l , 
mi is azok vagyunk. - Ahogyan veresre k?rb~
csoltak téged Urunk, ugy suhog. az ost?r ml ~at 
tunk. Ahogy összeestél keresztfad sulya tól, illi IS 
a porba zuhantunk. És ahogyan elvérzett életed a 
kereszten, lassan mi is elvérezlink. Megsi rattunk 
téged jézus Krisztus Urunk és benned életünket, 
sorsunkat. , . ebben olyan egyek vagyunk. 

És mégis azt mondod nekünk, hogy ne raj 
tad , hanem önmagunkon és magzatainkon sir
junk ? ! . .. Miért ? Hát még nem voll elég a 
könny? Vagy használ -e még a több könny, ha a 
tengernyi nem használt, nem segitett, nem váltotta 
meg a szenvedéstő l életünket ? 

Testvéreim 1 ti azt gondoljátok, hogy minden 
könny egyforma. Nem! Nézzelek csak széjjel egy 
harmatos hajnaIon majd a tavasszal, amikor ki
nyilnak a tavasz virágai .. . Melyik harmatcsepp 
üd iti fe l a mi kerUlnk szomjas virágait és mely ik 
esőcscpp ? Az-e, amelyik a szomszédos város ha· 
tárában hull le, vagy az amely a mi kertünk föld
jérc .esik? Ugy-c attól üdül , attól éled ujra életre 
a ~I hervad!,'), halódó virágunk, attól a harmat
gyo~gytöl , .amely a mi kertünkben telepszik éjszaka 
a Virág sZIrmai ra és a szárán leful a gyökeréhez . .. 
Igy .. v.ag~unk a könnyel is. Amig a könnyünk csak 
körulöttünk hull le de nem hulJ a szivünk bim
bójára,. a lelkünk ~ irágána k sziromlevelére, addig 
nem Ujul meg, nem frissül fel a lelkünk nem 
változik meg élcte lelkünknek hanem m; rad a 
rég:i a lelkünk . .. Már pedig, ' amig ki nem cse
rél.1 a lelkét az ember, amig át nem változik a 
sZ I ~e, amig a bűneit , rosszaságait meg nem si
ratja és ki nem mossa fájdalmának és bánatának 
könnyz"'porával , am fg II (pgf mDrad a J?imink, addig 

• 

a régi romlolt szívből tovább !!Izü\elnek a gonost
ságok gondolatai, érzelmei és tcltei és a régi nyo
morult élet marad az életunk. 

U~y-~ ncm gondolnánk, hogy egy könnycsepp 
a megvalló]a a vi lágnak. ~ogy egy könnycseppen 
fordul. meg a sorsunk. Amig azl a könnyet ki nem 
hullat ja a szemünk, addig változat!annl rossz ne
héz marad a sorsunk. Sirhatunk bármennyit és 
bármiért, de amig ki nem hull zokogva az a könny 
amelyet azért si ratunk, mert megbdnluk hogy ed~ 
dig sz!vl~.I~ne~ ,voltunk,. megbántuk, hogy egy ls
ten . ~l ~lku h vl lagol éplteUünk, hogy egy szeretet 
nélkuh életet teremtettünk magunknak amirr ezt 
meg nem si ratjuk, addig hiába sirunk, nem"lcsz 
jobb a sorsu~ k, mcrt jó sorsot csak jó lélek te
remthet . .. JÓ lélek, amelyben nincsen már go
noszság, amel~ben niues más mint Szeretet és j ó
ság. . . Hát Jók vagyunk-e mi? Hát jó az em
ber? .. , Igaza van Urunk jézus a te szavaid nak, 
amelyeket a kereszt alatt ejtett ki ajkad, a kereszt 
sulya alatt roskadozva, amit mi, emberek raktunk 
vá!Ja idra . .. Neked van igazad : ne sirjatok én 
rajtam, hanem ti magatokon sirjatok." Van okunk 
sirni az embercn, önmagunkon . . . 

• • • 
M inden könny ragyog. De ne tévesszen meg 

senk it a könnyeseppek fényessége. Ncm minden 
könnycsepp valódi könny. Olyan ez a dolog, mint 
a gyémánt. Vannak nagyszerü utánzatok, amelyek 
megtévcsztésig hasonlitanak a gyémánthoz. Lát
szatra minden könny egyforma. Cf)(! amil az-érl si
ro"k, meri e/ kell szakadnunk oa/ami ~='(jnDedé/!Jtinkfó/, 
oagg oa/ami oilke~. gs/en ellen 0,,16 rOSJl. s!Okásunk
lóI, akármilgen zokOfás, kijirje !:S e=.t, a=. tiyen JlráJ 
nem k6rmy. Milyen Olas, valódi kön,ny az, a~l~.lyet 
azért hullat a szemünk, meri megbanla a sZIvunk, 
hogy vétkes volt. 

Van könny, amelyet azért hullatnak az em~ 
berek mert rossz a világ, rosszak az emberek. 
De a~ér t, hogy cnnck a rossz világn~ k egyik go
nosz porszcme Ö .maga, az cm ber, ~zert meg nem 
sirl senki. Nem Sirt, Ill crt nem banta meg, ho~y 
gonosz volt és nem bánja Illeg ma sem . . . tehat 
marad rosSZ lelketlen , hitetlen és önző, az egyes 
ember-porsz~m és marad lelketlelI és gonos." és 
önző a porszemek összesége a világ. Hát Ill l lY,en 
lcoyen a világ ha az emberporszemek egyenkeni 
még ncm sirta'k önmaguk gono~zsága, miatt ?;Pe
dig ez a könny a fontos, amlll t j ezus .urunk 
mondta: ma<7atoké rt si rjatok és lllagzatal tok~rf: 
biinös sZivetekéTt, mindig haszonra, de ~e~1 ei>1 
haszonra gondoló Iciketckert, mást a. kenyertoJ . e.l
vcrő szivetekért sirjatok, mert amilyen a vilag 
szive, olyan az élcte is a világnak. .. l 

8ó Jz.foból rreTII Juile/ik roJSz , JÓ SZivek ~en 
kezdtek volna háborut és nem i tél tck volna. haJaira 

"
Iyen békével J·ó szivek cgy boldog paradlcsomot 

, I k ··nkbe teremteUek volna a földön, mert Slen .ezu I 
adta földi élelüni-:kcl együtt a földet. Mmtha eZ

k mondta volna: Nézzétek emberek, .nektek ;dO
a egy földel és egy életc~, de nc feledJ~lek, hO"'(ld 

földi életetek olyan nUll! egy álom es ez a o 
, , ' l ,·k csak elty és minden ra jta lIlulando ncm er, ," 

álo111szerii élcl clty próba az egész. Hadd lassan! , o 
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milyen éretet rendeztek he nwglltoknak, h~ reátok 
bizom J Tilkör lesz az az élct, Illet y a sZlv~leke l , 
él lelketeket mutatja, mert. amilyen. lesz a földün 
az élet, azt fogja 111utatl1l, hogy Ilyen bennetek 
a lelek. 

Nos nézzétek meg emberek '::1 lelketeket ab
ban a lilkörben, a föld állapotának tükrébel1. Min
denfelé felford ull állapotok, - fogukat és kard
jukat fenő gyülöletek , . ; gá~a~, amelyek egy óra 
alatt elpusztitanak hal- het 1111 ll1ós városok'-ll. F~I~
[em, rettegés egy irtózatos, embertelen puszIltas 
és pusztulás miatt... Aranyhegyek és éhesek 
mi lliói tejben-vajban fU rdök és kenyeret koldu
lók .. '. sirjatok, magatok miatt sirjatok, ezt csi
nálja az ember, igy néz ki a világ, amit az em
ber teremtett. "Ne rajtam sirjatok, hanem maga
tokon ... u 

••• 
És egy könnycsepp rnegváltana bennünket, 

életünke!. A Bánat könnye. A megbánás könnye. 
A rosszaságunkért való bánkódás kÖllnye. Egy 
könnycsepp az uj és a boldog élei kezdete ... 

Egy egyed UI élő öreg asszony egy este -
Amerikában - rémültell vette észre, hogy ágya 
alatt egy betörő bujik meg. Ijedtében azt sem tudta 
mit tegyen. Ha lármát íit, a betörő könnyen elbá
nik vele. Biblia olvasó, imádkozó, Istenben h ivő 
asszony volt és az el ső ijedség után Istenhez for
dult magáball. És mintha l sten sugalmazta volna, 
azt érezte, hogy tegycn ugy, mintha semmit sem 
vett volna észre... imádkozzék és feklidjék Ic. 
Egyszerre olyan nyugodt lett. A betörő itt van 
ugyan, dc lsten is ilt van - gondolta. LeUlt, e lő
vette a bibliáját es amin t szokta, hungosan olvasta. 
tpen a tékozló fiu története következett. Szép las
san olvasta, hogyan tert haza bUnbánóan a tékozló 
fi u, hogy fogadta alyja. Aztán cscndesen becsukta 
ujlestamentumát és leborulva hangosan imádkozni 
kezdett ... az öreg asszonyok hitével és az édcs 
anyák szerelmével könyörgött, kérte a jó Istent, 
hogy fogja meg azoknak a kezet, akik cbben az 
órában bürll akarnak elkövetni, oltalmazza meg 
minden anyának minden gyermekét a gonosztól, 
a büntől. Azután ldeklidl. 

A betörő ki bujt rejtckhe lyéről, ahol minden t 
ha ~l ott, cscndesen az ágy mellé lépett, az ágy fölé 
hajolt, - közel az öreg asszonyhoz és halkan ezt 
sugla a fül ébe; Te drága, öreg asszony! A te 
imádságod megmentett, nem téged, hanem engem. 
Bclát0l!l, hogy rosz akartam lenni , dc érzem hogy 
mermylvel nagyobb boldogság bünt cl nem követni, 
büntctlcnül élni. Istcnhez hajolni. - És egy könny
cccpp hullott a fialal betörő szcméből az asszony 
fehér hajkofonájára. 

Évek mulva az asszony mcssze utazot! ro
konai látogatására. Vasárnap a rokonaiva l a temp~ 
IO l1~ba ment és amint ott a pap beszédét hall
~alla , egyszerre csak egy különös történetre lesz 
flgy~lmes. ;A,. lelkész egy történetet kezd 111on
dal11 cgy fla tal betörőröl, aki egyszer egy öreg 
asszony házá~an bujt meg és tovább ugyanazt a 
történetet hallja a pap ajkáról, ami vele történt, 
meg a bdÖrÓvel. Nyugtalanul nézett a papra 
Honnan ismerheti ez az ember ezt a törlenetet· 
amikor ö senkinek nem momlta cl. A telllplol11o~ 
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zás ulán bcmcnt ti paphoz cs megkérdezte: Lel
kész ur! kitöl hallotta :zt ~ történetet ? ... A pap 
hosszas<'1 1l ránézett, tizian Igy szólt : Senkitöl nem 
hallollam. Az a bclörl! én voltam, dc az ön imája 
ngy meg:vMlozlalott, I)(lnb,-L nóvfl tctt, hogy akkor 
clhalá rozl,III1, hogy tanulni fogok és pap leszek és 
1l1illdcnl jóvá teszek. Istcu kedve szerint való em
ber leszek . , . 

. Egy könIlycsepp l11enteile Illeg, - egy könny, 
,11111 "zon <1Z estéli szeméböl az asszolly haj{lta 
hullott. 

Egy könnycsepp megl11entcl1c bCl111Unkel 
is .. . egy kőnnyc~e~I~ , amellyel vétkesség:íi nket, 
bUuOs voltunkat sIratjuk meg. Ne azért si rj em
ber, hogy szegény vagy, hanem azért, hogya Icl
ked szegény . .. nem lehet taliHni benne egy kis 
jóságot ... egy kÖllnyet sem vétkeid mialt . 

A régi ke letiek, amikor halott juk volt 
könnycikct egy korsóba gyUjtöllék cs a halott 
mellé ternették, hogy bizonyitsák il könnyek, hogy 
a haloItat mennyi re szerelték. Mi azt a könnyülI
kel helyezzlik a szivíink korsójába, amellyel báll
juk, hogy gonoszok voltunk. Isten nél kUl éltünk, 
Isteni annyira scm hecsültíik, mint egy földi mél 
tóságot, annyira sem borultunk eléje, amennyire 
egy-egy hivatali főnök előlt meghajolunk. ts ezzel 
<1 könnyel temessük cl a régi [eikUnket, a régi, 
rossz éleliinket, hogy felnyiljon mini egy rejtett 
tavasz vi rága szivün kből , ti jó cm ber, az Isteni hivő, 
aláza los ember boldog élete . .. Ne sirassuk Jé
zu st, hancm önmagunkat, sirjunk egyszer egy igaz 
könnyet, egy bUnbánó kö rlIlyet a rossz ember
ért. , . önrnagunkérl . . . Bú'ó [ AtjOS. 

MAI KÉRDÉSEK. 

Az egyházak összefogása ' 
(Elnűki megnyilóbeszéd 11 Dávid Ferenc Egylet febr . 23-án 

la rtolt estl! lyén.) 

A vilagháboru utáni ugynevezcll béke évei
ben vé res események és forradalmak követik ~gy~ 
mást, uj irányok bocsátkoznak harcba és mog 
minden meggyőződés és intézmény, amely:t a 
multhan H~ldi jólétonk, a nyugalom és feJloLlés 
alapjának tudtunk és hitHink. . . . 

EgyedUl a keresztény lut és vallas és lIltéz
ményeik; az egyházak állanak rendületle.n~l, bár 
erőszakos ki sérletek történtek abban az aranyban, 
hogya társadalmi rend és az állam teljes. át~laki 
tcisaval kapcsolatban a vallásos fogalrtluk rs atala
kittassanak. 

Ezen kisérletek világosan mutatják a keresz
tény egyházak összefogásflllak szUkségességél, meri 
csak ezen összefogás nyujihat megfelelő erőt az 
ilyfajta támadások clháritására, melyek ha siker.rel 
járnak, őket a politikai irányok szolgálatába fOgják 
állitani. e'mek meKliirléllfe fJrkólc3f JóléT/y/ik e/OfJ3;{J-
311 jfJ/fJl/!iUld é3 beM/hDlol/OIl kóoelkfJzméll!Jqkkc/ jámo. 

Az egyház és állam illetve az állam szerve
zetében kicsucsosodott nemzeti felfogás egymás
hoz való viszonya mindig kényes kérdés volt, úe 
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jdctl lc~ oly szerenCScsen van kicgyc l ~su.lyozv" , 
, , " C" ',o"' ''yullli bl lll. HUn ;lunal IS IlIkább, lOgy c l l "I. " f" r/ \' d 
meri amint háró Etltvils JMsc IfJ,' ,nt ' . ,", ';,dw 

lk dd d' timll mély I.!Oll( o ól II III VI.: lCIl : 
IIr~ o ,rJ;"!~~od:lSIl1tk al.1 pjn az egy házak által 
c<~<.:sz po ~"n,,~, , ' " 'k t k ktpvisctl kcrcsllény crkö cs cS la C C eze c rc 

'

"k ' keresztény társadalom, ól nézetek ezen 
OSZI Isa· -Ak " k ' k 'Ck k'lIö I é e nem lerjt;u I ilZO ril az c vc re, me y 

I l ~ ~S ~dá<:tU1k alapjaivá vallak; sőt ezen elvek 
IlOIg; nas oJ~~ cHcllál halaflan, hog\' kiterjed még 
lil Itk llla. :lkik ti kcrcsz.lényscg kOréll kiviJI álla 

azo r.1 !s.' '" é kö'" k " Aki " keresztény cgy Itlznkal s CI' eSI e-
~;~k~t 1:i1ll.1dja, felesleges és káro~ munkál "égez. 
Feleslegesc! azérl, mert ilz <llIalll1 sz~rvezetek át
:llakul.is.1 mcgl1\rlt! llhct ezen elvek és 1I\tc,zmé,nye,k 
érinlcse nclkíll is, károsal <Izert, meri erk?lcsl V,I
lágrendílnkel tár~la~j~ Illeg, am,ely r edrg egy Ik 
alapja a jelenlegI uJ Irányokn ak IS eS nem cii i ut: 
jaban oly iníllyzatll<1k, 111cly a kcres~ lél1y C~~ölCSl 
világfelfogast, h'tbeni l11~g!P'özödés l es Iclknsme
reli szalmdságol nem érll1lL, 

91tonhnl/ {l/1l/",k ol/omim, hogy ll! r!gyhthnk 111-
dnftiblll/ vmli/nk II vl1,milyl/oK. mvlyol lle C//fTII1k inM
tvll ftimllddsok j(Jlcmltll/l.!k. mdll mindi il 1I0~1I M{luk II 

oMckcwisboll onló 6SS!t!(ogtfsuknl, ElfeleJtkcZI1ck ar
ról, .1IlIi ! a közelmultban MélWnk, - hogy ncm 
a támadás ereje_ de a védekezés gyengesége volt 
az, mcly a forrada lom uralomra, jutását, 
majd a kommunizmus gyözelmét eredmcnyezle_ 

A Illa uralomra törekvő eszmék nem ujak, 
dc uj a mód cs szervezet, amellyel cl hatalmat el
nyerni. megalapozni és terjeszkedni igyekeznek. Ha 
elóscg-itelle is kifejlödésiikel a litiboru és ell11~k 
folyomanya a szerencsétlen béke és külőnbőzókcp 
szillczle a fajok klllön böző természete, lényegiik
heIl mégis azonosak_ Gyökerilk a régmultba nyu
Jik vissza, az olasz egység, a német nemzeti egy
seg iránti törekvések, a nemzeti ség eszméje kelet
kezésének idejébe, másrészt a nagy francia forra
dalomba, amidőn a szabads..i.g és egyenlőseg egy· 
massal ellentétes fog:almai megsz(lIettek, A szabad
s.;g eszméje ki!ermelle a kiválóbbak nak valloHak 
vezetésenek rendszereI. megszilletelt a fasiszta rend
szer cs a fUhrer-sysle1l1 és megszllnt az egyenlő
ség, amely korlfttlan\ll soha nem is lelezeit. A 
ncmzetiség eszmcjé!öl faji eSZllle leli, ugyanazon 
tlllajdons."Í.goklcal és uralmi eszme, mcl}' nem 
~gycbb mint a saját faj uralmi törekvése, mas fa
Jokkal szemben, Mindkettő a mar a XIX. század 
uralkodó eszméi közé tartozott ; erejijk növekvőben 
van E\l~ópában minden és Európán kivül majd
nem 11\lIlden népnél , mcly népekben a faj össze
tarlozásanak érzése fokozódott és azeJőtt dialeklu 
sokra tagozódott Ilyelve is egységessé váll. 
lik Ezen törekvések között sulyos szerep haram-

. az eg:yházakra, M int a keresztény vallási er
köl~s lflt l~at6 kep~iseI Öi! mint a keresztény hit és 
erkölcs hIvatott lurdetól, mint a mindenen ural
kodó lsten égi országának földi szolNalói ök ODn
nok bio%D cmt, bogy o földi dio/ben l:I ktilsdgl"lrmol 
orlgbcm(!/I6 M!l!l rflu6f1ouiJok kdlC'pelfo mellÓo)6k ds 
df'~~lIfsdk Q kdl i!ocuod klildf!IIIIOibefl m"glistlull 
;'''''ÜIISI " rkólcs6/ ris OUIII orkiilcs l/emtiJIkótJsdgifnt" 
0gDtI Ir6nyll6lQ({ bCJStll/(lk II fajok lf>lJtdl/ //Itig CSllk 
II/o~ f kf!t dlid6 k'ltdolmdbclI, 

Ebhen a kilzdclemben a magyar faj is kell 
hogy cgycsit hcsse testvéreit és el kell. hogy fog~ 
lalhass:1 ~I ~~H\ helyet, mcly, ót , történclllli 1I11111jánal 
és kultur,IJ,lllá l fúgva llIcgJl k h, Egyházaink köte
lessége, I~ogy ezen kílzdelmében teljes erejlIkkel 
t,á ll1og~ssi.\k , ,n,elllesak a7.ért, meri magyar földOn 
einek cs tagjaik magy:lrok_ hanem azért is mert 
igazságtalanabb .clb~násbal1 soha még nép:lck ré
sze nem voll cs Igazságosabb kllzdclmel soha 
még nép ncm folytatott és IlIcrt Czcn küzdelem 
n~m más fajok ~Inytom~s:ira , dc a saját elnyomott 
fajunk fclszabnd ltásá ra IT,í nyul, 

Kötelessége I.'Z m,in~cn egyMznak, amely kö
telességet c~ak ugy telJcsltheli, ha I11 cgtalálja az 
utat a többI egyházhoz és ezekkel karöltve harcol 
a keresztény erkölcs igazságáért M a<JyarorszaN 
feUamadásácrt. '>::> "" 

d" bd,ó C[)nni,,1 [idba" 

Husvéti gondolat. 
.ob 8ct millden moz!:a1lala miniafiir képe 

Tú'is,;/us Ool,qota-jdnisálw k, 
Sok sok s,:cn/'c(iI!sii llk, ha békésen riseljiik 

üket, - kicsi moghalciso~', miket a.:onban 
föltámadás, mC,qujhoilds kó'vet, mit,lha csak a Nap 
ara1/yféllyii.:iillébcn lel/ii Ilk volJ,a S meg{iirdőtt lé
lekkel lépIIcIIk elö, 

..t .: éldell dllH~ó sok'sok s:eIlL'ed.fs egyiitt a 
golgolai Keres:f, sok,sok k icsi, megha/dSlmk a his& 
tusi Italril lényegesen kicsi1iyilelt megfelclöje s fó'l
támadáSI/lik - li'iillámadás . 

l.rl!! les.:, ha öl/ ma,qllllk egyelfe" bi.:/os mér
Uke, Iclkii smel'cliillk belsö mélye diklál/I' tó'nél/yei 
s.::e,-int élii I/k! 

EJ.-km- {o'll/lIk fol/d,!; s:el/t;ed"i békelii1'61l, 
örömmel, mert e:; (/;; egyediil i, iiró'k lit - Blöre! 

S:clII;cd~s "élkiil /tem {'olt s nem les~ soha 
boldo(Jsá(J I 

, A 'kris: fllsi. kcrestt jelenli, hoz!a II leg~en:
tebb ó"'timiikel, a h is:!'1Isi. ló'/'isck. békés hordozd
sál'al érhet.Jiik csak. el büto1/SágU1lk súgele;l.' lehe
t/ink hils: ikllik kiiriil hOl',qol/yz6 csohJa~'ok aw,'Iy" 
TslC'IIhr.: kii;; ,.e!low'i.l 1't/ze16 súvdruányll1dakon éla 
n ilU/arok.- Wekfillk, kiket Zslel! imlllnt' Mayáho.: 
ölelt ,/ 

lil'is.:lus UrulIk S:ellfcdése ó'ró-k lJéldfl:kbil 
égjm {rU (il/ kben .- s lelkiisme/'elli lll.; lc,,!yell lls.:la , 
ős:;,, !e s mély, mert ekkor fl, ,golg~ta~ s:e,,!'edés, 
mL Iwillk is I'ál', '/Jcm les; h-JS:fllst Golgota, de 
fiitl lim culcístll1k J.'1'i$tIIlS; les.:.I, " 

'l'elleLnkbe', Jhfl s Nele ,Messe'l alhllldoan s 
lelJ. ii;, lIIcrcf/j 'lkke[ 1('!.IIii l/k, j6 barát~(Ígba1l! '~ 

I ly módon /di=cl r:lllll (agili/k [slel//l e:: s cl J;, 

j ul lmk Hou(í, mert lU ilye" élc,t: m: ~Ut :- a 
(iiltcillladásh o~! , _ _ Oalfnluy ZOlliItI , 

NagypénteIum ugy a ~Ohá~y_utcai mil~t ? 
rákos-ulcai lemplomunkban elellckh a kar, Jézu:> 
lüisztu s szenvedcs Wriénetét az u, ll. passIót. A 
Rákos utcában 10 órakor, a Koháry ulcában I I 
Órakor kezdődik a pllssió ifTlcklds, 

~3~. ----



KOLFÖlD ... " 

Nemzetközi Unitá r ius Konferencia. 
(Koppenhága 1934.) 

A világ kiilönb()zö unilarills cs szab..,d c\'an
gélhlllli egyházai és . sz~~\'eze te i. ncgy~.öt é\'cnkénl 
szoktak mcgrelldewl vllagösszcJövclelukct ef:T,y~cgy 
nagyobb unitáril~s kö~p<mlban. l,927-ben p-ragal;><1I1 
tartottak meg ezl az crdekes lalalkozól s Igy 1932-
ben kelleti volna mcgrendezni ti következőt. Való
ban meg is leUék az e lőkészületeket arra. hogy 
Svájcban St. Gallenben 'C{9'CII ~ . kÖ\~C!kezö kon
ferencia <lzon1><111 aközbenjött vl lagknzls ezt Illeg
akadál}'~zla. Most már annyira tiszmzódolt lIleg!s 
ti helyzet, hogy nyugodtan lehel il konferCtK' la 
összchivásara gondolni s igy cz az esz!cll(W: 
/9.'].1. (luq. J·f-/9-c les:; az a 1lC/'c:clcs idopont, 
amikor 'a világ uu it<iriusni tnlálkoznak ,IZ 
eCl'yik legélcnkebb életet élő fintnl unitárius köz
p:Ontban, Dánia főwirosúbal1': I\oppenhágábau. A 
koppcnh,igai gytilekczet élen '1'h_ li"icrk('fl(Wnl 
unitárills lelkész <i ll s a gyülekezetnek szép temp
loma s gyülckezeti hclyiscgei vJnnak. Mimlenkcp
pcn alkalmas lesz a konferencia meglarlásara. A 
konferenciát ket hetes Iheologiai lanfolyam!l1al 
(julius 30-augusztus 12) akarják kisémi, ar.uely
nek az clőadó i a világ különböző nernzelr ségH 
unitárius, theologusai volnának, hallgatói pedig 
unitárius lelkészck és a kérdések iráni érdeklődő 
hivek. A kOPI>cnhágai egyetem erre a celra áten
gedte helyiségei!. 

Magának a konferenciának a programja há
rom kérdés köríll forogna. 

Az első: "Cl I"fl llds és cl 9!1f1korlati élet, r:i
SZOJI .lla~ . Ebben rá akarnak mutatni arra, hogy 
minden időben , lehát a ma iban is óriási, alapvető 
fontossága van a vallás es a mindennapi élei jól 
felfogott viszonyainak. Vagyis a vallásos élet !'zetll
lélödéseinek él földi életben csak akkor van crtel
mUk, ha azok javitó hatással vannak az ember 
élelere. 

A másod ik probléma a köru l forogna, hogy 
milyen szerepet töltsenek be aZ unitárius és lil ás 
szabad keresztény szervezetek abban a mozgalom
ban, amelyet Stoekholmból inditott el néhai Söder
blom evangélikus crsek. Az ,,iil.. .. utllwikllS (e.fJyete
m.cs) keresz/é.uy elJ y7uíEo U gondolata az unitárius 
lHlfelfogás alapja és az unitárius és a stoekLJolm i 
felfogás közt sok hasonlós.íg van s hinlliink kell, 
hogy a keresztén:ység egységesitésének O"ondolata 
az unitáriusoknak az egyetemes ember te~tvér i ség
ről vallott hiltételéllek fog igazs.i.got szolgáltaini. 

. ..A harmadik kérdés a!"nit meg akarnak vital
III mar sulyos teologiai-filozofiai jellegü, amennyi
ben ~rról szót, ho~y "mit jelwt a k(gyilatkoEotatás 
a nn S:á'~ll.n~km." Fejtcgetni akarjlIk, hogy mit 
tari ?-~ ullllanllS ~elfogás a vallási igazság végső 
alapJamak. VagyIs mi a szerepe a Bibliának és 
a belső sugallatnak a mi vallási rendszerílnkben 
s mi e kettőnek viszonya a mi theologia i felfoga
sunkban. A konferenciát ki rándulások is élénki tik. 
Többek közt 1lleglálogat ll <l~ egy tipikns dán u. Il 

ncpföiskolál. Egyik estén dán énekeket, Ilcpdalo', 

,. 

kal és láncokat lllutntnak be. A7.t1tun filmet mutat
nak be I?fll1iáról és az ullit.:\r~us '.fjnN;gi mozgat
makro!. rovábbá a koufercuc la ulan olcsó utaza
sok lesznek Svédországba. Norvegiilb.1, Hollandiaba 
és Angliába. 

A " ncmzetközi konfcrenciával"' kapcsolatban 
fogja ll1e~tarlani a l j. I. B. is az ifjus.;gi veze tők 
konferenciáját. Ez a L. t. B. (Leyden ~ I nterntltio_ 
nat Bureau) az unitárius ifjus.ígi Szcrvezetek nem
zetközi szcn:ezetc s e.n~lck tagja pl. a mi buda
pesli Brassm Sámuel .I f~ . EgyesIIletUnk is' A L. t. 
B. aIIg. 12~13. napl'U11 tartj..l kétnapos vezctöi 
megbeszélé!'clt. amclyen főkép a mai vilaghclyze_ 
tct es bcnne az unitárius ifjuság helyzetet fO!!ják 
megtárgyalni. I:> 

. A dán 1I1lilárius i fju~;~ Koppenhága közc
leben augusztus 4-12. napJtllll nyolc napig tartó 
Ulborozást rcndez, amelyre meghivta a vil:ig bsz
szes ~lII iti.irins ifjusági szervezeteit. Napi költség 
3-5 dan korona (2.40 f.-töl 4. - P.-ig). A táborban 
killOnbözö elöad,i sok lesznek az ifjuság számára 
ezenkiviil jritekok cs sport. Az egész ttlborl a dán 
unitarius pap INi.llya n. XiCr!.:ClI(I(lI·d, kesziti elO. 
Ezen nemzetközi unitárius lelki talillkozón erdélyi 
teslvcreiuk közii I rn integy tizen vcsznek reszt . Ideje 
\1olna, hogy Magyarországról is egy-kél hivHnk 
komolyan részt vClmc ezen a konfercncian s ott 
valóban a magyarorsz.igi hivek közhangulatát kcp
viselnc. A léirgyalás nyelve angol es a némel. Al i 
mindenesetre résen IeszUnk s az egészről a leg
k irneritőbb tudó!'i tást fogjuk hozni. Hadd láss.;k 
már egyszer hiveink is. hogy miről is van szó egy
egy ilyen nemzetközi unitárius találkOZÓI!. Az ér
dektödöknek minden további felvi lágosilast meg
ad az unitárius mozgalmak nemzetközi szervezete: 
~ Weltbund Wr freies Christenhun uud relig:iöse 
Freiheil " , eime: ~icllwe Gracht 27, Utrecht (Hol
land). Kétnyelvil pro!'pcklussal (német, angol) la
pun k szivesen szolg<i1. dr. li'(hl Ltis:16. 

• 

HÁT IGY? 

A testvérfelekezet konferenciajának 
vélekedése mlrólunk, 

JanUl'nba.n I~ bpesti ref. theol. a~~.dómía is
mét mCCl'rclHlezte szokásos konferenelll.Ját, II re
formáttl~ság hatalmas tömegeihez mert egészOl~ 
g,Vér számu résztvevő e lőtt. T<Ulön(óle. h\~!tVIU 
közlil minket ma csak IlZ , lrl\nyzatok merkozésc 
a Illrwyéll" református c,ItYlu\z életében" c. tárgy
kőr b~'vezet(i clön{!I\sa órd ekel, melynek eime fl, 

következő: Ullif{~riz lllll ;;, rnciolll\lizmus és modern 
theologia. A Uu'S)' elöadójn Pupp Irerenc, budII
pesti valh\stanM, a losonci tbeol. akad. volt elő 
adÓja. E sorok iróját az cJ6ndó felkereste .és 
kÖII'yvcket I,CI·t tOle n modern lluitilrizmust I ~
Illertető mUllkók köréból. '['öbb munkát adtam at 
eS lleveztellllllcg: flr. Bo rb ély, clr. Csi ki , dr. 
I ván, dr. J( iS H. Sze nt-I v !\ lIyi, dr . . Vn r ga 
és V i\ r i munln'1i és do lgozatni kUzOI. ElóadHsn
nak abbUl! a. reszóben, mclyben ~ modern lInitn.-
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. ~ . rtette ezekre a munkákra.~ B külö
rl.~mu s }b8~ed B'. r b é I Y István munkáira tá· 
nOBen Ill;l al r. 't" t i 

k .1 t t " "előadó . Járn.tos az UI: I nTlUS lCO
ma~z .ouo ~alban II XVI- XViiI. században Dá
l~gUL ~rodal~iH egészen Szcntabrami Mihályig, 
vid b ereDe XIX sZ unitárius t llcologiáj ának 
a~on an a ~eíy' m~' mAr sokkal lényegesebb a 
~lala~u~~~ómi skolasztikus irállyzat~ntíJ, .ncm .á~1 
S~ell elótte .s igy képtelen! megertem a Xx. 
vdágO~~11rl'us tbeologiájának a jelentóségét. Ez az 
8Z. UllIus . I' t 1 csak . k ll Jlak nogy a rn.eIOIHl Izmus, me y 
~ I~ .a BZ. korai unitári?~ theol~giájáva l ál l. f?kon
. ~ban azonosifja a XX . sz. el6 ~heo logláJával , 
8 I a Biblia alapos tanulmánY07;asa mellett a 
ro'dY I tbeologiával áll szellemi rokonságban . 
mo en 'd ' 1 W bb Harnack, Ritscbl , vagy ezek uto al ~p. ? ~r-
min stb. j e lentős belyet érdemelnek! az umtárlU:: 
theologiai ; irányza t~ mél tatásá nál. ... 

Amiért e sorokat papirra ~~tJuk! az cSll;k 
ar.. az ironikus és valla.sos előadol podlUm.oll eg~
szen szokatlan , még a. XVL szazad vall asos v!
tAiból ittmaradt kritiká tlan bang, m,ellyel a s.zer~o , 
_ akinek egész e lőadása véde~ezes az. ullltánz
mus igazságaival sze~bell , - rol.unk nyllatkozot.t. 
Az unitárius theologia theocentnk.us, a . reforma
tus christocentl'ikus. E.zt miJldenlil tudj a. Ezzel 
lIem bántotta. meg senki a. n~záreti J éz_ust; de 
megbánthatja ilyen és hasonlo h~llgU eloadassal 
bárki az örökkévaló Istent, aklllek egyformán 
gyermekei a reformáto~ok és u.n i tári~ok, katho~ 
liku sok es nem kereszteny poganyok IS. További 
polémiába nem szállunk. Elismerjük a kritika és 
a védekezés szent jogait, de sajnaljuk, hogy a 
bang bántó és gunyos volta. miatt, mely ellen az 
elnöklő theologiai igazgatónak nem volt egy 
szava sem, ezt a nehány sor l nekünk is le kel
letett ifllunk. Klllönben béke maradjon mivelünk. 

'ferrmcl, f}ózJef 

Boldog husvéti ünnepeket kiván a lap 
szerkesztősége minden olvasójának. 

il z tmiiát'iu8 család. 
M int lapunk veztrcik kében m egir/uk ebben az 

állandó ra va/ban fogunk ti /i3Z/B, unitáriu3 háZilS3á
(fok ról megem lékezn i. Unitár ius házBsságo/ kötö llek : 

. d r . /o rdlli E reös B orbél y Tihamér llgyészségi 
'.'fklJr és De L ll P l1gér ie TiUJchcr Hedwic L udm illa 
Jlmu6r ~ ' -én: Lember(lben. 

':/léz dr. ZSBk ó Oyul11 1örvényszéki b iró, kuriai 
1anács/egy ze; és 16nky Ilona február 24-én Budl1p esten. 
22 . P~ké ISlv6n és P611iJlvi Anna hdzassága f ebruor 

-en ff:JUII unl16rius hAzIIss6gg6 volfozoft. 

. Március i lapszámunkból négyszáz kUJönpéldányl 
~~mállatlunk I.li~e.ink közt való kiosztés cél}ábÓI. Szcre t
lük, ha az uni taTIs gondolatot te rjeszlhetjUk még áldozatok 
árán is. Fogadják. akik kapjak, szivesen s ha tehetik ren
deljék meg a lapol. Ha 'pedig a mai SlOnloru magya'r sors 
~I ncm engedné, ugy olvassák és terjesszék az unilárius 
19~ket olyan önzetlell, mint ahogy a lap szerkesr.töségc 
szerelné IIz0lgáln; -azunitárius- evaiigéliu mot. --

Husvtti Istenti~zteletek Budapesten. 
a) K.Ohtlry-ulcai templomban lfpr . 1-jn d. e. II ó, 
prédIkál Barabás István (Urvacsoraoszlas) ; dprifi lJ 
2 -d" d. C. 9 Ó. (rádiókapcsolás) Józan Miklós 
(Urvacsoraoszlás) ; dprfll:. 2-dn d. e. II Ó. Barabás 
Istvan (Urvacsoraoszlás). h) I~akos utcai templom_ 
ban ápr_ 1-.f!n d. e. 10 Ó. dr. Csiki Oabor (Ur
vacsoraoszlas) ; dpr. Q-d" d. e. 10 Ó. Ferencz Jó
zsef (UrvacsOraOSZlás). 

Figyelem! Husvét második il nnepén Ko
háry-utcai templdmunkból radi6közveti tésre kapcsolt 
Istenti sztelet lesz; mivel a rádió társaság lsten
!iszteletu nket a rendes idöhen kapcsoini nem tudta, 
Igy az g órakor lesz. s;1~ fdópo,,'rll kfifón (s f <!lbio
j uk 4 hioek figgefmü Prédikál Józa n Miklós pU~pök i 
vikárius. 

A bőjti Istentiszte letek Koháry utcai 
templomunkban igen szép eredmén nyel folynak 
minden vasa rnap este 6 órakor. Ime az érdeklő
dés mégis megvan, Ill utatja a vasárnapról vasár
napra benépesillö tem plom. A konferencia bC!suidek 
a modern lélekhez sokka l közelebb áll nak, mint a 
régi vágásu prédikációk ! 

Rádiós Istentisztele t voll március 4-én 
Koháry-utcai lemplomu nkból, amely alkalom mal 
'Pe/hó 9slo(JI/ prédikált. A teljesen meglelt temp
lomban hirdette az igét az ·unitárius keresztény 
ujjászületésröl. amely nélk{\] számunkra nem nyi
lik meg a jövö titokzatos kapuja. A következö rá
diós Istentisztelet ápr. 2-án Husvét másodnapján 
d. e. gÓTakoT, Prédikál f}óllln 9r1ikfós püsp. vikárius. 

A konfirm~ciói ta nitás március 4-en a 
Misszió házban megkezdődött. A szülők minden 
vasárnap dé l előtt 10 órara kü ldjék oda gyerme
keiket (I x. Rákos u. 3.) hogy keIlO I~.g elöké~z it~e 
járulhassanak az Ur asztalához. MajlIs IO-en al
dozó csütörtökön. 

Kl>.bli Tanács Ulés lesz március 23-án penteken 
délután fél 6 órakor a Koháry-utcai lanacsl(:rcmbclI. Ell 
mcgelőzö leg márc. 19-én hétfőn délu tán fél 6 ó rakor 3 
hlt- és nevell!sügyi bizottság, márc. 21-én szerdán délulán 
fé l 6 órakor pedig a gazdasági bizoUság larl ülést. A hi
vatalos részben közölt Illeghivóra felhivjúk a tanácsosok , 
ligyelmét. 

Egy házi közgyUlés tesz budapesH egyházközsé
gűnkben aprilis 8-áll vasarnap I l órakor. A közgy (i].é~ 
tagja millden adófi ze tö uni tár ius, aki n i n~s a nlU II ~V I 
adójával hálI alékban. A budapesti hivek ftgye lmét felhIv
juk a hivatalos részben közölt 111eghivóra. 

Az ifjusági konferenciások esté lxe 
Budapesten. Az unitáriu s i fjll~g! kO.Il~erenclak 
rész tvevő i elhatározták, hogy az Idei nyan konfe
rencia megrendezése elött nyilvános . ű nnepélyben 
muta tják be törekvései ket, gondolata.lkat -: b~ld~
pesti unitárius közönségnek. Ez az űn n~pe ly apn: 
lis 6-ali péntek cslc 6 órakor lesz a Rak~s utc~1 
Misszió Haz templomában. Az estély H közeppont!a 
B i r Ó Lajos vásárhelyi lelkész eloa.dása. I: sz. 
Az ifjuság felhivja mindazokat, akik öSZ!n
tén erdeklőd nek az uj un itárius eszmék, az evan
géliu mi megujhodás iránt, vegyenek részt .ezen !z 
estelyen, ame ly részb~.m hivatya val~ arra I~, hO",y 
az ifjusági konferencia anyagi terhelt enylHlse. A 
müSOr ara 50 fillér. 

~u·, 'é~,~X~II~I,·3~,"""""""~·~1 
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A "Kévekötés" az erdélyi és a magyarországi 
ifjuság hivatalos havi ér/esi tője. Cikkei mindig fel-
!ünést kelték, l . S bizony erre nagy 
szüksége van a , elszenderedett egyházi 
életünknek, mcrt fel nem ébred, ak-
kor elmaradun k a többi 
egyházak 1 lIl ozgal maitól. Ma gyujtó-
anyagra van hogy a fásult lelkek!:> ismét 
magukra I I . s hol lehel ezt megtalálni, 
ha nem a léleknek könyvében a 
Bibliában és annak : Jézus Krisz-
tusban . Ezl a szellemet a " Kévekötés." 
Előfizetési ára cflY évre 2 trdeklódők for-
duljanak epe/hó 9slodn is Cferena 8ózse! lelkc
szekhez (IX. Rákos ti. 3.) Megrendelést lapunk is 
közvetit. 

A Dávid Fere ll c Egylet febr. 23-án meg
tartotl estélyen imádságot dr. Cbit.."'i Gábor missziói 
lelkész, megnyitó! dr. báró Datliel Gábor mondotl. 
Ezt a megnyitót lapunk más helyén közöljük. Dr. 
Tóth Gyi/ril!! kuriai biró: "Uj világ küszöbén" 
eimen larlotl felolvasásában a mai polgári társa
dalmi berendezkedés alapelveivel kapcsolatban a 
szociálizm us és kommunizmus harcát és célkitü
zesei! állilotta be - a világgazdasági küzdelmek 
távlatában - a mai társadalmi bajok egyik jelen
ségeként. Kiemelle. hogy az emberi társadalom 
fejlödéséböl a lelki tényezőket kikapcsol ni nem 
lehel. A knllurformák sorában a technokrácia az 
értelem techn ikus irányu kileljesülése, de amel\' 
önmagában meg nem állhat. A lelki életr'e 
irányuló értelem és lélek uj összekapcsolódásukban 
jelenthetik azt az irányt és végsó mélységet, amerre 
anyugateurópai kulturának haladnia kell. Ebben 
az irányban a helyesen értelmezett demokrácia 
nem az ~mberi lények egyszinire hozását, hanem 
az egyém értél:J..'11.1.ötlbó'ziJségeks, a nemzeti értékek 
kiválasztódásál fogja eredményezni. Az értékesebb 
egyé.nek hivatása a közéletet irányitani és jobbá 
tenni. Az összes egyházaknak pedig az a hivatása, 
ho.gy öss:efogva a társadalom beteges tünetei ellen 
erely~s ku~delmet folytassanak, mert egy lelkiek
bel'! a!alakltott .uj világba, uj reményekkel. uj is
Icm es emben vágyakkal akarunk belépni! Az 
estélye~ m~vészi számokkal szerepeltek Hidyné 
Gyulm MárIQ .. heg~dümGvésznö, Kaczdnszl..y Em';'l 
gordonkamüvesz es Falwly Béla orgonamüvész. 
&é~;l/keresztuTi J!olmÚ" Sándar székely költemé
nye!t>.ö1 a~ott eló. Az estélyi .]őzan Jfiklós pnspöki 
vlkanus zarta be. 

Ahllatnapok lesznek kötepiskolai ifjuságnak stá· 
mara marcius I&.án és 17-en a koháry. ulcai templo munk
ban. Az ahllalnapok előadásait a hitoktató lel késtek fogjak 
tartani a kÖ\'elket6 tartalommal: 

L t\\.ircius 16..3.n: A 3zenved~ ~ CtZ ifjuság. ",l 
at als60sttalyosoknak 9 órakor Pe/hó ISlViJn, b) a felsö 
osztil)'o5oknalc félllórako r dr. Iviin László. 

2. Március 17-en : A 3zenvedi!J '" ker. ünnepek 
Illkribe.n. at al56 és fels6osttilyosoknak együtt d. e. lO 
órakor Perh6 István . 

At ábitatnapokra a tanulókon khiil a stUlóket és az 
érdekl6döket is megllivja az egyház elnö~~ége. 

A n.erm:klstenllsz.leletek \lez.et61 Iebruar 26-án 
g)-ultek oore, hOiY jelentest legyenek az elmult iskolai 
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f~lév cscrnényeiröl. A bes1.ámo16kból világossá Icu h 
a gyermekek általában hűségesen láta",,'" ' " ,,' '. ogy 

~ cnlls?!c· 
leteket, dc azé~t vallIlak olyanok is, akik egészen lélek_ 
lelen dolgok Imatt maradnak hivol sokszor Sz:lilcik segéd
kezés!! mellett pl. vasárnapi kirándulás, Sport slb. Vannak 
olyan távolmaradások is, auu:lyck ruhbathiány es nag 
lávolság lesz löbM-kev~bbé megoko1ttá Mindo,_, ' . '.. . ~~DCreat 
Istentiszteletek vezetOl és az egyház elnöksége kérik a sZü
löket, hogy b'Ycrmckcik valhisos kötelességeinek ta"o 't' 

" " 
Ö

. . . "I .. SI • 
S c cn rltnl Sllvcskedjcnek s azok végzésére gye nl k . 
kel buzdilsák, hiszen anneikül nem lehet derek c r ... : e,'-
b '" m.,." s 

ees" etes magyari nevelni a jővedö számára. 
A Bölöni Farkas Sándor Ipa rosok és Kli!us

kedd.k Kör~ tO\'~bb foMatja mcgke-zdell munkássá át 
ö:sslelö\'clclc~t, llHndcn h6 utolsó vasárnapján az Ist~n~ 
tlsz!clet beh~Je'lt~\lcl a Rákos·ulcai ~yüleke1.eti teremben 
!artJa. Bcr~e "'aJos elnök áUal irt cikk lapunk kicsiny ter. 
Jcdchne IDlaU a következő számra marad. 

A Brassai EgyesUlet válaszimányi ülésen tár. 
gyaila régi adósainak prOblémáját és az Unitárius Ertesilö 
nyilvánosságan keresztül is kéri mindazokat, akik a lel. 
szóli tó levelet a napokban megkapják, hogy szivleljék meg 
az abban foglaltakat és akármilyen csekély havi összegek. 
ben is amel1ékelt csekklapok !elhasználásával kezdjék 
meg tartozásuk tOrleszlését. A három estélyre küldött 
vednöki diiakal az egyesület vezetősege hálasan köszöni 
es a nehéz anyagi helyzetben nem küld külön köszönö 
levelet kedves bátyáinak, hanem annak filléreit is a óiák
ság segélyezésére ki\'inja forditani. Az egyesület elhala. 
rOzla, hogy Kopenhágába a nemzetközi konferenciára de
legátUSI küld. Delegátusának személyét a jövo ülésen vá
laszlja meg, amiko r is dönt, hogy kit küldjön ki. Mind
azok, akik akopenhágai kikü1f1etés elnyerésére számíta
nak, ilyen irán~'u kérésükel nyujtsá.k be a fötitkárhoz, aki 
az anyagiak terén részleles felvilágositással szolgál. 

, 

A Protestáns Dlákszövetslg március hó folya. 
man felkeresi az egyetemi és lőiskola! városokat és olt a 
protestáns diaksá.g és érdeklődő közönség elött előadások
ban ismertetti a diákság aktuális kérdéseit. A kollaboráci· 
óra szövetkezet protestáns diákszövetség a \'ándorgyülése
ken a három protestáns felekezet egy·egy előadójal szere
pelteti Miskolc, Sárospatak, Debrecen, Szeged és Kecske
mét városokban megtartandó ünnepélyeken. Az evangélikus 
dr. SomosSchréder Elemér: Az állásnélküli diplomások 
helyzele, a református Makay M iklós: A Magyar Pro les· 
táns DiákStö\'etség hivatása es felada lai, az unitárius Fe
rencz j ózsef pedig A mai modern idők uralkodó felada· 
lai c. tartanak \'itabevezctő elöadásokal 

Un itár ius leát az idei évben a hagyományos uni· 
tárius balOk pótlásira rendezetl a Brassai egyesület. A há
rom tein szep számmal vett részt az ifjuság és a védnöki 
gárda meleg szereteiiel támogatta az egyesület törekvesei t 
a tanulmányi alap gyarapilásál. Az egyesület nevében me· 
leg hálánkat és köszönetünket fe jezt ük ki mindazoknak, 
akik megértve a kérdés fontosságát, támogatták az egye· 
sületet céljai elérésében. legyen jutalmuk az a tudal, hogy 
az ifjuság megsegiiésb'el önmagunkat, az unitárius és ma
gyar iö\'endöt épitették. 

A Percei né Kozma Flóra leányegye
sü1ef minden hó első és harmadik vasárnapján 
délután 4 Órakor tartja összejöveteleit a. Koháry 
utcai tanácsteremben (I. emelet). Az össz~lövetele· 
ken mindig szerepelnek ifjusági előadók IS egyes 
aktuális kérdésekkel. Kérjük a szülőket, hogy kon
firmált leányaikat küldjék el a leányegyesületbe. 
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Ptterfy Oyul~ Un~e~Jise.. l\'\ os~ ~nne
pelle a kispest-munkaslctepl ~lIarm elem.1 Isk'ol~ 
tanitólestolete CPi/qrfg {;!}ultJ 19azgató-tallllól, aki 

el evi szolgálat után nyugalomba ment és 
~~gbr ~z alkalombó.l tanítói, érdelllei~rt a kultusz-

, , Icr elismerŐ Iratot küldött nekI. CJJot.llk Béla, 
mln1SI . "d ö öli 'I I k I az iskola igazg~I~Ja ~ v z. e <l: megJe en,. e e. 
9. 6ri Ott mar lIlIIlIszlen tana~sos ~ t~dla. az unoe-

"II k a kufluszrniniszter ehsmero Iralat. CJJndá//!jf 
penc - kőöl" III' . Andor tanfelügyclo meg _ sz II e .?~ u~nepe . am-
tónak, hogy I~emzetne~elo m.unkaJat .. ml~d~g .m!n~a
StcrÜen tcJjeslletle. 80uw MIklós puspok! vlkanus 
beszédében hangoztatta, hogy erös, benső k.apcso
lalol ércz önmaga. és ~ I~mtó~g között, mar cs.ak 
azér! is, mcrt az o apja IS lamtó volt. ~. tam~ó 
/lile és meggyőződése egyenlő ral1~u ~ar~l. mas 
emberével. A tudással egybekötölt 11It~t Ideal.ls. m~
gaslatra emeli a szeretet. 9?,dkol Istvan tanl~?SZÖ
vetségi elnök beszédében kIe melte, hogy az ~nne
pelt a lanitói közéleinek is sz.eretett. egyé~,s.ége. 
Dr. C)t/éJzdrOl Imre Kispest varos. közonsegenek 
háláját és elismerését tolmácsol ta. Vl!éz dr. 9'ryiredg 
Géza Hargilaváralja jelképes közsegnek, qó/del 
Ferellc az erdélyi tanitók szövetségéne~ , CfJo!~fk 
Béla a tanitótes lűletnek, cl r. Cf)d"di ZoJtan rabbi a 
kispesti izr. hitközségnek üdvözleteil toln~ácsolták. 
Mi a magunk részérő l az ű~nep~lInek, aki .a buda
pesti egyházközség énekvezere IS, ~ ~egJobbakat 
kivánjuk. Meleg szeretet és boldog OSZI napsugár 
vegye körlll a jól megérdemelt nyugalom~an . 

Az egyházközség könyvtára ismél megnyilt, 
miután L ti s z I ó Gyula könyvttiros egészégesen visszatért 
a könyvtár vezetésére. Nyitva van csütörtökön'5-7-ig és 
vasárnap 12-I-ig. 

Or. Migray J enő , Migray József hirlapiró fia a 
budapesti egyetemen orvosi oklevelet szerzett. DoktOrrá 
avatása február 24.-én volf. Kedves fiatal baratunknak tiszta 
szivből gratulálunk s jó elhelyezkedést kivánunk. 

Templomos levelezőlap kapható az ir6-
dan 10 darabonként, 1 P~llgőérl. A felvételt ifj. 
9óUJn 9tlfkló:> készitetIe. O is sokszorositotla ezer 
peldányban és - ifjusági célokra - felaján lotta 
az egyházközségnek. Teki ntettel a jótékony célra, 
helybe li és vidéki hiveink vegyenek be lő l e, am ig 
a készlel tart. Mcgrendelhetö 2:>igmond 8órlncz 
pénztáros atyánkfiánál (V. Koháry-u. 4.) 

Vidék. 

Husvéti lsten iszteletek Pestkörnyéken. 
CfJI1~flZ(!nfl61fllcen ápr. l-én d. e. II Ó. az áll. te
lepi kullurházban: Pethő István (Urvacsoraosztás). 

.CfJelflzenferz"éb(l!en ápr. 2-án d. u. 4. Ó. az 
Erzsebel_uti el. iskolában: Ferencz József (Urva
csoraasztás). 

HUSVé!i Is tentiszteletek a vidéken. 
9r!ezóluro" (uIvarosi áll. isk.) ápr. l-én d. c. 9 
ó.: Ferellcz József (Urvacsoraosztás). 
26 'lJ

F
dvov6nYd

J
II (unit. imaház) ápr. l-én d. u. 

.: erencz ózsef (Urvacsoraosztás). 
10 6 'lJd(}breCc(}1~b~"G(unit. imaház) ápr. 2-án d. c. 

.. r. SIkl ahor (Urvacsoraosztás). 
Hus véti Is tentis zteletek Hódmez övá

sárhelyen és környékén. a) 9tódl//(1zÓv6Jtir!Je-

IgM .ápr. l-én d. e. 9 ó. Biró Lajos (Urvacsora
osztas). Délu tán 3 órakor könyörgés. Apr. 2-án 
d. e. 9 6. Bir6 Lajos. h) OrOJbti2.6n ápr. l-én d e 
II ó. a Vörösmarty·utcai iskolában: Biró Lajo~ 
(Urva csoraoszt.ás) ... c) ú2.Ilgedl1n ápr. 2-án déli 12 
órakor a KálVin-ten ref. templomban: Biró Lajos 
(Urvacsoraosztás). 

HuSvétkö rüli Istentis zteletek ur vaCSQ_ 
raoszt~ss al_ egybe kötve : BucllJfok: ref. temp
lom, marc . 25. d. u. 3 ó.: Ferencz József . 
. úEolno~: . ref. templom, márc. 25. d. e. II 
o.: Józan MIklos. 

• ú"lholom.' KOSsulhtéri el. isk. ápr. 8. d. u. 
3 o.: Ferencz József. 

C)("Pt:?l~d,:. ref. templom, apr. 15 d. e. 1\ 
ó.: dr. CSikI Gabor. 

9'(yrreggháUJ: evang. iskola, ápr. 22. d. c. 
10 ó.: józan Miklós. 

'lJ,,),,: ref. tcmplom, ápr. 22. d. e. 1\ ó.: 
FerenCI József. 

úoproll: ref. templom, ápr. 29. d. e. 10 6.: 
józan J"' iklós. . 

E s pe resi vizsgálatot tartott józan MiklÓS 
duna-tiszarnenti esperesi állásámi.l fogva március 
4-én Debreccnben és marcius 5-en Füzesgya rma
Ion. Az esperesi körulról március 7-én tcrt vissza 
Budapestre. 

"Esperesi vizsgála I Hódmezt'Jvásárhelyen." 
eimen a mull számunkban egy hirt közöltünk, amelr kü
lönböző félveértesekre adott okot!. A hirben az áll, hog)' 
B iró Lajos lelkész a fizetéséből 1892 P-t, Boros Aro" 
énekvezér pedig 540 P-t ajándékozott vissza az egyháznak. 
Ezt többen ugy értelték, hog}' az egy~ázközség vezetőinek 

olyan jó a javadalmazásuk, hogy ilyen tekintélyes áldozatra 
képesek. Pedig erről sz6 sincs! A vásárhelyi egyháznak 
nagy ad6ságai vannak, sől a közadókkal is hátralékban 
van. E terhek miatt és a buzaárának katasztrofális hany"l
lása miat! képtelen lel készét és énekvezérét iizetni, ugy 
hogya lelkész mosl már jóformán az állami segélyból, 
az énekvezér pedig ,a tanit6i fi zetésbő! él. A ki nem fi
ze/eff egyházi j iirandóságból álli elő azt a tekintélyes 
adomány, amelyben belső emberek révén részesült az egy
házközség. 

Józan Miklós vikárius Pápán. A pápai refor
mátus nőegylet február 25-én estély! larlol1, amelyre elő 
adónak J 6 z a n Miklós püspöki vikáriust hivták meg. Az 
előadás a ~a zsoltár l e! ké röl ~ szólt s kapcsolatban volt 
Szenez; Molnár Albert halálának hárornszázéves évlordu
Jójával. 

Békéscsabán márci us l l .-én tartotta 'lJ/ró 
Bojol vásárhelyi lelkész az első I stenli~zleletet a 
ref. templomban. BékésT4,?1 és Gyulár~l IS fe lkeres
ték a hivek czt az Istenhszteletet. Ma]ustól kezdve 
minden hónap első vasárnapján délután 4 órakor 
a ref. templomban lesz az Istentisztelet. 

A b ékési békéscsabai, gyulai hivek 
figyelmébe! A~ 1929. évi egyházközi közgyülés 
határozata szerin I Békés, Békéscsaba és Gyula. a 
hMmezövásárhelyi IcIkészséghez 'arl~nnak , milli 
szól'ványok. Éppen ezért az iti élő hIvek ~g~ene
sen a vásárhely i egyháznak adóznak (az utIköltsé
gek fedezésére), s a vásárhelyi leJ~ész szoJgálatá~ 
élvezik. Mindennell1ü lelkészi funkclót a vásárhelYi 

u. e. XIII. 3. 

• 



Ielkt!~J: t:\rl(ll ik ~h·~I.l-CA I1; $ :.11 b luth.1 Cl> hele-
1' R)'C"tt!;C nelklll e ,\ i\\):,okh:lll IIlÓS Idl.:cSl ~'tolg.~ .. 
InI t :Il cgyld :r:i I1Ilvényc!.: élldtH~l~n ne1l1 is 
\~gC'lhcl . 

Budarokon. j.111Il:\ r hl\ 28 ... >\11 elsO i~ tJ C ll 
gyilték~~tilnk ö:;:';lC ,I rcfl)r udluS qo!yh ~\ '1 VCllllc~M 
~lcrdö ICll1plollll\lmn. lIIc1yl.'l fill"\! nl cv.\11gclil.;us 
ttyfllckctcl 111.111 . 1I1 0s1 m:\r nekiink is hAl mik{jll ,l 
kCSl!!6,:c:,cl1 fdaj. "lnll;lk. I),h.::kl ~Hll1!11\. hotty :\ 
szoh!.tlió h:lkcsl, FClc tlCl Jó/sd . hdc!ol8C":C 11\;11 11 
I1cm~ lutill! dŐI'c i ~ ntthOlluklMII klkCl'\:snl i.I Hu
dnfokoll és ki\rnyckclI 1:lkó hrvckcL 22 lélek \'eU 
részi III elsO Islcnt lsztclclUukOn. t\ kgkötdchhi 
1::.lcl1lisllcldcl 1II ~ n; . 2f)-cn f()(.!jnk IIlcl:I. l :I1'I I\ll i Vi .. 
r.1!-!\'!lsdmnl'j:ln d . II , 3 ól'akor U rViICSQ1'llOS't. I:\S:-::11 
k:\ pcsoln I Imi I , 

Cegléden fchrutlr hó :.!5~cl1 ~yilltck egyhc 
ClsÖil.hcll I1I\'dllk :1 vClldcJ.\'ldto cV:l1I~cliku ~ h:llIp
lomh:'ll , ;11101 I"("'(I II('~ ,Mz~'''' missziói Id ké~(, ltu'
I ~l lt Islclllisl. lCh.lh::: 1 é~ nSltl)!I:~ ki :1(, 111'Vtu.:Sf)l' .:.It , 1\ 1. 
Istcl1liszh::ld clOkészll csc nnl'lldl.',z I',(/ l1 lv(l111, 1111111" 
k:l ss,1gll lluk cn:dllll\uyc, ~\ I. 111'[1$1.1:1111 11I t'g l l.:l'i l é~é
hez sl.Clkségcs ken ycret ct! hol'l is Ö 11j:l udél(úzta , 

Szombathelyen tlIMc, .1-clI tm'lI llt ll I1lC~ 
;1'1. el$(1 Iskl1! iszlclclcl FCI'CII": l jÓ1scf 1clké:u.. 1\ 1. 
cvallg-clikus ictllplOtlllJ:m tl)hh iuiu! i.!OO htlllJlt1lÓ 
jclcl1 l lllCg, ukik kOzOIl ,'t v:\l'os IlIimkll tő l':w dull11i 
réteg\! fclckczclk!l1l\l1!Jscl! uclkill képviselvc voll. 
Az Islt.:nliszlclclclI il pl\ lh.::; IÓuS polJ.l.lri és klJ lQllul 
rclkc$7. is mcgjelclI!, 1\/ mV!.Icst)rnhot ti I(CIIYClc1 
és hort dl', T:mka Ocv.:lj föol'vo!; és rclcségc {ldo
mán)'ozll1k, Urvílcsonlt vclt ~O 1I11 itllriu s hiv(l lIk, 
ükik nck lIn~y reszc 110!i'Sll1 cvlizcdck ót" lIClll veli 
rcszt lI11itárHlS ISICIII !!:i'l.lcldclI , A hlvck kcn':s6 ' lll. 
Is!cl1tiszlclclel Osslcl mcg rOl;juk !:;H1 clclIlL 

Erdé.!l::, 

C~tró 5dl l.'II110 11 Alapitvá ny. Az cIIIlIlII 
hOlckbC!1I elhllllyl Ihcolugiai Inllal', l1Chul sl fO So .. 
1<l HlOII émlékél ,1'1. erdél)'i 1 1I 1Í 1 111'iu ~ cij)'házi kOl'Ok 
uzwl nka rjirl! I1IcgOrllk itcl1i, hog)' f1 \!vurc kuloZilvdl'l 
theologiai :lkadéml:\ l1 kO I1 ti ll1 pÍ1 vltl1)'t t eh:~ llc ll llk , A 
szép és I1cmes 1.:011'11 I1I(U' Ctlll!g it! ISzilll lUS (I\IO
maII)' é l'~CZCIl, ,FclhivJ l1k '!:I116 SIJ l tl l11011 IHUgyUI'. 
orszagl hS'l. lclölt és htu'.'i lul l , hug)' ,lll!Jnlttl1ylltko t 
hllsClnló célhól ;1 !Jpesli lIlIiHirilIII C!:()'hflz pl:ll t.1t'1-
rába juttassá k cl. 11IIICII majd ~Olld l' 8 k{Jtl l1 u k 11(, 
adom.'! nyok Iöv!! bbi lásft nil , 

,A brassói l ellll'loIII épilét!él ' atl llk {)~ l ltk : 
~1.anICh 0)'1110 (Pécs) 5 p, Ut.Onl Jfl l1011 (I<tr kushc~y) 
:3 p, Juht Nftrrdor 2 lJ , Ostl1.cscn lOP, Az \js~t, eket II 
rendeltelési helyerc Juttatjuk, A cél I) ly szép U ti Ile. 
IlItIl , hOkY l1Ié,lI(1II 1I1c j4él'déll1li Ir tfl Ill UJ,(1L tÓ II I, AI' .. 
16,1 V~I1 , u~yall18 b1.Ó, hu(.(y C,",C8l UI :1 8I1óv6"I!Cf.!Y~ 
IIIl ss LI~r kÖl.pollljál (:)1118 k fct téven CL 1-'7. c~yc t 
leli 111111. cgyhál.k/)I.KCg: II II1c~yéhC II , III IICly(c IlIé 
1Ir1I.:Y rC1t~dul vór Mflr clidi~ ls Hlhh h:I\lIyc~y l ul~ 
és sl6tvtluy ladi llik IU)ln'!. MlI l~ "\oI IJk III ~", II'JI:IY 
vDIt m(;1:\ hCIIII{tllk il:! III hJtll.l (Jl l é l~k: 1 ' 

, lrOdD ll1I1 Ih" l y tll. ~lt. 1\1 Uull fll llJ 14 Irllulllul l 
I árlll\,lI~ \ Ir, I'CfCnCl'y Oélll CI HI\k IJUfJ lII(11I tlhúl 
p61yfttUIIJI IlIrdtl Jak:lh !Jek I/)néuctlrú det éli 

U (!, XIII , a 

Idlénll'~f~rmk mCRld~l\f''\J kOI/I Il:\:t I<!~lllkUd 1\\\11\. 
'k tiSili\i.l.:\mrk 1I1111!1t1ilS \hlwHI\Ot :\S:lh .. ~!\ ]d~II I ~~ 
~óe, 'l.l!\ly:lttll 5,(1)1,) IcI. 1\ ,Ülyiltill tllN.f):\, kHw!lt, 
!llllMldcjc I!lJ" m!\I~ hl 1\ l. j.\ I)M~I I\II\lrui.;ll kll, 
~ r) nyolllt,lIfllt I\llIyl lehd il l l l. 1.1 ~iWÁ(\U hal:\ 
IlH\tA rl l h1l\1t1hnl I;h sM:\~ a~hlkl\H\ho, il\!;\l1dó Ir:: 
10:\4 , f..:hrm\r ll , I ,f" Hh,." , (J~I" , tllc1nOk, 8: 
,\ ~I!IY l.d$:t.l, I ötitk~ r , 

t\ I , CI'~:U. l t ll y r-h'~"tI O h.' I·il l' IIIU1oldJo: 
1\ 1. Ul1tl t\1'II1 ~ 110111111111 t'lII'lmil.,Iw. It lrl i\")t:ll:\lI !H~ CI 
Ichllcllcn II Sl.el ke1\llösc).! ~) 11Ió 111;\ rClldc7.1C ti I{c .. 
lC::l, ICII,)' Magvch1 W3:l .. lg tél Jed!; C\lfnl l:\lmlhmll: 
I l\1I,!)' I HlII1\I,'p~ S III ne lll \\llkt\t'~1 IIIC!ol I ~ (.)~ jclclll\l , 
A 1 t\1).!)' tllllt ~Ho I V,\II 1\1111;11 é~ l\clemclI Ll1j.l$ gtllk 
S~Cl'tI l1 illll l l {~ l thi l1l tll l\ )lJ t\l1 I : I \I~ J t\l1'l'$ \(;')(.\gl:11 
nll\'clIl:lck k~:Sl,ll c ttc cl, Alnl vll lu tddll\l,:.tlcl , hlJtJ; ! 
II IIh~y l1 11l l a lt~ 1 CSllk :' $7. lIk Sc~cs tl~l\.\;\ r l Stt\mt)!rll 
kCs1.ltt cthctJllk d , I(étjlllt, h l)).I. akiI< il1'I :1 1J,t~ lIy l 
tul1111l1lk, Ic h u lölc~ IIlk öhll 1J,)1c111S~k he ir 1{ r:: I'Cl!!" 
1 ~ 1I)' Mug\lclÖ $ZC )' k\!~"l ötl~~etlck. 

Nn\iYt''t'' lt .a nlJ ,w ~It M '; III\i ~,otllJIUl '''~I 1I1111:\1'IUII 
lelek cl, Ilktk leml\l~ lclke!!11 M' J I1<II ),~"h311 1 ~~,c~1I1 I1 Ck, 
;1IlIltiln ülll (llh} ct!)'hl1.," il /rillw. lult II 1' ~ I 'úil ~~ IHh ll~' ~ lIc, :)111( 
t\hIIl1l11H11, i)l1ll1 flll"kt11 hot)l)'lIh'tr , Ilc ~l1l1irl kl l"l'lu\)lJl111 '11-
,11.)1I:1k II1Q ~ II ~1llhc l1l hll'el.' 1\~~'CIt I l ch ~'!lClolclkcl. ,\ baj,)k 
lckn1d\!~c lHJI1 il l' c 1 c1 ŐIl1C l e llu l II N(jt<1t1VUl rj~!! \,1\1 ,1, '1I1u'I)' 
c~)' CI' IIIU li I:J.I ,." IIl)1 (kh, ,'70 I') ~CII.C I)' 1 .)~,hl lt "t~" 
I1CIII q.yll) cr' IIrtlllM :It cllI'hl'l1in Mllh l!!ot lwr. ...... ,l lIilI/31 tlul 
IIItl\'c1111 :1 hl l rnóll Iw km'Ullc l1 1'1I1111(!1( hl a hivű lt, ,\ ete
heni N, lI'II\,ctricJ;lncl.: 1I1111lltlllM1C hllll'fm lelkeli 110láll13 1~1r. 

f\ lJlhorl rönO ~dljU II II!!!)' III InI IM"h.! 1}I1H!II~ ~1lI 
IJ:I ~ WIIII l ~ tl'1\ n hlcjr.llJclI 1~ 1I 1\l 1 I l l n l t:rl IlHI ~;1I 1 hJWtI M, lilii· 
1:\1 1/ 11111 11 I,611"ll1jll, I Jlh l ll h~11I WII I :\l,llIlllll 'hJI I. il 11.1 1 ~ l l'(\n 

IUIII II) vC/ctc!lc"cI Ii/C\l1.' 1I ~ 1I~C lnl l k !\ I :\ I.IlI" II}'I~ UIHIC I!t! '~' 
1'1) 11 , 1" thUHII) cl ll11 IUI" jllll 1:10 hl"('1I'1!1 1(I1HII<III M ' ~l c l1 -
IhJ'I, lolI.:1 UII':I ';~lII l1wII k:II ~Iir.ll lll hllll , M. IIj CIl)'hlh l'e/ulO .. 
II~I/.C kcbll 1:lll lk!!1 t11ó1ll1JUI1 ~ I III U lldl !l, htlllY Cj IlMM I.'II)'M I 
k /\ /~CtlM'" 1111111111111 lllnklll ll l N1IIlI'I'!lrI1iI(I!I! Ilil lll ll ll'lh Ilnrl\!l\ 
1II:\1I0I11I1I1,Jrlll IIIC llnl l1 lurll II 1)111'1\/ I'CI1.! IIC ~}' I o t hl l fl 'liJIC 
Ó~ II 1J(lI'ld t'IlICII": Nr.rIll~ I\VO I IlÓII' fl li\l ll}'nlli ~'JI! 1111\1' 11I1!t! 
100d1l111111 uh1Jflll 111. Itl\U\' I) lll1, 1111 ~)' 1)111:11' ,\~ N!l j4}'lidfbll 
IOI'HcUyl lnlllllllfl 01l1/w1JUIIJrII 1)lIfl/hj Il!lItlclll hl lkellll,l',(l I, 

A I'(IUYOlf ll.,.~ I' ''' IJ .., n JIIIIIII\\' ~/ '~ \I 1I11)' ll/l1t1l1l hr /tIHI,. 
II (lCII ~ 111 111t11t 11I !lIU)I(lt! c ~ I r'l l yl I l!lI\t c~o ll I} C II d /J IJ ~ III lel 
kC~1, II IIl\ lwl\ l'd 8~H ~1!11H t4~ II ÓVOI , Cr.l IJIlIt 111, /jlJ~}' Im 1.l hl\~ 
1,IIklll In l ll ~ / hllll llHlIlJlJ II HlIIUIllt ll.1k, I\'t 1!1I1 ~IVH! ~/l1I1l1 1 JI)I ~ 
lek 'l'uI'tl(II''j! hl, AI o~ /c l)' C II II ~lI k ~ttl jl 1I, ~1I1 111\1.011 PlJ.a 
lj:ltlul l'm\ll'It\1 UII I<)11 1)1', I( 1811 11tc ll thC \) ll)l!hl t 11111" ' , 

IIUl/lf)I"}III,'r' /I'!!If(af,,1 I flknlufO , '''r~ ''C ,( . ) I ,j/~vil, 
,,(, Wil n)'u"" IO"/i\m~cv/)j ll Iclullftl 1;l-OIl M;l €!YC" Ir, j/ Alm" 

1'I1(\llll~\JIC II ulhulI)'1 
~Ch"J' I 1'11" Illllluftr :til fili II' Il "('~ ifHtllllDlI 1J11,1 .. 

IIU81CII elllllll)'1 I'CI'II ClIyM/lrl),",1I!U IlIr ('Uylk I\htll,'l t~ l'~' 
IIIldll\ veM/ hulI1.! l' l hCOIII !! t 'I ' lI' lI t ~, ,,1!i11. '1I !! I {I II v'llI ~ 
lorl/lI"' óll IUOIIUII)I.II'II, 

(ltl/Úlfl' OJ'"/11 ny, III, kh , tt)l ' tl l l) l " l l!ll."~ 11!1'lt l!1/ 
;u. fili 'a v('~ k'JldlHIII 1111" 111'(,_ \1111 vlhUllyl 1 "1 ' ltJ l rI~ 1' ",/h 
d u .. :t 1\11 vlJII II l U l kll ~ I ,1 t j 1"11111/1)111.'11 {\I IllllWkOValol 1" 11.'11 
vl~!UI1 I I1IJ ! 1 ""'" h' 1 1\ 111 IU ll it" l1 ll k~ l , 101 IIlh'jl,yl"II,lhk lifOl ll l4 
lIUjUlI l)1111/ IIl1vO.,OIlIlI, 
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HIVATALOS RÉSZ .............. 
Meghivó. 

Sz G 1- l OIl·I. 
" A budapes'i unité1riu~ ellyházközség 

Kebli Tanácsa H1JJ4. m {u'cllls 2U-{UJ (péntek,) 
d. u. fél ű ómkor n tanácstere mben 

évnegyedi rendes ülés t 
tnrt, melyre II tUA'?kat Bzer,ctet!el meghivj uk. 

But/apest, J934. márcIUS ,t 
))r. Kozma Jmó s. k. J ózan :Iliklós .. s. k. 

c~n' h hzi gonúllol" lclkcsz-clnok. 
Tárgysorozat: L, Rl nöld megn.yitó, ~., 

Jcg,Y7.ö].:ön,y· hiteJcsitók kikü ldése. 3., ~11\öki leg 
elintézett és foJyó ligyek. 4., Ign1.gato '[ anacs 
Jei mUI. G., 1933. évi s1.ÍlmadAsok: a. , folyópéuz
tM b., Koháry-uten i és Szövetség-u tcu i bázak, 
C., 'Oróf Btllthyi~n'y J}on~ ,örök-nJapitv:'!lly C cs a 
rendes nlllpok, G. , I\cb!! 'rl~nács Ils I\l sorsolásn
lmk clókészitésc, 7., BJ'assai Sámuel Ifj. Il:gylet 
kórl'óJlye, S., Ké pviselet II Koppenhágai Vallásos 
Kongresszuson, !J., Bizottságok jelentése: a. , mü
s:mki, lJ. , Jeltarozó, C" diákonia, d., JlevelésU~yi, 
e., gazdasági , L, adók i vető, g., ny il vlÍ,ntartó, lD., 
ldóközökben érkező Ugyek, 11. , luditvlmyok (ir{~!l
lmn előre) . . 

NB ! ",'vi reudes kiügyiilés: április 8. (vasar
nap) d. e. ll. ól'f\..kor n templomban, 

NB! Nevelésiigyí Bizo ttság: III. m. (hétfő) 
délután fél C órakor. 

GU1.dasllgi Bizottság: ll l. Ji. (szerda) déll!
tim fé l 6 órakor. 

Külön meghivót nem küldünk. Mindenki je
gyezze fe l a dátumokat a Naptárban. - K ÖzfJljii.
lésell csak awk szavazho.tnak, akik Mtralékos 
egyházi adójukat időközben rendezik. 

Sz. 62- 1034. 
Meghivó. 

ff. ~~dapesti unitár!us egyházközség 
1934. április 8·:\n d. e. ti omkor a templom balI 
(V., KoMry·u, 4,) tartja 

évi rende, közgyülé'él 
melj' re egyháwlJt: kcpcfizetó tagjait, férfiakat es 
nőket, szeretettel meghivjllk. 

Budapest, 1934. Ill. 13. 
(ir. K QWICI, J e-'IIQ S. k. Jóeau iIIik16s s. k. 

eg.\,háú gondnok. lelkész· el nök. 
":árgysorozal: l. , Tstc"t isdelct, 2 .. Elnöki 

~lCgI1Y l t? , ;~'" J.esrzől,őll,yv hitele~i töl, kikUldésc, 
" Lel,készl eV I Jelentés. 5" KelJti 'J1anács I/ S' 

3.1,U\k kilépést" uj tagok vfllasztása, 6. , Kebli 'l'a
lm~s által !\tutal~ Ugyok, 7" Számndások: 1933. 
éV.1 folyópclIZlnl' - háztulnjdOIl _ kisebb es lill' 

f~Ob~ ~lnpok bemutl\tál:la és jóváhagyása s ezzel 
(:I PC:;o1.1~l)al1 a felmentvény megadása, 8., Jelen
tes a. sz~kh:~ z általános rcnováló.s:'lról és II tata~ 
'l?zllSI kole~oll rö1. D., Klillöldi képviselet 10. In-
( Itványok I (1I:.I,sban. ~l öl'e.) , , 

. NB . !\ozgyhlesen csak Rzok SZl\vazbatnak, 
dkL~ hálralekos egyházi adójukat idakijeben 1'011-

cZlk Ili azt lIyugtával igazol ják. 

Hz, 77 - 193-1. 
Meghi vó. 

Az Unitár ius Egyházi Igazgató Tanács 
és a Dunatiszamenti Unitárius Egyházkt5r 
11)3<1, márciu fI 27-ón (kedden) cl. u. fi órakor Bu
d a~esten , II Kolu\ry-utcai tanác8tcrcmben 

r endkivüli gyUlést 
tart, ,m,el.vrc mindkét tf>stület tagjlloit szeretettel 
lIleglll vJuk. 

Budapest, 193·l. II I. 15.e 
D~. Miko PcrC11c a. k. Józan MikMs s. k. 
fogolldn~k.he lycttes. esperes- püspöki vikárius. 

vttéz rlr. 1{oema Oyiirgy s, k. 
köri f. gondnok. 

, Tárgy : , Az uj Unitárius Egyházi Tör
ven y te rvezet. ~ 

Hátralékos egyházi adó ját fi zesse 
be mindenki. 

Egynémely atyafiak vélekedése. 
.. ,A ~udlLpes,ti egy l.)n~k~:-ség 1923. évig az 
on kent es tetszes S7.enll tl o8szegben megfizetett 
adókkal megelégedett, mert akkor ez is elégsé
gesnek mu tatkO:l.ott az egyh{~zközség élete szem
po ntjából. Az 1923. évben a vált..:lzott viszonyok
nak megfe l elően uj adózási szabályzat készü lt, 
dc nem volt uo h ivek ről egy hiteles uevsor, amely 
fl, kiveté.':! a lapjául szolgálha.tott vohm! 

Most hárOIll eve készitette el Lflszló Jáuos 
afis. e nagy munkát s azóta igyekszüllk az álta
lános és aranyos adófizetést megvlllósitani. Egyes 
hivek azonban e három év alatt sem fizették 
meg adójukat. Most nH\r ezekkel szemben a köz
igazgatási behajtás meginditjuk. Erre a nem kel
lemes lépésre nehezen határozta el magát a1. ek
lézsia. De egynémely hátralékos hivünk most 
már :lzt hangoztatja, hogya kivetés llem volt 
közhirré tévf!. Elmmi! vélekedéssel szemben kö~ 
zölhetjük, hogy mi tul melltiink a hirdetméJlY 
utj án való közzetételen és mindenk it levele:ölap(,,~ 
közvetlenü l órtcsitetttink a kivctésröl. A fizetIll 
tudó és fizetni l1em aklUó ily velekedésü hivein
ket arról is tájékoilto.tjuk, hogy fl törvéJlyek be
tlll'h\sM szem clőtt tartjuk és cimk magoknak 
szereznek kellemetlenségct, ha II fizetés helyett 
a hivatalos utak göröngyö3 utjairn lépnek. ~z 
egyházközség mai nehez helyzetében ll. hátrale
kos hivekkel szemben csak azt n törvényes psz
közt kivi~nja nagy késöre és kiméletesen igé~ybe 
VClllli, amit a többi egyházak már régen erelye-
son gyakorol link. .. .. 

A téves vélekedések lerontására. konnyu az 
alkalmas eszközt megtalállJi, nz adótöl'vényekben. 

Az aján lott fe lszó llilÓ levelek most meu tek 
szét. Ezzel is rendkivUli költséget okoztak ~ hát
I'IIlél.:osok az eklézsi{uw.k. Az unitúrius erenyek 
hatalmas erejében hiszünk és bizako(~llIlk, hogy 
IIflgyon kevés hivlink nevet. !.:cll lWlJd IL ~é ll z.
üKy i hatóságh07. I\tkUldcndö J aJ.s t !'ombl~, bevezetnI. 
Egyházi adót mindenlitt fizetIlI. kell , Ezt fl Illult
bun unitárius ember soha kerdésbe nem tette. 
Viaszatér ell: :17. idó ujból. l 7'. 011.) 

U . e, XIII. 3. .5 
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Adózó a fiaihoz. Az Ullih'tr; tI ~ Erlcl'ilö 
megemlékezett, ho~y híveink rnc~~rICltck ll'l ielök 
lOla\'át é!' llUlf kevesrn \'UlI1111k, nk,k egyházi a(ló
jukat önkcnl nel\! fizetik. Aki egyhfl'~;\t Slercli. nz 
örömmel hordozza cl terheket. ha ré!Ul tekben iS, 
Erdélyhen IIZ clnyomnMs. es kiszipolYQzás dl.cor:1 
is uj templomok cpfl1uck. Mi csak rCllovtdlntjuk 
templolllunk:" , Ilyenkor FI l egyhnzi lHlón kiv!\! 
killön ,'(}I'o(f/II slo klnk kérni. 1\\1 ismerjIlk 1) 1111Ii 
IIchézscgckct s czerl kOh':söll utjf\n s7.crczlilk 1 ~I Cg: 
n pClIl l ,\ rCllovll l t\sl ~oz . A:\ost esnk Ill.I kCfJUk, 
hogy hivei nk. cgyhazl adóJukal (Ily szeretettol és 
jó lélekkel fi zei'!'ék, min i nl c lll1 l1lll t cszlcn,töhclI, 
hO")' n kölcsön! ponlO!wn Iilrleszteni luctjuk. 

o Dr, ~J'ól" Gyiil'!/Y VflgyOllkczclö gondnok. 

Az egyház i adó részletekbe n 
fizethető I 

is 

! Lelkészi nyugdljalapr a ujnhhnn él.dakoz
tak II kOvetkezö buzgó ntyAnkfiul : I(c lelllen BCla 20 
P., Sznnlhó Ferenc (pirtó) és Belényessy Sft rld or 
(Bp) 5- 5 P., Juk l Károly né, BCllczc Béla, Ki ss 
Iren és KisS Jol<.\1I (PCS ISzclltcrzséhcl) 2- 2 P., 
Nagy Lajos (Bp), Csatkai Jeuö (Sopron) és Fe
renczi Jenö (Bonyhád) l- I P. Fogadják él. nc
messzi vU adakozók egyházunk hAIfIs köszöneh~l. 
Példájuk szolgáljon buzdi tásul tObhi testvéreink. lek 
is. Az unilárillsok nagy csal;'1dja clvtlrja, hogy tc
hclscgchcz képest mindenki meghozza erre II szenl 
célra il maga áldozatáI. I-IHl'Okoni szlvCs ildvöz
leltel Bpcs!. 1984. III. 2. Jóum Miklós IcIkesz
elnök, az ola p kezelöje. 

A Nöszövetség hirel. I<nrácsonyi hcszá
lllo1ónk kiegcszitcscill közöljilk : a) a dec. hau~
verseny jcgycinck árusitás..1ball scgCclkeztek : AI
hert J.-lle'J Polgár E. , Dc:\k A. -né., Simonyi Györ
gyi és Pelerfi J. b) kiosztásra könyveket adtak l11é~ 
jJfciffer cég és D. Lengyel Laura. c) az ifj llSllgl 
szcreteivcndégségrc élclmiszert kllldtek: Miht\ly 
R - IIC, Schey E.-né, Halász J.-né, Csiki P.-né, V. 
Nyiredy G.-né. 

Az !:rtesilö o]vilsóit felkérj!lk, hogy az ál w
luk ismert unitál'ius val1ásu cselédek nevét és la
káscimót a Nfis1.övelséggel közölni sziveskedjenek. 

özv. Gombos JÓZSChlé (Vecsés Toldi ti. 19.) 
lesi vérU nk megosztan.:'! saját házában lévO olIhOll j I 
olya l! magftnos növel, kinck - bármilyen szerén~ 
- dc bi1.tosilott megélhetése van (nyugdíj fizetes.) 

Az Unllár!us NlIs7.Hve lség 1033. ev! $Zful1nd:\s.1 . 

/Jel 'lf/elck : I. AdOlm\n~'ok : Egyh!nköl.sllg !'IOO P. MissziÓ 
lI:\z útján anlerikai adollldnyból 171 I)., JÓt.an Miklós 100 
l'. Takács Ferenc és neje !Kl P. egyesek 2G P. összescn 
847 P. 2. Tag<lijnk: 114 P. 3. PcrAclYl!ylljMsCk: lH4.08 p. 
4. VcgycsbevétclCk: H9.7R P. TnkarékhÓI : 78.97 P. I I. 1<lI1-
esön visszllh: rilés : 25 P. 7. Lellllycgylct I vissza lérl
I ~lie : 24 P. OS. Dec. hangv. jl\v. 1!17.08 P. 
1$09. 91 P. KItIdnsok : I. Sc"t! lycz~8ckro: 
I!lelmiszerrc 200.~. 3. Dec. hllngver&eny liszta JÖv. kar:'!. 
caonyl kiatlllsok IcdC:.tésérc 1:J8.70 P. 4. K:uAcsonyi 8:.tOk
SÍ!Klelekre l J!'! P. 5. KOIClÖnOk !I!i P. O. Cserkész zasl.IÓ 
knll!>i!"cil1et. ,>Ó lU .• 84.~ P. 7. V:J~6fnllpí I.k. kírfmdulbl 
~\1a.. 11.110 P. 8. Vcgyes killd6Bok 136.540 P. 9. Bélyea. 

I~rtn, hIV.-tav, tfl.l~q r . ö~nilS ki ll\h'\(l / .'lo.',M) 1'. l\tvlt~, 
lt\""-r\l 0.02 P, 

A Nt1!1'l.öve l!lég !I~efl"é "Yg'onclo~ó ~Iaplí\"ak 
1933. évi uántlldí\s~l . tJr,' life/ ,' I. Kis kÖU)'I'Cktlí:,1I he
Inl)'1 lUtonu\n)'okOót 24.:tO 1'. 2. A(I(l Ill IIIl)'nkh(\1 :cs 1\ 3-
ÁthOlll1 U\"\'l-.rl\l fl4.!"l2 l '.O/lsJeill'n :J.JI .9D po NIMllb : 
t. Se}:.6tyl'kre 2Oi .. r-.ü P. ~ tklmlSlil rtlkre Rq BII r. ~I. Kan\. 
c s on)'! ktll ISCi!.' k,hClt !'Jű P. 4. f'Mlh _.,10 I). O SlI·tOllell 

640,9.'; P . Á\\'Ucl 1f\34- re .27 1". 1\ Il!\mIlCh\st I f 04. lilII, 
2!'l-ól1 fc1l\lvltsgMh\k: V. Nylret ty O. - I1I\~ , k. tos I\ \wrfy J . 
il. k. 1\ llt!nz t t\ivb.ili! ~lf11 m l:~t (l rt,lnlót Óli n l:11:(lIn[Hh\sok 
rcmlhcn létN igll7.0ltn jöZ1l11 I\\Ikl6sn6 s. k. cl lLök. 

BIbliai naptAr. 
M. egyluhi 6v h.'i:Ul n~a ll:l l o,n\)h r~i(l7ehc"L lutOUunk. 

]/.1ÖlUlnk It 1ll\{;Y hét rt golgota \ kllreSLliel il uttl nll II (\11\_ 
dulmM Icltl\lIIlldtl;l Imtnllll!lll ~hn t\ ll}'e. Aki cxekhe IlZ ldö\c\'lt' 
vlll(\lmu hclt·mNynt. nl. OlYIIlI cr/'!ket tuere;!,. I\lllcl)'rc II tIlnl 
uchÓ7. hlökbclI I'nlóbnn !I."lIk fl~~c vnll m\l\(lclI hlvö kQresl.
I ~n.y ll('k . Mcrt mi 11111 is hi ~." nl1k l 111C1I018"1,(I&a IHcSl'lflé i:,C iJ, 
CIJllvt1tol6hell. 

1\\l\rc. 25.- ZH. AlMe 2 1. nIs"/,. I - Il. v, 
MArc, ~7 .-2S. MMé 20. r~A1, 17-:i~. I'. 

MÁre. 29. MAI{! 2ti. réfl'~ $ - 75 v. 
MMe. :10.-31. MAt~ 27. r~lI1. 
ÁIJr. 1.- 3. LuknC!I 2-1 . r~ !lz 13 :I!I. \'. 
Arr. 4.- 7. JAnus 20. réllx 19- 31. I'. 
Apr' 8.- 11, I. I<nr. ICI'cl 15. re:lz l _ 22 l '. 
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