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Megyerorsuígra nézve. hogy az unlt6rlus vallás bevett v allAs (recepte religio).

A költö.
"Mondjatok néki új éneket, énekeljetek
nagy örömmel."
Zsolt. XXXIII. 3.

Még életében emtéktáblával jelötték meg egy magyal' költőnek a szü!őházát az Urnak
1928-ik esztendejében. Azt a helyet, ahol éiJredezni kezdett a gyermeki lélek s ifjui álmok
és ábl'ándok ködén átszőtte-szövögette a jövendő titokzatos képét. Valahol a Tisza partján
áll az egyszerü haj lék, amelyre büszke önérzettel tekint a falu népe. Magyar falu: magyar igéretfölde, ahová mitldig visszaszállnak a honfoglalók, hogyha uj hazát akarnak
szerezni. :Megcsendül a harang imára hivó szózata: olyan otthonos, mintha csak a miénk
volna! Feltárulnak a templom kapui s ünnepi diszben özön lik be a sokaság, hogy megköszönje az Istennek a választott nép soha el nem muló, édes kiváltságát. Felzúg a zsoltár
mennyei dallama: olyan ismerős, mintha csak a boldog gyermekkor áldott visszhangja
lenne! Otthon vagyok én is ebben az egyszerű falusi környezetben s ünnepi szent örömérzés tölti bé egész valómat, amikor velök együtt zengem: "Mondjatok néki új éneket,
énekeljetek nagy Ö1'öntmel."
Angyalszárnyon innen röpültek szét s ide szállnak vissza megpihenni a szülői ház
békés el'esze alá a csendes dalok és halk melódiák, amelyek egy Isten szive szerinti költő
és lelkipásztor gyermekies, tiszta lelkéből fakadtak. Egyik a családi éden zavartalan boldogságáról zeng, a másik a fiak és leányok zsenge gyarapodását kiséri ezer áldásával. Az
egyik az imádott haza sorsán kesereg, a mási l( a régi dicsöség' fényében f ürdeti meg a
magyar jövendőt. Mintha mindegyik egy "nuUl/a?' nóta volna! Nincs abban a holt betüknek rejtett bölcsessége, amit csak nagy üggyel·bajjal lehet kihámozIli, Az egész egy vidám
életfilozófia, amely a maga bibliai kenetével, tősgyökeres magyarsiigávn l olybá tünik fel
ebben a zUl'zaval'os, megbomlott világban, mintha esak egy hazajáró lélek voIlUl.
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Csendes dalok, hallgat.ó nóták ! a nagy magyar éjszakában csak annál nagyobb szükség van reátok. Csak zengj etek! Csak zengjetek! Mo ndj(ttok néki uj éneket. Énekelje_
tek 1/agy örömmel! Minden dalból, amely imába olvad át, dicsöség fakad az l sten nagy
nevére. Minden dalból, amely elandalitja t itkos bánatunkat, igaz boldogság igérete csendül a századok mesgyéjén bujdosó népünkl"e.
Szabolcska Mihály ez a magyar költö, aki nem vágyik a mások babérjál'a. A hangos
üllllepeltetést se szereti. Csak azt óhajtj a, hogy úgy szer essük és becsüljük öt, a lant és
biblia mesteret, mint ahogy ö szereti a magyar hazat s a föld népét, amellyel szívben
lélekben egy példás, Illunkás életen át egybeforrott.
Szc1'cssük a költöt. Vele együtt zengjük a mult dicsőseget, Vele együtt si rjuk és
zokogjuk a jelen keservet. S vele együtt higyjünk a feltámadásnak örök igéjében: "Nem
1Jeszett el H1tngá1'ic~" , , , A II! en .

- - - -Isten mindenütt.
(Jacob Boeh me, 1575-1624 .)
F-iacskó11I, nyiscl ki szemeidet és lásd meg
ct magasságos l sten csodadolgait a te1'mészet
roppant bÚ'odalmciban, Ficwskám, hunyd le
• szemeidet és gyönyörködj a. szabadság 'isteni
törvénye szerint mindazokban ct mélységes
titkokbctn, amwlyek et jeltál' e[ötted az égi k egyelem ől'őkkévaló áldott v ilágossága, !úinn
és benn uflyanaz Ct mindenség lelki képe,
cL1lwl.y e/ötted kibontakozik. A vá ltozcmdő
J..-ülsó szin mögött - a változhatatlan ö1'ök
valóság. , , I stcn III indeniitt.
Amig itt a. földön élsz, betöltve e mberi
szent hivalcisodal, bizonyám az isteni Gondviselés oltalma alatt 1/wnlcálkodol és legjobb
tehetséged szc'l'int zugolódás 11élkül végzed a
'reád bizottakat. És (mrit a tennészet és mii.vészet kÖl'ében lelked 8ugctll{ttá'1'a fel-súnTe
hozol, az 'mind l sten (licsöséghe szolgál. M ert
clkárhogy vesszük 'is, a 'nagy t ennészet az I sten mW'IIká.j(t, (lZ (j kezének ?'em.eke, mint sún té?l a 1llüvészi ildet is (I.Z ő lelkének cildott
lllegnyilatkozása,
llycnfonncín. mind a 1nüvészet, mind cl te/'-

mészet egykélIPol hirdeti és napvilágra hozzc(
CI magasslilJos l sten csodadolgait, hogy az Ö
szentséges nn'c {egyen mindenekben minden,
Sőt mindez i{Jazábcl1l véve ar/'a. vezet, hogy
hOl1atollább mindinkább befelé tekints s a világlól elszakadvn elme1'ülj az isteni kegyelem véfltelellségébell , holott égi fényben ra.g yognak a látható dolgoh:1wk eredeti lItintái
és-alakjai.
Ma rC/dj meg tehát cillhett(tlos(t/l a te Istened
lIl ellett, aki mcgjelpntette 'magát neked és
szállást vett magának a te k ebledben. Dolgozz serénlJL'1t, hogy két k ezed l1umkájlt s f enkölt gondolcttaid n y omán szebb és boldogabb
!l!gyell ez a világ: s (!un köz ben et te gyenneki
szived m egnyugvlÍst talál az élő I stenben, .4 z
l sten - lélek: !ctlcozz<il öbenne, imádkozzál
és téflY mindent ennek az ist em: léleknek Sl~
[JClll([t(~ szc1·i?Jl. btsson eszedb e, hogy. te I~
e lső s01'bm1 lélek va gy, Ez raltcul CIZ Ist em
ké1) éli hasonlcttossctg, ltlJielyl'e teremtettél.
P. b.

U l1itárius Misszió ház.
Budapes4 lX . Rákos-u. 3.

Régi szép álmunk közeledik megvalósulás
relé. Az Unitárius Missió Házban IX. Rákosucea 3, a templom és a gyUlekezeti termek
épitésének munkája gyors tempóban folyik .
öt hosszu év óta yánmk ~I're .lZ alkalomra.
Végre hosszadalmas és részben peres eljárás
utján, az épiiletnek azt <l l·észét, hová a templomot és a gyülekezeti termeket terveztük,
sikel'ii1t felsz:\baditani, sőt nagy ádozatok

még II " Diák Otthon"
számá.nl
a·,·"n ugl'an
<
"kLblZ
is sikerült végre megfel e lő heIY1se:'?e·e
Lositanunk. H a lsten ~egit.~ reméIJu~, hO~~
szent karácsony na pja elott a felszente
ünnepét is megtarthatju k.
. ..
em
Egy második szép diszes Ullltanll~. t . ~~
lom az ol'szág fő"úl'osábml. l\Iellette!OIskol<~1
Diák Otthon " gyü le kezeti tel'lllek es !lely ~.
~égek, melyek egészen uj , mOde!'!l egyhaztfu-
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sadl'l lmi élet beinrlitására nyujtanak szép le·

hetöségeket!
örömmel, sőt ujjongva
kell
ezekre II nagyszcdi vivmányokl'a gondolnia,
minden unitáriu s embernek, ki egyházát és
fajM szereti. Én azonban, kinek agyában, az

Unitál'ius Missió I-Iüz gondolata eredetileg
l11c~súi leteU s ki azóta is minden e l'ő~l ~l~k
legjavát ennek a gondolatnak fi megvaloslt~l~
súra fordítottam valahogyan nem tudok meg
most se egész sz ivvel örvendezni dédelgetett
tc .'vem sikerének. Ugy vagyok vele mint a
mesebe li kinílyleány, ki egyik szemével mosolygott és a másikkal könnyezett: Amil~t
most ilt ülök a nevezeit épUlet egYik sarkaban hallom fl serény kalapálást s az építő·
munka zaját, jól esik arra gondoJnom. hogya
sol,-sok töprengésne k és erőfeszitésnek ime
mcgvan, meglesz a kivúnt sikel'e, J·la azon b~l1
<UTa il kÖI'Ulményre gondolok, mely ezt az 1Iltézményt c redetileg életre hivta , szivem összeszoru l, szemem be könny tolul. Hiszen, ha
nincs, ha nem jön az a rettent~ katasztr ófa,
mely ősi hajlékától, drúg~l hazájától fosztotta
meg a székely t, ha nem lett vol na kénytelen
több mint háromeze r székely 1I1ltiárills atyafi
vándorbottal a kezében OIllU\1l az igézetes erdélyi kék hegyek közül uj hazát keresve Bu'da pestre vándorolni , az Unitári us Missió, H~ z,
a második tem plom s a vele kapcsolatos mtezmények gondolata - azt hi szem - senki
agyában Illeg nem született volna, Akkor maradtam volna én is ott a Szamos pal'tján s a
Kolozsvári nagy templomban hil'dettem voln,a
tovább a szent igéket azoknak a kedves 111veimnek, akik közül nagyon sok~ll1 sz intén
honl<l.la nná váltak s akik talán ép a most
é pHlő templomban keresnel, majd zaklatott
lelkülmek menedékhelyet, Akik ezt a templomot remél hetően maj d be né pesítik, ma r adtak
volna aklwr boldogan ott az ősi rögön, Csak
az lsten tudja, de ő bi ztosan tu dja az Ő célj,lit, hogy miért járat. ma velünk Golgotát, A
mi sorsunk a hit, hogy most is javunkat
akarja s a kötelezet.tség, hogy bölcs szivvel éljük s megér tsük a kemény, de bodogitó leckét
mit ma Ö magyarnak ad.
l sten a r osszat is jór a ford ithatja s az
átokból is áldást hoz e lő. 'M indig tudtuk mi
azt, hogy az Amerikai és angol unitáriusok
velünk szemben igaz testvéri érzülettel vanna\.:: eltelve, de hogy ez a testvéri szeretet, melyet a háboru öl'i.il ete se tudott megszakitani,
akl(ol'a áldozatokra ké pes, mint amilyeneket
ök a nehéz időkben anyaszentegyh<lzunk és
magyal' nemzetünk érdekében hoztak , ana eddig még csal, gondolni se mertünk
volna, Ez az illdozalkt>szség teremtette meg n
legnehezebb idökben a7. Unitárius Missió I-I ázal is, Dl'ága sz imboluma ez a nnak a testvé,'i
viszonynnk , mely minl,ct angol és amel'ikai
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azt. mal' Illetek es helyen is elismerik
lehe,tové t.et~ aZ,t, hog? a,z eleselt nemzet igazs~,ga~ leg~l so~kent, ty". Vigyük a mlivelt világ
kozvelelllenye~le.k ltelószékc elé! önérzettel s
~z érette, valo aldozatkészSég kötelességérze_
~ével telunt,~en,. t~hát ,a Missió Házra s lépje
a~ ~nnak kuszobet mll1den igaz magyar unital'IUS ember!
Nem célom, hogyaMiss io Ház keletkezésé_
nek a történetét most itt I'észletezzem s azoknak a derék férfiaknak az érdemét, akik előbb
mel'észnek látszó tervem megvalósitásában
külföldön és idehaza egyaránt megbecsülhetetlen seg itséget nyujtottak, most itt méltassam, Erre majd később és ta lán megfelelőbb
f o I'm ában kerül rá a SOl', Azok szamára, akik
még nem tudnák itt csal< annyi t j elzünk, hogy
ad iszes 407 négyszögöl terjedelmü hárome meletes épül etet az Amerikai és Angol Unit.á r ius Tál'slllatok vették meg, T elekkönyvileg
a maguk nevére jegyezték azt be, használatát, mint alapítványt, a magyal' unitárius
célok szolgálatára engedték át. A most folyó
nagyon költséges, közel 100,000 pengős épitkezést az amerikai és angol unitárillsok áldozatkészségén kivül Budapest székesfővá ros
nagy lelkü támogatása tette lehetövé. Atérezve
a Missió Ház munkájánal, úgy valláserkölcsi ,
m int nemzeti szempontból való fontosságát
a székesfőváros az 1928, 1929 és 1930 évek
folyamán egyenlő részletekben folyosítandó
72, 000 P ,-vel jött segitségünkre. Az el ső részletet már fel is vettük, A Wbbit amerikai
testvéreink elölegezték, Nem m ulaszthatom el ,
hogya fővá l'os támogatásáél't illetékes !é!'fiaknak e helyen is a szent ügy nevében halas
J,öszölletet mondjak.
Most csak azt a munkakört kell még legalább röviden jelezn em, melyet ezutá n a Missió 1·láznak betölten i feladata lesz, Amint említ.ettem már ennek az intézménynek a ':Il egte l'emtését az unitári us h ivek lélekszál!lana~
meghál'omszorozódása
tette
szüksegesse,
Elsön\llgú feladata tehát az lesz, hogy a b~·
<lupesti unitárius egyházközséggel együtt muködve azzal időről-időre közös pl'ogram,mot
l,észitve fl. Budapesten megszaporodott ~IV~~
vaIl ásel'J,ölcsi szükségletét elláss~ s ~o~tu~
a ker esztény nemzeti gondolatot apolJ~,
most ép ü lő templom ban, lllelYI,~ek bels? ~:
I'endezésébe n az ,ős i székely Illuvés~~t IS ~~=
fejezésl'e jut vasa l'lU\pokon és má~ uml~pll
pokon d, e, 10 órakor I'el\d~zeres , Istenbszf~
leteket tartunk, A hivek lIltenzl"eb~ le I
gondozása és 3Z adminisztl'aciós ,teendo~ ..
hatósabb ellátása céljából a f6v3ros telu ~..e
két parochialis körzetre oszlik fel, m~lye~ ~
ziil az egyi k elÖI'eláthatóan: IV , y ll l. ~X:
kel', il l\lissió Ház gondo7.ásanak cs admlnlsZ -

I:a:"t'
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rfi lllsílllak II körébe fog tartozni. Ha,SOlllatos
lesz ez HZ elrendezés II többi budapes,b protestáns Egyházak gy[tk~r1atá h oz, ~.hol IS az eg)~ 
ség gondolntánHk SZ I ~OI'U ll1eg~l'zés«: melle~t
II gynkorlati munka klvánalmal s~~ r.lI1t ~ f o"Mos terlil etét k ül önböző parochlnhs korz~
tekre osztják fel. A Missió Ház gondozása korébe esik II vidéken kisebb-nagyobb csapol'·
tokban é l ő unitárius hivek gondozása is,
amely mu nkában Józan Miklós vikárius UI' a
Missi6 Ház Jelkészének má r eddi g is hathatós

támogatást nyujtott.
A Missió Ház egy "Diák Otthont" tart
fen n melybell egyetemi és főiskolai hallgatóinkn~k kiván megfelelő otthont bi ztositani s
vall{\sos és hazafi as nevelést adni. Amig igy

szegény sorsú, fökép székely ifj~inkat tanulIluínya ik fo lytatásában támogatjuk, hasznos
polgárokat kivánunk bel ő lü k nevelni az Anyaszentegy ház és <l IUlza számára, Az Otthon
berendezése s ulyos anyagi gondok elé állított,
ké rjíík <lZ ifj uság barátainak a támogatását.
A Missio Jhh falai között k ivánunk á lla ndó
hivatalos helyiséget biztositani HZ Un itárius
Nőszövetség számára is. hogy nemes emberbaráti tevékenységét egyházunk szegényei javára még nagyobb tél're kiterjeszthesse, A
Missio Ház vezetősége fokozott mértékben
é rzi Hzt a kötelezettséget, hogy az Egyházaknak ma a szeretet igéjét, a templomi szószéken kivül kün az életben a Lí. l'sadahn i nyomor
enyhitésében is kell hirdetniök és gyakorolniok. A sociális bajok orvoslásában a Mi ssió
H áz és fi Nőszövetség együttes erővel igyekez'nek majd dolgozni.
Közvetlen a kápolna mellett egy gyülekezeti
termet nyitunk, mely lehetövé teszi azt, hogy
egy-egy szeretet vendégség, vagy míi sor os elöndás kel'etében a f övárosban él ő hivek, il
~et,n plom on kivül egymással tá r sadalm ilag is
el'lntkezhessenek, egymást k özelebbrő l megismerj ék s időnk int egy pár kellemes órát
együtt tölt hessenek. Alta lában a modern kor
k~\'etel ménye~nek megfelelő intenzivebb egyhaztá l'sndalnll élet számára kiván unk itt lehet6s~ge,t. nyujtani ugy amint azt angol, főkép
ame n ~l\I t~st"é l'e inknél láttuk , Nem akarjuk
m?sL lit I'eszletezni, hogy ezzel kapcsolatbnIl
11l11yen te rvek foglalkoztntnak, Reméljük,
hogy nemsokára mindent gynkorlatban m utat hatunk be,
'
Ha vnlnmi előre nem látott ak:ldál y a most
gy~rs tel,npób:m folyó é pítkezést. meg nem gát~IJ a, llunden reményünk meg van, hogy az
~J lemplomot s a 1\1 issió Házban létesített
osszes nuís helyiségeket december h6 elején
a l~n~zl~ál:ltllak iilll le pólyesen is átadhatj uk,
A - 1,ISS~O Il f\z \lczetősége elő l'e megtesz mindel~ I,nlezkedésl , hogy, fel::wat.ús ünnepe, melynek J elent ősége Angliára és Ame riknl'H is ki-

tel'jed, méltó kel'etek között f olyjon le. Hiveink támogatását és fokozott é r deklőd ését a
dolog inínt e helyen is már el őre felhivjuk,
Itt kell ,még m,e~em~ítenünk azt is, hogy
L'észben neVl'e szolo, reszben pedig az Unitál'itlS Értes í tő hasábján általános felhivást
bocsátottunk ki hivei nkhez, melyben adakozásra kértük őket a templom és egyéb helységek ber endezése költségeinek fedezésére, Az a
gondolat vezetett, hogy ha már amerikai és
angol testvéreink é rettünk olyan óriási áldozatot hoztak, hozzunk saját érdekünkben
annyi áldozatot mi is, hogy legalább a bel ső
berendezést a magunk buzgósága gyümölcsének mondhassuk. VolL'lk akik a felhivást megértették és megszivlelték s megle pő, hogy ezek
közül sokan ép szegény sorSlI hiveink sorából
kerUltek l,i, Voltak azonban sokan, nagyon
sokan, akik ezideig a felhivásra még nem válaszoltak. Ez a lkalomma l az alábbi kegyes
adományokat van szerencsénk a szent Ugy nevében há lával nyi lvánosan nyugtázni,

Befizettek: A Kovács Józse! 50 P,-t, Klein
Géza 30 P,-t, T akács F e1'enc 4 PA, özv. Jankó
Józse/11e 20 PA, Sz(tbó Sándorné 5 PA, Somlyai A1·pii.d.5 P.- t, Balázs Róza 10 P,-t, Balázs
Julianna 10 P,-t, Balázs Rákhel 10 P,-t, Dimény jI,1 (11'iska .5 PA, Izsá k Zsigmond 50 PA ,
Naoy Béla Sopron.5 PA, Koncz János Csepel
5 P ,-t, R end An1'él 5 PA, Fallwégi tÍ?'on 20
P,-t, Rád'uly Jánosné 100 PA, Polgár Lipót
50 PA, Gyulai T ibor 100 P,-t, Májay Dezső
40 PA, (igéret 100 P.) László János 10 PA,
Schey Ernő 60 P.-t, B urian F e,'enc 10 P,-t,
Győ'/'O Y Vilmos Szeg ed 100 P.-t, Csatkay J enő
Sopron 20 PA. Ujvci:/'y Lajos 40 PA. Vitéz
Kozma, F er enc 100 P-t, Sajó Antalné egy má1'lJá'lIytáblcít, Fürst ödőn és neje pedig egy Ul''IJacs01'ai 'JJohm'at és lt1'osztal;i t e l'itőt aiá'l1dékoztak,

19éretei tettek: Tóth Albe rt egy ül őhely
árára, Kriegel' Tamásné sz. Péterffy Jul ianna édesanyja em lékére egy templomi pad
ál'ábnn 100 p,-t, Péterffy Dávid emlékére pedig 20 P ,-t, Tiboldy Gyu la tanár pedig édesapja em lékére sz intén egy pad ál'ábal1 1,50. PA
igért. Dimé ny !\'[ózes a szószék áníhoz Ige~'~~e
szerint 500 P.-vel fog nagylelklien hOZZ8Ji.'I'u ln i, Vitéz Simén falvy Tihamér az ul'asztala~
lH.lk a költségeit fogja fedezni, Dr, Koznul
György H ódmezővásárhely az összes tll'~~zta~1
fel szerelések: kelv hek tányérok stb, ilJandekozásara tett <i.Idozatkész igéretet, Cyarlllathy
:\16zes szi nlén szép igéretet tett. Az Unitárius
Nöszövetseg es Bencédy EmmH egy-egy l,I\'nszta li tel'Ít6t. helveztck kilátásrnl, J6zl\1I i\Ilklós eg,v dh\kszoba'be,'endezését vld inita,
..
l\leg kell jegyezniink, hogy <lZ adakozók kozölt sokan vannak szegény munkiisembel'ek,
"kik ÖlUlulguktól vonják meg keserves keres-
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ményüket csak hogy a szent célra áldozhassa·
nak.

Az i tt fel sorolt kegyes adományok és meg·
ajánlások végösszege azonban a tényleges
szük ség l ettől , amely közel 20.000 P .-re megy ,
még nagyon messze á ll. Reméljük azonban,

---_.•

hOR?' ősei he

es a

szent ügyre gondol
e.l'!1sokara, - ha l'észletekben is
V~
n
eg ogJak
hozni áldozatuka t azok is ak','knm
k
e neve mé,..
nem szerepel ezen a kimutatáson.
o
•
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Dr . C8i ki Gábor.
~.~,---

A tisztaság mint világtörvény.
Nemrégen egy " felvi lágosu lt" ba r átommal
beszélgettem. Nagyobbá ra er kölcsi témákról
volt szó. Igy ju tottunk el beszélgetésünk folyamán társadalmi életünk sok visszás és
szembeötl ő jelenségéhez. T öbbek között ugy
az egyéni , mint a családi élet ben észlelhetö
s egyre szélesebb mederben tom boló erkölcstelen él e tről cser éltük k i gondolata inkat.
Ennél a témánál barátom - ne m kevés meglepetés em r e - a többség pártjára á llt s azt
igyekezett bebizonyitani előttem, hogy a házassági hű tl en ség, az egyéni tisztaság s ehhez
hasonló dolgok, nem is olyan égbek iál tó bű n
cselekmények, amelyeket elavult tár sadalmi
formáink sok t ekintetben é rth etővé tesznek,
vagy legalább is enyhi tenek.
Mi ketten "egymás ha r cá t megharcolt uk",
de a maggyőzést ill etől eg, azt hiszem kevés
er edménnyel. T ekintettel azonban a rra , hogy
véger edményben ez nemcsak kettőnk ügye s
hogy az emberek életéből itélve, az ő felfogását bizonyá ra többen is osztanák, helyénvalónak tart om, hogy ezt a ké rdést itt a nyilvánosság el őtt is kissé megvitassuk.
Ezek ről a dolgokról kü lö n böző vélemények
lehetnek, de egy dologgal mindenkinek tisztában kell lenn ie: Ugy az egyéni, mint a családi élet tisztaságát e l sősorba n nem s zü lői
intelmek s nem a házassági esküformák parancsol ják, hanem m ind en ekel őtt és fölött az
a törvényszerüség, amely az egész univer sum
életjelenségeiben egyfor mán megnyilvánul .
Ha a testembe idegen anyag ke rül, amelyet
megfelelő eszközök hiá nyában nem t udok onnan eltávolitani, i d ővel az él ő orgá num kidobj a , kiközösiti magából az idegen anyagot.
!o.l iért? - Mert a nnak az élő szervezetnek vitalis érdeke a tisztaság. Ha a folyóba idegen
tárgy ker ül, bizonyos távolságra a partra
sodor ja azt. Miél1;? - Mert az idegen a nyag
- mint szenny - a kadálya anna k a fizikai
törvényszerüségnek, mely utat szab a víznek
és folyás ra kényszer iti. A nemesebb növényeknek kivétel nélkül életfeltételük a t isztaság. Az állatvilágban lépten-nyomon megfigyelhetjük a tisztaság öszWnszerü megnyilvánulását.
Magukon a bolygókon is végbemegy ez a folyamat, a mennyiben - egyes tem'iák szeri nt

- az u~ynevezett holdak , mint tiszt ulási sala kok .yal~k le a központi bolygókt·ól. E zért
az .elobbleken fejle tlenebb, az utóbbiakon
pe<h g magasabbrendü élet tenyészik .
Látjuk tehát, hogy mindenütt és mindenben ugyana z a törvényszerüség müködik. E zt
tap~szta l j~k a, rajtunk kiv ül álló világban.
Vajj on nll t talal unk az egyéni és. tá rsadalmi
élet vizsgálatánál ?
Szeretjük a jellemes ember t. t s mi a jellern? - Erkölcsi t isztaság. BOldogok vagyunk , ha béke és szeretet honol keblünkben .
t s mi ez a harmonia? - Lelki tisztaság. _
Élvezzük és szeretjük a szellemi emelkedést,
mert tisztább régiókba visz az út. Gyönyörködünk gyermekeink tiszta életében és sokszor el nem vi selhető fájdalmat okoz gyalázatuk. Aki tud imádkozni, az már lelki kénysze rbő l teszi azt, met1; jól esik ujra és ujra
fölemelkedni az absolut tisztaság légkörébe.
E gész világunk, lényünknek minden nemesebb része a tisztaság után vágyódik. S ebben
a nagy és szent nostaIgiában megfeledkeznénk a föl di élet legértékesebb kincse iről: az
egyén i és családi élet t isztaságáról ? Nem, nem
lehet! Sokan megfeledkeznek róla, hisz a
pillanat örömei csábitóbbak a magasba vivó
út fáradalmainál. Az én~ékiség mámora lüktetöbb, mint a lélek dalla ma ... De mindenki
életében egyszer megjelenik ~ nagy ~öb~net:
helytelenül éltem! És kereSDI. fOgJ.8 lsmet azt
a tisztaságot, amelyet elhom~lY?SIt?tt ~ a~e
iyet oly sok könnyel kell majd lsmet tundokl ővé tenni. . .
Tudatá ra ébred annak a nagyjelentőség;ii
ténynek, hogy l sten tör ~ énye~kel korma.nyozza ezt a világot s N ek t egYik legnagyobb
törvén ye a tisztaság.
_
T ehát törvénnyel állunk sze~ben , . ~egpe
dig vi lágtőrvénnyel! Itt már egesz vll.a~san
látható a bűn és bű nhődés nagy okoza~t osszefüggése. Kettős érdekünk is paranc:.sol.~a, hop'
az ör ök törvényt megtartsuk. Eloszo~ azert
észszerü a tön'énynek engedelmes~ednt! mert
a törvény örök, változha~t1an,. ml pedig n~
gyon is törékenyek és valtozoak vagyun.
Nyilvánvaló tehát, hogyha az időleges . g)'.e~ge
lény összeütközésbe kerül az örökkévalos3 Sfnak egy fundamentalis részével, akko I ' ebböl

6

UN IT i\ B: I US ÉRTES I Tö

eS;lk II'llj.!"édia fejlődhcli k ki. IlIucI," lnlgédiá·
b:lll :1 szellvedő fél ki z:\ r6Iag cSlIk B gyengébb

lehet.
Ez! nz igazsiÍ!,"Ot még;\ legTc:\ lisllblxlll gOIlrlolkodú enlbel' is belflthlltj:l.
i\'1 :1sodszol' ~l7.él'l ikdckiink :1 t ÖI'"én,\' llck eng ...-'dcllllcskcdlli, mert minden mu la lldó ,,?Itunk mellett is van egy résziink. amely SZ Illién ürökkénl.ló:;1 IcJkiink. H ... tehlH a Iclklink
örökké él és Illi kOlllolyml hisszük czt, akko r
szintén evidens el'dck iink, hog." :\2 ö l'ökké\';l ló töl'vénl\,vel ile ked.iljHnl;; összeiitközésbc.

Mert, ha öl'ökké l é tező ugy a tő,'vé n y , mint
:1 lélek . akkor ez, II két "áltozallan ,'alósit.g
csak közöS tulajdons:'iggal rendelkezhetik.
l\!inden öl'ök,kév~16~~ak közös bélyege a tisztasng. l ia l ehnl 11Iszunk lelkünk örök életében.
leg-fontoMbb kötelessegünk felruh ázni öt II
vídtozhata ll:\l\ság jegyével : a lisztas(lgga 1.
Tesszük -e. vagr nem tesszük : a mi dolg unk. De ne feJedjük el , hogya tön'ény semmilyen teremtett lény kedvéért nem v(\ltozik
meg. 'l'cMt nekünl, kell megn\lloznunk.
Sznbó Is lt:(i.n.

Jelentés
a debreceni unitárius Imaház
A rlcbreceni L.!únyeJ!y házkÖzsJg mcgal:lk it:is..'l ( 192 1. ) ut:\ n II hivek lelkében - kiolt.h:1t:lilallul égett II v::\gy, hogy :\ Mgr örökha2'H1 - IHHwi Sz:t1Jó Józse f intenc ióina k
meg.felelőleg II BatY/lIl ucc;.\i lu\7.t\steleknek
- iilf:lla kijelölt részé re - fe lé pithessék .1Z
l mah:lznt. Ta k''\r~ k os gHzrl ill1\Odás mell ett pár
év aint! siker ü lt ~I tn nyabi r tok és lu'izjövedelméböl löbb mint 11.000 pengöt megtak<H'itani
s az épi léshez szlikséges hiányzó összeget kölcsön utján el6tcrl.'mte ni .Igy a hivek v:lgyaóhnjt:\sll - híllllnn\bb Illeg"íllósu lhatott, min t
:\zl remél ni lehetett. Az egylu'izközseJ! "ezel6sége 1927 év október 3.-tól 1928 év junius hó
7-ig II csi n0Sl1l1 izlésesen be is rendezett és
jól felszel'ell - télen fUlhet6 hmlházlll
felépilctie. Az Imalui.z és mellé épilett gondnoki-szoba - mdy hitoktatás céljúl'fi is szolg-:i.I - meg egyházfi -hl kús é pitkezési és bere ndezési költsége 3·1.8"13 pengö 41 fill ért tett ki.
Az E gyiu'\zközség a költségeket részben megb.lkaritoll péuzébol ( 11.717. 11 p.) részben
kö!t:sönböl (20.000 p.) n'iszben pedig adonuí.·
nyoklJól fedezt.e . E célra ad:l kozt'lk : Dpbl'ecen
s~~b. kb'.. ,· ~ros: 2.000 Ilengő, Vallás és
h.ozo,kt. nUl~lszter ur 6I1ag~'méltós:\g:\ : 500 p .
- J o~al1 ?hklós ,"ic,ll'ius th 106.30 pengő,
Szent j obbi Szabó Knlmán ny. l·ef. t"Hitó .) p.
- Deb receni Pénzi nt.ézet.ek 5 15 P.-t.
Felszc l'oi!lési tfl l'g~'al;;:lt aj:í.nrlékozbk:
Kö,'cnd i \Vc ress L,l jOS és Dr. I mreh
~-il\es eg~'-eg~' .d~\l':1b. ezüst. ums1.t:llipohaml
1_0:90 pel\~ö. olord:u Széke'" J ~\nos és CS<1.
l~cU:t unt~zlali es ,szószék tel:itöket (7 drb.)
3;~O pengo. 0001'1.11 Gyul;.\ ezUs t. keresztelő
k.,eszlete.t (l)Oh:,!' és lI\1ca) SO pengő Ill-tékben.
E!-!y damb ezi.ist lll'aszt:\ 1i kall n~\ és keltő da1":.1~ tálca ~szer7.~sére kisd)b-nagyobb összegeket adOIll:\Ilyozhlk: Egyed J ÚlIOS. Zsigmond
József, Lófl J t!nQ, dr. F rtlter Pl\lné Biró Ist\1I.\n' ,dl'. ~likó Istd. lI , BI" Ol'b:í.n Bú;log, S7.:\8Z
~h':\Il , ::SOI1l I~'II)' 1\ :í.I I111\ II, dl'. N:lgv B:ll'na ,
~mes D.,tnes, Kelt!mell B~II\ , 1\~1 ;lém'
. J l\-

pl".

épiléséról és fel sze nt cl~sé ró1.
nos n e" Raffn~' Dlln iel , Péte rffy Lajos, Derzsy
IGdm:.i.n, T óth Albert. Az adakozók neveit az
Eg yházközség l.lranyköny"ében s 3 nagy hagyom:í.nyozó emléket - még külön is - az
I maházbnIl - a papi szék fölé - n falra helyezett. 11l1l l'\':lnytábh\n örökitetlük meg a kövelk ező sZ:\\':lkkal:
"öröklUlgyó d ebreceni
Szabó J ózsef és testvére Zsófi:1 éI6kö,'ek gyami.nt épitették bele magul,at ebbe a z Imaházba . Áldott legyen emhik ük."
És most még emlékezzünk meg flnól a fens{> ...r~s , szi"et~ l elket "'
O'\'önvörködtetö
..
, könn .l'eket
itt.knsztó - [elemelö felszentelés i ü nnepségrö l. mely 1928 junills hó 7.-én folyt le, Az
ünnepségen nem csak il Csonkllol'szági unit:, r ius egyh:hközségek kép\"iseltetlék maguklt, d e olt volt e rdélyi uni t:.i.ri us testvéreink
l,épvisel6je is dr. Fer~Jlr J (l7_,,"pf személyében.
És ott \'olhlk :.lZ Öss.zes debrcczelli egyházak
_ világi h atósúgok fejei - képviselői is. Kitüntető meje.lenés ükben a megbecsiilés :.1 megértés jeiét láttuk. A gyülekezeti ének
után Biró L:ljOS gyö n~'ö rli - megh:\tó hangu
imáj" ki.h'ctkezett. "Boldol:,l'(Ik vagyunk. hogy
inuí.dkozhatuuk. mint otthon. Legyen ez a
tem plom a bék~sség temploma." Az Ip<1:05 ~!l
lárd a preciz énekszám:.\ ut:.'ill JÓ7.:11l ,' lc:.\nUS
lir tartott:\ meg s zentelJsi beszédet, melynek
alapját apostolok cselekerletei könyvének, 2,0'
I-éSZ 33, '"el'SC képezte. Lelkeb61 <\ hl.ll1gat o&\g
lelkéhez beszélt, mely zsufolúsig töltötte m~g
;\z I Jl1:1h:\zat s igen sokan fl lI~itott abilIkon lit
_
fil. ud" lH'ból hallRlltbí.k \'égig:\ szed:lI-tli~t.
)legg~'6zöerejii szónokl:it:h:\1 _ h;\ t:lllll:1~ el'vekkel nh\b.\m<lszloit lIlond,\bli - meg,l1l:1piuí.sniv:11 SZU).rb"esztiv el'övel n.riigöz~~ .Ie ~s
ragadta mUJ!:.\va\:l hnIlR:ltós:.íJ.!Ot .. I{ O\':.dseg
kedvéérl :\ 1. al:.í.bbi I'észeket 1'l1g:lrlJuk kl beszédéből:

egy (I r ': t lll. mint/w Ól is i 'j,lt,mi (l1(lk l~?1
« P IU I/}lostol S':I n l)!íl l'lilla/'am ,:ol~1R ko_ t, ld... ~ ' ·I" .. tit/l J/i/'/am éli ,dl" IIlf f /olt (.: (I
buj dfk:ó gy!1ld a :tI itt nu'galll/wll "0/11(1 -
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folytatt" Józan püspök. _ I me itt áll {IZ
UnUtk ha jléka, llZ 6 d icsőségére szentelve,
a békesség run haj l éka, am elyben mély háhivat és örömmel f ogi uk nündég üdvözölni,
aki k t estvéri j obbot n yii.jtottuk nekünk,
akik segitettek, akik megmutatták, hogy

í'un szétdcu'uboU Iw z(íban is

fele melő

ma-

!J1lcu'1Ut k és testvérnek lenni!

Józan püspök áldást mondott és a kÖvetkezö szavakk.\1 fejezte be gyönyörü szentbeszédét:
.,Békesség hajléka, állj az idök v égéig,
békesséfl oltánl, fogadclmindenko1' m eg boCSlítÓ szeretettel. akik tehozzád ját'u[nakl
Allj Sionom! állj büszk eségben, Istennek
dicsöségé:'e, embí' rnek szolgálaüí1'u, 1l!Clgadnak üdvössé{Jérel Áld m eg Isten em et ke1'esztet is, (tmelyet ho'/ 'doztunk, u?I! ely et ft
v cíllunkra tettél, hogy cíltctln szentebekké
lefJyünkl"
Józan püspök mély hatást k el tő beszéde
köz ben szem nem maradt szá razon, a mikor az
otthon ukból eli.i zőtt volt ukról emlékezett meg.
_ . .Mi nem is itt Vltgyltnk ezen pillanatokban m i u Ha1'{Jittct talplÍnál v agylmk . . . ott
szedjük ct v irágokat, Illi CL Székelykö lábánál
v Clgyunk és l sten lelkét -idézzük! ...
Ezután dl'. F e1'encz József, a kolozsvár i unit.·lri us egyház gond noka tolmácsolta meghatott szavakkal az e rdélyi unitá riu s testvérek
üdvözletét és szeretetét. Kegyeletes szavakkal

IIIREK.
T cld ollszá mullk : Li pót 974 ·201.

,

19azgu to TUlHics f. évi szeptember 28.-an t artott
rClules ülésén dr, Mikó F erenc úllamti tk <il' afiút. mint
fögondn okhclyettcst egyhangu lelkesedéssel világi elnökévé vúla sztotta. A mugyu r o rszagi unitarius hivek
nevóbcn jóle ső örömmel üdvözöljük az uj vezért dio
szes illlasilban s az ösi cs.'lládi tl'adiciók nyomím s zé;)
reményeket füzünk az ő kőzhasznu müködéséhel,
Isten t isz t ele te t tartunk a fóvárosban a Koharyueeai templomban minden vasárnap d. e. II órakor.
DebreeenbcJl minden hó el ső vasúrnapján d. e, 10
ómkor a Hatvan ucca 24 sz. UJ imahilzban. Pestszentlő rin cen az Állami telepen a kulturházban minden
hó utolsó vllsilma pján d. e. 10 órakor.
Angol óra ha ladókna k. Folyó hó 23.-atól kezd,'c
minden kedden dr. Csiki Gábor azoknak. ak ik az angol nrelv alape1emcit már' ismerik il nrel" gyakorhísára illg)'encs angol órákat tal1, d. u, 5-7-ig az V.
Kohary-u. 4. I. em .8. az Egyhál:közseg TaniiC3termlilicn, Jel~!.Iltkezni lehet a Koháry uccai lelkészi hivatalban d. c. 9-12,.jg.
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emlékezett me~ az örökhagyó Szabó Józsefről.
:A.. Deb,~ecel\l Ip~ros Dalegylet Szép enekszama ut<~n dr. e Stl,y Gábor missziós lelkész
mondott urvacsorabeszédet. Mélyen szántó
J!_ondolatokball, ~YÖllYÖ1'Ü hasonlatok\).·m emlekez.ett l~leg az lll-vacsora jelentöségéröl. A
beszed utan urvacsoraosztás volt, amelyet Józan Miklós piispök végzett.
A lélekemelő templomszentelési ünnepseget
a H imn~lsz eléneklése fejezte be. Megható
volt, ammt ezek a sorsüldözött hazájavesltett
buj dosó székelyek könnyes fohásza fölszár~
nyalt az Ég felé . ..
,,- .. m egbünhődt e már e nép a mlÍltat s j óiJc ndöf /"

Ugy cl szentelést mege l öző ismerkedési vacsorán, m in t a szentelés után i banketten _
a város előkelősége i - a tá rsadalom szinejava - valláski.i lömbség nélkül jelent meg s
az a meleg szeretettelj es hangulat - mely az
egész diszes tál'saságot órákon át eltöltötte
és együtt tartotta s az a sziv ből fakadó és
szivhez szóló sok szép pohál'köszöntö, mind
azt mut.:"ltják , hogy a debreceni un itárius egyház nem csak az l maházábc"lll építette fel a
béke és szeretet hc"l j lékát, ha nem a békét, a
szeretetet, a megbecsUlést mások meggyözödéseinek tiszteletét képviseli és birja a kálv i·
n ista Róma társadalmában is. Adja Isten,
hogy jövőben is úgy legyen.
,
K.8,

Angol C lub. Minden hónap ut olsó péntekjén d. u.
5-6-ig az V, Kohar)' u. 4, s z. 1. e, S. Tamícsterem~1I
angol tarsalgós lesz II lIye\v gyakorlása céljából. Mmdell angolul tudó hh'ünket meghivjuk cs szi\'esell
látjuk.
F.:ziis t l:lkodalom
H ~i zszenl elt~s. Kail János és
neje Demeter Amúlia afini szeptember hó 23.-:ill ü?ncpc1ték Soroks6.rpéterin házassagkötesükJlek 25 . -1~
é\·fo n:lulóját. Ezzel az (llknlonlmal kérték lsten~ek
áldÍlsút ujonnan éllitett hazukm is, amit II NYI~Ó
me ntén Alsós iméllfa\\'lÍn e1"es,ú tett háút üzhe1yuk
helyett e meltek menedékül ö reg napjaikra,
.
Az egyházi s ze rt:lrt,ist B:unb:ls Is.tdn budu~sb
1e1k.ip:ísztor végezte. A kedves székel)' társas.i~ Ig'.!l:
testvéri szeretettel osztozott a h:izastarsak óoldog
örömébell, l s ten vezérelje az ö keg)'elnléböl öket al:
aranylakodnlom felé!
A hi to ktató Idkeszek kérik uzon ta.nf.t\~:i~yai~~t
..
"
k'kllek "
Unrtnrlus
volt tanltvllnymkat
IS _ , a I
.
"KIS
. ., hittan k"Olly\'U'
" k "0"
.,
már mncs szuk··k" ,. clmu
u
...
•
Tu
or
. h·
Iba Tanulo'·' k
'k"ldJ'ék be II LelkészI lvoln .
segu rell II
•
..
h.. .. Itat jak
tál'Sjlikon segítellek Igr. nlCrt tllnkoll)'" Ol: JU
öket.
S~' gitsü k II IIZ.'geny g)'c rnll, kt'kct. Sokan v:lIlllak
uni t{lriUs iskolús Ülü nk és leánYIlink között Ol)'llnok.
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küzdelmeil'Ól és a jövő évre Barabús Istvánné tiszteletes asswnyt kérte fel alt ügyvezető elnöki tis t .
beto"", t ••
s re. J o',eSI'k' a m .l szivünknek érezni azt zseg
h
"t"
"k"
,
ogy
uni anus assltonyam
etünk komolysagához méltóan kikövetelik és kiküzdik maguknak a részt a le _
szebb munkából: a misszióból és örvend a mi lelk" ~
az ö áldásos munkájuknak.
un ,

akiknek szülöik nagyon szegén yes helyzetben élnek.
Jön a téL .. jönnek a hideg fagyos napok ... Nincs
meleg ruha... nincs cipÖ ... Pedig az iskolából nem
lehel elmaradni, mert tanulni ke ll. .. ruha nélkül is ...
cipő nélkül is .. s tanulni oly jó. Szeretettel kérjük
hiveinket, akiket a jó Isten bővebben áldott meg,
gondoljanak a szegényeinkJ'c. l st~n azé r t adott .n~kik.
hogy ők is adhassanak testvérCJkne k. llyen lranyu
adományokat kérjük a Lelkészi Hivatal eimére küldeni.

'l'eaestél yt tom bolá va l egybekötve rendez f , ov
'
november 4.-én' a Nőszövet sé g a "Müvészet és müve\ödés" kör Ferenc-körut 29. sz. helyiségében. Ezúton
is föl hivjuk hiveink figyeimét erre a teaestélyre
mert annak minden jövedelmét egy urasztali teritŐ
elkészitésére fogja forditani a Nöszövetség a most
épülő Rákos utcai templom számára. A nemes célra
bármily csekély pénzadomány t , élelmiszert, süteményt, vagy tombolatárgyakat hálás köszöntettel
vesz az Egyesület. Pénzadományokat Polgár Lipótné
(V III. P ráter utca 9.), vagy Pethő Istvan lelkész
(Koháry-u. 4.) eimére kérjük, legkésőbb november
hó 3.-ig; A természetbeli adományokat pedig november 4-én délel őtt 11 órától kezdve veszi át az Egyesület a teaestély helyiségé'ben. A szép és nemes cél
megvalósitasához hozzájárulni Istennek tetsző dolog.
A Nöszövetség mindenkit meghiv és szivesen lát az
estélyre, amelyen Rosenbe rg Auguszta fog előadást
tartani.

öszi há laadó ünnepen szeptember 23.-án a Koháry uccai templomban az Istentisztelet keretében
hfveink mintegy kétszázan vettek urvacsorát. Együtt
imádkoztunk, hogy megköszönjük a mi égi Atyánknak az Ö sok jóságát s hálát adjunk mindazokért,
ami velünk történik az Ö akarata szerint. Az urvacsomi kenyeret és bort Józan l\fikl6sné adta.
,

Missiói uta k során vidéki hiveink is urvacsorát
vettek az öszi hálaad6 Istenti szteletek keretében:
Miskolcon szeptember 30-án az evangelikusok tempIomában; Szolnokon október 7.-én a református templomban és Debrecenben szintén okt6ber 7.-én az uj
Unitárius Imaházban (Hatvan-u. 24. ), október
2J.-én Kaposváron részesü lnek hiveink a kenyér és
a bor á ldásában.
Oebrecen ből

vettük a következő örvendetes hireket. A ki§ Unitárius Egyházközség uj templomában
az öszi hálaadó ünnepen 47-en vettek u rvacsorát s
Istentisztelet után közgyűlés volt. A közgyűlés uj'
tisztikart választott. Tb, gondnok Székely János.
Gondnok: Kelemen Béla; jogtanácsos: dr, I mreh Dénes; J egyző: Somlyai Kálmán; Pénztáros: Derzsi
Kálmán. Presbiterek: Átyim István, Egyed J ános,
Fekete Gyula (Ujfehértó); dr, Mikó Gyula, Mikó
Ist ván, Nemes Dénes, Oborzi l Gyula (H. szoboszió) ,
Patak!alvy Károly (Nyiregyháza) Péterffy Lajos,
dr. Weress Lajos, Nagy Jenő, Sigmond Jenő, Az
Egyhllzközség uj vezetőségét unitárius élet és munka
szeretettel köszöntjük s I stennek áldását kérjük reajuk, Közgyűlés után megalakították a D, F, E, fi ók
Egyesűle(ét, melynek elnöke lett Székely János; ' alelnökök: dr. Fráter Pálné, dr. Weress Lajos, dr. Mikó
Gyula és Egyed János ; titkár l\Hkó István; ellenőr:
Patakfalvy Károly. A Dávid F. lobogója alatt Istennek lelke vezérelje a fiatal egyesületet buzg6 törek \'ésében.
. t~gy ha7. i Fütallli.csi gyülése lesz az Unitárius Egyhaznak f. évi november l S.-án Kolol:svál't. A fötan~csi gyűlé s egyik )'elentő s pontja az uj !Jüs pök ünne!JC.I~' e& beiktatásu és Ul: Unitárius 'feologiai Akadémmn egy tanári szék betöltése lesz. Egyhazunkat dr.
C81'k'I G'b
U or missiói lelkész fogja képviselni.
._ Nüsw\'I!tsegi gyűl és volt f. h6 lO.-én az Eg)'hál:ko zsé~ Tanácstermébeu. A nyúri napok után ez volt
lU: elso ugy nevezett nagygyülélI a dolgoltó Nóink körében. J ŐltUII Miklósné f'ötisztelendö a sszony vezetle
a gy\llést, mely beszúmo!t II mult évnek munkúiról

•

A P rotes táns diá kmenza e helyen is köszönettel
nYllgtázza a következő adomán yokat: Vali<is és Köz~
okt. Miniszterium 1.500 P., NéJlj6léti Minisztérium
6.500 P., Sándor Gyula 10 P., Fentös Ferenc Tokod
65.50 P., Nográd és Hont vármegyék 138 P . Ref.
Egyh. Gazd. Hiv .Bpest 183.30 P., dr. Ravasz László
Barra J.-ért 25 P., Dr. Ravasz Lászlóné Mészárosért
16.10 P., Sándor Gyula 10 P., Orosházi járási főszol 
gabir6 106.82 P., dr. Finánczy EMl Ő egyet. re ktor 400
P., E sztergom főispáni hiv. 30.32 P., Békés vm. 500
P., Preszely Elemér fői spá n 500 P., özv. Vincze Istvánné 25 P. , összesen 9960.04 P. Midőn az adományok r6l megemlékezünk kérjük az egyetemi tan ulóink további segitését.
A Kolozsvári D. F. E. kebelében működő Nősltö
vetség is f. hó 2.-án megkezdte munkásságát: Mint a
mult években, ez évben is tudomilllYos és ismeretterj'esztö előadásokat rendez minden héten: Az elő
adások során: Kelemen Lajos, gr. Bethlen Györgyné.
Kovács Dez sőné, dr. Koleszár Lás:;dó, dr. VtÍrady
Aurél, dr. Roska Márton,. dr. Ligeti Ernő, dr. Veress
Ferenc fogják a hallgatóságot gyönyörködtetni és tanitani elöadásaikkal. A Jélekmüvclést és nemesítést
szolgálják ez előadá sok. Erdélyi aS.\I:.r.onyaink közös
munkásságának ez a legszebb része: II jó lsten
segitse öket!
Emlékezés! _ mégegyszer az unitá rius gyermekek balatoni, nyaralásáról. örömmel vettük a Zsófia
szanatórium tudósítását a nyaralás eredményéről ,
mely számokban és sulyban kifejezve jelenti, hogy
gyermekeink együttesen II Buluton mellett töltött idü
alalt 74 kg. és 70 dkg.-t gyarupodtak .
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Testi ero ez o. Buly a megkezdett. iskolai évre ,a
lélek gyarapodására. Emlékezésünk l eg~en se~él ykl
:lltás a jövöre. Egy uj nyárra, uj nya ra l as r~, UJ gyarap odá s ro ... Építsük a jövendöt gyer mekeink I eIka raiásAva !.

Okt óber 31.-én a Reformáció eml~k~re: ~. e. II
órakor a Koháry-uccai templomban ifJusa~, ~.sten 
tisztelet lesz, melyre minden unitárius tanulo, kotele~
eljönni. Az Istentiszteleten a szolgálato.t a hltoktato
lelkészek végzik. Híveinket e helyen IS szere~.~~l
kérjük: jöjjenek gyermekeikkel együt, ho~y kozos
imádságunk erőforrás legyen egy szebb es boldogabb jövendőre.
A l\1lI gYllf Prolestlíns N ők Or szá gos S ~ö vet sé ge
1928 okt. 16-21-ig a pesti Vigadóban r~n dezl ~ . ,o rsz.
női munka kiállitásút, melyre ez uton IS meghlvJ'a az
érdeklódöket. Ezen kiáll itáson 21.-ére (vasárnap) a
buffet" \'ezetését II budapesti Unitárius Nök Szö"vetsége vállalta.
Orszagos Bet hlen G;i bor Szövet ség közös prot estáns ünnepet ül a Reformáció emlékére október 31-én
(szerda) este 6 órakor a pesti Vigadóban és a .S~n 
dor-utcai régi kép\·iselóházban. Szeretettel meghiVJuk
hiveinket erre a testvéri szent találkozóra.
Hi \atalos órák: D. e. 9-13-ig.
Esketést, kereszte lést, t emet ést egy nappal

előbb
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kell bejelenteni. EzL saját érdekében mindenki tartsa
szem elótt.
Lakásváltozás esett!n egy levelezölapon kérjük az
értesítést az új cimml, hogy lapunkat pontosan kézbesíthessük.
Ha egy családban bete gség, vagy egyéb baj támad, ha valamely csahid tagja kórházi ápolás alá
kerü l, hozzátartozói levélben vagy telefonon értesítkerül, hozzátartozói levélben vagy telefonon értesíttől telik, enyhítsük testi·lelk i fájdalmat , szenvedő
testvérünknek.
Pénzt á ri órúk a buda pesti lelkészi hivatalban d. e.
9-töl d. u. 3-ig. AdóL, e löfizetést, adományt átvesz
Gál i\Iik lós pénztáros.

Halottaink.
Kalivoda Perenené szül. Kricza Ilona (Toroczkó)
58 éves korában Budapesten elhunyt. Nyugalma legyen csöndes, emléke á ldott!
Horváth Ilonka 17 éves koraban meghalt. 1stenünk lelke őrzi ifju szép álmait s csöndes pihenését!
ö zv. Szőke Fer encné (apácai születésü) 57 éves
korában e lhunyt. A szenvedések után legyen békés
nyugodalma s édes pihenése!

•

•

•

AlIvt.í nylélrál, paraszt-, piktor- és transzmiszs7iólélrákol. négy-és kétkerckü kocs ikat, és teljes

I Telefonszám: 205..34

.. " kD,yha-II," d" '"kal
t<lliJ,!jk:.t, Itlt,:lil hordó larg\mcál,
tr3~a~sok.1L kádakat, aS7fa llvedrct. hahm.:st,ldllt. nyclckcl és
mindcn cpilkclcsi fnszcrsz..~l11ot
prompt r:lkMrról sl.átlit

Telefonszám: 205·34

l't'He8 kon\ho" ~ll'lIkmllrn·, dösJCobll-, fOrdö· .-----.uObll-, cldtd.wblj·, lnolJÓkonyhll" V6116t6s::obllbutndc:thtk ét ejre. kellékek

Mindenfel!: eMny, kon)htls:te r, kon)'he.
gépek, kOlönleges fö~ö- es !lOlem~n)'.keu.íle,
hez "tiló e':tkö7ök. OIJ~n htt:tlt1,16,i cikkek

,

V OilS-

es háztartási cikkek szaküzlete

Budapest. IV. V'mh'z.körút 6. szAm. Központi vAs'rcsarnokkal szemben
J.'ljttl~tTl kb"l II Iw.:t'ln/Q idhlllr,- m/,j td,-inl/' ttd 1!(lgy !'úlwl:ztd,:ball t'mlrlak NlktcirOIl
,~z, Itlarlll~', {aflÍlflik. ~·ok,<:ztQltök. J,.·oluhadlt 1t:iik.. ká/yflat Iűtétd,', t ü.:iszt rr k. ~zénlapátok ,
lltlrfí zsI of}Ii~' , 1/{1I111 Itka JXI r6k ~t b.

Fo/uton/uú kttlylllikat lt il"!1jobb gyúlltuillyokb(il iont jut(inyo,'mll s;:úllitfl'lk tekint,ltdll kiizr'rtl, 11 Ulf,;ti ii~,~z/'J,.·dltdéscitlkl·('.
flitrolwlwknllk rlflg!lobll l'Nl'/nél '·,cd t·tzlII{lIl1U/ árba" /iz('ihi kiilUlllitisckff adu Ilk.
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