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",~r. I.I\'J , 

A lélek az, am i a biblia lanllása szerint megelevenIt, de a 
szen'ezel ad er/U. A rettentő nyomorban, a nagy dobzódAs után, 
n lélek megmozdult minden tArsadalmi rétegben. A kÖl1nyO keresés 
elHint és ma már az emberek munkát is alig tudnak kapni. 
Az emberben nz önleltseget adó elbizakodottság kezdi elveszI
Ieni hajló erejét. Helyét il rem ény és bizalom lelki ('Teje 
kell, hogy átvegye, ha emberhez méltó becsUletes kilzdclcrn re, 
kitartásra és szereny , de biztos s ikerre vágy unk, A nagy sikerek 
és vérmes remények ma mar nem válthatók könnyen valóra, mert 
a tarsadaloTII egy~nletes nyuga lma , nz egyesek kalandos ler\'cit 
mind szllkcbb terOletre szorltja , Az emberek kezdenek a kil lsöscgnck 
va ló élés helyeit befel é való életel : lel ki élelet élni Ez a nagy 
lelki átalakulás minden koru nk ol jelzO I dő ben észlelhe tő volt , dc 
lIem sokat" t ö rődnek vele. Pedig a társadalom egyetemes érdekeit 
szolgáló nagy kulturáli s szervezked ése k mind ig az ily befelé való 
lelki élcl korszakában mentek végbe. Az etgyengltll cg)'csek lle k 
mcgncrvezclt ereje ad la ezt a tÖl11 egekre haló I1l1l radll ndó erdt, 
am il az egyes kullurintézmények képviselnck. Term észetesen elck
tOl kmönvála3ltva szemléll:ndOk a nng)' I! " ldn~ág, pompake{h'cl t's 
pazar emlékei, amelyek mílvés;ti sze mpo ntból képviselnek más 
iranyu értéket . 

A Trianon utáni nyo1ll0ru llégos állapo tok közölt is a I~za
kitol! részek magyarsága Iii lelki életet kezdeti , és uj a tkoMsokrlt 
k~pes erejét mutogatja minden ulknlmas teren. A mi cl~uklto.tI : 
ságunkban a mi gyengeségnnk is kezel crOt mulnln ;, .Az eddigi 
egyhLhMrsndatl11i munkttsság kezd kihOv nlni t's 11It' g I7mo~(HJn l 
Alak a Iilcrvezk"dési tunetck, umety!!k IIHII:\1kownk, s:tcrll1 tCIl1 
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igen kedvezö jelek, meri a lelki· élet megmozdulásának a kilejt,zOi . 
COlli lrucliv actiot kivánnak II lelkek : eredményt aka rnak látm az 
emberek. Ez II csonka-magyarországi magyar lélek életerejének II 
mi szétszórl hlvcillkbcll v,,16 eJötörése. A magyar lélek egységes 
ereje : II lömcglélek megnyilvánulása cz. 

Aki k ezekkel II lélektani Ulnetckkel álfogó szempontból, 
sociologiai szempontból foglalkoznak, azok ezeket II ielens~gekel 
mIndig alkolO mun kára luúlák felhaszná lni. Ez II megérthető ma
gyarazllla az összes egyháza k szokatlan szervezkedesének és tevé
kenységének. ~Ini akarnak. Mi, kicsiny egyház, a lllicrocOSn1QS 
életét épugy élj Uk, mint II nagy egyházak az O éleHlkel. A mi ve
zelOink is fokctzotl gondossággal kell, hogya mostani megeleve
ned~st jóra irányII sák ~s egységes irányu célkitüzéssel a siker! 
biztoslI sák. III minden egyéni hiuságnak hállérbe kell szorulnia, 
de mindenki a saját tevékenységét a közérdek szolgálatába kell, 
hogy áll IIsa. A közérdek érzékenykedésekel nem lOr, meri az 
emberi gyarlóság ncm állhat ut jába a nagylendül etü fejl őd ésnek . 

Mindenkinek meg van a munkahelye, ha megkeresi, anélkül, hogy 
mási a snját erejének kifejtésében zavarna. Csak nem szabad a 
köz~rdek l Ol elté rő egyé ni actiokra törni. 

A hivek nyilvánlnrtásba szedése a he:lyes organisatio alap
feltétele. Mindenkit ismernünk kell és mindenkit munkába kell 
AlIill1 t1unk. 

A hiveket nz un itárius szellem kell, hogyegységbefoglalja 
Ezt a célt szolgálja II helyes beimiss iO és a kifejlödésben levő 
Iratmissió. Az összejövetelek is ezt ápolják Minél több, és min él 
feS'l.le1cnebb. barálsllgosa bb összejövetel kivánatos - amennyire 
ez a mi viszonyaink szerint lehet séges Ezekkel szorosan egybe
kapcsolódik az egyhttzközség nyilvános könyvtárának Ugye. A 
szellemi élet egyik gócpontja. 

Ime, az un itárius szétszórt erők megszervezésében mutatkozó 
nagy erö. Nem lehet kéklkedni, hogy Oszinte jóakarattal ebben 
az un itárius erO concentratioban es egyhAzlársadalmi szervezke
désben mindenki részes Óhajt lenni. Mindenki érezni fogja : a 
szerv~zet ad erÖt. ( ) 

, , 
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Jótettek. 
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Erlilu : SEAJ Ml SEG! 

Kold .... . "t.,;&m 
Nnn UCllt, aaJr. q:)I tulaJ. 
Oduud!q ast is 

Anna, Jei .I.oldllwbb. 

S lncn 1rbn)'l'Íbm 

Ott lill flhir laJlOn : 
trlikr : EGY VAGYON, 

En.d~6di SciNior. 

Az első parancsolat. 
Az !stennel( első parancsol ata igy hangzik: .I!n vagyok az , 

Ur, vagyok a Te stened, ne legyenek néked idegen Illene d én 
előttem," Az ember életének iránya, gondolkozásának, cselehd~ 
teinek, egész. jellemének sz. inez.ete tényleg allól függ, hogy komo
Iyan , valósággal komolya n veszi· e ezt az. igaz.ságot? lsten legelső 

parancsolalában erre figye! mez.leti az. embert : Ember: sem gondo
lataidban , sem terveidben, sem cselekedeleidbtn soha szá mltáson 
klvQl ne hagyd, el ne feledd azt a. tényt, hogy En vagyok, Nekem 
kivánságaim, céljaim, megváltozhatatlan örök törvényeim vannak, 
ez.eket a törvényeket ~n kijelenletlem a természet vi lágába n, ame· 
Iyet megismerhetsz a történelemben, melynek örök lanulsagai elő t· 

ted vannak, lelkiismereted be, melynek szavát el nem némIthatod, 
a szentirásban, az Ur Jéws életében, ak i ről bizonyságot teltem 
velem számolnod kell , akármit akarsz, akármire készIlIsz, akármit 
tervezel, el ne feledd : Én vagyok. Osei nk ezt Igy fejezték ki : 
lsten se nem késik, sem siet, mindenhova elérkezik, 

Valljuk meg, hogy mai élelOnk nagy erkölcsi lerom lásának 
legelső forrása az, hogy az emberek nem számolnak azzal a leg
nagyobb lénnyel, hogy Isten, a hatalmas lsten mi ndenekelőtt figyel
meztet arra : En vagyok. Mindennel szoktak számolni az emberek, 
csak ezzel a legnagyobb lénnyel nem számolnak. Pedig a leg ha· 
talmasabbakat is megrendItő, keserves tapasztalatok lanil ják meg 
arra, hogy a legbOlcs~bb , a leghatalmasabb ember sem hagyhatja 
számitáson kiVÜl, Ot, az Isteni, aki szól : en, az Ur vagyok, 

Az elsO parancsolat figlelmedet arra, hogy lsten van. Isten 
nem csak voll, hanem leu, O örökké van, Vele, az Ö akaratával, 
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parancsolalaival mindig számolnunk kell, mert Ó minde~kire, ki
véTel nélklll mindenkire nézve változatlanul azt mondla : !::n az 
Ur vagyok, a Te Istened . Elém senkit és semm it nem helyezhetsz. 
Sem mIvel és se nkivel nem számolhatsz addig, amig Vdem nem 
számoltál: Ne legyenek idegen :steneid én elOIlern I Ez ped ig azt 
jelenti, hogy addig is, amit eiértUnk, ezután is, amit elfogu nk érni, 
ISlen ál131 erjU k el, Aki ez isten i parancsolat öntudataban él, az 
olyan ember, aki tudja, hogy mlOclen szavaért, cselekedetéért nem 
a megtéveszthetö emberek nek, hanem a meglévesZlheteLlen ,stennek 
tarTozik felelősségge l. Va ll juk meg, hogy az ugynevezetl modern 
kulturának veszélyes hatása egy~tlen téren sem hozott olyan káros 
következményekeT felszinre, mint éppen az erkölcsi téren azáltal, 
hogy az em berek széles körében elnemllotla divatos jelszavak kal 
kiölte az Istennek felelOsséggel tartozás öntudatát. Pedig e nélklll 

. az emberi lelkiismeret az, ami a hajó i ránytű, a motor fék nél kUl. 
Az ISlen által meg nem kötött lelkiismeret veszedelmes dolog. 
Nincs törvény, melyet a lelkiismeretében meg nem kötött ember 
ki ne játszana, szentseg, melyet meg ne gyalá2 na, erény, melyet 
el ne árul na, ha' az érdeke ugy kívánná. A sajá! népOnk, a világ 
erkölcsi elete megu julásának munkáját ezérl kell iti , a legel&6 
parancsolatnál kezdenOnk. Ujra a lel kekbe kell vésnOnk , életOnk, 
munkánk, céljaink és szá ndékaink fundam enlumává kell tennOnk 
az apostoli figyelmeztetést: Ne tévelyegjetek, ISlen nem csufollalik 
meg. Lelketekböl soha ne enged jétek kivenni a nagy szót : tn 
vagyok a Te Istened. Az ember, azért ember s csak addig ember, 
amig hCll1 ja ezt a szót és érzi fe l elősségét ez isteni szó kölelezte
tésével szemben. 

JI II 

Istentiszteletek sorrendje 
1. A KOhtir,·utCBI templomban: 

F cbu.6.r 2-6.0. d é l e lött II órakor; 

B A RABÁS IST VÁN_ 

Fcbru6r 9-é n. d é l e löU II órakor : 
.JÓZAN MIKLÓS. 

FCbru6.r 16-60, délelött 11 ór6kor : 
BARABÁS ISTVÁN. 
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Fe e 
.. u6r:l 6 " . cI.<I!:lc:l6n to 6ra.11.o.- _ 
PE IdŐ iSI'" S. -

F ' b.ru6r 9 en, d."r'6n 1.0 l15>rak.o.- : 
DR- « S'Kl GA. r OR 

Február 1~6n. cl~el,6n .0 Ó,nooknr : 
Da... CSNJ GJ.a(,lJL 

A Dávid Ferenc 
~;;; .,Ud b;~"lk<$? :1 ~ k liudl!~ ej 

No r-h~ Ha pttk ~ .,J'q. 
k:ri&:iti1. il Wiid facoc u agh fiipaat sok 

Dr_ S .. bEfj i:mú e rak«iai taNt_ ?ti 
}iqlM! il [}a.id fOdK 8m.wtfDtté.d. ~ ~, Da 
mlajdool4:pr _ rlldylika nasa es csak kisö 
rih;ma:Ql 18=g ?l ~ &*Iugj tq tlJlÓ ~e. 

k .. r~,iJtásot "finni ime npt d bii. aiu". lritoJdblil ck! 
"hl Iri.. ~ ?l. il mqgilbl'it';- I is,. ~ Ohid FaUK I:' ~ ' 
Sz.a ... :t MNly t"'; ' bra t'Ob. é. 15l9-beD ;urs t =&ét d,. z:s:t 
ebbt SJ . ' iét tuitisait6l kg~ meg BorbBJ ul is.. bt"it' 
DáTid Fanx-a Sanram, 15 id'!noir 5-m ~ k.ek 

- tlLm - Hcb&tJ' MityU!aJ. tkluLi 
sz:erene mina Iiuti , u :t.CÚ iDt: 

CS3t eppeo );urióz:rrmktppui pm,it.jn z=;q,. Me a laklts
Tili E:1!tmü mnlt b; dK, 25_-i srimá'3aD il ~pirifimD: is lMar i
sz:óInak il Diód uagP.rtl)iiboz s az q:ykorv kú:ft EdJ{.,fsinf 
eg]UiV st/! ohid Fe:se:oc: sze!l;' .,ji! Sd' ha tjit mrg , A ~ 
lmel)" ~ Ohid F_ob-1.\áiriY\-al is sroIgi l" 1. többi ~ lon 
an is toqlbOlJdtJ.. bogy 61. mar micI [)idd FoeUL,CI. ilmoüal 
fOjtDnÜ, meg.. 

Annyi himnyos.. hogy ha a BOrbBY ad!lm bd) 5 k!;:r. 
Dd, il DivicS FtRDC &rajÚJ tt\i*ilai kell 

Az futesító olvasóihoz ! 
A budJip ri - nnittrius egyMrkft.t;.tg k"r1n,1i.~ I~)Q d«-. 

l5-éD anon 61esc:G at. ÉrtesilŐ abkjit IDtgrihwwna. EzuIÚ ar 
Umtirius K0z:J6Dy formijibaD jelenik meg b;t\"QII,tJi kftuel 
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A sok h:ttrnl~krn vtllÓ lektntcllcl n l ti ItnlMotatol hOLIII, hOHY 
1930 nu\rciu! 1-11'11 kCldvc 9Z I!rlcsllOI cllnk 1l/.0knuk resztIc kl1ldl 
meg. akik addIg hlUrnlckuiknl rCll íluik cs lovábbrn h~ clOlllclnck . 
Akik nem ludt1uk ciOflzclnl, dc (I'l. I! tlcsHOI 111l:~1 1> J6rnll11 :lklll'Jflk. 
nlveskcdJcnck II sxcrkcsw~sé!le l Jcvc!ctŐ1UpolI e.lcslli!1llcs Ing)'cn 
pcldán}'OklH kern l. 

., __ x ___ , 

K' relem könyvbar6lalnkhoz. Egyhb:unk könyv!6r6nuk 
rendozoset megkozdellük. Aminl látuik lyon lok könyv. folyÓIrot 6s ujdg 
van, amolyekból egyes számok. illetvo évfolyamok vagy kötolok hi6nyoz
nak. Aua! óli szerény kélóssol fordulunk lohOl szot/lloU köny\ b:uAtalnk. 
hoz. hogy sziveskedjenek nélkülözhelti könyv-, tolyÖlra1 ös hlpplJ ld nyal. 
kal egyhilzunk könyvlaraba beküldeni akár ajnnd6k. akár öröklot61 vugy 
caereképpen, hogy lehetőlog kiogós:dtheasUk hiányos p61d6nyall1kdl. Tehát 
barmifóle könyvet. ujsÍlgol. foly6iratot vagy kozlratol halás köszönottol 
fogad könyvtára részére éa az adakozó kivAl1sagnra duplum póldnnyalból 
ulvesen viszonona az adomanyI. a Budapesti Unllárlus Egyhbközség 
(V .• Kohiry·u. 4. sz.) 

l hzl6 Gyula, könyvt6ros 

A Pcrczclul Ko:rna f'lóra Unllarlus LcáuycgyesUlet /I hóna p 
2. és 4. negyedik vasafllllpján délután fél 4-kor tarlJo OIését II 
a Tanácsteremben. (V., KohárY· II. 4. I. c.) 

E/6fiztl6lnkt!l a ,yarjs~gos szereteltel kerjUk, s~i vcs kcdJenck 
htalralékaikal bekUldcnl. 

Dr. Tóth György kuriai birO, egyhátkOzségi gondnok a tyánk~ 
fiát IOdOgyulladás támadta meg. Orommel adjuk hirIII, hogy a 
kri:tisen szerencsésen átesett és teljes gyÓgyulás utjtill V/lII . Itt cm
IttJUk meg, hogy a Dávid Ferencrő l tartott fel olvasha, az Unnc
pél ven clhangzott löbbi bcnéddel egyetembcn, klJlőn fIlzctben a 
napokban megjelen Ik. 

CHrktS1.C:5apaluukbo1n nagy az OrOm. A nyári láborods cgyik 
~egnagYObb gondját vállalta magára Huval Jenő Bu(lafokl edértn:yllr 
IKI'LKató atyánkfia, ak i ~ P. értékU tábori konyha. fOlllzcrcléll8d 
ajándékozta meg a Ilukat. A nemes gondolkozásI! emberDlIrllllólI""IIt 
ezen a helyen ri hi.\láSlln köszOnl a Ilcrvezö' bl 'lOt!ság. 
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Ado.,.I.,,.. V~ni Em~ln~. üra.lZony, SznváJvlirosi lakot, a 

PerceI né Kozma FI6ra Un1!ánus LeányegyeslIlet könyvtárAnak • 
Magyar A,uonyok Lapja 1926. évfolyam; száJnail ajandékotta. KO
uoneltel nyugtázz.uk és rendeltetési he/yere juttatjuk. 

A Ohid ft'rtnc filléralapra adalto%uk: Gyarmalhy M6zes 
Oyarmathy U sdó, Oyarma lhy István, 400- 400 lill., ROs7ne; 
Va léda. Máthé LajOI, 200- 200 fill ., Székely Sándor, Albert Jáno$né, 
J( 0- HXJ fill. Borsosné Wendler Irma 450 lill., Osválh Albert 
300 fill ., d r. Hédervári Hugó 600 fill , d r. Székely Ákosné 1000 
fill ., dr. László Albert 300 ml. Eddigi gyGjlésU nk 121,511S lill. 

A% Unitáriu. N6s:zövebfg Ittgjuintl k törz.llkönyve-the céljá
ból "Belép!!lI; LtiPokat" küldtünk lIz-él. Kériü k kedveli Testvé. 
reinket. legyenek lIZiveack ti kéz,hez veli lapoket kitölteni. II 

NO.z-öve t tlé~ eimére (V. Koháry u. 4.) vltltlzbküld eni. 
Ezu1faJ kérjiJ k ti tll"dijak beflz-elé"él ls. 

Az Unitárius Nósz6vdsig. 

H .. lot/aink. Joó Mihály Máv. nyugdljas jan. 13-á n Rákos· 
palotán, Frank Rudolfné, szU I. Mol ná r Margi! Kispesten, jan. 
18 án, Illés Lászlóné, szU I Szász Jlona jan. 19 én Bptsten és Kiss 
Sándor ny. énekvezér Pesler2:sébeten , jan. 2 1-én a jobb hauba 
költöztek. A boldogullaknak nyugodalmat, a i:yánol6knak vigasz· 
lalódásl kívánun k. 

k in Sándor ny. ének vezér atyán kfia r. hó 2t·én 78 éves kG
rában csendesen elszenderült. Előbb Adámoson, késObb - nyuga
lomba vonulásá Ig - Dicsőn.en l rnártonban volt énekvezér. Aranyos 
kt délyU ember, hűséges, kötelességtudó mu nkása volt egyházunk nak. 
Néhány év 61a leá nyaina k nerelO körében éli Pesltrzsébelen , onnan 
n6Utotta magá hoz az Ur. Temetést január 23·án délután voll a pes t
eruébeti Itmt'tO halollas házából, a város hal6ságainak és az Ö6liZeJ 

vatlá1;fe/ekel.t tck vel.elöinek l isztességtevése mellet Kiss Irén és 
Jolán lanlt6nOk i,lyermekei és Kiss M6zes ny. igazgató 'anlr6 és csa
IAdJa s e~yházunk gyászolják a kedves em lékezelO boldogultat Pi· 
henJen cscndcsen! 

A Br"5ui Sjmutl Unitárius Ifjusági EgyesOlel j6hirU bálját 
az idén r. évi febr. 9-én tartja nreg. A bAl bizo!lsjg mindeni 
elkövet a siker érdekében. Akrk esetleg ne m kaptak votn .. meg' 
hiv61, fordulja nak a rendezö. bizottság elnOkségéhez, IX. Rákos-u. 
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3. Ill. alá, ahol il báJra vonatkozÓ l1lind~nnemU IOlvilágol]MI.al 
kl!suéggel IIzolgáJ a vezetőség. 

Ytbru.ir h~viban is lentillzlelel Unkel a rádió nc m kOzvctrti, meri 
Icrnplornu nkal tuk reggel 9 Órára lurJ ták volna kapctlol ni. Ez al. idú
pont nek On k ncm alkalmas I igy le kelle tt mondanunk a kOzvcliléuOI. 

KerestItItük: Egyed Piroska habelIát, Tó th Erzséhel· MárJlIl, 
Ulrinczi Sándort, Szentannai Irénkel él Inná t él Dénes Jáno,,!. 

Az Amerikai Unitárius Efyhh lOrIéneiéi az iskOlás növendé
keknek lebr. 15·én él 22 én délután 5 órakor mulatják be a Ráko. u. 
kápolnában. 

Dr. V.ug~ Béla tgyh.h:i főjegyző alyánkfía felolvasása Dávid 
Ferencről kOlOn fOlel alakjában is megjelent. Kapható a lelktid 
irodában, V. Koháry-u . 4. sum. 

A Kcru:liny magvető 1929. nov,- dec.· i súma a napokban 
jelent meg. Az ertékes s'lám h01.1.<I a Kol01.llvároll cs Déváll elmon
dati el Dávid Ferencről Iz,óló O&l5z,es benedeket és fclolvaaálOkal. 
A fOu:t kapható KolozsvároU. at Unítáriul kollégiumban . 

A Kudaputi Ohid Ferenc Egylet jan. JI -én. délulán 6 Órakor 
a IX Rákos-u_ J . 51 alatti kápolnában felo lva5Ó ah!lil tart. Felolvas 
dr. Gelei József s%egedi egyetemi tanár, atOrOklél néhány kerdélétlll. 
Elitély után tea leSl . 

.. tntkH könyvet n ifjudgnak" mozga lom ciljaira egy-egy 
énekeskOnyvet ajándékozolI az iljuságnak: Borsosné Wend ler Irma, 
ifj Józan Miklós, Józan Deuő, Józan űyOrgy, Beke Móze., Egy 
énekeskonyv megdltási ára 2'50 P. KérlOk híveinket, hogy il 
nemtS mOZgalomra minden unitárlu. férfi é. n6, küldje be e tJe
kéty Oliugel hadd zengjen az Ifju ajkakon a régi nép zlOltár, 

A Ptrce:lnl KOlJIUI nb .... Ldnyentflükl k6nyv!árt . zAndékmlk 
berendezni. K-érj llk olvalÓinht _ akiknek van nélkll /özhell) olyan 
kOnyvllk vagy 10Iy61t31U., pid. UJ Idllk Ilb , amil krdlUO Idnyok 
hasznilhalnak k olvuh .. ln .. k lZivt'lktdjt'ntk odaaJándtkmnl 
leányaink uimjra Az adl1mányokal a lelkb:z:i biuJal t.milc 
Y. KLlbuy-u -4 n . alá - kt,jOk. 
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