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Szerkesz tolség és kladóhlvatat
Bud.pest, V., Koh'ry-utc. 4 .
Tele/on Aut. 114- 24.
A budilj>llsti unitart us tgyhizközsig
hivatalos lapj ••

1.

Megjelenik kéthetenként
EIÖflzetéslllr.

egy 6"re. . .. . . 4 pengö
Az elol/izetesi dijak a lel készi hivatal
eimére küldendók.

F6slefkesztó BARABÁS ISTVÁN. Felelős nelkenlö JANCSI LÁSZL6

Ki vagyok én?
III állok fl sírok es az tg közölt - egyedül . .. I !::n - es
velem szemben a Mindenség I
Ki vagyok én ?
Tes t vagy lélek- ?
Amig ezzel tisztában nem vagyok. nem ismerem magam.
Tarlozom magamnak és ti Mindenségnek. melynek része Vllgyok azzal. hogy ismerjem meg magamat s helyeme! a Mindenségben, - hogy tudjam. mi bennem az érték és mily célból s mi ként
használjam azt ?
Felel ő s vagyok azé rt. hogy fl valót önmagam megta láljam.
vagy legalább azt kutassam szüntelenül életem utolsó leheleté-lig,
hogy megközelithessem s minél villigosabbtlH láthassam azt.
Testemet látom. lelkemet nem látom, de mégis tapas7.tolom.
Vajjon lelkem csak testem, agyvelöm és idegrendszerem fizik ni.
életvegytani erőinek működése-e, vagy más fel sőbb valami . öndlló

UW-e?
Megvizsgá ]om. összehasonlitom tl keltőt .
Testem anyag. Az tlnytlgntlk három dimenzi6ja va n : hosszuság. Szélesség. magasság. Osztható erő művi uton. fizi kailag. vegytnni és villamossági uto n.
'Lélek al au érte m !IZ emberi testt el ka pcsolutos Oszt On, ~rzO' ~S
lleltem l erOket. S~eflem a z az erO, a mel)' észre veu , megér t, lIo ndol kodlk,
It él, a lkot - e te' tszervue116 1 et,.ontan tekin tve. S~"em i lélf'R d to,:stl d
kapC$Ola tos szellem i er6.
E clkkben N~o~ u y l.~szló DenO d, . o rvos . A z em beri létek- et mll
kOn yve meggyőző term~ uel1udo m iln yl okfejté"é t ko,· ctten ,.
E~eo cikk folytilMs81 .Viln.e lsten" j!s .A z lsten <'s emoc , " etmc n il
kO\'ctk"z ő tilp"zdmatnkbiln jet~nnek mcg .

/
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Atomokból es eukel kile vö még kisebb réuekből. elektronokból 6J1. A7. 6.11yag á 'hOlol hatlftn.
Ezzel szemben le lkemnek nincs kileJjedlségc. Lelkem, én.em
evységcs és 087.lh61nll(\" II bór lelkem I c~lbcn. anyag bH" él. füll!lellen az 8nyag menn yl",cgétöl. A szellem InkHrékoskodik, fl fizika;
lermé, zcl p8Zl1rol.
Az 8ny8g érzékel hc t6. látha tó. tapi n.hsl6 de Itiktm vifdga
ntm érzéke/heló, ntm ld/ható, nem tapinllloló. De ami nem lál.
hAló, arról még ncrn á lhthlltó,

8ZelOlt

ft

parAn)'; bncilJ usok ol

szá mla lan csill agot. M ost.

hogy

II n

ho!:y

ncm

létel;iK.

véll né lkOIi

ezeket

lelc8zkoppul. ncm IcUek ezek Jelezökké.

Nem

16l1uk

lovolsilgho.n

lt'ltjtlk

mikro8zkOPP61

m~e1 6U

is léleztek.

lévO
és

Nem

]útjuk az é le t ke let kc 7.ésH sem. 6 Z e r6 1. az ösz tö nt sem. Sok minden t fogunk még lll tés unk bi ro da lmil bu foglolni. (lmirá l most meg
ne m tu d unk. A lli thatallan lé tező k terü lete s o kkal nagyobb. mint fl
IlI toUo ké. Az is mere llen te ríllete \'el/ telen . A fejlödés utja belllthtltIl tJ an nIlIt)'.
Tesle m él ő onyolI(l (Iz anyagcse re és ki választás fol YlImiIn
á lla nd óa n vtiltozi k. sejte k épil lnc k és p usztulnak. Ellenben én-em
dllandóan egy tS ugvaaa:!, változal/an rgJ'ség matad. A Ilyelmek.
ifj u ét felnőtt e n-e U llYllnft~ lll. egyreg mu ra d . Ila bar ké pzete i \'álloznuk. Az agyvelő és ideg re nd sze r onyagll is vá llozik. de vajjon
lll. é n. II tud a l egységét nli ttutja fen n . . .? Az a gyvelö tö bb
vegyi lI l ke t reszbő l lill. de ez~k nem Illkul lll bStlk külö n (I go nd Ol.
kodÓsru . Mi 1\1t a l ("IlyesUine k e ze k . hogy létre hozzók {\ gondololot,
u belso "illig egységét ? A sze llemi lélek /i llul. lI'o tl'.".Juk)

dr. Ujlaki Gba

Tanévet
megn)'itó Islcn1isztelelOnk szeptembe r l il ·én . vlIs{,rnll p déld6h I l
órnkor lesz a Koh(, f)' uiCIi! te mplom u nk ba n. Ekko r fogjuk nz ö rökkéval 6 Istennek úldllsllt kérni tonul6ifJuSllgunkro. hog)' ttlrhJll meg
öket nl. 1930 3 1. ta nhbe n ill jó eg":szséwbe n. jó elő menetelben II
n .Olliknek ö römé re. htn:lÍnkntsk és onytltzen tegy hli:w nknlik boldot/ uIA.tUD. Ton6vel nehezebb kör ürmé n ~ek kö;.öu méi uligha kezdtünk.
leh6t DnnAI fokozo11llbb nlt1 rt~kben Viln .~ük,éllünk a rrll /I bel,6
kellYelemre. amely 11 nehéz megpróbt\titl1l\Ro k közö u felemel. DZ
tlkudólyokon iltsct.1il. fl rm lldl le.'1'1. lJ ktme riJl 1 Jei ke t feJüditi. mr'1t

UNIT..\I<IUS t.I<TE~ ITO
\'igtllulnl. er6sil, ,tddmez, dindllirtI sl,,,,il egytlrt\nl E:cért ti" c;rok
ke",rdemérl fogunk im6dkozni ltmévnYltó 1~lenti~,. ldet űnkö n, kérvtl n
(UI Istent. ho",y vllc\lj'osihm mell' ti l! ifj(lk elméjé!.
crö.itse mclC til;
tlpdk lelkét ~ ligtl.s.dtllja mcg til; unylik sú\'ét, ul;okét nl; unytikél.
nkiknek ft IlItIi nehéz idökben ti legnehezcbb ft sorsuk, lévtln HZ
Ö ilondjuk ti fiUé reknek beo~lllsu ,
A v(IUilsIMil(is szeptember IS-én

hétf Ön

kel;d Odik. Minden
ttlnuló a ItIkásóhoz legközelebb esö c~opo rtbtln köh:les jelentkezni
ti szepte mber 15-20, közé esó hétnek I.lzon II napján. umelYt:n II
1ft kása hoz legköl;elebb esö csoport hillt\nÖr6.)tl turtutik. Csoporijllink
ti kÖ"elkezók;

-

H étfő

2- 5 VII" Arélltl

út

25, l>oI.:. i3k.

3-5 VII I.. Csobó ncz u. I. elemi isk.

2-5 PeslszentlÖrinc, W lassics utcai elemi iskolu
2- 5 Kispes!. Hungária uli elemi iskolll
Ked d

3- 5 I. Fehérvári ul 1 sz. polgári iskolu
2-5 I. Alti(a utca I sz. főgimnitzium

Szerda

2-5 ll. Medve

-

5. polgári iskola
2-5 Csepel. Templom léri poh;óri iskola
2- 5 Ritkospalola. Dobó utca 4. polg6ri iskolu
U1ctl

Csütörtök 12- 1 VII . Erzsébel nöiskola
12- 1 IV.. Cukor utcai e lemi iskola
2-5 X .. Százados u 6. polgiiri iskola
2-5 VII .. We!!8elényi u. 52. elemi iskola

2-5 Pesterzsébet, Erzsébet uli elemi iskola
Pé ntek

2-5 VIII ., Práte r utca 15 sz. leimygimnitzium

2-5 Gömb utcai elemi iskola
3- 5 Ujpesl. S'It. István téri I. sz. polg. isk.
Slomba l

2- 5 V" Szemere utclli elemi iskolft
3- 4 lX., Gyáli illi elemi iskola
6

VIIi)'

7 V.. Koháry utcai lelkészi hivatal

Az tlláhulott csoportoknál villtozitsok tö rlenle k. vagy helybe n.
időben. Ezek fl v6ltozHsok jól szem elöli larlandók.

•
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HIREK
E.yWDtnk k'5nywtira S7.eptembet hó 14-en megn)'lhk.
t:iI"lItllJnfI orAk : ,kedden es csütörtökön d . u. 5 - 7~ig, v&!:;limaj)
1.2-J ...II;. A ktiny \1i1ri 6r.6k ala l1 II tegok bannH8e könyvet olvas-

-

ha tnak 1'1 kf\TU~ ár nely i"tigé~n. ~tiI kölcsön ill k a phatnak kön:r ve\ II
m ilr J,.Uarru:ot1 tankön)'vekb51 cs szt",pirodalmi. szórakoztató mOvekból. Tflil'!;l:Ígi djj CR)' napla rj !h l'e unilédusokmik 50 filler, més
vtlJlElsUIl\..-nak ] pengő. Aki e k önYI'!émak gYBTfI,podástit bérmiMle
k1:m.,1'\'ve1 Ü'In'házi tftTtalmu. i!!kolai 16nKöny, '. jegyzetek \'agy segéd-

könyvek t:Ryelemi hallgató k relizere, !lZepiroda lmi mG, spor!. stb.)
VlIl:Y penzt.ldom6nnys l előmozditja , Istennek lelszö dolgot cseJekszík
és n,.vét is rnt'4:Öl'ökili ez &,iand éko.zoU mu tébléjim.

Unit.rius Iratmisfiziónk ,is megkadelle oroúköd6lét.
lstennek, flZ erdeldö di:s iriml6 Igen nag}(- Uniliirius
litr~'u könyve in k letieszlesere .helyb ÖI es \'idekrö l miir 33 lelkt"8
hll'ün k kllpöl1 l.ijlmlásl. - .A k ert miil'ck sze.lküldesét szeptember
hó e llló Jelében megkezdj ük. - Az jratmisszió .hh·a!alos órái : mint
a kÖnyl'lérbBn. Könyv!ilr és Ir61misszió: Budapes!. V., Koháry u
A. szi1m 81all " 60.
Uszló Gyula
kc.ny,"\';ros t:! s ..z1ratmlHszió "czc!(;j"

"HlI.le

B JÓ

Az ÉrtesitöL olvasóit ru:ról "M szerencsem er!esileni,

r.

Itlp kifld OJ tisztel
e,:i sze.ptf;mber ] -Iól tisztelendő )BOcsi
Ltls:d ó hiioklll.!ó lelki$z úr volt szives v S[]9In Í- .At eseUeges reklllm uciúklll t. elmizeió mk méltóztassaoak ezuta n hor.záinlézoi. (\I ..
" h!ln. u. '. )
Baralnis IstI/án
~~U
sz.
hOg}'

II

Felh iyas

e l ojeg)"Zésre.

K Özludomiís u. hogy MiJ.. á
Egyhti,zi Közi(!"t1ZgHIi"ls i joga mil miir ki!zinltbtlo is ri! kBsug. Jol
tudJuk nzl lll . .hol3' e nnek mti mer joglörlenetJ. érteke nln. BzonbtlfJ
11% ,,~'htlz ""'-zeló embereinek ezekre a szemponl okrB IlIen IIr,kllZor
IIzi.iks t!Ruk "em c..onke.m!lgyarorszilgOl1 ebhöl fl mu nkilbóJ, ludom il·
IM)m szt:[ln l. ein' l)tíldau)' 8LfJC1i. Jóllehet ti. vikitti ulI. al' ellpt!Tet' es
lelkészek könyl'h'arúbttn mell kellene. hOgy legyt:n. .Egyeni 1IZt:111-pon lok .1; .genye lbetik e mun ka h=iifcw elfive leidel Ezek mdl-

UNITÁRIUS l!R'fE'sITO

r.

tolluk arm. hollY Uli. év 6Kzén" munk" Ifép, IIOk:"'~om.,h;IiI'1 kerellzW/ vi!ly~m. A7. áru nl'. eliltillitnndo példl\nyok IIzt',mlllol rU1I1I
Ak,k e munkril meg!lzerezm tlkurják. aziveakedjenek JelenIkez",.

Dr. Tdth Oy.

Egyházi 4inelclc.r léte!:lUléae mindny6junk révi óhaJt6lQ.
Kebli Tttndl:,unk F evi m6n::. 3-án tanolt lWüléB, hal6mzllhl érlelműben IIzereteUel ké rünk fel minden énekelni ludó éli lIzeretI5 I!I/YhÓz!a!l"unkat - nöket éa férfiakal egyaránt hogy tu: énekkar
IIlakuJhalii:la céljliból jelentkezzenek egyházunk írodájéball. Célunk
ellyelöre eij)' vegye!:lkm nlakHullu. amelyel awllin a férfi kar kiiv~l_
hetne. Az iv ki van léve az ellyh. írodlljábun ti. múklJdö-tallOk b
az énekkar ülIYét előmozditását kívánó pdrloló·ttlllok ré,zére. Kér.
jük /lZ aláírásokat !:Izep!. 15· ig. vagy levél utján II jelentkezők szi.
ve!:l nyilatkozuhtl. hogy ti munkát minnél hamarabb mell"kezdheMük.

P. Gy.

I Kösz6netnyllvánltásl

Milldazoknak /I barálainknak.
IÓíameröseinknek. bajtárni é~ ellyéb ellye:lületeknek. akik feleJthetetlen Lajos fiunk halalakor a réSzvétnek azivböl jövő megnyllvánultisávtll bánatunkat és Fájdalmunkat enyhilellék. ez ulon lS köszö·
nelet mondu n k.
A Berde-csafdd

Rádi6s IstenUszteletünk

szeptember

hónapban

a

Studio műso ranak zsufoltsága miull elmurad .

I Dr. Vártalvi Pálty M6ric I

budape~!i

evYházközseg
gondnokll. kéliÓbb lb. gondnoka a Ma.gyarornztÍlli Unitliriu~ EgyháZ
Igllzlltlló T anacaának talUlI. nYUIf. földtani Intézeti illl:l"Zjfató stb.
életéne k 59. évében a Ul(. 26·án elhunyt. Kiváló tudós. méJyér.l:é"ű
vallasos ember volt. Osi azékdy nemea najád sarja. kedves ellYé·
tuségű. halk szavu. komoly munkást!. minden jó űllynek. A budapesti egyh!Í.zközaég hálája. é!\ kegyelele Jeléűl koszo rut helyezett
kopor!IÓjára. Temetese aug. 19.én voll nagy részvét mellett a ~.
reDe~i lemetőben. Gyészoliák felesége. gyermekei. testvérei. kiterjedt
rokonsága es a.z Uni táriuK EliYhá2:. Pihenjen csendesen!
II

Halottaink. Barcai Lajoa 2 éves. Bölöni Gyula 17

éves.

Pálfy Gy u le 15 éve ~ . Ozv. Kov6c" And rásné Jiiné Rebeka 7t éves.
Fazekas Etei 9 éveit. Csete Márto n 4 hónapos. Nyugodiantlk
békessé"ben !

UNITÁRIUS ~RTESITO

A D. F. E. I. K. harmtldik i(jusági

konferenciiljill tl ug.
29-31.ig lartotta meg Nagyajtán. A gyO!ésröl esetleg má r jövő
IWimunkbttn tldunk tudóslIiisi.

Kereszt református templomon. Eger \'á roséban
m031 fejezlék be lj rdormétus templom epitesél. Ennek lj templom·
nok l\% lesz e nevezelessége. hogy a tetejen ott itll fl keresz t. Ma·
lO'ororSu,gon ez lesz az elsö református templo m. amelyet (I lel!'
szebb keresztén)' jel,,!>ny fog diszíleni.
N. J. Spest, I. Táltos u. Az Ertesitii cimszalagjlin álló
MeU .• NIIo!n-·s. es Tek. cimzés. amelye! uj61ag az előfizetők neve elé
nromlalnak. nem ered s(' a kiadóhh·ataI161. se a szerkesz!Ó3églöl.
Lapunk egyik barátja iTatja oda abból az alkalomból. hogy az
~rte$itö eg}'ik elófizetóje kilepell az elöfl7.etók sorából a barélunk ioform6ci6ja s7.erinl - a7.ért, me ri a cimswll.lgon nem volt
cimze$. On meg azl kiv6.nja. holn' a régi módon cimezzük ezulan
is_ 561 rreg a T. betül se irllSSuk fl neve elé, különben nem ref·
teklál a lapra. S7.i\'es kivánságára megkértem a jelenlegi kiadót,
hogy óhajtása értelmében cimeztesse az t!:rlesitöl. Igen sajnálnÁ.m.
ha a szerintem lényeglelen cimzés miett elveszitenök Onl. eki r.
kflth. IC-!t're ösrinte jó barálunk volt és adoményeival is segitse·
gunkre jött SZÍ\'es ud\'özlel1el lisztelő hive
(b)
Dávid Ferenc filléralapra ujólag edakozlak: Ozv.
Rend Domokosné 200 fill .. Lukács Jhnosné 365 fill.. Tóth Albert
200 fill. Pali ~1Iklós és gyermekei 1468 fili.. József Dezső 400 fill.,
SomlYllY Khlman 400 lill .. Ö:./:\'. Takács Gró:./:óne 200 fill. Fráter
Pálne 400 on. A gyílj!és eddig; 154,878 fill.
adt Mikf6s. pénztdros
Az unitárius elemi és középiskolai .enulók
e-."l"negn~'116 unnepél)"e s:./:eptember hónap I 4- én. d. e. 11 órnkor
leu ~ V" Koháry u . lem plomben.

A Gazdasági Bizott.ig ülése szep1. l7-én. d. u . 5
órökor. II Ne\etesugyi Bizolls6gé szept. l8.én. d. u. 5 órllkor, II
Gondnoki er1ekezlet szepl. Ig.en, d. u. 6 órakor. a
szepl 20·6n. d. u. 6 órllkor lesz a szokott helyen.

Kebli lanaese
..

Uj lelkipá sztorok. Erdéh'ben II Föhszlelendó Piiepök ur
lune-veZle .endes lelkipdszloroknök - Véri Domokos lókodi lelki'

•

•
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pánlor! Ho mor6ds7.cn!pÓlr6, Na gy Domo kOll! Verespota kra, Benedek Mihályt Székelykiolbn, Luká cs Stindort helyeUesne k Vargyasl1'I ,
K6vári Jllktloot KénOlIba.

UJ

tankönyvek. A Ferencz JÓzsef·féle

_U nlllirlus Kis.
tükör " Vilri Albert áldo!go:uislIblln megjelent. Ugyszinl p.n a Ferencz
JÓzsef·féle ~ 1'IiU tln- és O C!:Iifó SoI6mon·(élc .Ószöve tségi törté netekA könyvek kolO7.svárotl rend e lhetők meg az I unitá rius kollé_
giumban.

Ifjus6g1 daloskönyv. A Dávid Ferenc

~ylet

lfius6.gi
Köre ifjusági daloskönyvet ad ki kö zelel;bről. A claloskönyvben
Bartók-Kodály.{éle népdalok. uj 7.80ltá rok, diákdalok s tb. lesznek.
Ára 20 lei. Megrendelhel ő KoloZ8vároll az Unihi.rius Közlönyné l. '

Az 1931. évi Magyar Unitárius N aptár szepte mberben jelenik meg Kolozsvárott. Megrendelhetö

lIZ

Unitárius Kollé· .

giumban vagy az Unitárius Közlö nyné l.

Két derék székelytestvérUn k elhunyltil gyáswijuk.
másik, Az előbbi
r. kath., az utó bbi ref. vallásu volt. Mind a kellő nemes lI:ondol.
koztl.su férfiu , akik f'gyház unk irtinl őszinte jó indulalIa] viselteU~k.
Kél derék katonája annak a hadseregnek. amely erdelyi szükebb
hazájáéri ha rcolt és dolgozolI. Mély meghalo ltsilggal b uCSuzunk
től ük és kedves emléküket a szivü nkbe zá rjuk .

Dr, Jancsó Benedek az egyik, Rdduly János

ft

főo rvos otyónkfiót o Budapest·angyalföldi
elme- és ideggyógyintézet igazsotó. főo rvosslivl, nevezték ki . A jól

Dr. Z •• kó István

megé rdemelt előlépletéshez szives jókivóflotainkkol gratulálunk.

A ml Urunk Jézus Krisztusnak Uj Testamentum •. Az Ujszövetség uj magY6 r fordillisára Ká roli G';spór
évszáz6dos, a magyar lelket ga"ldagoll megtefmékenyitö s magasztaló ;e[zÓkiJn fell1ldlló biblia!olditdsa mellell igen nllllY
szükség volt. A lelki ébredésnek oz ti tavaszi árama, omely kOIönösen az utóbbi évtizedekben mind nagyobb számbon kezdi kiter·
melni az Ige utón s7.0mjuhozÓ lelkeket. magával hozta azt 6 vá·
gyüt is, hogya Szenlini,s miné l közvcllenebb. minél könnyebben
é r t hető magya r tolmácsolásban jusson az emberek ke;r.ébe, Ez a

•

s

UNITÁRIUS !::RTESITÖ

,

vágy nehány ev alat! több uj rnugyar Ujazövetség fordilásl hozolt
léh'e. 8mei}'ek közül úeglédy $imdor fo rditáslll mOSol II Brit és
Külföldi BibJiatársulnl Hdl" ki. Czeglédy Sándor. aki ti7.,O és Uj·
s:.eö,'etségi bibliai tudomán yok professzoro. II mo élő tudósok 'kő- •
zől! taUm ft legalklllmasabb a rra II rendki vüli jelentöségű rnunk ll ra.
amil a Szentíras fordításA jelenI. J::lö hite és 618POS tudása OO r61[an hüség'O munkábnn eltöltö tt évtizedek e latl

olyan ismerlté

\'áh

az ~ész országban az evongéliumi hit vallói közól!, hogy II leg.
teljesebb bilalom fogadja fil; Ö fordítói munkájánnk gyümölcsét.
Fordítását azonban az leszi közkinccsé, hogy a Brit és Kül/lj /d;

Blbliatórsulat e/fogadla kiaddsra. A Bibliatársulat Czeglédy Sándor
Ujszövelség fordi!ásá! - a Társulat sze lleméhez és 125 éves tör·
ténel mi gyakorlallihoz iltlSen - a legszebb kialli!ásban és nagyon
olcsó árOn hozta forgalomba. Egészvászon kötésben 1.20 P.érl,
félbörkötés P 3.50. egész bőr aranymetszettel P 7.20. A Biblia·
lIirsulalnak ezl a nyilvánvaló ráfizetésse1 árusi!01l uj kiadványat
eddig is már nagy érdeklődés kisérle ; 2000 példánya" felül fogyott el belőle, minden ~pro paganda~ nel kül. De a Bibliatársulat
csak öröini fog, ha sikerül neki ebben az évben az Uj Testamen·
tum megnövekedö forgalma áhal minél többet ráfizetni erre az
.üzletre ~. A Bibliatársulatnak csak az a célja, hogy a }(önyvek
Könyve terjedjen. Az Uj T. !::menlum uj magyar tordilásának
mtgsztnisél a legmtltgebbtn ajánljuk minden olvasónknak !

NŐSZÖVETSÉGI HIREK.
Alyafiságos szeretettel hozzuk ked\'es testvé reink tudomásá ra,
hog)' rendes havi összejöveteleinket r. hó II-en csLitörtökön d. u. 5
órakor OX. ker. Rákos u. 3.) megkezdjLik.
KérjLik minden testvérünket. hogy jÖjjenek közénk! Kevesen
vai)'Unk sok munka ve r ránk, melye t csak együl!es erővel tudunk
megoldani.

d.

u.

A nőszö\'elséai If)'ülések ideje: minden hónap II. csülórlök
5 óra OX.• Rako$ u. 3.)
Ponla. megjelenést kérünk r

