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A kebli tanács megújításának rendszere.
A testü letek megújiHtsának, felfriss itéséne k módolatai sokfélék.
A közigazgatás elvi kérdései közé tartozik, hogy egyik-másik igaz~
gatási ágban melyik módszer a helyesebb, a jobb, vagy az elvi állásponUól eltérőleg II gyakorlati éJet melyik módszel't követeli. Egyh:i.zunkbun a harom évre választás rClldszere va n elfogadva a presby~
lerium tekin tetében. A három évre válnsztás történheti k úgy. hogy
három év leteltével az egés: Pl'esbyterium újra vá Lasztandó. A jelen leg
folyamatban levő re ndszer szerint 1929-ben újra szervezett presbyte rium felfrissitése akként történik, hogya pesbyterium három ével
kitöltött tagjai lIutomatikusan kilépllek és az ekként ürese n maradó
14 hely titkos sza vazással töltetik be. És ez igy megy folyamntosa ll,
miáltal a presbyteirum 2{3 ará nyban az állandóságot, a folyto nosságot biztosit ja. Ez nagyon hasznos rendszer, mert a minden évi
l {S arányban való válaszl{js lehelő vé teszi. hogy kiválóan hasznos
egyMztagok nem három év m ulva. hanem a legközelebbi válnsztáson
a cselekvő tagok sorá ba kerül helnek. A felfrissités arra is jó. hogy
ilj, kezdem ényező szellem vonulhat be a megszokollság helyébe.
Éppen ezért a s:w mélyi érzékenykedés fél retHeiével minél nagyo bb
mérvü kicserélődésre va n szükség. Vannak, akik egyCIli súlYlIknál
fogva mindig visszakerülnek, de egy kis i d őköz[ szünetelés nem árt,
hogy kivülrő l is lássa a volt presbyter a dolgok folyását. Aki az
egyházban te vékenykedni akar, an nak kel közgyüléSÜllk bő aJkaimat'
nyu jt, hogy az egyházra hasz nos dolgokat kezdeményezzen, sür--
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gessen es azok diadalra jU lús:i(orl elvek mellett harcoljon. ~n szIvescn
hivatkozom arra az időre, mnikor elvi álláspon tom: II tórvénycss<:og
kihareoJásliérl II presbytc rségr/JI önkén l lemondottam, mert sza badabban szól haltam és cselekedhettem. Az Igazgató Tanács tagjai
kű!önösc n figyelembe vehetnek, hogy II presbyterium nivójának
szemmeltartásával - idönkint alkalmat IIdjanak ana, hogy ti presbyteriumba olyanok kerülhessene k be, akik erre kiválóan alknlmasak,
de hely hiányában nem igen fldódik alkalom erre. Természetesen czt
a~ elnökséggcl való előzetes őszinte megheszéléssel lehetne cligazita ni.
A legközelebbi választason a harmadik csoport önként lép ki s Igy
most már adva lesz, hogy II folyto n fejlődő ir.i.nyú közSyülésűnk
a legérdemesebb tagokat juttass.'l a budapesti unitárius egyházközség nagy megtiszteltctést jelentő kebli tanácsosságához. €n úgy
nézem, hogya cselekvő uniláriuss:'_g fogja kiváltani a k őzgyfilés
állásfoglalását.
Az unitári us egyház dcmokráeiája ugyanis a multban abban
nyilvánult, hogy az egyház kőzügy e inck szolgálatában bárki a legjobb
tehetségiit jultathatla érvényre s ezért az elismerés jutalma débbutóbb kijárt. Egyházunk arisztokratikus vonása: a legjobbak
feltétlen tisztelete. Ennél a ruultb::m kicsinyeskedő mc rtéket nem
ismertünk és az igazi erlékkel szemben a fogyatékos jellemek g(lIICSOSkodása meg hallgatásra nem talált. A mai korszakban nemcsak hivő,
ha nem hivő és cselekvő uniláriusságra van szükségünk, különben
az élet vihara szétver, mint az élettelen, sárguló falevelet az őszi
Sléll Most ta\'asz van és mi a tu\'aszi mcgúJhodast kell hogy képviseljük ma is és a jövőben is.
(dr. I. gy.)

Nagypénteken
a !lnssió-clóadást nagy lelkiörömmel hallgatta a Kohúry-ulcui templomban a szent ünnepre fdsorakozolt gyiilekczct. A passiót n vegyeskar adta elö. A kart Peterly Gyula tlnckvezér ntyánkfin tanította he
és ó is vezetle. Az e16adásért úgy u \'ezelönek, mint a vegyeskar minden egyes tagjának meleg köszönetünket nyilvánitjuk n templomot
l>el.öJtő gyülekezet nevéb('u.
A gyillekezet sok tagjának kiv6ns:ígát tol mácsoljuk kél dologra
vonatkozó)ng. Az egyik az e1ő.'ldásr·H, illetve u passió szö\'>:güe
vonatkozik. Sokan szeretnek, ha (lZ cvangclisl:l clő:luús:l rövidebbre
volna fogható, viszolIt (l k(lr·rmk Ilugyobh szcn::pel kellene jullUlni.
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Péter/y atyánkfia már meg is Igérte, hogy ilyen irányban átdojgozza
a szövegeL
A másik észrevétel a karzat kibővitését célozza . Amennyibell II
templom stílusa megengedi, nagyon szükséges lenne II karzat nagyo bbitása. i\lert olyan kart vezetni, amelynek tagjai nagyresze a karnagy
luHa mögött 611 - igen nehéz és csak az ügy rov(tsára megy.

A N öszövetség hírei.
•

Szövetségünk évi rendes közgyülését f. hó 9-én Miután lnrlotluk
n Koháry-uleni templom ban. A szép számban megjelent tagok sorában
örömmel üdvözöltük a testvéri együttérzcHől mindig kész örömmel
tanúskodó Protestáns Nőszővetség kedves képviselőjét : Gregersen
Lujzát.
Az elnöki megnyitó röviden vázoUn :-:izövetscgünk végzett mUllkáját, nemkülönben azokat a feladatokat, melyeket II folyton nehezülő
körülmények szükségszerüen íl'llak elő $zúmukra társadalmi, egyházi
cs nemzeti életünk mezején .
főtitkári

jelentés, melyet ezúttal a tisztében akadályozoll
főtitkár helyett
Bnzog{lllY Annll t estvérünk készitett, felölelte
Szövetségünk minden irányit munldjút, egesz hensö valóját.
Sokszor pannszkodunk, hogy kevesen vagynnk, hogy javakklll
szűkösen rendelkezünk. A főtitkflri jelentés adatai rácáfolnnk erre
a panaszrn, vagy ha nem, azt bizonyítják, hogy n jó lsten a kevesek
erejét megnövelte. a filléreket megsokszorozta, külö nben nem lehetett
volna mi ndazt elvégezni, mindannnk megfeleln i, mllit c1.végel·tünk,
aminek megfeleltünk.
t
A

Az 1930. évi számadflsra vonntkozó jelentést Barabás Istvánné
terjesztette fi közgyűlés elé. (A főtitkál'i és pénztári jelent ést alknlomadtán közölni fogjuk llZ f:l'lesítőh e n . )
A mult közgyűlésen megválasztott. de a tisztség végzésében
akadályozott Hegyi Gynlúné helyett II pénztal'i tisztet tényleg
betöltő Barabás Istvánnét választotta meg a közgyiílés pénztárosnak.
A közgyülÓs részletesen fog lalkozott a lizervezelt szegény· és
családgondozást lehetövé tevö szegénygondozó akció tervezetével.
Ezzel kapcsolatosan felké rjük a közgyüJésen részt nem vett
tagjainkat, hogy II szegénygo ndozás számára pártfogókat gyiij lő
könyvecskéjükel a lelkészi irodában átve nni szíveskedjenek.
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A közgyűlést Barahas István \clkip{lsztOI' imája nyitotta mcg
és zárta be.

•

,

Szövetségünk legközelebbi gy ülésél - kivételesen a hónap e/só
csüWrlökén, május 7-én tartjuk, mert a músodik csütörtök 14-r<:,
Áldozócsütöl'WkI'e esik.
Felkérjük tagjainkat, hogy II máj us 7-i gyülésre szíveskedjenek
gyüjtőkönyvecskéjükct az április és május 116nl esedékes pártfogóI
iIIetménnyel együtt bemutatás és elszámolás céljáhöl magukkal
hozni.
FcJkérjük családgondozó t:lgjainkat, hogya lálogalásuk alkalmavaJ tapasztalt hiúnyokról is számoljanak be ugyancsak II májusi
gyűlésen, mert ha II fentnevezett akció sikerrel jílr a legégetőbb
bajokat azonnal orvosolhatjuk.
Rovatvezctö : B. l.-né.

Jancsi László:
A misztikus intuició.
( Pé.,., 193 1.

so

100 1.)

Sok oka lehet annak, hogy a hflború után észldhelök a mi
köreinkben is ifjús~gi mozgahnak s ugya nakkor mind kevesehh
jeleivel talMkozunk az ifjúság tudományos munkálkodásának.
A tanulmányozás leülést és elmélyedést igényel. umire a mai ideges
kor nem igen kapható. Igaz, hogya vihígszerte megindult ifjúsági
szervezőMs a háború utáni kornak természcles és sajátos tünete;
de valahogyan a mi köTiilménycink között a nagyszámú külföldi
akadémiku'saillk ],özül ml'gis elvárhattunk volna valamelyes napvilágra
hozott tudományos munkálkodást .is.
Jancsi UIszló _ leo1. tanulmányaitól eltekintve - nem nálunk
nevekedett fel; d e benne akadémiánk igazgatósága s egyházunk
vezetősege ol ya n szellemet látott megnyilatkozni, akit készseggel
küldött annakidején Angliába ösztöndíjjal. Bar betegsége miatt haza
kellett jönnie s így sok lelki élmenylől es gyarapodás16J elesett, ő
mégis tudomán yos törekvéseit abba nem hagy ta. Erre mutat ama
szép dolgoza la, melynek elolvasása ig;)z )dkí gyönyörűségiin kre
szolgált.
író mü\'a a pécsi egyetemen teendő doktori vizsgáj;t irá~ heli
rés'l.éne k 8zanla 8 kdlö jártasS{lggal, clőlanulmúullyal CS fcgyelrlleZtl1L
gondolkodássnl lévén megírva, aunak sikerében nem is kétkedülIk.
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A rnis~tik Lls inluiciúJlak h(lfom fokát különbözteti meg:
t. kon centráció. 2. konlemplilciú. 3. unió. S:r.erinlc a:r. első fokon jelen
van ti lékkbcll az érzelem. gondolkodás. akarAt = értelem. érzdcnl,
llktlrn t. mIs ti második fokon c5:!k ti két clsö ~ a hanlladikon esak
:IZ ('neJem.
A modern lélektan és ismerctdmélet. sőt egesz biilcsclcli világszemléletünk kell hogy sz{unoljon II ludolnlatlinflk s az inluiciónak
mis:r.tikus elemeivel. A világ inlcJl~!kt uá1is Jlcwlése a hi'iuorúban
nlUlultn be azokal az eredményeket, amelyeket a s:r.el'eleL érzelmének
$ az ezen alapon nyugvó cJclnkllralnnk az elhanyagolása. sőt sokszor
ki7.flri'isll mdtclt termelt ki az egyoldl1lliíUl k~·p7.e lt , nyomon'l ember.
Dc mnga II vnllüs, sőt a vnl1(l5erkőlcsi élet is sokat szenvedett
CS veszitett inlenzivililsilbúl azért, mCI'l a misztikumot a butaság
körébe számüz1a az okos emurl'.
Nem véletlen a ·háborÚ utáni vágy II misztikum u\...'In; az n
kisziklwdt léleknek közvetle n öszlönszerü, lényegszerü megnyilatkozása.
ELben a dambokra lClletL világhan, a hol sok mindennek nem
találjuk értelmét és magyarázalul ; ehben aZ agyotlmal'cungolt
emberi társadnIomban elementMis erövel lép fel az összhang és
a szerves egység lelki kiv{UUllllla, me rt elvégre is :lZ igazi léleknek
meg kell gyöződve lennie a fe löl, hogy nz élct az egyeshen és uz
univerzálisba ll cg)" orgánikus egység reálizálódása u maga rokozatos
kialak ulásában.
J a ncsi L. dOlgozaL'l szépen fejezi ki: "A három rővo n ást egy!)e·
fog lalva, azt mondhatjuk, hogy a misztikus (;hnény természetes
úton, akarati koneentniciÓval létrejövö vitális-érzelmi állapot.
amelyben II világot belöltő J!lctnek' összhangjflt pillantjuk meg"
(103. lap).
h'ásában tetszik az egyszerűség Cl; az őszi nt eség s az II benyomásunk, hogy nemCsak finoman fcgyclmrzeU elmélyedö lelke van,
hanem uz a lélek jó is.
I?rdckl6désscl szemléljük p~Hyáját s bizalommal varjuk annnk
ivelését.
Dr. J{i~~ Elek.

Kuts"l.telés, esketés, tClllctés c!lY n ~lllpal eJöbb beje leJlteudö n
hÍl'atalo$ 1Írák alatt ft lelkészi irOlUhnu, V., Kohuf)'-utea 4..

Ar. eU'luizkö1.Sé!l kiiuYl'turlt, V., Koháry-utca 4 .. I. cm., nyitva
van: vasárnup 12-1, kedd délut(Hl 5-7 és csütörtök dtllutflll 5-7
óriik aIntt.
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Bethlen István gróf
miniszterclnóköt korm lt ny zásanak 10. évfordulóján E ur6pnszerte
ünneplik . A magya r /lép hálája és szeretete különös melcgséggcl ford ul fe léje. Az iin ne pl ők k özé mi is sorakoz un k. Mi azér t fl hit ért ünnepelj ük Bethleni , ami t a M bor ús és felfordu lásos nehéz idök allal legázolt magya r né pbe tudott beJesz uggcrálni. Politi kai si kereinek ez a
hi t vol t s ma is ez az a la]lja. 1920 nyara 6ta. ami kor H ódmezővásá r
hely I. választó kerülete egy han gú sznvaza l flva l fl nemzct gyülés bc
kiildöt te, az ország is, Uct hlen is nagyo t emelke de lt fl világ 57.emében.
Nekünk, u nit ál'iusokn ak m indig osúnte jónkaró nk vo lt. Isten áldása
kisérje további nllJll kájflt is.
A ~ őszövelSfg értekezletc havon k in t a m ;\sod ik csü tör töki na pon
délu tá n 5 órakor van, IX., Rá kos-u tca 3. sz. a la tt.
A Lelínye!J~'es ii le t összejövetelét a hóna p 2 . és 4 . vas.'lrna pján
déluh'm fél 4 órakor t ar tja , V., K ohá r y-u tca 4. sz. a latt a tan flcs lercm ben
Rlidiös iSlenliSlol('lel !esz á!Jrilis 19-én y'& 12 órakor a KoluÍ,l'y ulcai
t emplomba n . A közéneket a Brassai S. Ifjúsági Egyesület férfika ra
szo!gfllta tja. Az énekszám l la t a lma s Isten kezdelü ének lesz. A kart
B orbély Pál karna gy atyán kfia vezeti .
n :íkospalola. Pes/újhelyi s:6roollyun kbun a legközcicbb i istentisz teletet áp rilis 19·én, Mlut6n 3 órakor ta r tj uk a iIIadács- téri á llami
iskolába n.
A Hudnpesli Unil :irius )\tisszió Kll len,h\riulI1a folyó li v líprilis
másollik felébl' u.
1931 á prilis 19-én délelő tt 10 óra k or is tentisz telet a i\lisszió Ház
tem plomálmn. P réd ikM Dr. Csiki Gábor.
Hl31 április 26-án dé le lő lt 10 órakor isl entinte let a Misszió Ház
tem plomába n . P réd ikM Úr. Csiki Gá bor.
1<;)31 á prilis 26-á n délelőtt II óra kor istentisztelet Pcslszen t lllri ncen,
HZ álla mi lelepi K ult urházba n. P rédikfll Pe t hő I.
1931 április 20-án dé1u tt\n 4 órakor istentisztelet Kispe~ ten a II. sz.
elemi iskolá ba n. PrMikfll dr. Csiki Gflbor.
Uj presbilcN! k. A hud apes ti unitárius egyMzközség folyó évi
március 2!)-en ta rt ott közgy ülésén presIJitere kké vá lasztotta : Kis
M6zes pesterzsébeti ny. igazgat ó-Ia nitó, Ft;er Domokos rflkospalotai
ny. tan ító, Gál Árpád kis pesti polgári isl;olai ta nár, Dr. M O/flor
Dezső es S~ inle L:'l szl6 at yfl nkfiai t. Uj prcshitereinkel szeretettel
köszöntjük é~ Inun kiljukra Ist enn ek szent fll d:'\s:'\ l I;(;rjül; .
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nús\,(il " él uHlljÚl) és Nnfl~'I)énH! "e U a Koháry-utcai tC.mlllomot
híveink nagyszámban k'::festék föl. Az Urasztalúhoz il kCt napon
41()..en járuJlak.
Nagypénl.::k.::n és Húsvét ünnepén il. templomi perselyadományok a Nőszövelsl!g szegénygondozási akciójárn ronHUallak.
A Koháry ulcai templomban a három alkalommal 127 II 07 fillér
gyúlt össze. Ebben az összegben benne Vllll a nagypl!nlek délutáni
rendőri istentisztelet 7 P 3t! fillér persely pénze is.
A tiikosutcai templomban aharomnapi persclygyüjlés eredménye
97P25 f. összesen 225P32 f. A tavalyinal 66 P 50 riHérrelkevescbb.
A húsvéti ünllcp r.kre az úrvacsorlti kenyeret PI/PP Mihály és .neje,
a bort 13ö1öni J ózsef atyánkfiai adtlIk. A jószivii adakozók életén
nyugodjék meg a jó Isten szent áldása.
lIof,,~ílh

Istvún atyánkfia Bék és ről a lelkipásztori nyugdijalapra
250 pengöt adományozott. A szép adományt köszönettel nyugtázzuk.
A koniirmálldus nü\'endékek szülőít szeretettel ertesiti a lelkipásztori hivatal arr61, hogy az ifjak előkészítő oktatasát nprilis 14-én
megkezdettük . Az oktatást április l i-én, 21-én. 24-én délután 4 órakor,
26-án dé/u/án II órakor, 28-án és május elsején délután 4 órakor, május
3-án dé/uM/! 4 óU/kor, május 5-én. 8-án, lmijus lO-bl dé/u/án 4 órakor,
május 12-én délután t! órakor foly tatjuk a Koháry-utcai templomban.
A kikérdezés május l3-an szerdán délután 4 órakor lesz. A konfirmáció
ünnepélyes részét május 14-én Áldozócsütörtökön - déle.16tt
I I órakor tartjuk.
Ifjaink \'alhiserkülesi n evelésé ről szóló jelenléseket tárgynJt a
március 18-i keb!i tanács. A hitoktatási csoportok míiködéséről a
jelentések arról tes7.llek tanúságot, hogy úgy a hitoktató lelkészek,
mint a körzetben tanitó'hitoktatók és hitoktatónők megteszik kötelességüket. Az énektnnitás is nagyon szépen halMI. Eppen ilyen ör\'Cndeles hejelentést tettek n vasámapi iskolúk látogatói is, úgyhogy a
kebli tanács kötelességének tm'totta köszőnőiratban rejezni ki il.
vezetők iránti mcgclegedését. Ezen az ülésen került bejelentésre az az
örvendetes újítás, hogy az idei március 2:~. CS 2,1. napjain áhitatnapokat tartunk a középiskolai tanulók reszére. Ebből Játlt::ltják
kedves hittestvéreink. hogy ::lZ ifjus{tg vallúserkö!csi nevelésére llgy
az egyháziak, mint a vi1{jgiak és vezetőség részéről a lehetó legnagyobh
gond fordíttatik. Kérjük hitrokomtinkat, hogy támogassák ebben a
ltiloktatókat I!s a csoportvezelÖket és gyennckeiket kiUdjék szorgalmasan it hittanórákra és a vasárnapi iskolítkl>a. Csakis igy neve!hcWnk

•

•
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fiainkból es Icflnyainkból önérzetes unitftriusokat és de rék honfiakat
(>5 hQuJeftnyokal.
(Egy csoporlllc:etö.)
Jhllonain k. Cseh AIber t f I!ur. 28-ÚII, f( IIf/CZ Gt. bor Intlrc. 25-én, Tót h
Ernrml márc. 25-én (Vfle), Frl::i József m:\rc. 25-é n, kövendi Gdl Ambr us
ny. dohánygY(lri rnklMigazgató {Ipr. \}.-ún (Pécs), Lcís:/d Péler cselldőr
tis~l h . flpr. 5-éll fl jobb hazálla kö ltöz lek. Nyugodjanak csendesen.

Statisztika a világ vallásairól.
A német statisztikai kimutatás szerint fl vi lág 1898 mill ió lakos:'!·
ból 7to millió a keresztények számn, 300 fi llUdd hisla. 270 konfucsiimus, 240 hinduislu és 235 millió fi 1110hulllcd{m. A pnrs7.izm usnak
már csak 101.778 kövcWje van, az alacsonyabb rendű pogány kultuszokhoz 90 millió emlle r lartozik, mig 35 millióra rúg a valh'lslalanok
S7.áma. Európ..'\ban 184 millió a kathol ikusok sdmn, 118 millió a proteslánsoke, de már az a merika i Egyesü lt Allamokban 54 millió a Jlroles tflnsok szAma és c...ak 18 millió a ka t holikusoké. Azsiában '14 mil(ióra emelkedel!. a kercs1.tények SZ{UlJll, szemben II ,hinduk, b nddhisták, mohamedónok sokszúz milliój(lval. Európában lsidó él
9,050.000, J!:szakallJ(ll'ikáball 3,1 00.000, kiknek lübb mint fe le Newyorkban található. A görögkeleti szláv keresztény egyházak tllgjainak száma 124.350.678. Az afrika i ősrégi abessz iniai keresztény
egyház I"agjainak szá ma 8 és fél millió, rajtuk k ivül Afrikában csa k
5 millió egyéb keresz tény lakik.
A Urassai Slín lllcl Ullil:írius Jfj(I.~lí !Ji 1~!J ycsiil el folyó év fehruár l-i
lúnecstélyén a következő helyszini leUllfizelések történtek: Biró
J flnos 30·- P, Józan l\liklós 20·- P , dr. l\likó Ferenc 20·- P, dr. Szinte
l.{Iszló 20·- P, Lőrinc Dénes 20·-- P, Jokab József 20·- P, dr. Kiss
TamlIs HI·- P , dr. Kisgyörgy Sándor 15·- P . .dr. Csiki GMIGr 15·- P,
Bölöny JÓ7.sd 15·- P, dr. Simándy T:unás 10·- P , dr. Csegezy
ÁrpM 10·- P, Moln6r Dezső 10·- P, Csiki Pál 10·- P , dr. Rend
Au rél 10·_ P, dr. P éterffy Gyuln 10·- P. PHerffy Gyuln 10·- P.
dr. Kyiredy G6bor 10·_ P, dr. Adorjáni Ferenc 1O·~ P, !lnn?cnhoffer
H ugó 10· _ P, Fazc.kas Lajos 8·- P, L(1~?!Ó Gyula 6·-- P, dr. Wesse.
!ényi Istvá n :j.- P, Keresztes Lajos 5·- P. dr. Szentgyörgyi Ferenc
5·- P, Madari S.~ndor 4,- P, dl'. Borsos Endréné 3·50 P. IIrotkó
Ica 2· _ P, Sófnlvi András 2·- P . Kahlfürsl Tibor 2·- P. I<umpert
Ké.lmén 1· - P , S1.(:kely Eudre 1·- P, B"csi Maria 0·50 P, N. N.
0'50 P. A s10ives ndományok~ rt az EgycsOlet wzetöségc e7.1110n i$
hM:'J.s köszönetet mond, Budapest, 11):"11 ZI\ilreius !). Bácsi hálbizoll~fl Gi ]jénzláros. MorOU!I Ui$:16 bálhizOll MIQ i titkr,r.
)'de,on 1d.~6, )lnQl ·I.t"IÖ '-..:. _ m
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