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Az Egyistenhit. 
A keresztény Egyistenhit ala pvető t éteJe a Il iszekegy kczdctú 

apostoli hitva llás. 
• 

A Hiszekegy a keresztenyerkölcs legtisztább megny ilvánulii sa 
az ember lelkében s eredeti szövegében ek kép szól : 

Hiszek egy Istenben. 
Hat almas Atyában, 
Mindent Teremtőben 

• 

S J ézus Krisztus tanításában. 

Hiszek a Szent Lélekben, 
• 

Hiszek egy Egyetemes 
Anyaszentegyházat. ' 
Sze.n tek egyességét , 
B iínünk bocsánatját 
fs örök életet. 

A Szent Prófétá kka l 
fs apostolokka l 
l\'l i mind ezt hisszük s va ll juk . 
Ez h it~el, vallássa l 
t S szent t udománnyal 
:Magunka t bátorit juk . 

• 

• 

• 
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Sajnos. ez az örökérvény ü keresztény hitvallás, Kr. u. 325-hen 
oly fogalomma l (a húromsággal) egészíttetett ki, amelyre nezv.c a 
mai kor egyik legkiválóbb hittudósa: dr. Tóth Tihamér egyetemi 
t.a nár, fi Budapesti Központi Katolikus Papnevelő In tézet kormány
zója: ,, ] liszek cgy Js tcnben" eímü, a hercegprímás által imprimált 
(jóváhagyott) könyvében (228. olda l utolsó sor) Hzt mondja: 

Ki érti ezt? Emberi esz nem! 
A 22!). oldal 1. so rában pedig azt mondja: 
Ki tudja ezt cJkópzclni ? Emberi fantázia nem! 
A 229. oldal utolsó bekezdésében és 230. oldal ulol sóclőtti be

kezdésében pedig aZ,t mondja: 
A legélesebb eszü bölcselők egyike, Szent Ágoston is folyton 

ezen a mélységes hittitkon törte fejét, megfejteni azonban sohasem 

tudta. 
A 230. oldal utols6előtti bekezdésében pedig így szól: 
Az emberi esz folyton próbálta valamikép megközeliteni ezt a 

titkot; egészen megérteni azonba n sohasem lesz képes. 
S végezetül a 233. oldal 3. bekezdésében pedig ekkép szól : 
A ' Szentháromság tanát va lóban sohasem fogjuk megérteni . 

• 
Könyvének 94. oldalán, az utolsó bekezdésben gyö nyör íi en 

mondja dr. Tóth Tihnmér : 

Hát t udj átok , ki gondolkodik helyesen az I stenről? Az, aki 
hisz benne , de csak Benne hisz, csak Űt imádja. Űt imádom, aki 
által minden lett és van, Űt á llítom lelkem s egész életem központjába . 
I!s minél inkább látom, hogy sok modern ember élete nem más, 
minL elLávolodás Istentől, annál erősebben lángol fe l bennem a tö rekvés. 
hogy lega lább én legyek engedelmes fia az egy igaz Is tennek. Hiszek 
egy Istenben és akarok hüséges gyermeke lenni az én mennyei 
Atyámnak. 

Gyönyörűen mondja tovább dr. Tóth Tihamér Hiszek egy Ist enben 
cimű könyvének 95-99. oldalain: 

Az "Apostoli Hitvallás" ezekkel a szavakkal kezdődik: " Hiszek 
egy Istenben" ~ és ninefi emberi szó, nincs mondat, amely ennél 
fontosabb, sorsdöntőbb igazságot fejezhetne ki. 

lli szek egy Istenben ! Hiszem, hogy van e világ fö lött egy vég
lelen fönségü Lény, ak itől minden cred s akihez minden visszatér. 
Iliszem, hogy van lsten ! 
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IJc n;<lk hi~zclIl-l.'? S eszem nem mond -~' rúb st'mmit SC!l\ ? 
1\l'l1I lehel-c ('szemmel is mcgközeJitencm az Istcnt? Csak h il1lH'm 

I'c ll-l'. hogy va n Islen, vagy pedig eszemmel is nij övük afra , hogy 

kl' JI lennie? 
Kcrcszl':> ny (>Jllbl'r vagyo k, (' Ilnek sz'iiJctlí.'Jll, dc nem érem be 

nzza l. hogy szÜICt {>~H' 1ll ul ún bölcsöm be helyezték njú nc!ckul ezl " 
hiteL Igaz. hogy sz(' JJh , nelllC'se bh. boldogítóhh , föle!l1C'!öbh ajánd('kot 

MIll kHpha Lla m vo lna; hill tls is vagyok ér le szüleimnck: mint ra gyogó 
mIp sugilrozta végig cz <l szent hit egész gyermekkoromat. De most ... 
most. hogy érett l;sszcI ludok gondolkod n i, szem ébe kell néznem 
il nagy ké rdésllrk: Ig:nz-e hál Cl: a h item ? I!vck óta imádkozza 
szivem: Il iszek egy Istenhen .. 0' de most az eszem is mcgszólal 
s beleldáltja a nagy világb ... : Úris ten, hát va lóban vagy-e, ott vagy-e? 
?vlegkérdezem a rohanó üstökösöket, megkérdcm a száguldó csillagokat, 
megkcrdem a ringó hÚ1.aka l:'ls1.l, a daloló madárkát, mcgkerdem az 
rgész nagyvilágot : \ -a n-l' I ~trn, va n-e? ~agyot kiáltok a világha 

s várom a visszhango t ! 
I~ n hiszek az Istenhen , de nem akarok vakonhívő lenni ; éppen 

mcrt ember vagyok, eszes emIJer, eszem haszIHl la táról hi temben scm 

akarok lemondani. ts mintllogy egesz va llási életemnek alapja az 

IsLenbe vetett hit, azért igrllis alaposan utána akaro k járni a kr rdésnck 

lli szc m, hogy van JstC'Il , ci c v ajj on m ilyen alapo n hiszem ? Azér l 

lti-;zc m-e, mClt szül eim így t31lílottak rá ? - azt'rt is; dc ez még 

nem le nn e elegendő és hozzÍlm méltó, Il allem azért hisze k , mert 

az eszem is mondja , a szivcm is követeli s az egész emberiség köz

meggyöződése is h irdeti; Van lst en ! K ell lennie Iste nllC'k! 

Tehát C1e lem veZl'rlö {'-Si l/aga : Nem CSU PÍl Il a hit. ha ne m a tudú ~ 

is! Amint Púl nposto l is "észszeríi is te nti szte lcle t " (Hóm, 12: l ,) 
kiivde l híVC'ilÖl l;S nem "vakh itet" _ 

Ignz: Istent ne m lútom, meg'fog ni nem vngyok képes. fe hM 
lllatl'llla likni vagy fizil ;:ni h iwnysúgoJll nin cs az I ste nrő l. Dc V:W 
l' r kiiksi hizonyosságo m, V~lII jogos k Övt>t.kcztc l ~'SeJ1l, Is ten nem 1:-)1 -
lHtlú, dl' ll'renllö Lclh nyomniva l tt'h'szórla a v ilúgot. T eh{lt hozzú
lúlnk mlrelit'zn i a v ilúg (d doll Teremtőjét. 

::'\i ll ('s emlIer , akinck lel ké n tll eghalód ollsúg S va 1:'1111 i sejte hnes. 
li lokznlos crzps lll' venne erőt, mikor egy nugusz tusi <'j jclc n kiá ll 
s felh'ki nt n cs illagos cglJol l ra, 

A cs illagos eget szem lélve, <lj~,t crzi nz emilc r, hogy ('nilek a fön
sí-ges vi lúgrcnd lll>k Alko tó :\Icslcrének kl'l t lenn ie, hogy mi nd ennek 
l'gy h .. H:llmns l's sol!lI el IlI' IH m úl ó L{' n ytő \ kdJ ~z{II ' nwzniH , 
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] {j lehel az :l hnlallllas l's felséges L ény. al, j mindezeke t JHrc
hozta es fenntart jn ? Egyedül az l stell ! 

Kiin yvt'nek 10,1. l's 105. o ldl'll:tin ped ig azl mo ndja dl' . Tó/lJ 
Tihamer : 

Ezért H iszek egy Islenl)('1l s ezt'r t mondja P úl apostol Timóteusz
hoz ir t első kvcléhcll l: 17. <l lal t : "Az ül'iikkeva lóság halha tatlan, 
)úLhatatlan Idrályúnal.:, az Egy Isten nek ti szlcsSl'g es dicsőség mind
örőkkön-örükkl:, Amen. " (K úldi György S. L Szent István társulali 
Új Szövl'tségi Szentí rás 534 . olda l 2. hasú b, 22. sor.) 

Dr. 1'61h Tihamér e gyönyörü Egyistenhitét még azza l egészítem 
ki, hogy nem csupán Ili szek cgy Ist enben, hanem egyedül az Istenben 
va16 hit és a testvéri szeretet teszi az t'mbcrt bold ogg~l : 

Cs upim, ki le lkében birja Ist enét 

S minden testvérét egyképen sZ{'r(~Ii. 

A't nyugodtan tölti földi eletet 

S bo ldogságát önmagában megleli . 

• 
D r. Tóth Tihamér könyv~nek 179. ~s Ise. old~ l ai n foglalt Egy az 

IsLen cimű frjezet győnyőríicn igazodik :-\ könyv egesz lényegéhez 
s L('ljes szövegében ekkép szól: 

E!I~' ölZ Isten ! 

" l-liszek egy Istenbcn !" - igy kezdőc.lik hitva ll ásun k s r.z vezet 
vegig egész é lel~nkön. Csak egy Istenben hiszek! 

:\<ra mar nem is tudj uk értékelni , mily ór iás i lelki ki ncset jelcnt 
annak ismerete, hogy Egy H't l sten. Ma ,a keresztény orszúgokban 

"minden kis gyermek így imádkozik: " H iszek egy Is tenben", csak 
egyben, csak egy az lsten! 

" Halljad lzrácl, az Úr a tc Istened, a't egyedüli Tstell /" (Móz. 
V. 4. , :15.) - így szól l Mózes népehcz S ez a maroknyi . nép örj zlí' 
az Egy Islcn hitét. a bálványimádás kömyczö lellgcrcbcll t;S ez :1 

h itletel alap jává lelt a kercsz l l' ny Credonak : "Credo in unum Deum " . 
. , I-!iszek q,'1' Istenben". 

Va n-e va llási ig:lzs:'ig, melyet ilYl' 1l magától érletödőnek, ilye\! 
tl'rmeszel C's I1C'1-, t~r1:ln{\I1 k? Pedig mily rHtcntö lévclygcsek utiw 
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ju tott el llZ ember idáig! ?I'Uly Levedések közl élt az. embc!' éveZre

deke n á t l 
i\ la már elgo ndoln i is ;l Jig vagy uni, ké pesek, mily küzdelmekbe 

s véráldoza lokba került fl kcrcszlcnysegnek. mig ezt az e lőttünk 

:lII nyira vi lágos igazságot az emberiség közk incsévé tudta lenni. 
Ezért folyt az őske resztény vt'>rlanuk vere; az cgy lsten hitéért! 
I~zért mondottak Ic ('salúdi é le tről, földi kenyclcmről , éjjeli pih en ésrő l 

s sokszor él e tükrő l is a pogá ny népek térítői : az egy lsten hitéért! 
És ha mi most oly természe tesnek t a lá ljuk keresztény hitünket 

s Egy Isten hitünket, ne feledkezzü nk el hál ása n megemlékezni azokról. 
a ki knek apostoli munkája révén ide emelkedtü nk . És ne fe ledkezzünk 
Illeg imáinkkal s un yélgi áldozrtlainkka l is segiten i azokal az áldozat.os 

lelkel,rt, aki],; a m issziókban Illél l.;iizdenek, hogy él pogány bálványok 

helyett felá llít s;l],; nl'. Egy igaz lsten oltárait. 
És főleg még: vn lamirő l ne feledkezzünk cl. Az ősi pogányság 

hálványai ledőltek ugyan köz tünk, dc hány emher súvébm fogla ltak 
t'I helyüke t a modern pogánysag bálványszobrai : a kapzsiság, az 

crkö lcs teI(,llség és gőg hálványa i. Pedig "senk i kél úrnak nem szol~ 
gá lhat' ·, nem szolgá lhatun k az Egy igaz Isten nek, meg a bálványok~ 

/ IlHk is. 

Egy az lst en ! 

* 

Ennél tl'ijl'se hhl'lI az l ~gyis lcnhil('t hirdetni es hinn i nC Ill lelll'l ! 
Ami reank unitúriusokra nézve an nid nagyo llh je lentőséggel bir, 
me ri dr. 'fúll! Tihamér egyik dedikál t könyvének ajanlásaképen 
:lI t irl,a : 

,, :\lost hiszek, - hogy cqyko l' lassak l'" 
Erre az ajá nl ;lslTI az Egy istenh itet· illetően uni tári us tes tvérünk 

azt írta: 

"t:n már lútok ... , tl'hát <l nn úl inká bh hiszek t'; 

NAGY ÁRON 
• 
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IV, 
• 

KAROLY~KÖRÚT 7. 

I.lolgár j ipol 
uy ug. gazd. fMclilgyelli. 

ulli/arius .1SI ta los mes. 
tc r ,j uti n yOS,l n kcs:>:Í t 
mindcJl nemü aszt.t • 
losm un k.it . • Kfvj. 
natr.l h.1:ho: meg y . 

T dc:fonhív6: 373,Of 
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Adományok. 
1930. evben : Sv,íjci közös prolcslans segel) höJ SO P. UI'. Jlá;lI" 

Dczs6 ]r Jkészi nyugd ijal npra 100 P . J<ov.ics Józse!", viLcz dl' . b (lk6 
Gyu la és L ds:16 Gy ula ügyrend költségeire 60 P. llcrccg Odescate!!i 
Ar thu r birtok cr tél.::e ].;:cpcvállsö:lgul 1824 P (lS J. C ni L:\l' iu s rendőrök 

cscrJ.::észck nyaraltatására 8 p 13 f. - 1031. évbcll: Jó::an ;\liklósm; 
karácsonyi úrvacsorai kenyér ndoma nya. PtilIi Snmu karácsonyi 
úrvacsora i boradomimya. Dr. lUikő Gábor KOllfil'lllációi l'lll lékla pok 
költsége. !\cpics Irodal mi Társas<'ig Idadvúnyainak ndomá nya . l 'n i
larius re ndőrök g)üj lésC' ~öszövetscg ré~zér(' 7 P 31 f. 1((I-;:o!J Pál 
ősz i hú!aadilsr3 llrv:.lcsora i krnyér- {-s ho radománya. Dr. I<.iiflő G<i.bornc 
kúriai .hiró özvegye 100 pcngön fe!'illi könyvadomúny. Dr. .\liIi6 
Gábor kincstár i főtanácsos 100 pengőn fcHili kiin yv<1dom~lny. Harvdlh 

Is tván lelekkönyvvczetö lelkészi Ilyugdíj~daprn 250 P. Dr. I~ iss 

Tanuis 311. nyomdni igazgató Srtjút költségen :lllHtnLtn elő az elismerő 
okmá nyokat és a templomhlJz tervrajzai nak fectőlapjHit. 

Az em her fö ldi cleti'!Jen a vallásos cselehedet.ek hivatásos \'égzői\'c!: 
a papokkal :;z üksc~szc l'ü cn soksr.or kerül szembe. A nyilvános telllplo

Illozásokoll Idv:il nl e mber egyéni életében a kCI'('szLcl('s . lwn [innil lús, 
házasság, ezjst- és ar:mymcnyegző mind olyan jelentiiségteljes mozza

natok, mnelyck 2 pap jJflJflstos közremiil,ödését i gé-I)~' l ik. í-:s ezer( a 
palástos, ünnepéljes eljárásel' ! a papot ti szteletd íj iIll"Ue és illeli. 

Fa lu ll atyuktól - f('l az ezüstforinlosig, vagy ropogós han kóig; 

\'ároso n a ropogós banJ,ótól - egy-egy :wanypénz ig (m{u' <lmikor ez 
mt;g közkézen forgott). 

i\<linden egyházban a palásLd ijnak a pap iöwddmc tt'kinleleben 

j elentősége van. A gazdu,J és nagy egyházközség,·ldJct, a p,'lmé I.;onyha
pcnze könnyen JJkerül ebből, de a szegény, l, ic~iny ek! éz~ i {l ball n 
pap heJyzete valóban kr isztusi a láza~osság() l és szegénysl-get jcle!)!, 
mell hát volt bJzony a "régi jó időben" aklH~n t is , h og)" a pap bar;lll
{.l(lZOll - Ci:> egy házi Lörv~ny szerint tilos volt <t hlll'a ng k ö lp ji'!H'Z 

m.'lsnak nyúlni. A m odern élet sok mindenen v::'llo7.la tott, ue a -st,j ln 
tllH b járja - ha II szegenység mia U nem is ji,!, I.j mi nd ig .. \ z utóbhi 
időhl'1l sokszor és sokfejű formában ese lt szó a stóláró! n prcshite
ri ullIunk Lnn is. Ez mindc ncfoietre rossz j el. m('r!' :l7.Z111. ami lC"!jl':;l' ll 
I'c ud bclI van , IIl'lll igen ~zo " \'un l.; fogla lkozni. ~\I':g a so júL tes Li bnjaillk~ 
kal i ~ igy vagyunk. BHj. lia h('stl~ lüll" róluk. 
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l~:n ezek I!nLnsa a latt kizárúIag [l mi egyh{!;d U'-l"v6nyeinkct akn rom 

l!wNszóla Ita tn i. 
'" Mikó Lőrinc egykori joglanár most sokszorosiloU egyházjogúban 

ti belső emhcrek fizctéscnci- .,já rllléka"-kénl emlékezik meg a stólúróL 
S;t.crinte a palástdij = . stóla az, amil; "esketésérL, l<cresztC\ésérl, 
tCJllctésér t s mns papi es mesleri hivata los és isten i tiszteie\'hcz lartozó 
szolgúlalokérL szokLak fizetni. " Föl is sorolj a a vonatkozó lörvényeket. 

(157. §.) 
Az Cll gy ii j ll'ményes llHmk<'lmban olvasható s ma érvényben l evő 

tö rvl;nyek is több helyeIl m('gemh~kczn('.k a palásldijról. A l clkl;szről 

szóló V I. fej ezel sorjaban veszi a tcc llclökct. A keres7. te l és ről (7 1. §.) 

rendelkezve, llOzzú teszi: " A lclkésw ek a keresztelésért küliin kiJle/ezefl 

díja nincsen." Amdr a meglisztelésből felke!"\' kereszlszülők mcgis csak 
szold:ak a pa pnak is juttatni az új veretíí pengőpénzlől egy pár darabol. 
OU, ahol ő nem kaplwt., ő ),ell hogy nyujtsa az á lta la prédikúlt 

kereszt~llyi szeretelet. 
A szervezeti törvény 87. §-a a LcmcLóssel kapcsolathan ekként 

rt'ndelkczik: "A temetési sl óllldi j ott, ahol eddig is szokáshan vo lt, 
a gyakorlatnak megfele lően továbbra is kötelező s a le lkészi jőve

delemnek kiegészí tő részel.. képezi." 
A polgári .házasság behozatala kor az esketesi stóla. kcrdcse is 

felvetődött s abban az időben az Egyhá zi Képviselő Tanács (285-
1895. sz.) állalánosságboll oly határozal..ol hozott, hogy: 

" A kereszt elések. házassági. összeadása k és temetkezcsci-l'r l az 

eddigi sfolcil cl lelkészek jogosun megJdvánhaljáJ.. , de lelkészi szolgá lataikat, 

a hívekre va ló tcki nte~~eI, ne t egyék attól . függővé." 

Ez azt jelenti, hogya papok a papi kötelességök "szokott ün
nepClyesseggel való t clj esítését" nem tehetik függővé a stólától ; 
a papok a hozzáj uk forduló hívck töl a papi szolgá la tuka t meg nem 
tagadhatjúk. A minimális tételek hivatalos meghatározása városon 
a hivek helyzetet kétségt elenü l megkönnyí tené cs a papol.. is sol.:: 
I" Cl reértéslől óvn {l meg. Dr. ']"rí/h Gy. 

* 
l\ li ncm l<J lúljuk rossz jelnck azt, hogya stóla-kérdés szúha h.criilt. 

Bajnak éppen azl tartfl nók, hfl nem hcszl'lnénk róla . !\Ierl ,) stó la-ügy 
fl levegőben van . Arról kell oeszélnL sőt cselekedni is. li a máser t 
nem is, dc a törvéllY szaba l.osít.ásÚérl felléLlen ül. ;\'Iaga fi slóla anti
szociális es mindenkc-pen iclejél mult.a dolog. Sok kcJlenll' Ucn (\rzcsnek 
forrás,!. Kívánat.osnak Larljuk, hogy minél t öbb irúnyból eredő 

• • • 

vclemeny hangozzék ej c tá rgy ban az l~ rLcs il ő bell. Fel fogúsunk sze rint . -
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a kérdést ma csa .... abból a szemponLból lehet és Kell elbínil ni - hasz
mim va n-e a s tóla-s7.olga ILaLás a vallásos érzésnek, az egyhaz maga
sabb érdekeinck? Szokl'lsok, id c-oda haj litható paragrafusok - mind 
lllásodreudiiek. 

Istentiszteletek sorrendje fehru~í r hóban. 
~----

H o l 

A) Templomokball : 

V., Koháry-utca 4 .... . 
V., l<ohÁry-u lca 4 .... . 
V" Koháry-u tca 4 .... . 

IX., IU kos-utca 3 ...... . 
I X." IUkos-utCR :{ ...... . 

B) KiJr:;efekbcfI : 

V 1. , Gömb-u. 53, elemi bk. 
X. , Mt\. V Északi F6mfihcly 

C) Peslktirnyikcn : 

Csepel .............. . .. . 
,,, ispcst-Wckcrlctelcp 1[. 

sz. iskola ............ . 
PcSlcrzsébcl, Erzsébet-ú ti 

elemi iskolában . ... ... . 
PestszcnU6rillc, Állami te-

lep, KuH úrház ..... . . . 
Rtlkospalola-Pestújhc]y 

Madách-tér i cl. iskoláb::llI 

Debrecenben: 

Hatvan-u.24 .......... . 

Melyik 
1H1pon 

fob,·. 7., 2 1. 1 
febr. 14. 
lebr. 28. 
rebr. 7" 2!. 
febr. 14., 18. 

febr. 14. 
feb r. 14 .. 28. 

• 

i\'1clyik 
órálHlII 

d. c. 11 
d. c. I I 
d. c. 11 
d. c. 10 
d. c. IÜ 

d. u. 
d. u. 

-

" '. " " 

febr. 21. d. u. " 

feb r . 14., 28. d. u. " 

feb l'. 28. d. e. ] l 

febr. 21. d. u. ,I 

febl'. 7. d. C. 10 I 

Szolgálatot végú 

Barabás Is/vál! 
Nagy Sá.ndor 
J ózan I\'Iiklds 
Ferenc;; J ózsef 
dr. Csiki Gábor 

dr. I ván L ás:1d 
J ózan Miklds és 
dr. Csiki Gábor 

({r, Csiki Gábor 

Barabás l s/váll 

Ferenc;; J ó:sel 

l1arabás lstvál! 

dr. Csiki GátJor 

Mikor született Brassai bácsi? 

• 

A l\ .1emzeti f1fIYelő fol yó évi január 2-i sÚlmá ban Gaspar Á rmin 
cikket írt Brassai Sámuelrő l s ismételLen fö lveli a kérdést: l\'li kor is 
születe tt Brassa i ? G<lsp~r az 1797. évet LHrLjH Brassai sz:iletési 
('vének, szemben az 1800. esztendővel , amit Brassai éle ti rója és a 
hivatH lús fórum ok elfogadtak. A szegedi Ferenc J ózsef Tudom{tny
egyetem Pantheon-csarnok relief je Hlatt is ez a szl'lm(18oo- 1897)il ll. 

:\ Iinkel mos l nem a v ilas evsz:imol, l'rdl'kcIIlCk , hanem az H go n
dolnl, am it GfÍsplil' cikke végén fö lvet: "Nelllzeti kt-gyclct SZC Jll
pout.jából kivánatos vo lna. hof:,'Y akú r cgy meglevő. ilkóI' pedig egy 
ujonmlll létesit cndö ginlll úz ium a Brassai lIeverő l nevez tessek d." 

Erről \'a löuun lchduc is, kdh.' Ill' is bözCln i. Lússflk .1 kO llzulok ! 
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A Brassai Sámuel Ifjúsági Egyesület 
10. évi jubileuma. 

A Brnssn i S{\ III UC'! Uni l:{u'ius Ifj úsági E gyesület. nem bá lozik az 
idén. Lemondott :lZ ez év i lI1ulaloZHSl'ól. mert nem tudja összccgycz
lel.lli azt II mai neh ez vi si',onyokkal. Pedig ebben <lz évben cgy halúr
kőhöz ér t el. ':\la van tiz eve, hogy az Egyesiilet fi munkilsságút clkcz
dcU(~ . de még ezt II jubileumi ével sem tah'tlj a elég súlyosnak ahhoz. 
hogy a mai vis7.0 ll yokból eredő elhatározásilll - a bál mellőzésén _ 

vfl l toztaSSQll. 
Az Egyesület a jubileumol nem bállal. hanem ülIllcp<'11yel kivánja 

cmléke7.e lessé tenni . Az ünnepély l'endeZl~scvel úgy Iu'sziil , hogy az 
egyesület i elvi ílll úsponlok gyakorla lilag is kifejcz~s l'e julhassanak . 
Február hó 2-án, kedden (6 órakor) II Hákos-u lca i te mplomba n az 

unitiu'ius tá rsadalom ismer t és kedvelt müvcszC'inek közreműködésé
vel a Magasz tosnak, a Komol y nak és a l\líívcsz inck hódoL UtÚII<l az 

Osszetar tozó . Érzés ápolására és fejlesz tésére szcn· tetvendcgséggc l 
kiván kedveskedni mindazoknak , aki k együtt c.reznek az ifjúsággal. 

Mindezek O1C'J1ett azonba n kötelességének tartja az Ifjúi Kedély és 

Hangulat ápolását is, melye t II szerC'letvendégst'g ulllni lall cca l igyC'k

sz ik előmozdítani . 

Az ünnepi beszédet dr. Jakabl/{i:y Zs igmond , egy. ny . r. lam'u' 
• 

mondj a. Az ünnepély müsorú ban .. l z E gyház részéről J6:0/1 i\ liklós 

vikiuius es Ferenc: J ózsef le lkész, a müvészv ilág n\szcrő! B. .Jakab 
• 

Irén l' nekmiivésznö, Sonkoly Istvá n hegedümíívész és d r. Hosszu 
Zoltán, II Nemze ti Szin haz művésze, az Egyesül{'t részéről dr. Borbély 
András voll és J<riza K a jmán jelenlegi el nök, tovúbhá az Ifjúság 

Vegycskara veszll C'k rész t . A: c/nök"éfl· 

Az 1930. 
, . 
eVl Főtanáesi jegyzőkönyv. 

Még 1930-ball Ill cgigérWk, hogya Föta m'tcsi jcgyzőkőnyv lI (' k 
minket crcl eklő halú roz:üait olvasóinkka l ismertetj ük . Hajlunk kívii! 
:'illó okokból edd ig csak rt püspöki jele n tésrő l ad haUunk tud ósi t{Ui t'. 

t g3 t decemberéhen v['gre hozzújutolluuk az 1930. cvi jegyzőkönyv!lőz. 

A Magyar Unitá rius E gy húz (e rd ély i) 19:10. évi állapol:{lI 'ól :IZ 

Egyhhi Kl'pv i selő Tanúcs jelent.ése rész lctescll heszámol. A beszámoló 
hangja szomorú t'S lehalIgo ló. A bevezető J'l'sz t. Szöszl'rin t iMzzük. 
Ehhcn a ket monda tb:1 n benne van :1 lényege [lZ egt'sz jelclllés n<,k. 

A mull évi főlanú cs i ül és ól~ - mondja a j e!C' ntés - lefoly l-
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t'sz te mJl' i 1ll ( l köd ósünkrő l Iwszillltolv~. cgy húz un k,l L rdlŰ aggodalom_ 
Illa I ),cll Jll cgú llapiL:l IlUIÜ; álla/dl/o.'; jcllem:éskcnl :lZl. Ilogy mindcn 
igyckc7.ctiinl;: c's felúldozó f:'lra do%<lsaink dac:íra és fl nyo lll :lsztó körü l
mények foly Ulll egy házu nk so rsa vú lságossá vúl t. Az {]\Lfllános gazda
sági Iwlyzcl. egyházi jövcdelmcinlowk híve ink adózóképcssegcnek 

csökkrl1ése, :lZ eddigi államsegélyek tC' temes leszú llitúsa, fög imná
ziulllaink átszc/'vezest' lI ek elhalasz thataUan 5zü kségcSSl'gC. s másfe lő l 

ft kőzoklalúsiigyi korm{lIl ynak l'lcmi iskolilinkkal szemben újahha n 
beindíto t t meltúnyta Jan cljúl'{\sa mind olyan gondok, ft ll1clyl'k méllún 

aggoda lomnwl Lölthclllck (' I mindnyájunkat. 

A jelen Lés igt"1l lekinl':J ycs része n fC ll tcmli te Ll k i.i7.de lmek leirású

yaJ van te le , .\ z egyház helső életéről szóló rész adja voltaképen az 

alkoLó mu n ka kepét, Ebben a rész ben van a múr minket is igen közel ről 

érdeklő képvi se l ő ta nácsi in tézkedés a /lői presbiteri tagságr6J. Azt 

mondja ri jele ntés : ,.Kim o ndottuk, hogy felekezeti taní tóink a dd ig 
is, amíg II magánoklAtás i Löl'vény ertelmé ben az á llami hatósúglól 
működési engedély t ka pmí nak, nemre vlIló tel, intet n é/k HI, a: e9yhd~
kürség lisz/viselöinek tekintemlők S ÍfJY "I l,eJllit:lIIúcsllnl. tanj:ti. " 

Az Egyh<'tzi KCJlviselö Tanácsnak ielezett in tézkedesét fl Fii
tanács 1930. gy Lilesenck 3, ül ésen jóvá hagyta , Tehát törvény, A J.:eb li

la nacsnak nö eddig nem lehetelt tagja, Bizo nyiIra a Pú l aposto l 

á lláspontjá nak - az asszony h a llga~so n az ekJézsiáb,Hl _ hono

n'dúsakéll t , Sől az egyházközségi közgyüléslte!" is csak ü:vcgy és öruíll6 

/lŐ I(' he t tagja, De csak lIdLas:lások. alkalmávaL élhet s:alJa:ali ;ogávM, 
Örülünk, hogy a presb iteriumna k lega láhb a tanítónők t~lgjn i 

lf' h(' t lH'k , De még inkilbb sze re ttü k volna , ha t'hbő l az a lka lomhól 

a nők t'gycnjogosítása keresz tü l vitetell 'volna az egi'sz vo na loII. 
;\'lel'l nz egy ház sZt'mpontj~d)61 károsnak tartjuk a Lörvl'lIy lH'k azl a 

r('ndelkczéSét. omne!y a közgyü il;scn a nöknek Szó l csak vú llJ!.;zlúsok 

esetére .. ld, Egy cf,y l'tcmet végzelt nő hizonyára re ndel kez ik a nny i 
inll'lIigl' ],eiával, m in l egy n('gy elemi t végzett vagy ana lfabét.a férfi! 

Egyetemi hallgatóink kar ácsonyest je 
a Misszió.Há zban . 

. ?I(' l ~:g~ cs:liúdins ha ngu la thnlJ ülték Illeg ;t karilcsony<,sh" l' :1Z 
1 ,.rd~lyl~~l l d~sz'lkadl ~ cs a l:ídi köriiklőllúvolle vii egyelt'mi ha llga tóilIk 
a ;\I1 ~S:l. lo- I I ;I:l. "S),l'fcll' l -Vl'l ldégség:"_lc rmI'lICII, 

.\ k:u{u'so ll yi {'Ilel, d lullIgzása lItá n, a melyel f ia in k Elwrt (;úbor 
hnl'lllonillmk ísl'rdc Illdlell é llc ke ltek el, a rész.Lvevők n kan\t-sollyfa 
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ünnepi fénye mellett vacsorához ültek. :\Ieglepetéskcnt minden di:\k 
cg)' magát megnevezn i ncm akaró, nemesszivü pozsonyi úriasszony 
::Idományábó! teritéke mellett elhelyezett 5-5 cziistpengő, vagy is 
összeSCll 70 pengö karácsonyi aj<'indékbail részesült. 

A családias ünnepi vacsorán az intern.'Ítusi felügyclőbizOlls.tlg 

részéről vitéz Nyiredy Géza és Fcrencz József le lkész vetlek részl. 
Ez alka lommal a vacsorán rcszlvevők dr. Mikö Gáborne, özv. Viola 
Mik.lósné és vitéz Ny iredy Gézáné vendégei voltak. 

Jóleső érzés. hogy erd,élyi fiaink itt, a család i tűzhelytö! távol, 
scm nélkű)özték a karácsonyestnek szeretettelj es melegét. (-) 

Január 31-én adélelölt 11 óra 15 perckor tartandó istentiszte
letünket a rádió is közvetiti. Prédikál .I6=an Miklós püspöki vikárius. 

A Hrnssai S. Ujús.'gi EflyesüJet. folyó évi februl'ir 2~án rendezendő 
juhiláris ünnepélyére felhh'jllk ol\'usóink szíves figyelmét. 

Amerikai hiuost"éreink rllhatulományának kioszt.ása a i\lisszió· 
hlizban. Amerikai hittestvéreink az idén is , mint az elmult években 
gazdag szeretetadománnyal tettek bizonyságot velünk szemben 
táplált őszinte , hitrokoni és emberharáti érzésiik ről. 348 m ruha
vászon, eponge és flanell . 120 pár harisnya, 7 pár cipő, II kötött 
pulJower, 6 pár keztyü, 2 női- és 3 férfikabát. 9 fiúing, 2 rend szövet
ru ha és 63 db.-ból álló babakelengye került kiosztásra a karácsonyi 
ünnepek előlt a 1\'lisszióházban 128 szegénysorsu budapesti és vidéki 
unitárius család tagja i között. Az Úr áldása legyen a nemesszivü 
adakozókon. (- ) 

A három üjilsiigi eoyesület nagyon szépen sikerült kultÍ1resté~yt 
'rendezett a Vasuti és Hajózási Klub díszlermében január 12-én. 
Az estély megmutatta, hogy ha összefogunk, szép eredményekf't 
tudunk elérni . 

A megnyitó heszédet [(riza Kálmán, a Brassai S. Ifj. Egyesület 
elnöke mondla , rámula tva az unitárius ifjúság vih~gllézetéért foly· 
tatott harcának sorsdöntő óráira. Supka Magda. a Percelné Kozma 
Flóra leányegyesiilet tagja erdélyi kőltőltbő l szavalt. Delsy Zoltán 
(345. cserkeszcsnpat apródparancsnoka) ered ... ti székely nótákat 
~nck('lt, közte egyet saját gyüjtéséböl. A mai magyar unitárius ifjúsag 
címen felolvasást tartatL Ferencz József, az erdélyi D. F. E. ifjúsági 
köreinek külügyi főtitkára. Az előadas összefogta rövid néhány perc 
alatt az unitárius ifjúsági küzdelmek mult ját, jelenét cs II jövőbe 
hcpillantást nyujtott. Novak- Révfy-töl három dalt az unitári us 
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irjúsagi ycgycskm' ~"dotl el ő fl k~zönség mcgújuló lupsai közl. A be
ta nítás cs vezény lés sza l.::nvatolt vezetője BorbCly Pál lanár ru mula tott. 
' "égü! Gyal/ay Domokos: 0 8vid Ferenc búcsúz<'tsa c. történelmi 
egyfelvonásos!. adta elő <'gy ifjúsági együ ttes , melynek tagja i vollak : 
Bácsi Oúnie], Dcesy Zoltún, N agy Sándor, Vas.~ Ilonka , BöWl1!J Dezső, 

Bodóc:.y Sándor , RQrbély Jslv:'l n. l\láskor is szivesen lúLnánk il yen 
uni tárius lúrgyú kis színműveket, hisz a szerep l ők egész olthonosan 
mozogtak fl sz ínpadon . Egyáltalán az vo ll benyomásu nk , 110gy ilyen 
kultürcstt'-t szerényebb ke retek közt, olcsóbb helépő díja kkal máskor 
is lehetne rendezni. Az unitá riu s társada lomnak csak haszna vol na 
belőle. Az otthon i falak ,l<öz t ollhonosa bban l'rezzük magunkat! 
GratuláJunk a szere pJőknek es a fá ra dhata tlan rendezöknek. 
. SzemuHíriumi \'ihH'sté-k k sznek a Br3ssai Sámuel Ifj . Egyesület 
hel y isége iben (IX. , R ákos-lI. 3. hz.) . Ezzel az ifjúság nem csupá n 

• 
a saját önképzését akarja előmozdHa ni, ha nem a nagyközönseg 
bevonásával, ez utóbb iak nak m cg akarja mutatni , hogy milyen 
eszmék mozgatj ák az ifjúságot s mi ndazokat az eszmék harcá ba 
be akarja vonni, akik még elég fiatalnak érzik magukat, hogyasorok ba 
beúll janak. Első szemináriumi es tén. január 22-én I<riza Kálmán 
vegyészmérnök: Németország és mi címen adott elő , esle %9 órakor. 

Februárban két vitaeste lesz: 1. február 5-en, penteken es te 
~9-kor dr. I VETl László: Modern unitarizmus J. (Világnézetünk 
válsága és a vallási igazság), 2. február 19-én, pénteken este %9-kor 
dr. Iván L ász.]ó : Modern unitárizmus H . (Régi igazságok új köntös
ben). Erdeklődőket szívesen lát az egyesület vezetősége. 

A 11alottltarnvosztás körül sok vita volt már Magyarországon. 
D~breeenben most dűlőre jutott a I, érdés. Megépítették az első halotl
llamvasztó kemencét. A róm . kat. egyház nem tartja megengedhető

nek a holttest megégetesét. Az evang. egyetemes egyház legutóbb 
tartott közgyülése a halot thamvasztást megengedhetőnek tartja. Az 
ország közvélemél)ye most kivá ncsian várja a belügymin iszter dön
tését, megengedi-e a halotthamvasztást? 

Fiuyelőnek , Budapest. Az említett kritikát olvastuk. A füzetet 
meg is rendeltük. A hitel.., szöveg szerint hozzá is szólu nk. De csak 
n február 15-i számban tehetjük, mert a füzet nem Budapesten jelent 
meg. Az erdély i vonatkozású megjegyzésckkel óvatosan kell blln
nunk, mcrt esetleg ottani t cstvercinknck ártunk vele. A hclyzetről 
az 1930. évi rőta náesi jegyzőkőnyvből nyerhet lajékozódásl. A j egyző
könyvet az irodán szívesen adjuk rendelkezésére. KÖs7.önjfik a szlves 
figyelmet. 

I'dtlGs kiadó: 41". hau Lbzló - "P~tri." ft·T., Budaptst _ felelős v .. ut6, Magyary I. 


	DSCF4744_resize
	DSCF4745_resize
	DSCF4746_resize
	DSCF4747_resize
	DSCF4748_resize
	DSCF4749_resize
	DSCF4750_resize
	DSCF4751_resize
	DSCF4752_resize
	DSCF4753_resize
	DSCF4754_resize
	DSCF4755_resize

