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Anyák napja.
Tiszteld atyádat és anyádat, a mint megparancsoHa
neked a te Ur ad Istened, hogy h osszú ideig élj és hogy
jól legyen dolgod a földön, melyet a te Urad Istened
ád neked. (Mózes V. 16.)
.

A világháború, amelyet a keresz tény népek vívtak meg egymás között és amely nek pogány eredményeit könnyhullatások közepette szemléli millió meg milliő ember terelték a fi gyelmet
a nagy vérontás kálváriás sze nvedői re, az édesanyák ra . Sokan kifogá solják az elnevezést. Egyrészt azért,
mert a Mária-kultusz ter,
jedését látják benne. Másrészt azért, mert 3Z apákkal szemben,
igaztajannak tartják a különböztetést.
Mi azt tartjuk, a leghelyesebb lenne, ha ezt a szép májusi vasárnap ot a családok napiának neveznék. Hiszen az emberpusztítás
rémségeit egyarán t szenvedi apa, anya , gyermek és unoka.
ts ha a keresztény földi hatalmasságok ilyen embertelen módon
folytatják lovább a vértelen háborút - a dédullokák is áldozatul
esnek a mindent fölemésztő Molochnak.
A gondolat szép és Isten házába való. És figye lm ez tető fiúk nak
és leányoknak, hogy a szülök szívből eredö t isztelete nélkül nincs
az Ú r Jézus szíve szerint való élet, nincs meleg családi fészek, nem
lehet egyház, nem állhat fenn állam. Senkinek se lehet .. j ó dolga"
ezen a földön, ha nem tisz teli szülői t, ha nem emlékszik könnyes
hálával a porladó szívekre, amelyekből egyszer vétetett. Senki se
élhet "hosszú ideig a földön". ha szíve megkemenyedik, ha öregségükbell
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nem támogatja édes jósággal. a zokal, akik gyermekségében nemcsak
tCJ"nek italával", dc sz ívüknek vérével, féltő szcrclcLlcl gondoztá k .
" Máj us első napjaiba n go ndoljon m indenk i hálás szeretettel fl
szü lőkre s fl kenyér harcá ban áll jon meg pillanatra megbékült szívvel
és gondoljon az édesa nyjára, édesa pjára és a boldog id ő kre , mikor
úldolt jó kezek egy csókka l inclították 31. Úrn ak házfl ha .
•

A Duna.Tiszamenti egyházkör 30éves.
A k öze l gő köri kö zgyű l és alkalmával felcmliljük, hogy a TX .
(Duna-Tiszamcnli) egyházkör az idén lesz 30 éves. Első gyúlését
H 6 dmezővá sá rhelyc n tartotta 1902 nyarán. El ső csperesc a ma is
•
fungá ló J6zan Miklós lelt. El ső köri felügyel őgondno k a i : néh ai báró
dr. Daniel Gábor és néhai Kovács J ózsef vallak. Utánuk dr. Hajós
Béla, Dimény Mózes követk ez tek. A J(ovár.s József öröké be vitéz
dr. J(ozma György lépett. Ma a ké t utóbbi , Dimény és Ko:::ma viselik
a tisztet. J egyzők néhai Ádámossy Gáhor, Balázs András és 1906-tól
25 éven át Barabás István ' voltak. Kő z ügyigazga tó Bartók Géza.
'P énztárosra nem volt szüksége a körn ek .
Erdélyelszakítá sá val az egyházkör egy magában mara d t . Rövid
ideig a kör egyházkerület is volt egyúttal. Az Egyházi Igazga tó
Tanács megszervezcse után II kör ismét egyhálkörré vált a törveny
szerin t rendes, de a valóságba n lé nyegtele nre csö kkent hatáskörrel.
Azt a hivatá sá t azonban, hogy év ről -évre más és má s gyü lekezetben
űjítja fel az atyafiságos é rzés m eleget az egymástól nagy lávolsúgra
eső eklézsiúk hívei között, ma is becsületlel te ljesíti.
•

Lelkészelnöki jelentés az 1931. évről.
( II. köz!cm én y.)

Kérve-kérünk e helyről is min denk it, hogy egyházi adóját,
ha kevés, ha sok (sokró l nál unk szó scm lehe t, mert amit eddig is
ad tunk, az csak ajándék) mi ndenki fiz esse be pontosa n. I-l isr.en,
hacsak az eddigi tetemes lIálralékol befizclnék II hivek, má r azzn l is
jelentékeny összeg állana sza bad rendelkezésrc.
E.ddig volt, aho&1)' vol t. ,E lég rossz ul vo lt. Merl, ha vala ki nagynehezen Icfir.elell 10 l)Cngő t egy egész évre. nzL hille , hogy ar.zn l
eleget tett minden kötelezettségének az cgyh ázzal szcmben. 1101 va n
eh hczképcsl az erdélyi alyafiak tcn nesze lbeni jilnlléka, am ely cnnck
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Uzszeresé t is meghaladja?! Azok az egyszcrü emberek szívesen beszolgá llalj nk;l bert az oltár szo lgúi szá mara ; hál mi se vonakodj unk.
S ha /{jtjuk, hogy templomházunk földszi n ti bolljai ma-holna p ü resen
l.ú tonganak. jusso n eszűn ldJC . hogy az ennek folytán elmaradó jövedelmet is nekünk. - a H íveknek - kell elötcremten ii nk. hogyha
czl a szepen megindult egyh~izi életet külsö dekórumában cs be lső
Icl ki folyamatában fenn aka rjuk tarta ni.
Mi is veszélyben 'v agyunk tehál. t s mégi s amondó vagyok,
hogy az erdélyi Alma i.\lalc rrŐJ nem szabad megrel edkeznünk.
Az egyházi a dókivetés új rendje, amely kicsit-nagyot, milldenkll
('~'ará nt számba yesz, módot nyujt arra, hogy biztos adatok nyomán
tartsuk meg a seregszemlét s szólitsunk a sorompóba szegényt és
gazdagot; mert eJöttünk a szegény asszony 2 [illérje cppen olyan
becses, mint a gazdagok a ra nya Yagy ezüstje. Ha tudni illik az adományban olt van a sziv ezüstje, a lélek aranya.
M egelőző éYben alig fo lyt be 6000 p engő. A tavaly pedig a
sürgetések foly tán majdnem 10.000 pengő. Örök szégyen lenne, ha
a la\'alyról mutatkozó 6000 P hátralek az iden nem folyna be.
S ultima ralio gya nánt ha tósági úton hajtanók be, amit eddig egyellen
eg:yszer sc vettü nk igénybe; dc már látom , hogy nem marad !lUI S
hálra, mert egyházunk !lern lehet a nem[i7.etök menedéke.
Ta lán soká is iclő7.lem ennél a témánál ; dc most olyan id öket
élünk, hogya sabló n nem 5(!gít. .\1eg kellett ütnöm ezeket a komoly
hurokat, hogy azoknak hangja juttassa eszünkbe, hogy itt mi nem
egy Háznak, nem egy családi egz isz tenciának , Iwncm egy örökérvényü
erkö lcsi tőkének vagyunk az é lvező i és bizomanyosai. amelyn ek a
neve: J\.olo :~vli ri ' ·o/his. Hogyha DaYid Ferellc, a nli első püspökünk,
meg tudott ha lni érette; nekünk tud nunk kell érLe él ni. tűrni , tenn i
és áldozni. J öjjön hát mindez önként és nelll kimyszeritésböl; mert
így lesz annak értéke saját magu nk e l őtt és az Islen elütt is .
Kolozsniri \'a llásunk igehi rdetése egész évben zavartalanul folyt
a kél templomban, a hivek álkllldó részvé tele mellett.
Szórvány.gyülckczelein k va s.'l. rnap délután önként szintén egybegyültek az iskolák termeiben. A vi lágiak sz.i"vesen q'llll.l lkozLa k a
szervezés mu nkájára s ökel ezért d ícséret és elismerés illeti , hogy
i dő t és fárad!iúgol nem kímt'>lve. fölke resték az egyes család okat ft
peri fériákon , ahol elszigetelt.ségük és szegénységük folytán annyi
kísértésnek va nn ak kitéve.
Örvendetes, hogya X . ;\IÁV.-lelepen s környékén lakó hívein k
ma már eqy kliziis proleslá ns kápol nában d ícsérhetik az Ur:lL. 3ru ely-
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fe la valása nemrég iben törtóni ünnepi kt::relc.k közüll, Úl'v:lcson'lval és közgy íiles lnrl :'lssrd egybekötve.
Dr. ivá/l Líszló, hil.okl :ll.ólell, ész :llyúnl,fi::t cl V I. kű!'. , GÖl1lhuLcni iskolúban ~1Z öszLöl kezdve szi nt en cgy bcgyüj tö llc a körzdben
lakó unilúriusokaL s anllak rendj e és múdjrt S7.crint. megszervezlek
:lZ új sl-órvúnyt. Jövőre bl![lIl már Cscpclröl is ugyanezt jelcnLhelcJll.
A hívek száma ezekben a szórvú nyokb<lI1 50- GO körül vú!lnkozik:
dc egyik-másik helyen , mint PcslerzsebeL. kivúlt ünnepi alkalonlllw]
fl lOD-a L is megh8hldju. UgyanH.l ahive), ,K :núcsonyrn mnguk "gondoskodtak telj es úrasztali fclszel'eló.!;rő l, amié r l:1 j ÓRzívií adakozó knak
e helyről is köszöncll'L mondunI\.
Tá vo labbi vidék i szol'ványok köze tnllll év novűmherében (éppen
l :"l-én) Győrben és környéké n lakó híveinket. i~ bekapcsoltulz. Öről,re
felejthete tl en élmén y marad sz<i munkra ;) l'c L te mplom b an tartott
isteni szolgfllat lll elle U a sol.; személyC's lúLogalú s, amellyel a többnyire Erdelyből icleszalwdL híveinkel Illl'g lúl oga lluk. Josipovichné
NémcIII Inna lamlrnő nagy segítségemre vo lt ebbc ll fl missziós Illunkában. Ugya n ő vállaiUl , hogy m;nc!cll hó első szombaL esléj én cgyhcgy lijli a hívekel a ref. e le mi iskolúban és foglalkozik velilk. Sok ilyen
önzeUen munkásra volna szükségünk az országban mindenfelé.
V idéki híveinkel másult is, mfljdnem mind enütt cl ref. te mplomban gyüj tjiik egy he; kivéve DebrecenL, ahol púr év óta suj"t imaházunk van. igy luít csak Lermészetes, hogy amikor :1 bud::l.pes li
ref. egyházmegye . szervezésével kn pcsoln lban fl B e l ső LipúL- és
T crézvál'os reL gyü le kezet hivei Lemplomot keres le k, mi ős i crd ('lyi
lesLver-pa rúlsúggal megny iLolluk e l őt.tük ezt a Lemplomot. De y:! l O-kol'
és esle 6-1\01'. Ujabb ic](; lw n az esti gyü Jcl,ezet a szon lszédo)j nemel
reL tem plom ba n buzgólk odik. J ól csik nekün]"
hOJJ)'
•
o. lsten húzún:1k
kedves vendégei gyanünt üdvözőlheLjiik proles tá il s vércin ke L 1~ l'czzék
magukal igazán olthon ebben ~l sze nL hajléJdxlIl; mert "e le mplom
csarnokába nem fér a gyíilölc l". ILt minde nld szabadon imádh at j" a
maga l stenéL lotl a vúlasztófalak le hulla nak; és lúllllll, szcllllö lszcmhc .
. Nemzeti ünnepet; (1 11. 15.) temp lomainkban meglartoLlul" Ugyszm l én a Reformáció ellllél,napjáL (X. 31.) és a l1ősök !la pj át (V. ;j1.),
B.elhlcn Gáb or Szövetség közös Hcfo nnáció ünnepen a Vigacióban , mi"
rcszL'Ve llünk: dr., Mikó !' crCllt; fögonclnok , h. uLyúnldia tarloLl::t Ll
züróbcszédeL.
II " !;

:1

Hcndőrük erköl csi OkUI~úsa az eddigi ke retei.: 1.:(/zL szép eredményt.
m u tat. Egy 31kfllommnl fl l.clnplom bnJl Ilú svCL ['[ö l t I3l1d;ljll'SI. ft-ilcqli lúnya is J1l('~kI 0 1l1. :lll1ikor t! Jlpc n i'll'v;H'sorilt ú~z to l.lllrl",
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Olllll'pi szo lgú lHI ml'l kl l. töb b iz ben v ii t ünk úrvncsoró t kórhfl zi
bl'll'll('!.: nl'l.: is.
":\:lgY Pl- lI ll'k\'1I a P~lss i ó é lh'k lése' (,~I. ii n k~\' j ull a lt.:'l !.lYCI'lIw k- éli
ifj u ko ru n k szep l' Ill Jéli.t,jl.
Yilsú rn api iskolai rsoporlok sZ{lIllrl: 10 v:l rosi. I vidck i. Dé.lelő t l
!' - IO-iQ I:lrl j:ík lllos t mnr Ill in de n vasúr nap . l'gységes munka terv
•
nk_pjtlll. Il'Ikcg rrrfiak és Iliik. ak ik szer(' ti k él gyl'l'lll ckc l s ak ik ri. gyermeki lélek nél \'iszo u tszc rl'ldn' találnHIc Az .,A postolok C~deJ.:f'dell'i·'
a la pj:ln m utatj,ik hl' :lZ ös kl, t'l.'sz lé n y cgy lH'lz rn ega laku lásúval jú n)
hiis i kii zddnwkl'l. nllliuöl Ill i is I;l llulh a lu n k . A Tllllll ka tcrvct dr. Juáll
L;\sz ló nlY{1I1kfia dolg:oz ta ki. FOgll dj úk a lelkes Illllll k:ísok rgy h úzlI ll k

h.i1:l s

kÖszö ll l·I~1.

I-h~lközll:lpo n k inl

•

n.' ndcs hi lo ktnl.úst ~l Z egyeteme!'. l<\ ntcrv
szerint. 17 csoporLuan, heLi ,-,8 unin vegcz lék hilol.; tató-lel kész atyá nkfiai t'S ké l kiscgitö. ;.Jagy Bud a peslclI az iskolások szá ma mcgha lnd ja
il ·100-at. P r[M Istva n a ngl ia i t:lIlul mú nyúlja id ejérc (10 hó napra)
;,llka Imazt uk Ferenc J ózsef II II i l. Ici kcszjclöltc t. s :l l kn lma t ad tu n k j ..... agy
Sillldor nlyú nkfiúll ak is, ak i it t zenei l<.\illlim;í nyol.; at foly t.at , hogy
gya korlati évé hl'Z Sí'. li kségcs ludni val óka t i LL Ill egszerezzl'.
A csopor tok a t. é\' közbe n 1110gl;Hoga lLil k a n eve l ~s i lJiz,oLLság
••
lngja i. A l;lpaszlall:'lkró l jelenlesI. leLlek a I\. d JIi T a nácsIliik. Ok
dnökölll'k a cso pOrl\' izsg<l kon is. mely nek végez t.evel, június 6-an
l' nitró ünnepély \'olt fl temp lomban.
•
..\Z I. és I I. e lem i oszl" lyú tanu lók szá m ilra kiado l I. "Verses l ll/ddsriyok"-at az cgy ll1'1z. i I'öhalósúg jóvúJJagy t.a.
/':on/irmáció: 47 (2n + 17) növendékkel szépen si ke r ü lt }\l dozókor:.l K ohú r:-lI t ca i te m plo m han. A konfirm :.'tlók cJlll ékJa pot kaplak.
:\Jega lakilo tL úk a K o nfir málta!.: Szövetségét. Őke t H gyü lekezet szinc
e1ött az C. P. is mcgú ldoll:.1. Idén :.1 :\1. H . kOllfinnfl !.
Bój tbc ll beVCZeLd l , .. \ hifa/napok"-ra ta nu lóinka t az iskolai
halosúgok szabndsúgo llá k . H itoktat.ó Les lvére ink veze tése 1l11' IJelL
(' Iörl' Idd olgozoll terv szer in t , meleg érd eklqdcs l.ő l k isél'\'c. folyt Ic
l:.lya ly is, az idé n is. Alka lm as nrra, hogy komo ly cllw tá rozilsra birja
:\ sc rdü!ö ifjút. .1 lelki é lel lIla cJasa bb i<Jénveivcl szemb!':ll. A vacLük
o
""
is cz úto n n yerhetnek biza lmas bepilla ntás t cl gye rmeki lélek lllii <l

]lclyebe.

Ugya nez t a gye rmek i lelkel adja t, ez, ün k ügyebe ;l cscr kés7.mozgalom, nmclybc n a mi zászló nk is o lt ékcsked ik, a JdnQl Z$i{JlllolU[
S7.Cp nevével di sz itve. Cscrkészl'i nk tava ty a ll ny ir~l llH.!gszc rd .lék a
Balalo n t, hogy vulószinúll'g az id én Ü> vu/;'~hol oLl tnrtják Illeg a Ilyúri
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táborozás t, e lők ész ü1vc nagy ~mbicióval az IQ:33-ba n Güdö lJön tart.andó j ambo rc~-ra. ahol mintegy :)0.000 cserkész fog megjelenni II
világ mind en rCszrb6J. "'J."\ek if nk oLl sc sza b[ld utolsóknak lennünl\.
Pethő István parnncsnok, ,,mgliai komoly tanulmányai mellett bizonyára elTe is gondol. amikor az ő kis cso portja eszébe jut. A nyári
táborozás költségei re híveink köré l,c n gyüjtcni fognak. Kérem, fogadji.k őket szereletteL
Az iskolából kikerült ifjúság cgy részét gyiijLi egy be és foglalkoztatja a dr. Enyedy HóberLné vezeLése ataLl mlíköc!ő P. 1\.. F. Leál7ye.gyesiilel. Szép álm ukat, a varrodát - a mai válsúgos v iszonyok között
még nem vaJósithalták meg. de lelki leg annál többel gyarapodtak.
Erről taJllls6got Lellek azon az élveze tes előadóes tén, amelyet Lavaly
májusban Lemplomunkban lartoLta k s am el yen Bodol' AlacItIl' lclkes
előadása k iséretében, mint eleven számok, az e rdélyi kölLők müveil
mutalLák Le szép szavalntol.. Lan és összhangzaLos é ne kekben.

A budapesti egyházközség.

.

A pestk örnyéki megalakítancló kőriejkészség ügyé nek tárf,'J'Ollása
rend jén Sol.. 5zor lehetett hnllani azt a vélcmél~yL. hogy nem a budapesti egyházközség mego szLása ról van szó, hancm csak a környékbeli szórvány gyülekezetek elcsaLolús{Jról, amelyek nem szerves részei
:-\ budapesti anyaegy házközségnek. Ez az állíLús nem helytálló és
ellcnkezik az élő törvénnyel. Az Egyhflz i T örvény J. rész, I. fejeze t
,I. §-a azt mondja: Bizonyos ta(i/e/cn lakó unitárius MIJck tesUilclilc.Q
szcrIJczkcdve egyhdzközséf/ct alko/nak. A budapes Li unitárius egyházközség ügyviLeli szabályzata, amelyet mostanáhan ha,qyott jóvá az
E. l:ő tanács, l. fej. 1. p. n. ri bizollYos /erületei Bud apes tre vonatkozlaLva
igy határozza meg: Budapesl s::J.kcs/őváros IcrűletCJI és k ömyékCn

10"6 HIlifdrius valldslí hívek [csW/elileg s:cruczkcdue piispüki vi:sgrila/
a/alt dlló oIlyaegyhdzközségel alko/nok. (E. T. 4. és 166. §.)
1. p. a. Az egyháí'.község címe: Bud apesLi Uni UÍI'ius Egyhúzközség. (E. 'J" . ,g. §.)
Az elcsatolásra sZ<Í nt ~yülekcz etek: ÚjpcsL, Hjkospalottl, Pcslúj hely. IUkosszen Lmibal y , J( ispes t- W ekerle Lelep. P estszen t1őri Ile,
P cslcrzsébet és Csepel milld Budapcst szé!,csl"övúros (Nagv-Budapl?st.)
lcrii lelcn vonnak. Szcrv{'zcti lt'g. kiízigazgalásilag fl budapesti cgyh{tz~
kiizség sz~ rvcs réSzei. Ala lehúl }lzl mondani. hogya leendő körlclI\cszség nem a budapesli anyncgyhúz!i:özség megosztúS;!, \'i l ftgos~Hl
dlclll.; czik H Lényleges ftlbpolLn] és jogi !tclyzcLkJ.
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Az Isten éjszakája.
( Az a lá hiJi J, bJlcm eny l S"=.ir dky Dé nes Sánd or ir ul. :\J egszilll l Lerü lelen el. l! rth eW, ha úgy lá tja, hogy az Islen némely kor clszu nnyad .)

)I ondd Iste nem, Tc mi kor alszol?
I~j sza k a nem , mert vigyázó szemmel
nezel az égbe, míg ny ugszik .3Z ember.
•
Lefoglalna k rt ha jna lok.
Le kell szórllod a ha rma tot.
Felv id uln a k ft la nk a dt szirmok .
A v irágok kely h én gyémánt csill og.

•

A könnyel le kell szárítanod ,
fl. na psugá rt beállitanod.
:'I'líg a könn yekb ő l változ ik par a
ezerféle dolgod aka d mara .
A napot fel kell kell ened.
A magot ki kell ke lteni a

fö ldb ő l.

K öz ben vissza pa Lla n Bólaa minde n á tok .

•

Ne m hallgatsz meg In<ls t.
csak az imádsá go t .
Délben Leri lel l asztal ok m e ll ő l
á ldás t küld enek feléd az ~ljk ak,
Istene m, hogy lö rté nt m egis.
hogy voltak , a ki k é hen ha ltak .

•

•

:\I érl a d sz e rős gOJl dola lol ifjú ag)'nk ba ,
ha a ludás l cs cé lt evs7.á m okka l mérik.
mert fOl'mál ödik ü Llet és vágy
versbe. zenébe, agyagba,
ha az ember mcgcrtesre
csak éleleslj én é rjk ?
Istenem , T e é bl'r Is le n.
va nna k ap ró hibák ebben a vi lágba lI :
megakad a szegcn)' ember llIinde n á tkos úgiJa n.
Vtll\nak na gy hihú k is:
cm hcrek, kik rH' k Iclk(' setét
cs m cgfesz ilil, azl, k i g lóriá:>'' l. 1J hord/w tnú
fe nIlen il fejét.

•

8
A Tc gondod;] négy evsztll< ,
XYlIga l. I({'lcl, Dél és I~sza k
mindcn népfajúnnk harca.
lI ogy lilhd ll'k ki d urva harcok.
ha rniuucnhovú hH az arcod?

ÉIl ludollJ , Tc czc rj ó\'a l {!ldo ll lsten.
mind cn'baj :J I-kor kele l kezi l, illcll.
a gonoszt ak kor szü lik ;:,Z anyák.

a .szegény t akko r húzza Illeg az ág.
a hnn'llságba a kl<úr "crüdik ék.
<'1 b úz.i l akkor veri d a jég.
,p; ifjú Icik ek mccseséIH.' k
,-, kk or fuJJ ad ej a fénye,
akko r záporozlwk n I<öllnyek.
'-lIllikor a szemed egy percre lehun y tad.
Emhcrck, csitL ... legyelek jók .. .
ne réljc lck ... az ls te n ne rn al sz ik ...
csak clszu nll •vad L

Musis et Virtutibus.
(Múzsáknak és Erényeknek.)

,

A kolozsvá ri rcgi unilál'iu s 1\OlIégiuIlI ka p ujau idlt ez a rdínis.
A Ihárvá nyláb lál az ÍJj ko llégiullL kapuj:1 fölé is befalazták. J eiéül
a nna k, hogy csak az é püle l "úllozüll, d c a szell em, nm clyet százado ko n
:H táp lá ll cs sugá rozolt szd eze rn y i ifjú m eg lcrmékc nyilell lelkébc
az II 1/1/0 f))(jl rf' - a régi.
, . , Azó la nagyol fordult a \'ilf"lg l'gyhilzunk és ő s i kollégiuIllunk
körül. A :'\ Iúzsú k sze lid szava he/vett az Erillnyszck v ijjogó hangja
rikú t'iol I,c fl 1\Ollégiulllha. I I<lhi iL k iálL és kiv{1O az ö~i inLézetre.
A s7.:.tza dos magyar uniüu'i us klllt úr:ll akarj a Illo.'gfojlilili a mnuúról
megrclcdkczt: ll c1biwlw d olls<Íg.
:'\ Iindcn j ú un itúrius clIl l'cr t udja, mir':;l van szó . ,\kr!!' volt lu nitva nya, a kiI!' ne m a wsz~ l y bc sod orl kollcg iulllllak mosL jöjjü n segitscgcl"c. I la lIe ll) is Lu d lllcgj t:h.m II i u május 7-i véndiúk-l:dáJk(lz6 n _
legve n otl lélekbcll .
) !i bíl llllk székely fajt,i n k ilriikélct.cbcn. Ar. iísi crcnyck hen C~
:l felségcs Islcn ;,cf.!cdchn (' bcll. I'é l·nni.;, Test ve!", h:lllg:l sd mcg a
k i;j lli~ szút, a mcly a halidr:t gyötört Erd cly böl :sáli fel ed.
E s jöjj és segils!

L
II N ITA I~ I

us

GH T E S I T(j

- Meghívó.
I )nnill j __ ;r,IIIIII'nl i Uli i l :iri ll ~ E !I~' ll;íz kiirii II k Buda pes I (' n. ( I X .. Fl :"1kosul ca ;1.). a i\ Ji ssil') ~ llliz Iclllpl om ,'!han. In:l<' . múj u s S-ún (V,IS"rtl'I!) d . t ,

\) úr:1i kezdd!cl [n r tja

XXX. évi rendes
közgyűlését,
...

I!lely re belső em hrrc inkr\' nz cgy ltázküzsegck
!-inti) Tall;Í('s la gjn il szen'teltel meghívjuk.
l3 udapos t', 1!):32. úpri li s Hl.

1,0pvhwlőil l;S

az

I ~az

Uilllt"'ny :\Iózes, s. k.
köri fdílgycl/l, p:oudnQk.

cS!l<:rc~.

1'. v.

I . El l1 öki megnyilo. 2. fma. ~. !\'Icgbízólevdck .
•1. i\]cgnlaku JÚs. 5. Felsőbb rC[lck lcl('!.; és törvö nyck . 6. Uni lúri us Egyhúzi FöLnnú cs l{o lozW{lrt , 1932. ŐSZt' n . 7. ESPCH's i je lenles . 8. T a nügy i
Ü:lúntcs . n, Egyhúzi államscge ly kioszlúsa. 10. BH l clúcsy Prol(, s~úJlS
AJap ilviw)' oszta 10kfl. 11 . B d sőembc r t ny ugd íjalap . .szamndásG.
12. Pestkö rn yéki h:ürlclkl;SZSl>g m egabk il ,ba. 1:1. U. P . 130- 19:12. sz.
levc!e'. 1·1. T iszlújitús: fl) es pC're s. b) köri j<.>gyzö, ej kü:.::ügy igazga tó.
(i) jogta nú csos, e) I"egyelm i bi róság, /J köz i gazgat,~ s i biróság, y) misz~ z iói hizol.ts{la vúla sztú sa ti évre. 15 . Szórvú ny-gon d ozú s . 16. SzegcJl Ygon d ozás. 17. Idöközben prkczö ügye k. 18. 'Indi tvú ny ok (irús han előre).
19 .. J ÖvŐ közgyli les hel ye és ideje.
I dökö:bm (cl. l'. 10 órakor) illl ~l cl kozik Jó:an Mildós, prédikúl
Barlók Géza polgúrdii I('Jk esz. J~ll ek/)e:ti,.: P éle/lY Gy u la igazgató.
Köz rcmüködik n Brassa i S,lIllU('1 Ifjú ~ág i Egylet (> nekkar<"l .
D éli I órakor kÖzl'h {·d. - Akik" szú llásl is óhajtan a k. jeJcnt:sc-k
be május 5-ig a lelk észi hiva talnak ( IX .. Húl;:os-li. 3 .); akik ebéden
re!;z\ óhajtanak VCJlIü . joleulkczz{,)ICk mú j lls 6-ig F!.úkos-lI. 3. !'óZ. ,1 Ia U.
iHt::gd özö ~:ombaloll (májIls 7.) ddJtllrio (j órako,. ugya nitt fl. tl' mplomha n Véndiúktn lá Ikoz\) is len Lisll.e let h' I ús SZ('r('li'\ \1(' ndégség.q:cI
(T isz! i Kaszinó hc' ll ) egy bekölw.
Ne mzetközi Vásúr 50% kcdue:lll énydf a vnsú!on vegyük iw\ny l){' .
Tdr[lYs OI'O:'a l:

,.J6 laldllw :cisl I "

-

A rádió prédikációk.
Az c.gy ik protestáns Inp ilyen eimm el momlja cJ v ékm ényét
.lltalitban a rúdió s közeleb bröl a prolC'slúns rúd ióp réd il'ÚciÓkról.
Sok figyelC'lllreméJLó megjt::gyzésc van az eneklésre és beszéd ekre
l'gynrfwt. Megá llapí tja. bogy fl kalolik us rúd ióprédikCllú s fölö t le úll
a proteslá nsnak. En'ö l nem v il"llkozunk.
Inkab b cl'dJ,} kcl nck a lüive lkcző monda lai : J(ö:crdeJ.- es erJY'ui:i
/"clll"e:eflhici6 .~::e"'p()llfiábúl ma aligha V(l1l kiill{'/"jesebb e.qyI1(i:Ji l éllyhedésiink. 'ni ll i (I rdd, óbé:;:e(/ek. !\I i'!1 II l.rUII·S l líll ~ slI .il •• sznlfllíllll is
•

-

Hl

UN ITÁI1 I US 11 I1TE S [Tű

l'Il iiqliil 111 (' 111' 11 " , E ;-; I ahi irj uk. c hbcII igaza " :lll I \'il:'lIis crd~' lüi nk
:lZ, hogy nz u n il{u'ius 1'!Ífliúszo lg:'ll a l h t'iviiljiin . I ti sZl' ll lll:! <'gy év lw n
alig I ízben kalwsolj:l :'l S!lldió isl culi:o>zldcLilnkl't. Volna l\ g~' módj!1
t1 gyn kori bh s:r.(d lozj ul úsnnk. E z ;l fil óci es Id lr l ,iSt'g ;l Z. Iln n: g~cl

lirilkor tarlh :lln6k rúdiós iSh ' lllisz lt'lc liin kt' l. A Slnd ill \'('zdü s~gC'.
:1l1liknr stinib b kHpcso lúsL ké rJünk. mindig fl'lajúnlo1L:\ készséget.
hn n órnlwl' lu>rjiik n knpcsoJ:lsl.
I(ézcn rc)<v(i doIng, hogy hnllgrl! ús<'tg 1l('lIdil IWIII lchd isll' n.
li szle leIeL "wl a ni. A fontos erdc k(' kr(' v:l lú Il'kintl'llel meg lu dn:l-C'
hozni l,őzö lI ségii nk nz :'ddoz:11ol, hogy !cga]{lhb négyszer ('gy évlll'1l
!I Órn ra jiinnu t'I tcm p lom hn'l 1\ n rgy cdlizc nk el lő,i Itn pcsolás h o~
lerm('szrll'sen fl' lIntHrla no k igé nyiinkl'l. Igc lI óhnjlanók ludn i crt"öI
!)

0lV:ls61 nk szíws vélc rn (' Jl y~t.
N agy rn bccsü lj li I, :1 1:iaj Lúszo lgt. I:l1 ol. Ik :1 til i sZl'gén yes kör1i 1_
m énYl'i nk kii ~rfl d ll', ll n nran yht"d ülIleljiik is tl b<:t.iík\!t s hn II li n (h~ ll
sorl :l GOClllO t:dclllumfw :J1 rügziliink is papi ros ra , - nelll lesz(ink
vcJe:lz orszÁglJnn még ma i s ü~ lIwl d l cn IIl1it úriZlllus llfI!<. <'gy I:v alnll
annyi szo lgúhllol , III ill I cg ~'l' ll c n rÍldiós isl enli sz lcl el.lcl .
•

A szomszédból.
Far!;t/s J ~ lvflll fiszftnillll clli ref. pii spOk beiklal:bóll tartot!
szckfoglnl ó beszéd ébell mon dja :
Lelkészek, l a núm !.;, tnnílók, prcsb ilcn 'k, ('gy h:'l Zhlgok ('Oyél/cnkinl
kelJ hogy újjú s~i"t1('sst' llel.;. 1\l i n(kr l ld sz{uu[u·a kioszlallnl, n 1~ 1 l' lIl u mok .
•
Aki azt e Hl'ipjLi, röldbe úss:t ) 1\ maga halúl:ít k és~ílj lllC'g. 1\ k Ü~ÖI1 \",
a nemlörődömség, llIilldl' nl a IclltéSZl"c és a preshil criulnr:l hízó
gy iilekeze li élt' l - esal, hal6dú s. A~ cgyhú z i nd6L llIegfizclö, iinncpjöLlcve! úrva tsor:'lva l is éli;, belsü l' Il\IJ(~r(' i l Jll t.'gV{I1:I S~ ló vi lngiuk
segí Lsége Illa m:.\r li('vé~. i\'l indell prcsb il l'r, egy húzull!.; ki csinyj e és
n:lgyj:l, mind kell hog~' l<r-isz l.u sról h:Hr:m bizon)'stlgol. le,,6, önl uda los keres~lélly \~:Ielcl é.l j en . A I('slv(> ri S~C I·l'I l\ thcll l'/:Ly hcforroll
gy iilel-: ezel u ek III i II dl' n ti Ll i fll é::múl YI'set/ I.: l' 11 II u.' ,:O,észi ll' n i tl SZI'J.!CIl y_.
H 1>I'leg-, az iizv('gy- ~s :'t rvagondozú sl.
A 1..('/I\h~::eg!lI:I:'-{i1ef d nHi lap írja :
Abhól a ~ apostoli {'Ivből, hogy :) z .'gyllú z l{risz Lu sllak :1 /('slt',
ünl.:cul fol yik, h ogy an nak dsőso rb:l ll .o;:;:cr(,idilllh mCllljluk kdl 1(, llui ,'.
A ~ c.gyhúzak I~ZO llb~Hl i's {'zc k k özü li I"t'fo l'l nnl li S l·gy·hú z urd.: is, :;Z('UI
1'1 (,1 lévcl>i'. ll'lld.: t' z l llZ d vd <l y, l'irn lllr {'vl i y,rdt'k h(' 1I s kl I :1 Illi 1'/-lYhú,wlll;. i.., ( A z \luilthiu s q .::!"y húz is. SZeri\.) d St'j:,orhn n J,ii::irlll:!!/"I!hi

UNIT Á RIUS ÉRTE S I TŰ

lJ

intézmény s csa k a legu tóbbi évtized ekbe n kezd valód i h ivatása
tudatára éhrcdn i, részben az i dő k sorsdöntő köve tel menye, részben
a többi fel ekezetek versenye folytán. A ba ptista egyhá z eo ipso
szeretetintézmény, ő k fel sem veszik ma guk közé az á ldozat készséglö L
húzódozó tagokat s tével ygő taní tásaik ellenére é ppen azért terjed nek
mindj obban , mer t a meglérés ha ngsúlyozása mellett a keresztyénség
gyakorla ti oldalá ra , a k risztusi kö nyörület esség gyakorlására helyezik
a fős úl yt. A róm a i egyház is lá zas t em pó ba n igyekszik kiépíteni
szociális és szeretetintézményeit. Örvendetes dolog. hogy végre
református egyházunk is megmozdult
s lerakta va lahára a funda,

men t u mak a t.

A mcgszívlelendö sorokat ajá nljuk minden jó unitári us ember
szíves figyelmé be. A fun da mentum ásásá hoz nekü nk is hozzá. kell
fognunk . A k arita ti v munká ból ki kell vennie a részét mind enkinek.
Rend re sz ükség va n, de az egyház sorsa nem a külsöségeken fo rdul
meg, ha nem azon és csak azon, hogy az Ú r J ézus által föláll ítot t
elvek és követelések m ennyi ben nyernek valósulást az egyház lelki
munkájá ba n. Nem az a fo ntos elsösorban, hogy ali egyhá z, min t
jogi személy, m ilyen szabályokkal van körü lbás ty ázva, ha ncm az a
lényeges, hogy m inden uni táriu s lélek érezze és tudj a , hogy az " egy.
másnak terhét hordozzátok " nagy parancsolata m indenkire kö te l ez ő .

. AIl~'ák napja a K oháry-utcai templ om ban május l -én lesz a
•
rend es ist entisztelet keret ébcn .
M.ájus 8~ án , az cgyházköri küzgy ülés napján , a·Kolláry- u. templomhan nem tartunk istentiszteletet.
Ko nfirm úeió á ldozócs ütörtökön d é l el őtt 10 órakor, a rákos utca i
t emplomban.
Az unitárilL"i férlh·aesora apr ili s lG-an :,.,o lt a Magya r Világ
v e nd ég l ő be n . A vacsorá n 32-en jelentek m eg. köztük az egyházközség. egyházkör és Igazga tó Ta ná cs vezetósége és a lel ki pászto ri
kar. A barát ságos beszélgetés köz t leróly t vacsora a-z éj féli órákba n
ért véget. A va csorák fo lytatása szük ségesnek lálszik s :amint halljuk ,
a j ö vő alkalomma l a nöket is szá lldékoznak meg hívn i, a mi szinten
helyes és szük séges is.
.'
. A Jáuos Zs iUfJlond cserkészcs:lpat fogada lomtij itó ünnepelye
má jus 7-é ll ~ ;;y.Qm baton, est e 6 óra kor lesz a .Missz ió I~l á z tem plom ában a N cndiú kók száma ra rcmJ eze ndő Istcn tiszLelct ke retébcJ!. Az
~.~ ürsi zÚ szlók. .m cgáldása ugya nek kor. Az ünn epelyen d mul t a
}uye n dő vc! fog ~c zct : Legy...ünk olt cse rkész sz ü tők és c~c~k és zbarálok
InlndannYJan.

•

•

•
UNITÁRIUS ERTEStTÖ

12

l"éntliák-ta híl kozú má j us 7-én, este ,6 órakor , a rákosutcai temp_
lomban .
.4. lIásllélkiili t:mitó v á llalná elemi iskolai. növendékek ta nitasát,
v izsgára előkészí t ésé t. Nevelőnek is el menn e, aká r huiyára is. Cime:
Kohá ry-u. 4. sz. lelkész i hivatalban.
Istentiszteletek sorrendje nuíjus hóban .

.:>'Ieh'-ik

H o l

:\Ielyik
órában

napon

A) Templomokban:

V., l"::oht'l ry-utca 4 .....

V.,
IX.,
IX.,
IX.,
IX .,

Koháry-utca 4 . ... .
Rákos-utca 3 ..... . .
R ákos-utca 3 ...... .
IUkos- utca ;{ ...... .
Rákos-utca 3 ...... .

má j. L 5.,
16., 22.
máj. 16., 29.
m áj. I " 16.
m :'!j. {j" J .s., 22.
máj . 8 .
mflj.

29.

d. <. II
d. <. 11
d.
10

Szolgúlatot végzi

I

10
d.
10
d. <. 10

BartIbús Islván
J o:an iH ik/6s
P ercnc: J6zsef
tlr. Csiki Gábor
Bartok Gi:a
d,. Mn Lás:/ó

d . u . YJ:.'
d. u. 4

dr. I ván Lás::::/d
Jó:an M iklós

d . u. 4

Ferenc:: : J ó::::se/

d. u. 4
d. e. y! 10
d.e. II

Barabús Istv6.n
Fuma J ó::::se/

,.

d.

<.

,.

B) K ór;elekben :

•

V I., Gömb-u. 53., el. iskola
máj. I .
X. , MAVTelep. imaház ban máj. 15 ., 29.
C)

Pes tk~rnytkt.n:

Ki spest- Wekerlctelep , ll.
sz. el. iskolában ...... .
milj. 22.
Pesterzsé bet , Erzsébet -u tcai
elemi iskolában ....... .
m :\j. J;;.
Pest szentl6r inc, AUami
m:íj. J {j., 29.
T elep. Kultúrház ..... .
R ákosIlaiota - Pes tilj hely,
Madácstéri el. iskolában
mt'lj. 22.

(

d. u. 4

D) Vidikell .-

Debrecen, Unitárius Imaha z, H a tva n-u. 24 .... .
G yő r.
Kossu t h-utcai rer.
templomban ........ ..
Nylregy háza, E v . Iskola
disztermébeIl .... ......

l

d.
d.

,.

Barabás István

10
10

••

,.
d. ,. II

Miklós
d,. Csiki Gábor

m áj. 29.

d. <. 10

clr. CSIki Gábor

m áj. l.

máj. 16.

"

máj. •

J egyzet: Dlilt sz:'lmu napokon -

j Ólatl

J 6m n MiJ.:/ós

Ur\"tlesorllos:t.IIÍS.

IVA. LAsZLÓ
TA NU L :\IÁNYA:

,álsága eS aniMsi igazSáf

elmen l11e8,jc[e nl. Ara 30 fillé r, pos t:\n <l0 fillér. !{apbató
al':: Unlt:\rl us I ralm isszlónfll . Duda [lest,l V., h' ohá ry-ut ca 4.
I'tltlŐ' kitdó: dr. I"in Lbz lÓ

_

"P'tria" R.-T .. Bud apest

_

I'e ldós ~tze!ö: "'&2)''''Y I.

