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Felelas szerkeszta; IvAN LAsZLO

A reformáció
évfol'dulóján mérl ege t szo ktak fölalli tani az evangéliumi egyházak
az elért eredm ényekrő l és a yeszteség~krő1. A mérleg nyelve,
bár nagy ingadozások között, mtt nyereséget mutat. A Jemp€r f€formarI d€h€1 sarkaló ösztöne és pa.rancsszava sok termékenyit6
go ndolattal gazdagitotta a. keresztény világot. Kiváltképpen figyelemre méltó k azok fi meg mozduláso k, amelyek az evangelium
ah"lJján az erők egybefogását szorgalmazzák. 91t, eeg nyáj, €eg
p6st,/or go ndolata határozott lépésekkel hala,d a megval6sulás felé.
Ennek a ha htdásnak és elól'etöresllek e rt é k éből se mmi t se vonbat
le azok nak törekvése, akik f~ nyáj SZÓ helyett ludott hasz nálják
ar, tJko/ kifejezé8t.
Az elfogula.t1an szemlé l ő e l őtt ma miLr egészen világos, bogy
a keres ztény világ nlinden egyes tagját mllgába foglaló nyá.jnak
csak egy főpásztora van, az Ur Jézus Krisztus, aki nek fóJdi hely tartója minden keresztény léle k, a melyben él és müködlk az
evangéliu m erej e és a jó cSt!lekedetekkel é kesitt!tt bit.
Ki, melyi!.; fLkolbf~ terve I:hja jónak épi teili Isten ol'8zágá t,
!l. lényegen nem valtoztat st!mlllit. A tömegbe szo kott lelkek a .
kita.posott utat sze retik. Az élet uj fOJ'l'as vizeit Iwtató lelkek fl,
magányosság ösvényeit keresik.
A refo rmáció, amikor a szentirást mindenkinek iL kezébe'
adt[~, 'fLZ utóbbi utm terelte hivei figyelmét, s a király' pl1psáe,.
J't€rlf nép elvének a gyakol'b~ti életbe beviteléve l minden kit öumagáé l·t tett fe lel ős sé ls ten és ember előtt,
Ez fl " ut kockázatosabb s legtöbbször veszélyes is, de e~·
her hoz iIIőbb is. OdlL vezet, n,hol fl. kemény kősziklából kell k,l.
tcnnelmi nz aranyat,31, emb(H'j lél ek uek azokt~t f~Z él'téká lló erenyeit, nmelyek előbhre vis zik f~ világo t.
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A tulsó oldalolI szemére veti k a ~eformá.ciónuk, bogy a keresztény közö ss~g erőit szótforgácsoita s ,Kri sztus e~házan ak
lenditő kerekét forgasába n akadályozza, Amde fe led ik , bogy a
reformáció maga szellemi irányzat és !l ern küls? formákba n
jelentkező szervezet. A reformáció, le!ki aj.~I~d ék . Os~re~ü meg nyilatkozása II szabad versenyben ervenyesulest kereso lelek nek,
amely még az fsteu mélységeit is ku tatja.
Azoknak az egyházak nak, szervezete knek, amikben a reform áció elve megtesteR iil , lehetnek és vannak is hibái. De ezekn ek
fogyatkozása iért az elvet te nni felelőssé anny i, mi nt ha a napot
bilJáztatnák azért, mert s ugarai terméketlen szi klákra és á lló vizekre is esne k.
Idő kérdése cs upán, hogy a reform áció gondolatában rejlő
e rők, amelyek nemcsak vallási téren hatnak, mikor tudj á k á tjárni
az emberi Jé]ek egész területét. Ké tségtelen azo nba n, ho ~y ezek
az erők á ll andóan miiködnek és részei az emberiség kultura tis
kincsein ek.

A vallás ellen.
Moszkvaban, a bolsevik i kommun izmus boszorkány konybáj án uj tervet dolgoztak ki a vallás eliel!. A ter v, mint gazdasági tére n is, itt is öt éves. 1937 május l ·én véglegesen be
kell zarni a szovjetállamszövetseg területén miJlde n templomot
és im a házat. Ezt megelózó leg 1933 milj us l -ig be kell szün tet,ni
a lelekezeti iskolitkat P.s teológiak:lt. A tBrv ellen szegLilóket
sulyosan biintetik. Kizárj"~k az élel mezésre j ogosit,:;ttak sOl'aból
vagy Szibéri ába számüzik.
Azt szokták mond ani, hogy Ho szovjet· államból jö v ő hireket
fenntartássa l ke ll fogatIlli. Ezt a hirt elsó ha llasra ell e bet hillni,
~lel'l. a bols~vizmus hal álos elle nségének tartja a vallás t. lIyeu
el'tet emben Jint el ná lunk is , amil\Ol' uralmon volt.
Ezeket tU(~\'a. nem kicsinyleucIó semmi olyan m egmozd u.J i~s,
am ely. nál un!,: IS, bárm ely formában száll ást alwr csinállll a
bo l ~evUo:musII HI\. Mert, hogy akar és a harcot föl f1(! ffi Hdja , iga.·
zolJa azt az uötvös- koll égi um hallgatóinak Jl em régen a biróság
elő tt tárgj'ult pöre is.
A megtévedet t fiatalok mellett lehet s hoztak is föl elég
JUelltököl·ülm~n.yt. De maga a tEmy és szomoru valóság, hogy
az orszag legJo?ban ell átott intézetének tanulói kerülj enek kapcsolatba a. bolsevI zm ussal, olyan jelenseg, ami mellett szó nélkül
e lme illU !lem lehe t.
.
.
.
A l~l él'eg hat es dolgoz ik . Hatása ma itt, hol nap amott
Jel entkeZik t!gy-egy merges kelevény formáj ilbau. Sem államra,
;em e?yha:'':ll!,:r~, 9~!l1 egyesehe nem lehet közömhös ftZ , hogy
na mar ott IS mfi CIUI, II hol senki se várta volna.
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A vasárnapi iskola
anyagát II f. iskolai évre a csoport vezetők már ké2.hez kapták.
Az fin,yag azokat az evangéliumi reszeket öleli föl, amik II tankönyvben nem szerepeln ek. A mint a. szerző, dr. lvú'n Lúszló is
megjegyzi , az előszóban a @Ivett bibliai részek nagyrészben a.
közepisk9Iások részére valók. Az elemi iskolai tanuló knak inkább
versek, mesék valók. Ezt II célt szolgálja az elemi l - 2 oszt. tanulók számára egybeállitott J'et'ses Im ádságok is.

Ezek a Verses imádságok azonban sem az elemi 3-4, sem
a középiskolák [- IV. oszt. tanulóit nem elégiti ki. Szükségesse
vált tehát ezeknek számára olyan vallásos és hazafias költemé.
nyek egybeállitása, amelyek a tananyagban kijelölt bibliai törtéIletekbez ,simulv a, kiegészitik az anyagot.
Az Ertesitő mult számában az Arany J dnos balitlának 50
éves fordulójáv..al kapcsolatban ezt a célt tartva szem előtt adtuk
az ő Fia'mn ak c. szép versét.
A továbbiakra gondolva, örömmel jelent.jük olvasóinknak,
kUlönösen a Tasárllapi iskola barátainak, hogy Uj tJál'i László
kedves atyánkfia. hálára kötelez ő gondoskodása révén olyan verses gyüjteményt kaptunk, amely a vasárnapi iskolai tallitásllak
szóban forgó ré szét szerencsésen megoldja.
Ujuá1'i testvérünk két vaskos l,ötetre terjedő anyagot válogatott össze hazai és külf6ldi irók verseiból s a.zokat egybázközségülIk könyvtárának adományozta. Célja. - amint irj a, a.z volt,
hogy a Vasá.rnapi iskolai tanitasok teljeségé t el ósegitse.
A versekból az Értesitőben adunk számonként egy-egy költeményt, hogy ezzel is megkölluyitsük a csoportl'ezetók munkáját. Az egyes versek lemásolása sok munkát adna avezetöknek,
viszont a \fersek megtanitása f\.Z Értesitöból sokkal könnyebb ,
mint kéziratból.
Istennek tetsző dolgot cselekednének azok, akik j.;isebb gyer_
mekeknek való rövidebb vallásos verseket tudnak ' és megkü ldenék az Rrtesitö szerkesztőségének.
Az Uj vari kötetból most a Bántha Károly llfialycink c. költeményét adjuk.
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Unitárius dalárda.
A regi nnihlritls diákoklli~k Kolozsvárt és Sr.ékelykereszturt
megvo lt a Ill flgllk ősi I.:ántusa.. Ezt a szép régi slokást szeretnenk
ujra itt Pesten is felel evenitelIi és kiszeJesiteni egy unitár ius
{hthil'rlává. A dalárda törzstngjai az Unitarius Misszió Húr. Diá.kinterlllillls;\ban la,ko i(jak, akik már szorgrtlmfisnn gyakorolj,\k
cgylui:d éuekeiket, hogya SZ Ol'v:1.ll)listentiszteletekkel kapcsolatos
eg,rház i ii llllepélyeinket mcJegeboo, benső segesebbé tehessii k.
Kcriink mindenkit., hogy a.k i tehetséget és kedYet érez magában,
mind en vasá rnap dél előtt az istentisz telet után keresse a talalI,oz:lst lYagy Sdndor afiáva l, ~Iisszió H,izi t.emplomunk kántorával ,
a mega.lakulando dalárda vezetőj éve L Hinni és reméln i merjük,
hogy ez a. dahlrda nem csak egyházi iinnepélyeillken fog szerepelni, hnnem soka,k kivállságát l, ielégitve a. temetések alkalmával
is el fogja énekelni ősi nnitariu s bucsuztalóinkat. Azt reméljiik,
hogy ll. dallirda lllegszel'vezése után egyhazi éneklésiiuk és rádiós
istentiszteletei nk nivója is örvendetes emelkedést fog mutatni.
(f j.)

Az egy istenhit Zarathusztra tanitásaiban.
Az unitárius vallás azért ragadott csodálatra annyi IU ÚS
hit~

kiváló embert (Kossuth L~ljOS , Jókai Alór, Gárdonyi Géza)
mert mély hitet hirdet és nem fehétIen dogmákra veti fl sulyt.
Kötelességgé teszi fl. kritikát S a sajat irásait sem tartja csal hataIhullIak. Ebból fals ik 'l.Z nnitiu'ius l élek határtalanul tiirelmes
megértése a nUls hitiiekkel szemben. AIintahogy Ferencz József
piispök mondja Dávid r;~e l'enc nyoman: " Isten országat csak az
élöhiltel cs a jócselekedetek gyakorlásával ered el,:' Az egy
istenhi t azonban Qser edetii. Az unitarins lel ket é ppen az jellemzi ,
hogyha ilyen lIyomra talal, nem takarja, nem rejti el, hanem
örömmel mondja: " 1111 e mások is gondolkoztak már ugy, mint
én, tclltin nH~g szebben." Ilye n Öröm fogot t el ZarathuSZ!l"a ös·
inisállak fl Zendaveszt.il.llak tallulmányozasfI, közben. Oly iideség,
oly tisztasag árad l,j hymnusaiból hogy nz Istent kereső lélek
megdöbben a szépségétöl s önkéntelenül azt mondja: bizony ez
valóban lsten dillnoka. volt. Ime egy pár vers gyönyörii énekeiból , aGathákból:
j

Az egyháziad6 befizetése a mostani nehéz gaz·
dasági viszonyok között fokozott kötelesség.

-
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BuzgIlJonlln~l,

flhitnttal
r.Jl~·om feléd kót kezem
Szent leJkcrlnek fuva.lmávnl,

'rölts meg e nge m Istenem!
Hogy lIJ:lg:l.I11 js jó l egyek,
Velem cgyiHt miml cllck.
Csak te rólad dnlol ok én
Hogy mi V:lg.)' te én nekem
Azt ze ngje ej , mint lI1ég soha

Az én gyenge enekem!
,

Sy.ent lm l'odd;:d fonj át engem

"itól cred életem,
Boldogsflgodban fiil'össz meg
Ir.ngelllet én lstenem !
A hitetlen nek, a l\ételke d6nck, igy m'lgJ n.rázz:l. m eg, hogy
vnn egy lsten :
HOllnét no nap, ki áldott sug:II'{w.ll •
.Mi ll dllyájunkl'a oly nagy gondot visel ?

Ki rendezte el cs ill agokIla k u t,j át
Mik r án k rngyogll:l k éjjel ezrivel?
A fogyó, növő hold hOll né t vll ló '?
Lellegó földűllk u tJ:\t ki kiséri ,
Hogy oly biztosan s iklik tova, u t,j:'m
P:\lyn.j:~ utj J\t oly rendbe ki Illthi '!

A forrús liditö izét ki adIn,
Hog,)' oltsa szo mját tikkadt v;ualorokH:lk ?
Szi nét ki festi, il l:ltát ki adja.
A pom púzó szép rőti vil'úgokIUlk ?
'Vevét ki adott a si "a.t~\g lakónak?
HavlIS ol'll1okol1 " :'ld tul ok legel
I<önn yebb, nehezebb szö rzelet fl. "adnak
Hogy ilzt vi selje, a. mi neki kell ?
A tél, az ősz, Ilyár honnét tudj ák a.zt
Hogy fel kell vált:\lli :L tavaszt?
Mikor tl 1Il:l{lúl' összel v:ínrlOl'ol
HOlln ét tudja, hogy uj hazáj:J hol?
Ki adott lIeki bi ztos SZ:\l'llyabt?
A gaze ll :'lIIa k karcsu lá bakllt?
Az fHlyl~ Sz iv sze rel me honnét \':\Ió?
Ki · oltá belé, Illely Iste ni k~z?
Hogy liizbell , villbell, hölleu, irtó f1lgytJall
MiUllen f8jt~j II áldoZI\lm kéSI 'I

,
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Jt:bre
nl ót-álolll ójjel éa n nnp

Ki rendelése, hogy \'ál tal.:ozzl1.lI ak?
Lcgveglil Il.r.t, hogy hM mi öntnf\gullk
l'I iu emberkók mi cel bó l vllgy unk 1
Simouy i 8dndol'.

Cserkészfiaink
járjAk be IL várost s meghivókn,t visznek azol,: számám, I\kik nu':g
nem vették tndomá!ml, hog'y '1torcmÚCI' fi-élI, s.:o múa ,lon este f; óm!.:ol'
.
tsutják e l ső, éVll'yitó, nn gysznbásn iinnepélyiiket az ~ Uj El et
di sztenn ébeu (Ny ugl1ti púlyf\.udVIlI' V!'tei-uti oldft.la, 2. számu kapu).
A parancsnokság mind ent megtesz, hogy It V ÚI':1kOZn.SII!~k , a lll ~ l y
!~ cse.r kés.zcsllpa.t Uuuepélyei hez Illiudellkol' füződik , ig.-t)!;án meg:felelj en.
Ezntoll is kéri a csa.pat p ~U'n.ncsnoksúga mindnzolmt az
atyánkfia.it., nl,iket fl. fink felkeresnek , hogy fogadják öket szivesen
s nehán'y mUso l' (egy mUsol' :'tm csupán 50 fillér) megváltásl\val
járu ljanak ho zzfl. fl. CStlpo.t jnlllbol'ee költségein ek fedezésé hez.
li'eliilfi zetéscket !':ösr.önettel fogltdnl\k. l3:dclig i felliltizetések Dl'. Báró
Daniel Gábor 30 pengó, dl'. Keresztes Ede 10 pengó. lste n áldja
Ill eg nJinden nemzeti és VItIlitsos mozgalomért lelkesiil6 jó Sí'ii\Iiiket !
(i. l.)
k

•

•

Unitári\Js összejövetel.
Az UlI itárius ~isszió HAz szeretetvendégség termében 1932.
október hó lJ-en es te t.ar t.ottuk meg: negyven ré sz tvevővel a.z
ide i e lső Ullitilrius férfi összejövetelt. Ezzel kn,PCSOJlItOS!lll egy
pál' megjegyzésben rám ut atunk ezel.:n ek az ös s zejövetel~[.;nek
fOlltossitgám és je l e nt.őségére. Sokan meg uyiigne k és feleslegesnek ité lték ez t az összejövetelt, mert a szétkUI(\ött 125 meghivott
köziil csa.k -10 jelent meg, legn agyobb részben olya.nok , akik má.r
igyis többé vagy I,evesbé belekapcsolódtak egyházi életiiIlk vérkeringésé be. Dr. fj'óth György egyhft.zközségiink gond noka iidvözöl te a megjelelIteket és mutiüott reá. ezekn el, flZ összejöveteleknek fontossiÍgú'ra és Rrt'/l a. köriihn én:,'re, bogy itt mint egy szabad fOt'U1l101l , m in denld elm ondh ntja gondolatttit és velemé nyét,
melyel::et az egy házi élet és egy hnztársadalmi IllU nki\ érdekében
8zUksegesllek tart Nagy örömére szolgl\lt, a. jelenle"ökllek az is,

hog'y ott iidvözölhették körUkbell G'ya.lhW Domokos il'ót, az erdélyi
Magyal' Nep fösze rl,eszfójét, aki egy pú,r közvetlen szó ban i SUl el'~
tette kicsiny egy hazunk IUtl.i erdélyi életének fo ntos és jelentős
esemén'yeit.
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Örömm el lúltu k a megjelen tel;: soraiba n egy h ftztal'sndalmi
egyesületeinek kepviselöit. A legközelebbi összejövetelt no vember
hó ll-en es te 8 óm l,or rendez ziik meg az Unitarill S Mi sszió Ház
(I X. ) Rákos-utca 3,) sze retetvendé~ség termébe n. Külön meghivókat foO'unk kiküld en i, ele ezut oll IS meghivunk miuden unitári us
férfit. ~.\ hideg vacsora ára l pengö.
(f. j.)

Istentiszteletek sorrendje november hóban:
Jflj"it

HOL

lI,n

A .• Templomokban:
V .• Koháry- uIc/! 4.
•
•

•

•

•

•
•

B., Kórzefekben:
VI., Gömb-utca 53 el. is kola
VIl., Telep-utca el. iskola
X. , N . Á. V. Telep-im o!l ház

•

•

C. Pestktl rnyéken:
Csepel-Templo m-téri Polg. I sk.
Kispest-Weke:rletelep Il. szelemi iskola
Pestszenterzsébel Erzsébet -u.
elemi i sk o l a

•

. .
SzolgálalOI vegl.l

I

XI. 6. d. •• I I.
13. 27.
•
20.
•
116. 20 . d e. 10.
, 13. 27.

"
"
IX.• Rákos- urca 3.

•

Mely
ó rciban

•

Istvan
Barabás ISIván
Józan Miklós

ferencl József
dr. Cs iki G6bor

•

20.
6.
13.
27.

d.

20.

d.

ll .

4.

Pethő

20.

d.

ll.

4.

ferencz József

6.
20.

d.
•

ll •

4.

ferencz J6zsef
d r. Csi ki Gábor

27.

d. e. II.

Peth ö IsTvá n

27.
13.

d.
d.

Bilra bás Is tvlÍ n
Barabás István

6.
13.

-

ll.

4.

"

•

"

ll.
ll.

Barabás ISIvá n
Baraba s ISIván
dr. Csi ki Gábor
ferencz J6zsef

•

Pe sTsze nll ő r inc-Állami Telep

Kulturh6z
Rákospalota M . Á. V. telepi
elf"m i i skola
Uipesl Szent István-tér i Pol g. Isk.
D .. Vidéken:
a) Debrecen H"t van- utca 24 .
U nitárius ImahlÍz
h) Győr KOSsuth-u. ref. templom

Pethő

4.
4.

d . e. 10.
d. e. II.

Istvan

dr. Cs iki Gri bor
~óz"n JI.1ik/6s

A!áhuwtt napon Urvacsora-osztlÍs.
NB I Adventi va3arnapokon mind a kél templomban este 6 6 rakor csendes ahi tat : XI. 27-tó l kezdve.
~O '
(Ol
lOl
fOl
IO"' ="..IO.'="..IOF""=<"O>-'==~I O"==<I O~

GÁBOR ANTAL FATELEPE
BUDAPF.ST. IX.

RF.~lF.TE· U.

•

ll. SZAl\f.

BUTon. f:PÖLET ÉS TŰZTFA. ÁtLA.NIJÓAN
UAIi:TÁnON .

•

o.'==<rO"I -=D<'O"' =~IO"==<'O""(OI>===<"O"==<'O"I ==<IO'I==«O~

•
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•

Az egyetemes keresztény egyház

ut jai.

J. korszak.
Az Egyistenhit

elsőkereszténykorbeli

,

feil6dtse.

A kereszteJlység legfontosabb g,Yökérszálait es legdllsabb
szellemi tápJálékait a zsidóslÍg ból és rt görög lmI turából merítette ,
Idils6 rendjét és szervezetet pedig a római vilúghatalo mtólnyerte.
Ily szellemi kincsek birtokában a keresztélljfség nyugodtan
indullmtott el vil:íghódiló ut.Jára.
Aleg is hóditotta az akkor is mert egész miivelt világot.
II. korszak.
.
A háromság hitének beavatkozása a Keresztény egyház

életébe.

Sajnos a római vilagbirodalom hatalmához ~a l ó kapcsolódás
fo lytán a kereszténység hóditáí!ának arn,)'olclala is támfldl. Római
behatás fo lytán oly gondolat nyomul t a j,eresztény egy báz fel·
fogásába, amely a tiszta krií!ztusi Egyistenh ilet elho málsositotla.
s lehetövé tette, hogy iL háro mság hite a I,eresztény egyhaz éle·
tébe beavatkozzék.
A kereszténység legjobbjai életükkel és verükkel szálltak
sikra, hogy a keresztény esz mét a tiszla Egyistenhitnek meg
mentsék.
.
A kereszténység e lállglelkü legj obbj ai t meglehet.ett semmisíteni, de a.z eszmét ne m. A keresztény vértanuk emléke uj ,' irágzó életr e aerkentette a hiveket s magasabb fejlődésnek nyitotta meg utjait. A vil ág legjobbjainak Illarlirjutallll i~t a keresz'
ténység fejlődésé n e k ha.jnalpirjaként üd"özölhetjük maig is, amely
megmutatja nekünk, hogy merre fejlődhetik rt kere szténység :~
harmadik évezredben.
De mindamellett fájó érzéssel gondol unk arra a. korszak raJ
ami kor a nagy római bil'odalom áldozatul dobta azokat a fenkölt
gondolkod ásu férfiakat, akik a keresztény lelki éleI ' fejl ődésének
vezető soraiban állott.ak.
Abban a korszlC lkban az· igazságot egyszerUen keresztre fe '"
szitették s nem engedték, hogy minden ember istenadta sajat
lelke és szelleme szabadon fejlődjék.
•

•

BERDE LAJOS
u n itar i u s clp.szmester lutinyosan ... Allal minden munkit

LAKIK:

n.

.

KEn Ü LET. BA'J'THYAN Y · O T CA 48· S ZA M·
HÓ ÉS SARC I PŐT IS KIESZIT.

•

•

1Ű.

,
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Császárok, Nagy Konstant,in római császár avatkozott abba,
hogya kereszténység tiszta Egyistenhite a hiLl'orusággal elhom{\~
lyosittassek.
.
De a lélek , a szellem ,soha nem vész el, szabadon szárnyal
az évszázadokon keresztül. Atröpül a sötét korszakon s ujraeled
a maga idején. J{'Ürtja az emberiség életfolyamából a letünt világ sötét korszakait, bogy az isteni lélek, ot szellem értékeit ujból felszinre hozhassa.
Igaz ember nlinden szava tehat a teremtés és az élet dicshimnllsza kell hogy legyen. Ennek fl, himnusznak sy.árnyain látjuk' meg, hogy nincs fenségesebb és l1Utgasztosabb a világon a
szeretetnél, amely ból a legszebb hit fakad, az a hit, amely a '
legnagyobb szenvedést is oly széppé, nemessé és örveneletessé
fejlesztheti, bogy a fájdalmat nem is érezzük. Ez a szeretet a
lélek, a szellem legfenségesebb és legmagasztosabb megnyilvánulása.
Ez a szeretet az élet igazsága.
S ez az igazság nem állhatott meg a római császárnak a
keresztény egyház életébe való beavatkozásával s azt nem takarhatta be csaknem kétezer esztendő sürü ködfátyola.
Boldog vagyok, hog,y a mai fejlődött, magasztos korban élhetek s akik utánam jönnek; azoktól csak azt iL"igylem, amit e
téren még megélhetnek.

III. korszak.
Az Egyetemes keresztény egyház fejl6dési fénykora.

Az Egyetemes keresztény egyház fejlódési fénykorát a tiszta

•

,:

Egyistenhit fenséges nyugalma vezeti be s boldogok lehetiiIlk"
hogy ami lelkünk mai érzelmeit a harmadik évezred mint az
akkori boldog korszaknak meglá.túsait fogja méltatni s elfogja
ismerni, hogy a mi lelki életünk ft main áL tisztább lIem lehetett,
mint ahogy mi sem róbaf.juk fel elődeinknek, hogy az ő lelki
~letük ~~ mienl,éhez hasonló magass:lO'ba
méO'
o
o nem érhetett ; mert
a lelki élet magával az emberrel fejlődik
Ha ma még a hitben élünk, de a jövő évezred a megismerés feuykoniba fog vezetni.
Ma még ott állunk, bogy hiszünk egy Istenben, akit bölcseleti alapon magunknak megkollstl'uálnií létezését logikai és
tÖ1'ténelmi alapon bizonyitani iparkodunk.
De ez a t}sztán bölcseleti alapon {dió bit a jÖ\~Ő évezredek
lelki éle tét aligha fogja ];ielégiteni s oda kelt hogy fejlődjék,
hogy az istent teljes mcgbmerés
últa\ mu.O'ulJkévIÍ
tehess Uk S
,
o

,

17. s z é1m .
•
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magunkat is az Istennek az eddiginel teljesebb mertekben
adha ssuk.

od;~

Ez a megismeres egy bekapcsolj a a hitet a tudással, a val-

ésszel.
Mily fe nségesen nyilvánul az ember lelki életében nz Istenhit, de mennyivel inkább megfelel a lelki élet valójának az Isten is mer et.
Akkor tisztán fogj uk látn i, hogy az erkölcsi világrend közeppontj a az lsten, ali az egyetemes Lelek, ak i ből minden gondolkodásu nk és nIind en cselekvésünk irányitója: lelkUnk és szellemi képességUnk sa rjadzik; az em ber iség lelki egysége pedig a
mindent egybefoglaló szeretetben nyil vánul.
Az erkölcsi világrend érzése az embernek veleszii letett ösztöne, amely az értelem és a jellem fejlődésével mindegyre növekszi k. Az em ber igazán csak a kkor e mber, ha az erkölcsi világrend ösztöne benne egyetemes ér zéssé : mindent egybefoglaló
szeretetté fejl ő d i k .
Ezt célozzák az evangéliumok és a többi ujszövetségi irasok,
amelye.k csak erkölcsi igazságokat, az embereknek egymashoz való
szeretetét s az Isten megismerésére való törekvést tanitja.k.
Az evangéliumok és a többi ujszövetségi irások nem csak 3
letünt őskeresztény korszaknak fé nypontjai, hJl nem az eljövendő
Egyetemes keresztény egy háznak tün döklő baj na icsill agai, amel.rekuek félly sugarai majdan betölt ik az egész világot.
lást

311

Polgá r Lipót
nyui'. i'azdasáel fOfelUgrelO.

H I R E K.
Uj pesten

r.

évi ok tóber hó 23-án,
·délulán 4 Ór ai kezdellel larlOllu k első
iSlenli szlelelUn k el, a polgári l eányi skol a egy i k l anlermében. HlI rm i nc·
k él hivUnk "dolI 1<'I 16l k ozót egy másnak , " k ik n<'lgyr észben E r dély kUl önböző vidékeiról vlllók .
. A k ~nlo r i I~endökel Sigmond Olga
uJpes tl pol g. Is k . zene l a n ár n ő aly6 nkfia \·611all" szives készségge l.
IstenI iszIelet végez/ével a gyUl ekezet megv6laszl olla gondnok6/, I nczefi
G.!ibor posl alisu "ty6n k fia sze mélyében.
Ni!Iogy . h~ 1 6 r i!lo kö telezné szegé nysorsu hIveI nket, aki Énekes k önyvel
adom6nyoznll r észUkre.
November hav6ban 1 ~-6n delu lán
4 ór akor lesz II követ k ező i slenliszl elei .
'

Ha l otfak n a pján a keresztény világ k egyeielIel gyuilsa meg a~ emlék ezés mécsesét az elköllözöllek si rhalmá n. A r eformáció eszmek örében
é l ő egyházak hi valalosllO nem isme·
ri k el eZI a na pOl. Az emberek lIzonban viszi k a virágol. diszili k a si rok ai és k ö nnyes szemmel em lék ez nek
fel ek ezel k ülönbség nélkUl. És ez II
hel yes!

A szegény~ o rs u

főg imn áz iumi.
tanul Ó r észér e villanyosiegyre DerZSI
Julia 1 pe n gő l adományolol l. Kij-

$zö nellel n yugl ázzuk.
Refo r m á ció em lékUn nepe t rendezelt Belhlen G6bor Szövelség O~I.
31-é n eSle 1 órai kezdellel ti ~ lI lv l n,
Lulher Szövelsé2'gel és a DáV id fe r enc EgylelIel kllröllve II pesti Viglldó

•

~ll~2~.__________~u~n~i~tá~r~i~u~s_É~r~te~s~i~tÖ~________~1~7~._s~z~á~m~.__.
nagytermében . Unitárius r észrő l zót·ó~
beszédet dr. Tóth György egy h áz I
gondnok atyánkfia larlott.
Csepe len 19ö2. okI. ,hó 2~-á n !llrlolfuk meg e l ső unitáriu s ISlenlls~
leletü nkel. II polgári i skola l anlermeben. Ebben az istentiszteletben. hosszu
id ő flírad ságos munkájának eredményeiT kell látnunk , Szolgált: Ferenc
Józse f l elkész és József Moos lanitó.

Hallgatók száma ,22 .

(Ff)

Gróf Klebelsberg Kunó Csonkamagyarország 9 éven ál VO ll kullu:>zminisztere II nemzet álltdános rész vete rneJlell lépeU az örökkévalóság

mesgyéiére. Nagy vonalu kullur poli tikus táVOZOl! el be nne az é lők sorából. Maradandó becsü alko tó munkár végzel!. Nyugodjek csendesen.

A Nc5szövetség diákvlIcsora akcióJa október hó 17-én eSle kezdetét
velle. Az Unilári us Misszió Ház szeretetvendégség termében 2ó unitárius
diák kapOl! meleg, izletes és szereIelIel fózöt! vacsorát, A vacsorák
minden . hétfőn, szer d6n és pénteken
eSl e folytatódnak. A megajánlások
azóla is szorgalmasa n fo l ynak s azokról.legközelebbi szám unkban adunk
r észletes kimutatá SI. KérUnk mindenkit, hogy aki még nem jUllatla el
ajóndékát, kUldje el azt valamelyik
lelkészi irodára. Hi sszük, hogy az
igazi ió cselekedet meg fogja teremni
a magi! értékes és lelkieket gyara ·
piló gyümölcseit.
(f. j.)

•

Dávid Ferenc Egylet 1932. oklóber hó I-é,n tartotta meg ezévi rendes
közgylil ését. A fl1eghdent~k a beszámolókból leljes k épé I kapták az elmult e.gyleli év munkásságának. Ugy
anyagi, mint erkölcsi sze mpontból a
legnagyobb várakozással nézünk az
~Inökség kitüzött ezévi progra mm ,ának megvalós itá sa elé. Az első eslél y o~tóbe r hó ~S·án voll, melynek
e l őadó,,, JÓzan MIk lós püspöki vikár ius Aran y János szel l emét idéue.
A legközel~bbi Unncl1ély l december
hó 2 - á~ fogjuk megtarta ni, mely nek
e I 6~ dó' 6: dr. Kol osváry Bálint egyetenll profe sszor.
B iblia kö r Unket az idén is megtartjuk . mcrt . ér ezzUk, hogya Biblia
t<'lnulmányoza~lIból uj élet fakad számu nkr a. .Az Idén ki~övitjUk II látogatók kÖret , amennyiben meghiv unk

oda mindenkit , akit il Biblia örök
igazságu tanilá sai érdekelnek. Egyelőre két hetenként tartjuk összejövetelUnket a Koháry-utca; tanácsteremben. Nov. 4-é n és IS-án pénteken
(i. I.)
este fél 7 Órakor.
A Brassai Sámuel Unitárius Ujusági Egyesület 193 it ok tó ber hó.
22-én tartotta meg évi közgyül ését.
A lemondó vezetőség besuim olóiból
szerves egészként alakult ki egy iskolai esztendőnek so k kUzdelemmeh
teljes és· kevés örömben gazdag munklissága. A felment vény megadása
után a közgyülés az uj elnökséget a
következőkben ' választolla meg : el nök: ifj . Kozma Jenő. ügyvezető elnök :.
Fer enc József. alel nök : PéterHi László ..
főtitkár: Bölöny András, titkár : SzentIványi József, penztáros: Bartók Géza,.
jegy ző: Bö1öny Dezső . könyvtáros:
Gróf Pál, háznagy: Tana Géza. Az
uj elnökség célkitüzései közt az egyesillethe ll
végzendő
reorganizáci6s
munkapogramm alkotja mindenne k
központját . Az egyesület november
hó l ó-én d. u. 6 órakor a IX. Rákos-u.
3. sz. alaH az Unitárius Misszió Ház
templomában Dávid feren c emlék·
ünnepélyt rendez, mely r e ezuton is
meghivja a közönséget
Bölönyi Farkas Sándor Unilá··
rius Iparosok és Kereskedők Körének vezetőségi tagjai többször gyül tek össze a nyár és II beindult ősz
folya mán. hogy k özös terveiket és
lJondolataikat megbeszélhessék. Mi nden r emény megvil ll arra. hog y az
alapszah<ilyok kél hez kapLÍsa urán .
ez az egyesület is szélesebbkörű ern:háztársadalmi munkásságo t fog kIfejteni' Az eddigi összeirások alat?·
ján kb. 40- 50 unitárius iparos .es
keres kedő mesterr ő l , kb. lbO sege~
rtSl és 35- 40 tanoncrój van tudomasunk. Azt szeretnők ha unitári us fparos és keresl{edő mesrereinket egyöntetüen mutathalnánk be az ~rtesuő
o l vllsóinak. Kérünk mindenkit, hogy
legközelebbi ősszejóvelelUnkön r~l
tétlenUl jelenj ék meg. Csak 1I1:Sö~~;,
munka és II közöS elgon d o
.1
elvezetni közösen megfogalm az?" ce
m egkőze litéséhez. Legközeleb bI öá zszejövete lUnket IX. R~ko~ - u . 3. sz mt
alall az Únilárius MISSZIÓ Ház szerete tvendégség term ében 1932 rlovem ~
ber -hó 8-án este 8 órai kezd ejlel. tartjuk meg Mi ndenkit szeretelIel !IIV és
vllr az .
E lnöksQ:g.

•

