hó .
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A német egyházi harc.
/1.." egy ik ujst\g lnHl <lzl olvnsslIk, hogy il rlémd pilspOki kH I' n:I1<1ithddlcllUl sonl kOi',ik <lz uj
l1 éul c.: t hirodllll1li kOl'llln l1y 1I1ogé, II Il1nsikban vi~
sW LlI 111. a hil' lunll cIcnk, Iltlgy I-\illet' l:lll bcrcl
sorra Inrlól.ltllj ók Ic 11 Iclkészt:: kcl é~ 7,;lwtják ökel
intcnLó ló Mborhn. Ezek II killönOS hirek l11éll,\ n
ejtik cg-yik cl>odfl llll ból II 1Ilós ikba az 01vi.lsót aki
cgyó ltnll\n 11111(5 tisztl\ b:lII :1l1.ul, hogy mi Hitterék

céljt\ az cg:yhózlII

nz Cf!yIU\zílk hogytili vfll3szollI:!k CI hozzl\juk IIIlézclt kOflllnuylílti fclsz6li1ásokm .
S mivel mM n mi cgyhll.zunkhall is sok sz6beszéd, sőt mAr fc1olvnsá!' tltrg)'n is a hitlcri eg)'házjlol itika, ncm \esz érdek uélki11i. ha "ázolni
pr6ht\ljuk 1111 s c~yszcrs lll ind :\ jélllsi gondolkof;

dns fényé"e1 rOgiön Ill eg i s " il á~Hj\Jk ,

A XIX, 5ZnZI1tl :\lInlllóno k jdlcll1 Ző "onása <I
gycng.l;scg \'olt , M. :\11311111011110 111 e rőSe n ki voll szolg:nltOI\'íl nz c).!ycná akarni/Intik, killöllO~cn OlYllI Iegyé.
nek gyakoroltnk al óltnmrn n:lgy bdolynsl. aki k II
k:lpitnlista rcmlct fen tnflOtt:.\k, Az ;\ 11(1111 páholyhól
nélte. II knpitulizlIllls "slnbCl<l \lcrscllycl"', iJzt il
HhlclLH-:llyes cs cgyhell bOl'ln1111(15 glndilllori jáh'!kút, nlllikor nl crö!'chh leg:yölll! 11 gye l1 gét s .:mIlok erejét, \lén.':t il Iwtíltm!thn kl!l'itetlc. "Hagyjuk
folyni " (lni s~cr fnirc, lussel' p:l sser) \lolt az álla lll
d\'c m;mlnddig, még fl nClllzel Icgjobbjai rcndre
cl ncm terUlh:k o 1>01'0\1(1011 , hogy néhány győ
zdmcs, crOs egyén s7.ivjn ki teljese ll nl. clctcllcl'g;nj\lknt, , ttt a gyenge :\1Itlmol \lállotta fcl, Vil g)'
Icg~I:\I~I~ IS nktll'jn lelváU,III; :lZ erOs nl1:1 l11, hogy Illegvédje IIJlIsngAt. jÖ\lcmtőjél s cgé~z . nelllzeli lt\r~1\
d,a llll~ 1 :I dl~\':\d(lk pLlsztitásni cIIcll. l'!\)gy Cl. hOf.!Y
~Ikcnllt etlth~, 117. mns kérd és, Dc annyi hizonyos
hog,y II k é l ~~t.:hccsc lt n1l1l1ll 10hOz-Iához kapkod,
scgitség,1Il. hiv lIl;n(\cnkil, sl.:\lIIi l milHlcnki cl'CJ'érc ,
lIIcrl érzi, hogy H:ISYOIl C I~)' Cl1g illl ti ktlllitnl17.l1\uS
Il\lst.t,itnsni 1\1011 s l1Ios1 \lérátöm1cszlésl'c \liliI sl.ilk·

ségc , ha fCPII akar 1\1aradni. Ehhc1. ti nagy 1I1i1téthCz hivja segHségill az egyluh;11 is, alllcly pcdig ~lc~ény mag" i!' vérszcgéll)'séghclI Ifl1l101yog,
Oe nl nlllllll észreveszi Cll ,'IZ q;yh:\zi b')'cngcséget s tuost InnI' Ö kezd pnron csolgalni, rendelkezni
lIlIImk, nki "cIc egyilll mOst éhred cljY rcllcnt6
lidérdll olll ból, :ullcly nek tartallla nlíllt lIliIId II
kellell elcröllcllcdlck Igy jön Iéire nz egyh:\z és
tíl1(\ 1\1 11 3g:y Iwca, tl melyhen ílZ
:\1It1111 tlzl illlitjn, hogy elvnrjn :tz!, hogy mindcllki
ttllllOgtlSSll nz ö cgyete ll1es törek\'esei t, lIlcrl hiszcn
neki " 111\ flldl't'IIfIdI'/1 ",i ll/h',. 5 \!iszon! az egy h:\z
azl Illomlj:t, hogy Ö nem földi célok hordozója s
igy neki a fültli h:lIahlln sstlgok ir/inyl ncm szubhalnak, Ill ert az ö egyeiIelI korllli'myzóju lU::tga az
Islen.
N~llI eto l':;znghtl1l 1·litler~k az crOs :\lIatnot
k~p\li sclik s Wrckvéseik tlIT11 ir,1nyulllak, hogy n
jövO erős nlln llu\nllk ::lckeréhe fogják bc [IZ egyhnzal is, hMld crOsit~e öket (\ ",'1Il:\sl1ak igéje is,
hisz ugyi s 1I:lgyOIl n\szoruhlílk, SebbclI 11 Wre k~
vésilkben lill!;)' segilsé!!lIkre jlllt II lIémd proks1::lIlti zlIIlIsllllk Sltlll:II \II:l5, XIX, sz:\z:ldIJdi kiaclnsll, :rz
II , II , kl/UI//' 1I,'Qlcll/all/j'; III11S, Ez az id ny n vatlllst
cIII berIllek képl.eUe. A vall:\sml k ignzs.ígfd Illi cmherek :\ lInpitjllk Illeg
lIlomlt:\k ök, mint aho..
gyUl I II killOnbözö tudOIlIl\llyok ignz:-:..ígAl. E felfogás szcr1u i {I vallá:: HZ ~e 1llheri" kultur:\nak ~SIIk"
cg). riga.
omilll a kultlll':1 \láltozik, ,,:\1I0zlk II
\InIIti:; is. A kulturpl'Oteslnlltiz lllll s IIIcglaglldll1 n
va llli~ nlnp\lctö l étdét : hogy t. i. :1 változÓ l\tIlturnll 1111 (I 1'(tl/tiS i t I'tÍUo';f.tlfw, j,~tt'''j. i!lfl.::sngok és
rC$:;mér'Yfk ";ltJgtl. nnu'/y Il,o.:fill/llllulllIl fdctt~ lill
mi"dcl. /'lilIo.;ó 1:11100'; k'lfltllrtÍlltlk és cz IIIÓhh~ lIl1k
Orilk z!:illol'll1értékc. melyhez ig.'u:odlli tartozIk I.l
\I1\lIozó kullurn é~ [\ v,1ltozó cg)'hlizi érd is, mel)'
' "Ir.. II)'1 ,l. '!lZ vAllo11"')'1111 embel'l. alkot:lS, (l C lIlIurI'
,

"Z

z;t lllll iSl ell i lilii , 1\ kuliufprotcslallli?lIIuS IdJcscn
emberi tévén , II \'IllIns II1lSl0ltJl iglJl.Sngtarlnhl1lÍ1

Illegtagadta s , helyette az emberi sztikségleteket
állitotta oda mértékü l. Ha már most az államnak
a nacionális igazságok alátámasztására van szU ksége, akkor a vallásI eb~e a váltató i rán~ba kell
beá11itani. Ennek az iran)'zatnak vezetője ma a
volt tábori lelkész, Illa birodalmi püspök J. ][iiUer.
Ez a kullurprotestantizll1 us nem rellent viszsza attól sem, hog)' meghamisitsa Jézu s evangéliumi képét, sze mbehelyezkedjék a legősibb keresztényelvekkel s ezállal semmivé vékonyitsa a kereszténység evangéliumi tartalmat s mindezek helyébe az ujjáéledt német ség eddig még ködös fajelméletél tcgye Az lldvösség egyetemességét Mül lerék felfogásában felcscrélte a némel faji hivatottság (mcssianizl1lus) elmélete. S ezzel ők ugyanarra a veszélyes utra léptek, mint nagy e1Jenfeleik,
a zsidók, aki k már kétezer éve ugyancsak a faji,
nemzeti messianiz!l1us utját járják s amelyen folyton elesnek, Illerl Jézusban nyilvánvalóvá lett, hogy
lsten a faji messianizmussal szemben az egésznek,
az egyetemes emberiségnek üdvét akarja és késziti elő.

A ktdlllrprotestdnsok tehát az evangelillmlényegél tagaellák meg s ekkor arra merészkedtek, hogy (elajti.nJ.komak az !lj kormányzat11ak s annak segitsége-vel elnyo,njáka jézusi gondolkodásban 1tjjá.sziilelni kivalló, igazán f1Iegnjh6dui akaró evangeliumi protesMtU/okal. S az állam amaga rövid látásában nem veszi
észre, hogy a felkinalkozó kulturproteslánsok egy
pusztulásra szánt , ósdi tömeg, amelynek a jövő egyházi életében senulIi szerepe sem lesz, mig az igazi
megujhodás fiai az tUMigélium/lO:: ragaszkodó s
abban ujjti.sziiletni kivánó lJrolestánsok, akikkel
többet érne föntartani a jó viszonyt meghagyva
az egy háznak, él vallásnak a maga terliletét : az
abszolut, rendithetetlen, nem emberi, hanem isteni
eredelil, nem földi célzalu , hanem az örökkévalóságra irányzott igazságok szolgá latál.
Mindenesetre czt a nagy vilát pusztán a
földre irán)'zott .,e mberi" (humanisztikus) gondolko<lással megérteni nem lehet. Aki igy nézi, az
csak politikai ellenzéket lát az evangéliumi protestánsokba n s már előre örill, hogy az egyházi kérdésen fog elcsuszni a gyü1öll hitleri államforma.
:'edig .err~1 szó sincs. Hitlerék végre is meg foglak seltem azt a nagy igazságot, hogy van valami,
ami fölö~tc van még a toialitárius, egységes államnak IS: ~ legnagyobb Totalitás, az egyetlen
Istcll. S azut~,n békébe n fogják hagyni az egyházat, ncm fogjak börtönbe hurcolni az evanO"eliu mhoz ragaszkodó lelkészeket, s ncm fogják kivánni
a lehetetlent, hog)' t. i. a magasabb, az isteni elem
hódolatra járuljon aO! cmberihez. Igen , mert a nacionalizmus akármilyen nagy és mcgrenditö való-
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ság , van cg)' nagyobb is, akihez még a nacionalizmus is, mini minden emberi kultura, tanulni
jár s ez az örök vallás, az abs'ZOlut igazság, a
mindennél hatalmasabb és erösebb lsten.
[va n László.

ISTEN ELÖTT.
Betemetett kutak,-)
Alapige : I. Mózes XXVI. 17-18.

Az igazi kereszténység soha sem éli ki
magát a vasárnapok áhitataban, de szüksége van
a vasárnal)Qkl'a, mint az emberllek a bajlékra,
mint a viragna k a napvilágra, vagy mint a léleknek az imádságra, A hétköznapok összetörbetnek, megaláz ha tnak , kiábrándithatnak, de a krisztusi ember ezeken t ul a vasárnapok fényében
m eggyógyul, fölemelkedik, megalí~zkodik és ujra
reménykedik. Az Istent szomjutlozó ember szamára II vasárnapokllak külön lélektana van. Ez a
lélektan az evangéliumok. A keresztény idealok
büs oá.zisa, amely az egyetlen szilárd pont a végtelen világürben , ahol az ember védve van az
üdvösség számára, Ezen az oazison fri ssül fel
vasarnaponként a bétköznapok barcaiban elalélt
lélek, ha van annyi ereje és bátorsaga., mint II
kis gyermeknek, aki elenge(lte már a bölcsöjét,
hogy megközelitse az evangéliumok oázisait.
Az nem igaz, hogy az embernek nincs szüksége erre fl, fe lfrissülésre . Az sem igaz, hogy ma
má r ninCB szükségünk Jézus tudomanyara. Nem
igaz az sem, hogy az ember lsten nélkül is tud
élni. Ezek csak a matera lista élet boldogtalan
csatak iáltasai. A pillanatnyi sikerek, vagy az összetört remények ujjongásai, vagy lemondó kézlegyintései. A lelket ugy alkotta meg az Isten,
hogy örökösen szomjuhozza a krisztusi élet áldott magaslatait.
A mai i dőket még !lem lehet istenes kornak
neve;t,ni. Közelmu lt évtizedek gyil kos eröfeszitései
mélyen belevágtAk keselyiikarmaikat I1Z ember
testébe s halAIratépett szivek véres zuhatagával
alásodol'ták !~ lelkét is az evangéliumos élef. napfényes m ezői ről. De holtpontra jutottunk már.
$1z IIn!Jag, a l~e!JDer ~s ln (Jr(Jng lidoósséeébeTl keserO(!J(!n cS(Jlódol! ez (J nemzedék. Koldus családok,

hazátla n ncmzetek nyösr:örgö imai, állastalalI
diplomások s a reménytelen jövendő letergiajával
tanulásra ösztönzött ifju seregek gyötrelmes tépelődései megdallamositották már a sirbahuJlott
racionális és materiáli :'l szazadok halotti énekeit.
Porbaesett álmo);, hazug ideálok mohacsi mezején.
kiélt gondolatok, összetört valu ták moh i pusztáj:'1II
bal:\lmszomj:lzolt fl lélek. A kereszléuység>u:aharájan ft tervszerüen elókészitett vihar rombadöntö tt mindent, amit eddig szépnek, jónak, örök
értéknek gondoltunk. i\legtaO"adtuk l<risztust s
gőgös hitetlenségünk most r{,~k zuditotta a régi
-) KonfcrCllciabetáró beszéd főbb gondolalai
január 7-én.

1934.

kér/lóst: jn fogja lIlégváltRnl e v~It\!;ot.? Hol
VI\III1I\];: uzok (IZ csp.w ék, IHll o lyek folfrHISltlk KZ

emberiség lelkét 9 uj uiu t ŐS tartalm/\L ndnak fl.
kilt'ltAstn lnn üres é l c tllf~ k ? A lélek ll.1.onlmll nom
(og c ltmklli ' most 86111. Un n.lnzu lll\l\t 1\ ké pze,lt
111 111;11911\1010'61, le nll 1\ mély bUll llle gcsl\ttoglt\tJ l~
Sl\hrll nil- ICI'M.r:!\ mngz\rÓI. 1\ fc k ~l.c port és IL
rcAouf,ott 8ziklllkövcke' If yJrnke.zdl 1\ hnrcot, d~
mAr nam II régi uton .I ?bbé. 19,y vng.\'unk !11I

ost 1\ XX 8,,1'\1.1\11 eioJeI! . 8ellkl scm tudja,
:I~ v lIl iiy'6I'j lesz ll1. uj kiboutakozns. De huMs~\:;'s órlik áhitatos csö ndjéb~m lehetetlen eszre
110111 ,'cuni , hogy IIJ,!" ti. m"'yc!n mor"j1(~ onll!mi.
Bn!olllotctt kut.ak I!(htó . \']zóne k fo.rrhsluktetese.
.\ 1 t1\T
Bugéliulll Ok jéZII SI gondolMl\l, melyekben
il'l még egyszer megfiirdik nl', ember, megtah\ ljn.
b~ nnUk nl', egyetlen módot a helyes kibolltnkoznsrlI.
.
S!omoru de ugy vilO'yunk mi mos t, mint
Izsnk fl GMM ~'ölgyébcu . ~l:;gfMlldvl\, összetör\'e,
1\ sr.:onijusngtól ng,yong.\'ijtörYe eiérkeztUnk fi be·
lemetütt kulnk kietlen ,'ölgyébe.
l!sA k n Gerin völgyé ben fi szomom romok,
n felt öltöt! kutholyek fölött 116m Il li Illeg tétleniiI,
hi\Uem kezébe vesv.i !)tyjn AsójM és k i{H~sa a be·
temlltett forr:\ so ka\.. Us Gén\r völgy é ben uj élet
tám:\dt, a regi tenycsEe, ujm fe,h mrjtldt. .il kutasó
fi u meséje kit\lt bO!lánk ll!lih\rius testvéreim!
Nem 111'1 evangéliumokból. n6m is Jézus gondo·
1i\1\' i1i\ghnak Illis!tikus l égköréből. hanem 1\ kliz·
dal mes törtelltlhun legkih:delmescbb eseméllyeilJóL
A törlenelem, ill I. mondj z\k a tudósok, gyak·
rlln megismétlődik. De, ha soha se ismétlődött
volna edd ig , n kutAsó fi ll élethali\ h' i"od:lsa most
beteljesedeu raj tunk. Pedig itt n6m is igen lehet
romokról beszw.ni. Hiszen fl!· unitArizmus ezen a
lf!rilleHm \'i\gYOllilag ga!dngt\bb, mi nt ,"olt régen,
fUn ikor meg Dá,'id Fe.renc erdélyi kiiz,delmei\'el
eg"yith~jUh!g itt is II hh-ek eVllugeliumi ölltudl\ta
j~QI\.lette !iZ ullill\ri!llluS ~n,jet. De nekem ugy
ramhk, bog", eJ csak csulokn h\t-unt s:\ \"illó·
~ban ., 'kf.,/r.:u i,r:JleHd-:bdk SaizdH ro-.:okcm jdr.JfO,Jr• .., JmMJ.~i k,,·row':-:JJ!K>g. a dtfIJidj..ronci a!!l/IdJru

IJt:Mn'M::'J 1>,'10'-:1:1;,# kl/fftll'" os ('I!- ig."ni fil", '.ml
mtU~1it ~ tdlgr1. Xe big,yjiink az.onbau, hop}" n

,
~
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•
•

Illi '-aUAsos hitünket és öntudntwIl."M- egyedIII n
Mboru teUe tönkre. Hiue.n abban !\ wres zina·
!M'b.·Ul. II hah\ltorb'b!llllll6g sokszor imlldk\lztunk
lS.. 9lH~.·d' <.1$ dl/d ..:í!llic..~ oo/!:JA:" Jirtf3ÓirJ.:. A
IUl \-allasos elelünk 1\ rnciom\Iis 1!OIldolkodllS
Wk18~ö\"E!i . alatt bUlog. S \"aU!\so~ hitünk tl
lllMer,t;\.hs ruet üd\'ös:segebe veleH hilÜnk "idelen
~~UL."'ln ~Ql\-ath el. Ob Mr iAkabb meg ezer.
~~ u.ege.nsellbel: \"ohu\uk . e-<;.al;: a Dá\'id Ferenc

!1!-rb~1eUell hi1e\'ellUdm\nk: imidko!.lli, templombn.
J':flU. mdJ.lOk tU e\'angiliumoklH szeretni is. mdDank nill.!\sO! i.'.hnel e.lni! De boi num~k ms
u~k ll!. ildoH '\'iAü .kUlak? BeltJllE'ttl:!k A legn~
ned~l~íi~b elh~n'S.~k: i\ ~~ es- s n\-gyou.
pt\lg!\rl ele.tünk n~,' e.lfoglallsamU. modern h\16k6,rUnk Q;,:"'6k'8 horuonijai tU ÖIll:Ó ernekek fe.kele
n.fl..hll,;:ö~ @S s hiletlt>n"eg s: lU lsten nelkUli eleI
lllE''S.t~~~~n
nll"."~..

u

,:,pl~1 .JMm~'<.I.1 epei. Aa Islen
lmílodssg e.rt"Je es u enUl~JiumQk

SZClle";lVOlláán.i megfagyott niósolyok CSulia
t
emblmség arcán.
n a
. . Aztm~lI.dju k m aglU.lkról ése7.t büszkén mond.
Juk , h?gy h,flílztUi! nyája vagyunk Esztelen nyaj
amelYik tudn~osan bllrH.ngolt el a Jé7.uS Mt i
{'sott kU~.llk IlIn~I;lS völgyéből. S epedő szo mjus:_
g~nk gyu~relmOllJen kenyérért es 1\ fö ld kincseiert
kzAltunk
hogy a, o· kU "J!U'
.
. J. es nem • vesS7.Uk eSlIre
'
,
1111. k vzz ... re sz.? mJu~oz unk . Hát meddig tllrt még
ez n hllzuf; . ~nánlltás. Szép dolog ft mult örök.
ségének klllJl,z t h?rdozni, de higyjétek el ennél
~zersze r. lU\~'s zer.ub~ n mult romj ai alól az igazi
eletet k lt~ m . U1U~{lrZu S test\'érek! Nem érzitek,
hogy n fo lknvart elet arcotokba homok szeme .
!'et sodor. A~ .Isten nevében hi\'lllk: ne engedjük
Itt Il~ eya!lgel!UIDOk áldott kutjait végkép bete.
metm. Asot vegy a kez edbe uuitó.rius tes tverem
s e~ó~zör öZH~U\ga~bfln ásd ki fl krhn:tusi elet
kut'Jal!. A sZ lklukoveket, a homokszemeket amit
mar II lelked re rakott oz élet razd le mar:adról
h?g,y buzogjanak benned az ~\'allgéliu moko tis.zt~
~'lZ~I . Me~t 1!1l ez a forr:\ s ~msztjll psnaszaidat
es lZ~i!\ ~ Sllglll dn t az ls ten . fel e, to.h\.1\ egj'kor ne.
ked zs Jobb sorsod lesz Itt. Nem azért hivlak
hog.'!' meg\'lllt suk . s. \"il~go.t. Az ls ten dolga ez:
CSllk nzt szeretnem elerul veled , hogy ne maradj
ott fi nagy tömegben, amely ma is feszitsdrueget
kiált s lm teheti, mn is keresztre fesziti Krisz·
tust. De hidd el, hogy ez a tömegböl való ki·
álh\s megérhet. egykor annyit, mint itt a földön
a legjobb illl:is, amelytől te is üdvössegedet var·
lad. Xem azért hivlak, hogy tedd le a vállutlról
a nehéz keresztet, mel)let öröks~gül kaptal. Csak
azt akarom, hogy te ezért ft keresztert ne okold
es ne ntkozd az Istent. Nem azert hivlak, hogy
csodát tegyek veled, csak azt akarom, bogy bagyd
ott szolml, akik fil.sult közönuyel, modern hitet·
lenséggel azt llloudjtlk. hog.y llekiink már ugy is
minden minde.!~:\". Unitárius test" erem! jöjj. Ie·
&.Viink kuu'lsók: Bontognssuk az élet omladozd
fal nil. Az u nitArius házak kőkemeny teghiit mal·
terozzuk uj n\ életünk csodi\krn is képes isten·
hilexeJ. q)~ifou(JJSuk m~g (ul " h~h:go:$, dr~i ron·

dolkod:iJf, ~~ " fég/llj..,ll1k " mi ha!.binkh:m. aidD~·
I"rfjdk " hiM s Ulmas.;;uk meg, hog)" .nem .Igy 'fél:n

ez jól és hogy fl mi egsbazullkban IS n hit tartja
meg IDtig al: omladozó. f!, lakat ~:;. ....
.
J öjj legyilnk knt3S0k: együn. JOJJ csak S5suk: önlelk:ünkben Kris.zlUS I\utjait. Keressük: Ba
e\'an!~~ limu ok harmatcsöppjeit.
'='s bs !!Sak szemernyi' is ts;Islunk bel~!.ük,
Sl.t:'re::siik: ezeke' SL Isten forrn5aH. Lelkesedjunk
erl'Hiik. F'ri5.süljünk feJ bet~ük. Es. ~zutit.n
suuk meg méh·ebbre. amig eleleremkben. föl
nem bU10!? ma!!8 az IHell. Ob. ba ezek a 'fllek

a:'

eJ:lrndnáu:k

e~yszer bennünk.. lliJ.yeo m:,-;;:~ép

lenne in egSSLerre mindetl. A kl: ro~r.isok lm.sds35!':\inkban ~öJ1!ede.ló palskok.k~ \"aln~. _ El~
1ünkben mE'S!:tU'flidusk az ernngellUmot . al ~
urjuk lUa",au~lmJ raM~ a ~:Iekedere.lDtel _!S s
sbal ez It. c:;ooliJatos nz. \-egl..5!: srsd be~nünk.
UlE'i!lermeken" Ulnek: rsjlUuk sz- lsten \"elit'sel ...
~ Lebet. hogy le mosl meg ~ O:o-ol.l' ~ ~en
lloil'.U1U'S 1eSlymw. Tahi.n nem 13 lehetsz. rob.
lUerl linu' L..-örülüned minden es so betemeleH
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I
rendszeresen beindilott ~"~m.1shelyeken p<,,~t·
~
ébek és pestszentlanncen havonta kel ~~~leK~ 8t~, rB6~CtI, r Jl)esten és Rákospa{?-

Bashalom központ~1 pedIg
<
szer végzUnk szolgá la lot. ;::,ashal om
é'ven Ie nl'gy
.'
I dOI
B d I'. '. •
mellé csatlakozik az IdcI ,esz en
)cn
u U/O", IS
szintén évente negy Istenhsz~elettcl. Az elmult es~. döb
összesen 65 Istcnhszletcl tarta/olj a 111tCI~ é Cé e mig a jövö évben m.'Ír 12 Islentiszteve r sf~ rn~k részesfilni. E,bben a cs,:,portba n az
~elb:~lele~ fejlődés jelenségeit tapaszlaljuk! a szo,ltdn

•

'havo~a egyszer,

~r I k ideje rendszeresen meg van áJJapltva, mar
gb a eO él a hivek tudatában, akik lelkes világi papenn
. é
..
'aik
vezetése mellett dIcs
retes szarga I0'!l~aI jaT~Iak cl az IstentiszteJetekr~, s ~ maguk klCS1~y k~
rében ;gyekszene~ egymas~ figY,elemmel, klsérm ;
gyermekeik unitánus lutvallasos hltoktat~saról gondoskodás . történt, s saj~t körtl~ben ~gy~keznek
megindil,tni s néhol meg IS oldam a kantativ 'megsegités kérdésél' is, Ebben a munkában rendszer
van s ennek ert!dményeképen a munka melynek
muÚja alig nehány esztendős, a fokozatos fejlődés
utján van.
Négyanyaegyházunkban élő és pestkörnyeken gondozott hivek mellett az elmult esztendőben
19 helyen tartatott unitárius Istentisztelet 70 alkalommal, aholleányegyházközségbe szervezeti, vagy
szórványokban é l ő hivek előtt hirdettük az lsten
igéjét. Az egyház egyik legszebb feladata ezeknek
a helyeknek az Istentisztelettel való ellátása, ahol
az egyes vidéki gócpontokat összesítve 820 lelket,
a hivek 13'08 °/o-át találjuk. Örömmel állapilhatjuk meg, hogy ezen a téren is a fokozatos fejlOdés, a munkamezök folytonos kiszelesedésével találkozunk, Az idén beszervezetl hét uj állomáshelylyel együtt már összesen 19 helységben fordultunk
meg. A jövö esztendö feladata lesz enqek a szám·
nak öt új állomáshely beszervezésével 24-re való
emelése, Szeged, Orosháza és részben Gyula gondozását Biró Lajos, Böhönye pásztorolását Bartók
Géza, Dévaványa szolgálatát részben Benke Gyula
lévita, mig a többi helyek szolgálatait Józan Miklós, dr. Csiki Gábor és Ferencz József látlák el.
A vidéki állomáshelyek közül a legJöbb megyei
központban fekszik, ahová az otl helyben lakó hivek mellett a környéken lakók, néha 20-50 km,
t~yOI~g~ól, is ,elzarándoko,lnak, hogy vallásos lelkuk . k.lVansa~amak eleget teve, unitárius hithüségükröl ~lZonysagot tegyenek , .JÓzan Miklós vikárius
vezetese mellett és utasitásai alapján most dolgozun~ egy munkaterven, melyennek a munkának
a k\szélesedését célozza.

I ' H? összesitésünket elvégeztük, akkor megál:l\that1uk" hogy az anyaegyházakban, pestkömyé76n ~ a vidéken élő hiveiük közul az összes hivek
,sz~zaléka ré~esult többé kevésbé gyakran az
umt~nus szószéki, szolgálat áldásaiból. Közvetve
p~dlg a~ egyes vld~ki helyek környékéröl beutazó
hIVeket \s beleszámltva mintegy 85 százalék tehát
összesen csak, 15 százalék, kb. 1000 lélek rr'1aradt
~egfelel~ lelki , gondozás nélkll!' Ha"..mill~három
~llltm t~bh, mmt tlég!{SZ~Z alkalommal szólalt mcg
egY,1{Jr: z I s/ennek 1{Jé}e, magyar unitárius lel-

kúz ajkam, a eso1ika országban at elmult 1.fJ39-ik

Mindez, bátran elmonclholjukercdmény
melyre örömmel tekintünk vissza,
.
'
Ne,m lenne teljes visszatekintésunk, hogyha
nem tekmtenén k előre is, hogy a jövendő számára
a, mult larlll ~gai t :it mentsük. Az egyházi clel mindig 011 a l e,~e l énk;hb, ah~I.. az erősen meg van
szervezve 1 U1tUsagul kélJltk a..; ",'ra alkalma,

et/-"1(md6ben.

helyekllck mielőbb lcá'lYC,fJy}uízközsfgg6 caM QC&ervorésél, mely,'c ,,:onatkozó kóri kiiz,q yülé&.j hoctaro.
zatunk. végreha}/ásra várakczit, Ha pedig több
~osztassal do~goz.ul1k,

akkor sajnos odahaza szolgalatot végezlll nem tudó polgardii lelkésztestvc~
rün k is abba az áldá.sos helyzetbe kerülhet hogy
a szolgalalba intenzivebben belekapcsolódh~t.
F~r61lCZ

József.

-

,

MAI KÉRDÉSEK.
Az unitárius egyházi alkotmány
reviziója.

Egyházi törvényOnk kodifikálasánakkérdése
küJönösen a nnak akiélezésével kerolt a nagyközönség elé, hogy egyházi föte stületeink: az E, K.
Tanács és Egyhá::i Fötanács átszervezend6k, Lényegében az egyházi szervezeti törvény reviziójáról
volt szó.
Ebben az irányban a dr. Ferenczy Géza fögondnok elnöklete alalt megalakitolt bizottság az
1932/33, évben tiszteletre méltó munkát végzett,
amidőn elözetes tanulmányozások és egyéni rés.zIcltervek elkészitése utá:-: 1933, évi március hó
27 -29, napjain Székelykereszturon tartott szakértekezleten a tervezet alapvetö irányelveit megállapitotta es a szervezeti törvény anyagát letárgya lta!
E tanácskozásra dr, Feren czy Géza biz, elnök
a szervezeti törvény vázlatát már előkészítette volt,
azonban az értekezlet állásfoglalása előtt a tervezet
rend szeres kidolgozásáról nem lehetett szó,
Az értekezlet befejezte után a szervezeti törvény revizióját sOrgetö kereszturi hitrokonok öszszeállottak es a teljes szervezeti törvényt felöle lő
javaslatot (l - 315) elkészítették sa munka előbbre
vitele céljából átadták dÍ". ferenczy Géza elnöknek.
Az emlitett érlekezleti jegyz őkönyvet, dr, Ferenczy Géza elnök vázlattervezetét és a kereszturi~k
tervezetét 1933: évi julius havában részletesen altanulmányoztam s" megá[[apjthattam~ ~ogy sz~rve
zeti törvényünk rendszeres átdo!gor:asara a bizottság tagjai lelkes és kom oly munkát végezt~~, , ,
A munkálatok irányitója és a kodTflka?ó
rendszerességének a bjztosjtój~ dr. F~renczy ~eza
fögondnok volt. OrszággyülésI ké pvI selőség:e Tde·
jén kifejtett előadói tevékenysége, egyháZI é!etilnkben évtizedek óta kifejtett szélesköro ":Iunka~
sága és az egyházkormányzásban való mtenzlv
tevékenysége ezidő szerint kizárólag ót. pr,c~esz
linálják arra, hogy az egyetemes egyháZI klvana,lmaknak megfelelő kodifikációs /llllnkát a mcgvalo• Az. értékes jegyzökön}'\'et dr, Fekete Gyula áltltotta össze szaksz.erU tömörséggel.
.

'"

többi törvények egyidejii átnézesét és a Szervezeti
káss.í ga a részlet javaslatok készl,tése körül lanus]- Törvény-nyel va ló összhangba hozatalát !
E tekintetben a k övetendő rendszert ezelőtt
silo!! készsége és hozzáértése 11lIIIdeneselrc .na~~
ban hozzájáru ltak a javaslat megfelelő elökeszlte- 12 esztendővel kifejtettem törvenygyOjtemenyem I.
kötetében (210- 15 1.), amid őn az ~ iTott jogszabáséhez, azonban - anélkCII, hogy czá~tal eg,yesek
különös énékel és tudását csökkentem akarnam ~ lyokat" osztályoztam .
Törvénygyüjteményemben a Szervezeti Töra szeles látókörrel és az összefílggések ala~os ISmeretével rendelkező dr. Ferenczy Siéza ~ogond venyt
I. törvénynek jeleziem.
nokunkban látom azl az értékes férfIU!, aki a tör.II. törvénycikk volna: Az IstentiszteletekJör.
vényhozási nagy problémái hivatva van mego.ldam.
III. törvénycikk volna: Az egyházi szolgálaAz 1933. év julius havában nála tett latog:atásom alkalmával minden idejét es munka,ereJét tokról.
IV. törvénycikk volna: A belső emberek váarra forditotta hogy a már emlitett elömunkalatok
anyagának felha sználásával , értékesilésével a bizol!- lasztásáról stb. stb.A dolog természetében fekszik, hogy ez az
ság nevében az E. K. Tanácshoz benyujtandó
javaslat végleges szövegét és indQkolását elkészitse.* osztályozás a mostani kodifikálás rendszerében jeA nagyközöns~~, sőt. a lI1unk~ba ~e ne~l gecesedhetik ki és a .~oTrend változhatik is.
Szerény véleményem szerint a kodifikáció
folyt afiai nem is s~J tlk, mlll ~ nagy faradsagot e~
megfeszi tett szeJI enIl munkát 19ényel egy szervezeti munkája azonban le .van egyszeriisit\'e, megvan
törvény' rendszerbe foglalá sa és megszövegezése. könnyitve azáltal , hogy az irott jogszabályokat öszEn, ak i szintén keszitettem néhány törvény- s zeszedtem és rendszerbe foglaltam. Azóta a votervezetet illetékesnek tartom magamat annak a natkozó szabályok je l entősége is az állami törvé~
megállapiiására, hogy az unitárius egyház hálára nyek és rendeletek folytán változotl, de legalább
van kötelezve dr. Ferenczy Géza fögondnok afiával megvan a keret , amelyben a munkát elvégezni
sze mben, hogy e munkát vállalta s amely köte- lehetne. És itt a kodifikáló bizottság tagjaira és
lességének az ő odaadásával és közismert egyház- killönösen a kereszluri afiaira gondolok. Azzal az
szeretetével derekasan meg is felelt.
energiával és egyházs zeretettel, amelyet ismételten
Az a javaslat, amely az E. K. Tanács elé megál lapithatok, a munkámban felsorakoztatott
került, en nek intézkedése folytán ezidö szerint az anyagot egymás közölt felosztva - a Szervezeti
egyházkörök el őtt van véleményes jelentések cél- Törvény krilikájának elkészitésével kapcsolatban jából.
kö nnyen átvizsgál hatnák.
A csonkamagyarországi hiveknek is alkalmuk
Ebben az irányban az E. K. Tanács nak is
van ezzel a javaslattal foglalkozni. Az Igazgató kötelessége irányitótag fellépni , ha félmunkával
Tanács egy öt tagu bizottságnak adta ki tanulmá- megelégedni rfem akar, mert az 1920. évi főtanác s
nyozás és véleményes javaslatkészités céljából
az írolt jogszabályok osztályozását az E. K. TaE törvénytervezetre érdemleges megjegyzései- nácsra bizta. Ez a mai napig sem történt meg.
met a kivimatos formaban alkalmam lesz a b~otl  mert az E. K. Tanács senkit ennek el őkészit éséve l
ság munkálatai rendén meglenni.
meg nem bizott. Most il! van a kedvező alkal0n:t .
Ezuttal csak azt emelem ki, hogy egyházunk A kodifikáló bizottság ez osztá lyozás keresztül VIminden tagja megnyugvással veheti tudomásul, telével és a vonatkozó írott jogszabályok revizióhogy az egyházi reformok vihara ily értékes mun- jával is megbizandó volna.
kában jutott erőre.
Gyiijteményes munkám az anyagat elég kiE munkálat lényegében - az E. K. Tanács
és Főtaná cs öss~eá llilásá ra vonatkozó gyökeres
• A \'il~gi jogászok jól tUdjak, hogy mily nagy
reformokt61 eltekllltve - a mai egyházalkotmány előnyt jelent a tö rvé nyek egységes idézesenek ren.ds.zert;.
Enei kül összevagó mun kásságot nem JS lehet kI feJ tem.
rendszeres összefoglalása.
Gondolom, hogy egyházi IOrvényeinkben is kivánatos volna
Ez a javaslat az egy házi közszellem re máris az általam kezdemé nyezett rendszert most már alkol m.:!megnY!l~at?lag hat és hivatva van már a legkö- nyosan is megvalósilani.
Tö rvénygyíljlcményem kibocsáUsa után rendsz.eres~n
zelebbi Jövoben az együttes békés munkát valóra
az l. vagy ll. V. IC. X. ~ ra s beadvanyalm
válta~i. Ámde ~ost is vallom, hogy nem a szer- hh'atkoztam
ut jan is törekedtem a gyakorlatba á lvmni. Ismerem, hogy
vez~h törvény hivatott a lelkeket megtermékenyi- a hiuságnak
az. alkotó munkában, !'Iin t .az . elgáncsotem , hanem csnk az önfegyelmezéssel és fegyel.
szerepe van. Engemet hIuságI kerdés soha
csak a lko tni, rends zerezni akartam.
meze~ .Iélekkel végzendő közös munkával tudjuk sem
azonba n rögtön keszen \·oltak a jelegyhazi szervezetünk müködését áldásossá tarmunka irójának nincs joga törvinyosztal~assá.. épitö irányu egyházi tevékenységgé átvarazsollll.
":,~i~"~to~~~
En nem is .jog- alapján vitte m
~s
).z
, hanem a ludomilnyos i r /fikU
Ebben az irányban azonban kivánatosnak
fol)'omány lJki nl.
tarto.m, hogy egyházi törvényeink kodifikálása ne
k~:~ bIzottságI tagoknak fi5zontta~sé~ csak a szervezeti törvényre: egyházunk
n:
munkám I. kötetének,
alkotmanyara, hanem az arra hivatott erök dr
Ferenczy Géza fOgondnokunk mellett vállalják ~

sulásig juttassa. A bizottság lagi.ainak le~kes mu~

• . Dr_ fekete Gyulá.val ekk~r már folyt a levelezes
hogy ~ 13v;t.51at sokszoroslta.sa mlkent es hány ""' Idányba~
lörn:nlek.
t""

'8

u. If.
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e gondolatot nem
gondolat az oka.

••

meritöen sorolja föl, ~e a. kesöbbi évek egyházi
.
irott jogszabályaival klcgész 1lend6.

Én nekem ez az anyag összegy[lJlvf'. a ren.dclkezésemre áll, mert a határon tul csak Ily gyUJ:
teményes anyag bjrto~ában tudok a feJmerülo

kérdésekben tájékozódni.

Mindezekd szükségesnek tartottam a kevésbbé
t,fékozott csonkamagyarorszá~i hivek, a kodifikáció
t érdeklődök elött feJfárTJI, mert az a benyúlT á~om
hogy még a kodifikációval foglalkozók

·1

~~'m fektettek ezekre sulyl és a Szervezeti Törvény
e]Okészilése által a kodifikálás! megoldott nak nézik.
Téves nézőpont!
Egyházi törvényeink a Jegkillönbözöbb irány-

zatokban keletkeztek és a szervezeti törvénnyel

eddig se hozták összhangba. Ez ~Z O.~~ annak,

hogy a törvények kell ő ~sszhangJa hlJan egyes
esetekben oly különféle nezetek, vélemények alakulnak ki.
A kodifikációs . bizottság értekezleti jegyző
könyve se terjeszkedik ki ezekre a szempontokra bár a törvényhozás előkészitésének elmellőzhetel
len feltétele, hogy a kapcsolatos Intézmények jogszabályai is megfelelő figyelemre méltattassanak.
Egyházi téren a szervezeti törvény kétségtelenül
oly alapvető törvényhozási tény, hogy a többi törvények átvizsgálását is szükségszerilieg maga után
kell, hogy vonja. Erre oktató példa a ref. egyház
ujabb lörvénygyüjteménye is.
Az E. K. Tanács a Szervezeti Törvény javaslalának végleges szövegezése alkalmával tehetné
meg legcélirányosabban a vonatkozó rendell\ezéseket. Természetesen a kodifikáló bizottsá!!, elnökének és tagjainak előzetes meghallgatása és az ö
munkafervök előzetes megismerése nélkül a kifejlelt irányban intézkedni nem kivánatos.
AzI gondolom, hogy az összes egyházi erők
összefogásával ma csak ez lehet a jelszavunk : föl
.
a munkára!

Dr. Tóth Gyiirgy.

nem

~e/t kiilönbJ~get

hit es

hit kötött,

amidőn

Rzt hirdette. hogy fl? egyen hite Js/en ajrilldéka
Ezen meggyő7.ődésből kiindulva leH az llnitariu~
egyház a valJásszabadság hirdetője és ennek
ha~ása alatt Erd~l:y a vl!'lIáasznbadaág korai hazáJa. A má~ok hitenek tiszteletben tartása RZonban lIem Jelenti a sajat hit és meggyőződés
grengesé~t , mer~, ahol II hit gyetIge, ott az nem
h~t és akmek nmcs meggyőződése, annak hite
sem lehet.
.
Ha . szétnézünk a ma világahan, mintha a
h~t~ek uJraéledését Játnók. A gonddal kUzdő embeflség Istenhez fordul, mert a hit az at' eró
mely a~ élet .küzdell?ein átsegít és a rdidi élei
végsó ptllattataban mmt egyedüli barát áll az eltávozó mellett.
A mai kor politikai reformálorai ticztelettel

állottak meg a hit és ennek latható megtestesUlései nz egyházak elött. EgyedUl a romboló holsevizmus. kisérelt~ meg ezek megsemmisítését,
hogy ~lly eredmennyeI, azt a jÖ\' Ő fogja megmntatm.
.. . Mussolini felfogá~a a hitről és egyházról
kozlsmert, ahhoz pedIg, hog.v Hitler felfogását
e téren ismerjük, Hitler egész elgondolásának
ismerete szü kseges.
Ezen ~lgondolás kétségtelenül a legrelldszeresebb es legnagyobb elgondolas, mely évszaza~ok óta emberi agyban megszületett , azonban kizárólagosan német. A német fajnak eg.vesi*
tése egy birodalomban, a német faj uralkodóvá
tétele elsősorban Európá.ban, még más fajok rahszolgasága árán is, ez az, amit Hitler "Mein
Kampf" cimü könyvében hirdet. Nem akft.rok ezen
rövid megnyitó keretében It. hitleri elvek ismertetésére kitérni, amelyek , mint mondottam - e!!y
nagy és rendszeres elgondol ás eredményei, azonban szükségesnek tartottam e"en eu~se elgondolás
egyoldaluságát és /';ieárólag német voltát han.gslt·

lyozni, mert ez teszi érthetövé, hogy miért nem
felel meg Hitler elgondolása teljes egészében a
magyar vágyaknak és viszonyol,;nak és magyarazza

A JÖVÖ UT JAIN.
A magyar Jövö utja.
(Megnyitó beszéd a Dávid Ferenc Egylet január 19-én
tartolt estélyén.

~i.inden ilyen összejövetel

mint a mai is
egy kis pihenő. kell, hogy legy~n az élet zajla:
sában, aho~ a Jelenlevők, elfelejtve a. mindennapi
gondokat, Ismertetések és művészet által lekötve
eze~~en gyönyörködve és felfrissülve uj erőt
~:~~:.nek a megélhetés nehezedő terhei elviseE.gyee.ületünk irányt képvisel ez az irány
nemzet'!. és hazafias
él'
,
élet ápolá a
U , c l~ a keresztény erkölcsi
k . s me ett egyike lenne azon kapcsola~~s~:~rtj:~e.lyek az. ErdélybOl ideszakadtakat
pagáljak.
es az egesz magyarság egységét pro-

kUlöll~~~iti~ávadl. nem ~oglalkozllnk, felekezeti

ge pe 19 nem IsmerUnk. Dávid Fernte

meg azt, hogy Hitler még nz egyházak tanainsk
is a német faji eszme szolgálatában való beállitását kivánja. Könyvében kijelenti, hogy fl. katholikus egyhllz öröksége, hogy SI. papok egyházukkal szemben subjektivek, lIemzetükkel szemben
objekt.ivek és mindent, ami nemzetüket érinti,
ekként itélnek meg, holott ennek megforditva
kellene lennie.
A magyarországi egy házak a vi1 ~ háboru
alatt és a világháborn szerencsétlen befejezése
óta hazafiasságnknak és a nemzethez való ra·
gaszkodásuknak oly sok és fényes tanujeiét adták,
hoA'Y őket ily szemrehányás nem érheti és el
kell ismernünk, hogy a magyarországi egyházak
a magyr!.r nemzeti érdekeknek az egyházi érdeket
mindenkor alarendelték.*
Hi/le,· a magyal' multat és viszonyokat nem
is meri. Világosan kitünik ez könyvéből, ahol Magyarországról csak annyiban emlékezik me!!, hogy
előadja, hogy Budapest, Prága, Lemberg es más:
• Ez azonban csak addig helyes, amig a vallás
.s~ellem i " é rdekeit nem ves~élye~leti. (Sierk.)

u. e.

XIII. 2.

,.

pro.,;ciális varosok (ejlódeBe eB önálló k:Wturáli~
eletének megteremtése és ezek vonzóer~J~ volta~
az osztrák monarchia szétb0n:-Iásának foten.y~z61.

HIREK.

Ta'/la i egyéb vo ,w.tko~á!Q1 ban ~?kszor t"atly((«ólll kell, hogy ~lgá1j~ nak li81nzehml""ek, azonban nemzetünk jozan ess!1:el nem lehet ~ ",fagy
'Ibnet uralmi vágyak csatl1sa és pr0.ea9á1~Ja e~

Böjti Istentisz.felefek lesznek a Koháry
utcai templomunkban feb ruár 18-tól m~rcius 25-ig
terjedő id ő ben minden vasárnap délutan 6 órakor.
Az Istentiszteletek tulajdonképen konferencia beszédeket foglalnak keretbe erről a té mak örről : az
unitárius hit alaplételei. A sorrendjük a következő:
Február 18. Isten (8óuln W/k/ó3.)
Február 25. Jézus ( q)lJrlJbtb 9.sfrJdn.)
Március 4 . Szentlélek (dr. CJ/ki ~6bor.)
Március I I . Egyház (CPdbó 9.slodn)
Március 18. Btinbocsánat r qercwcz. 8ó~~f.)
Március 25. Öröké let (dr. 90dn 8d.szló.)

neru Bzol~álb8t oly eszm.~t, ruely ~zt ~~rdet l~
hogy ft nemet nemzetnek Joga van Ul teruletek
biztositására és fegyveres erővel vala I!legsr:er"ésere Europaban, mert sLaporodó .nepe ~~ege
~egélhetésének biztositáslu8 jelenlegI terulete

11em

elegendő.

A magyar ~em~etllek ~Z él~t~ez való jo~a
ép oly törté,!elm l,. mlTl~ a nemete. e~ nem érdek..c
ejtv oly teonn. terjesztese, mely klzarólag ~ erosebb joqára felépitIIc a gye'lgébb rabszolgasagnak

természetessp.gét hirdeti.
A magyar nemzet csak .,ajtfi }~lyzeU ~öl .in:
ilui hat ki lIem vehet il.t egyszeruen oly küJfoldl
tanokat, ~melyek propagálá.s{wal saját sirjA.t ássa
meg.
,
Elérkezett az utolsó ora arra, hogy magunkra tnlt\.ljunk. bogy önma;;unkba. száll.va, . iinmagnnkat revideálva megtaláljuk azt, a mi nlmdannyiunkat összeköt és anna.k tudatáh~~l, ho~y
magunk erejé~e vag.yullk u~alva , megtegy'.unk mmdel/t, ami saját erOllk fejlesztésére sZllkség~s és
has.!JIOS.
Ez pedig n ~ m lehet mas, mint amit . Hitl~r
tanit reánk nezve elfogltodhata tlall tetelem
ki"ül , és nem német, hanem magyar TI.~mzeti értelemben alkaltD8z\'n: a magyar faj vértisztaságanak biztosítása, a magyar faj történelmi multjanak megbecsülése, a magyar faj élethez való
jogá.nak, kulturBJis fölé nyének birdetéee, a maGY(U' jövő, a magyar ifjuság ily értelemben való
tanitasa és megélhetésének biztosítása és az ~ész
magyar mmeet összefogása a célból, hogy a törté-

.1elmi hivatá-ru magya?' tlip egyesüUse biztositva
legyen.
d,·. báró Daniel Gábor.
{I
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II

I~
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Bibliai naptár.
A farsang idejét az u. n. böjti idöszak követi a keresztény naptárban. A régi idöben a farsang lobzódásail,
testi-lelki kilengéseit, a tes tnek megtartóztatása követte:
az ételekröl való lemondás. A jézusi kereszténység at
Hetnek ezt a keltösségét nem ismeri. Számára az egész
élet állandó és lolylonos böjt: lJ bUnJól vlJló me~J8r
IÓ7.ltJrAlJ, lJ bfJnlikblJl vlIfó felemelkedelJ.
Február 18-2 1. 130. zsoll;!.r.

Február 22- 24. 32. zsoltár.
Február ~-28. 5t. uoltár.
M~{cius 1-3. É:r.sai-'s 58. r. I-5. v.
Mércius 4 - 7. ~tsaiás 58. T. 6 - 14. v.
Marci us 8- 10. Jocl 2. r. 12_ 17. \'.
Marei us 11 - 14. Joct 2. r. 18-32. \'.
Mi!.rcius 15- 17. É:r.8ai~ s 53. r. I - 9. v.
Március 18- 21. MArk. ev. 10. r. 32- 33. v.
M:l.rcius 22-24. MA rk. ev. II . r, 1- 10. v.
U.

eo

XUI. 2.

Al: Igazgató Tan;!ics január 23-án tartotta meg
évnegyedi rendes Ulésél.
M i k Ó Ferenc fögondnok h. elnöki megnyitójában
rendkivül kegyeletes szavakkal emlékezett meg CsiM Salamon v. theologiai dékán, Pal Forenc m. kir. tanfelligyeló
és Dókus Ernö v. ref. konventi elnök halfl.lárÓI.
Az eJnökileg elinlézett (Jgyek letárgyalása után az
IIjonnan mcgvtilasztott igazgató lanácsosok eskUlétele következett, majd a Misszió Haz evnegyedi jelentése és 1934.
évi kö ltségvetése szerepelt a tárgysoroz.aton.
Dr. T ó t h György inditvan)'a alapjén az Ig<ngató
Tanács az állandó \'egyes b izottság tanügyi e!öadöjánl
Kovács József, a belmissziói ügyek e1öadójáva dr. Csiki
Oábor, a pénzügyi, gazdasági és általános közigazgal;!.si
ügyek előadójává pedig Kelemen Béla afiai t választotla
meg. Az egyházi lön'énytervezet tanuhl1án)'ozása és javasla ttétel cél jából az Igazgató Tanács dr. Tó th György eInöklelc ala tt Barabás István, dr. báró Dániel Gábo r, dr,
Zsakó Gy ula és Kelemen Béla tagok ból álló bizottságot
küldö tt kl.
Dr. Z s a k ó t s I v á n n a k az egészségügyi kívánalmaknak az egyházi szertartáso k (urvacsora) re ndjén való
fokozottabb ér\'ényesilcsére, valamint az un itárius lexikon
kiadásá ra irányóló ja\'aslatait az Igazga tó Tanács vélemény nyilvánitás végeIt a budapesti egyházközségnek
adta ki.

Dávid Ferenc Egy let januári felolvasó
estélyét Józan Miklós vikárius szép és szivJlezszóló imádsága vezette be. Dr. bilró Dániel Gábor elnöki rnegnyilójában a mai modern kor eszmeáramIatairól emléke zeti meg s jelölte meg azok
között a vallásos ember helyét. Özv. Kovács Józsefné Tiidos Ilona iró n ő a francia protestáns egyházak gyarmati missziós tevékenységét ismertette.
Vázotta , hogya római katholikus missziói munka
mellett a XX. században a protestáns missziói
tevékenység is szép eredményeket ér el, a gyarmati politika káros kilengéseit ellensulyozni tudja
és a gyarmatositás alá vett terUlet kulturális épitésének felépilcse lassanként teljesen az ö kezébe
kerti\. Igy elérh ető az, hogy vallásos nevelésén
keresztIJI . vallásos kulturát ad a civil izalatlan emberek kezébe. A mU sor ntilvészi számait Petry
Kató és Bergmantl Sándor, a m. kir. Operaház,
Pataky József a Milgyar Nemzeti Szillház tagja
és JWklls$ ClJák István tanár rnilvésli ének, gordonka, orgona számai és szava lala tették változatossá és feledhetetlenné. A zárszót dr. Ctriki

I

Oábor lelkész mondotta. Az egyle t legközelebbi

estélyC február hó 23~a~ este 6 órakor lesz. ,A
következő estély elöadÓJa. dr. Tóth György m. kI r.
kuriai biró, egyházközségI gondnok.
het köute l vacso r á l

I

rcndczlfink •

Dál/id

eJeY! I %cstélye ulán jan. Ig-en. Sajnos, hogy tallt"
Ferenc
'J ~ fi -"ek akadályo.-:tak meg sokakat abban,
a karacsol1yl n"

ához szükséges cgy pengő! el61eremtsék. A
hogya vaCSor
,
., . '0
.' é é
I bb' vacsorát az egyházkÖts g "r l tagja i r SZ re
leg k6.ze ~3 ,I .. a Dávid Ferenc Egylet estélyét követőieg.

u.

febru r l .
f 'uk megrendez"i.

.

ód

ké

" lt

A vacsorán hazai m on
szu
og, dIóroSi fogunk felszolgál ni. Ára ennek is csak egy
d ISUI
·· U.' arra, hogy
gO lesz. A figyelmet már J'd előre 'elh IVI
=k azoknak tudunk vacsorál biztositani, akik ezt elöre
bejelentik.
A Hella l Gáspá r bibliakör mUködése iránt mind
nagyoblJ az «.\ rdekJödés. Azoknak, akik állandó r.észtv.evöul
kivannak feliratkozni, rendszeresen kUld a kör tItkára
Ujvári László számfötanácsos meghiv~kat emlékeztetés
céljából. A Biblia világa csodálatos é.s folemel.ö, erröl.. taIluskodnak a bibliatílnuhnányozók nyIlatkozata!. Legkozelebbi órák február 22-«.\n és március 8-án este 7 órakor.
Husvét elött több bibliakűri óra nem is lesz. A bibliai
naptárra lelhivjuk a körtagok figyeimét.

A Kt vek6 tts" c. ifjusági lapnak a magyarországi unitárius ifjuság köréből is megvannak
a munkatársai s a lap egy harmad részben a magyarországi ifjusági irók cikkeit, irásait állandóan
közli. Eddig qerenn 8Ó!.Jef, G6/ftJlo9 golldn, 91011639 Cfíltp CXl6rtJ, ár. 906n 8631.16, 9r1tJkstJ9 8631.16,
CJ1e/h6 'J3fo6n '" CZJtJ3" 'J/ontJ neveivel találkoztu nk
a lap hasábjain. A legutóbb körlevélben kérték fel
az ifjuság í vezetők egyházunk vezető embereit,
hogya lapot 2 p ·ös e löfizetésilkkel támogassák.
Ifjuságunknak és az ifjuság barátainak szives figyelmébe ajánljuk c szép multra visszatekintő,
hézagpotló folyói ratot.

Az ö r-egcserktszek estje. A János Zsig.

,

keitöl , de elvá riuk és erkölcsi kötelességévé Ies.t;szük a scgélynyujtást mindazok számara, akik a
m ~ltban az t!~yesület támogatását és segélyeil
~Jál személyükbcn érezlék. Ha nehéz helyzetben
IS va nnak, egy két pengö t tudnak áldozni, hogy
ragaszkodásukat és hálájukat az egyesület1el annak jelenlegi tagjaival slemben megmutassák'.

Biz onységtélel cimen. adta ki a Bethlen
Gábor Szövetség dr. Ravasz László ref. püspöknek a Vigadóban a mult évben a reformáció ünnepén mondotl hata lmas beszédét. A beszéd azzal a kérdéssel foglalkozik , hogy mi a protestantizmus lényege s a külö nbözö korszakok hösein,
prófétái n keresztül mutatja meg, hogy a protestan tizmus az ember ö rök bizonyságtétele a maga~
sabb rend ü élet mellett. Ajánljuk mindenkinek e
füzet komoly tanulmányozását. Ára 50 fillé r. Kapható a Beth len Gábor Szövelségnél. (IX., Rákos-u.
3. Unit. Misszió ház.)

is a magya r közjog
á ta lakulása eimen dr. U j I a k i G l: z a ügyvéd, budaA lársad alomgazdaság

pesti egyházi kebli tanácsos tan ulmányt adott ki arról az
égető ké rdésről, hogy mik«.\pen kellene egyrészt a töke és
a munka viszonyát megreformálni, hogy a jövedelmek és
a közte rhek egyenletesebb megoszlása jöjjön létre; hogy
hogyan lehetne az életfentartásához a munkabérminimumot biztositani. És hogy mindez létrejöhessen, hogyan
kellene az egész magyar közjogot ugy átalakilani, hogy az
egyrészt a külföldön (főleg olasz földön) létrejött e redmé~
nyek irányában mozduljon el, de azért mégis megfaIIsa
az eredeti magyar jellegét. Az érdekfeszitö füzete i minden
olvasónknak szives figyelmébe ajánljuk. Ugyancsak itt emlit jÜk meg, hogya napokban a kormányzó elé te rjesztett
Lex Venerist, amely főleg eugenetikai kérdésekkel foglalkozik s amelyről olyan kimeritően irt a pesti sajtó, szintén
U j I a k i G é z a dr. szerkesztette. További sok szép sikert
kivánunk kiváló jogtudósunknak.

D r . Gyulai Zoltá n tudományegyelemi magántamond cserkészcsapat öreg cserkészei f. hó 17-én
szombaton este fé l 8 órakor a Misszió H ázban nárI Szegeden, kiváló érdemei elismeréséü! a KOr~ányzó
táncestély t rendeznek. Az estélyre meghivói k már nyilv. rk. egyetem~ tan.!lrrá nevezte kl. l<edv~Atyánkflá.nak a
kimentek s hi h ető l eg szép eredménnyel fog zá- • magas kilüntetéshez őszintén gratulálunk és IUvábbr szép
ruln i ez a cserkésztalálkozó is. Belépöd B ni ncs. és áldásos jÓ munkát I<ivánunk.
Ruhatári d ij mindössze 50 fillér. Jó mu nkát I
Dr . ZSllk ó Is lvá n és neje Á rk o~sy Li vla , mind·
-- é ve éli fenn a János Zsigmond cser- ketten ősrégi unitárius család sarjai hallották meg a Misz:
Ot
készcsapat. Ugyanis 1929. április IO- en történt siió Há'z felhivásá l és ajándékozlák irodánk reszére a
meg a ,csapatnak az Orsz. Cserkészszövetség áJta l vallásszabadság kihirdetését ábrázoló világhirü tordai fest:
való lelgazolása. A csapat ötéves jubileumát csa- mény lenyomatát. Az unitárius áldozatkészség, az élő IlIt
patUnnepéllyel
fogják
megilnne pelni a fiuk, nyilatkozott meg adakozásukblln. Áldja meg érette ő ket és
amelyre már mosl készülödnek. Fel hivjuk rá 01 - egész családjukat a mindenható lsten.
vawmk CS a cserkészet minden barátjának figyelLászló Gy ula kebli tanácsos, egyházi könyvtár.~
mét.
sunk a Bethesda kórházban ' operáción esett kere.5zlu~.
Kedves Atyánkfianak a legteljesebb javulásl lllaj.d a plheno
~z Unit á r .j us b á lt pótló első és második után további szép és eredményes jó munkát kIván unk_
B~assal egyesü.leh táncestély szép sikerrel lezajlott.
Nagy Já nos rend őr1 örz~~me~ ler ~gyi.k legTisztelettel kérjük védnökeinket, akik felhivásunkat
megkapták, hogy adományaikkal járuljanak hozzá buzgóbb' templomlátogatónk az Umlánus MI~SZ'Ó Ház
a tanulm~nyi segé.1.yalap .megter.emtéséhez. Kétsze- könyvtára számára beköllelte 111. Unitárius Értcslt6 ősues
rese n sc.;glt az,. ~kl a mal .nyomoruságos idöben is eddig megjelent évfolyamIli!. Egyhbszerclet és bll'lgÓság
bizonyiléka el: a cselekedet is. Legyen jufalma II lélek
meghallja az Ifjuság feléje forduló segélykéréset
Kérjük a segitséget az egyesület pátr.onus védnö~ csendjében felfakad ó boldogság.

u.
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Vidék.

,
Esperesi vizsgálat Hódmez6vásárhe_
Ire." : Január 28-án délelőtt J ózan Miklós pUs
vlkanus prédikált a vásárhelyi templomban, dJ~
után pedig esperesi elnökletlel közgyUh~s volt A
közgyülés. megvi~sgálta az egyházközség vagyoni
helyzetét IS s kltünl, hogy t933-ban csak ug
tu~ták e~yensulyban tartani a költségvetést, hog~
Bu'ó LaJo~ lelkész 1892 pengő!, Boros Áron ének~ezér pedig 540 pengőt ajándékozott viSsza a
fIzetésebői az egyháznak. Ez az áldozatkészség
valóban megragadó, csak innen a távolból azt
kérdezz.lik, hogy ugyan miből fog tudni még vá~
sárhelyi .Ielkész testv.érUnk ennyit adni az egyháznak, amikOr a leg]obb tudomásunk szerint az
állami .sefJ.élyen . J.~viil m~r csak néluiny ve'lgö az
egyház~ JarallMsag«. Hlaba, a lélek az, ami mege levelllt I
'-'

•

K arácsonyfaUnnep Hódmez6vásárhelYen. Vá-

sárhelyi egyh;Ízközsegűnkbcn is, mint minden évben, 1933,
karácsonyán is meglarlolluk gye rmekeink számára a karácsonyfa ünnepet December 24-en délután 4 órakor gyUlekezlek a szUlók és a gyermekek a volt unitárius iskoJatei"emben. Zsufolva meglelt az iskola, ahol a karácsonyfa
alall üJlek a kic sinyek. Ur Istenn ek szent Fia kezdetU énekkel indult be az ilnnepely. A gyermekek énekeJtek. Azután
szaval t O s v á I h László óvMás és O s v á t h Gábor elemi
iskolás tanuló. /t1ajd O r nl o s Palika egy mulattató magánszámmal nevettette meg pajtásai !, hogy mindenféle öröm
legyen karácsony estéjén. B i r 6 Lajos lelkesz köszönö be-

széde ulán, amivel a mindenféle vallásfelekezethez tartozó
adományozók jóságát köszönte meg, ugyancsak a lelkész
gyönyörü, szines képeket U1utatott be egy~egy vetitőgéppel,
igen nagy örömére, nemcsak az apróságoknak, hanem még
Az Ur asztalára Hódmezövásárhelyen kenyeret
a felnötteknek is. A képsorozat után S u h a j i k Erzsébet
polgári iskolás növendék szavalt, majd a gyermekek adományozott J u h á s z Imre, bort dr, vitéz K o z III a
•
György, Orosházán kenyeret és bort adott T ó t h Lajos
"Mennyből az angyal" énekkel befejezték az ünnepélyt,
hogy megkezdödhessék az ajándékOk kiosztása, kaláccsal, gondnok, Szegeden ugyancsak kenye ret és bort dr: Gelei
cukorkával, szent JAnos kenyérrel és egyéb gyermekeknek való József egyet. tanát.
édes dolgokkal megtö1tölt zacskók alakjAban. Olyan elmé~
Szegeden , amely H ódmezővásárhely leány~
nyekkel mentek haza az Unnep éJyrő] a' gyermekek, hogy az egyháza, 120 u nitárius lélekkel megkezdődik feb~
uj évben megkezdődött iskolában is sokAig emlegették a
ruár ll -én a rendes havi Istenti sztelet a délelőtti
látolt képeket. A karAcsonyla ünnepély lehetővé tételére a órákban. Ehhez az idószerii ujitáshoz még egy
következők adakoztak: lisztet, tojást, zsirt, cukorka!, tejet,
hiányzik: az ifjuság ll1 egszervczése. Adja lsten,
tejfölt stb.: özv. Fajfrik Imréné, Baricsa Zsófi, Balogh JA~
hog y ez is meg legyen !
nosné, özv. Zsoldos Istvánné, Koncz Jánosné, Matók Sán~
dorné, Kis János, ld. Kis Pál, Dani MihAly, Szabó Lajos,
Orosh(\z(\n havonta egyszer szin tén a váGrexák Pálné, Somodi Bálininé, Ormos Ilona, Hetenyi Juszti, sárhelyi lelkész szolgál, mcrt ez . az ö leányegySzathmáry Imréné, Dr. Losonczy Endre, Szikszai Imre,
háza. Vonatösszeköttelés Jl e lll lévén, a lelkész
özv. Szabó SAndorné, Szabó Ernő, KAdár Istvánné, Szath~ autóval jár ki, amelynek költségeit nagyrészben a
mári Imre, özv. Delly Sándorné, Kis Mihályné, Ifj. Kis Pál,
saját szegényes fizetéséből fedezi. Isten áldása
Tolnai Imréné, Koncz János, Vajnai Sándor, Tóth Sándorné,
legyen a magvelésen és az áldozatkészségetl.
Homócsa Dávid, Bánfi Máténé, Gulyás Ernőné, Suhajik
Békéscsaba
szintén
Hódmezővásárhely
Zoltán, Dr. Osváth Gáborné, PJavetz jenő, és Boros Áron.
leányegyháza. Márcíuslól kezdve ott is m~gkez~
PénzlJdományokiIt adtak,' Havránek Lajos, Fábián La~
josné, Szabó lajos, Fülöp KárOI}'né, Mucsi István, Hézsö dódik a rendszeres havi Is tentisztelet. H ozzatartó~
Péterné, I -I Pen gő l . Kisfa ludy janos, Szakács Károlyné, zik Békés és Gyula. Az Is tentiszteletek a délután i
Kis József \'50-1'50 P. Vajnai Mihály, Szathmári Máté, órákban a református templomban lesznek. Ez. a
buzgó missziós munka Istennek tetsző; c~a~ Igy
Dr. Ernyei Istvánné, Monus Jolán, Ifj. Szathmári Máté,
le het valamiképen megmenten! szétszórt hivemket
Szöllősi Lajos, Suhajik Zoltán, Hunyady János 2-2 P. Fe~
jes Sándor, Bányai Albertné 3-3 P. Kurucz István, Szik~ • az egy lsten tiszteletének!
szai Imre 5-5 P. Dr. Ormos Pál, Oláh Sándor; és vitéz
Erdély.
dr. Kozma György tO-1O Pengő!.
Az Unitárius Közlö ny havonta 24 oldalon jelenik
meg januártól ktzdv~ S z e n t~1 v á n y i Sándor. k~lozsvtlri
Józan Miklós püs pöki vikárius Hódmezövásárhelyen . Az Orsz. Bethlen Gábo r lelkész szerkesztésében. Évi előfizetési dija 00 tel·
Szövetség január 21-én Hódmezövásárhelyen kul~ K live nd í Élel eimen uj egyházközségi ludositó
turestélyt rendezett, amelyen J óean Miklós püsp.
indult meg Fikker János kövendi lelkész szerkeszté~ében.
vikárius mondotl megnyitó beszédet; ünnepi szó~
A hivek szivesen támogatják a lelkészt ultörő munkáJában,
nok Farkas István ref. püspök volt, mig az ün- amit igazolnak az elöfizetések. Ez az elsö falun ruegjel.enő
nepélyt vitéz Csécsi Nagy Imre ny. altábornagy unitárius egyházközségi tudósító. Jó és szép lIlunkal kly;i~
zárta be.
nunk sze rkesztő Ursunknak.
Józan Miklós a Bethlen Gábor Szövetség
Az Unitárius Evangelium c. Iap, hogy II n~p
céljáról beszélt s azt igy határozta meg: Szabad
hazában Isten nel az evangéli umi békességér! és közötl minél könnyebben és olcsobban terjeszthetö legyen
.
. deImél, de ene! szemben
havi nyolc oldal ra szontoUa
lerje
li
igazságért. A szövetség nem felekezetért, nem
Erdélyben Öl fiJlór, Magyarországon tizenöt fillér az ra
fajért van, hanem az emberér!. Beszéde ezu tán
hódolat volt az egyetlen fő pap: Krisztus előtt. A példányonként. Előfizetési ára egé:!lz évre MagyarországolI
vásárhelyi közönség viharos tapssal fogadta Szép l P. 50 fillér. Az elgondolás, hogr t. i. olcsón kelJ a nép'"
hez az unilAr!us irodalmat e!juUalni, valóban helyes és
szavaii és gondolatait .
M
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IOhr13i ItlllSzékl'C 0t.'n'-~1n!Ji. ó.in.lor kQlozsván
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egyIk lcgkiv.\lóhh 1.1Í-tin. A méltó clis11l(!résh~z mi
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ló IlItl1lkOt kl\'.inunk.
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HIVATALOS

RÉSZ

Felhivás a konfirmálandókhoz!
Konllrm ódó r a való cl6kc$l.itcst lU idcn :1 Missi6IIh lell.:,.Iszci \·,.Ig'1.ik. A Illnit:\sll93-1. március 4-cn (lfdMrnttp) d. c. 11 órnkor k.'tdik IX. k....r. Rákos-u. 3. sz. 3.
templomu nkban. KiI':\nlltos. hogy B l.:onflm13.1ö utl\'entlekek .... gyullal res1.tl'l'gy.... l1l!k. 0 11 legyenek :1 d. e. 10
órnkóf kc1.dÖl.lő is tentisttdeten i$.
Al ilnnel)éhe.~ konlirm!llfl,; f. ~,'i mijus !(}.én
(..fldorocsijtijrtiik6n\ ll. e. 10 Ót1lkOf Icu. .\I~elÓl.6
szerdAn (m:\ jus 9.) d . u. -1 -6. :\11:11:\1105 I.:ikérdezes. J.'ik ....rdeti:;,e I.'gyU1t-a\ :nakn.lk II t:h'ol:lbbi ,'iM.król jelenlkel.ó
I:UlIlI.)I.:lIak, :lkll.: cs:tk ml\.i,T:\nlllOn I.:.!:szülhetuek elŐ:1 leg5lCbb ijnncprc.
Felk~r ....m n :l.l.lllökel hogy \..TlllfirnulJandö gyermekeik

ne,~ct. ű$.wlly:\ t
\"a!3'

cs

IlI.kdnl~t mielőbb jelentsd: be SZÓ\'1l1.
ir.lsball dr. C s i k i Ghor. mi~tiói lcll.:és1n8;

Bu<:l:t.I)I!$!, lx... R:\\.."Q:HI. 3.

Sun':> űd" ót!cttcl

IOz.m Miklós ·
'ell.:&-clOO1.::

is. . \2

~ z.enelleg mil\'~\I c~'énist':ge biLiúSitékn :l.nl1ak.
h~" 31 egyhá!1 ill\ncpélyek tcne cs éneksz:inmi

l~c~'\'en

.1(>II!O!ill. K~r:\""tion}lI(1f url'lIcsor:\ \ 01l1.IOII kadilk ~ n lel _

Egyházladófizet6 hiveinkhez !
Az Egylll\tkölsCg Elnul. . sége kötelességet n'l
idjesilcni. amidón hál:\s kl\S%öncl(!j mond mindalon kt!d\'e:; 3dófizclő hh'einknek. 3kik egyh;izadójukal, :l nehct g:rzd:l~!:.'; -" iSIöny~ . ~űze l~ue 31
elmult e\'l~n i~ h3~·(l11l.myo:, 1l0ltinll~ ..1ldol:1tkt':S!:::~ggeJ lel'ülf.ik c!s. ai.1tal $W'eli':1I t..,C$IRY egyh.nunk :U1)'ag1 flgyl!inck \C$.lles,-\TfI\CllleSc.'n \"3ló
\'ezcIC:,CI alut.1.1 is lt'hcl('\~ len~'k. Ennl!k ;1 nagy
.\ldtlZJ.lkéSL"'t.'gnek il)' Slep me-gnyih-:mul:l::'-' is 1..,,'tdet henniinll:et :11T:l. hD~' öh.Ul\lkk.11 :;:zemben.
:tkit.. hir szintén lerolultak \'Oil1;1 e:~yhizunk InnI
,':lI\} ellhell t:öre'clcl1 sfgilke t s n~ sem 1t.'ltoek.
II...~' 3.mim ,UI .1 tl:lgy \"Jg)·t)llOkk~l. ren.dt.'U.uó
egyh.\t..'Ik tl1.1T eyek Ól;l tellik - - ml tS $I.IgűI1~hh
d}.lr;lsl tt~"lnk ftlly.11l13 th.'1. örot1l~lI~ .. 3113J1lq~k
me)! cS}'\Itt.1.1 .u~l1b:m, hl~ ezeknek :>.%.11'11.1 lén) e-ges.t!tl csilkkent,
•

Lelk észi nyug dijal a pra ujabb.11l adakoztak a következő buzgó atyánkfiai, akik megértették,
hOgy ez idé szerint egyházunknak anyagi téren ez
a legégetőbb szHksége. Fogadják a nemesszivil
adakozók egyházunk hálás köszönetét. Nagy IsI,'á nné 10 P., Hcyschmid t Ferenc (neje emlékére),
dr. Szinte János, dr. SdlTlIer s..1l1dor, Hackler
Arihur és Imreh József (Alsódabas) 5-5 P., OiIllény Denes és t..éiay Gyula (Szekszárd) 2- 2 P.,
Üzv .. Lipka)' Arihurné (SzOlda) 1'50 P., dr. Tiboldy
Gyula (Bajna), Mczei Istvá n. Ozanics Gyula, dr.
Péterfy Gyula (Kispesi) l - l P. Filiak részéről
évi járulek : Dévaványa: 124 P. Mezöberény: 200 P.
Minden adomá ny az egyházi adóval együtt beküldhető az egyházközség rendes csekkszámliiján ; dc
aki csak erre a cél ra óhajt a jövöre nézve alapot
teremteni, az killön is bekmdheli azt, am il elszánt
az Országos Közpati Hitelszövet kezet 8486.sz. csekk·
gzámlajara jelezve ;1 k özé p ső oszlopon .. N y ug '" .
rö,'iditésscl. hog)' nz adomány nz Un itárius lelkészi Nyugdijilltézetet illeli. I\'\utassuk meg, hogy
meg a mai nehéz időkben is tudunk lelkesed ni,
Icnni és áldozni ideális szép célokért. S erre biztassuk házunk népél, bnrátainkat és ismerőseinket
is. Hilrokoni szives ildvözletlel
Bud apest, 1934. febr. 3. J6:an ~llik16s

berde lajos
unitá rius clpcszm cSlc r

j utanyosan vall al
m ind e n munk á t
l~a kik :

11. , B:ltlhy:lIIy,ulca -lS.

Hó - cs sárclp61 ls k észit.

GHROft AHlAllATUm
Budapest, IX . kerlilet,
Remete-u. ll. SZÚ III .
Butal'. CIllilet és hizi fa
állalldóall I'!lkt:\roll.
'l'elefol1: -11-2-&-1 . sz.

Unitárius hittest-

NAGY
ARON
asztalos meste .

pÜ3pöki ,'ik6n'Ull /IZ Alap k.:u/6;c.

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ
Islentiszleleti sorrend 1934. március hóban.
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