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.. VAN FELTÁMA DÁ. S • • •
Hitünk tanit ja. Szivünk óhajtja. Lelkü nk megerösili. Akaratunk - Isten segedelmével megva16sílja.

A feltámadás és az örökélet iráni táplált meggyőződés egyik sarktétele az Apostoli Hitvallásnak
is, amely egyetemes keresztény jellegénél fogva
olyan pozitiv és olyan vitán felül álló lelki törvény, mint magának a teremtő és örök.kéval6

Istennek léte.
Ebből az örökkévaló Életből kiindulva" mindent könnyen megérthetünk és megmagya ráz hatunk.

Olyan forras ez, amelyből meTiti fenntartó erejét
és táplálékát minden élő lény. Ha világosságra
van szükséged, fordulj az O" napja fejé. Ha igazságot szomjazol, fordulj a krisztusi Evangélium
kinyilatkoztatásaihoz. Ha békesség után s6várogsz,
tárd ki a lelkedet és merü lj el az Ö végtelenségében. Ebben áU az igazi bölcsesség. Ebben ál l az
Istenben gyökerezö, békés, munkás, kiegyensúlyozott és gyümölcsözö élet szent titka: " IstennelIstenért " és az Ö törvényének uralmáért a szivekben és a lelkekben.
Ez az áldott lelki tapasztalat és diadalmas
életfelfogás sugározza be a keresztény időszámitás
rendjén mindazoknak a törekvéseit, akik az " Anno
Dominü" nem egyszerü dátumnak tek intik, hanem
egy folyton megujul6. élő kijelentésnek, amely a
hétköznapok szürke robolját is ünnepi alkalmak ká
varazsolja a mi számunkra. Igy lesz az egyén, aki
eddig csak ösztönszerűen ragaszkodott az ö tova!ünO arnyékéletéhez, tagja egy állandó lelki közösségnek, amelyben feltal álja önmagát s kész a baratság és szeretet aranyszAlaival bekapcsolódn i

intézményesen is azokba a lársadalmi, egyházi és
nemzeti alakulatok ba, amelyek átörö!<lik az isteni
ö rök szép, jó és igaz eszményeit nemzedékröInemzedékre.
. Magyar ifju! - A ma i válságos időkben is
azt kivánja t őled a népközösség, hogy nem elhamarkodva, de nem· is késlekedve, alapit s magadnak Családot. Ez lesz a te kis világod, amelyben
derüs , vagy borús napokban egyaránt boldognak
fogod érezni magadat, szétosztva és gyüjtögetve
lelki kincseidet, ömelyek akkor lesznek igazán a
tieid, ha őnekik adod át, akik téged szivből szeretnek, Ez lesz a le mindennapi kenyered, amelyért nem hiába küzdötIéi és nem hiába imádkoztá!.
Magyar ifj ú! - Akár kereszt, aká.r csillag
oltalma alatt harcolsz, légy hü önmagadhoz és ne
gond old , hogy kedvébe jársz az Allya!:zentegyház
egyet len Főpapjának, az Úr Jézus Krisztusnak,
hogy ha ugyanabba a hibába esel, mint a farizeus
az evangéliumi példázatban, A te hited - húség,
odaadás , áldozat, bűnvallás, szeretet és megbocsátás. Ezekben gyakorold magadat, mint igaz hivő
höz illik, aki előlt nem bot ránykő a Krisztus keresztje. Az ő nyomdokain haladva érezni fogod,
mi lyen jó az Atyafíaknak békességben való egyilttlakozásuk s ezt át fogod vinni es származtatni a
mai forrongó világhelyzetben is mindazokra, akik
tőled várják a jelt az egyetemes keresztény szellem
megujhodására.. Igy lesz az Anyaszentegy ház az
lsten gyermekeinek nagy Családja, amelyben ma
és minden napon feltámad a Krisztus.
Magyar ifj ú! - Akár szegé ny, aká r. gazda~
vagy : az egyszerű nép gyermeke, vagy ŐSI nellleSI

csnládok snrjll . cg' II Ic kO t cles~cgcd II mtlgynr
lI uAvIl I szembcll : su ...·~d OUlctlcll nt, ~~~rfl.,d élc·
kd es \'C I'cd fc lnjtll1l:.\~nv!l1 II kozös ollnroll, tll11elynek Inllgjn so hn ki nem nludhllt. Előtted I\lIm1ll k
n IlIuitImIl dlcsO p ~l d nlly k e pck: honfogbl6 ŐS ök
fcg}'\'Crl ~llye i , hatninHIs lön'cl1ykÖII}'\1élctlidó 1 ~ l kc,
n3g)' kirtUyok, l)Oks jlltlmférfin~, ~ldor.ntos sZI~'ek,
költOk cS tudósok. fölkcul pUppl Ul. örök IlIlIVe
szetnck , . ' l<ic~in)'bcl1, avng)' IIngyl)rlll neked;s
ilyennek kell lcuucd, ho!!)' álln Ind. n tc llIunk:\d és
buzgó ig)'ck<"zcled • IInl i s wN)I'U, !I!lcu'llpodjék és
t'irtlgoun.'· .u czereves 1I111gyn r tl cm~et! - Be nIlcd
\':111 II rellámotllh: csnk ki kell érrtclI1cI1lt'd ,.,

.r6.e'"

Miklós,

((l,qj" IIIf'if/f" II; Y Iti Itl(l ll b(n/ll ", (lI cil~ flylJuy61'kü,l"i 1" "Vt. jiml s#l/lt'd rlejflJ,. mikor jt/tok.
,'Ili 1.~ / rtl!" M -

.. '/t"u'l,IItJllrd momfjfl fI.I lt.
S~"'('/I/ : lil'f/,,~sl ;/('k (fl fil on'lÍmfll: (J
Tc
off'ád I . 1'1'(1 iti, ken'som,"
dh {JI/Ilii! I'/Ijlw m ts . fl IClf~'jsebú (J 1 't'
Ir l'emlm lll!lf'id kj'illiift , '"('H/fillm/"álll (f 1i ' ~t'l'lI t
tClI/plotl/odu /, IIH~I ('Mru 1/ testbe"
Jstf' llllrk
/t'/IIJI/omál l
,

,

,,

ISTEN ELÖTT

=,

Át/ITAT _~'---'~,="=~'~'=!::'
J/fir l'ltll .'

,

,I

-

I

.J uoAs ...
• V~lk ~t.l em, hog)' elihu l!!!!" llL
1\ rlnltuu \'~r t · , 1\ J ok Ilcdig mQntlflnnk : Ml kOdlnk houA? Tc
Irlstl 1 '\\1'116 27, r~St ol, " CfS,

. Is/en temploma. ,.
ISJ. IJcrtlllul -

LJ

P. b,

1091 - 11 SJ.)

JsII'" tl/il/dl',,1 (J flUVIH dh'slÍsl;"hu tCI:fm·
trtt
'I lwm(jn tlil I nis, I')""t!~ kt'pt'sl tehát
a$ () lí'I'/Wltl,l/ éu!I/lilu'k jdlN/cllnl IIIf',{l kdl
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houd, hogy le megbA ntorl ? Mi nem h:\nluk Illeg I
Mi közUnk II OUÓ , h o~y tc jÓvl\ nkllrod ICllni?"
I\\i ncm nknrjllk jÓ\II\ Icn ni .. . hagyj l1y" ~odlo n
lIclltlllllket, Ill enj dolgodrn I T c I:l S5MI lilit c5i nt\ lJ;.z , ..
Mi közilnk houád is?, , I~ s kivUlröl m:\r lehet el!
h!llloll i m essz irő l hOIiS'lltll , elnylljlott llll: Fes7.ilsd
Ill eg I'ilátus, fcszil sd mC~ I . ,
Mi köz(lnk honád ? . . Ezl veli lelkemhcz
átkozol! szivelek ? ! él. dOIlI'Oh1l111 vi lw f'Lik kCl'eszltll
Jlldnson . . . Persze, okkor voll közötök hOZ7.[II11,
:lll1ikor elórutltllll nektek IlZ AriatIlIni, akkor JÓ
voltam nektek és keelves vollnl1l nekick , .. akkor
örUUelek, hogy közölök lehet hozzá m, - át kozol.
Ink! , . Ne s~ tek, iti van a pé nz, IIC égessen engem ... Nesztek, verjen IIlcg Ol Islcn I Ncsztekl
ul1I ivel elvettétek II lelkelll nyugul l1l:\ t ... cz llZ
átkozott pénz . . . és csörrcnvc, csapódva zengett,
csattogolI és szerte gurult 30 ezllst pénz a l emp10 111 padlÓján. Min denik cSöl'göll, csengcIt ... lIZ
egyik péllzdMab jajgatva ezl vissz hollgozta : Vé tkezlem, vétkeztem, hogy elárutlam :I Z árlatlon
vért ... a mási k hangja gú nyos,HI ezt verle VI5Esza : Mi közU nk haná ... Ic lássad l ..
Azt mondja il modern em ber, hogy ni ncs
ördög. Igaz, hogy olyan amit mut ogatui lehetne,
minI cl panoplikulllban a viaszfigu rakat, olyan ördög nincs. De mind az a sok gyilkos , akit ott
mutogatunk vinszk bó l mintázvl.l, il bfl nc elkövetése
órájában nem má s, mini a leslel öltott láthatotlan
Ordög. Hiszen Judásról is ugy van Illegirva : ...
és bement a SAM n Judásba ... r~s lll ilyen más
letl abban a pillonatban mindaddig, amig végre
lIem hajtotla aoa árulást ...
Figyeld csak meg: testvér . .. <I mig rá akar
vellni téged valami rosszra, I1mig rá akar venni
va lami gdnosz terv vcgrehnju'tsára , ndd ig kirá lyként li sztel téged. BetUl a lelkedben beszél hozzád és fel sorolja fénye s tehetségeide! .. . önmagad
elOlt kiválónak Hinlet föl. Ari allannak, vagy mártirnak mond téged. Igér, csalogut, kedveskedése ivel
majd megesz ... lIIeg lOrilli II helyet is ahov,) msz
és okosnak és szelleml'snek mond n szemedbe
bAr n hálnd megett tenyerébe nove l .. . pcnzj
fizet ... amig be IleIII fali, mint falánk pók II
legyet. De mikor atkos végzetedre az eszköze
lettél es végrehaj tollad, amit az ördög aka rt, akkOr magad ru hagy. Mikor beálltal nz ördöghöz
Illasnak és öltél helyeIte, - llIerl az Onlög sokknl
okosabb mint az ostoba embcr, - fél abi/Il l ető
IsteniOl, I\lerl tudjn milyen jÓvátehetetlen bUn
megöl ni azt, aki h017.nnk jó voll, mcgölni a fOIdOn
a jOsAgot, il hozzank jó szivet ... ezért az el11berekkel hajlatj o azt végre .. . mikor aztán václohli
kezd (IZ elkövetett bii nért a lelkii smereled ...

mikl1r kizu hnn a lelked nyllgalmn és Osszeomlik
bellue" ti boldogság ház1\ . . . mikor ninc!; éJiclClI
lIappolod , lIl erl árulója lellél II jóságnAk . . . t:~
mikor lIu.nbánó lelekkel IIjro felkeresed, hogy jOvA
tedd, allllt rosszul lettél . .. nkkor II szemedbe
nevcl til Ill'ct og. Noiv vagy \)(1 1'1\10111, hogyha nzt
gondolod, hogy Itt ördög is IIlcgbántn I Mi közöm
honl\d ? ! Eredj! Miert hallgollál rám 'l I!n nem
kénysl!erilctlclek :.ma, hogy áruló szÓt sZÓljolI II
szád ... él. csa k bujtoga t/altlK, - (Ie Iti u/ge/iri
mcskellUl . .. llIerl . hozzám hOSOll lÓ n szived , _
gonosz vagy Ic mlllt az ördög . . . Jóvá/enni ?.
.I.tl 1/(' 111 slok/ a 11 4' arcUlg, bedj, - mi közillIk
hozznd ? ..
Tántorogva dfllöngött ki Judás fi l e mpl o m ~
ból. A hely tarlÓ pnlotnja felé Illent, - mini egy
e Sze l ő s ... A fejét fogta és ajka 011111dalla11111
1lI0rtlloJta : vétkeztem, hogy elárultam az ártallan
véri .. .
Tti z égette szivet, Csnk ezt II pOkoli lángot
lehelne el oltani l . ' .\ 'nlallli nagy szenvedéssel ...
Kivó nl a, hogy valam i halá los na gy szenvedés szakadjon rnju, amivel megva llhat na magál nz áru lás
pokoli lá ngjnlól ..•
Egyszerre felkapja
fejét, Ostorcsaltogás
Imiluiszik ... most korbácsolják Jézusi. Fel orditott ,
Orjöngve fut n kntonai udvar felé: Engell1 Ussetek .. , én vagyok n bUIlOs I Ö pedig ártatlan ...
és minden csa ttogása a kOlbácsillésnek, a Judá s
szfvén csattant el ... Emberek, pribékek, - legyen irgalm nlok, ne verjétek tovább I .. Cseréljetek
ki Vele engome! ... én vagyok n vét kes, én vét
keztem . .. I(i nevetik a ka tonák. .. eszelősnek
mondják. Sen ki scm hiszi cl róla, hogy va l/J mi
vet ke volna, ..
judás egyszerre dü höngeni kezd . .. Higyjétek cl nekelll, hogy éli vétkeztem, - cngem v e r ~
jet ek meg ... jaj, nyiljon meg a!atlll lll n fOld,
znh anjol1 rám a hegy ... nyeljen el a tenger.
szOntyU az éli vétkelll, öljetek Illeg engem, mert
elárultam ;\ Jósagol. Aki jó volt hozzá m ... Aki
az cn gonosz lelkemet menteni jott hozz.1I1I .. .
öljetek Ill eg engem . . . szaggassalok széjjel .. .
fOlel ne fogadja be holttestem et. I~g zárja ki lelke-

mel ...
De minIIm sUkct len ne l\Iinden. FOld nem
ny ilik Illeg alatta, hegy nelll omlik rája ... Icnger
nCIII nyeli cl, vihar ncm szaggatja szőjje l ... ncm
han lják . .. Mintha azl mondanák ; Ali közU nk
hona ? Tc tássad ! . .
Há' senki nem bUlliet Ill eg engcm, hOGY
ezzel 1\ vétek terhét levegye róllllll ? .. Hát senki
selll könyörtll r.:ljtam, még :I lI nyira sem , hogy
megöljOn ? , . Óli, ezerszer pokoli!)!) kin lIUll lctlc-
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hol viselni a vétkei, - tud ni. hogy áruló vagyok
~S tudni , bogy mindenki tudja

ezl és

~égis

senki

meg nem biillfet ... csak megvel . . . Es lelkemen
hagyja vétkemet ... Ez a pokol ....
Hát majd én itélkezem, ' - majd én megbüntetem magam Judást ...
És nagypéntek éjszakájá n iszonyu vi har ver-

deste a jeruzsálemi házakon az ablakol ... Rázta
a fákat ... és az egyiken, egy akasztott embert
himbált a vihar Jeruzsálem hlllárában ... Judásnak holttestét.
Es a nagy viharban, a recsegés, a .zugas
pokoli lármájában senki sem hallotta, hogy egy
háborgó lélek: verdesi, veri a Menny kapuját.
Döngeti kivOlrOl az ajtói s ugy jajgalja be: lsten,

verj meg engem! Mert vétkeztem ... elárultam a

Te ártatlan Fiadat . ,. Jézust ... HdlAIra adtam
a Szeretetet . . .
De a Menny hallgatott. . . M ert aSzerelet,
Aki megmenthette volna ... az Elárult Szeretetet,
már halott volt ...
. den ...
I
Késő volt már mm

Biró Lajos.

MAI KÉRDÉSEK
"ILLIK EZ 1"
A clevelandi
Unitárius Ujság közölt egy
cikket ilyen ci men. Többek közö tt ezt Irta : "Kérdőlve! küldöttünk szét egy nagy város sok ezer
el őke lő polgárához. A feltett kérdések ezek voltak :
t. Jár- e Ön rend szeresen templomba?
2. Van-e szükség az egyháua, vagy eltörlendönek véli azt?
.
Az elsO kérdésre háromezren feleltek "nem"mcl ; mégis a második kérdésre senki se mondla,
hogy a templomra ni ncs szil kség és az egyház
eltöriendO - nem , még azok közU! se senki, akik
soha sem mennek templomba.
Az oka ennek egyszerű . Az emberek könynyen megfeledkeznek a templomról úgy, hogy vasárnaponkint eszükbe sem jut l sten háza. Soha
sem lesznek azonban annyira közömbösek, hogy
annak életbevágó fontosságát meglagadják.
1116 dolog az, ha valaki a keresztény vallás
elismeri áldását elfogadja és ugyanakkor az egyház
fenntarlásáért a maga áldozalát meg nem hozza?
Hat illik ez?
Az egyház csak akkor maradhat fenn és végezheti a világ megjavHása érdekében minden más
inth mény munkájánál sokkal fontosabb lelki nlOnká jál, ha annak ügyei. iráni a hivek kellO érdeklOdést mutatnak s idejtikbOI es anyagi erejllkböl
U•
•

a szllks~ges áldozaiot erette buzgó szIvvel me~
hozdk.
Az egyház a mi érdeklödésilnk és áldozatkés2ségUnk nélkül fenn nem maradhat és nem
végezheti léleknemesttO szép felad atál.
lia az cgyhá.z munkájából a reá esO részi
mind enki becslllelIel elvégezné és a maga aldozatát érette mindenki anyagi erejéhez mérten meghozna, senki sem lenne hHterhelve . Ha azonban
a reám es ő résszel én adós maradok, valakinek
masnak kell helyettem is többet dolgoznia és többel áldozni a, mint amennyi az ö kötelessége lenne.
Hát illik a kötelesség alól igy kibújni és másoktól
várni amlak az Anyaszen tegyháznak <\ fenntartását,
melynek áldását én is ép úgy igénybe veszem ,
mint mások? LIl0 dolog ",z? "
Igy szól többek között a clevelandi ujságcikk. Gondolkozzunk, vajjon nem talal-e esetleg
ez némileg a mi viszonyai nkra i s.
Vannak a mi hiveink között is, akik a tem plom kOszöbét soha, vagy csak nagy rit kán lépik
át. Egyházfenntartó, történelmi unitárius családok
leszármazottjai! Jó unitáriusoknak tartják magukat.
Áldozalos lelkfl Oseikre bilszkék és nemcsak nem
mo ndják, hogy a templomra nincs szükség, haiicm
alkalomadtán lelkesen hangoztatják a templom és
az egyház font osságát. A templomot mégis elkerulik és egyházi adój ukkal sokszor adósok marad nak . Hol van itt a logika?
Ha fontosnak tartják a templomot, miért kerUlik el, miért nem látogatják soha?
Hát szép d olog az egyház szolgáltatásail
igénybe venni és ugyanakkor annak fenntartása
érdékébell a köteles áldozatot meg nem hozni?
K eresztelés, esketés, temetés! Ha máskor nem,
ilyen esetekben legalább még azok is igénybe vc·
szik az egyház szo lgálatát, akik a templomo! lJ1ás·
kor mindig elkerülik és egy házi adójukat nem
fizetik. Hát illik ez ? Hát illik al.I várni, hogy
mások tartsák fenn számomra is azt az egyházai,
melynek szolgálatait életem nagy forduló pontj ain
én is elvárom?
Az egy ház im ád kozik érted és lsten áldását
kéri reád és a gyermekeidre - atyá mfia - még
akkor is, amikor te va.sárnap délelOIl templom helyett még az ágyban nyujlózódol, vagy a kocsmában koccintgatsz, vagy vadászni mész. Nem gondolod hogy egy kicsit több érde klő d és t kellen e
mutat~od annak az egyháznak az Hgyei iránt, mely
éretted imádkoílik és hogy jÓ lenne néha a temploIIl
számára is szakilani egy órácskát?
A lelkészeket az egyház törvénye kötele.d ,
hogy hi veiknek lIlIIldig, mindenbe" szolgálatu kra
álljanak. Ezért nevezik például angol ul a lelkészt

min ister'"-nek, .szolgá"-nak, mert O lsten és az
"
emberek
köteles szolgája. A lelkészek szo lgálatát
a hivek közm sokan tényleg igénybe is veszik,
nemcsak lelkiekben, de más ügyes-ba jos dolgaikban is. Jól is van. ez Igy. Kitöl várhatnának megértési és támogatást, ha nem a lelkészektOl ? S
ebben a protekciós világban, amelyben m egfe l elő
összeköttetések nélkül boldogulni saj nos szinte
lehetetlen, kinek másnak volna kötelessége, hogy
hivein lehetOleg segItsen, igaz ügyll k párlfogója és
a szó becsületes értelmében kijárójuk legyen, ha
nem a lelkipásdornak. Annak, hogy ezen a téren mi mi nden történi k, csak a lelkészi irodák a
tudói és azlán azok a fór umok, ahol a lelkészek
híveik érdekében naponta kopog tatnak, s ha valami bajon segíteni lehet, ha valamit si került elérni, a le lkészek örvendenek a legjobban.
Sokkal többen j őne k azon ban a lelkészi irodákra kérni, mint egyházi adót fizetni, vagy a
templomba imádkoz ni. Olyanok is vannak, akik
csak kérni jő n e k, de akiket a templomban vagy
az adakoa:ók sorában so ha sem látunk. Hát illik
ez? Gondolnak-e ezek az atyafiak arra, hogy nekik is volna valami kötelességük azul az egyházzal szemben, amely nagy áldozatokkal nekik is
' papokat tari, hogy legyen kihez ilgyes-bajos dol gai kban fordulj a nak.
Boldog e mlékű Hajós János, kinek szíve dobogása még ma is éra:ik a budapesti eklézsiában,
már a templomépítés alkalmával sa:omorúa n panaszkodott: • kevesen vagyunk, akik igazán érdeklődünk ." A végén mégis vigasztalja magát azzal,
hogy minden nagy ügyet a kevesek buzgósága
szokott elOre vinni. Ez igaz, de nem méltányos.
Nem méltányos, hogy az egész unitárius társadalom javára csak egy néhány ember hüsége,
buzgósága és áldozalkészsége tart~a fenn az Anyaszentegyházat.
A helyzet ma olyanforma, hogy amig egyesek
túl vannak terhelve és - ' dícsérelllkre legyen
mondva - pénzben és i dőben erejüket tulfeszítö
áldozatokat hoznak az egyházért , némelyek semmi
munkát nem vállalnak, a templom felé se néznek
adójukkal adósok maradnak, - legfeljebb csak
kritizálnak. Kritizálják azokat, akik görnyednek,
mert azt a terhet is magukra vették, amelyet a
krilizál6knak .kellene ho rdozni. Hát jól van ez így?
lsten a tanu ja, hogy ezek a sarok senkinek
az érzékenységét érinteni nem akarják. Lehet, hogy
egyenesen bennünk, lelkészek ben 'IJln a hiba: nem
tudunk minden hívUnk lelkében elég érdeklOdést
~s áldoz~tkészséget ébreszteni az Anyaszentegyház
IránI. MlIlden esetre jó, ha ezeken a bőjti napokon

hIvek és lelkészek egyaránt magunkba szállunk é
önvizsgálatot tartunk.
s
Dr. C, iki Odb or.

HÖSÖK, EMBEREK
PEABODY

-

1847- 1936.
A Christian Register januári számából vettük
a szomoru hírt a tudós professzor haláláról. Kevéssé
ismert név talán, a mi köreinkben, de annál nagyobb
népszerüségnek örvendet! amerikai teológus körökben egy embe röltőn ál. Méltó arra, hogy az Unitárius
Értesitő olvasói is megismerkedjenek vele legalább
nagy vonásokban.
F. G. Peabody (Pi bad i) Boslonban sa:Uletett
1847 . december 4-én. Szülei az Amerikában nagy
tekintélynek örvendO a ngol származásu p uritánok
utódai. Ilyen örökséggel nem lehet csodálni, ha
Peabody a szellemtudományok müvelésére adva
magát a lel kész i pályára lépett. ElsO tudományos
fokozatát, a • Baccalaureatus Artis"' -t 1869· ben
nyeri a Harvard egyetemen, mely Amerikának legrégibb s mindmáig legnagyobbtekintélyű fOiskoIAja. Ugya nitt szerzi meg három év elvégzése utan
teljesített tudományos búvárkodásának elismeréseképpen a .Magister Artis"' fokozatot majd mindezek beletézéséü l a " Scientiae Theologicae BaccaJaureatus" fokozatoi.
A teológia elvégzése után, mint unitáriu s
lelkész kezdte működé sét és 1874- 1880-ig Cambridge-i legrégibb unitárius tem pl om nak voll a
papj? A Harvard egyetem már 1880-ban meghivja
a teológiai tanári tanszékre. 1886- 1913-ig a keresztény erkölcsta n tanára a Harvard- i egyetem
irodalm i és filozófiai fa kultásán s az ő inditványára
és sr.:ervezésében alak ul meg az egyetem Social
Ethics Depart ment· je a társadalm i erk ölcst~:n mű
velésére alapított egyetem i intézet. 1913·ban nyugdíjba megy s könyvei írására szenteli minden idejét. 1936 decemberében halt meg.
Nevezetesebb munkái: • The aposlle Paul and
the modern world " (Pál apostol és a modern világ),
. Jesus Christ and the social question"' Oézus és a
társadalmi kérdés), "Jesus Christ and the Christian
cha racter" (Jézus Krisztus és a keresztény jellem).
• The aproach to the social queslion u (A társadalmi
kérdés megközelítése) "The religion of an Educaled
Man ~ (A művelt ember vallása), "The religious
educalion of an American citizen a (Az amerikai
polgár vallásos nevelése), slb.
Ezek a vaskos kötetek némel, francia, hoJland,
svéd forditásban is megjelentek, sOl diciekedhetünk
U.
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egy magyar fordltással is. The Church ~f the ~pirit
A. lélek egyháza eimen, magyar nyelven IS megJelent
Szent-Iványi Sándor teol. tanár fordításában, (Szabadelvű vallásos értekezések címU sorozat, VII. fUz.)
Peabody más irányban is dolgozott, de legszebb babérait mégis mini prédikátor aratta. Tö~b
mini félszázad on kereszlíll volt bátorlelkű szószólóla
a szellemi kereszténységnek. Hatása és befolyása
korának prédikátoraival BusbneII, Fosdick és Rufus
..
Jones hirnevével vetekszik.
Magvai, melyeket elhintett csontokl~ vel ő kig
ható beszédeiben és maradandó alkotásaiban még
soká fogják foglalkoztatni a nemesen gondolkod,ó,
mélyen érzö lelkeket tengeren innen és tengeren tul,
Darkó Béla.

SZERETETMUNKA
Szentábrahámi

Pihenő.

-

A március 3.-án tartott keblilanft.cs felhata lmazta a vagyonkezelő gondnokai a Szentábrahámi
Mihály pihenöveI kapcsolatosan annak hasz nálatbavétele céljából fe lmeril ll költségeknek az egyházközség terhére va ló fedezésére. Ezek a kiadások
az ereszcsatorna készittetése, 20 ágy beszerzése,
a telep rendezése és fásitása és egyéb felszerelési
cikkek beszerzése, Ezzel indulunk el arra, hogy
lelepilnket lakhatóva tenni igyekezzünk, mely
hivatva van a konferenciás tábornak egy hétre
otthont adni, 20 gyermekünket három héten át jó
levegővel, testi és lelki pihenéssel és egészséges
élelmezéssel ellátni. Tervbe van véve, hogy május
26-28. napjain egy férfi társaság áhitatnapokat
tart. Egyszóval megindul az élet M agya r~u ton és
at az élet hivatva van arra, hogy ott a főváros
zajától távol , a lelki életnek átadva magunkat nyer·
jilnk erői és visszaérkezve folytassuk a munkát
egybázunk javára és elömenetelére. Az egyház
megteszi a maga erkölcsi kötelességét és áldozott
a pihenO megalkotására, berendezésére és áldoz
annak frnntarlására. Azonban vannak olyan szUk~
ség letek, amelyeket az egyházközség nem vállalhat.
Ilyenek a tábori zászló, a telep épűleteillek felirattal való ellátása, minden fekvőhely hez egy énekeskönyv, egy biblia és egy bibliai tábla, a nagyterem
részére Szentábrahá mi Mihály pűspök arcképe, a
gyermekek részére a szabadba " aló tornaszerek
(mint a városi közkertekbe látható), mind olyan
dolgok, amiket hiveinknek volna erkölcsi kötelessége ös!zegyUjteni. Erre a célra eddigi gyUjlésiln k
n7 pengő. Folylatjuk a gyOjtést és kérjük hiveinket, hogy adakozzanak a nemes célra. Minden
fillérrel szebbé, kedvesebbé és lakályosabbá teszik

azon a gyönyörö vidéken, pormentes jó levegőn,
üditő forrásviz mellett levO kis telepünket, a Szentábrahámi Mihály Pihenőt.

KÖNYVEK
Oer Begriff der Oreieinigkeit Gottes
in der Heiligen Schrift.
KOCH LEO, BUdapest, 1936.
A szerző kiadása a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
kiállitásában. 124 J.
Igen szép kolsö alakban megjelenO munka'
amely Bzzal a furcsa megállapitással kezdődik, _
hogy "a keresztény Szentháromság fogalmával még
ma is sok keresztény értelmetlenül áll szemben" .
Ez a mondat már a könyv elején sok tájékozatlanságot árul el. Hiszen a Szentháromság fogalma nem
keresztény eredetű, ha a keresztény szót eredeti
jelentésében (= jézusi, krisztusi, jézuskövetö) fog ·
juk fel. Másodszor pedig csak mosolyogni lehel
azon a kitételen, hogy a szerző szerint még ma is
vannak olyan begyepesedett fejek, ak ik nem akarják befogadni ezt az egyszerU Szentháromság tant.
S hozzá még a budapesti szerző mindezt német OI
mon dj a el. Vajjon kiknek? Magyaroknak? Aligha .
Németeknek ? Soha rosszabbkor nem kopogtatott
a német lelkeken, mint ebben a wotános világban,
amikor még a Szentháromság régi hivői is szeretnék tudni, hogy hogyan szabadulhatnának meg a
mu!tnak mind elviselhetetlenebbé váló terhétő).
De ha tová bb lapo2unk a könyvben, akkor
még jobban csodálkozhatunk a szerző elcsuszamlásain. Hogyne, mikor fő igyekezete az, hogy bemutassa, hogy az ószövetségben, vagyis a zsidó
vallástörténet legföbb dokumentumában mennyire
bennefoglaJtalik a Szentháromság fogalma. Persze
iti is régen felismert álokoskodásokkal él a szerző .
A legkirivóbb az amikor a zsidó istennév (EJohim) többesszámából következtet a háromszemélyű
istenségre és még a zsidók nagy vezé réről ; .Mózes~
röl is azl állilja, hogy neki is több, mml egy
isteni személyről kellett tudnia, mert kOIönben
nem engedte volna meg a többesszámu istenllév
használatát. (23. 1.) Az Elohim név többessz.áma
abból az időböl származott, amikor még a zSldÓ.k
is sokistenhivök voltak és megmaradt akkor IS
ebben az alakb.an, amikor már a zsidók egy istenhivövé vállak. De hát ez luIságosan egyszerü magyarázat és nem alkalmas a. Szcntháromság tanának még laikusok elött IS kétes
.
alátámasztására.
A szerzö hasonló érvekkeJ iparkodik könyvé II
keresztut a ma embere számára a Szentháromság
tamÚ elvisel hetövé, sőt buzgóságra készlctövé tenni
ITla:

•

Nehelen hisszllk, hogy ez sik,rilln! fog. Inkább
hislilnk abban, Amitöl nnnyirn ÓVjA n szerzO n
kcresllényckcl, hogy t. i. éppen n legk(lTllolya bb
és II legkercszlcnyibb körök nek fog siketUlni , hogy
rncJ,!Slilntcssck ti jczusi-evA ngéliumi gondolnt~ih\g
sl:l mdra idegen slcnlhdro msng· lnnl s helyreállttják
1'1 ösi, CID'szcn1 eVAngéliumi egyis tenhitet : n SzeretO Atyának józan és mégis szivet dobogtató,
forró eszményél. Mh'clhogy ez volt nz. Ur JéZl~S
Krisztus hite is és Cl minden ép és III\'O lelk, ismereté ntn, holnap és mindörökre.
i. l.

A JÖVÖ UTJAIN
Korszerű egyházzenei kérdések.

\ Protest:\ns iI'oclnJmi 'f.lrs:\SI\go :11. elmult

OI'SZ:\gos l~gy hl\7. 7. r.lloi ko 11fll l't'IIt'i!\j:\t . • \ . kOtll'ül'ülIlIill t~(> lj t\. II P,l'otcs!:l ns

IHlpUÚIlltl IMt üllt.

c!!yll:\1. i ZlHlO tlIl'g'Olrllltllln kCl'rlésQllll'k lelt:\rÚSI\I\
:\1':1 klU'$y.orÍl foj lM ós útj:\ unk l!g'ycn~ctése. A
kÜllfc''\'Ill'i:\t II lHtclllpcsti Ill'otosMns középiskohík
l'~ \'Ju\ 1.ZŰ II(lj IWllg"el's{'nyo \'l,'1.ettll bo, 111\0 1 régi
l;S' tlj e!!.r1u\zi szo rzők lluí vei"rt iSIllet'kcdheUünk
lIIC!!. 'I\w:\bbt\ kópot Illkothattunk :11'1'6 1 :IZ cröIeIJes ós sz:\kszC!l'\í zC\leokl:lhlsröl. Illely II prolesltlns kölepiskllh\kb:\1l fo lyik s 1I\61y II Icgn:l~yol,)b elismeróst éntClnli Illcg. ~ I cgfigyoll \l'ttiik
:Izt :Il Mi:\si kiilönbse!!'ot. Hlol":1 mi lI11itMillS
lll'~"'únist:\illk és 1'0101'l\1:\lu80k 'és rofol'm:\tusok
es lutheránus ol'glluist:\k között nHl m ég rcnn:ill ,
ncm is bl'szél\'o II btolikus QI·gouish\król. S:QlIIonmn rillapiIJlCltj uk m8g, hogya mi magyar
u"ittirius cgyhmutlk él!s::.lÍ:ados tórtéllete alaH tlCl1'
tudo tt egyetlen s:akképilctt egyhdti ::enés.et(org(;mistcit)
Hlermclni, ki e!ly/j(ft~ =c tl ~tlk {ejlessté$tbltfl t/l llr Cl((nfldó 1ly8moknt IlagyoU "olua.
.\ konforrll<1ü\n kiilönbözO kÓI'désokot, !tht:lk fol, melyokből egészen I'övidcn csnk C!!sotkc~j(H . ki\':\nok ismol'l ctni, hogy ennok kn pcsán
IIIIII:\I'IIIS e!:!yhl'w.i énok és ,zono kÓ"désci nk re
rQ:\lIllIt:lssak, gg.y ik kŐ l'dós II kl\lltorok és orgonistt\k sZ:lks1.ol'l1 kópzése. E z minket saj nos,

ktn'ésbú érin~ lUert ninosenok hlllitúkóp1.6 intézetl'ink, hol Oí'.t "ógezlctni tudnók, ezt igy ma
helYlIlIiink a7. t\lIfUll, \'lIgy \'nl:tmolyik protes"\ns egyMz ,'égzi ol. Do érint minkel ilZ, hogy
ninCsen egyotlen öncb 'czo ri hnsznál:ltr,\ mcgrl,\ll'Ió enokoskönyvünk, mol.rbcn énekcskönyvü Ilk
lhlll:uukinllsei sZlIkszerti módon lenné nek oraon:l ~
kis~I'clll'1 (os llIegl'eleUI ülö- és Hll~j:Hókokk~1 1 l'1hi.l\·tl. Ez :17. egyik oka IUIIlUk, hogy :I Ic:glöbb
Il' mplollll1t1klmn zClleilltlc:n rögtöllzésokkel ki:sérik a l l'gyhl\zi énekek ol, llloly cgvh!\zllnknak
l'l!y \'Sl'ppet SCIU "1Hik dicsOsögól'C. l \l\ ntoraillkh,lI\ ha lIIcg is "all II jónklu'llt és ti tehetség \I
\:umlas l'l\ cs II 10\'I\bbkópzésl'e. ll!::)' :som htdnak
t;O kl~1 Illenni, mori nincs mibÖI tnnulniok S
l.'~l,·elft,'e nil\~.s is kilt\ll\s :11'1'1\, hog)' legyon tn ib~, IUOrt ulncsen Oly:Ul ombOl'ii n k nki ozt l\
hu\n)'t PUlolni ludnl\.
'

.A nu\ s~(1i k k 6 rd ~st nr. or(lom\k kórMso
IIlkotJlI. VIl,l.t.\' I~ nl, hOlt)' 1\ (ly\llC'R:(ll(llf'hl 110'l"ynt'l l('I hetnl' Ól1okvl'mtósr{' IIlkll lmll~ llr~O \lI\k .
kal, .11 m~R\:o bh n\l'osi gyiih,,:kl'zolck<'l ml;~ Ilui,'és"l h' IJI'~ l llIIl~ l1y.f'kro is Illknhnlls h:IIlI-!\MSeIlY_
ol'~oI11\kklll (llh\t ll l. 1'::0: nf'1l\ 1':mpl\n :\II\':\l::i, h;1
ntlm igen k\\II'y(,8 sZ:lkkl\rMti i!':, mert sok h\'ln'll
IIhol IIIC~" ~\ntmk 1\1. !m~'II~hik, lIlegrell'Ili s7.llk~
~rtcJ Clll hU\J lyl\blln !.cllf'i ~z{'mpontMI slllyo.s
hi~l\kfll kö\' tuek ol 117. ol'gollt\k épitősóilO:I.
N!I\unk eS!lk szór\'i'myoS:1Il t:ll:\ lkozunk ih' (.'n
osotekkol. 1l:\lHllll :111111\\ it)'önyörübb péld:\kkfll
tt\h\lko7.unk, melyek ebbNI II tokiutotben is 1\7.
igflzi nnih\l'ill s lél ek buzgósI\gt1.t és 1\I<lOllltkészségót biv.onyitjl\k. Itt ('$llk cgy ordel)'i cg)' házkÖ7.sl:gről I\lwrok IlH.'gom lék{"zni s oz 1I0moród!llm:\s, Rizon'y:\ .·fI i!ton sokt11l \' t1l11ulk kÖ1.őtlilnk.
ukik hullotln k és tudnilk ~I hirl's hómor6dnlm:\si ('soppk6bm'ltl.llgról, do ha [Idol t is nckik a
lol'm eszot egy c811<11\lnt05 szopsc!tü blil'ln llp:ot,
il bból II szegőny székGly még nom tud megélni.
A rnl n I:l ko8S!\ ~1I olé!! nagy, .\ 1. llnih\rillsok
$ZI\.11I/\ k6\.e1.ol' lólok ködi! "tili. A röld, II I:tkos ~
Sl\~ s1.ám:\ hoz viSZOllyit Vl1 kuves, úgy .. hogy II
l:ikúSSt\g mig)' .·úsz(' f\l\1 1ll'űz:\sbó l cl. Es n kicsil\ykcrosotfi Ildófi zelOkMI /\110 cgyht\zközség
tudott ogyéb :\ldOZi\lok müllett Cl!.\- Q~CS1.t'1l
korszerIÍ, kót játszóilszhllos. finom \'1,IIOZlltokkl.1
1:'1I:\tlltt ol'gomH llsim\ltiltni s t1zzc.I a s:oksloro~
Sllll job b any:\gi körülmények között 10\'6 Q!.!yh:\z községl'inkt·j is rcliihuulhl. A z orl!OlII\ ár:l
kb, 5000 P. "ült, ez áltlozlllkl:szség fehnóréséhoz fllonbllll tudnunk kell. hogy 1~ I'dólybcn ma
SOkSZOI'llS:l1l lIl'hczebb dolog :11. 5000 !1eug6nck
megfelolő t ~O.OOO lojt I.llöloromt(.'ui. .\ m:isik
példa kolozs\'Mi ('U"yht\zköz s~~iink orgon:ij:I,
mely II legkónyesebb mú"ószi igényeket is ki·
clegil! s igy mNt l\n fOgl:lljll cl 117. elsO hel)'ct
org'O\u\ ink között. I;'clcslcges emlegetni butl:l·
pest i cg-yluh:közsé!!ünk or,l!Onl\j:\nll~, cl hnlly:lgo~ t
:"tlIupot:'I, lIliii)" minél clClbb ti Icgsul'gt'isobb kl~
jllv i tlh.~t v:hja,
,
,...
.
A h:lI'IIl:Hltk kÓl'dós nz dJUSt\gl e,!!"yh:\zl
élloktnn il:\s, Az Cl!yh:\zi ónoktnnit:\st Odilh:\z:\
fuh'kczlJti isk oh\illkb'HII alvégzik :1 hlllitók. köz6pisko l:'inkbllll II Z01l01:\II:\l'ok, 1~lIellben BlId:l~
pest en, Imi ni \lesen I'olokey.oti i~koh\Jlkl .~g~-d,
igell jcloutOs kó~rlés II Z, hofl'}' IllHl~C:I ~I,I;lI~~It'I~S
gYUl'ük SZt\kSZl't·U t\nokokt:llt\sbtlll lé~le~ldJöll I:S
ichotOlo~ nOllll'snk :I hilinllól':\~~I\1 - IwbM
1ll1\I' oz is igen (i(\vöS n tlJllWlollll \!Ilok lés SlCIlIj1olllj:\ból - , h:lIllllll ~'!!'.\' hétell ICg':Ihí:lh. C~l)'
szel' :11.Okoll kh' tH is. lI iszon :IZ cg.'"ll:h~1 l'nok
:11., tlllIi :Ht:11 hin'ink is csek·k\'(lle,l{ \' CS l lll'k
részt :IZ Istonlisltoldbcn S il!')' CE éneken ke-rcsztül teszik IllIwI1l1:1$s:\ Idkiikol. :1 s~t~nll~kl'
és c.... rlu\zi bc$7.t'od btJfl)~'ild:\s:\l'n. _.... m..1.!J1.(· gY'llc>kc::ct" 11cm twi hltktlrl~ lUUlfik II gyiilcXrJ,:~b,d.:
üres « lelkt!, És hll mi ntm l'cs$CI,k eU,1 k11111o!YflU
és SÚgOM/tHI lut, hogY!lycreA:ciukef jól rM9./lIlIIlsu:'
énekelni, akkor csak cgyoldalu, f,~l rtl lmA'/lt 1'é9~~
tiink, de n:t ü csnk tlfl!J, hl1 II hf/oklaM.'~ It-lkl~
marett'scu elt'tigt!:tiik, l't:s $lljnOI'l, l\ppl'l1 hmbpcsIcn azo k ti szcl1\ól,n':; b\'nyvlll:\s:lim, ho§.!) I:!.\ · l\rokoi uk cgyh:\zi ólluktml:\sll 11('111 ~\II II kellő
U.

ft

X YI, 3

ml\~l\slflton, nom boszOlvo

II

post~dOki vlil'osok-:

hlln :,,)'f1rlwt! tn,pnszlllhltuimI'ÓJ. A ;-'; 7.c nti\ bl'n h l~ml
l'ilHlllöb(111 IlVHt'lI llntn.ndó g"'Ol'rkoinkot ég ti kO I1ft'l"t1!wil\ZÓ fi;l l:L1okul l-~ idrlsohhnkl,t, If'!ki A'0lldll:.'Ó!; uwllol1 nWJlfrlelll l\nokoklut!\sbt\T1 IS rl-s;.osilsiik, Illl'l·t {lz1\11I1I jllfls;.:iik teljessé 1111il!\I'IIH-t
~)'(,llt'll\b{1n "nló novolesHkC't,
l~ nélu\nv sOl'bnn sZMűHom volna ogy- kót

c1!'vlu'u:zonoi kórdes! lIn [Ii\I'ills vonatkozl'sbill~
Y~\;wllli, ltOJlY I'zoknek. OI'\'osl,i\~!l uMn ogyh,;~r:l
Z{1lléllkűt :I kUIOStOrŰ fOJlődés IItJMn túl·olhosf.:lIk,

Gdl"a. Scí?ldor.

H I R E K
L(lpuuk o!Vlw'itlflk és bm'átaiJwJ.; 1sfcttMt
áldott boldol! Imsuéli 'iitmcpckct kivánulI k,
Rádió!' Isten tisz telet Ünk et m é re. 21 - én
J{ohár y utcai tem l, lomunkban déle lő tt 10
ó r ai k ezdettel tartjuk meg, melyet közv etlenDI követ az egyhézközség évi rendes

kö,gyaJése.
Mc1rcius hó 15*6! n il Nem zeti Ünnepen
tCIlI pIo III il i II kll11l Islcnliszlelelcl tari u nk .

Áhitalnapokat tartunk középiskolás lanll[6ifjusag unk részére mdrritls Uhín és 1.9 bt Il J(oháry
utcai templomu nkban dé l előtt n-12 óra közölt.
Az idei áhitat napokon egy háwnk nllllljt't nak lörténelében fogunk elmélyedni és az egyház szellemi
és anyagi jótevOinek péld aadása!! crősileni ifjúsá.
g:unk hitét.
Nagyp ~ ntek e n

március 26-án Aranyosrákosi Székely Sándor templomi vegyeskarunk
d, e, 10 órakor HÖI;YCS [mIrc ulea i (voJlI~ákos- II , )
és d, c, II Órakor Kollary ul cai templomai nkban
Cllckli az ösi passió/.

•

Rend6re ink részére lt rVllcsort.t OSEt Jó:: an
M ikló!! vikArills Nagypénteken, mj \'CillS ·:W-áll délután 6 órako!' fl I(oh~ry utcai templomunkban.

Konferencléts lábol'unk fi atalsága március
11'6 12·én a Misszió Ház templomában szép vallásos
unncP~lyt rClldezett , rnelYllck ti szta jövedelmet II
I3rassoL Sámuel, Pcrczehlé l(ozma Flóra és Aranyos.
rák~~l Szé~ely Sándor egyesUlt:leink szegénysorsu
taglal ny~n konferenciái 'nborozási kötsége fedezésére gyfiJH (\ssze, I(~rnllk mi n(!ellkil aki hez meg.
~\ ~v6k érkeztek. hogy legalább I pengövell:\mogassa
IfJus~gunk nemes törekvéseit. Az ULI ne pély is mcrtetés~re lApunk Icgkölelebbi szá mdban vlsszalédlnk,
egyletközi ~ r lekezletel " 8.rttitdbrét1uiml
/.I,lLeli(J nyári cRyhllzközségi IIY:'lI'altaldsának meRbeUélésérc, K cl ttlltfl Bélit gond nok elnöklele al<ltt

egyletr kikllldötteink sok szép gondolalol vetettek
fel. A m{'gbeszélés eredményeképpen elhatározta tott,
hogy az egyházközség júliu s 4-26 között háromhetes táborbA n húsz gyermekeI fog nyarallatni,
akiknek Id válaszlá sa husvét után fog megtörténII i.
A tábor vezetését és a mu nlm irányitását egyik
lelkésziInk vezetése mellett fel nöll leslvéreink fogjak
önként vállal ni. A rész letes beosztast majd legközelebb tudatni fogjuk.
Unitériu s szeretet vend ége ég. A X, kerUlet
sz6rványának szeretetvendégsége a mult hagyományainak megfe l elően , a lelkes rendezőgárda mun ·
kájá nak eredményeképpen szép crkölcsi és anyagi
siker! hozott. Zsoltár énekl~ sse l kezdIilk il mllsort.
UtáilIla pedig j óza n Miklós vikári us i mactkolott.
közelebb vive mindnyáj unkat at Istenhez. Megnyitó
beszédet dr, Csi ki Gábor lelkész mondott. Szavalt
Szi monidesz Ilona, J(ellscha Nándor hegedfrmnvész,
Zsasskovszki j ózsef karnagy ki séretével tolmácsolta
Liszt és Sztojollovics milvei!. l(öszönjOk nekik, hogy
a lelki összetartozás érr-ését fokották, Bed ő Boriska
lelkésznö a NOszl)vetség céljáról tartotl előad ás I.
Fekete Ida, Oyuladiák " Mogyar Miatyánk 1919· bell "
cimO versét szavalta, J(ereki Gábor lelkész '~ emé nyi k
í4ándornak egy szép költemé.nyét adta elO. A nllisort
Pethő Islván lelkész imája é9 közöllségilnk éneke
zárta be, A szeretetvendégségel rendezték : Sepsi
já1l05, Nagy Andds, Kacir Sándor, Hegedils Islván,
Király György, Mann j ózsef, Osvát h István, Hátiass7.on}'ok voltak: özv. b. Bodóczy Gáborné, Mózes
Alldrásné, Sepsi jánosné, liorválh Józsefné, Király
Gytlrgyn é, Albert j nnosné., Sz imon idesl Pálné. Dutka
István né, Fekcte Antalné, Mann Józsefné, Ivánics
Sá ndorné, Mikó j ózsefné, )( aei r Sándorné, Balazs
Györgyné, Oslvnlh Istvánné, Kozma Mihályné, Falu ~
végi Sándorné, Molnár Józsefné, Fodor Árpádné,
Kdlóczy Istvltuné, Rendezöil1kct és házias!lzollyolnkat chelyell is ille$sc köszOnet áldozatkész lII u n ~
ktljukért,
Pcltllfizeltck: N, N. 4·;;0, J6r.a ll Miklós 3·- ,
Ari w Viktorné, Orbán janos 2' - , dr. C,iki Gdbor,
Űnnössi Ödönné, Rcud Domokosné t'50- I 'SO,
Kncir Sándor, li!lvös Imre, Zsigmond LOrinc, N. N.
l l, 1:;lékely Domokos, HOSSIIlIUIII N., J(ollllóssi
Oyula, Albert Jánosné, özv. M iMlyi N,-néO'50-0'SO
pengOvci .
A megma rad t cukormcllnyiségct haro m nrrn raszoru ló asszonytcstvérUn k közölt olloztolluk ki. A szeretelvelldégség li sztt~ Jövedel Ille 11 ·31 pcngö, metyet
felerészben a pcstsLen ll ő ri nci temptolllCllllp javttril,
fulerészuen ti szórvátly fcunlllrlt\si köllséccire forditottunk ,

A budapesti unitdrius egyhézköa:sltg

a pOnkösdi hadijátékon és a májusi örsi akadály1930. évi zárószámadását a keblitanács ele terjesz- versenyen is. Bekapcsolódott tovabbá a nemzetteile. Eszerint bevételek: 1935. évi egyenleg 5,920.G5 védelmi munkába is.
P., Egyházi adók 11,51 1.85 P.. Perselypénzek
Szépen és jól sikerUlt táncestet rendeze'! a
497,28 P., Főváros i segélyek 2,137'- P., Fenn_ csapat ~öreg" raja január 24·én és mareius 6.án
tartási Al apból 2,500'- p" • Unitárius Értesitő" Felhivjuk olvasóközölIség[j nk figyeim ét a máiu~
előfizelése 1.765'90 p" Koháry-utcai templomház elejére tervezett műsoros esi re. Ugy erre, mint a
bérjövedel me 42,243'72 P. , Szövetség-utcai ala- többi programmra nagy lelkesedéssel készillnek a
pitványi ház bérjövedelme 11.868'11 P. , Gróf csapat tagjai a parancsnokság vezetese mellett.
Balthyány Ilona örökala pifvány kamata 65207 p"
Kivállunk nekik szép sikert és jó munkát!
Gróf Batthyány /Jona , alap kamata 1.443·8-!- P.,
. .. Dávid Fere~c E~ylelllnk legközelebbi eSlélyH
Unitá rius Értesitő" füzetei 3..w·5i P., Kü lönféle apnhs hó 16·an tartja, anllkor dr. Ujlaky OézaügvvM_
"bevételek 249'8 1 P" Összes bevétel: 81 ,134,74 p, presbiter afia fog clöadni.
.
•
K iadcisok: S7.emély i kiadások 16,994'96 P., Dologi
kiadások 2,498'18 P., Könyvek beszerzése 11 890 Pestkörnyék
p" Elő re nem látoU kiadások 2,OJ2,35 P., Alapok,
Pestszentlórincen az egyik vallásos esadományok, segélyek 2,095'44 p" Koháry- utcai télyen &. If'eres$ Jolán i,ónO testvérünk a töle
tem plomház kiadásai 29,399'63 p" Szövetség utcai megszokott szép művészettel ismertelle dr. Gál
alapi tványi ház kiadása i lD,765'll P., Gróf Batthyány Kelemennek: Ferencl józsef unitárius püspök
életét és korát ismertetO munkáját.
Hona örökalapitványból 400'- P., Gróf Batthyány
Pestkörnyékén husvét elOtt és alatt töhb
Ilona alapból 1,060'- P., "Unitárius Értes itő ·
kiadásai 1,762'- P., nUnitárius Értesitő" fü zetei helyen urvacsorat aszi LInk. A ke nyér és a bor
megajanlására már majdnem mindenütt jelentkez533'51 P., fen ntartási alapba 6,067'46 P., Egyen- tek áldozatoslelkti testvéreink. ReméljUk, hogy az
leg jövO évre 7,4t7.20 P. Összesen 81,134'74 P. Istentiszteleleken is szép számmal vesznek reszi,
A keblitanács a vagyonkezelő gondnok indokolá- hogy az tinnep valóban találkozó és lélekerösitö
sával együtt elfogadta és a közgyiilés elé terjeszti. lehessen.

A 345. sz. Jénos Z~igmond cserkészcsapat Koháry. utcai otthonában tartotta mult hó
13.-án a IV~ik belvárosi cserkészkörzet tiszti összejövetelét. A körzet ti sztjei nagy megelégedésüket
fej ezték ki a szép kis otthon fölött. megcsodálták
a világjamboreen is feHtinl székelykaput. A hivatalos tigyek elintézése után a csapat parancsnoksága uzsonnát s~olgált fel a vendégeknek, melyen
nagy élvezettel fogyasztotlák Kozma Jánosné pestszentlőri n c i lakos remekművet , Erdély különlegességél : kilrlöskalácsot, A szolgálatot és felszolgá lást
cserkészeink látták el példás, fegyelmezett és teljes
cserkészsterű magatartással,
A belvárosi körzet február-március havában
örsvezetOi tanfol~amot rendezett, melyen cserkészei nk közi1l heten vetlek részt. Ezen a tanfolyamon Peth ő István csapatparancsnok .. A cserkészet
és a vallás · , cimmel tartolt előadást , ó-tordai
\Veress Ákos cserkésztiszt pedig . lI lemszabályok "-,
. A cserkészet és a társadalom- és nA magyar dal
és annak helyes tanitása "cimü előadásokat tartotta. Az örsvezetöi tanfolyam vezetősége mindezen
~'öadások fölött a legnagyobb megelégedé!'él feJezte ki.
.
A cserkéi7.szövetség feb ruár 7-én megtarlott
slversenyén csapalunk is részt veU, lervbeveUe
továbba, hogy résztvesz a maj usi céllövöversenyen,

Vidék.
Husvéti templomozások Hódmez6vásárhelyen és környékén. H6dmezóva$arhe/yen: Hus\"ét
l. napjan reggel 9 órakor ünnepi Istentisztelet és Urvacsoraosztás. Delutan 3 órBkor könyörgés. Husvét II. napján

reggel 9 órakor Istentisztelel.
Hus\'ét
órakor Istentisztelet és Urvacsora-

OrosháZlÍn II Vörosml1rly"ufcai j$kotaban:

napjtln
oszlás.
J.

delelő!! II

Szegeden. 8 K6/vin -1éri rdorm811Is 1emplomban:
Husvét II. napján déli 12 órakor tstentisztelel és Urvacsora-

osd.'ls.

Al. ünnepi Istentiszteleteken kivlil egisz el'en al
minden hónap els6 vasárnapján II órakor Orosházán is
minden hónl1p m6sodlk v6. slfrnapjan dili li! órakor
Szegeden tartunk a fenl i helyeken templomozás!.

Orgonaszentelő

ünnepély Füzesiyar-

ma ton. A füzesgyarmati unitárius egyházközség
ujonnan beszerzelt orgonaharnlóniumáf március
hó 14·én adja át Ünnepélyesen a használatnak,
ünnepi i s lenli s~telet kereiében. Imádkozik Ferencz
József központi missziós lelkész. A.lkat mi beszédet
mond Józan Miklós piiSpöki vikárius. Eneke~ Dark~
Béllláé, orgonán kiséri Nagy Sándor zellen~uvészet~
fOisk. hallgató, Az orgona rövid történeté! Ismertett
Darkó Béla helybeli lelkész. tnekszÓIÓI ad elö
Nagy Sandor. Himnusz, ének li a gy ülekezet. Istentisztelet után egyházközségi közgy lilés a templomban.
U.

tl~duly H~nrlk Us1.flnl nnc ni evangéllku~ pl1,pb~,

ErdélY
Lelk~9 zvá ltozáaok.

Az aranyosvidéki Cse-

gez község Székely Sándor marosujvári h. lelkészt
választotta meg papjául. A bordosi egyházközség
llj lelkipásztora pedig Lörinczy János volt tordai
hitoktató lelkész leli. Szolgatársainkal szeretettel
IIdvözöljUk it j állomáshelyeiken.
KoJo~svári

ts székelykereszfuri fö-

gimnáziumaink cserkészcsapatai a vitorlázó repülés
gondolatá nak ápolásával foglalkornak. Székelykereszturi egyel őre még modelgépeket épitenek, dc
Kolozsvári már készen álJ a gép, mcllyel a tavasz

IIz evangéliku9 egyctemcs egyház lelkész-elnöke clhunyt.
Ösltinte nivvel 087.IOzunk az evangéllkus ei)'Mz nagy gyászában, mely ~kesszn vu pásztorA! és tudományos irodalmának szorgalmas munkbAt gyaszolJa benne, akiben megtaláltuk a jó cmber sze re te treméltó vonbail. Tcme tésén
egyhAzunkal Józan Miklós vlkft rius képviselte,
ld , Vlkfor János szorgahnas IllUIlkása voll a reformaius egyhnzi életnek. Hosszu éveken keresztlll magya r
lilkara a nern zc lkö ti vas tlrnn p i iskolai szövetségnek. Sokat
dolg07.0tl egyhA7.a klllföldi kapcsolatai IIIcger6sitésén, Áldassék ernl~kezete!

HIVATALOS RÉSZ

fo lyamá n megkezd ik bemutató és iskolareptiléseiket.

Sigmond Tamás kökösi egy házközségUnk
voll gond noka emlékezetét idézi az Unitárius Közlöny utolsó száma} aki egyházközségének a szol-

gálatban valóbln elöljáró példátmutató vezet ője
voll, Gyermektelen ember volt, akinek igazi családja
és gyermekei az egy házközség voltak. Felesége
emlékét m egörö kit en d ő elhunyta alkalmából négyezer leut adományozott az t1uitárius felekezeti elemi
iskola megsegitésére. Emlékezetét kegyelettel ő riz zU k ,
Brassai 5émuel emlékezetét idézték
Kolozsvárt febru ár 28-án, kolozsvári kollégiu mi
tanárrá választásának százéves évfordulójá n. Az
ilnnepélyen megnyitót dr. Boros György püspök,
zárszót Vári Albert dekán mondottak. Zongoraszámot adott elö Szentmárloni Kál mánné Brassai
bácsi egyik leszármazottja. Dr. Gál Kelemen szép
emlékbeszédében méltatla Brassa i tanári munkáját,
kinck egyik legnagyobb ilyellirányu érdeme, a magyar tannyelv bcvezetésc volt.
Balézs Ferenc mé s zkői ideiglenesen, betegsége miaU nyugalmazott le!készílnknek már Budapestcll is kiadóI talált egyik regénye. Zöld Árviz
c. munkája előbb karácsonyra az erdélyi Szépmives
Cé h, most pcdig a Révai tcstvérek kiadásában
jelent meg. Hegenye a falut ismerieti annak hibáival, ellentéteive! és belsO harcaiva! együtt. Élvezetes és gondoh!.lotébresztö munka és erdélyi regény
a mai Erdély é l etéből.

• • •

I Halottak. I
Öz.v. Barlók EndrC!nt, sz. Ma rosi Eszte r, udva r.
helyi ke,~el uniltirius lelk<:s'd lnk özvegye fia Bartók Géu
p01 aardll lelkésztArsuuk otthonában rövid s zenvedés ulfln
13 éves kou\b lln elhunyt. Benne a régi unitárius le lk~szi
(:s~I!\dOk e,~ yi k tiSztelt IlllgyasBzonyll I~rt ö rök pihe nöre,
ak. Sth·e.llunden véKyAval hllza'cl~ vágyott, az erdélyi hegyck
közzé. Szeretlel 8yAsd,ban Oulnle IItivvel osztownk az
elkOltözöllnek [led li adjon a ml egy Islenllnk cscr:de9
nyuKodalmat.

•

u. e.

XVI. 3

Sz. ,d. 39- 1937.

Meghivó.
A budapesti unitárius egyházközség 1937.
március h6 2 1-én (vasa rnap) d, e, 10 órakOr a

templ omban

évi rendes közgyü\ést
kepefizető

tari, melyrc egyh<ízunk minden

tagjá I

szeretettel meghívjuk.
Budapcst, 1937. március 3.

Dr. J{ozma Jenci s, k.

Józan Mikl6s s. k.

gondnok.

lelkész-elnök.

T árgysorozat; 1. Délelőtt 10 órakor Rádiós
istentisztelet, 2. El nl}ki megnyitó. 3. J egyzőkö n yv
hite lesH ő k . ll. El nOkileg elintézett és folyó ügyek.
5. Lelkészi évi jelentés. G. Folyópénztári és alapitvá nyi számadások. 7, I{ebli Tanács áHal átutu.1I
ügyek, 8. Kcbli TanáQs l/:I-ának ki sorsolá sa, hclyökbe esetleg új tagok választása. \J. Gyarmathy
Mózes tb . presbyter okleveJének átnyú jlása, 10.
I dőközben érkcl:.ő ilgyek, 11, lnditványok (írásban
-

elOre I)

NB! A közgyülésen azok alisztcll tesvé·
reink veheinek részt és szavazhalnak, akik a mull ra
nézve egyházi adóhá tralékukat a közgyűlés napjáig
kiegyenlllik.
Lelk.tszl nyugdijalapra f. évi fe bruár
folyamán érkezett kegyes adományokat egyh~,zullk
nevében hálás köszönettel nyllgtázzuk : Halllle r
György 20 p,. vitéz I(ozma fe rellc és özv. Bán
Péterné !O - tO P., Hu szti Sdlllucl 2'32 P., Röszner Valéria (Duna haraszti), I~affay Dániel (Derecske)
és Mezei István (Szol nok) 2-2 P., I<Adá r Ferenc,
László János,Páll Mária és Orbáll Elei l - I p,

Van közte olyan is, aki holl a után emlékezik meg
errOl a nern escélu inlézményről, amely az Ur szolgáinak hátral evő napjai! óhajtja elviselhetOvé tenni :

A budapesti unitárius egyházközség rendes éVL
költségvetésében már évek óta 1000 P. hozzájáru lással (korábban I,ctannyivat is) gyarapifja a Nyug~
dijalap t ő k éjé !. A magyar állam ez idO sze~.i n t III
Pengtt utal ki havonkini, hogy egy nYllg~LJas I~l
keszOnket valamelyes illelményben résaeslthessUk.

Az alap vagyona ez idő szerini :

aj Készpénz ben (O. K, H ) .
.
10,803.b) IQ drb. "Hangya"-rés7vény á 100 P. 1,000.ci Kötvények (a - f.) . . . '
38,500.-

50,303.-

Összesen:
~ A kicsiny ezerre sza porodik"

... Adja

lsten,

hogy úgy legyen! Amen.
Budapes t,

1937. III. 3.
J'ózan Miklós
lelkl!sz-elnök
az Alap kezelője.

E IszámolAs a szegénygondozásra engedélyezett kis könyvekben gyUJtött összeg rö l.
a) Bevt!telek : 19~5. evrö l 3.44, 2. Polgár Lipó tné könyvén
18.- , 3. BUlog:l ny Anna könyvén 4.-, 4. özv. Schey
Ernőné adománya 2.-, 5. öZ\'. Nyirö Gézáné könyvé n 10.-,
6. Barabas Is tvánné könyvé n 3.50, 7. Nyiredy Erzsébet
könyvén 35. _ , 8. Rádul)' Jánosné adománya 2.- , 9.. ajtai
Kovács Józs ef adomanya 6.- , 10, Szentan nai Dénes 7.- ,
II. j óza n Mikl6sné könyv en 24.- . Összesen : 114.94
pengő. _ b) Kiada so k. I. 32 esetben 1- 10 pengő közötti
scgél yekre 81.86, 2, Karácsonyi akcióra 33.08, összesen:
114.94 Ilengő. - Ar. 1936. évi sz<'lmadást álvizsgállu k és
• rendben talaltuk. TudomásulvettUk, hogyapénztárt 1936.
április 28-:! n megvizsgálu'k: a ker. Elöljá róság és az
Unitári us Egyh;h Igazgató Ta nácsának kikUldöllei is. -

2.3\Y.!.68 •. pengő . -, b) Klatl:lsok: I. Pém:segélyek 286.10.
2. Tandl]segélyek 216.86, 3. Élelnliszer segélyek 156.58
4. ayetl~,ekvédő Lt gAnak 83.- , 5. DiAkvaCSorAk ra 47.39:
6. Kölcsönök 1050.-, 7. Egy cserkész tAboroúsi költsége
25.-, 8. Vegyes kiadbok 68.56, 9. Porló lev. lap. nyom~
lalvanyok 15.68, 10. Pestszenl16rinci templomna k 101.50
11. Kará csonyi akci óra 28 1. 3~, összesen 2.392.68 peng6. '

Unlt6rlus N6isz6vetségl tagd lJat fi z ettek
1936 ban. ön. HédervAri Hugóné 20 P, Borsos Zollfl nné.
GAlhy FU1öpné 10-10 P, özv. Arl ow Vikl orné 6 P. vitéz
Kowla Ferencné, j 6lan Mikl6s né. özv. Ráduly IAnosné
Péterfi Juliska 5-5 F, Alben ]anosné, Biró Lipótné dr:
4- 4 P, Polgár Lipótné, Pauupertl KArolyné 3- 3 p
özv. Nyi rő Gézáné, Oeak Farkasné, Kiss Irén. Kiss Jolán'
Bencze Béláné, Polgá r Margit, Ötv. GaUah'y Lajosné'
Preyer Mária, Barabás Istvá nné , özv. Derzsy Károlyné'
Merész K:!.rolyné, vilh Nyiredy Gézáné, ÖlV . Schey Ernőné:
Krajcsovicsné szill. Kriza Ágnes, özv. FAb ry Edéné 2- 2
P, Matka Lajosné, Jáky Nándorné, özv. Biró jánosné, Bir6 J-né,
jukl K.-né, Csiki Pl1lné, BellovAry Is tvánné,d r. Cso morB'éláné.
Nagy Is tvánné, S imonyi Sándorné I-I P. összese n 120 P .
Mikor a tagdijakat nyugt:lzzuk, azzal a ké relemmel fordu~
lunk kedves testvéreinkhez, hogy lépjenek be a Nöszövet~
s~g tagjai so rába . S7.áz és egynéhány nyilvautartott gondozá!lra szo ruló csa ladunk van, Az unitárius asszonyok val6ban nagy összefogasa kell ahhoz, hogy ennek a testvéri
munkának minden anyagi és erkölcsi terhével megkilzd~
hessünk, Nem tartjuk, hogy ki nincs velUnk, al ellenlink
van, mégis ugy érczzUk, hogy sokan hiányoznak, kiknek
vállalni kellene veiU nk a sorsközösséget. A közénk tartozókat azért hittestvéri sze re tett el hivjuk és varjuk.
j6zsn Mik16sné elnök,
Barab/is Istvanné pénztárnok.

A füzesgyarmati unit árius lemplom orgonájára
1937. jallUar 61a a k övet kező adományok fo ly ta k be, melyeket e helyen is ilöszö nellel nyugtáz az egyházközség:
O imény Lajos 3.- , dr. Zsakó Andor 5.-, A fIIzesgyar~
mai i evangélikus :>zórvány gyiljtése 30.-. dr. GeleiJól.Sef,
3.- , I-Iall Ferenc 5.-, j ózsef Dez ső 3.-, Kiss Mózes 3.-,
ajJai Kovács j ózsef 3.- , d r, Koncz jános 5.-, dr. Abrudbányai Zoltán 5. - , Derzsy Kálmán 3.- , Péterffy Gyula
3.-, Nagy Sándor (SzeghalOm) 3.- , d r. j aka b Zoltán
Budapcsten, 1937. rebruá r I.
IQ.- , d r. Mikó Gyul. 5.-, Bolyó Sándor 5. - , Barabás
Is IV<'ln lI.- , Mihályi Is tv ánné (Túrkeve) 3.-, dr. BDfabbsy
vlléz Nyiredy Oézáflé s. k.
Simol/yi Stindorné s. k.
1s tv;'1II 6.-, dr. Orosz Is tván 5.-, Perc-zelné Ko zma Flóra
Az Unltérlus Nöszövetség össze51tett
leá nyegy let 5.- , dr. vitéz Nyiredy Géza 3.- , Osváth
szémadésa az 1936. évröl. a) Bevétel ek ! I. ÁthoMih:\.l yné '!. _ , dr. P ikÓ Zsigmond 4. - , Dimény Mózes
zat 1936-röl 54.- , 2. Egy házkölSég évi adománya 500.-,
2,-, vitél fek ete j:lnos 10.-, dr. Mik6 Gábor 5.- . Pol~
3. Amerikai pénzado m:lny 10 u .ázaléka 200. - , 4. Kölcsön- gAr Pál 16.- , vlléz Sári István 10.-, Nagy Imre 10.- Percelné Kozma Flóra I.dnyegylellöl 500.-. 5. Visszaléri~ , összese n 117 pengö. Istennek áldba legyen a kegyes ad a,
tett kölcsö n 455.50, 6. Husvéti perselygyüjtés (KoM.ry~
kOlÓk életén l
u. lemplomban.) 11 8.60, 7. l-lusvéti penelygylljtés (MissiÓA Szcntc!ibrahdml Mihály plhenc5re adakoztak
házban) 60.08, 8. Hivek adom:\.nya 115. - , 9. Sashalnli
ujabban: a Székely k3pura Oldott összeget ide átte!lük 37
szerelotvendégség 15,-, tO. Má rciusi leacs t jPeslszen t~
P. kamat 193(;. év végéIg 1'74 P., Kis Irén és jolán 3 P.,
tőrin cl templom) jö\'edehne 161.50, ll. Gylljtés Gye rmek~
dr: Bodnár Albert és Ujvá ri Unió (márciusra) 2-~ ~.,
védő Liga javár3 83.-, 12. Tagdijak 120.-, összesen
Robonyi Pi roska l P., 20 d rb. IC\'elclöJap 1'60 P .• klegl!:-
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Terjesszük
az unitárius gondolatot!

•

sillitéslll 6 1 f. összesen 65 P. hozzA3dva a februá r hóban
közölt 32 P.-t együttesen 97 P. Adakol ni lehet megjelöl ve
a céH, al egyházkör.ség 30.400 uámu cs~kkszámJáj4n és
vasárnapi istc ntisztclel clöll és után UjvAT! l.ész!ó pénz~
tárnoknál (V. KohAry-u. 2/ 4 II.) a telk{:szi irodan, ahol
ugyanerro a célra jövedc lmező IcvcleJölapok . is kap halók
darabonként 8 fill. árban, (I. mcginditott eyUJtést hllrokonaink és ióbarAta in k J6indulalába ajénljuk.
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Istentiszteleti sorrend 1937.
li

o

április

hóban.

L

Al Tcmplomokblln :

V., Koháry·ul..::a 4.
•
•

•

•

•

4. I d.e. ll Barobis Istdn
11 . I _ . Kercl.:: i (jjoo r
25.
_ _ , j6un Mikló s
4. t t. d e. 10 dr. Csiki Gábor
18.
_ • Kereki Gábor

. .

•

Bl KOn:e.l l' kbcn:
,\\:h',- telep PnI.II, ku

x...

•
•
•
q Pnl,,"örnyéken:

•

P~ t Sl.ent e~be t

Ensébet-u. d . iskola
Pt'~ISJ.enl lörinc

_ _ Ferencz J6zsd

11 .
25.

du. " Ferenc: József

lS.

d.e. 11

Fe~ncz

lS.

d. u. .. Gjlna Sindor

11 .
25.

•

•

dr. Csiki

•

G~bo r

,

Csepel-Te!llplom·lt.ri
polg:in iskola . . . .
Ki~pesl- \\' ckerle-.tehep
U. sz.. l'lc nli iskola .

•

15.

o

Unitárius tem plom . .
•
•
Ritos p;tlota Mb.• telepi iskola .
$3sh:lIo m-

o

Kereld Gébor
Fe~nC% József

•
•

4. ll. d. e. II

lS. 25.

<.

o

•

JÓlSef

Pethő

Ish'dn
Pelhö Istn\n

Nói és férfikalap nagy választékban
- modelek után alakitást olcsón
vállalok PÉTER JÁNOS
VIII ., Baross·utca 82. sz.
u",t"'u. hltt••tv.'.'m

~mog.t"'t ki,e m

Kossul h-t~ri el isk.
Ujpest- Sll. I~Mln·lén

lS.

•

• Ferena Józ:sel

poJgliri iskola . . . .

25.

•

•

'S3nbás Tsh"'n

I
Unitirius templo m .
Kaposdr-Rd. lrmplo m I
Szolnok- Rel. templo m _

De:br«:en-Hlh":.J.n-u.24

4. d_t .. IOIJóun Miklós
I~. Id. e. ll d r. Csiki Gibor
11. I . .. J6z.ln Miklós
NB I Husn~t dölti ~Ahitatnllpok· 3. Io:ölepiskolisok .isler-e
a Kobil)'.utcai templomban, mardwJ 18-19 napjain d!lelön 9-12, a h ito ktatók '"t'l.et~ melletto. - Templomi
\~-esl-ar énekpróbái hilton h c:siilónókón este 7 ó n!;:o r
a laniC$.lere.mben. - Ko nfirm6ci6i u:mmi3n most mar

BERDE LAJOS
u",tIo,lu.

cJpeum •• t.r
Jutlo"yos&"
ml"·
de" mLlnk.t

"''''aJ

Budapest,

48.

Ha ima. vagy énekeskönyv re. vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége. fordutjon az

UNITÁRIUS IRATMISSZIÓHOZ
Budapest,
V., Koháry-utca 4., I. em . 8.
Nyitva:
csütörtökön 5 - 7 f vasá.map 12-1.

Utánaküldés kizárva!
Uj eim:

•

Felel6s sa:erkesztö és kiadó

Dr. Ivan Laszló·

•
•
S-z.rkesztöség és kiadóhivatal.

B u dapest. V., Koháry·utea 4. Telefon 1-174-24

El 6lintes i dij .. n~gyeden:lkent megi«'len6 • .\hl Fih.etek
t:g)ilu eg,)' ev~ 4'-

c..

mclléklettel
~1!6, amdy
bet11ldhetó a 30.400 sumd postatabrtkptru.lin fo l)'Ósr:irnlán: - (csekktulajdonos: Unitirius qo'hid:őzseg,
Budapest).
A

A lap tulaidOQ.;)U • Budllpesti Uni tirius Egrh:Utt6tst~,
A "Hi.-atalos rfa'" c. ro,..t a MagyarOf'Su(i Uniliri us Ec-hiz biJmefvi\:
Sl.m~ állal bdr:illdött hW.l\\IOS kll~emf:n); tartalmaj:za

XVI. lit 3. SI.

I

d.u. .. Barabás Istyan

D) Vidék«n:

I

jelentkuni kell al iskolában a hitoktatók nal és a lelkH:ti
hh·alalokban. A konfirm!ldó ünnepe Aldo~6c:Jllt6rIl1k6n
(V. 6.) d ~l elO Il II 6rakOlf les'l Koháry-ulcai templomunkban
a Gondnoksi, es a Presbyter ium sdne eiOn. - EayhilJ
adó bcfizctL:si l u t ,! Slofj!almazluk, hoe,y ne kelljen vig:s6
f::5ClbuJ hntóugi bthajlhhoJ. fol)"amodn unk. PrnzJ6ro:J :
Zsigmond Lőri n c. Pin7buud6k : Lux Ernő es Vlrga Jtn6
afil l. Ugya nö k itvehet ik 3 lelktsl i nyu~d;il!/~prll szánt
SLives ad ományokat {l!•

8öda,e!t. t937. martius hó

•

•

