
ALAPITOTTA: J6ZAN MIKL6! 

Dimény Mózes 
ny. postafőigazgató. 

egyházköri tb. felügyelő gondnok. 

Dr. Varga Béla 
volt unitárius püspök, 

egyetemi ny. r. tanár. 

j 

Lapzárta utún vottük a fenti megdöbbentő haláL·hírckot. Jövő számunkban még visszatérünk 
cldpú lyújuk ismertetésére. N~ugodjauak csendesen! 

Lelkészi konferencia elé 
Április 28·ütól IlUijus 2. ig fóvarosunkball, tehát egyluizközsegünk területen ülesezik az 

Egyetemes Unitarius Lelkészkör. üléseiknek célja fi lelkészi tovübbkéIlzeS, valamint ft lelkészkür 
iigyeillck megbeszélése. 1\Ia, amikor ft lelki viga$,z és ft lelki vezetés olyannyira fontos nlindeu em-

• • • 
ber számara, It. budapesti unitáriusok számára sem lehet közömbös, hogy az egész lI1agyarorszag l 

unitárius eg~· lHi.z lelk észei fövárosunkban ezekről fl kérdésekrül ial1áeskoZlli fog nak. Egyházköz
ségünk életében különben ls je lentős esemóny annak It közel szaz ullitlirillS lelkesznek az itt időzése, 
akik a kOllferellciára jönnek. Bár egyhazközsegünk megszokta mar, hogy ft volt Csonka-Magyar
orszag ullitariussugullak központja legyen, hol is éveute többször i!i vendégü l hitta a mosta ni Duna
'risz8 menti cgyhuzkör ta.gjait, _ ilyen egyetemes egyhti.zi megmozdulás szintere hosszú idő Ma 
nem volt. 

É!)pen ezér t szeretettel kérjük biveinket. mutassak meg unitarius atyafisligos szeretetüket 
II hozzánk érkező lelkész atyankfiaival szemben. Hiveink közül többen szívesek voltak szállást, s 
igy ventlégszeretetet nlánlani fel 1:1. kon ferencia résdvevö i szlÍmára. Illesse öket egyházközségünk 
hálás ki.jszönete. Kérünk emellett minden budapesti unitar ius t, vegyen részt B. konferenciának azo
kon nz őss-zejövetcJ e ill , nmellt'ek n yil vánosak. AmelleH, hogy élvezetes elüad lisokb:\Il és értékes rel. 
slulnlások meghall gatásübnn lesz részük. egyúttal unitarius együttérzésiiknek is jeiét adj:i.k. 

Szeretettel vurjuk a lelkészi konferencia minden tagját és Istennek tUdását kérjük meg
hesZÓlé&eikre. , 

Szent-Iványl Súndor. 

Budapest 1942 április hó XXI. évfolyam 4 
, 

nam. 

• 



A lelkészi konferencia munkarendje 
Ked,·os Ab'ílOkfiu! 

Az Eg-ycfclIlcS Uu ilill"iu s Lolké~z.köl·· 1942. {Ip

rilis 28 n~Íljus 3. uapjllill Bnuupcsto l1 r(lu dczi m eg 
lclkes1.i lo\-{.bbképző konfercuciitját. 

BuclapcsullI első ul knlommal gyü)n ek össze 
talcílkoy.órl~ II Z unitárius lc lki púsztol'ok. Sokan kij· 
úiliik 1\ tritUlotli idökheu nom jutottak ho;~zc't, hogy 
II magyar fö,'{trost megismerjék. 

A lelkészi továbbképző koufcreuc irl1l II követ -
kező swkelóa dflMkat Inrtiilk: ' 

Április 28-cíl~ dél/dún 5 órako'r. Tm iulko1.ik: 
Fülöp ZoltrlJl \'·adadi le lkész. mlóMlúsL l'a rt: Sim.én 
DÚ1Jiel 1001. tmuíl': U1Idárius lelkész (IZ új vildg 
kií:szöbéli címmel. 

Aprifis 29-éli, szerd(h~ délelőtt f él 9 ól'(/h·or. 
Inuidkozik: Ptilffy Albert Illcdcsóri lelk':'Sz.. Elő
adll;;t tm'L: (II'. /(o vfÍes Lnj"", teol. m, tumír, lelkész. 
Scpsiszentgröl'gy: Az ú#zövel.sé!J ma;' m'oblémcii 
és (IZ ullifdl'izmus címmel - Délelőtt 12 órakor 1lZ. 

Egyetem es Unitárius Lclkesz.köl' rcndkí vüli kö:tr 
gyíilést tart az ullitilriu s lupok úpdlisi szÍlmúball 
mcgjel enő tárgysoro'l.attul. - 'Délu tiln 5 ól'akor. 
Imiulkoy,i1k: Vrmössy Gyula I'iátt'ttlvi leH,ész, EIő
adúst tart: (/1', Ab1'lu!blillyai JÍlnos tco1. dékán: A z 
unitárizmus es a fajc1mélel c ímmel. 

Május l -éH .• pClileken délelőtt fél 9 órakor, 
Imádkozik: LÖrillczi. Domokos kiss olymosi lelkés" .. 
Előadást tad.: Erdő Júnos teol. m, tnná,., vallás
oktató lelkész.: Az elemi i ,~ /wl(li vo.{{(Í.Ii/.anítá,lji lan
te"v a/apgom/o{af.ai, címmel. 

A tov:ibbkcJJ zÖ kOll ferenciava l kU llcsolatosu ll 

az n l<ibbi Ilyil"auos ülcscket és üU lIopélyeket ta r t

j uk, me lyekre kedves Atyánkfiltt cs'lloidj oival 

egyiiU szer etettel m egh ivj u k : 

I . Áprili!'! 28-án kedden d élelőtt IO,aO-kor ünne
pélyes luegnyi ló fi Kohúl'y-utcai templomban. Az 
istentisztele ten imádko:t,ik: Erdő János ' teol. m, 
t~núl', Ikolozsvúl'i vallús oktaló lelkész> prédikil1: 
h~lemell I mre oklúndi le lkes)'.., az .. Unitúrius Szó
szok" srorkeszlője; a klintol'i teendőket Nagy SilU
d ol' lokodi l e lkCs~ "égzi. 

~,Iegn yitót m ond: Ek(;rt Andor lcol. m, tanú 
c~ehe~.fal"i lelkész" ay, J~gyelemes U nilárius Lc l ~ 
k?szkor ~lnöke. űclvü~,lésck: "Hivafal és hivofáll' 
ulI.nm.el ünllopi elŐad~l.>i.t IUI·t főtisztelendő Józan 
~~~~S uni till'ius pii spök. felsőházi lag, Bejelen-

, 1/, ~PI'i.lis a.O-ún, cs iHörtökön dőhtlún 6 óm
~or, n ~IH.szló Bnz. templomúba n tartandó v nl11i80s 
unllopol~'~H s)',o.lgálunk : ch', ellik;, Gltl.lor esperes 
hl~~I~I)est L,. Lő~'ntc~y ~ é~~l leol. m, Inná,· nagybá-
11 ~ <:" 1;~rlll~ZI Lns?,.lo s:t.ékclykeres:t.túri "ul1ásta -
1l~1 • . ~~8 m(lTky l\flkl6s bm'óti, Pd l Dénes v lol ~ 
k:szk~)J·.1 elnök simónrnlvi. i l;. Szdsz Dénos fi ","'os" 
\"IIl'uIJHL S' f Jó .• ' I!lUlOII( Z!;C.r szóke]yuclvarhe lyi, Si-
mel~ . Domoko.H hOillOl'ÓI!nl mÍlsi, V (in) Domokos ho
morOll>i.:t.enl pIli i lelkófl1.ek. 

.. U, E, XXI, .. , 

lll : AI)Ti1i~ 30·úu Ilon\.ekcn délelőt.\. 12 ornk Ol' 
1\ Kolllli'y -utc ul tCllqllomhan a konl'ere nci."" ,_ 

é' " ó""'"" j .. n llnu II yco; :tA LI' \I csen L lelkéIlz; 'o'uáhblfé/JZú kOllr C " 
"//1" l /.' cr)! cm e ,:1 e r et me llyta cí mmel előadást turl (/ J'" 

' "' k " '. r. \ I .~>! ,<, e co. tOLUl!', cg~'hli zi főjegyző, Bczúró besző-
det mOnd: ri,.. AUl'lHlbcílly(ti J itlloo tco' "k' 
, [ ', " " ,,' , , {C,UL , 
. H Hlllwt IllOILl ; \,ccmen I stv:", I"'.o","',k " '. ... ' . , OSI es-
peres. 

I V, ~fújlls 2-iln, szombalon dőlulán 6 órakOI' :I. 

Zeneművészeti Főisk ola ~amaratermében unitú. 
l'iU8 miísoros est. I'údi óközt"elíl&.sel. A müsol'Os 

est jövede lmé t II Fl omol'ót!fiil'd őu létesítendő uni 
lÍlrius lelkészi iidiilő fe lópítési kőltsógeire fordí t

juk. - A míísoros esteli kö:t,rcmiikődik: Fólis1.tC
lendó J ÓZ(l /l Miklós unitú!'lus püs pök, felsöMzi lug, 

dr. Geloi .J ó:t.sof ko lozsvári egrctc.mi profe .. szo\', 
cg~"ház i ,fögonduok, df', iUiko Imre cgy húú tanú . 

<:sos, ol'8",ággyiilési kepviselő. Olő Lnjos s:t.ékel~·

kereszllll'i esperes. Izsák D omokos bencédi gazda

költő. Szabédi L Ús1.1ó író. a koloZS\"i'tri Nem:t..oti 
Színhllz rcudcújjc, ifj. MárkOli }\'lbCl't, :'l kolo~~;; ' 

nhi Zeuckollz.crvalól'ium tanúra, II DlIclapesli 

E,fJyel emt Enekkol'ok For ,.a·i 1Iliklós vezénylésé\'el. 

a Buda pesten dolgozó szőkely leg é.nyek és leányok 

dalilrdája NOl/Y Sándol' kántor vezetésóvel, 
V. Mújus 3-ún, vll sárnap délutílll ü,30 órakO!' 

Petstszent!őrincen HZ unitárius templomban t[ll'i1l1l 
dó vallúsos iinuepélyen szolgál nak : Báró J ózscl' 
nirosl'al vi, Bedő Arlllh l isz.ló i, ]i'aZClkCli} Jenő r1lvai. 
Nagy SlÍndor lokodi. K ereszl.esi D énes sznbécl i, 
Pethö István pestsy,cntlőrinci, ifj Szolga. Ferenc 
sz.ékelykol'csziuti, T örök Elek firtosmartonos i 00 
ZQUlÍn Sándor teol. lll. tanú,,, homoródszentmÍL l'to
Iti lclkés'l-ck, 

VI. ~[tI.iIlS 3-ím, \'USÚrlHll) II dllu n-tiszll mcnli 
~gyhúzkör tcmplonulihflll és istcnli sy, teleti helyei IL 

/ly, cgyhúzközsógek lclkészc i meghívús{lrtl. vCl/dé,,-
1)rédikdf OI'O!.: szolgálnnk az alábbi bcosz"ís szeri nI: 

B udal)Csl en, V" Kohán"lIlea 4, sZlím nlutli 
templomba:n délelőtt 9 órakor r{l(lióköz.\'e tít6.~sel 
imúdkoy,ik: Rosfús D énes esperes-hel yettes Bölön , 
prédikú l Ekdrf A_nclOI" az Egyetemes Uuib'u-iu:o; 
L elk&;.z.köl' elnöke, leol. m. t21n:ÍI'. Csehót.falvn. -
Délelőtt 11 órakor: !Jel/et/ek Gábor lelkész, Kökö", 

B-u.dapeslen, IX,. Hőgyes Endre-u tcl~ 8, sz,í.m 
alatt, az Unil{u'ius ~Hsszió H lÍz lemplomaball del 
előtt 10 ól'akor: Otö Lnjoi'l cspere.s-lelk6sz. S:t.ékoly
koresztt'Il', _ DéluhíL~ (; ól'akol' II Bucl n.posten HUI H
kút "itIlolt. f'y,éke ly leilHyok és l egélL~-ck részóru 
tnrtolt istentiszteletcl! imlÍdkozik: Z Ii;f!I/WIIC! JÓl.i"of 
lelkész.. Gngy, prédikúl: Sil/uJti D omokos le lkész, 

HomorÓdn.lmús, 
Bl/cla.1)C,\'l.en X.. l\I'AV-teloPoll /I pl'otestjíl1l; 

tOJllllloUlhulL dél"túll 4 Ó1'llkor B enedek l\fildLl~' 
lelkés:t'l ~zókelyikúl . 



CS('I)(Jfcl~ II '1'emp)olJl-ulcui polgítri iSKOlíllJllO 
dólclöH !) ÓI'akor: Kővúri JUKnh lelkész. teol. m. 
tUll/ír, Kénos. 

J)cbrcccllbrm. a Bmtvau-utca 24. tiw..m alu Ui 
templomban délelőtt 10 órakor: Siumoml Józse f 
lelkész.. SWkelyuclvarhel)-. 

JJév(wú nytin az unitárius imul!úzban délelőtt 
10 órukor: Kiss Zoltán lolkétw., AbásfaLvI! 

DUl1upafajon az uuitariu8 templomban délelőtt 
10 ór/lkor: Nemes Dénes lelkész. Kede. 

/<'els6uaflún a reformútus búnyatemp]ombau 
délelött 11 ól'akor a délerdélyi menekült unitárius 
h/í nyÍlszok körében: S imén Dúniel teol. tanar, Ko
lou"ilr. 

FiizesgYarmaton az unitúrius templomban dél
e l őtt 10 órakor: Kiss Sándor lelkesz, Homoród
Hinosfalva. 

116r.lm ezövúsárhelyen az unitárius templombau 
tl ólelőtt U órakor ifj. Mátllé Lajos lelkész. Szent 
úhl'u,hfnll. 

[{i spes'e" a Hungúria-uti áll ami elemi iskolá
blln délelőtt 9 órakor: 'l'örök Elek lelkész. Firtos 
martOlIOS. 

K ocson/o1l az unitárius templomban délelőtt 
10 ómkor: ZoltCl1t Sándor lelkész, teol. m. tanúr, 
110tnorÓdszcutmitrtou. - Délután 7 órakor : Bálint 
ö dön espercs-leLké.sz, Homoródkarúcso uyfalva. 

OrosháuÍ1~ az állami elemi iskolában délelőtt 
II 61'l1kol': ifi. iUcíthé Lajos lelkés1. Szentábrahúm. 

Pestszenterzsébeten az Erzsébet -u tcai úllami 
elemi iskolitbu lI délelőtt 9 órakor: Csongvoy Lajos 
Ie.lkész. Nyárádszentlászló. 

Pealszelltl6riJlcen az állami lakótelepi unitá
riUíl tompomhan délelőtt II órakor: Lőrinczy Géza 
lelkész. teol. IlU. tanár. NagybáuYlf. 

Pofgárcliban az Unitárius lmabázban délelőtt 
II órakor: "1íIáthé Zsigmond ,lelkész, Nyárádszent· 
márton, 

Amidőn a feuti is tentisztele tekre figyebnét fel
hí vjuk, arrn kérjük, bogy azokat egyházias buz.
gósúggal látogatni szívcskedjék. 

A telUplomok ajtóinál eihe lyezett perselyek 
ezen a napon - az egyhazközségek lel készei szÍ\'cs 
b<>leegyczésével. - a Hargita oldalán, Homoród
fiirdőn létesülő unitáriu s lelkészek iidÜIŐhá:l...'l fcl
ÓI)ítósi köl tségeire S:l...1.ut kegyes adomiLUyokat ,,:itr· 
jálc I 

. A .1IUdll))C!lti Un iLirius NöszövetstÍg saját he
lYH,égeben (V .• Koháry-u. 4. r. em.) n lelkészi to
vúbbkópző konferencia alkalmából Budapestre 
fe~utaz6 unitárius Iclkésznk fnlesógeit egy csőszc 
~eara vendégül látja április 29·l'm, szerdán d. u. 6 
onlkor. f":lőadást bart: Sigm01ltl J ózsefné 67_ Má
t lf(i:~ P irO!Ji.'U . !!Iz€kclyudvurheJy, m', l~rdéLyi nni
turJ US IHl I)Uek muukásságíll'ÓJ. , 

D. Kovács Sándor 

magyar evangélikus püspök élete 72-ik évé
ben IUc~hal~. _ I:~alál.á.vn.l nemcsak egyháza, hu
nem ml umtanusok IS sokut veszítetHink. 
Hosszú és meleg bal'átsi.í.g Hide őt a. mi Józan 
Mildó$ püspök ul'unkl!oz, oly~n b,lrátság, 
mely ft legmagas abb e.l vl mngassagoklmn szli
lctet~ dc egésze!). a szívük gyökeréig nőtt le. 
Két, Istentő l áldotf!, hosszú élet barátsága volt 
e~? olyan barát~á~, a~elyct bU~z~éu vállal pü~
pok ul'unkon kiVül mmden ullltarius ember is. 

Kovács ,sándor ugyanis, cz CL törhetetlen 
hitű és meh~ngathatatlan hiíségü evangélikus 
ember, egész életében az unitáriusok és az uni
tárius kereszténység legoda<tdóbb és legőszin
tébb barátai közé tartozott. 

K iváló történész volt és tudtu, hogy HZ 

egyes keresztény fclekezetclí:et nem a kUlónbö
zés vágya, nem a hatalom szomja, vagy il. földi 
kincsek utáni éhség, hanem az ,,:li alázatos óhaj 
hozta létre, hogy mindenik II muga értelme és 
hite szerint minél közelebb jusson az evangé
timu élő vizeihez. 

Jó teológus volt -és láttu, hogy a keresz 
ténység'nek és il. karesztényeknek egyetlen egy 
ismél'vo van csupán, az <llllelyet maga az Ele t 
l! 'cjcde.lme jelölt meg annak, mondválll: "Erről 
ismer meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok". 

Az élet iskolájábHn .fu.·ett egyházi vezető 
férfiú voH, aki megértettc az idők szavát és 
bátnLll 11I.lOgoztatta) hogy az egyakolnak lehet* 
nek nagyobb és kisebb tartó-pillérei, ezek '8zon
ba n <:gyal'ánt nélkülözhetetlenek, mert ha kö
úilök csak a legk isebb is meglazul , - támadó 
szél, orvul lecsapó vihar HZ egészet összedönt
heti. Ameddi9' pedig áll az akol, dicséretére 
V/ln az ~gy pasmol'uak, és oltalmál\('\' minden ő 
juhainak, akik ott belül vannak. 

Ezért szerette ö az unitáriusokat és ezért 
szel'et1ék őt az unihiriusok. 
. Most pedig, -hogy búcsút kell monclanunk a 
mi feledhetetlen Ixlrátunknak, tesszü k ezt szo
mOrÚ szívvel, veszteségünket felmórő fájda
lommal , ugyana.kkor llw nban az örökkévaló 
ogy I sten ~ltYlli ~zeret etébe vetott hittel és 
me!?nyugv1issul is . .Mert mi is mcg vhgYl;lnk 
gyóződve .Pállal, hogy sem hnlúl, scm éJet, scm 
jelenvalók, scm következendők, scm magasság, 
scm mélység eJ núln sznkllszthat m0ket az 
I stennek szerelmétől, moly vagyon <l ml Urunk 
JÓZllI:i Kl'i sZiÍ:usban. 

Akik pedig IlZ I stocut szeretik, ,azoknnk 
minden egyformán' javukra szolgáj. 

Sze.nt-J'lJ(íllyi Sándor. 

U. 1':. XX I. 4. " 



Jézus imádásának veszedelmessége. 
Irta ~ H. Emerson Fosdick. Forditotta : Szent-Iványi Sándor, 

(FolytatM.) 

Vil."yük át vizsglllódúsnnkat. a vnllúsiról a mill
clenll:1J1ibb tCrre s gondoljunk cb')' l}erue Lincoln 
Abrah{ulU'll, akit, ha llZ "imádás" szót abban 111: 
egyetemosebb és emberibb 6rtelemben fogjuk fel, 
rullill~ azt mi Dia. használjuk, legalább annyira 
imádtak, nunt bárkit Amerikában. Akkor kezdődött 
ez az imád:is, anlikor Lincoln meghalt. Amíg éJt, IlZ 
emberek erőszakkal akarták senmtivé t-enni, ö 1l20II
ban túl erősnek bizonyult ft. próbálkozók számára. 
iUikor meghalt, elkezdték a músodik módszert hasz
nálIIi, hogy megsemmisíthessék: bá.lványozni kezd
ték. Ékesítgették a síremlékét. Nem találtak szava
kat, hogy nagyságát keUöleg kitejezbessék. Ám: a 
ImiúJa után következő tíz év alatt a Kongresszuti 
olyan politikát vezetett be II Dél ellen, mely gyöke
rcoon tagadta meg mindazt, amit Lincoln valaha 
hirdetett és akart. Dícsérték a nevét, de fenékbe 
fúrták '3 poJjtik.á,ját. Hízelkedtek az emlékének, de 
megtagadták lelke nagyságát. Egyszerre imádták 
Linoolnt ·és tagadták meg az ö követését, úgy hogy 
a Dél "be.IyreáJlítási korszak"-át (a polgárháború 
után) történelmünk egyik rém-korszakává tették. 

• 
!\Ut mondott volna. minderre Lincoln? Tudjuk. 

"Szünjetek meg szellememnek bálvá.nyozással val6 
meghamisításátél! l\Ft töröd,öm én a magam énjé
nek a. bálványowával? Allja.tok inkább ügyem 
mellé!" Ezeket mondotta volna Lincoln, mert nagy 
lélek YoU, nem kicsi. 

Lehet hát kétségünk az iránt, hogy mi lenne 
Jé-.tus álláspontja? !\lindnyájnn énekeljük, például 
a hires egyházi éneket: 

hl the cross of Christ I glory, . 
Towering I/er the wrecks of time. 
(Krisztus keresztjében dicsőütök meg, 

idök roncsai fö"lé ma.gaslik.) 
mell' az 

• 

Ki irta. ezt az éneket? Sir John Bowring. Ki 
volt ez az ember? Hong Kong angol kormányzója 
volt. épI~n, akkor, mikor a Britt Birodalom az 
\lIlium-kereskedelmet rákénys1.eritette Kínára, és ö 
készséges eszköze lett ennek a 1)()litikának. !\lin
den1ü elismeri, II mi angol í.eswéreink elsösorban, 
hogy az ólIium Kinára ya!ó rákényszerítése a tör
ténelem , legszégyenteljesebb bÜJ~i közé tartozik. Az 
az ember azonban, aki enllek a szégyent.eljes politi
kán~k esZkÖ~"0 aljasodott, Ilkkol' múr megírta hit
vallasát: .. Kl'Isztus keresztjében dicsöülök meg." 

Ismeretes a mondás, bog)' ellenségeinkkel vala
hogy még csak el tudnánk bámti, barátainktól azon
ban csak lsten menthet meg egyedül. Jézus Krisz
tus is elmondhatta volna ezt. 1t!lozgalma történeté
nek legntegpróbálóbb kOMSZakait nem ellelIségei, ha-
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nem imádói idé7.ték elö, akik váltig mondogatták: 
Uram! Uram! 

Amikor én itt Jé'l.us imádásának veszedelme5_ 
ségéröl beszélek, lIem &7AÍrt teszem ezt, mintba én 
Ilem magasztalnám öt, Ti tudjátok, hogy mennyire 
magasztalom. Jézus felmagasztosullan nagy. Am 
éllpen ez teszi komollyá a helyzetet.. Jézus tényleg: 
nagy, - nem lehet hízelegni neki, nem lehet dog
mák dicséreteivel és sza!<ramentális imádással el
káprúztatni, mert ö csak egyet akart tiílünk, s akar
ta olyan hévvel, hogy meghalt é rette, azt, hogy az 
lsten akarata megval~suljon a ma.~néletben éppen 
úgy. mint társadalmi vonatkozásban. És éllpen az 
o. tragikus, hogy olyan csalékonyan könnYŰJlck 
bizonyult rákényszeríteni Kínára az ópiumot s 
ugyanakkor fennen énekehti: "Knsztus kereszt.jé
ben dicsöülök meg!" Nem hibáztatom Sir John 
Bowring-ot killönösebhen, hiszen csak úgy viselke
dett, mint mi, a többiek. Nem volt tudatosan kép
mutat6, ellenkezőleg, öszinte, becsületes és sok 
szempontból kiváló férfiú volt.. Egyszeriíen cs!1k ö 
is áldozatául esett, mint mi is annyian, a Krisztus
t61 val6 menekvés eme népszerű módszerének. 1m 
nem fesz.itenÖk meg Jézust, egyikünk sem, de jaj, 
mi imádjuk öt, - így l'üszöböljük ki az életünkből. 
l\1i is kiáltozzuk a régiekkel: Uram! Uram! 

Nézzétek csak, milyen kÖIUlYü Jézust kiküszö
bölni az életünkből, ha imádni kezdjük öt: mert ez.. 
á lta l az erkölcs helyébe az érzelmet állit.juk. Kétféle 
érzék lakozik bennünk, az esztét ikai és az etikai, a. 
szép érzéke és a kötelesség érzéke, s Jézus mind a 
ketWhöz beszél. Különösell, hogy a történelmi ha
gyományok olyan megejtő fénykört vontak körü
lötte., Bethlehem felett énekelö allgyalokkaJ s a 
sírja körül imádkozó asszonyol,kal. Jézust ,:negéne
I(olték dalban és szóban, tárgyává tették az épít~ 
szetnek és a művészet.nek, ítg'yhogy Jézushoz köze
ledni csak e szép dolgokon á.t szokásos. Am, lia ib'Y 
közeledünk Jézus felé, az esztétikai úton, könnyen 
az érzelmi imádat válik egyetlen er~mé.nyünkké, s 
nu kiáltozni kezdünk: Uram! Uram!. 

Igy: imádhat ja közületek , "a lamelyik new
yorki ifjú az édesanyját, Am, hogy imádjátok DZ 
édesanyátokat? ~rzelmileg. vagy erkölcsileg ? A:zaz, 
egyszerüen csak ·szereijfek-e öt gyöngéd szeretettel, 
vagy olyan életre törekedtek. Il,lely ~sztességet sze
I'ez az ö nevének is s olyan jellemet Igyekeztel, ma-, ... .... 
gatokban kifejleszteni, wnelyet, ha eine, gyonyoru-
sénel s:t.emlélne szegény? A különbség mélyre
ható. Az igazi anyák széllek s II legtöbb e~lber 
csodálja is öket; de más dolog a szív csupán er'l~ l
mi hötIolatát rakni lábaik elé, mint erkölcsileg mel· 



il'lIIak hi7.ollyulni hozzájc.k Sajnálatos volna, ha fl 
Ulai ifjúság 11 01ll érleué meg ezt. It különbséget. 

Krisztus éreztette e'.tL a különbséget, 
amikor tfllút.vúnyainuk lIem azt mondotta: Imádja. 
tok engem! hanem ezt: Kövessetek eugem! 

Jlogy példázatba foglaljuk a szépség és az er· 
köles együttes szerepét., azt mondhatjuk: Jézus 
úgy élte az életét, hogy olyan zene legyen abból, 
amelyet. újra. és újra. eljá.tszanak. Amikor Beetho· 
,'en zenét szenett. nemcsak azért szerezte. hogy 
csodii.lják érette, hanenl hogy mások is lejitsszák 
azt utána. Mert antint Beethoven egyszer meglerem· 
tette azt az összhangot, mely zenéjét müalh:otássá 
tette, nekünk már neru kell Beethovenelrnek len· 
nünk, ha a kotta nyomán mi is el akarjul< játszani 
azt. Ujra és újra lejátszhatja azt akáriti. :tppen így 
Jézus is, amikor önzetlenségében, Istenbe "erelt hi· 
fében, ai ember értékének tiszteletében, a testvéri· 
wg gyakorlásúban és egy nemesebb társadalmi 
rend leírásában megtcremtette élete zeneruűvét, 
lIem azért alkotta nzt, hogy II világ tátott szájjal 
csodálkozzék rajta s elragadtatottan suttogja: lUi· 
Iyen gyönyörű! A1.ért teremtette meg, hogy mások 
lejátsszák Ul.t utána, fiúk és lányok, férfiak és asz· 
szonyok, játsszák azt mindazokon az emberi zene· 
szersziimokon, melyekkel Istoo ellátta. őket, míg 
csak ul. egész föld tele lesz ezzel a muzsikával. 

Ezt akarta. Jézus, de beteljesülését nem látta, 
legfeljebb elsz.órt jelenségként, rövid ideig. Látott 
azonban "alami egészen mást. - számolatlan mil
liókat, amint imádták őt énelruileg, de erkölcsileg 
nem kÖ"ették. Cs'íszárok, mint Nagy Konstantin, 
aki nlegőlte feleségét, fiát, s más távolabbi és k& 
"ésbbé jelentős rokonát szép számmal, - imá~ták 

Jézust. Egyházi férfiak, akik befolyásukat csengö 
aranyakra. váltottiik fel s az egyház lel)Jét parázna· 
sággal és snmoniával szennyezték be, - imádták 
Jézust. Férfiak, akik azt állítotliik, hogy az ártat
lan csecsemő örök kárhO'Latban születik; - imádták 
Jézust. Emberek, akii, megiildözték felebaráta.ika.t a 
letkiismeretükért s a kereszténység kínzókamráit a 
világ bonalmávú tették, - itnádták Jézust. Egy
házak, amelyek kizárták más felekC'Letü test"érei· 
ket Isten országából olyan teológiai különbözőségek 
miatt, melyekről Jézus sohasem is hallott s amelye
ket éppúgy elítélt volna, mi.nt az á.nizst, köményt és 
mentát\ - imádták Jézust. 

John Newton egy rabswlga-haj6 kapitánya 
volt, mely Afrika és a ' rnbszolga.-piacok között bo· 
nyolitott le forgalmat: olyan időben, mikor ti. fedél· 
közben történt borzalmak még a pusztán csak 01\'8' 

sót is elsippasztották. Ez az ember irta le naplójá· 
ban, hogy sohasem volt része kellemesebb és (LZ 

Istennel "aI6 közösség keresésében ~'3.zdagabb ór.í.k· 
ban, mint ezehen II rabszolga fuvarozásokon, mikor 
va!>ámaponként kétszer olvasta. fel az elöírt litur~ . 
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giát hajóslI.!llC eliíU. lt1i1yen hihetetlennek tűnik fel 
"isszateldnw szemeink előtt, hogy Krisztus imád:~. 
sát ilyen véres embertelem;~ggel együtt lehetet t 
gyakorolni! S mégis milyen soka.n teszik 'ugyanezt 
ma. is, és milyen kevesen látják meg a világosságot 
mint John Newton, és térnek meg vakságukból' 
mint ahogy ö megtért, életében és vélekedésébel: 
egyaránt. 

~rtitek most már, mit tettünk mi Jezussalt 
ftlegtartottuk a nevét a felirásban, de kicseréltük D 

paluk tartalmát. Ez a kereszténység történetének 
foglalata nagyobbreszt: a felírásban Jé'Zus, a. tarta... 
lomban azonban a.z ő erkölcsi értékéböl SflmnU 

Vajjon feltételezbetiük~, hOgy' mindez' ma 
már" megváltozott? Ugyebár: nem. Ellenkezőleg, ha. 
zánkban tele VllJUl.ak a templomok olyan emberek. 
kel, akik imádjá.k Jézust, de akiknek annyi fogaI. 
muk sincs arról, ~ogy mit tanit Jézus a háborúról, 
n. színC8 börüektöl, napjaink pénzügyeiröl, az ipar 
profiWhségéröl, - mint UJIlennyi Nagy Konstan· 
tilUlak volt arról, h(lgy mi lenne a véleménye Jézus· 
nak a császár véres imperializmusá.t i4etöcn, vagy 
Alva hercegnek arról. hogy miképen érezne Jézus, 
ha a megüldözött protestáns áldozatokat látná. E~ 
látszik ma, - legalább is előttem - a kereszt.OO;y· 
ség legsúlyosabb problémájának. Ami.n a. keresz
ténység áll, va.gy bukik, az nem teológiai ellentét. 
Ott is nagy kérdések forOgnak kockán, de a helyzet 
kulcsa mégsem a teológia. A kereszténység rruri 
nagy problémája erkölcsi. At. a kereszténység, 
amely imádja Jézust érzelmileg, de nem követi öt 
erkölcsileg: csak közhelyes szemfényvesztés. Pedig 
mai keresmnységünk jórésze ilyen. l\londjuk ezt el 
magunkna.k ntindnyáp':n a mi csodaszép' témplo· .- ... ~. - . 
rnainkban, az épíWszet eme renlekai közepette, ne-

• hogy valaha is felcseréljük az. erkölcsöt az esztéti· 
kával, s a formális imádkozást az igazi igazságos
sággal. Jézus ezerszerte töb~et törödnék ma a mi 
rnagatartásunkkal o. színes bőrűeket., vagy ahábo· 
rút illetően, mint a világ minden könnenetéye,. bár· 
mily méltósAgteljesek legyenek is. azok, és összes 
épitészeti remel,müvünkkel együtt, bármilyen pom· 
pásak legyenek j,;o awk. l\lert nyilvánval6an: Jézus 

• • 

mindenekfelett erkölcsi téren óhajtotta, hogy komo-
Iyan vegyék. 

f::ppen ezért. természetes, hogy nem hagyhat.. 
juk maj alapigénket csupán történelmi viszonylat· 
ban. Végig a századokon követ n 'l nlinket, S minden 
évvel csak nő jelentősége, míg végül aj1ónkhoz ér 
és kopog: ,.Nem minden, aki ezt mondja. Uram! 
Uram!" 

Figyeljétek meg azonban azt is, hogy milyen 
kölUlyü kiküszöbölni Jézust azáltal, hogy inl~jul\, 
már csak a:r,ért is, {uert igy a lelki élmények belyé
be a teolÓgilli okoskodD.st tesszük. ,EbbóJ 1\ memo 
pontból a kereszténység nagy része ugyanazt teHo 
J6zussal, amit fl. buddhisták tettek Budd,hával. 
Akárki akÚrmit. is gondoljon Buddha flIozófiijának 
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ah'l.ja iról _ ~ ~n :J. JUugrllll réi'7.éröl Ilyílt..all á llÍlst. 
ro ~1 8 1ok "ele szemben,. - nz t. mindnyá juIlknak el 
ke~ ismernünk, hogy önmga. nagy jell ~.m ~'o-'t~ s b~: 
res "nyolcszoros nemes ösvénye oz e rkolcsl eletnek 
tényleg ncmes. E löször'oz emberek harcba ~zálltok 
"ele, de e~ nem has:utíll t nekik, Buddha t ul J~ag~' 
, 'olt ahhoz, ' hogy ellenkezéssel le lehessen gyozJU. 
lUj~ már ft hétköznapi buddhizmus mégis meg tudotl 
szabad ulni tő l e, azAlta l, hogy imádja Buddhiit . A 
történelem egyik IegfuresAbb iróll ii&.j,a e~ ~ helyzet. 
Buddha ugyanis személyes Isten letC'.leseben eln'
úlhi lán nWI hit t, s most :l. buddhizmus megterem
leHe ft. személyes Is ten t. magából BuddbábóJ. S ez
zel rélre is tették Budllhát .az útból. Most má r ki· 
dolgozhatnak bÖnl:olult. riluá.I~t. szerkesztbetnek 
teol6gi; i rend~ze~eket, imádhat.ják" öt szakra mentá· 
lis elöirásokban, s ugyanak.kor az o nyolcszoros ne
niés ösvény~ u$ 'erkölcs'i é letrö~ t eljesen homályb:l 
\'eszett elfeledte azt a szemek elöl a tömjén füs t je. 
A k~r:~ztéllye~ sem jo5bak azonban ebböl a szem· 
pontb61, min~ a. buddhisták'. U~~íimt t ettük mi Jé-
zussal. '.,:, /": • 

Szillte ha llom, amint mindezekre azt mondja 
valaki : hOln'8 1l~ hát te nem'·hiszel Jézus isteniségé
ben ? Ame.I)' re én azt felelelW,! hogy én igenis hiszek 
J ézUs istenisfgében teljes szívenunel, teljes elmém
mel és mind~n erőmmel , - ha. megegyezésre tudunk 
j utni arn néz:\'e, bogy mit, jelent ~ a szó : isteni-
ség. · r I .• 

. Hajlandól, \'agytok Jánosnak :Joz Uj Testl,lmen· 
t umbtHL kifejte t!. ,istenlség-fogli' l nllí.~a~ kezdeni? "Az 
IJ>tcn .szeretet". EJ az istelljs~: s~,ete~t Az isteni
ség )lem valami természetfölö,tti dolog, mely mind· . ' . . 

. 'I. 

ull tll1 l1n hetti r II t ermészet rend jébe" recsegő c."IO
dákat okoz. Az isteniség nem "alami t ú.voli menny. 
országban t rónoló valami. Az isteniség: szeretet. 
Itt és most sugárzik felénk a legmagasabb lelki él
méll~ell á~ : amit ' ismerünk. Ahol csak j6ság, sa-.ép. 
ség, Igazsag, szeretet megValósul, ott van az isteni. 
Jézu~ isteni~ge pedig az Ö lelki életének isteniségé-
ben áll . ~ 

na I.edig va laki azt mondja erre : mindebböl 
b~nllünk is van. egy s.zikra; mindnyájunkban meg
c~.lllan néha . a Jóság: Iga?,liag, . szeretet egy percre, 
kovetkezéskepe.n Lehat Jezus Istenisége csak foko. 
zatban különbözik a mienktöl s nem h~nyegileg _ 
azt felelem: féltek talán ettől a konkluziót61'? Ter. 
mészetes, hogy J ézus is tenisége csak fokozatban 
különbözik a mienktöl és nem lényegben. Nem lehet 
elképzelni e. g y lstent, de kétféle isteniséget. Pú i 
azér t imá dkozott, hogy ta nít"ványai teljenek meg 
l s ten teljességéig. János azt mondotta: "Az Is ten 
szere tet.; és aki a szeretetben murad, az Istenben 
ma ra d, és az Is ten is őbenne". ( I. Jn. IV. 16.) Vaj
jon az a z l s ten, a kinek bennök való megma.radá~ 

sáért Pál és J á nos imádkozta k, másféle Isten, mint 
az, a ki J ézusba n \'olt? Természetesen : nem. Csak 
egy Is ten \'an. Azt mondani tehát. hogy Isten ben
ne \'olt Krisztus ban" számomra nem jelent senuni
fé le teológia i nehézséget. Ar ra gondolok, hOln' lsten 
benne volt éd~p.yámban is , O volt annak a szere
tetnek a forrása, mell' á ldólag sugárzott minket kü
r ül. S innen emelkedem fel ahhoz a teológiai állá.,· 
ponthoz, melyről a \'a l6ság én..ete\'el állítom én is, 
hogy lsten bernle volt Jézus ban. 

'(F olytatása köve t.kezi k.) 

A Duna -Tiszamenti Unitárius Egyhá:zkörrendkivüli közgyülése 
-

Budapesten a Kohary~utca i templo mban Pethö 
I stván lelkész imaja" és pred~k ili.: iója "ezet i be a 
k?rÍ gyű lési. Báto Daniel Gabor dr. fe lügyelö' 
gond nOk megny itójüba n megemlékezik a kör ket 
halott ja, dr , T ót·h Györg y és Lás2ló J ános .é rdemei
ről. EmlókezeLiiket · jegy zökön yvileg tmegöl'ök ít.ik. 

' A. DmHv·Tiszanxcut i Egy hti:z.kör ké t je lentős 
eg~' luí.z i tisztéget töltött be. Megula.kul áslI óta cs
percse .Józan M iklós és h osszú éveken keresztül 
jegywj~ Barabás I s t\'án érdemes mu nkássága 
folyta Lására utódokat választott. lA D u na -tisZIl 
melJ.,ti.... eg y~l á"[;~ör húsz e.sztelld ön kcre!lztül a tria~ 
noUl CSOll~lI. \f~~~all .. ~tatus'( iB volt s az, "eg yete. 
l!l.ell , egYhu:l.l J~Jle". sOKszOr hi).Uérbe Szorította és 
k a~oS·ll:'lr. , a)kaaá\yr~ta meg nZ ; r~gyháiköri' élet ki . 
te.I J?selfe~e~ ~z az idŐ má r ~ m ulté. 'Az a n ~"acgy
h~i',hoz vlsszacsatólt D'u na-'t i s~ll menti unitárius . 
sll~ ll nk .. U"I. egrhá"l.köri kCT<.l tben kell, hogy m eg ta . 
h\ IJd kOl/pontJ s~er"éf., mcly a jelen és jövő felé 
um t ntutllthat. A:J. l egycs cgYlu"izk özaégek - I k . 
' . ·m ' ..... ~ I · d ' en e e l ~ "HSIl,Ct e ren elé!!é:vel tbizl.os a la pot laF I k 
I~e~ ~bcn It jele n ere'dméuyei t IIlcgl-a rtva ~Ij~~b 
epl tolllullka felé aiethehillk . 

A." l~"~ . ~áre~~~ 250Ón Ó!I 1942. múrcius 2á-én 
t.tIrtott kUrl kozgyulesck lmfhl'01.utn i alapjaI! 1ua a 
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következők hivatottak a D Ulla-tiszamenti u nit á. 
ri us egyhúzkör vezetésére.: 

E g ynázköri felügyelő gouú uokok: dr. vit éz 
Kozma György Debrecen, dr. báró Daniel Ga bor 
Budupes t. ' 

Esperes : rit .. Csiki Gá bor; eg yházköri jegy ző: 
Ji'ere tLCZ J ó.zse-f j köziig yigazgatö : Dorkó Béla j 
pénzt Íl ros: Pethő I stvilll; j OL>1 nnáC6os: ifj. dr. 
K oz·nw Jenő ügyved. 

Ncvclés ügyi bizottsilg el n őkl)": K ovács K ii lmán; 
tagja i : Bí.ró L~j os, FerctJ.Cz J ózsef, K erek i Gábor, 
Nagy Samu. Pethő Ist \'án, Szcnt ·l vcinyi Sándor 
lelkészek. B oros A ron, Derzsv K ii lmáa, KálI/oki 
K is Dá n iel, Nagy Sándor. P éterfv Gyula . 

F egyel mi biróság tagja i eg yházi rendes : Ba· 
rubá N Is tvá n, póttag: S zent-I ványi Slí lldor ; " ilú· 
gi r endes : Ile/emen Bóla, póttllg : Mi kó Laj os. 

K özigazgatá s i biróság tagjai egyházi reudcf' : 
(ir. C.~iki Gábor. JJóttag Fe,.ellcz J ózscf, vilúgi r ClI ' 

d&>: dr. Gá l Jcnő, pótw.g: dr. vitéz Nyiredv Gé,UI. 
Az eg yhiizkör E gyh{lzi KÓJl\'l sel ő 1'a niwsi dc · 

pu tátusa: dr v itéz Koz ma Győrgy fe l ügye l ő-go nd; 
nok. 

Aa cg)'házkőr főtll núcsi kép v i selői (IZ 1942-
1947. évekre: Dorkó Bóln cs d r. Osvúl" GÚbol'. 



HUBA Y IRÉNKE 

AIIg 18 éves korábau, llZ érett..,égi vizsga kü
szöbén távozott el köriinkbiil ki s tUllitvünyunk, 
Hubn y rré ll ke, Sellsiszeutgyörg:d székely úri csa
Ilítlból sZlírmllzott, de kor:ín teljesen /Ín'án ma
radt, Igy nugy nélljei, egy házunk és főképen fű
ti s zte l endő Józan Miklós IliíSllÖk urunk támogatá
sth 'al végezte iskoláit. Mtír IIZ igéret földjéllek 
kiiszöbén áll ot t, alig Ilá r hét vHlasztott.i el az 
eretbégi vizsgától. mell' utan álhís es ny ugodt. 
szell élet vtírt voln3 reá. S a kkor tört rá. 8. halál. 
Rav8.tnlá míl egyik osztlíh't:irs llőj e, 1\1icl.lllay Er
zsébe~> 111, a lá bbi búcsilszavaka t mondotta el: 

Kedves kis tarsnőnk, s7.erctett Nyuszikánk! 
Eljöttiink, hogy utoljúra búcs úzzunk Tölccl! 
A blwsu mindíg fúj. dc sokk al fújda lmasabb 

nkkor. Ira az. a:ki t szeretiink. IiOSS7,ti idöre meg'y el 
és messze kerül tÖlünk. Től ed minden bané" vé

~r. ii.\öfii l d !!zerctcte llli uclíg ol t l'it iHo lit"olt s7.cuwill
hen, hn a S7,ekelyföldröl h(!lIzéll\cttúl. Nt'm hCS'rkl 
többe~ n havas Ha rgituról elnómult njkad, fi 1'8-

gyogo barna szemek- is örökre lc;·,Ílru ltuk ... 
Most messze távo!sÍlgoklm vezet útad. ,10 sze. 

meink folllézllck az égre, ahol mincl llyújunk ~or' 
sát intéz..ik,!; btu' meglörtcn, ,io hiltl.\! és bi·l.akO~!WI 
nézünk III'I'n, ahonuan vúr,juk h. vigas'tot cs HhQ\'ú 
kön~'örgö i múnk ~zún Erto(l, Ha Hl~t könnyos i;; 
n szemiiu k, e7. már nem II ik6tf>éghcesCs kii núye, cr.\. 
csak lL bÍlc!)ú fájdulwa okor..:l.:a. dc úgy vul ll uk CI 
most is. millt máskO I';' ' , 

Nyuszikáuk, II viszonllátftsig. Isten Veled! .. 
Nyugodj békében, Huba~' I rénke. 8 lelkednek 

:l leg57.eretöbb Atya. ur. lsten n,ljoll boiclog örök
életet. .-
Konferenciás tábor'" elöadásai 

gen melegebben búesúzfunk. mert hiszen mindíg Az unitárizmusról lIugy sZ(llnú közölls~g rész
messzebb mentél, miut II többiek, de II viSZOlltlá- "ételével folynak el őadilS"ok II konfcroociás tábor 
his is örömteljcsebb volt. Most ismét hÚCSllznunk ezóyi első összejö\'f,~teléll. Az elsö \latJot \'itéz.. Gi(ió 
kell; (lZ a llleS6zeség azonbnll. uhová Ulost vezet 
útad, ijcsztő,-ó nőtt. Olrun tá"ol kerii.1tél tőlünk, Béla IOl11is7.tm'elnökség i slljtóelőadó. ll , Magyal' 
hogy emberi szem nelll követhet i többé lépteidet, Katonai Irók Körc tllgjfl\wk lendületes elnöki 
eSTed ül haladsz valaliol. s m i osak sejtjük, hogy megnyitója vezette be. amelybc.11 rÍlmutatott ar' 
jó helyon "agy, hogy gon dodat viseli k. s tll lán boI· m. hogy II konferenciús tÍlbor c'tyik legmagaszt.o-
doga bb vllgy m(lr, m int itt rt föl dön egósz 18 esz· 1S,~bh hhatásn az unitárius szellemi harcl'aképzés, 
temlős életed alatt. An'asúgod eddig l 'ildnehezedő 
slÍly:ít bizollyúru eddi g nelp érzett swretet eny. Il lelki felkész.ült&ég fokodlsn és fl? ll!lilárius ön-
hiti, és fejedtet Veled min den keserűséget. amely· tudat e melése. üd"öúilte Szell/- / udJ/yi Sándor 
ben ré6r..ed voll, Tested, meJy nehéz küzdelmet d· cgy húzi e!llökö t az Unitárius é8 111. Erdélyi 11'0-
"oLt az orvu l támadó halál1 al. meggyötörten pi· dalmi Társaság tagját 11Ildnpcsti yczetö lelkósszé 
hen. llHír földi szenvedést többet nem érez. vÍllasztása alknlmÍlból, majd Sütő Nagy LlÍ~;zM 

Tudjuk. hogy Isten bö lcs rendelése volt az. . 
I 

szerkesztő, a7.. Unitá"rius I rodalmi Tá rsaság tagja 
lOgy ilyen ha.mar ittnagytill bennünket. mégis Ic· 

hetetlen könnyeinket és fájdalmunkat titkolnunk. , tartott érdokfeszíto előadást. ,,(1Z e{)yszcmélyii. is-
Az Élet küszöbén álltí\ll, 8zínes ter veket szőttél, s ten/d.t, az uhitádzmw, es (f i erdélyi. léleJ;;" címel" 
min den terv "emmivé lett. E I!\z61ítoU 'L'éged 'lcÖ7,Ü- 1\fúsodik \la p Szent-l udJ/!;i SdWlor az unit(l-
lünk, akik \'flla mcnnyiell lesb~6ri szeretettel vet- l'i u!'l vullás igazi magyal' é~ kcrc~:I.IÓny volfúra 
tünk körü l. mert testvéri szeretetben fűzött ÖSAZC 
hClllliinket '~IZ elmu lt négyesztendő min den örön1e, mutatott ni "Az 1milárjzlltu.~ 1Il(lyY(tr ksresztéllY' • 
gondja, búnata. Hiszen érezlled kellett. bogy Fe- ség" c ímű nllg»siker ii el~lldilsil.bllll, Mi]](lké~ - e~ö
lód ttlll fokozottabb 87..ere tettel fo r dultunk, mer t adást élónk vita és megbeszélé!; követte. A pnr
Ílgy é l'e7,tiik, hogy nekünk kell ném ileg pótolnunk IllIulik e lótldást április lS·án, szombnton dé IntálI 
azt, amit egészen pótolni úgy sem lehet~ s ami n á ónl i kezdettel FeTe'IICZ J ózsef központi Tniss"Ziói 
Tc úrva kis életedből hiányzott, az € desanyn sze· retetét. lelkész tadju "AZ' 1tnitár izlll/ll:l egyetemes I?~Hdt' 

.. 1\{-ost kell rádöbbellniink arra. hogy nngyoll cimen, Kifejt.i: h.ogy yal\íjl'Ullk magyal' vQII.§ me!· 
Illan~'Os volt Cll a szcrotet, mert akarva és akarat- IcH mOlluyiro og~'etomcs is.' 'Ál.. ö8Szejö,'etelt ozut· 
lllnul igen sokszor megbánlottunk. H iszen. ha tud- tu l il:! a KohúrY'u(ea i t~lilplon~b!ln roudeúk. ·$ 
l llk volna, hogy ilyen hnmar. ilyen "{Irnt]anul i tt- utállll II tllbol' )töta~ja\ tQút él$ lw.l'apllb·lI lóLsjlpl-
hngy!>z b.ennüukel. talan igyekeztiink volna ",_ • gálnllk fel. /lmi!'e II réS'J.:tvevóknok- cukrot és ku· 
gyon S7.~PPÓ és boldoggá tenni minden pel'codet. 
?lfos.t nHl I' késő, ,lelked mtl r túvol "an II föld tő l li lIyel't~t kü>lI vinniük . ..:... lÚÍlSllll]l. nIJl'· 19_é li.~ reggcl 
1es1edet is magába z..llrjn n föld. 'fl ómkor IClSz a konferencia Eúr6istt:lut iszlclete. 

Egy leszel ar,zul a földdel. melyet IlZ ig/lr,i hOll- ameil'eu igét h irilet Kereki Gáv()r budlll)csti ,·nl· 
loa.ny odaadásával sr.erettél. Az erdólyi föld, a Msok tlltó lelk6sz. - .' .'. 
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Székel" lelinY!Jk l:-s legé.nye.k -:éfoJzére hww~t 
II ll pjilll dél u tlÍll 6 ~rllko r II i\tá.'\!l.1.16 H ~~7 ~em p IO Il!!l : 
bnn tudott istolltH'7,telctclI 150 'lélek, J,1I ult 117, ur. 
ailz tn lho7.. A kUl'Iícsonykor Ílr\'/lcsorut "elt erdélYI 
hí\'e ink -szil m;! lllujd l.lon} !llogdll p)ltIlÓtlOIt", , 

Homoróllulnuis IIl1itll1'IUS !CIlIl,IOllln rCI!I7)(l!'9 lll, 

ÚI'nsztaln clő slIőuyegilt "ilt'líll·o!tn )! . Il1 cgtnk!l~lt!Jtt 
fi llórcikcll a B udup'esten d olgo,?» f;z~k.c ~.Y ullltllrmf; 
le-'tn yok és .!e"'éll yck 2M) pell ~ot ~Y IlJtottck elt)'be. 
s ·1ll0ú. s cg~;"éb s~.órtlkoz~ helyett l.n cgtllk,ll 1'1tott 
fillérei ket erro n ue lJlű<'> 0011'11 a t1 ~I.n~wyC?ztnk. A 
'olldo lat lel kíikbflll fnkaut, II ,crYIIJtel:lt l ' ma~u.k 

eégczték. Simél. DOlllokos, H omO I:.ódu lll1l1s u,m tiI
ri n l> lelkip;íl>z!.orn hii;.;zke h::..ll'e t Jt.Ylllckc1.cte ~l~tul
s{lgÚl'a, nk ik n fő\'Ílrosban IS II I n lu feló fOl <l ltotl 
tekintettel élnok ! , . 

Az l vein László Alap, Berde Bfzoll !Jáo rl)S~,cre 
bckíildött adományoknt helysziíke mi ntt az isko
lai év végen, nYÍlI' fol yt. mán ny ugllÍ7.z.uk az l!;rlc

siWben., 
Erdő János es Ferencz József lelkészek sajtó 

ahi rendez ik !lZ unitáriu s egyh:iz S ZERVEZET I 
'1'ÖnVéNYET. E kiadás közli az Öf!szes idiiközi 
Wr"éIlYlIlódositlísokat, jegyzetciben l~ jelentősebb 
el " i Wtalllicsi és E. K . Ta nácsi hlltározatokat. A 
Wgge lék it Főtanács tanácskozási szabá lyzatat cs 
ll l. eskú minhikat ta rtalmazza. A munka előrelát
hatólag máj us hó vegén jelenik meg. A ra elö fi zc
tök nek fűzött Ilóldáuy ba.n három pengő, kötött 
I)J ltlállyban öt Ilen gő. Előjegyzéseke.t II két szerző, 
bcfizetésekct Budapestcn Zsigmond Lőrinc egy
hazközsegi IIé llz1lír08 aria is eJfogad. 

HIVATALOS RÉSZ 
Az E gyet cmes Unitárius L el keszkö r B udapcs

ICIl, ti Koh á r y-ulca 4. ,szám 1l11ltti lcmplomllall 
H142. áprilili 29-én, sr.c rd án deli 12 órukor 

rendkivüli közgyü1éd 
t·art. IlIO!yro a kör.gyűlés· tagjait szer e tettel mcg
hívjuk. 

Csehétfalva-Buda pest, 1942. áprili.s hó 10. 
Ferel/cz J ózsef titkár. jzö. Ekcí.rt Audor elnök. 

TárfJysorozal.: 1. Elnö,k i megnyiló. 2. Ar. Egye
l(llnes Unitárius L clkósr.kör ala l)sr.a\lálytcrvol',cte, 
3. Egycle mC6 Ul1i tíll 'ius Lclkes7.kör segélyalap-te l'
vezet e. 4. A Vúlllsr.tm,iIlY javnslntu: ar. uJlitáriu'O 
lelk6szok ii diilőhúza létcs itésére. 5. lndítvilllyok _ 
irásbllll előre bekiil dnedök lcgkésőbh 1942 Ílnr ili s 
2fI -~g Eká r t Andor elnök eim ére: Buda pcst. V., Ko
hury-ulcn 4. 

-

H ireillk ungy része II hirrOVllt Össl.cu\!itója. 
nak , Kereki Oü !Jor vllllits tlluitó Ic lkéwl.:ltYlÍ nk fiit_ 
lilik hirtelen mcgbetegedése mintt clmll r:uJt. 

A husvéti iinucllcn II Mi llslIi b I1 ú~ lCml,lolnn 
IIl'USII1,ulúl'Il Sebcll lyqlt István és l'olcs6go adomá. 
nyo7.tnk II ken yeret CI'I bOl·l. 

Istentiszteleti sorrend május hónapban: 

H O L 

A) Templomokban' : 

V., Knhár)'-utca 4. . . . 
• • 

" " 
•• " 

" " 
" " 

" " 

" " 
Misszió Ház 

IX., Högyes E.-u. 3. 

" " 
" " 

" " 
" " 

" " 
" " 
" " 

B) K örzetekben : 
MA V -telepi prot. Imaház 

" " 
c) Vidék : 
Rákospalota 
Budafok re L templom 

SashaJom 
Kossuth-téri iskola 

Pestszentlőrinc 

.. " 

" " 
Csepel 
Pestszenterzsébet 
Kispest 
Debrccen 

)lall" I MI II 
" Uli" 6'.bn 

R 3 9 EMrt Andor 
10, I~, ~ ~ Stent· lván)'i S. 
25,31,"~ • • 
17, 24. • • Barabás István 

3 11 
II, !i. II • • 

• • 

Benedek m,bo r 

Barabás István 
Szent-Iványi S. 24, 

17 ~ ~ Kcreki Gábor 

3 
tO, 24, 

II e. 1O Ütö lajos 

• • 
17, lS, • • 

31 
3 

• • 
t.l u.6 

• 10, 11 , • 
7,24,." 
25, 31, ~ " 

3 
17 

3 
24 

25 

3 

d.u 4 

• • 

d.u. 4 

• • 

• • 
d.c I I 

ID, 24, " " 

dr. Csiki Gábor 

ferencz József 

• • 
Sim~n Domokos 
dr. Csiki Gábor 
Ferencz József 

• • 

Bencdek Mihály 
Fcrencz József 

• • 
l egátus 

• 
l örinczy Géza 
Pelhő István 

25, 3.1 
3 

." . ~ 
d. c. Il Kővári Jakab 

Csongray lajos 3 
3 

• • Tö rök Elek 
• • 

3 d.c. t O Sigmond József 
25 d.c. lO,dr. Csiki Gábor " .. 1 -• 

_ AlUhúzoU datumokon úrvacsorao8ztiis. 

UNITARIUS ÉRTESITÖ Utá.naküldéskizá.rval 
_ Fel.USs szerkeszta ; Szent-Ivényl Sándor Uj eim: 

Felel6s kiadó: Ferencz József 

Szerk •• zt6.ég és kiadóhivatal 

8udapeat, V., Koháry-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjele"lk minden hó 15-én. 
Elöli~etési díj egy évre 4'- P. 

A lap tulajdonoh a Budapesti Unitárius Egyhhkö1.8él;t 

A lap .lfogad"a eI6fJz.t'.r. k6telez . 

Nyomatott Mait Ernő kOnyvnyoll1dájé.ban, Budapelt, VIII" 

-

lózscl-ulCl 61. - Telefon: 1·392- 59. 
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