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E ravatal mostani lakóia o.zok közül a "alhatalla,~ halottak köziil való, akik-röl nem a halál. 
hanem (I Z élet jut (lZ eszünkbe. Az első megdöbbentő hí rre. mely haláláról értesített n~inket. a.a volt 
II Vá{U8ZUll k : lehel etlen! S Inilléf tovább gondolk ozunk rajta, almá l inkább lát j u k,., hogy igazunk 
v olt : lehetetlen, hogy ez n cs'upa élet , csupa erő f érfi, ki?wk tiszta érvelését, határozott f ejtegetéseit 
alig v(damivcl azclő f. t hallottuk , végké pp clném ulhalolt v olna, hogy soha nteo ne szólaljon többet! 
Igelt, onti" , magunk elé idézzük az ige halhatatlo?' halottunk éló 
belőle m indaz!, am.i őt dr. T ót h alakjára bocsát, azt tnu tatja rneg, 
Oyörggyé teHe, fcítju,k, 1I 0gy élete hogy az tnily en eltéveszthetetle-
erősebb volf, m i "t a.milye" a 1/(1.- _ ) . nW, milyen belti lról magyar. .ti. 
/á lo. v a,laha is lehel. Elete amty i- . . tör vényről és K risztusról beszél 
ra m gyogó, hogy t úlsugcírozza a ez az ige, más szcwakkal: a tör-
gyász f ekete ,~zÍtlét! tiete oly an vényről és a hitről.. V an-e még 
f/(/ fúrozotf, hogy erőlJeIJ bll ek fái - valami nemzeti tör ténelmünkben, 
szik, erősebb is! m int elm úlá st:!. , . arnely annyi oldalt Idvdnna 'meg 
erősebb, 11~int a halál! ma.flának, 1Itint ez a kellő! Va,n-~ 

Elete annyira vctlósá.ggal méu va.lanti , melynek létreh?zq.. 
tel jes , su!/árzó és (UH/yi mondani- s(ÍTa annyi e l'őt s v Melmére a·ny-
v(1l6bcm fla.zdctf/, hogy kere,~élJ nél- nyi vért dldo:tott vol?lG' nemze-
kitt ny ifik f el neve Iw lla tá m Ct tünk, m iJlt a törvény és a hit, az-
SZe lttiTlÍs, s 1'izeni nekiil/k ez élei alkotmány és a v allás! 8 valH 
drlÍga Iwtulsáo({"~ént oz igét : ntég tw mzet a magyllro" . kivül, 
"Meri. a l ö r vbly vélje Kriszllt ll, lItely mmyira kiZ<Írolagosan szen-
m im/eit hi.vó"ek i!J(tzscígára." . telte v olita magát éppen ettnek a 

A z ellJó suoár, melyet ez k ét éleÚogalomtwk a szoluálására, 
tI~ety mU/y iszor fort/ i lo lt v ol IlU hátat 1JOli tikai elónyaknek, hátalmasok bardt sdgá'I/ak, történeltl~~ 
Pllltmatoknak, hOflY meg1ltarudltas8on mellettök, _ m int Ct miél/ k !! Törvény és llrisztus, alkotmány 
és vall~8 , alOl)J)iIlérek ezek nemzet i életünkben, melyek 1/1egtdrfotfak m inket, ha mi i ~ ki,ta.rtottu~~k 
mellelfok és elveszi/ ettek , ha In i i s ueműtl k elől té vesztettiik azokat, 

.S ez o. csemics halott is erre a két pillér re aIlva válik él6ve előttünk hogy a.zll tá,~ 'soha meg 
ne (Iabon, vala1l~e(ld iY csak él ma,f/yar e földön és emlékezni el lIe" l f eleit. ' - -. 

H ogy muvelte a törvény t, bizonyitjct u po/g(iri életbelJ betöltött hiv atásu m agas bíróL rangja. 
, , " " 

Budapest 1942 mórcius hó XXI. évfolyam 3 nám . 
• 

• 



Hogy .• zcrefle a. 1(ri",zlll .~ f. (~ valhisl . fIIl/latjd}, euuJ"íziilJfIn re6 .. nlllflzoll méllóJ<fÍfJl';. S mil/ri (l kellől 
iroda/mi téren ozok (I volgliri és euyl/(iz;' 'f)iszo~I~/(~ 'bl/ll. cflYII1:m'f fel/)re~iiI"etl:llel~ értékű munkái, 
lII~lyek 11éfldil '/elit élhe/ ma már efl,.llellen 1/J~,I(lnlls cfJYhdzl Il sz/,vise/o, lIót hivő scm, s melyek 
nélkiil. szegélll/ebb IC IWC (I 1I!(lgyar JOyfudoll~(III.II. N 

S (lmill./ "emze/i !éli/llk"ek mCY/·(lr(ó'}a. és nyozcdelme (lZ alkofmáll,lj és a vallás. JÍffY (I,Z ö 
élfJfét is Uyőzedelmessé lelte o törvé"y és (I, hit. ele/c czérf mal/Hor éfe~. Ne,,~ az (I nll/U,ljor élet. 
melyet "magyar .• or.'" " éV1WI a ({erékbafört remények és leltor,qadt len'c$C(féRek hordoz6jrív a szeret. 
néllek fe.t/elli Jlemzeliill!.' külső és belső cllellsénei, hmlem (IZ rt /lIf/flyrlT élet , m ely a sokJJzor kipróbált, 
évezr edell j)logyar 'j;alósál/okra épit.ve, diadolma.sk()(I"l kéJJes. 

0""1011 hululI el. ahol ff. legti.~ztább nwyyar.~Úfl l alá/haló, a. fohl, fl Jlép öserejű termölalajából. 
s' ott ér/uzelt meg, ahol )IliI/den magyar érték c,~ ljcslJnfl/l: fl legfelső birói székben és a lend i. 
s;lesebb MUllc1zi fJlismeré$belt. Ragyogóbb pályát en.nél .~e"kj I;em fulll(ttoft be, maf/]/arllbb pá,lyá/. 
elfnéf senki SC ln VrillfsztlW.tOU volna, s ragyogását és lIwflYlfrsdoát lIlefl jobban n/úfes /i, (Iz a hit, 
melyet magyar fa ja és 1/11itárius eflyháza elJ/fualásába vefell.. 

M ert (, mlÍsodik slt,fldr, melyet igénk az él Itn111atatl(lll alakjának meflv i/áoítására boc.o;át. azt 
a tulajdonságát mufatja meg, melyet a Biblia "bölcs szív"-?lCk nev ez. 

A air'vény és a vallás kii!ön és önmagukban veszedelmes vezetők'..-é vá ltak már sokszor. A 
törvbl.lI et/Yo1dolú "nlve lése fornuílt már otyon rövidláló és sz lÍraz, el{oflllll b 'irgolnwtlan okos
kod6kat, homl az Elet Fejedelme kényfelen volt m.e{!béIJJcgezni őket, 11/mu/ uóu: (t betfi. öl! S a vrll/ás 
f/ílzói 1S mutafIok lIuír az elvakultsáfJból é.~ UJJülőletböl, eI1ll(/l'o(/oIH<iflból é.~ lJouzliv<ifJ.!lbóL Olyan 
példcíkat a 1nultuOtf., hO.QY fl. Golgotha kereszfje, márIlyáh, /lislje, mCfJiildözöl.lek keservei és kinzó
ka.1I!,rók jaj~:iállá.,ai fapadlak tőlük a, szeretet vall(Ísánah: törlénelére. 

A ;6 biró 011 kezdődik, allol valaki 1MrlPi1,la,lIlja, a belü mÖ.IIölf (/, len·ef. Egy-egy törvenyt. 
akárki cl I.ud olvasni, (l paragrafusok 1ltve,~ztőiben jó fá,jékoz l a!6wJ/ 1I1aÉrmih'or el f ud ifJo<odJIi, 
lle euyeflen l örvólycikket .~em lehet igazcín m er/érlcn';. Ilo :nem j.~merjiik összefüggéseit, vOllatko
zá.saif , alkotásának, sziiksége.mJgének miértjét és célzotúl, erlmZóval: (/ szellemeI , u lelkét. 

S oz tflaZún jó bíró azzal, is tisztában van, hOfl.1l Trere,~z/énJI oruríg lör vé lmeillek más szelle
me, má.s lelke " em. (ehet, lIúnl. az, akii alopjge'l1.:ben lótlunk: (I l ö l'veny VefJe ]{ri szf /18. A keresz. 
Ié/lY IÖrlJény eélia, nem a boss2uállás, nem a m efJlor/á.s, nem. o szemef-.~zemérl, fogai-fogért elve. 
"allem a ja,v ítás, a menlérésre es bI7nbrin(Ísra. való rábirás, a mef!iolJbi/(is. ltoflJl továblJ 'wladhassol1 
a MI/ÖS azon oz tilolI, melyet igy frl. előnkbe a l1ázárefi ./e:'lIs: L egye/ek löké/el esek, miké"t a fi 
mellllyei_ AlJ/átok lö1.·é/cle.~. 

Ami/yelt fávol állott II 1Ilagya.,rság alkotmó'lJf-ti szte/efélöl (I f(lrizcusok és irásl udók betü
imádása, üres formal1 zmusa és kegyetlen erköldösködr.~e, _ Ihm Oly hle.fJen volt a mi Tóti/ 
GyörgYÜlIktől ",40 a flotulolata i..~ (UlJW-J..:, hogy elt'c.qszen a parnflrafu.qol.- l ellllerébell, .q bezárja 
szí'vét a törveny mÖflőfI. élő lélek, Krisztus és (1 va llás elém. Gyermekkorálól fefl/lfo(só pcrcéifl 
efmformóll szolOált a l örvé"Yllek és az egylHfzlwk, .~ bőlc.Of $zh'hel mil/din mCfll(lfálf(l a módját, mi
képpen lellei it porogr(lfusok T/{Iloft betíliét élő !.élekké olakifani át. J(evés ol.lJan férfilif tI/ri f el 
mIt to ln i efml1ázunk, vOflY akármelyik egyház, aki mmJJi idöt, erői, f<Írot/slÍ,IIO' b SZ/Ilet fordílotI 
v ohut WIl/ása i)ltézmén./Jcire, m'int ez a. bölcs szívú bíró. kiról milUfcn jO!lllldó.~ i, <volfa eliel/ere is ne
héz lcI~lle 1II c{/ntO)H1cmi, vajjon rl IJő/csessége, vn!JY (I szíve v olt-e l/o.fJ}/ol/ /J. 

A z is T.-éf.séfllcle)l, 110011 rendszerezés nélkiil (/ flond%l. csok elfl/Ió (l,.IIyé!.:, ti szfl/I /)·úfl·éle!íl, 
rövül fc/lál1{Jolá~, 1/(/,IIl/nlofsziiUe rajongás leTtet, _ .~ m.inél .~;!(II)(tdrr/)/) lIalohol (t !lo)}(/allwzá.~, mi
né/ köfetlenebb a hit, nmlál szii~-séJJesebb, hogy lerwen olJl o!ap/örvr! II .II, me/:lJen (/ /tí/;ő menálllwf. 
A z 1~n.i.M'I'itl, $ ember flomlolkozá.w, lí.ite szabad, dOJJmái nil/cf/ell,e!.'. f.~/cnéltez .~zdr"yaló lelkét földi 
bilincsek-, va./lási 'Pormlc.~ok mefl nem köti.J.~, ml11ál !é11!Jegese!Jb /('há /, homl .q:zervezetéf jól ki· 
(lolgozOIt .qza1Jályok véd jék, .~ a; szii!.·.sége.~ olapl.evékenysélleket köriilirjdk. 

Tótll György efJY életet fOT(Nfott reá, Jrogy erl.lJházÓ lla.k ezeket (I hilel nem éritlfij, (le (I min· 
del~n(t1J i élelet lehctövé levő Iör vén}/ei t rendsze rbe fogja és kidol"ozza. EflY ékfet forditalI emlha
za tör vénUl'i r c, de Ú!n!, hoav közben állandómt ludta: fl tör vény 1JeflC T{ri.~zl ll.~. Ul/Y is Krisztll .~ 
" tönuir/U ve!le, hOllY az ö lanifcÍ8ailwk szelleme lia/in át azt, d c IÍfm is. hOfl.1J "',,Ioho/ és l/11 lmni· 
kor mh/de/l. lör ve"?1 véget ér. lwlályo menszűlIik, mefékellséne le jdr, .~efJíl.qé!le ('Imarml, S akl.·or jö" 
a .. 1\riszII/S. A z a Kri sztus, (/1.-1 memnondolta. volt, 1I0.Q.l1 ~Ie"t n2 ember VflIf. (/ l örl'ényérf, fumetIl (/ 
tUTV(olllJ V(U~ (I Z emberért. Az a Kriszfus. nki 11yillrm hirdclfe lIIOfU;ról, Itollll ö nem. {orm(lsfÍg. "(1. 
nem lélek és élcf. A z (I Kri.~zt. l/s. aki egy iótáf ~ell~ ak(lrt eltörÖ/lii fl IÖ/'I'b/]/I)öl. de I;e (lkarfa föl
felni (lzI rlZ emberckkel, "og,lj 1Jégüt azok 18 elmondha_~.'f(ík övdl': é l~ é.~ az Af,lla ClW V(I!I!lIIIlk. 

A törvéllY 1'eye Kr isz /u s. A l e törVényeidnek is 1'éfle mosl ml;r, I I' flflllwf(ll/rm "flloU, s im
máron jön suim.orlm (I Kri sz/ I/s. RlI. el/dilJ egJJformlÍlt szol!J(illr;t a förl'PtllJllek h rI KI'inrI/SII!rk, 
-most ezen/riI csak (L J(r;"zl1tsllak fogsz !lzoloá1ni, förvényei(let ilf IWI/JJod IIekiillk. SZlÍmunkra drafl." 
11.'1Creséo a fiJrv(mll, amike/. összegyüjlöUél 11ekiillk, _ uc;modrfl dl'(;{10 IIJjercséJJ (~ Kriszt us, ak,t 
maYa<l1/ak, 1IIell ta lá fiúi. 

18 

S igy clIYeltlHlJdik k.i a 11001/ 1Jeszteség, melyef lávozásoclbrm okozlcíl flel/llii//k, {Izzal (Iz ál--
U, E. XXI. 3, 
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Jolt nyere!tugel. melyel életed példdjóban hagY/J!l redn1..~ .• .A törvény vé~ Knu twt. nlinden h{ov-. 
,tek igazságára", II I vők: tni, h ívők vogyunk n~imlnyájan. I sten végtelen ;6 /Jágdban éli iO(fz!JáooCII~' 
utíbrlll hivők. akik rovalalodat tlW!!t kÖriUdll juk, H'Evők. kiki lek a lelkében azért tllégilj' f ölsír nélra 
" kértIés: " ol itt oz iyoudyf H ol itt oz i gaZI;(Í y , /togy érett bŐ/C8c88étled teljében keH itt JHtOmlOd 
(·z/ rt 'nem,zelcf b ezt {IZ e!lyhdzat, melyeknek pedig oly nagy szii ksége lenne mi II r eád"f/ Hol iH 
(IZ iflrlzsÓ.g, hOYlJ el ke l l 1WfIYnod a-zokat, kik ef/d ig qellned látl ák tÓ1na8zltkat, növéredef., $,jgorO(I, 

l eli/ vér ed b "okol/aid kürM, aki k 1l0Y szerettek, /J akiket 110JJ szer et tét?! Hol itt az 'iUl/n ó!!, hOfnI 
t iHzl e/öid és brtJ'{í/ui(1 elvelizitil~ azt az cildott kezet és flzoloot {IZ áldott sze meket , m ely ek oly biz/,ut60n 
lud/ak korhoi'lli cs olyon 'wf(ÍrozotlWt fe lem elni'lf 

H ol U t az i!J(lZsá.g'! Itt van az i gazság ebben az igében: A töt'vény véue K risztus . m i nden 
hívőnek iguz.~á.flárlf. E z a K riszt l/ b'ban vegződő törvél~y, m elyet mefJlallf/ottál nekünk. ez az ;l1az . 
. ~áu. Ez (I, tör-vellY alup jcin, á1l6, de e!lészen K ri:szl/lsig fe/emelkedő élet, melyet pé/eládbnn elthtk á /
lí l olüí/ : ez a.z igazl/á!J! Ez (I Z egészel~ marJYar é:S teljesen keresztény lélek, melyet bölcs súved mey· 
tuuf f/ foU, ez az i !Jozl/(Í fI ! Te mhuJenek f elett sze l'elled az iOllzsárJOf', s el várJHl lod, ItO!/11 ak ik t,éged 
szeretlek, megé rl.~ék tl~· szeressék ezt az iYO-zsú!Jo l is. 

Térj hál ör ük nYllg(J{omra, I.e megfáradotl szív, beteljese(lésébe l~ elfoYJJolt IJö lcsesseg, tel· 
jes.9éuébeu kiapml/ élet. A Kri.~ztu!;ba/t végződő törvény mutattn m:ked az / gazsliy R O/lá bmt véll' 
zödő szeIIt M a{J./jarországol , s a t.isztr, lelkek Ját/lfllatlt", E gyll ázábrHl beleljesedŐ szer elett egyháza' 
(lat. Amiket it t lU/fJyMI, odafC'llt m cgtnlú!od - tökélet esebb formá.ball, szelltsé!lbelt es i !lazsá!lbOlI. 
S olt 'vdr r edd lt Ic Krisztusod, li Ofil} kézenfoflva érkező lelkedet , o(l a. l érdel)elj en veled (IZ ö röh 
A lya trónusa elé. A/'j CfJYszerr c tör vény és szeretet ds if/UZ8Úg, mert Ö (I Z Ü(!v özüléli ! 

Amen. 

, Jézus imádásának veszedelmessége. 
hta: H. Emerson Fosdick. Fordította: Szent~lványi Sándor. 

KetfélekeJlJlen Ilróbálta. a vilag Jézust kiküszü
bölni: elöször ll'O" hogy megfeszítette, másodszor 
úgy, hogy iuuidni kezdte. Az elsővel kudareot 
l'allott. A kereszt kevés volt R.hhoz, hogy egy ilyen 
ragyogó egyéniség hatását megsemmisítheUe vol· 
lIIt. l'tIint a pilóta, mikor szé l ellenében [elszall, 
1'1 valósiÍgglll annak ellenálló erejét hasznaJja. (el 
ahhoz, hogy Felemelkedhessék, - úgy emelkedett 
fel Jézu s is csodálatos szárnyalásara. A keresd 
nemhogy összezuzta volna. - felemelte őt. 

A világ tehát, esalódva abban a remenyebeu, 
hogy a keresztre·fes·tités utján klküszöbölheti 
Jézust, - a második. az előbbinél sokkal furran· 
gosabb, es egyúttal végzetesebb módszerhez ·folya. 
modott, bogy lenizzlt magaról ezt a hatalmas lelki 
vezérséget, - imadni kezdte. A történelem folya· 
man sokszor láttuk, hogy amilwr valamelyik szel· 
lemi vezér túlerősnek bizonyult ahhoz. hogy erlj. 
szak utján semmisítsék meg hat.ásli.t, t.alűItak egy 
mas ik utat, melyen erkülcsi befolyáslitól és meg· 
Ilitasaitól szabadulni tudtak s ez az ut az imádás 
útja volt. Felültöztették bonyolult metaliúkai bit,. 
tételekbe. tul tisdűnlátó szemeit szakramentalis 
adoral" füst jébe burkoltak. I)OmpÚS ueuthelyeket 
éllitettek szamara. melybell tetemrehivo szociális 
eszmeit. üres miszticizmusban honuilyositottlik el. 
felálJitoU.á.k valami magas oltarhelyre. im:idkoz· 
tak hozza., imekeltek elűUe, búrmire képesek vol· 
lak. csa.k hogy "iSsza ne kerüljön odn. ahonnan 
elindult, hogy no jlirhlls son azokon tlz utakou, 
hol a mindennapok emberei megfordulnak. s ne 
tanithassa meg üket arra: bogyan kell éiul. ~ 

volt mindig a leghatásosabb módszer Jézus kikü
szöbölésére. 

Ha az itt elmondottak első hitás ra ugy tünne
nek fel, hogy veszedelmet hoznak arra, aki el· 
mondja azokat, r;ondoljatok ra. hor,ry Jézus maga . 

mondotta el ezeket ler;először. Ö nem [élt az erő· 
szaktóL Tudta, hogy a vértanuk "ére az egyház 
vetömagja, s keresztjéről, J:inos szerint, így nyi

latkozott: .;ltn l)edig, ba felemeltetem e földről, 
mindeneket waga'.llhoz vonzok. Ezt. pedig azert 
mondá, hogy megjelentse, ntilyen halallal kell 
meghalnia". (Jn. XII. 32--33.) Az. erőszaktól nem 

félt, - az imádlistól annál inkább. . 
Mindenekelőtt azért. mert lát.ta. bogy kortá .... 

sai mikél)J)ell szabadulnak mer a prófétáktól: 
ugyane módszer segélyével. Először: atyaik .rYÚ~ 
Iülték prófétáikat. szembeszállta.k velök, rne.rkij.. 
vezt.ék őket. minden kegyetlenséget elkövettek el· 
lenÖk. Azután: mikor a próféták egyenisé.rűkben 
es eszméik hatásában túleróseknek bizonyultak 
ahhoz hogysem ezen az úton el lehetett volna 
bannl' velök, _ a. mindig rea.delkezesre álló ma
sodlk módszerhez folyamodtak. FineUetek. mI
képpen mondja el ezt Jézus ma,,&! ..Jaj .D~k.tek. 
képmutató irástudók és farizensok! meri ePlh~k 
a próféták sírja.it és ékesitcetitek at: Il'&Ok .I.ro
emlékeit. Es ezt mondjatok: Ha mi atYáink. kord.· 
ban éltünk VOiD&' nem lettünk volna btintirsaik 
a I)róféták vérében. Igy hát magatok ellen teazu:k ' 
bizonyságot, bogy Ual :vagytok azoknak, akik 
meaölték a prófétákat. .. (~[t. XXIII. z9 SI.) -

U. S. XXI. J. ,t 



Jézus Jól látta. bon a prófétzik me&,kövezése 
az e&,yik oldalon, es sírjaik ökesgewse ft. másikon, 
bármll y ellentétes dolognak tűnjenek Js fe l, lénye· 
gÜkben veve ugYAuazt a céH szolgálják: a prófé
ták kikűszöböléE;ilt, menekülest attól, II.mJért a llr&
fétaik valójában kiliJlottak, erkölcsi tartalmú esz
méik &.sikkaszta.sát. Az atyák, akik megölték n 
prófétáknt. és a fiak, akik ékesitgetik azoknak s ir· 
emJikeit, ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, mondot
ta Jézus, s ul'yanazt akarják elérni: a .,róféták 
szellenlét kerülik meg. 

Már életében attól félt JézWJ, hogy üt is ugyIlU, 
iICY kerülik meg. Mlisként hogy magynrá.zmid meg 
az érzel&,ös asszonynak adott sziICorú válaszát, nki 
ugyalIis ín kiáltott fel: .. Boldog llu!h, amely té
ged hordozott, és az emlök, melyeket SZOIJtál", (Lk. 
Xl. 21.) Jézus azonban, mint a villam..lás vagja. reá: 
.. Sőt inkább boldoICOk, akik hallgatják az Istennek 
beszédét, és megtartjlik azt" (u, o, 28.) 1\lintha csak 
hallanók, amint mondj.a IIHlgában: Lám, már 
imádni kezdenek engem is; ugy akarjuk megke' 
rulni ~e&zédeim lényegét. hogy az adoralás ~érzel· 
mébe lovalljak magukat; - ft prófétákat is így 
semleresítették s engem is így akarnak hatásta
lannÁ. tenni, hOirY biilványozni kezdenek! Vagy 
hogy magyaráznád Uleg másképpen azt a jelene
tet. amikor egy ember előtte letérdelvén, .. Jó mes· 
ter"·nek szólította őt. JezllS IJedig így felelt: .. Miert 
mondasz engem jónakY Senki sem jó, csak egy, az 
Isten", (AIk, X, 17- 18.) Az ember valósággal ol
vasni tud a gondolataiban, amint ezt mondja an
nak a~ embernek: .. Tariózkodj attól. hogy az ima· 
dásig tisztelj engem, ne térdelj előttem es ne hívj 
"Jó mester".nek; én feteK ettől; inklibb arról be
szélj, hogy velekedsz arról az illetfornuiról, ame
lyet én hirdetek s ·amelynek forrűsa Istenben 
vanY" Egyszer pedig, hogy semmi kétséget se 
h.agyjon az iránt, bogy az imádástól való felelem 
állandóan szemei előtt lebegett, így kiált fel: 
.. Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! 
Ur,am! megyen be a mennyek országába, hanem 
aki cselekszi az én ·mennyei Atyám akaratát", (1\1t. 
VU. 21,) Oh, bölcs Mester, micsoda prófétai sze
mekkel láttad te meg azt az utat. amelyen az em
be.rek sikerrel tudnak merkerülni téged! Mert 

• ~~d eme századokon által, ápolva azokat a bú
noht, melyeket ft ~ szellemed me&'Vetett volua, 
az egé$z kereszténység számtalan templomban 
egyre hajtoratta: Uram! Uram! 

, Mecdöbbentö dolog, hogy a történelmi egyház 
fll:1lyen egyhangialag imádta Jézust, és milyen rit
ka~, v~tt .ftiradságot magának, bogy megkérdezze, 
V&llOn Jezus ma&& .mit gondolna erről. Nem ugy 
van·e, hon & legtöbb kereszreny két.ségf.elennek 
tartotta, bog~ J.éZU8 örül anua.k.? Örül, hogy imád. 
koznak . hozza. enekeinek hozza, exaltü.lt teológiai 
kif!iezeSekkel beszelnek róla s az egyház ma&,as 
o.ltádra eme}ik rel? ~e~ úgy van.e, hogy a leg. 
több ke-:.~~teny a~t ,hiSZI. Jézus .szomorú lenne. 
mepértödott és relookeoy, ha így lIem imadnlik~ 
~~dez azonban nyilváo'Valóao a lDl kicsinysé. 
&'Unk bizonyítéka e&upán. Kis emberek szeretik a 

• u,aXXL., 

túlzó dfe.sereteket, a hltelgé8t, AJ: adorlieiót. K' . 
b k t I "k ' j'"k 1116111 ere o Ja en ~ e.t elötérbo. kivannak f igyelmet 
és óhajtanak ~lllvIII~YOZtÍAt; nagy személyiségek 
sollnselll szeretik IlZ Ilyent. Mikor eIJ' '' n cg 
1' 1 k kl"" ' t I o y nagy e e , a . ~gye o yan sok ra tartja. hogy kés'l, 
"~eghallll, erette a Gol~othán, mi nem hizelkedhe. 
tunk nek i. Olyan eszmevel azonositotta Illa. "!, , 

bb 't ' I a 81111 . nagyo ,min ti. ame ynek ö csak lIIe<>'tes", "~ ' 
, k "" "' . ". "' I",Je es ~s~. oz~. " .agara ~ak úgy gondol. mint annnk 
az orokkuvalo eszmenek 8Zerltzamarn va. 
k " N t ' I 't' •• y Inlln· 
- I~ara, . em az o laJ la llat, hogy az ö énjét bál. 

vanyozzak, hanem, bogy álljanak melléj. a ' 1"1 
h' d t tt "" k z a .... Il Ir e e ugy ne. 

(Folytatál';a következik.) 

It ' t" ~~ 
, 
• 

. _ A ~e.resztür! Al~a i\later szól Hozzatok az új 
Idok klvanalJlHll szennt. Az Alma Mater annaleszei 
hahi.s elismer éssel bizonyítják, hogy Ti a romÍlu 
megszallas idején példa nélkül áUó szeretettel ~S 
aldozatkészséggel tartottatok neg a székelykerC!:iz, 
túri A lma iUatert es nagyszerűen támogattátok ll. 

székely. unitárius Hjusligot tanuJasliban. , 
ÉPllen ezert, 1I10st is teljes bizalommal és jó 

remenységgel kérjük a kereszt!iri véndiákokat, 
hogy a B e r d e B i z o t t s á g nagyszeru akciója 
keretében egy új, erős nemzedék nevelése érdeké
ben ntinden jó keresztúri vendiak hozza Illeg tehet
sége szerint a maga áldozatat és a székelykeresz. 
túri gilllnazium igazgalósugahoz küldje el a Berde 
Bizottság céljaira szánt adomanyat. Egy székely 
diák 6vi tanulnui.nyi költsége 600 peng-ö. Intézetünk 
ma is ft székely unUariussag ,'édőblistyája. Hogy 
benne minél több erős ifju harcost nevelhessünk, 
segítsétek mindny;ijan anyagi erőtökhöz képest 3. 

Berde Bizottságot. Tlimogassuk mindaullyian ezt 
a nagyszerú nemzetnevelö célzatú mozgalmat. Jel· 
szavunk legyen: Ketszer ad, ki gyorsan ad. 

• 

Szekelykeresztúr, 19.12. január havában. 
A Berde Bizottsüg keresztúri csoportja nevében 

PETER LAJOS 
gim'n. tanar, véndilik. 

, 

j,nÁd:4 I." .L'L· 
'","-.uo ~a 

Wh"ti~j..kd ~ 6-á.., 

""Uiúát iJ~ 1m/á,. telúú., 

NagYllintekl elmélkedés. A Koháry-utca 4. sz, 
alatti templomban úprilis 3-ii n délutún 6 órllk~r 
nagypénteki elmé lkedést tartunk. Szolgúlatot ':0-
gez Szent-Iványi Sándor vezető lelkósz. Az e l ~~~' 
kedós alatt a ... egyházi énekkar és zcuekar mu ko
dik köuc . 



Hireko 
Koloz svári unitárius diákok. 
az unifárius gomlolat é~ az IIlIi/aril/ll szer veze/ck 
lj/ul/lJ)CNIi c.soporljai- '/Ievéúen kÜi>ző"fiillk ti/eket! 

!Ili , 1I/l1/(j'-;lIIlOk, fl för té lllJ{cm megpróbáló lJi· 
11l1I'nL lájzőtt i s v allolfllk 1/ti m!ig éll 'licH/Q/tuk i ll ft 

kÜ /I(' lkezmélly cit, hoUY mil,ltllk m_auyars<Íoul1k és 
/}a lhi'iu llk cf/ymlÍstól el !leln v álasztható. 

EJJpen ezért 1!e'1It {MUll!.; 'véletIeiweIl., hogy 
mO~'f t& kolozsvá.ri. U"dl!Írius J{olféuimn V IlI. QSZ
/ lí/YOIi llővcm/ékei mind (l IlI/ llZQWI/Jyy en ö/j·MIlI 
_ é~' Iwz(Ínkúll/t legeli)s:zör _ jelentkeztek ft hOIl

védel mi katonai szolveHa/ra. Ha IJcdahol m egértet.· 
l ék, hogy nlauyarnak 'vallan i llIC1gUlIlwt fefelőslié
get és á ldozatot jelel/t. houy l!em a béke es a biz
l on,wig ölében kell mefliinket j'croc hiIUlt./wzni. 'mtl
U!Jan!(ígullkra. hallem épIJen olyrwkor, amikor ez 
rJ legkeményebb veszcrlelmct z!i dílhntja rcíllk, -
ú gy azt . az unitárius intézclekblJlt kellett meoér
feni elsősorban. 

S Il(t 'vollw 'valaki még ebbCIt Ct hazúb(t/I, aki 
e ITől (IZ önkénte,; f e/ajún/koz<Ísról /Icm Ct dicsérő 
e/ismel·és, luw em Ct fia tal életekér t aggódó sajllál
I.·ozá.s hangján emlékeznék 'IIIeg/alán, - hallja. m eg 
és ér/se meg az 'jgét: "azért akcir éljünk. akár hu/
jlUlk (IZ Uréi v agylt"k!"' A z Uréi, «ki elveheti (IZ 
éle /iinket ciUybcU!, pá.)"}uik közl . szii/únk km·jeú kö
zül, Ct béke és a biz tol/ ság kellős közepén. - ele 
tltcglar/ha /,jct azt ágyuk eförgésébell, lal/lcok dü
llijr{Jése a/aU, ft ImIcit árllyékáltak vő/,gyében Ü, -

hlJ ÚtJ!) aka,rja,. 
A z () (íldá sa és tlleglartó atyai szc'retele legyen 

veletek, kolozsvlÍri wütcírius <lilikok! 
Sz. T. S. 

Felhivjuk elemi es középis kol ui tnuulóink fi· 
g'yelmét, hog y .az iskolai óv végeztével ismét d íj as, 
zártlu)ly i pá lyázatot h irdetü n k , me.l y nek télll1.lkö
rót a \'erse nyvizsga alkaltnávaI közö ljük. A leg
jobb púlyáza tok o íjúra egyi k buzgó presbiter afia 
35 pengőt a dományozott. A verseuyvizsga idő
pontját később közölj ü k, 

E g y házunk kolozsvari KÖZllonti l\Iissziói Bi
zottsá g a meghívott tugokk'ul kibővítv!) Illiu'cius 
lO-én Kolozsvarl érlekezle le t tartott., UJllclyeu ali 
önúlló h itoklutó·lelkészi állások. valamint a S1.6r
vil nygoudo1.ás kérd&>eit tárgyal ták. l!:gyházködink 
tagjai közül Ke/eme l~ B él a budu pesti gondnok és 
}r'e r ellcz J ózsef közpouti m iss1.iói leJ kéSlZ uyerlek 
meghivást az értekezletre. 

Ala kuló közgy űlést tartottunk a uemrégiben 
Budapestr o kcrüJt széke ly lcú ny ok és legén yek kö
rúben, nkikkol a~, eg yllli 'l,kö%ség e lnök6ége lIlcgbi
uüásn. nlllpján Nagy Sáudor kántor I'oglalkoz.ik 
múr novombor óta. Ez II h1.ltal m as SOl'eg öuálló 
tomlllomi g y iUekezettó u lnkult, ,1\ rCsi",ükzoo dr. Clj ik i 
Gábo!" ős F'erencz J ózsef lelkési".ck minden vusúr
nup délután 6 órakor ti; Ni~úó Húr; tcmplomá bulI 
k lUön islelltiszte.lelet tartanak. A Nissúó H áz 
~yü!lekereti term6.ben tartott 1I1akll ló közg"i·iilésen 
Ketellum Béla gOndtlO~ elnökölt. A megjelentek 

eg yhllllglHlI\ kimondo1.lák. hogy II IHullLl16I!t.i I)á pi(l 
/'"c /"C/lC I!:YVlct Jfjúsuyj Jí. örct tII I'J,wlukitjilk. s c\. 
fogadták n'lo egyházi l'ölmtósug által killtlott alap
su~bÍllyt()rvei".ot()t, llwly uek nlapján Cthlig ottboni 
gyiile kozetoik km·oLe i közön i", dol goztak. A Il)cg_ 
lllH kul út;t oojule ll tették a Kebli 'l'nnúcSlIlLk és II 

kolo~,,-;vú1:i I';gyetcmes Si".oJ'\'ezct el llö kségenek. Ai", 
Ilhlku ló g yülésOll Szell t-J pány i Súmlor 'lelkész in
t l>l.tltt be:n..édet ho:t.tit,jllk . ;; az Qtthon il'ÍlIIU kötI.\
le,'$l5ógekro [igyelmei",tllLtc II mugjololl loket. A gy ü
l&ion d,.. C~ild Gábor és F el'CIICZ ,J ó~~e[ Iclk6swk 
i ~ I'és% t ,vettek, A:t. ulukulö kÖi".gy(ílé.-; Iti", Idáhbi tisz
iikart \"illJ\Sztotta n\eg eg y h ulIg úa ll. _~Iuök: l'óh! 
DŐHe::! (lloJlloródswutm úl'to ll ), 1.11c\nökök: Szabó 
ü la (Homoróda lmás) cs C sctJczi, lstvim (Homoro(l· 
k;u'ílcsonyt'u..lya), jegy ző: V eu'U11 Fm'ene (Bölön). 
t itkíu': Mú rkos András egyet .. hullgató, I>Ót17.1:I1:os: 
No.g!J Siulllol" é n.ekvei"Á'J'. e'llenör: Jánosi Anna 
(Kisso ly nlOs ) ós gazda: I)ulúzs lJÚI I~ (Csehétral
n l). A% új alnkulú s JlIultkújúl'a l steu álditsÍl1 
ké rjük. 

A I.Hula\lCsti Dávitl Fer ClIc Egy lelbe ll fobruÍlr 
20·illl gkdrt Andor teol. m. luulu· tartott érd~kes 
e lőaditsL "Az lUlitáriZ/lUlS SZCl'el )C /j;)'(/é/,y míivelö· 
c[ésföl"l éllcl ébelt" címen. A Hw u bulodik szúzad é.-; 
a megszit.lhhi t~latH uuilúrill!:l verető egyón iségck 
nóprt'evclő munkájat világ ította. meg egyswrü, köz
ért hető, órdekes előaditsábuu. Az estólyeu dr. C~i
ki Gúbor imádkozott. br. !JUllicl Gábor ffioudotl 
el nöki m egny itót, m e\yben megkupó szavakkltl Olll
lókezctL m og (/1". 'PótIt György olhunyt.hó'!. Gyal
lay P ti.]) DOUlOkosué tmukmü"ószllő orgoullldséJ't: t
tel.két.. opol"l\részletet énekelt, zÍll'szót Per CllCZ J ó· 
üSof l{)\kósz mondott. 

E kit.rt Andor, az Eg yetemes Uuitúrius Lelkósz
köl' el nöke, budapesti turtó:t.kodúsa sor :m túrgya
lúsokat folytatott a. budapesti eg)"hitzközscg c!l
nökségével II Buda pesteH megrendezcndő lelkészi 
to\·ilbbképző kOllfereuuia túrg~T áblln. Az eg yhúi".· 
közsóg magára vitilaltll II kOll fere uc iim résztvevők 
c lsi" .. úUÍlsdlús:lt;. s túmogatúsúról biz1osította. al. 
egyoteJUes lelkészköri mUllkílt. 1-1 nsouJó Illeg,~r,tés~ 
talÍllt II MiliSZlió nÍl~.bUll és II pes1szentlOfJllCl 
1o mplom ban l'enclewndö üuue pól yok tárgyában 
follyt lltOtt tárgya.lásai so t'ún. A lelkószi tov.~b~
kÓJ)1.ő időpontjaI úpdlis ::!S--máj us l. PrOg.ra lll~Ur?1 
r észlelcs ismertetést lapunk logközelebbi -szalJl1.I

buu ndull.k. 

Április 3oán, d. u. 6okor 

a Kohóry.utca 4. 51_ alatti templomban. 

Egcr6Seh, ba ll yatele)le ll má rcius hó 2"2·én d61-
elött 10 órnkol' isleutiszlelelot Üu·t úr\"IH.'sorllO";Z
tÚlisll1 cgybekllpcsol VIl P erfl /W;: J Ó'loSof lUiSfziói 
lol.kÓ8z. 
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A DUIIU_TiszlIlIIeIlU Egylllí zkUr március 25. 
uHllj.ín th~Jclölt S ór'nkllr reudkívii:1i körl.gylilü.'!~ 
l'art, 1II/)IYI'0 u kÜ7.gridés i tagok , ... zÍ\·es figyol mót 
reJhí"juk. Délt~1ött!) órakoI' is tcllW'ztc1cle t tudunk, 
nmjd 10 Ól'1lkol' \'(''';7.i ke7.IJctét H gyűlés. A titrgy
soror.lltlwlI II IlIcgiirc.o;ctlctt li s..:t.ségck be Wltó.sc 
S7.en'!J)cl. BcJl1llóan fog roglalko:l.lli Wi. cg)' házkör 
gyűJésű II BU(lllpesL tcdiJctén kídilcsü kör i egy
lliizkör.sógl.' k hitélet i cs 1I1l~' ugí h e lY'l.űtén.l1. 

CséWi E lem ér rlltÍrtli.ik ;ILyúnkria ez é\'l.u;m is eI 
kiildötte "z11l.öLnm péllgÖS UdOlllill1)"IH II jó igYt'
kere/ü l'." bUl.gó unitlil'Íus öt WiskolílS hallglllo 
közötti kiOl>7.t.isr,1, Or. I'i lb Nyircdy GeM. Szelll
!rÚn.yi Siludor és dl'. SZf'II '-/ VÚ It,IJi JÚ:M~Or :üyÍlllk
fia i, lllillt lll. c céh'a. felkért bi'to\,t,."úg. ItZ alidJhi 
főiflkollÍ s te"t\'éreinklld: ítüJték o(ln II fejeIlkitIt 
ao_ 'm !lmrgő ll yi összegt't: [i'o(for Qyulu, He.flcrrii .~ 
Abel. ll/árko.., Andrú!;, '/'nrr Jsh'fm és Tó'" Albert. 
Legyen Jst t)n úldúsa II 11C-IIlC5szí"ü adakozón, \'Hlu
miut főískoliis tesL\'C:l'eiuk to\'ilbbi llIurlkt'tssirgúll, 

Sztikcl y l'öltli tlnihiri!ls leán yok és legim yek 
műsoros est je_ A l'öv{lI'os ba felkcrült székcJy fö lJi 
leÍlnyok és legenyek foghtlk oztll{ú Sú ra 1\ BI'IUISIl i 
Sli ulUcl U n it{u'i us Ifj úsügi Egyesület si k6t'es m is,..
i;tl.iói lllullk1H indított be. l!lu uek c- Ir;ö kifclé is lút
ható e reduu!lIYo 1\\\ II mHsot'os est volt. melyet ja
nuiu' 25-én II S,.ókoly .l!:gyclemi és JJ'űiskolu i 1:I 1I1I ~ 

gatók J~gyesiiletébcrl rClldel.tek, kör..e! lIégy~~,ilz 
érdclclődö jelenlétében. A megje!elltck köztit mint
egy húrom>:7.Ílzan II Ilcmrégell Budup~lre munka 
nWnJni felj öt t erdélyie~ közitl kcrültek ki. A mii 
SOl't a Székel~1 H i lllUUSZ hangja,i ,'c'.ctték be, majd 
PerCI/ez .Józt<cr köz,ponti missúói lelkész megllyi
tójáblUi a z eddigi mUllkússágról szúmolt be. A 
miísor keretében llz u~ü bb fel sorolt !euuyok és le~ 
gt.Íuyek lldtak e'lő költeméuyekct: I sfmiJt IlO II:! , 
SZt/ú6 Id lt és H(Ílhdy Ida (I:lollloródalmús), 'VOI'i01/ 
fl ona (Bouccd), !1f(ll'o ~'i, IlOna (Kadúcs), Csoma l<1u 
(Búgy) , Varg(, Eszti és J(ov lÍCI/ HÓr .. a (Homoród
kUl'ácsonyfulnü, Ger!1ely Julia (Abús fa!vu ), Ko
vács Il ona (Homorótls,-clltmúdon). Solymosi :Mil
ria (Mcclcsür), J(ácIúr Mal'git (Kéuos). Varga l!"c
llerte (Bölöu). Elöadtúk Gyullay Domokos: hó 
atyankfiunak .két mulattató jelenetét. Az "Uj bíró" 
címií dal'nbban Barabás Áron és CI/egez;, l st"úu 
(H omoródkurác.sonyflllva), a "Nagy ésomag" cimű 
jeleuetbcll J( erekes Ida (G yepes), ./únosi. A unu 
(Kissolymos) és P ól.:é D é nes O:lomOJ·ódszeu!.múJ·
ton) ~ZÓ1·l1koz tuWi.k lt haI1I gn.tósÍlgot. Az iW'llepély 
megrender.éso Nagy Síllldor énckvezcl' érdeme. 
Meg kell említenünk Mú,-k.os András és Benczédi 
SándOl' főis-kolás atyÍlnkfiai nevé t. k ik fúnHlsilgot 
IJont kiméh'c buzgólkodnak aZOII, hogya Székoly
föl~~ö,1 felj~tt atl'ufinkut mi udell VaSltrllllp cgybe-
g-~UJtvo éPlt~ék a lUllgynl' unitÍlrius jövonclŐt.. A 
"W-OS ét; li fulu fiai UilhíJko:(.,nak m.inclcn VasárWIJ}. 
l~e, II .. okut hallgo,.talott osztálytalulI mag-yur 
tllrsadul~lU, megn1Iósu.wsu. A kis iillll.epély a sr.e
ke'l)' ero CI; I.Ikl.lrnt meg-uyilatko7.ásn volt, 'l'n-
"aszra eg~' .szílltlutab hellLuLatásúm kÚl:lzülnek. 

A Bru$Ui Sámuel Unituriu!4 I Utisugi Egye
sü let március 24-én délutún 7 óruko!' turt,jn félévi 

• U. t. XXI ... 

rendes IÜYi.gyiili>6ét. lHelym.!k till'gYII 0.7. elnök fő-
titkár és IJé llzlilros b~l.illllolójll. ' 
. . 1~n~tÍl r~ i .. ~Il~s~r~,t rClldc..:cU n Brusaui Sámuel 
U~I~ÜU·l.Uit II J.~lSilI,P E,gyosiilet. mÚI·úi u+.! fl-él1 II ~Li!>z 
o;":I~, J ' ,uz ~pd~kú1-Ch terntéOOll_ E:gyh i17.közstigiink 
(>lllok~ego I," rc;-;:-,t \'cU uzort nlillwgy l:! (!gyh ázi 
\'crÁl-to Il tYllnk~\U."1i1 egyetemben. A1. ifjak köztit 
kb .. ha t\'lInan Je~ent7.k meg, Dr. Vcrc.y -y Pil egye
lÚ I.1lI tlll1Úr U~Y!,lIlkt1U. urt. egyesii.1l.lt lauít('(}luök e 
mell It Hll bt}S"cde.uell a:!. egyhá:!, v-c-zetöi nek CS 11.7. 
egyetemi iJ'júsÍlg lal{dko..:ÍlsÍlnak. i1le t.,,0 ismerk c
désónek j~lentöségtÍt. 

Vitel'. dr. Szinte János mil;iszteri tanácsos 
MAV igíl'tgató atyílukriat 1l. ~:LlgYar Királyi AI~ 
IlIlUvusutllk e ln öklwl yetlesMil nevezték ki . Mind
auuyiunk ellőtt iSJIlI.ll·(! tcs egyházunkért folytatott 
llIunkú!>~ !ígu is. Relllc Jvc. hogy anagy elfogllllt
.;;ígot jelentő megb ir,awsll melle tt er.után is tlr.ll_ 
kíthat időt egyhű.zkö1.sÓgiiuk ős egyete mes egyhá
zunk \mítésél'e. meleg !>zcrotette l és igal. örömmel 
gl'atulúlullk. I s ten iL.l dúS11 legYűlI minden m\lllkú
júrl és eg&.;'t csulúdja életén. 

Vitczi szék i dicsér" e lis mercs, Az űrszúgos 
Vitézi Szék v i/ez Gid6 Béla hírlapirot. II Vite-I.Í 
Henri érdekében kifejtett. az atlagot mess~-c feliiI 
múló é r dcmcs. önzctle ]! és kimagasló l e\"l)'keI1Y~ ,)

géért (1ícroél'ő olismel'ésbcll részesí tette, 
Nádle r Herbert székesfővrll'osi :íJhtt- 68 

uö\'\}uykerti igazgató atYÍlukfiilllltk a hazai ,-adil
szat és a lllezőgu,.dasÍlg fejlesztéso köriil sr.erzelt 
érdemei cli~l\1.erÓséül. II KormilllYzó Ur. a. m. kir. 
gnzunsúgi főt.auiwsosi c imet adolluillyoztn. Gm
tu!últunk. 

Fodor Gyula atyünkfiát ... kolOlS\'1Íri Ferenc 
Józse f 'l 'udolllállyegycteme.n II jogtudomllllyok 
doktol'ÍL\' il avattAk. Ebből az alkalomból szeretct
tel ü(h'özöJjtik és I slen ga.zdag itldúsút kérjük to
Vúbbi muukússúga. His~ziik, hogy egyh:izuuk bu,.
'TÓ mUllkús tagja I~ er.után is. 
e ' Lűriuczy Géza, teol. m. tan{LI', nagybúllylti 
mi ssziói lelkétSz, II bukares ti unitúrius gyülcke,.et 
egykor i pás'ttOl'a március lló 22-én délelőtt 10 óra
kor a Misszió Ház t.enwlomábull prédikál. 

K:ílnokon a megüresedetL lelkészi áltúSl'll 
J(i~' l ' ihurncr ". ádúm6ei 'Ielkósz nyert kinevezés t.. 
A beikla.tÍl~t Végh Beujámill tb. esperes végezte. 

A nyakönyvi ' bej egyzések febr, lD--JIIlÍrc:- JO-i;,,' 
J<eresztel/ük.; Diméuy károly és Sr-cmünyül ~ul~a 
unitílriusok _ ZSll'!,Súnllu- _ Má.thé Gézll U.UI,~. es 
Bilcsi JuliaulUl I'. k, --: Csabn, .L~j os -. B:ke 'l,l~~~ 
I'of. és Fekote Ida UllIt, _ Ildlko - PJUtel.' Las~ 
r, k. és B éther Anna uuit.. _ .Jul ianna. --: V:!",s Sun
dor reL és Kaposi Anna mul. - Alnko, Eszter -
Vu-sus F'erfHlC ullit. és Bajnócz,ki Vilrnu r,,k. -:- Fe
rellc _ Ji'iUöp Lajos é8 Ambrus Eliw ulljtárl~.sok 
_ L ajos _ IlC"Ü gyermckét,. Isterl tartsa meg okeL 
mindl1yÍljUllk örömére! - Halottaink; Vns Ferc~tC 
36 éves kocsis _ Trcpches Olgn. 37 (n'es. Ill. k II'. 
gUfl.d, t;S1.tV. _ özv. Rend DOIllOkoíiué, Dnczó Ju
liullu'u 74 Ó\'~ nyugdíjas _ ifj. SiLntha Lnjo~: I -sL
\'/Írt J hetes, Győrffy Js.t\'lill kebli tlluÍlCSOS 111m el
ső kis uuokája _ szelllhúromslí&,i dr. Magyary 



O.~"'11 r .. 1 eW',s. Ul. ... z.kúrt ve7.6rlilkr.,. _ Siklós Ödön
né. Súrtó Ró ... "ikn 4S 6,·cs. kemskcdö ncje - Cso
"rezi Yillllll 00 CYCS, gondozott _ dr. Irsai Ernő 5i 
6vo. ... rl. ignzgntó -4 Agoston Lcvontc. Zoltáll 7 hó
napos. Agoston Józ.sef k('hlil.uniLc.so~ aria tize
dik gyermeke. A mi egy ig1l1l btcnüllk udjon yi
gU!!7.tllltist n, h07.záturtozóknuk s nm e.lköl tözöttek 
cmlékót mi i .. szcrotdtol őri7-7.ük. 

Tnlluisi Lujos nö s .... Póter Zi'uzsánnl1 életo ;iG. 
óvéhcn olhllll~'t. Egy évti ... cdcn kCl·os ... tiil nl. Uni
/lÍrius l\ 1"iss7.ió Hitz templomának gondozója yo lt.. 
\Iui!líl'ius 610 i'zókely U$!!zony, Ilki It falujából 01-
;;;uírUUl7.0t.hlk körébon mindig úpo-!ta aT. ősi bit 
érzéseit. Az lirYÚll maradt búrom fiú CS a nagy
SdlOlll rokonsúg gFisuiban igaz érzésseJ oszto
zunk. 

E ljegyzes. Agoston Rózsika 6. .. Csubaker ti T~a
jQ6 r endör eljegyezlék egymúst. Isten {LqdÍlsa és 
S7.cretotc legycn a fiatalok Yitllll lko ... ásún. 

Nösziivet ségi Ilirek. Nőszö"etség-iink febrllúr 
I'UÚI' l6·un l'(~_ndkiviiJi kö.'lig~·ülést t;\\'lott. molycn tl 

\11ogiil'cscdot.t !)ón ... hiri Lj~ztség\'o Robol/Y; Piros
k{lt \'ilqaszLoltllk meg. 

Nósző\'elsógiink <iprili>;;. hó 20-ún, hétfő délután 
rél6 ódra lüzto ki ez ó,·j kö ... gyiilését (Y .. Koluíry· 
ulca 4. T. om.). melyet ;i órakor "úllls,zfmílllyi ülés 
üló]) meg. 

SZ(',,'- { /)(;IIY;' Sándor \'czetölolkésl: a N&zövet
ség március 2.'J-i ki ősszojöyetclén. hiMö délutÍln 6 
órakor' az ogyhúzi irodiin "Az unitárizlllus a IlC

"ell'ó''' szompontjából" címen tart c.\őa d úst. Az ér-
dok\ődöket S7.í\'(~son lá.l.ink. . 

PallIt; Lu.kkml1ten túbol'noknssw!l~·. a finn Lot.
I.a S,·ac.l'd Egycsiilet clnöknő.io og~r héti g tartóz
kodott Mab"rlll'országon. Elöadú!;án és a tiszt.ele
lc re I'ondczett h~írom cstaJ'yen IlZ Unit:íl'ius Nő
szö,'cl .. ég. Perczelué Kozma Flóra Leímyegylet. és 
a S ... ékd~r Unitárius Leúuyogylot Illgjni st.Cp s7..lcím
mal ,·ütlek részt. 

SzabÓIré W el"es .Jolán kifiinl('lélil'. Funni Luk
kOIHlcn u.""zony ittléte alkalm{,,-al /I Loltn S"uonl 
érdemrcnddcl tiinteUo ki Szol)óllll l Vcre.~ J dlánt. 
A nlag~'fl r !;wllemi éld tCI·én édékl-s mUllkássilgot 
kiro.iLő test.vél·ünknek. aki a finll ' l1l<1gYIlI' kaPfJso
lat.ok kié pitése kÖI'(i] igoll Illlgy él'(lomcket S7.er
zcit. ői'únte SI7;h'ből grlltulilhllllk. 

vi/éz Vallod}! Alhedné kc.1.imlluka délután 
jaink kordi!h(!on. hétrőn délubill 5-t óra között. !< ... a 
bú.s~.1.ti lallfoh'amot r('ndez. Beiratkozú!>ra S7,únt 
tetszeMI·l.erinti összeget a mag~'8.rkltti g~-ornlek
nyaraltaliIsnak köl\i;.c.güiro rordítjuk. u. Nl/. G.-w1. 

NYUlrlliz:is. Az Unilúl'iu!'l NŐs'l.ö,· ('b;c.g 1941. évi 
knn'lcflonyi akciójának A ... iunadil_.;a (!", n bdoh·t 
adomí.ll~·ok n~'ug'lúZtísn. . 

A) nrllé/c/ck: Oo('clllhol' S-i míi':01·0S cflL és fl 
ka.riH':1;~ rryi vú.slÍ.r· jöved ... 11I1o 72;) P 74 f (l'ós~.1of"es e l
s'l.nmolu.!S II januári i<z:lmhnll meg,i ~ l l.J ut). Ad omú
llyok 893 1). Öss7.űsell l MS P 74 r. 

. 13) K"i(/{f(ho1.:: Vegyo .. ki ad:'ts ok 414 p 13 f. so
I:fllyok 861 P. ÖflS~.()se ll 1275 P 13 f. Il1nrtld\"Úlly 
:14.1 p 61 f, mel:,,:; öss7..(>gnek ogy r('stro f1anc1h-c "nu 
Wlrcwvo ez evi kl\rácsou~' i akoi óukhoz" miL<;ik 

• 

rés ... (' mill'c'ill*' hOllaphnn k~dil kios~.táAl'H ll. reú. 
szoru1takllltk. A t>7,lillHHjilSt meg\'iz"'l:últák: RobI>--
lIJ!; l~iro!'.k:~ m iut yc.nzt.{lr~'i7,sgáló ( ... SeJ)jJi. .IúnQS_ 
ne pCllZlllrl ollcnor. A rc!'zl!'tcs ", ... únuulú.'l összes 
molléklctoh'o1 együtt I11cgtekinthl.'lö mÍlrciu." hó 
folyam ím minden hétfő dólu l ill\ 5_ 7 óra kÖ7..ött. 11'1. 

egyhú7.i irodán. 
Adományok 11·YIlfJfáz(isfl. "Egyh:h.kö7,scg 300 

T~:Bm 100, dl'. Suril1\~' i Edo, lh·. P atuky Fcroncn.{ 
H alú!!z J ÚuOSl1é. H édo)'nÍl'y H ugórl(í. Rovó AJa: 
dtl.l'I1é. Bl\va~ JÓ7..sel'. ~t(lin Rudolf 20-20. S'l.é.kcl:v 
Oyel'mekbarat AsztaltarsnsÍlg. Hnl'abÍl~ Ist.qinné 
U·_lá. Kuti Kilrol~' ]2.30. n omjón "Endre. dl' . Zsn
kő Andor. \'. Vndady Alhcrinó. P orC7..c1 nö\'Órek. 
Péterffy Julia, Ujv!Íry Lásl,ló. Elöd Isbílllué. Ö'I.\'. 

Dohieczk~' Sillldoruc.. Dimény MÓ1.(lS. Csi:lléry Kili
mán. özv. B e llo\"its I mréné. Baue\' Tmro és neje. dr. 
LukáC-'! Vilmos. Koresztóly Domokos. dl'. ScbiHer 
EJ'inö\lé. S7.ékely "(.;\'[1, özv. Rádnly JÚno,.lIé. GátllY 
Fülöpné ] 0-10. BeloYÍlry Is-tvíl1111ó 9. dr'. Gal Jenö 
8.iO. ör.v. DC{lk Ál'ollll.é 6, Cs iky t\ nd r ás. R.ediger 
Klil'oly, Fodol' B&l'a. J{i sgyöl'g~' SáHdol·. Toni!>ell 
Róbcrtné. Szúntó Hen éo. VlldÍt S1. KílrolYllc, ifj. 
Székely S{md 01·. 1-.fú.téffy Zoltún. C'intkfli Jenő. Pot.. 
gÍlI' T~iJlótué. 13arabús Irl11f1, Ki sbaláz,. Károh·né. 
KitInoki Kis...;; Jenő. özv. K úlnoki Kis;; Jenőué :J--.--.;. 
dl'. S7..il Sz Anna, 4.60. dr. Mercs ... Károlynó 3.60. 
Ci'ik~' GÚhornc.~ Mikó Jó ... sef 3 ...... 1. Koltai Benőné 
2.:".10. llnj(lu HClll'ik, Ö7.V. Gálf~' T~ajosllé. öz\'. Nyi
red .\' Gé ... Í1né. dl'. Rúkóez~' B&lúl1é. ÖZ\·. Sámi Lús? ..... 
lőné. L ovús.zi Mitrtonné. Jlíki Núndornó 2-2. dl'. 
Kelempn S{lndOl' 1.30 P. ös.w.csenl 89:1 P. (A n Yllg"' 
táziÍst következő "z,'tmlll1.khun fOlhat.,iuk.) 

A z U nit:íriu s Kou fc re nciöís T líhor lipl'i.lis hó 
11. 12. 18 és J9. napjain ladja II legközelebbi kon
for el\(; iI'd:ít. A konfel'onciún 1, jféz Gid6 Bela d!'nöki 
!llC'I:myilójH utún "Az Ulliflil'iZ1J1uS tJ,~ lI Z erdélyi lé
lek" cí\l\('U Sülő NarJ.!/ Lúszló SZűl'kN.<ztő. Az 1/IIi/(1-
rizm!l.~ manym· ker.~zléllyséfl" t'Íll1on Szellf- / llúI/Y; 
SúndOl' ,·ozotö 1e!lké>lz és "A z Iwildriz"'lIS c{JJ}ele· 
1II.e.~ lJullá.,·" címen F't're llcz .JÓ'l.sef köz!)onti misz
i'z i6i !olké. ... z tart c'löadit"t. Millcl('ll clőaditst ithitat 
'·C~.()t bl' és "itIl kÖ"oL A7. eliínfJiÍ~nknt a Kohiil'Y
II tcUi.tOll\plombnn turUúk 11611 1bíl1 ,j ól·/li kezdet/ol. 
A 1/.-I\I'Ó ülŐIHlú;; nbin, lS-lin, il tz'lbol' hölgytag,iai 
teú!. "wlgidllllk ft-J. A w' ... c föség c~.titon ii< meghí\' 
és szí"c<:ell Iilt. milld en kii. A telÍ1loz mindc.nki hoz
zon 1Il1\/{lí\'lIl~ kcn~·e l'ct. és cukro!. - Április I9-óu 
I'cgg('l 9 ómkol' il. konrel'cllciút iirlllcpi i.stenli"zhl-
I ... t zúrja ho. amelycn igét. hil'lI('t Kereki Gábol' 
lelké:;;,l. 

várja a Székelyföldről feljött 
leányokat és legényeket. 

unitórius 

Gyúlés minden vasórnap 
délután 5 órakor 

.... " U L' __ _ 
mU4'ZlO ~ 

Budapest, IX. kerület Högyes Endre-utca 3, sz . 

U. É, X XI . 3. " 
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Istentiszteleti sorrend április hónapban: 

H o L 

A) Templomokban: 

V., Koháry-utca 4 ... , 

o o 

" ,. 

.. " 

" " .. .. 
Misszió liáz 

IX .. Högyes E.-u. S. 

" " .. " 

" " 

" " 
B) K örzetekben : 
MÁy-telep! prot. inlaház 

q V idék.: 
Rákospalota 
MÁ y t. iskola 
Budafok ref. templom 

Sashalom 
Kossuth-Iéri iskola 

Pestszentlőr!nc 

" " 
v·,~-." .. t ' , . - t·_- ~ 

Csepel 
Peslszen terzsébet 
(Erzsébe.l-út! iSk.) 
Dunapataj 

• 

" " 
Debrecen 
unlt. templom 
Egercsehi 
Felsögalla 
t·cf. t!!mplom 

• 

• 

I,U, II d.e. 9 Barabás István 

5, 12 • • Szcnt.lványi S. -
" 

o • Kereki Gábor 
5, 12 d.c I I Barabás István -
6,19,26 • o Szent-Iványi S. -
2 Rrudbl il u.6 • • -

5, 12 (l.e.1O dr. Csiki Gábor -
26 o o 

6, J9 • • 
5, 6,19 d u.6 

• o 

Fercncz Józscf 

• • 
12,26 " " dr. Csiki Gábo r 

5, 12 d.u.4 Ferencz József 

12 
5. 

6, -
3,5,6, -
II, IfJ ~' 

" , I .:l ~-~ "' ;:; '" -" " - iS _ .. . "" --. ...: ., .. " 
~.c'--. 

3,5,6 -
I 

12,26 

d.u. 4 

o • 

o • 
d.e. l l 

• • 

d.c.9 

• o 

• o 

d.e.IQ 

hd.u.3 

Barabás IstvAn 
l egAtus 

Fcrencz József 

Pelhő IstvAn 

• • 
• • 
• • 
• o 

Kereki Gábor 

Kereki Gábor 

6, • d.e. lO dr. Csiki Gábor 

~ d.e. II Ferencz József 

~ \d.e. II dr. Csiki Gábor 

- Alilbu"lott dátulIlokon urv II csoraOS"l tils, • • 

-
UNITARIUS ÉRTESi TÖ 

Fe la lös Sz.r kesztö: Szent· lvanyl Sandor 
• Fale lös k iadó : Fe r e ncz J ó zsaf 

• 

Szar kasztö ség és k ia dóhivatal 

B udap ast, V., K o hAry -utca 4. Ta lafon 117-1529. 

Megj e le nik m i nden h6 l5-én. 
EI6fi zet éli dij egy évre 4'- P. 

A. lap tulajdol\osa. a Budapesti Unitárius Egyházközség 

A lap alfogad ••• a I6 flz . t •• re ket.'az. 

Nyoma tott Máte Ernő könyvnyomdájában, Bud, 

Hivatalos 
o resz. 

10;)- 1942. U . P. I\Zíllll. 

PÁLY,\'ZATI HtnDETES. 
Púl yúzutot hirdete." a buda.posti unitúriu~ egy

húzközsógben mcgül'escdet.t. és U ud u.pcst szekc.'S fő . 
\'/L ros últa! jll\·lIdalmazott. 

vnll lislnn i ló-lel készi tHl:i8ra . 
P ili yú:6hatllnk lelkészi okle\'éllel rend olkC"/.ö 

le lkészek. 
A pályúzati kéré$h ez csalol ni kell: l . A lelké

szi oklcvcleL 2. A1, eddigi szo.lgúlutot igazoló Ofl 
lH'J.rI:s i biz.on y ít;vú nyl.. 3. Esperesi hizollyít"únyt 
arró l, hog~' II pú]yllzó nem <'lll fegyelmi vizsgúlnt 
alait. I 

Ja\'adn lmtlzÍl.sa: 254 pengö havi alapfizetks. 10 
pengő köz! ekodési segél~', 59 pengő hlkúsP·~IIl .. 

Kötel ossógeil II Szeryczeti S7.0báJyzat l . 59. §_ 
bau foglaltlIk 1l1al1ján az egyházközsóg határ01.za 
Illeg sa jút h nbísköróbell . 

P ályÍlzati haláridő: 1942. március hó 25. 
A kellően fc lszcreJt pályilzntok az Unil.a r ius 

Piispöki Hivatalhoz nyűjtalHlók bo a fentir i ha
hiridöig. 

Megjcgyczziik. hogy ll. szőkesrőYÍkros esak 
kezdőfizetést ad ős az azelőtti szolgálati éveket 
scm II f izetésb<l', _'Icm IL nyugdíjba nom számítja bo. 

Kolozsv iII', ] 942. milrc ills hó ri -én. ) 
.JÓUtn l\liklós s- k. 
unitá rius püspök. 

• • ,'-', "J' ,. " .. ' ., .~. , 6,,"';":1) j ';f lig\d ... apr.1 u:'.. d <.lv.)j t./.l r i.. .. .. '" 

nlún yok (oly tak be .rulHtár ét; februitr hó folyamún: 
U j vúri Lúsz.ló 1.50. Pétc rffy Gyula 3. B orsos Zol
UíllJlé 20. B arnUl'!!:! TI"I11<1 2. B. PÚ~ ! Mária l. Lux 
Ernő 2. Csatkai Jenő 5. Kóka Is tván 5, Varga J ó
zsef 2. Széke ly Fercnc 2·, H ncklcr Arl.ur 5. R obO'
llvi Piroskn' l . d,'. SlIráTl~' i Edo 10. d r. S em e rédi 
S~'il\dor 6. Kis!' 11'1.>11 3. Rildul y J únosnó 5. Klein 
Géz.a 20, dr. SuJ"tlllyi Ede 10. B. p ún "Múria .1. Szin 
te Ferenc 2. P éGsi Tván 5. Pétc.rfy Julia 2, vitéz dr. 
í3z.inte Jilll Ql1; li, lGulúr F eren c l. G:",armnthy l\f ó
í".C-!; 8. Szilúgyi A r t lll' 10.1I1iklósy J lí.nos 6, dr. Nagy 
DéJa 3. SigmoT\(! Simdor 4 pengőt. ÖSszesCl\ befolyt 
a kót hónllpban 151 P 50 fmér. lsten tddása legyen 
n nemesszí v li adn.k~/.ókon. ZsigmQ?ul pénztáros. 

-
Utánaküldés kizárva I 

Uj • elm: 

, 
'lest, VIIl. , lózsef-u!n 61. - Telefon : J-39f-59 . 

• 
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