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A. következő oldalakon a Duna-Tiszam"",ti
unitárius egy házl,ör életéről olvas hat néhány
l eljegyzést a kedves olvasó. A. krónikás a
ból és a jelenből szedett össze adatokat. Neveket
is olvasunk, akik szerepet játszottak, vagy hordOz!l1,ak ma is, a '1nagyu1'országi unitárius élet-

.,.,.!t-

ben.
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E z az összefoglalás nem lé1l f el a történetb 'ás igényével, azt talán máskor majd elvégzi
valaki. Csal, képet akar adni a kilencedik eiIYltázkö,' étetéről, mely több, mint húsz, esztendőn
k eresztiil, Mt a K;,'átyhágón - egy kissé távolkerült a többi nyotc testvér egyházkör éte/é/ől.
TÖ1'ekvései és küzdelm,ei az egyetmnes magyar
,,,,ilá,~us életnek részei, mety/öt létekben ne'"
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U,..edJx>n ha sUtri. Vii't a

Duna-Ti...~..:am.em:i

unitáriu,s gi)ndnlatnak, $ EiSper'cstt, JÓ7...an t.f.íkr
l6Et, €gyhAzf kfuUgyiga?,ga.t.6n.ak ls rmeg"'IM2~7,.

v-ttAk.
Az egyhAzköri közgyGIks<kro kb.!?Jllt <;<"""..,1
y.l€n ...... " ha képét Mjá" a ti:úa.l, de fl>jJI'JdQ""""" kör émtknek. SajlltlO, bngy egyMrunk
Fgyc;f.i'm.e lW1l mfnd.en v()na.tkD7.á.sban ife:~
tri • prohl&nAkal, s az egy.. gyflmk€?.etEk:ben
• lelkész é. tanltbl ...."ru;lyl váltmJiook gyaknmAga, • komoly éa "'rv""ru munkát lll€gakadAlymla. Az 1007. évi körl közgy!1léore előter
jes7.relt eSfl')re.1 jel€ntéaéoon .!fWLn MlkJ&. panas7.lrodlk a?okra a teotvóriet(en tárn.a.d4J!okra ,
,,",Iyek ~ gyhA7. unkat a teot v'rtel€k.,..etEk r éswkrlH érték. Célklla,~.t é.,. h Itvallást ad .,." ,koon
ft rövId mondatokhan , fl')dig : "mi a békesl!kg
eVlUl géll umát nem harci riadóval hirdetjük , ha.nem s7.elldség'gel é. önrnegadáBsal : 8 ebben őt
köve.tjU k ft Mesrert, ki az ő békességét hagyta
mJnékUn k : nem 6gy, mint a világ adja . Ne háborodjék meg a?ért a ti s7.lvetek. fls ne féljen !"
- Barabás Iilt ván egyhAzköri jegyző . hiXImeZií..
vllsArh.elyi lelkész, akinek munkásságáhm fű·
. Ildl k az egyházkör terOletén két unitári us templom felépitésének a munkája : H6<lmeWváBárh~ l ye ll és Dunapatajon ; 1906-ban, mint az Uni-

,

,

Józan Mildó.
a DutwJ-Tl,,-a.e.tí egyJ.ódl..ör .k6

Hp".'"

tárius Egyház c. Iap mellékl ete adja közre : "AI.
unitárizmus helyzete az Alföldön" c. tanulmányát, melyben az alföldi unitáriu s misszió nehézségeire mutat rá. Sajnos, hogy az egyház.
kör hét unitárius felekezeti iskolája, r észben
a mostoha köriilményeknek, részben az egyház
által is támogatott állami szekuralizáló törekvéseknek, - a füzesgyarmati kivételével, mely
még ma is derekasan állja a sarat , - rendre
mind áldozatul esett .
Az egyházköri munkát megbénította az 1914ben k,itört világbáború, mely az egyes fiatalabb
. zórványok közül többet örökre megpecsételt.
Az összeomlás után új feladatok elé állíttatott
az egyházkör , s az alföldi misszió kérdése egy
kissé háttérbe szorult, a Budapestre és környékére menekült s ott letelepedett erdélyi unítáriusok sorsa mellett.
Amikor az országhatár mesterségesen emelt
oszlopait ácsolták. a Királyhágón inneni unitárizmus magára maradt. A trianoni Magyarország területe egybeesett a Dunar-Tiszamenti
egyházkör területével, sőt az egyházkör régi
sz6rványai közül elvesztette a Szatmárnémeti,
Nagyvárad, Arad, Temesvár vonalat, mely a
megváltozott körülmények következtében a kolozsdobokai körben élte tovább életét. A buda-
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id. báró Daniel Gábor dr.
G

Duno_Tiszome nti egyh6zkör .1,6 :,.lügye I6
gondnoko.

pesti gyiile.kezet, mety az egyhá.z.kÖT magja v~
s eg) lris é rnindig és ma is. leányának és gyermekének rel in-tene és tekinti a vidéki már öná"óeuJt gyGJekeuteket, hatalmas Vá.JtOZá.SOn
rr.ellt ken- dÜl. .Az erdélyi menekűlt unjtári:us.
vezetöréteg iu telepszik meg, s a budapesti
gyülekezet újjáS'UTVeutt negyvenkét tagli preshitb jnma valóban unitárius és magyar értéket
jelenlett. A bod3.pesti lelkészi kar szama is állandóan gyarapodott,. a t.enyleges splk:ségnek
megieleJően . 1920-ban, amikor a hódmezővásár
helyi egybázköri közgyűlés egybegyüJt, Budape8UJ'J JóUJJt MiJdós mellett Biró Lajos a má9OdleIkész, Hódrne:töOO.!árhelyen BaTlJbás István.,FüzesgyarmatOft K inaes J.ás:zIó és Polgárdü:ia>o Kozma Zoltán lelkipásztorok állnak őrt
a nyáj meDetL Az emlitett egyházköri kÖ2gyÜlés 1920. jáJíus hó 4-én Józan, Miklós esperestp
púspoRhelyettes:i hatáskörrel ruházta fel, mert
a megváltozott körülmények következtében

az.

érintkezks Erdéllye1 teljesen megszakadt.
Ettől

az időtől kezdve az egyhá.zkölTe, mely

életünk törvényes rendjeben a másodfokú hatóság szerepet töltötte be, • mint ilyen
a történelem folyamán mindíg értékes és eredményes feladatot tudott betölteni, a harmadfokú v.erep is a vállára bullott, melyet akarva
egyházj
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Kovács JÓHel
o Duno-Tcszomenh egyhózlcót
eW felügye16 gOMnolco
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nem akarva, válla lnia. ke llett. A pÜHpőkh.cJytt,..
ta mellett egy egyhá?,1 Inl<w blwtu.ág mOkö·
dőlt. ""'ly a (onvn<abb egyhá?,i kér dé""két meg'
be:87klte. lJ egyben a cwmka OTlJzág tctUltU:tl '-Iű
egyházi tanÓ<:M!!lókat I. egybegyOjtötte. Ei fi
taná<oadó teolÜlet k""ziU elő 1923·ban dr . T6th
György egyházi tank.c~, JléVeit unlt.árlu~ egy·
hbJogWf.zunK munkálata.IOOn azt a. IjZűrvtz.l,1.J

*zabá,lyzatot, mtlyct az 1{123.. ban tartott egy·
házi főtanác, elfogadott 52; 1023. oi. a .•• mély
a megalakitand6 " az6ta h~ mUködő lJ1'litÁtJuít
Egyházi Jg ..gav, Ta"ác. jogalapját blitooi.
tolta. j\ ?, IJnll.árfu, " gyházi J.'igaV, 'f anác.
J924 . .:.. i júniu" hó I~ ·én tartja alakul6 (i lli.Ól.
melyre" é"""ka ""ozág terll lúl<" élő égyhá i/
tanác""""k nyt-rt:ck frléghi vMt . • k légé.zíU..
'"Iytán "".óta több 0IkaI6",,,,,,1 tJivU It. A I~ua,..
peoten frlcgtartólt alaku ló gyOJé.,ő1 aZ Un/tánu" erte«'rtő 1924. évi júnluH hó 15-1 kl

.zám'"

ban wteket ólVMhatJuk: " h!"rlé:K 4 MU<'fV(;",wtfl(;k
v.:gltges mt>galakít.áHa. aúrt vrAt fÓ(JI.VS. (fiún.

". fogja képvt..lnf " Magy. rM.zág(m blő uni.

táriWJök bdtkeft, if,.

1~'Ht.gy!l.í"' kútmárly,

a u:"tvl.-t..

Budap •• ti unitórius t. mplom

1890.
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egybiz.a k főhatóságaí, angol és amerikai unitáriU8 szervezetek előtt. A mi Iga zgató T anár
CSu nk, mint a magyarországi unitáriusság egyh ázi !őhatósága , azt a szerepet Wlti be. amit
eddig a Kolozsvárt székelő E . K. T. , illetőleg a
fö t a n ác8. Attól - fájdalom - most - lélek ben soha - , de adm iniszlt áció szempontjából
el vagyunk szakítva s éppen ezért, hogy az egyBéges szervezet ben egészséges életet élhessen
ideszakadt egyhá zkeTÜle tiink, a Magyarországon él ő főtanácsosok tagjai ból megalakult az
Unitárius Egyházi Igazgató Tanács." Az alakuló k özgyűlésen a püspökí vikárius Józan Miklós mell é világi elnökké megválasztották dT.
Haj6s Béla egyházköri felügyelő gondnokot. A
tisztikar tagjait a k övetkezőkben állították öszsze: titkár Bíró Lajos lelkész, egyházi j egyző
Barabá8 István lelkész, világi jegyzö : dr. Dézsi
Fer enc, jogtanácsos dr. báró Daniel Gábor. Há rom állandó bizottságot alakítottak , melyeknek
elnökeivé az alábbiakat választották : pénzügyi
.dr. Míkó Gábor, neveJésügyi dr. Gothárd Zsigmond, jogügyi dr. Tóth György.
Az Unitárius Egyházi Igazgató Tanács eleinte alkalmilag, később évente legalább négy

alkalommal tartotta és tartja rendes üIéseit,
szükség szerint többször is.

•

debreceni Szabó József 1826
a : deb,eceni egyhólkóu'g jóteveSje.

1892

•
•

Unitárius lmahá. -

A mego.lukult Igazgató

Polgárdi.

T lUlIÍCS

mellett, a Du-

nu.- 'f h;zamenti egy bázkör tovább fo lytatja

II

lllaga életét s egyházköri közgyméseit, hol több,
hol kevesebb é rdek l ődés mellett tartja meg , 8
az elmu lt időbe n egyszel' vagy többször II következő helye ken ülésezett : Budapesten a Koh ár y-utcában és II Misszi6 Ház te mp lomá ban ~
Polgárdi, HMmcz6vlÍsÍ1l'hely, Füzesgyannat,
Déva ványa, Debrecen. Pestszentlörinc. Az egyh ázkör világi ve;t;e t~sé b e ll az elmult idG alatt

lmahá. Oo,U

"'0

Dévaványa.

4, dr. Kov6cs lajos 1.111'..,
Borsi láno. gondnok.

•

•
Füzesgyarmati templom, iskola
és lelkészi lakás - 1902.
az alábbi változások történtek. 1920~ b a n Józan
Miklós esperes mellett [{ovács J ózsef t égJagyáros, h ó dmezővás árhe lyi gondnok, egyházun,k
egyik legáldozatosabb fia és dr . Hajó8 Béla,
ny. miniszteri tanácsos , a budapesti egyházközség el ső alapító gondnokának, dr. IJajós Jánosnak fi a t öltik be a fe lügye l ő gondnoki tisztet .

Hódmez6vásárhelyi templom. 1911.

- ~=

Józoefel még az ~hMko.· Il\egali.itul!Mlroi' 'vóla ..totlák Illeg ld. MM banlel G!bor
""",á ggyűlésíJrep",eelilvel egyid<>.Jűleg, ákit e
tisztében dr. 1l<tj6$ &!la ~tett,
hu ....
é\-ek d..""án az egyháikOi' tell\gye15 gOltdnold
kara megúJ\..lt. 19W-hen <if. ll ' Ma lemot,d
tisztéről ~ helyébe 19~-han Viméity MÓZeó In.
Kil'. postafőígazgatót óltitjá aki e munkakört
sok áldo<att.:l ,ieelte 193i-íg, amikor Úuté.'Ől

JóZlrei', akft pal>
nai b. korában, közel • ozázadik esuend5boz
lemoodott. 1927-

j'í",>áó$

az egyházi éil a közélet lerÉn szerzett érdemel
e!lemeréaeúl M.gYa1~zág · ormá 'l!<\la In, klr.
l;.", 'm~ötanáoé088á ·n . _ t '
.lhu
,. a
ko"v<'t>kező h
, 19' ·ban vála.ztj4k 'mej( lt<,.
'lyére ilr . .,;t.. ií"""", Gyorgy, lOr" köZl<>!lYző,
m.
. k",~'főt.:náo805t, .kl • tisztét 4I>Ma
lailk.aatl.:n l:il\zgó>.!ggal és példás &deklő
dé.oe'! tölti bo.
i!;

E _oknak nem lehet az a. felada.ta. Mgy ~,
egyMzkOi' életét l'észlet",bon ..mette6oe, ....1<
azok,.a a kapoi!<ilatolmo akar ....., . tatni., mClY
Jogi és ,",em~ Vdl1a.tkOOi8$O,b&n egyltázkörii....
ket és Igazgató ''ronIlO811nka.t ~-beka.pcoolt&.
Az 19azgató T.:n/toa t&gj&l ég}'há};i _ _

nriooaégüllben t&gj&1 'Volt&!< az ~'házkÖ'l'i k&>
g)o'Űlésnek,

de

mmt

fÓt'Um, annak
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Pelu"ln. KOlmo Ró",
"-Iz~.'''' Ur tili .

Sl:i .. . , .. . , ctlqr ie;'
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felet::te lS l1lottt Jr , A b1i hón...
m öd
k&lOtt 11. multht n m
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g)o"mi>;t

""'Sicl<lóec

bí=. \'ol m~
.q; c:t AJ; alibb
em . el 1111

sávaJ azoknak a der ék unitárius embereknek,
akik mint egyházi tanácsosok a megcsonkított
ország területén hunyták le örök áloIlU"a szemüket és találták meg földi nyughelyüket. Emlékezetü ket. kegyelettel szívünkbe zárva fogjuk
megorlzll1.

_.

1919.
id. báró Daniel Gábor dr'J a 1nagyar képvi-

selöház volt alelnöke, egyházköri feliigyelö
gondnok.
19Z0.

Malatinszky György.. v . országgyűlési képviselő, dr. tJrmösS'lj Miklós miniszteri tanácsos..
(l. Dávid F erenc Egylet alapító elnöke.
1921.
dr. Székely F ertmc, ny. igazságügyminiszter..
a budapesti egyházközség nagyérdemű gond11Oka.

1922.

id. Molná-r JáJIOS, ny. ádámos-i unitárius lelkész, dr. K ozma Jenő, ny. kórházigazgató, Tö-

rök Sándor, miniszteri tanácsos, lJrmössy Kál-

mán pénzverdei igazgató.
1923.

Székely Ferenc, ny. müszaki főtanácsos, dr.
Költő Gábor, kúriai biró, volt egyházi referens,
22

Debreceni templom 1928.

-

egyházunk ttagyérdemű fia, dr. Kaáli Nagy
György ügyvéd, v. országgyűlési képviselő.
11lU.

Iszlay Gábor int éző, volt egyházköri
csi képviselő, Arad.

/őtaná

1927.

Kovács József tégkJ,gyáros, egyházköri f el-

I

ügyelő

gondnok, Hódmezővásárhely, dr. Vass
Miklós gimnáziumi tanár, megbízott vallásokta..
tónk, Kaposvárott.
1930.

Balázs Ferenc dr. postaigazgató, szórványgondnaIcunk, Miskolc, Bor;;ély ChJörgy ny. tanár, Zalaegerszeg, Szent-Iványi Józse! ny. járásbiró, Kispest, Szent-Iványi István postamester, volt egyházi jószágigazgató, Vámospércs,
Orbók Mór ny. tanító7cépző intézeti igazgató,
dr. Pálfy Móric ny. földtani intézeti igazgató,
budapesti egyházközségi gandnok.

•

19aL

Botár János ny. postaföfelügyew, Szolnok,
Gálf fy János ny. szőlészeti és borászati igazgató, Eger.
1932.

Borbély Sándor ny. siketnéma in'ézeti igazgató, Vác, dr. Nyiredy Jenő ny. egyetemi tanár,

•

Az Unitárius Misszió Hóz temploma.
Budapest, 1929.

\

Protestáns Imohál.
Budape.t. 1'32. - A 1c6polna a magyar 6t1om"cJulalc
tulajdono, hOlln'lj'lc CI pro'.stó" ••9yh6~ok . Havonta kf'
ollcalommol iH i. unitó,iu. illen'iu.,.b ,., forlunk.

BOllhyány Ilona 9r61n6
o "YdapH'i 8gyhódtó"'g jóle,,6j_

'14Z - a '21.

1933.

Pál Ferenc ny. tan/eWgyeli!, Székely M6zes
ny. erdő/ötanácllo8, egykori dévai szórvány.
gondnok, 8inczky Géza ny. tanár, Keszthely.

a btuJopati egyJuúköuég gondnoka, az Unitá,..

ri.w.s Jti.tszW Ház Bizottságának elnöke, dr. lokodi Sándor Balá..., ny. honv. /ótÖTZ3OrVOS, dr.
Vrmfjuy Károly ügyvéd, Gyula, dr. Molnár
lertó ügycéd.

1935.

Faluvégi Áron

ny. postalótaniícBoB.

1936.
Gál Miklós ny. lelkész, a bluJapesti euy1Wz..

község lelkésze, később pénztúroMJ, vitéz Fel·

•

Emléktábla
o budape.ti te mplomh6z falán.

szeghy János ügyészségi elnök, 8zÓTványgond-

nak, Pécs, dr. Hajós Béla ny. miniszteri tanáC80S, főgondnok helyette8, Szent-Királly; Zoltán
ny. honv. huszárezredes.
1937.

Kincses László ny. unitárius lelkész, Füzesgyarmat.

.,

Pestszentl6rinci templom.
1936_

1938.

dr. Iván László lelkész, az Unitárius Brtesít ö
szerkesztője .

•
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.. 'em voltak egyházi tanácsosok. de fe ljegyez.
sük még az alábbiak ne\'eit is. ak ik munkássá.
gukkal emlékezetüket az unitárius történelem
lapjaira felírták:
19:.5. hcrocg .:erémi Odesca1chi Art1lt1r~ aki.
nek alapit'\"Ílnya felh asználásával vásároltuk
meg 8 magyarkuti nyaraló telkét.
1926. Perc::cl Fcretlc"é~ sz. leveldi K o:::rma
Flóra._ az uitárius Nöszövetség alapítója. el.
nöke. ismert írón6 .
1928. Ló!i Jet'ö ny. föerd.ótaDácsosJ a debre.
cetli leányegybáz e1s6 gondnoka.
1929.ö::::tl. Be"i~k:y Gábornéj &:. gró! Bat·
thyrilly nOtU1-.. a vértanu miniszterelnök leánya.
a budapesti egyházkÖzség nagy jóltev6je.
1939. t.-ité:: iménfalt>y T ihamér m . kir. tábor·
nok, a székelység egyik nagy fia.
1934.. Bodoczy 1Mbor m á \~. főmúvezető. a bu·
dapesti X. kerületi szór vány alapító gondnoka .
H a számba \'ettük azokat. a kik elhunyta k.
nem les! erdektelen felsorolni azoknak nevét
sem, akik ma az Unitárius E gyházi Igazgató
Tanács tagjait alkotják; s mint egyházi ta nácsosok. tagjai a D Ulla_Tisza me nti unitárius

Kézimunka délután
a P.rczeln4 Kozmo Flóro L. óny_gyle. magyarkuti
nyaralósón 1937.

A nevek után feltüntetett évszámok a megvál asztás évét jelzik. ott, ahol ezt megáll apítanunk s ikerült .
d r . Ádám Dénes 11y. járásbírósági el1Jök~ Budapest, 1909.
Á rk08sy Zoltán O. T . I. vezetó~ Sopro1l, 1920.
Barabás István lelkész, Budapest, 1912.
Barabássy I st ván 'ly. I:uriai biró, Budapest,
Bar t ók Géza lelkész, országgyüléai pótképviseló,

egyh ázkör közgyűlésének :

Polgárdi, 1928.

•

Beke Mózes ny. szIv. elemi iskolai igazgató~ B1V
dapest ,
dr. Bellczédi Ló8zló a Magyar Nemzeti Bank
/őe11enóre, Budapest, 1921.,
Bíró Lajos lelkéaz, Bód7MZŐ1Xi8<irheJy, 1924-,
Botár Imre ny. fögimnáziumi tanár, Budo;pe8t.,
1931.,
dr. Csiki Gábor kiirlelkész, m . kir. korrruiny/ótaMc80s, Budapest, 1921.,
C3ipka Odim rortJényszéki Ia1uicselniik, Bud.<v
:pest, 1933.,
CMYIIgOOJf Géza ny. járásbirÓ8Ógi elna7<, BaJa.
ÚYtl8zerJUd, 1909.,
Daniel Gábor báró dr. Ü4ylJéd, az OKB. jog·
ta:n.ácsc:;ta) Btlda,JUt, 1!H5.,
D<Uk:ó Béla lelkén, Fü_gyQ.TfI'UÚ, 191IJ.,
Derzsy Kálm"" ny. goMaoógi iskolai igazgató,
Ixbret:er4) 1933.,
dr. Egyed Jó.1tcA ál uuzéki iltfc,7c-., I>eb;ecen"
11JNI~-,
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ajtai Kovács József szfv. elemi iskolai igazgat6,P
Bp., 1933.,
Kovács Kálmán gimnáziumi igazgató~ tanügyi
főtanacsos, Budapest.
dr. Kovács Sándor orvos, Bp., 1909 .~
vitéz Kozma Ferenc ny. altábornagy, Bp., 1939.,
dr. 'Vitéz Kozma György kir. közjegyző, m. kir.
kormányfőtanácsos} Bp., 1928.}
dr. Kozma Jenő ügyvéd, m. kir. kormányfőta
nácsos, Budapest Székesfőváros törvényhatósági bizottságának örökös tagja, Bp., 1928.,P
László János ny. máv. főfelügyelő, Bp., 1933.,
dr. vitéz Lázár János ny. miniszteri tanácsos,
gyárigazgató} Bp .,19SS.,
Magyari Mihály volt lapszerkesztő, Bp., 1889.,
dr. Májay Dezső kir. közjegyző, ffl. kir. kurmá'JYfőtanócsos, Kaposvár, 1916.,
Mátéffy Domokos miniszteri tanácsos, ny. m.
kir. pénzügyigazgató, Rákosliget, Pest vár~gye, 1909.,
dr. Mikó Ferenc ny. államtitkár, egyházi fő
gondnok.helyettes, Bp., 1923.,
dr. Mikó Gábor ny. bankigazgató, m. kir. ki1lC8tári főtanácsos, Bp., 1925.,
dr. Mikó Lajos pénzügyi fótanácsos, Bp., 1931.,
Nagy Sándor lelkész, Kocsard, 19~O .,

•

•

,

dr. Iván László
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dr. Veress Gábor az Ibusz vezérigazgatója, m.
Ici". kormány/őlanácsos, Bp., 1939.}
dr. Veress Pál egyetemi nyilvános rendkivüli.
taflár, Budapest, 1933.,
dr. Verne8 I stván kir. ÜgyéBZ8égi alelnök, Nyiregyháza,

dr. Zsakó Andor kir. törvényszéki biró} Bp.,
dr. vitéz Zsukó Gyula kir. törvényszéki tanácselnök, Bp., 1981.}

dr. Zsukó /slván igazgató /ÓOT1J08 J m. kir. egészségügyi főtanácsos, Bp., 1917.
Erdekes, ha számba vesszük a hetvenegy jelenlegi egyházi tanácsost, abból a szempontból,
hogy egyházi tanácsossá 1920 e J őtt, vagy után
váJasztották meg. MegáJJapithatjuk, hogy a hetvenegy egyházi. tanácsos közül harmincketten
egyházi tanácsosi tisztségUket már abban az
időpontban nyerték eJ, amikor ErdéJy é. Magj'arorezág között határsoromp6 állott fe nn.
Az Igazgató Tanácsnak két tagja, Dimény
Mózes 1934-OOn és Szcnt-Királlyi Barnabás
Gusztáv Bzázados 1940-OOn, aki egyházi taná,.
c80si jOgát sohasem é rvényesitette tisztségükről lemondtak, utóbbi azért, mert mint aktiv
katonatiBzt, a protestáns tábori egyházközségnek köteJezett tagja, saját egyhásában tisztséget nem viselhet.

,

Kocsordi dolárdo
a tutplom .16tt Hogy Sándo, blldop •• tj Unlo,rol.
1938.

A Duna- Tiszamenti unitárius egyhé.zkör leg-

utolsó közgyű lését pestszenllörince n tar':?tta.
1937. december hó 8-án. Minden valószlnu6ég
szerint az elkövetkezendő ősz fo lyamán sor kerül az cgyhAzköri közgyűlés egybchlvásúra,

••

melynek a rendes jelentések és számadások tudomásuJvéteJe és letárgyalása után az lesz a
legfontosabb feladata, hogy az egyházkör öszszes ti sztviselőit és biwttságait megválassza ,
mert dr. vitéz Kozma György egyházköri felügyelő gondnok unk kivételével, az összes többi
egyházköri ti sztviselők ma ndátuma, mely hat
eszten d őre swlt, lejárt.

-

Az elmult tavaszon az Igazgató Tanács r end letéböl az esperesi vizsgálószék a helyszínen
megvizsgál ta az összes anya- és szórványegyházközségeinket, - közöttük Pestszentlörincen
és Dunapatajon ez alkalommal e löszőr tartottak esperesi vizsgálatot. A vizsgálószék munkájában részt vett dr. vitéz Kozma György felügyelő gondnok, aki Budapesten, Dunapatajon,
Debrecenben és Hódmezövásárhelyen jelent
meg, Polgárdiban és Kocsordon K elemen Béla.
Füzesgyannaton dr. Ve, nea István, Pestszentlő rince n Péter/y Gyula egyházi tanácsosok helyettesítették. Az esperesi vizsgálatot egyházi
részről Józan Miklós esperes helyett, aki eddig
hüségesen ellátta ezt a munkakört, de most betöltött hetven esztendőve l a vállán nem mert
vállalkozni erre a feladatra, Barabás István végezte a viLsgálatot. akit Budapesten és Dunapatajon Bartók Géza lelkész helyettesített. Az

Konferenciás tábor
Cloportjo D6vid Ferenc l1obro 816tt. Hogyorkutan 193'.

egyházköri jegyző i tisztet Ferencz J ózsef központi misszió lelkész látta el, akit Füzesgyarmaton Darkó Béla lelkész helyettesített.
.€rdekelni fogja olvaSÓinkat, hogy kik az egybeillő egyházköri közgyülés tagjai. Erre von~t
kozóaD az egyházi törvény 142. §-a rendelkezlk~
a) hivataluknál fogva: esperes, körl feJügyelo
gondnokok, jegyző, közügyigazgató, pénztáros,
jogtanácsos, rendes, helyettes és seg~elk~t.ek.
unitárius iskoláink tanítói, a pÜSpöklieg kineve-

z.ett kán torok, kántortanítók, a közép- és fel ső
iskolák képviselői és az illető egyházkör terű.
Jeién lakó egyházi tanácsosok és főtanácsi képviselők. b) választás útján : az egyházközségek
( a társ és leányegyházközségekkel együtt) egyegy képviselője, lehetőleg az anyaegyházközségi
gondnok.
A fenti törvényes rendelkezések alapján az
egyházköri közgyü1és tagja a hetvenegy egy_
házi tanácsoson kívül, akiknek sorában a tiszt..
viselők és a rendes lelkészek helyet foglalnak,
továbbá : Kereki Gábor B. lelkész, özd. Kincses
Lászlóné, sz. Nagy Irén füzesgyanna ti felekezeti iskolánk tanítónője. Bor08 Áron h ódmező
vásárhelyi, kálnoki Ki.! Dániel orosházi és Nagy
Sándor budapesti kántorok, az egyházközségek
képviselői

(8). Együtt: 84.

•

-

A Duna-Tiszamenti egyházkör ben jelenleg
nyolc gyülekezetiink dolgozik, s le1készeiket és
gondnokaikat az alábbiakban 8Oroljuk fel:

J.. Budapest: lelkészek: Józan Miklós esperes,
püspöki vikárius, felsőházi tag, Barabás István;
vallAStanító lelkészek: Pefhö István és SzentIványi Sándor teol. m.. tanár. s. lelkész, Kereki
Gábor; gondnokok : dr. Kozma Jenő, dr. báró
Datoi€l Gábor, Kelemen Béla; tb. gondnokok:

Agoston József
IKId ..p • • ti pr•• bit.rünk 6.i ,,'hl)' ...i..l.tben.

d?'. Gotl/ árd Zs ig mond, ll?'. Afi/~6 Gá.bor, cl?', T6th

György.
Kúntol' : Nagy Sá ndor , okI. unitál"i us é n e k ~
vczél", jegyz ő : UjOOly L ászló ny. számy. f5 ~
tanácsos. (ő k ö n y ytá rn o k : László Gyula ny.
iguzgat6. pénztál'l1o k : Zsigmond Lőrinc ny.
e se n d ő " t.iszthelyettes.
T'i s::tcletlJef1, 1)1'eslJiterck.'
ajtai Kovács J ózsef székesmyfll'os i elem i isk. ig ,
László J ános ny. máv, f6 fel ügyel ő.
Fejér Domokos ny. elemi isk . igazgatQ.
Gyal'luathy Mózes ny. erd ő fő tan áeso s .
Póterffy Gyula ny. elemi isk . igazg ató.

Az Unitárius cserkészcsapat és a tábor

P resbiterek .'

székely kapuja. Gödöllö világjamboree.

Agoston József l'elldő l'f5 törz ső rm es ter .
Bart ha. Lajos alezredes.
dr. Benczédi Lászl6 a Magyal' Nemzet i Bank
föe1 l enő re .

Berde Lajos cipészmester .
Bodóczy Sándor szék esfő városi ti sztviselő.
dr. Bölöni András szé k esfővá ros i tisztv iselő.
dr. Durugy Ferenc nüniszteri tanácsos.
Fodor Béla konnányzósági szárny. tan ácsos.
dr. Gáspár Mózes törvényszéki biró.
Gönczy Sámuel székesfővárosi tanár.
ifj. Gvidó Béla szerkesztő .
Győ rfi

41

István P . K.

főtisztvisel ő.

•

•

Inczeffy Gábor postatiszt.
ifj. J ózan Miklós főmérnök.
Kádár Ferenc M. F . T. R. kapitány.
Kereső J ózsef ny. tábornok.
.
Kisgyörgy Aron üzemfe lügye lő.
Kisgyörgy Sándor t örvényszéki tanácselnök .
dr. Koronky János kir. járásbíró.
Kovács Kálmán tanügyi főtanác sos, gimn. ig.

vitéz Kozma Ferenc ny. altábornagy.
László Domokos székesfővárosi tanító.
dr. vitéz Lázár János ny. miniszteri tanácsos,
vezérigazgató.
Lörincz Dénes ny. polg. isk. igazgató.
Márkos Jenő miniszteri tisztviselő.
Máthé Kálmán főmérnök.
Mózes István banktisztviselő.
dr. vitéz Nyiredy Géza miniszteri osztálytan.
dr. Pethő Mózes detektív.
Rédiger Károly tanár.
dr. Sándor Jenő rendőrkapitány.
Sigmond Sándor székesfővárosi adófötiszt.
dr. Simándi Tamás táblabíró.
Szabó Dénes kereskedő.
dr. Szabó István postafelügyelö.
dr. Szász Mihály törvényszéki bíró.
dr. Szent-Iványi József ügyvéd.
Szent-KiráUyi Andor miniszteri tanácsos.
50

A füzesgyarmati unitárius felekezeti
elemi iskola tanulói csoportja,
Dar~6

Béla lel~éu é.

Kintle. L6nlóné tanitón6vel
1939-ben.

Öl't .

dr. vitéz Szinte János máv. igazgató. miniszteri
tanácsos.
dr. Veress Pál egyet. ny. rendkívüli tanár.
dr. Zsakó Andor törvenyszéld biró.
Szórványok : Blldafok gondnok: Mózes István banktisztvise l ő. SmJullom gondnok: KiJ,
Jakab ny. elemi iskolai igazgató. Rálroapalota
gondnok: H. Fejér Domokos ny. elemi iskolaj
igazgató, Szolnok gondnok :Tiboldi Gyula ny.
fögimnáziumi tanár, vallástanító: Ti boldi Ti-

"

bOi' főgimn . tanár, (hJör vallástanitó: özv. dr .
Josipovich Is tvánné sz. N ém.eth Irma tanárnő.
2. Debrecen : lelkész: dr. Csiki Gábor; gond.
nok : dr. Egyed J ános Hajdu vármegye árvaszéki ülnöke, tb. gondnok : Székely János ny.
műszaki főtanácsos.

Jogtanácsos: dl'. Imreh Dénes kir. közjegyző, Miskolc, jegyző : Máthé Géza városi
mérnök, vaUástanító, énekvezér és pénztáros:
Derzsy Kálmán ny. gazdasági iskolai igazgató.
Presbiterek: dl'. BO'/'bély Gyula kir. ítélő
táblai bíró, Csipkés Ödön törvényszéki tanácselnök, vitéz Deák Lajos főmérnök, fűtöházi fönök, Deák György földbirtokos, Felszeghy Gábor ny. uradalmi tiszt, dr. G1.JuZay Zoltán egyetemi nyilvános rendes tanár, Kövendy Ferenc
állomásfőnök, Létay Gábor ny. kir. járásbíró.
Mester Lajos cipészmester, dr. M.z.kó Gyula
egyetemi nyilvános rendkívüli tanár, Mikó István ny, csendőr tiszthelyettes, Nagy Imre erdömérnök, NenU3s Dénes ny. pénzügyi főtaná
csos, Orbók Ferenc ny. egyetemi questar, dr.
Vmle8 István kir. főügyész, Végh Gyula mezőgazdasági szakiskolai igazgató.
Szórványok: Miskolc, gondnok: dr . lmre!l-Dénes, kir. közjegyző, vallástanító: Nagy ~e
záné sz. Szén Erzsébet, okI. középiskolai tanar-

nő, Kassa, gondnok: vitéz László Árpád városi

tüzoltóföparancsnok , Nyiregyháza. gondnok:
Csipkés Ödön törvényszéki tanácselnök.
3. Dunapataj: lelkész: Barabás István és Kereki Gábor, gondnok: dr. Kendecsy Pál, községi orvos, vagyonkezelő gondnok BogáTdi István ny. rendőrtörzsőrmester.
Jegyző: dr. Ke1!decsy Pálné, könyvtáros:
Baráth Lajos ny. D. G. T. fökormányos , pénztáros: DoboT Gyula gazdálkodó.
Tb. presbiter: Szinte László székesfővárosi
műszaki főtanácsos, dr. U jlaky Géza budapesti
ügyvéd.
Presbiterek: Farkas Sándor ny. rendőr,
Hencsei István ny. D. G. T. kormányos, Herczeg Sándor ny. D. G. T. kormányos, Kis József ny. fegyőr, Z. Kovács István ny. rendőr,
Szabó Sándor ny. D. G. T. fökormányos, Varga
József ny. M. F. T. R. altiszt, Vincze István ny.
rendőr.

Harangozó: László István napszámos.
Szórványok: Kecskemét és v idéke ?"ond.
nak: P. Buzogány Lajos számvevőségi tanacsos.
4. Füzesgyarmat: lelkész: Darkó Béla, .gon~.
nok: Rozsos Lajos asztalosmester., A de~a~a.
nyai társegyház gondnoka: Borsi Janos kisbir·
tokos.
53
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Az unitárius felekezeti elemi iak.ola tanitónője:

özv. Kincses Léazlóné sz. Nagy Irén.

Pénztárnok: id. Sári József birtokos, Békés vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, j egy ző: Bácsi Dániel malomellenör, egyházfi : Gyáni István földmives.
Presbiterek: Daru István földmivcs, Daru
József földmives, Gacsári Károly földmives,
H egedw András földmives, l1egedw Károly
földmíves, vitéz Homoki Lajos földbirtokos,
Békés vármegye Wrvényhatósági bizottságának tagja, Károlyi József földmives a Magyar
l1:let Pórtja füzesgyarmati csoportjának elnöke
Nagy Gergely földmives, Nagy Zsigmond földmives, ifj. Sári József Futura főbizományo s,
Sá"i Lajos földmíves, dr. Szász Ferenc orvos.

Iskolaszéki tagok : Dark6 Béla lelkész-elnök, özv. Kincses Lászlóné sz. Nagy Irén, taniWnő, választottak: Bácsi Dániel malomellenőr,
ifi. Sári Józaef Futura főbiwmányos .
Sz6rványok: Békés : gondnok: Ozsváth
András m. kir. telekkönyvvezeW, GyultJ.: gondnok és vallástanit6: J6zsef Dezső polgári iskolai tanár.
5. Hódmezővásárhely : lelkész: Bíró LajOS,
gondnok: dr. Ormoa Pál kórházi főorvos.

..

Fiu tóbor a .ónló körül.
Magyatitut, 1939.

J egyző, pénztárno k, kántor : Boros Áron
állami tanitó.
Presbiterek : dr. Osvát'" Gábor városi ta·
nácsnok Kenéz Lajos kőműves segéd, VajMi
Mihály 'ácssegéd, Vajnai Sándor ácssegéd,
Kádár István földműves, Tóth Ferenc agyag·
iparos, Szathmári Imre ny. vasúti őr, Szath·
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mán LászlÓ gazdá lkodó. id. Szathmári Máté
ny. rendőr, vngyongondnok, T ót,h Sándor kő
műves segéd. Jakab Sándol' ngyagipnros, Bánfi
Máté földműves, Kis J ózsef ácsmester, Szabó

Lajos csizmndiamester. S1l1wjd'i k Zoltán cipészmester. Agoston Jtínos férfi szabó. ifj.
SZ(lthmcíri Máté daráló malmos, Gera Imre
gazdá lkodó. llavra/wk Lajos Máv. segédti szt.

Szegedi leányegyházközség: Lelkész: B-iró
Laj s, gondnok: dr. Gelei József, egyetemi ny.

rendes tanár,
Jegyző:

dr. Gmil Is ivnn pos ta segédtitkál',

I énzlárnok : K elemell Miklós Máv.
Presbiterek: dr. Mátyás

. ... -

~- - , - ~. ...

főintézö.

ámuel

rendör-

tanácsos.

zafhmári. Miklós ny. Múv. tisztviselli. Zsigmond Pál ny . csendö l-tisztbe.lyetles.
Orosházi leányegyházközség: Lelkész: Biró Lujos tb . gondnok: dr. Pétu,. Aladár járás-

blr6sági elnök, gondnok és pénztúrnok: T óth
Laj S földJl1íveló. kúntor és jegyzö: Káhlo/d
Kis Dániel álhuni tanító.
Presbiterek: Jatl/."Ó Ferenc földmív el6,
Orbán BlLlint papucsos- mester , K iraly András
MIÍ\I. nyugdijns. ifj. Birl..-cis Sándol' fél'fiszabó,
lJOI'll(Ítll
álldor fö ldmívelő , líooocs János
röldmÍvel6, Gmldo Ferenc kőművesmester, Kis
János földmívelő. S::okoloi J ózsef férfisznbó,
ifj. Csi:madio Sándol' férfisznbó.

i

_..

6. Kocsord : lelkész: Nagy Sándor , gondnok-helyettes: Ajtai Mihály, pénztárnok : Jar
kab Balázs földmíves, énekvezér-helyettes :
Varga L ajos földmíves.
Tb . pres biter : Szinte László mű sz. fötan.
Presb iterek: ifj. Bokos Jenő földmíves,
B oros Sándor földmíves, I mre J ózsef fölmives, Jakab M. Endre kocsmáros, Jakab Ignác
ny. máv. műszaki s. tiszt, Jakab P. J ózsef
fö ldmíves , Jakab T . József földmíves, Jakab
Zs. János földmíves. Jak-ab J. László földmíves,
Jakab P. Sándor földmíves. Jakab S. Sándor
földmíves. JaJ...--ab Vince földmíves, Katona Ferenc fö ldmíves, Kiss Zsigmond kocsmáros. ifj.
Szabó Gyula földmíves, Vorga Sandal' föl~~
ves, megbízott egyházközségi jegyző, V1szas
Mihály földmíves, Zséder István földmives.
Egyhá21iak: Bakos Zsigmond földmíves,
ifj. K ovács Endre földmíves.
7. Pestszentl6rinc : lelkész: Pethó Ist~án:
gondnok : dr. Májay Ferenc. pestszente~beti
polgármester; vagyonkezelő gondnok: S:::ekely
Domokos ny. csendőr alhadnagy.
Pénztáros : PaizS Zsigmond ny. Máv. k~a~,
jegyző: Király György bankaltiszt. Egyházfi:
Mol~lár Pál gyári munkás.
presbiterek: KomlÓS"y Gyula államrendör57
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ségi d etektív, Kováts Jen ő államr endör s égi detektív, K ovács Miklós szabómester, Bakaló Si.
mon ny. rendör , Bálint Sándor ny. Máv. segédtiszt, Szabó J ózsef Máv. a ltiszt, K ozma J ános
vil1a.moskaJa uz, Damokos Albert faszob r ász
mester, K ozma Mihály á llami aJtiszt, H orváth
Gábor ny. Máv. fő kalauz, Szász Lajos p. ü.

szemJ ész, Fehér Béla vilamoska lauz, Péterfy
Gyula ny. elemi is kolai igazgató, Dévavári
Zsigmond Máv. asztalos, vitéz Szóke Lajos postaaltiszt , Bodor J ános tűző r t dr. Simándy Zsigmond vámsza kj főti szt, Damokos F erenc asztaJossegéd , Fazeka:J La jos gépkocsi vezető,
Liksai Dénes ny. Máv. s. tiszt , Var ga Sándor
Máv. aJtiszt, Szőke Gyula ny. ti sztvi se lő , I hász
József városi altiszt, Molnár János ny. állampénztári igazgató, Pál/y Lajos gáz- és vízveze..
téksze re l ő , Fazekas Zs igmond kereskedő , Szánthó Ferenc elemi is kolai igazgató.
8. Polgárdi : lelkész: Bartók Géza, országgyü'tési pótképviselö, gondnok : Berki János föJd,
rruves.
Presbiterek : Császár János földmíves,
Császár J ózsef földmíves, Takács János földmíves, B erki Lajos földmíves.
Szórványok : Csajág (Veszprém m.) gondnok : Mogyoródi János földmíves, Balatonjőka-

Elei a magya rkuli nyaralólábo rb,a n,
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jár (Veszprém m.) gondnok : K ocsi Lajos földmíves, Adánd (Somogy m.) gondnok : F. Lengyel J ózsef földmíves, Böhönye (Somogy m.)
gondnok : Balog J ózsef földmíves, Pécs (Baranya m.) gondnok : Abrudbányai Ödön gyógyszerész, K aposvár (Somogy m .) gondnok : dr.
Májay D ezső kir. közjegyző , m. kir . kormányfötanácsos, Szombathely (Vas m .) gondnok :
dr. Tanka Dezső főorvos, Sopron (Sopron m .)
g ondnok : F ek ete Zoltán műegye te mi nyilvános
rendes t anár, Serege1y es (Fejér m.) gondnok :

..

st

"... . . - . . . _ 'JP.

1fojda lUlI'C Illésv.lu s. Z«l(lcgcrs::og (Z:\.l n m .)
gondnok : d ,.. 7'elmoll !indal" kir. köv.j gyz6. m .

kiJ', kornu1nyf6tanAcaos.
Vnll t\slunllÓk: Pécs: d,., Vo ss Áb I f6igazgatósAgi liszlviscl6. KopostJár: d ,.. lJitéz 110,."(Ítll József pénzligy i titk ÓT. Z<lfOCgor.'lZ g: d r.
Bcwbély AndrAs orvos.
A% cgylu\.zkörbcn, Luninl. mnr emlitettük. RZ
z\ln.lftkul fts pcl eiben négy gyiilck zctünk ll.
Buda/Jesteu n Ko/uiMJ-ulcAbnll . l/6dmc::6u6sdrII ly t ti FiizcsgyorlllotOIl tcmplom, Polgárdilx Ul
imalu1z vh"ln fi hivek scr gót . Mu UZ cgyhó.zkö1'
lorOI. lén , ahogy. f" nU b szlAsb61 láljuk ny Ic
gyUlekcloCli köv.ponL d Igozik, hogy II es nkn.
h.z. unlláriusni lelki .zllkBi!g l tót kicJégltsc.
Az Egy hIlzkör l" r[Helén löteBillt 1923-bun fi
budapcdll Unil.Ü.riu s Ml sszi6 Ház angol és am rika! unitt\.I'ius tcslvll.rcin k áld Zlltos támogatW\'1l1. A M i88Zi6 Hb t InJllomn u mr1sodik
unitárius lemplom II mAgyar fGvór s ban. A.lnplt6 lelké... : dr. C iki ába,.. A ~lisszi li A.
vagyoni Ugyeil egy \'ó1llsztoll bizoltság intézi.
m ly munk4lkodAsár61 tu Igazgaló TanAcsnnk
lea jele.nlésL
Az rel lyi nt ne.kUlle.k k t hc.ly"n plten k
haJI kol maguknak. EI5bb Dcbr llbell
ban 8l.CnletjUk fcl al unitárius imnhÁ.zo.l. m" ly
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kisebb templomnak ht bc i llík, melyn ek l étrejöt.
tét nébai debr cc ní Szabó J ózl:K:f 61:1 ZHó(ja l tll vér ek , örökh agyók nemes áldozalkL-azHég lelle
l ehetövé, A pcstvidéki l ővá roso kban Ictel epcII tt unítkriusHág Pes t 8zentlőrincen, az állami
Jak6tc lepen ébrc.od leg Jl:bb ön t udatra, fi mivel

a

kül ső

körülmény k itt a I gm

itt {;pUI fel a Hzék ely

r:n un ka jCllcmzl~ az

gyházkör gyl\1 ·kez·tI éle~. buda~cltt.. egyházk özsóg diákotthona helyett, az UnttánUlI Mi.'Iszió /J áz állit fcl dlákint~rnatu Hl, mely a I:IzükH6gnek m egfe le lőcn hol
klJrebb, hol nagyobb lólckltzámban vúr '
.
I.: "r etc ' é fő '
Ja az
'gy
ml '1:1
Iltk olal ifjÚHÚgOl. Az egy házkör _
nél egy cltztcndővcl fdiSa bb Dávid Ferenc IJ:OYlct -:- cl nök ': ~r. báró Daniel Gábor', _ ma ia
Lovabb folytatja (: rtékCH t evé kCnységét, ij Uj _
adál:lal kom.oly eseményt jelentenek. Az utóbbi
Ílve k b n egyr I3z61'ijcb" mcucrben )'cnuez vidék i
vándorgyüléack et il:S. Az UnítáriwJ NŰ6ZŰVf;t.ot6y
a k arlláaz ijzolgúlatábl.i.11 f ejli k í áltJozu.tos l evékcny.Ögét - el nilke: Józan Mlk ló.nó. rőtitkár :
dr . vitéz NJJircdJJ Géz{tné, p6nzl úr'oij; JJara/Jáll
JI:tLvúnnó - II k ű lörl Cl;l a ifj(u:lúgl mozglll mu k tH
cgYCl:lü lotck: IJra.wJui Sámu(;l Unil6rius ' /i1Ú:!áyi
l!lUYe/m lt t az egyet mck éH fÖÍi:l kolúk f lll.tal.lait
')nökc ijj, Bart6k Céza, okI. közgazda, - ll.

té:.

gfc l e l ő bbek ,

h ŐKök

ml ék ez l l:r c f':Izcn·
tell templomunk az áll ami l ak6tcl pen 1937-b n,

E kél templom é.

il

körü löttük ki alak ul t gyü le-

kczclckb 'n erdé lyi men ' k Ult hiveink ta lálták

meg lelki épü lé.ü k hujlékát. Az e l őbbi létrcjötU:ben dr, C.ilcj aábor, ILZ utó bbi éban eethő l .tván 1·l k(:Hzc k m.unk.áját k·1J fcljégyczr1ü nk .
Az orHzág kH cf,,'Ym áHtó l t ávo l fe k vő vl:gébcn
gyull adt f" az elmult CHzlc n dő k fol yam án az

unltárlu. .zme lángja. talált term ék ny t alajra magyar népünk I Ikében. K ét új un itádu.
templ om "H k ét új uní tár i uH gyü lek ezet hirdeti
Dunapatajon fl:! K ocsOTdon, h ogy az unitáriuH
'vangéllum ereje. nemcsak tápláln i. dc éltetnl
iH tudja

Perczeln(; /(ozma n óra Unitárius Lcúnyooylet
- el nöke 'Varga lH t vk lll~ {: - u- 31, 5, Jánu8 Z~iO 
mond cH(,'Tkészc8aput - parullCltnoku. útorllai
Weress Á k OI:f m(:rr1ők - a lion/cretwi(,.s 'l'ábor
- u ln ö kű í dr. 8::afJ61tltvúl1 é6 Szent-Iványi SiLn-

az érette áldozat..ot IH vállal6 maf,'Yar

n"pel. Mind két új te mplom .zékcly at yánkfia.
Bzint6 L&.l:Szl6 I:Szl: k cl:lfővÍl. rol:ll rn űHz aki főtaná·
elOI:! műv{;gZ ieHC n l:lzép alkolál:HI.,

dor - m ind h aHZTIOI:S (:H cr cdm 6nycH munk6.t vég zn 'k abban u. körben, melyn ek fogl alkoz tatúHÚr u. u.l tikultu.k , A lIeUai GÚfJ1Júr lJifJlialciJr -

A tem plomok é. gyűl - k 'zetek mellett. az egyre lCrcb(: I YCJredő egyházlánHl.dalm.i éH m ozgalm i

"
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elnöke Diménll U/y,,,,. - alJIili",) !lqrlm3 8ún.
dor IparQlok és Ker""k(!(/.ŐI, iW're - .Inilke llIr.
wllln Lajoo - az Unl/árlwt I ratmVia.1ó _ " Inil.
ke dr. Tút" CyDrgy olyan mozgalmak, "",Iy~k

nek értéke megmulaik.O'tlk.
Az Unl/árlua Brteaítőt ls az egyhá7.kDr láJ)'

•

jának wklnthetjUk, hl;""," annak 'J"per= aj,.,.
pil.otU l!l2'.l-lJen, S célkIW''''''''Iv. J a/lnak ~liJbb.
ba I.dá .. t ''''Jlgidja .
A krónl~ "'Ijegy?I, "",rt a. egyházkDr é"'I<lt f.o (>Mntl, hogy a magyll1' ~ádl4 eWJI.zlJell
lm. február hó th., kínveli4>U; ltnMrtw. f.o..
tentf.ozteletct IWháry·uWJiI t<:mp~nI<MJ, mj.
"""" a 8wlgáiaWt J(;?A~ MJk)l>x p!l$pDJd vll<fi,.
riWI "" 1'4ter/1I Cyu .... i-nekvC7-'Ír ..l>gnl&k,
• '~le~ lÓ h",daJ)%tl ",,')'MzkD?~
Ul"""-1m1 " Wrolt ,rw{/II';rkutl n)loru./4telel'e, a
~",hliml Piheni!, mely ['Y,ilI bire tIlJlIlave
... gyaratlOdvJI, VaU>bAAozoojálJs biv"tbt Wlt
b<, JlJllJIror 1i7K6énY lG'"""",J<eW :j!lttal jó ny...
,.,,1í<1Ioz ... az UJJItá..w.. lint..datnt ~Jl<lIja, wúIror .. vWbld J!7.Ón'ÓJlY"" .. müJ'Úl, tlot<iljalt
~jIJ, • oW><>at 1i4 a lWlIiJltkle JIOnkrm-

eUknJk
A DuWl TI.. _,1l ~~r /ilete -neJt
'"" UnltM... ~j Jp.r,gal" TJIll~C" ~D
i ~l< y~:ook. dr, Ji$j()§ E;jJa 1em!>l14

J6.no, Z§jgmond

~.erlW§%1!1

II "!lJ.9I~t t§'lvfM!n J§!§If,t.í,. M; 919111Jj,r-l 1'.4(1,

tb;~l&rijJ ~ ~ly/ib<l az 19'J!j, 4.i #.,/tjlwml",r lll>
28..&11 liirtott ü f@ (Ir, Ifi/Vi F~l'png 'iI,'Z$(qlil!"ymjl1!.>;zterl ~I"'llltitMrt pgy)l1illl!"Úlin fljI!"DI1,hlllkMly~~ v~la;;zt~

rtlf'.g,

fo. CI09II~IiIJ~7.J1i pnMri.Y.sd.(l"I1'l< ~ !& ~ lY/n,,~, II II1PIU>~" f;rt(;/re$ 1JjlJ"k.éJ, ybgrr\t, •
Ii
tPm!myül1~ IWpril1t vMWz6 iJW l<öY"Íl'II/14Ily~j
••,.rlnt n UI1iW-rl"," ~zj lll"l'.g~1/>
llJ1jJl~M~ 4a ~Ilidjtii IlJlljd ooJfflJv;v1 !& nOl!"yollb
!<özij~ lll,U I)~j4!;~_ li. J)1)1m--'fiS'~''''""ltj m,t.

I".

T."Iiil.

tárius egyházkör régi nem 8 hagyományaihoz
bjven tovább fo lytatja azt a munkát, mely az
itteni egybázközségek között az együttmunkál.
kodást és öSS7..ctartást crösíti.
Engedje meg az örökkévaló egy igaz lsten ,
hogy reményeink va lóra válván , a kilencedik
egybázkör test vértelen, magányos élete meg.
szünjék és soba el nem fe ledett nyolc egyházkör
testvére mellett élhesse tovább életét a magyar.
országi unitárius anyaszentegyház nagy csa·
ládjában.

•

bt V{11I kirlíl y IHII)j:í u holiinI{ relll éll ykc,léll.llcl

kCl.llliik lII eJC e kiH Illun k:!. 1I )'ul1l1l l1 l mun kált. '1'11.
nni. IllUl VII II héc;Hi I lii u li~.II ~lIIk iiriimel, Ile ke.llérfíRéJCc t IH huzott. E gy luhun k iiKI kil1.lltHl tjll. )\1)1 01..11Vltr. H II 8zékely riihli JCy iile kczclekol fIIll JCi"lII t ilI{10 16 IllIIroMI, k cr eHzl,i1ri. IIcl vnrhl,l y l éH hlírolll .llzékl
cJCyhbkii r hazaté rt. Ile ItZ nr llll yoHttlrcl ll l. kiikllll!1l
élj re lHiHehé rl eKy hílzk jj r. lI éluill Y /I llí R Jtr ll ll·kl'zel•
t el ClCy lítt. lil Iru II rlHI t n hllt/írokon ,
A "ltzlttcrtek et Hzcrclel u'! kiillziinl.j lik. ti. Halm Aradottak ,mrHliért im ulllwz nl II /' m kz(í lliíll k III CI{
Ho II MC UI ,

I MtNI JCoud\' IHCléMe IIInrll dj /J1I t/I Vft hllrlt IH
&ty llr Ullltárl UM III1 YM 'le lll eJCy l"ízu nk ka l.
•

nUlhljléHt, 19.10.
A kul/I'lRVarl III: VOII UlliH IInlljft ll.
F e re llcz .J/iulet.
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F.I.16, u.rlc ...t6 é. lciod6: FerencI J6zsef·
K'uOI. o k6nyvnyoft'ltatál 'eltalálásának ötszázadik
'v'ben. - Móté-nyomdo Budap••t, VIII. J6I1ef·u. '1 .
•

