jdrJon nyoml/kban kö:boldOJl'",ig é.~
metJc!tQcdéli'. A tnilocltsdu 14/1l1c$
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_, raaJJOflj dk bc ors:dlls:c rl c (I
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ktlnyliókclt és va/ofdk'(It URua ru"
. c
dart: "",ápOl'0811 n. n(lI,(!16IIl~ é.:.c t c 
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Némelh Irma

ket"

MllU!kc:tesd köfc!cucq",kr,? ,0
~:i/lM:cl és l7lIormekc/kcr. /I tO llUO'
kat és {aJll ll ó IfjaklIt. Tar,ts!! len .. a
keresz/ il liU anJ/l'l s:cntol1yha zat s s:ent
lelk.ed vild(1dmU vezéreld Il :::C maa~
N'lldc~t(' l ésc (cM. Adja~. h,o'?!l II .~ 1I .
lijnbö : 6 Jl'IekNclck klilcső nos lurefemm el. s:j'rotertal és jó inc/Idat/cl
vl.sclt c$sC'Rck Cf1l1mds ! r li n t.. I hips,!
mcp a: O, laéinek. hirdelóIt. h.".7!~
ioo.:sdJl'ot s:ó!'ianak II II ImllgolO kll •
ledd Ji.aJll"lnllm:k~é és Jo,,~k O Il!,ok·
kd. I/OQU lal ki émllct ct ~alcil:J(lnll ~ . .4.
(' ..sz/'ut fiad . ct:: Or J CZ/.l$ IIct1e~C:/l
'érti nk. /tallon R$ meo ')lillket di n yörgésii ,.k bell. .-4. lU Cll.

KULFÖLDl UmER :

Az angol unltárlusok ezévi na~y·
')l.yúJ.ésükat \"ldékcn, NCwcusU.c
I'O Sbn1l tarlo~ták tn~. Al. éVI kijz·
JtYűlés ~kalmnvol taJ.'WTli s:z.okoH
Essex cl.6..'ldós sOl'ozatban prot. dr,
Dor()Hll' l 'aranl. 8 londoni :g,Yctell~
taná l'a tartott cl6ad..... st, aki nchRl
T aranl wlltilrlus lelkésznek a 1e....lRy(\.
A lelépŐ elnököt prot. dr. Straton
camtwldgci ~y'Ctemi UUlé.l't melCR:en
iklvözöll6k: ~·tWCS sikeres és szli·
mos \'idóki szereplésben jf,lzdog mun·
kéjaéTt. Az uj elnök. mindig felvált·
\ , é\'enként \·Uli.I:,i és lelkészi elnökö\ vnlaSltnnak. Reo.'. F , Cottier.
manchesteri lelkész.. ~yilre az. angol
uoUáriusok lcstioQb pásztorainak. A
kö"QtYrués
Qnncpóh~
köszönetet
mondon dr. M . RowC': nyuga lomba
v Qllul6 fötitkámak és m.e1~ üd\-ö·
.:iltc lll. uj lótJlkirt es helyettesét
Re,'. J . KleUy és Re\'. H . H . C h edhaam lelkóswkC'l. akiknek munkás si't.Irot61 soknt ,·úrnak.
•
Az ausztráliai Sydney unitárius
'!y ülckczetc n e~'cdé\'i szemlét l:s
havonta The Pio.nce.r _ .Il"z úttö rő
clmcn gyülekezeti b tcsit6t ad k i. A
.'tVülckcznt Iclk.ioásztol'3 C. J . Gibson
lclkész. nkinek oxfordi dltJkkorttbun
több n w.,RV:.r évfoh·nmtá.rsa. volt. AZ
u nltúrlunus
t ört~rw;t6t
ismerteti.
Az. 1919. évi tcbr.-márc. sz.<\mokban
al: erdélYI és mtulvarorsz.llJrt
unltó rlzmus XVI. század beli clind ul.6.s..''II
Isrncrti!tl. s ~O SZ.11 \·ak'k--al m~ttaltn
D8.\'id F crone h&.I küz.dclmét.
BI\Uomley Dh ld. a% ausztráliai
fatclbóumc unitfui~ lclkloásztoclnak fia és Miss l\l3.ud ~-w.tb ony .
mindketten oklC\-elC!S mnlt61t. d p l ~k
fi
Ho llandibban tart:l:nd6
nemzetköti u nitárius kon2wSS'Z"SUl.
tos &Ujt. utalsó oopjaiban a Budapcsten Iartnndó lfjÜ5áJti [estl\'ál ilnneD~eio ls rezt y~ek.. K ed\'eshan.c:Í1
h~\"éJ.ben te.lentctték be &kev'>süket.
At EVC':ngUt't et Llbe-rté e. froncia nycl\'ü orotest...... ns fol....6l.mt februári
sztunt'lban olvastuk. hORY .az unitárius _ é$ nlA!: hnmd6 ker eSLtények
fr.u\ cl~1
ex:ytete újroalnkult.
Tlntl"le~
elnök prof.
Albert
Sahwclb.t'r: elnök : pr()t, A . SICi!frlet!, Plrls. aleln ök: JOQ\l1.'S Ame"01'1 r1\'. rk. kö\'ut. fOUtkfu-: Georitcs
MGrchal lelk~ P flds..

V!I.

2

Azoknak. a kiknek drága halotLjuk van. klnek koporsójánál könnye-L_
nek, s kinek n é ma. han gtalan sirJ:1t gylLkran relkeresik kezükben virággal.
szi'vükben 'kcgycle~s 8'l.ereteltel. csak azok tudjá k és énlk, hogy mivel tar.
Icnnak h a lottaik emlékének.
•
Aklk m egkünnyezt ék dr,íga szül őjü ket, gyermeke iket, t estvéreiket.
hitves t.irsukat és baritjaikllt. s kiktöl a k egyetlen halál \ elszakította. ue
akiknek emlékhel titkos. nema. á lmatlan éjszakákon meghiU édes beszél .
getést rOl:rtlltRa k: azoknak é rC7.Jl!ük kell a szeretet ba.talmát.
Hivt.á.to1c;·e "Issza e lba.ntolt 5ír jaikb61 S'1.C.relteite\tet rájdalmas wko.
gissnl? Emlékeztek·c awkra ll- pillanatokra. amelyekben készek voltatok
mindent. d e mindent m eg te nn I. esakhogy i\ drága h a tott visszajöjjön ismii t
kÖ'Lélc.k.
D c a.klnek e1küve.tke:Wlt egYS'l.Cr az utolsó órája, a7; többé n em tc r
,' issza ~ c lök kö~. 8:.r: m ár csak. mlnt en\lék hagy egy fekete foltot az ös:/;metürt sziv e kben.
Eg)' :\Imalból relzavart embe ri Cleld rabolt el tölUnk meg int a balál.
ÖIVenhat cszlcudö m eg'S7.1lkadt türté n cUn(i1 is m ételjUk mi is: " az életben
sukad é kok vannak, melyckbül II balá l mU'Ls IIW.ja hallS'l.ik". S e s.l.l1~ék
tzélé nél sokszor meglelIet csekkel tal á lkozunk. E meglepetések rimesebbé
t es'lJk II halál mu zs lkájá t , s minket a. nagy " titok" mwlt!riuma rémit\. Rettenetes al titok arl\hísa. Nem olyan ez. mint mikor érett buza.mezönek vag
neki a sarló. ,'agy virággal tarkított fürentlet rak s orba a kaS28.; " haJ'lem
n\ikor embe rrendet ha lmoz prizm!lba a h a lál.
.
Június h6 3- á n . é le t é nek 56-Ik évében szóUtotta magához az tk Ak- ~
kor ment el. mikor a ta,~ é le t et a dó cs6kj:iva.1 végig csókolt3. a f - det.
Mikor a virágba borult t e nnés:r.ct r e lltcnységgel töltötte e l a lelkeket. .
or
m ent el, amlkor Ie,l:: n agyo bb szükség volt reá.
'
l
lllszen, nl'!ll1 is olyan regen otll lá ttuk m ég aoz iskola p adjai elölt,
ol
gyermekelnk mnek. re3 Ug yeInek. 8; most haja iina i éltrelé lekint a. meg~ .
mült rigyelem.
.
Nem is ob'an relten m ég ott &llott a templom belsejében, bori Ö 1n'Ü.\.
tölte ös ie imá dkozni a. k is mór l'á nYll:yille kaelet.
S m ost sáppadtak a gye nneki areok. megilietödijtlek a felnöttek. 5 m i
ki nh' e nézünk 30z égre:
..Te t e tted ~t. Ura m ?"
Te, a.ki annyi Sleret ettel, jósággal és nemes en.ésekkel aj:indékoztad me~
Ot!? T e, aki e lküldötted, bogy a szegényekne k seg itCije, a b:inatos~kna k vigasztalója. a sunvedöknek gyógyltója. legyen.
ggö szerel et ével, lelki f6nyess"gével. példtitadó segitOk( iRgéve l be le,·Cstc a szh <ekbe örökre e mJ6kezetét!
..
31 hen lit so györi tn.nltó n öképw-intéze t.nek voU (anam. EgCS'Z i let e
munk-ass3.g-.it ;fU: intézetnek szente lte. Odaadó. köte lességtudó ta'!lÍ r. a m a·
p'ar tanitó nöké pzés kiváló munkása. megé rtő. jó kartárs és bar.Jt voll.
AZ' unitárius egybúx pedig apo.stoli mun.lai sát vesdette el b~e. A
budapesti egyhli.r.köz.ség g)'öri szórvlioyána k megalapitas3. óta ~ondnoka. a
S'l.Órwnyban é lő iskohis növendékek ,·allástanitója. lU egés:r.". gyuleke:et világi papja.: ,-011. 'Senki (1)'3n szeretettcl. olyan lelkesed essel es .od aad~ bUl:galommal m ég n em gondozott gyülekeozetet. mint é ppe n a mmde~ álls l
. •
m egbecsült és szeret ett Irma nénj.
A munkában rirudhatatlan volt. mert mindent jó kedvvel .tsin31I.
Arcin. lé nyén minde n \o r 'biU lo m ömlött el s pért tudott mindig ro asokba_n
is biullmat éb. cs..le nl. A naj,,")' b izalom a lelkiben lakozó na~'Y ,;?::!e~ol
táphilkozott. VaIlasl. lU öS'tinte tisz.ta. e mberiesség ,-all á~ ,' ol .
e e _c ~
u nitá r ius és ~ m Dgyar ember. Ele l e bl.zalomteljes. hittöl i.!h::'t~t sz=~
v o lt. Ez t eni halhatalbnná. mnnkósságá.t, é letét. Ezért él kozo,tt.Unk
.
ö r ökké S mindenki Irma. n é n Ue.
_. .
'fér " , I ~gy
Vig-tisztclele jun i\t.!! 4·én ' 'oU a IU'Orl ójteme löben. boi
Je \ e
~irb :tn pih en.
Szolga Ferenc.
Emléke legye.n ' Ido lt, pibenése csendes!
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Lelkeszrilto:r..isok En!l'!lyben : Lörin C1.Y Gcr~lv kl.lkilll6szAolaki lelkész lett n nyw:alQmba ' \'on ult Sln ·
d or Ger~Y ut6da Désfaldn. S"ék ely Gen;::els veresJ).'l.laki IclkéSl:t.
aki K ocsordon Ls S'lOll!'t\lt. ne,,~ ték
ki
T o rdMurba.: Kel enlen
Mikló."
bordosi lcUres'Zt N,·om.."I tNJ'. mindkettőt Il% elhtltt BodÖ(l:d 5,.'Índor 00
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a tru-oekói unitá-

rius templOmban C=nf) LswJ ,'n G .

Pataky E'"e'Jcirr,,'k a jU::!.. U-en tarto:". en"hs.a iltS7tele1 a-ka1má'nl
nehitm' .mI;ra a Jn"illcl e' pti teJ emben '"aIl. elhelyezve. srin~ unitáaU!! afra kb,2 T óthné Cridó'falvy
Ete!k.a 21":
:g~L A srinp,
vásu«'!
mell' a 1D.!>oc:kOi. n : ""ise]et
Dll:n:oaj31 is remutatja., áhita"bt kelt
s szemet
szivet eK) a: ám. s:YönYDrkBdte"...

es

A

protestá Ds

'k oltúrnApok

( :

,",.,,:,".. ~ nehány unitár:i:us sze
~5 is szóhoz jutott. A Qlip'F.ifyi16
ú"?~Yen M.a.tni &zs.l a Nenzeti
~ "Iház örökös '!ada wo-- u " s kW~ "er pihül adott eU): A P!'Otes'-..ans
iröt eS'Ie:l 1ei1SZÓlall F'odor Jót f
"'p~;, A ~y me....yitójit
~ Istvá!l lelkész. mODdcma Mi-

=~~ ,oda. hOJtV a
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. va,t!;!; a reformáció
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Dr. Kies EIte k , m 'tárius piIsplik:
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SWlTin,yban
la..
bi'\'"eh':;; nek
kfulevelet küldött az E&rhazJriiri
l'aOO($ hat.arozat.a alapján dr. CBiki
Gábo: esperes-oí!spöki helynök ·a lja
A }."Ö.,..lmteJé"hen a le:!JU- ,1.j ~!l1;ozitsl
riftim .e!'\eZÖ. t.emplrrna;n1rt.óa
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GyennekjctentinlMe1UM a nran
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A X. ker. MÁV..,t;.elepi prot.estims
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-VJI köz.ép- b; SZ3kiskolüsok 50..OdI u-c~: 8-.án az. I_ VilI. ált-a.lános
Iskolákba j0r6 nővendékclt 226-ból
I S2-en \'i~á%tak l\lind.két csoport
ló crcdrnénnscl. A \;zSJMkon II ráradhl\L.1.tlan dr. Lázltr János gondnok atyánkfia elnökölt llaItY ~retettel. A szülök II temPl~b:ln mmdkét nlkalonunll1 f\.OJ:.'! sz..·m~ban vc,ttek r!.zt. A ló clÓffiClllctclu ~~ul.ok
iuthlonucönv"clret kaptak a JUnl,US
12-én rn rtott évzitró istcn~sz!eleten.
Rovó AJadil' nyomd:u 193.ZJl:ató
alia 100 drb. kereSZtelési nyomtatvá ny-lapot 65 Ft és a Konfi~ta.k
Mi- dója részére 4(}() drb. megtllvo.t
iS Fe értékben hutyen nyomtatott kl,

•

A jószlvú adakoMsl ~h.ázköz.séa
clöl.j{!.rós.1.!tS haJAs h""'ÖszÖl'lettel 1lY~
tázra.

PESTSZENTLŰRINC :

,
J

Vallásos ünnepélyt rendez. minden hó első vasárnapjiln d . u. ·a
.I1.yül€lkezct. A le~tóbbin Gidó Béla
e,gyhil'z.köri tanácsos tartott ~ érdek:.ódes~ keJ,tett el6adast. melyen
J akab Elek rorténetirónk edd~ ke"ésbbé ismert l B-I8Ii9-e5 szerepléseról és jelentósht;erol beszelt. Az ünnepélyt SimO[\ AncL'Ús nyi totta :r:n~.
s.zcrepe!tek még: Cz.innay E:t::se~et.
Sim.indi Mária. Józse' Jáno.:; es tobben 8 ~yülck-ezet ~·ermi!.'·mi kÖZü!.
aICik SZ8.valatot adtak eiö. Zárszót
Pethö István lelkesz mondotL K onitt:ilt pálffy Mózes.. Az űnneJ)É:lyw.
a lO'ülekezet javára "szép e~y 
nyel kisorsolták azl.. az iz.lértls ~ er:
'.<B-"'e! asztalteritót. mel.y et SZlIáJ:!:\'t
BeIá.~ afia saj:ítkezülcg készitett és
ajánlott rcl a ~yülekezet javam., ?
gyilleh-ezcü öss:zcjövetehm a haZll!aZdai tisnet ez allrolornmal a 'Pestszenterzsébeti E,Zót...,a:lY hivei látták
el, akik a teát és a mellevaJót is

marokkal hov.'a,
tettek.

-

szép

asztalt ter l-

Pünkösd ünnepén a p estszenUörinei es hozzátartozó istentisztcleti
helyeken alabbi afia; teritették meg
az úrvacsora.i. as:z:blt: kenyeret és
bort adományoz"'3: Boros MártOll.
Kádá r Gyula. Makka PaIné, Koeh
Nándorné. Ek-.:irt Gábor. Pálf1y Ferenc. Isten áldása legren buz.rolkodásukon.
Konfirm:i.1t négy növmdéle akik
pesLszent!ónnci szokás szerint a
Dünkösdi ünnep elSŐ napján a Jtyüleke.zettel együtt járultak eJSÖ izben
'az. w-vacsorai asztalhoz.. A gyülekezet új taRiait e helyrÖl is szeretettel
.. ·'··
" l on
k .)5
.... U k'.

DEBRECEN :
li\. gyülekezet taJdai minden hó
elsO vasárnapjának délutánján Osz.-

;,zejövetel<m vesznek rés%t. A presbitérium KAlnOki Kis Sándor új e:ondn ok vezetésével eroteljesen támo~at
ia azt. a belmisszi6i munkát, melyet
'l J!.yülekez..et Buzo.dny K ltlman l e lkész és neje vezetésével vé.e-ez..
Lelkész lCSUlt6bb Tiszaigar szór-

POLGÁRDI :

A dun;í.ntítli reS2:Ckct p{!.sztorló
Szász János lclk~ II l~&clcbb az
alábbi
szórványgócokat
llIto~atja

:~&n~~:ti~?~;;~t~ü~:~~=

raosztással és több helyen eh.qut a
növendékek .konfinna!ását is. Munkatc.rve a következő: jún. 19.: d . e.
SwmbaLhely. d. lL Kőszeg: jún.
2O--iI.n este: Sopron; jún, 26.: Bftzakereltye; jUl. 3.: Zalaegersze.:: jUl.
10.: Pécs; jUl. l7. d. e .: Szekszárd . •
d . u. Bonyhád.
Sz~ J:inos dunantúli
körlelké-szünk a pünkösdi ünnepeket mel!.e1Ö?Öen
irógéoe:n ' sokszorosít oU
n~oldalas

körlevélben kereste fel
híva.... akik több vű.rmCJt'\'C terilletén
élne". Az iiJO'"és tartalmú és szór\'ám·áhitaton is haS2iJlálható körlevél
a hívek körében nae:y örömet -keltett. Bejelentette, hOEY júliuf hó
folyam..m felkere:;;i Tolna és Baranya
mem'e falvait. ahol az u tóbbi években a telepítések réven rtöbb u nitámus hívünk telepedett le. Kérj ük
"ele együtt mi is hiveinket, hog,y
ak:k e missziói könit során éjjeli
szállást tudnak {elajimlani. irják ezt
meg egy levelezőlapon Pol,e-árdiba
(Fejér m.).

lJN1TÁRIUS i\USSZIO HAz :
Pünkösdre ut\'acsorai kense ~t és
bort adományoztak: özv. Polgflr L ipótné és lO'ermElkei. Dtlalcin Lajos
és neje Palatka Emrni. 3 kg. lisztet;
H erszényi Irma, Isten aldása leg}'en
a szándékon , mely e nemes tet.tre

bU2dította.
AdJákakció jarira. ma.jusban a
következő adomanyok éri..""CZ.tek 3.
Misszió H áz ~ára. Dr.
Maj ay DezSÖ KapOSVar 20 Ft, Csiki
Gábor dr. pÜSpÖki h eh-nök, Farngó
György, 'F ekete Zoltán Sopron. Gid6
Béla. üj. Gidó Béla Tornanadash<l,
Lörincz Ákos dr. Bitzakerettye. Lukács Vilmos dr .. R ansenhofer H u,gó
CsjlJ~hegy ( IO-lO Ft. Hep:edűs Irma
9 Ft. BaJJa Domokos Bazakere~e,
Bencze László B azakere.tt}·e. Hadnagy Dénes. id. Péterfy Gyula Ki spest, dr. Péterfy Gyula Kis PESt. P ol2ar Mar.l!it. Uj. SWk-e Mózes 5--5 Ft,
Aitai K ovács József. Kálnok:i Kiss
J enőne 3-3 Ft. További ~es adományokat <kérünk az Unitárius 1\Iiszszió Ház 57275. sz. csekkszamlájara.

FtJZESGYARl\1AT,
~<\ fiizesgyarmati relonnátus gyÜlekezetben ~tot tartott nemr égiben dr. Révész Imre tiwntúli
református püsPÖk. aló ott tartózko- , KOCSORD :
Ms? alatt megláto.lmtta Bajor Janos
A gyiileke:z:etben aJ.dozócsiitöMölelk~jn"'ct.. :.kl 19+1. Mzk.:. ~~ 1; ..5.
kön heten konfirmálta.... Pünkösd
ta,,-ascin a lelkinásztor nélkül ma- másodnapján 37 2:',rermek \'aUás\.iz.sradt refOI'mátus templomban is I is- !!3ja' fo ly' le 3. szépen feJdiszitett
tentiszteletet tartott.
templomban. JliIindkét , alkalommal
szépszámú gyülekezet fi,~....elre az e,e-y. DUNA-TISZAKÖZI Ul\rtTÁRlUS
há~özsé.!r fiataJjaina.1;: hit"a!!ásteteSZORVANYEGYHAZKÖZSE:G:
lél.
Fel ~ögödönl május
29-en, a reUNITÁRIUS liJLET
formátus templomban tartott unitáA lap tul3jdonos a a Magya rországi
' tius istentiszteleten és úrv<1csoraUnitBrius Egybázkör.
o.s.;táson Bencze r-.'lárton lelkész. szép
Fe1e l6s
és kiadó:
~yülekeze~ elött predikált. Jelenlév6k
cima U. nagyresriik' unitárius. Ez
a szep eredmény arra buzdit. hogy
ezután evente legalább né~ysrel: istentiszteletet tartsunk Fclsögödön.
ún.·acsorai kenyeret és bort adomám'ozott: Erdö B. István.
Pünkösd alkalmával úrvacsora i
eIM:
kenyeret és bort adományoz~: Rikos p3lot&n: Joó I\·lihályné. 'ŰJ Pest e n
a ref. egyház:közsPg, Rákossz.entmi)uilyon: Marosi Béla. SasbalrooD:
~oa:ila Lajosné, ~ Rák osbegyeD : Nagy ,
Dénesné. Rtikoscsabán: Jakab Gyula
és D ~t Albert.
Sasbalmon kö:z:adakoziisból efCI
szép ezüst úrvacso.rai s.er1CR:et vásá&\~~
hiveink :
Adonmnyozók:
.
Istvánné 5. Daczó Józ et és
Daczó Mózes 3-3. Dancs zoltán 10.
Farkas Istvánné J 7, Fülöp F~C

\'Ílnyb!:.n, M iskolc és Ei(er lcán:o.'Ci!::'·házkczsé,!!.ekben tartott lstentisztlC!le-

10. Hargitai Valdcmámó 5. K iSs
Géza - 5. K ouna Lajosnó~. K ozma
GyÖrgyné 5. K oroján GyörJU-né 15.
K iszliru:er Ist'dnne 10. Madarász
Albertné 5. NnJ!y Gém 10. ön>. Páll
:Mild6sné 10. Vincz.! Andrásné 3. 511!:-

let és os:z.tolt ur\'acsorat.

mond

UNITARIlJS 2LET lU. 6.

Hannos Arpád 10, Radics G:."\Ila 2
~dor Aron 10, Bencze Márton 10:
BaJ~a J ózsef 2, Pctö Ferenc 2. Va_
radi K ároh'né 2. ÖZV. P eti J&nosn{)
3 Ft. Négyszeri istentisttele\ a1kalmflva] ösS7enií.~t 97.25 Ft. oerscly_
pénz eJtyresze . szinten a serlcl! vásarlásara fordittatott. A serlC!1<t ára
2-10 Ft.

Elek 2.

5i}mlond

L6szló 5,

\

•
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\

