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leyéJ Dr. EliDlboz, az Imerikai Uoitirius 
Tllrsuia! ei.niikéhez -

Ke<h'-es dr. f:tj,oi; ! 

N <l....SO· m-.~-ug'\"":i.<:SSl je1atht-terr.. boQ.- 3 bU'ct:l
pe.;ti épfil~. n:ely~ az Arnerbi Uai\&!ius TIirsulat 
tá;.:booi lWajCooosa. Ep ~. mim a többi 1"'>&> ~ 
egyb ni épü!.(':einl.+ az. :j!la~tás aról mt'nte5.Ít~:st 
kapmk. U"'~ tórtén.t killl'inben az. E!1i:'a ü: s' :'igba o 
a Iöbb! ru..4dS !clekE:uth~ éprue~h'el is.. A ko.-mány 
al! t-Jlaruooiw .rend..ién az ~'Mz>k ~ teljes 
tLqt~ .. tben t:tl'toHa. Is:-' <lZ. önök épületét is: \<ilIá.-<.<OO: 
~ Q .\Ö,-öbm is SZ3badoo. baszn§!batjuk, ép 
~-. mjnt a multb;n Az egyetleo. prohléma_ a..rnel\" az 
önök fpüléuh~ kapcro.!ato..<::an előttÜnk au. ~ hogy 
az epüle~ ~ tatan'e·is; ig~-el. Amint tudja, az 
OO::hxn alat; az: epiili!'t bomt:akii.""t ~en\"~tt. A In&
~-a: h:l:~ segitet1:ek: elv':.; m i n..j ta ann.,'i lEpe 
r3ció1., bog}' \ -ah:y ... "nyire ha..~Mhstó Mlapotba boc.
hassuk. 19@n ~ egybMj epU}etet Magyaro..~ 
mag;;: az H!am ó1Uiton hel..\"l"e. A stijb., pforgó €9üJét 
aznnMn to\-ábbi tataro.ds: ~''el S az. épülef: aIts'a
~ .!~tsrlási, : kö!ts ' ;~ is Z:;:~lnk kell g.ond -
"''NDI a... e.zax:::etc::tt mmdec ou<lmk telhet.őt mq;:-

1:C- .. fiok:. Btmn:ros s:ürgös tc:pu:ációk köl~e azonban 
úgy lat..~ a mi &D..'''t.P ~-ön!,;e' megha!sdja. Attö! 
!ehe~ ~. tar.an.i. heg..' dacára a rnak. hogy a%. ~pil_."c·t 
~~~ III mi @g}'h!i; ti ' jajnk smJgilat:i.~ 1I1Eg
~"aton. O' f~ nu tudjuk snrok kellő ba.""?'n3t '"ellni 
~"'Srer'Uen a"'ért, mert IM.'m leszünk k~ has'>'naJ:. 
ható ilIl:potban tartani. 

:,-mint már nem eg.';;:;a jelentettem. nekünk 3% 

O:'"S1~g ~~'3 n~ hogy teljes. , -.. \1111.''5 ' ;bad_ 
sage, b U.tOSl t, hanem lU. sUam egyházi m,mJ,,~;;, t 
ba.tha.'~ t3mogatja is. iU Mlam és az egyhár között 
1~!xm kó\Öt; eg:.'E=UliCuy Melm&eo az: ansm az 
~'b;)rnak ~~ te intélyes pénzbeli támoptá.«t ~'\ijt. 
~yersen sza mJt .... a a l'''"."arországi Unitárius Egyhá, 
ru..-zes költ ' i,tiD.."k több 'injnt 5O'/ .... át az. auam !t!\ieti 

,gyane:r; ~ (~et Q töhbitelel,.-ezete."mél tS a l'Ó...'ll8i 
katolikusokat IS be!eé.'"t'.--e, A lelkiprá:s:z.twok és a p."é
bánOSXlk G:ká.rmelYik felek.eze.thez: tartozi.ak is,. ugyan. 
azoka: ~ áll em! kl!d,-elt "éoyekt.-,*, ~'etik. mjnt az or-
szág mss ~olg.":: ... ! Ezzel S:ttmbeD az állam nem kidn 
egy~':. ~t h u '.et az aUam alkotmán.va.~or. s aztfm 
a nu kilJon~,.iS az. e:tn'b:irak fó !ebidata k-ell. hogy 
~~ a ~ Jólétének és 3. béke ügyének szolg;i1atnt. 

B,?ooyara érd~ fOCja Ont, h ogy az 3II\U' .. ~ 
U?itárlUS ~ t ilJn yom6 több s' gú meg;:rn'Uatko-
rast' a kötelem katooai s::.~t beve::-eU 2 ellen Ma
gya~gon Mgy érdekl6dh éS mcg:t:(vug\'-&st b."d.. 
tett. Teljes egyetérttsh en a.rokkal; akl1t a kötelező ka. 
t0";ili SZOlglUa. t tie\-e:.et! s. ellen Sla'"<irtak. itt is U 
aa tal nos nézet, hogl' - &mint odaat sokan. oly he. 
ly~ ,mondottil.k, - a telO",-erkezt~' .. 1Dkább ' el6idér.-. 
heti. nunt sem elh6rlthatj& a haború \---eszi>Jyét"', A há . 
boru ~i esebe s ih alkalmas ~ a LM ..... i.kö:d 
problém3k mE'&Qldé §hoz. EZek a p.roblémák. - anUni 
an ~ amerUroJ lelkt,;; f k közi» SOkEn oly helyesen 
illapuották mee. - nem ba~ek, baIK'm kölCSÖC'ös 
megértés útjiln oldhatók meg. 

sok embetTe gyakoroltak mély hatást nálunk az 
U)'en me&.lec I '. &:: ,,A hiború erkölcstelen dolog. 
V~ered.méoyében Q szabad 'lOt é6 az. egyéni függet
lenséget is meg6U". 

Ogy li+srik. bogy aTolt Hitin a m 'H Ek ):fui.l1. akl.k 
a kötelező kalonal sm'rpJat beveutése mellett nyUat. 
kot:t:ak,. ~ .... ,* s\Ílyoe ka'ODa! ,.ae'" i6"-tól télnek. 

1" "><:; .I'Di l ("S BO 

Dr. CSiki GibOr 

DáYid FereDt WittelUIPH 
Mk Jakab {eltünt, ~. D.i\"id h!'t"nc-

két<.;?:er ,-an a " ittenbe..-gi eg)~emeo: 
1545 okt6berbro és 1548 januárban. AluJában es:.- $J::U' 
al\\~"l5ny,-e:.:.ték aki..~·:jt"m a diákokat. Jabb ~ 
az. N.."Ot. dll ~ejteni nrm tudta. An'ita k.ide-.rUlt. 
hogy ru, id F«enc 1S4ö: DC>\'ftllberben s2; ~ 
Fr&nkfurt egyetemér'e iraUm~ott be s E'S:" é\-et Olt tQl.
t t t, \®-' jött \;~" lMS ,)&Ilucü-ban" Wit~enbeQ;.beo, 
E:n~·it m.ir tudtunk. de lU.t mél! nUnd:i: nem tudtuk. 
miert mem el Wittenbell:b6l. a hiN:s ~ eg::.'ett'mI'ÓI 
u addijf kc\--é6bbé ismert (lde-ra-FrankftlI'lira s ru. 
m~ elmmt. miért j(itt 3Z.után' ~' é-,' muh'&' \i~ 

a \~~t m egadja HIU MD 
lmtatásaim nemris 

sz,,·, ot szágban> ~ • 
az ~'~l~m Frig)!'('S E h:r \"ál ,. .. :t6-
fejedel('m Frigy-eos., mint a -ntnle!; prott&-
tMSOk: feje a . V. Kirob' c.;i s:z:ánal S%.M\ben 
ar. lM6·ban kötött m scbma\ka1dl bM>on,\ban Wit· 
tUlber~ nUnt \-árat \'Men! 6h.&;jtatta. E'Éri a "árost 
\-«!ebnl Allapotba hd.\U.te It & ftIl_CCW lak\: ;;:' ''01 
t>lt.i\'olltotta, 1CY u . '§ ptM'Ii b"J\pt6kat Ja lMa 

t lNn" ARrOS !lU .ft 1 
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JöU ........ h _ 

Bi'rlak. ~ 

é..-t2'l1IÜnk arról i3, hogy 22. 

tanárok: működtek az EM e 
abban a szerencs ' 5- het;:-

IMA 

t;;n'rlmanvairól 
- ~Tamtr.. rn:en ed_ 

bárom é\;et töltött 
egyeu-nen s ~k 

bcsztEl ceL iskola 
a k ülföldi 

~erenc ott 
azt sertd s& 

vol..t-e IrÁ!" a!dmr 
etre azonh~:n VE-

amf.rot' 2Z 
_ az pedig Len'-

Boti r Imre 

AdJ erüt u fgi sDtnyualL 
Ba .. ' "n ' tk az ilet bús k3déD. 
Te baJoU:il m indig Ú_f1UL .. 
Te tudod., hogy . .. PiCu ri:!. 
G,umdd aivvel ILacstelek. 
.ta il. St. hogy vEgrt találtam 
Iti benn a szív mByfa 
K&UI~ boldog ' . ,Fr 
K ijnn righat a vfhar, . CtDgft":ir, 
A:I En baJőm a. b lZtOl!l revtJe:n i ll. 

T on!a.y TibonIé 

.taIÚt 
Dávid FutLC kot tban két nagy köhöje vol.t • 

magyar nem:z:etnft. Az. C&Jík a FáVfdék ml'ötte, hol 
di ... ?éret.es, kiirtékcmy sun!pet já".szó fÖÚI"f. ~Iid 
sar~éka: Bálint.. A másik az w:.1t.irlus ~ 
pti F azeka- Fetax: lejbe. Th'\) mnnka_ 
társa. értéke;; Rer'ZOje és te'iii?k 2SOI.t.ár!ordi._ 
t 5 »k mestere. 

&-db"", bQ9Y az unitárius we'lemi étet már Id.
a1alrulá6a elsO e.."tizedeiben kapcsola'ba kerult ~!y 
Baliot köW 'eté-<.re1 is.. A katboUkus fóUr három. szép 
versét ugyanis 1600 ban az tmiU::i.usok k .eke _ 
könyvükbe sorozt3,.k.. 

Ennek a kőn-dm ...... yo.E:k iroda.lomtör.imeti jeimtö_ 
IdéiEw Eckbardt Sándornak a kiváló tr~ 

erre 10 ouatko:zó mesiegní ej t. Azt írja 
.. e e Ihez irt tőr't.eneti fejtegctf<oé!w n ' 

"Hogy a kolozsvári unitá.-i.us sre!!emü ér:.€.\reskÖny_ 
vekbe bOllYan került el Bala,;:sa Bálint három L:;ter: es. 
éneke, azt talan Ba lassi" Bálint erdélyt bariti kapcso
latafval mag"ara:zbatjuk. Bizonyára má'" eletébec. kür
dözgette énekeit oda, elsősorban arz egyik Bánrrynak, 
ki bizal!'!1;t'3 barátja vol"t és inrer . .... -an a kolozsrl .. "Í 
énekeskönyvek d,jcs"jgée:4 hogy eL""'Óllek bozhattak 
nyomtatáISbaD BóiJassa énekeket, . • mar az lEOO-as éve!! 
elején". 

Vegyük: sz:íves tudorn.asw. bogy a tud&> dicsesé 
get juttat" unitirius SZeJl.emj"e&nek aÚ! t" hogy Ba
lassa BáHnt költői hirnevet minden mPs tényezőt meg
e:&zve. a nyomtatott betű batalmijval lri .... .mta szor· 
gáb. 

Elfogadjuk a bld .... Sitak ut a telte..-ését, hogy Ba
lassa B:iHnt már él!S'tében kWdözgette énekeit erdéLyi 
tr"....rita.inak. de milyen úton kerülhettek azok az uni
tárius Jmcl ',köD-yvbe? Ki lorol."t, aki a w,,,;ek S/9" ' get 
tÖH s" ,E'! Loe. In1 tette lehetövé. bogy SZ érekeskŐIlYV 
szerkesztóje a katholikus tőúr es az unitarius hivek 
kör.! az énfklésb.?r rnegn:yl!:atkozó. legberSósbb ler.ri 
Ö!!szef')I'"t"3dás. a módot adjon? 

Az e'ső kérdésIe nem . Az én'e. 
k ' könyv any a gának Mik.. 
lét;: unitárius k.öltó leg-
a fá10b bátran " m1 l"'lk;j: (,gIa. 

O pcmg tudta ~ek ~psé-
gét! A kA:tholikus tóü!" pedig az ucit;;,.;us hivek-
ben a politika telenU$e mea: a ré>:<i vonzah 'l'!.3t. Ba
tár [mre je ... ' történetí:róIlok,. 2ola:posa"It ismeri ez;; a 
korszakot. O bio.-atatt a:rx<:... hogy a résziet.ek!re! meg_ 
isme! ~en. en csak az esc ,'ények !ővonahú"a mnta· 
tok rá. 

János 7S;pond halMa atán !retten V"e..-'""""Etl.yeztek 
Erdély trónJ3.ért: az unitáriUs Békés Gáspár és a 
~tholikus Báthory [stvb:. G áf;pan i"Wksa r..é-
met csiiszáT támopt ta : a magy~ ' gábóI jo=-
le ntÓ6 katonai s:egitseget tJ'eki, Egyik csapa~1( 
6. po-~csnoka Ba.!.a..<;S3 Ez a csata1 
VESI lett, mie1ött Béké" 

I Bal Bálint :;r:'s k!ta,%~, a el-
"--o '" DjG .. -e..- Erdélyben! ........... 

unit3.rlus hivek nagy él: ::~:~ 
néztek ci:. mint aki az héE'ei közt ~ =":'" 
___ • ....;.,;n . ,. I P .......,'1. \rifPj' S p ........ ,.. ","",""~ • 
.. ..O.:::..'-'="=~ .......... l o ern . ~ PI"",,",",," - '-'~ .. ,,,,, ... 1.UO'5-"" ik. 
sí5bb három szep ~ első énel .. 1ro~'VV"i.U::kbe 
tatták 

Sclciig megtart.ották és é'ekrltek a. ~~~a?? -ver. 
seket. elé!: ,-" . ... .......... a meiioodOlztl.a:inl uJltasok vé-

eo ........ , ....... ..r . é:rde-
gill megt'oszwcták éon,:>k I ÜnyvünkEt actOl az 
kE sségtÓi.. amelyet az irodaltyntuCós BaJ ~-m Bá1h:tról 
s:wló mú'lo"ébe!l unitárius dic ..... . g" ek ~ 

Rövid em I So {-'ink befej<,"if " e idkl'fk a hi..~ 
éol"e!c egyikének: ..Jsö versszakát. A verset B -H -ssa Bá· 
lint h;73stri;ga küszöbén úi;a: 

Bocs5sd meg O"risti::L 
UjÚS-'Í&'!"! .nak vétJcét , 
Sok hftet! .. os§gét. 
undok . 
Törald. el. rútságát. 
Minden álno!!:. 'igát, 
KBnn:yebbítsd lelken t,erbM 

G:Pl!a.y · D("l1ok'. 
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I Dr. Gelel József I 
AII8' oltJuk cl a ke.."ele1 lándalt egy.clfY új ItÍr. 

hantunk telett. lelkUnkben Ismét gyllnt kell öltenünk. 
Egyházunk renclJél utóbbi Időben sürün lit.oKa.!.ja a 

bajál. 
Dr. Gelel József, a szegedi c/lyelAma· orvostudom6.

nyI karának nagynoviJ prot~ .. . :wra, clI'yetcmes egyh! · 
zun1cnak voU lögondnoka nincs többé. Neh&; elkép_ 
zelni, hoKY az élete utolsó pillanatáig firadhatatlanul 
kutató tudóS. a Szüntelenül cselekvő, alkotó szcll('4n(j 
ember, akJ mint az élettani tudomány kiváló művcJöjb, 
nemes hivatásának, megfelelően, mara volt a. pazitlv 
életigenlés, t ö J d l a I k a t ti. b a n immár a.z örök 
passivum, a'Jl örök mO'ldulatlansáK honába költözött. 
1885- bcn s:zülo!dta. hlirolJLS7,ékmcg'ycl Árkos közSétt
ben. Szék.e.ly fi,ildmlves szülei c2"Yl'I'zerii hajléktb61, -
amint azt dr. C s i k I G li. b /) r esperes, püs)lökl bely
nök mcgindítilan s7.é11 búcsúrlah,i beszédében taJál6an 
áU:lpította meg-, - tarjsz.nyáJában a. SWrgaIom és be
cSület erényeit vitte maKával útravalóul. l\-find ma
gasabban ivclö tudományos I.ályafutása során jeljl.'f!I 
iA'yel«Ytete arra irányult, hogy mindazok, akik nevelé 
munká.jának ható körébe Jutottak. e ké' eszmény kö
vetését állit9ák életük középpontjába.. Tudományos 
munkásság" a szövettan vllághirű tudósa: dr. Apá.thJ 
Is tván kolozsvári egyetemi tanár munkatársaként kez
dette meg. akinek legkiválóbb tanítványa, később II 

meg edi tudomány ea-yetem katedráJán közvetlen utóda 
Id.t. OnáUó kutatásainak eredményeire korán felfi
gyelt a tudományos világ, s egészen fiatal korában 
nyertes.e IcU a Magyar Tudományos Akadémia. Vitéz 
és Marclbányi·féle jutalmainak. Nemzetközi VisWDV
latban is elismert tudományos munkásshát a Ma
gyar Tudományos Akadémia elöbb levelezötagsággal, 
késöbb rendes taggá választással honorálta. Kezde
ményezésére lUesz.tették be az utóbbI" években úJjá 
ftervezeU orvosképúsOnk rendjébe az általános élet
tannak önálló tárgyként V!Lló oktat6S:t' ls. Egyetemes 
egyházunkban - sajnos, rövid ideig - viselt fögond
nokl tisztét a tUdomány területén kifejtett alkoM 
tevékenységéhez hasonlóan, nagy lendülettel, mindig 
üjabb és újabb feladatok kitGzésével és megoldásáva.l 
töltötto be. l\lint maga is a dolgozó nép gyermeke, 
kezdcményezöje és megval6sítója volt többek között 
annak a M07,galomnak, amely egyháztársadaJmunk 
megújúlásá.t a népböl sarjad6 fiatal tehetségek foko-
7-OU támogatásával Igyekezett lehetövé tennl A ke
resztülvitel ryakorlatl szerveiként életrehivot,t Ú. n. 
n~rdeblzottságok, - a legkisebb ~ékely faluig leme
~~Ieg . - a.z ö kezdeményezésére alakultak m.eg. KU
lonbl.lt.ö egybázi összejöveteleken mondott _ at. ősI 
magyar n!e~v fzes szépségeit felidéző. egyéni hangú _ 
beszédei orökre feledbetetlenek maradnak mlndawk 
eliitt. akik haUották $ mint Uyenek egybázi iroda]~ 
munk feljeiY7-ésére 19 méltán számot iarthatnak. 

A halál - amcl1ycl pl'ilyafutása alatt annyiszol 
6-z.egezte szembe az élet, a tudomány fegyverét _ 
torr6n .. szer~tet\ munkamezeJéröl, közvetlMül tanítvá_ 
nyai koréboi ragadta el GeleJ Jóuetet. Ozvegye nén 
gycrmeke, 10 unokája, a tudományOS vUág kép';'isclél 
tanltvá.nyai és egybiza gyásZOló lélekkel állották kö: 
rill koporsóját a farkasrétt temetöben. A Tudományoa 
.. '\kadémia hevében dr. Ábrahám Ambrus egye 
teml tanár, a szegedlegyertemnevében: dr. Ko~p,s; 
B é la orvoskari dékán, a régi munkatárSai nevében' 
R. S, i II e r J o I á. n, a régi assisteneJa nevébe d ' 
KOlozsváry Gábor egyetemi t9nár jele~e;i 
munkatársai nevében dr. Gellért József egye_ 
temi adjunktus é8 a tanítványok nevében Fa-uka1l 
J6mer megilletődött bangon vettek búcsut a kivál ' tu_ 
d6stól és Igaz embellL6l. o 

Népének bOldo,u'W,- "d--" 61-oL- n v_. munk'. SZép 
., ___ ek emléke 6rök1cé 'Ini fog. 

• 

IBarabb ISIYán I 
Unltá.rlus k&ass6gGnket súlyos vesztq6g flrte. _ 

Megbalt Barabás István. budapesti egyházk6? !gll.nll 
évtizedeken " voU nagyérdem6 lelklpásonora.. _ 181'11 
október n·én 6'.rli1ete:tt a hál'Omszékmegyel JUtnak 
kiW.ségben, KiizéplskoláU Sep6I9Zentgy6rgyŐD, SÚI~y_ 
kereszt.uron és Kolo-zsvároU végezto, Teolóa;lal tanul
mányatnak befejMésc után., 1905 Július i-én atOrdát
talvi unitá.rlus eklézsia papi tiszts6gébe Ikta"ák be. 
Majd 1905. 6vben h6dmeziivásii.rbeIYI egybázközségilnll 
lel.k(-5~V~ . ~evcrlctett kl. ahol 1928. évi Inopf.embu 
9-Ig mukodott, amikor is budapesti egybázköl.SégünJr 
lelkipásztora lett. 

Il:rdemekbon garr.dag lelkipásztori munká.jából. _ 
kéi évvel ezelött, - közel félSZázados szolgAlat 
után vonult nyugalomba. A nevezetes évfordulór61 
~:Uás egyházkÖZSége rendkivül bemöséges hangulatú 
ünnepség keretében emlékezett meg. 2pitő munkássfi. 
g-ának maradandó emlékét jelzik h'ódmezövásárhelyt 
é!I dunapataJi egyMzkö'ZSégüllk templomaI. amelyek~ 
nek minden köve hltünk Igazságain és forr6n szc1\eltett 
szülöfüldJének nemes hagyomá.nyaln olthatatlan szom_ 
júSágga.l csüngő lelkének egy-egy élö darabja. volt. 
Meggyözöd6séhez hajthatatlan ,. keménységgel ragan:. 
kod6, s iga7.Ságának érvényesítéséért. a harcos kiállás 
kockázata elöl soha 'kJ nem térő egyénisége a temPlomi 
S7.ÓsÚk magaslatába.n. valam..i egészen sajátsigos _ II 

erös valósiigér"7kk!kCl megá.ldoh tennészetével ellenté
tesnek látstó, - lírai tartalOmmal gaZdagodott. SZÓ
héki beszédeivel példát mutatott arra, hogyan lehet 
minden retorikai sallang nélkül, egyszeru S7.0Óval a lel· 
kek mélyére hatolnL Sohasem mondanivalójfinak di~ 
namikájával, de a lelke mélyéböl kiárad6 evangéliumi 
igaZSág parancsának sugaUÓ erejével igyekezett min
dig hallgat6inak szívébc-z; férköznL KezdeményerJi'ére 
kapcsolódoU be egyházunk SZószéki szolgálata anna .. 
Idején a rádi6 közvetítéSe1r sorozatába, amelynek ke· 
retében az elsö rádiós SZOlgálatot 192i március 11·6n 
Ő látta el. 35 rádiósszolgálafának visszhangj!t külön
bözi) felekezet6 és D.eln7ietiségQ hallgatóInak bö· p , 

Intézett meleghangú levelei őrzik - Temetése, kíván
ságáboz: képest a farkaSrétt temetöben a hozzátarto
zói, legműkebh körének részvételével lolyt le. Kopor
~óJa fölött F.orenez Jó7Set mondott rövid imát. 

EgYkorI felelös szerkesztöjének a tavasz virágaival 
telebintett sírbantJa fölött lapunk ls megindult lélek
kel hajtja meg az őszinte kegyelet lobogóját s a vl
gaszi nyúji6 Atyától kér' áldást emlékére. 

Erdélyi posta 

Dr. Gyergyai Árpád 

OrvOSprofe9s'ZoT 70 éves korában f . év április l-én 
elhalt Kolozsváron. Régi unitárius családból s:zátma
zolt. Apja is lQtGnő orvos volt. Ifjúságától kezdve, 
öröklött l!t'Z.cl.lemi 'kl.vál6Sá&f,1 mdllett nagyszeríl gya
korlati ké . w ége és hangyasz,orga!ma segllették ~I 
között az elSŐk ' helyére. Külföldi tanulrnAn;Yutja ln 
szerzett i!>mCretei ~s alaa>os önképzése révén Erdély 
legjobb orr-, gége.., fül szakorvosává iett. TudO~~ 
nyos téren mt.1'adandót alkotott. A sors sok ~6d __ 
és veste9ég-at hozott a kOllöldön is mcSbca.ült és 
k öztisztele tben álló embeITe, aid éiYbá:záért is (átme
netileg mint felilgyelő iskolai ,on'dnok) eredményesen 
te vékenykedett. O;wcgyén., 3 leáJ:Iyán és 2 !fán kivül. 
széles rokonságs, szAmos barátja gyltszolJa. 

Halála alkalmlibó] budapesti rokonf.:! és barlitJ 
köro a Koháry-utcai temPlomban lyéwtst.en'tIBZtelettel 
nldozott emlókénclc. Aldás hamvaJra. 
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R4d16!l Istcntl.s7.tc lc tet klhwetn e )\olagyar Rádió 

jÜnlus 22~éll é!lau~usztus 24-én d. C. 9.30-10. 15-11:" cl 
KollÓl'y-UlOOl templomból. JuUus 13-6n 6:; augusl.t.us 
lo-en rhdlÓs r6lóru köz\lctlt.ésórc lrorUl sor a Studl6ból. 

SÚ8l<1 J'not/ polgárdi It:lkésd d ebreceni Iclkí-ssz6. 
Szol,_ f 'crc nc d ebreceni h . Iclkésx.t ~ Duná n t úli s7.ór 
" 6.n)'Cgyhitkll1.Sé,,, Iclk&név6 nevezto kl dr. CSiki G4-
bor esperes, püspöki helynök. A Dunántúli szórvány
egyházközség c!mc; Budapest, VlJI., Va.~"-u. 1. - lsten 
ttld6sa klserjo Jd~vczctt aCIainkat uj állomáshe
lyükön. 

ElI'peresl V1Mgál6súkc~ wrtott dr. CSiki Gibor 
esperes, püspöki helynök és Pethő I stván egyházköri 
í Ojegyzö Debrecenben, FUzcsgyarmaton és H6dmcrová
siu'hclycn. ahol etidén Js megtartották az immár ha
gyományossá vált Ú. n. unitárius búcsút bI vidéki szór • 
ványhoz tarlC)'l.6 arial népes részvételével. J Unius 8-án 
pcSb!:.Zcnllórincen voH Vizsg6lószék, kö~yülés és gy\i
lekc-,t;cti összejövetel, amdlycn a hivek szintén szép 
Sl':ommnl jt.;llcnt.clo mcg. 

Anyák Dapjár61 méltó módon emlékezett m Ci bu
dapesti. pcsl..\Uen't.lörlnc1 és duno-ti!o'Zaköti ~-z6rvány
ogyhil2.községilnk. A:t.. ünnepélyt mindenütt áhitat ve
zette be, ma~d ~ gyermekek szavaltak. Müsor u tán a 
gyennekekct megvendégelték. 

Budapestl _elYbhkijUl f!t üDk június! &;=szejövetelén 
Szolga Ferenc leJké;,t; afia evani'éliz.ált. R. FUcp Imre 
hódmczővásárhdlyi lelJ<ész tartott előadást. Bartók Já
nos Bartók B&lI s:zcrzeményck03t zongorázott. Pest
$IcnUörincco Bencze Márton, a H ögycs Endre-utcaJ 
gyUlekczcl.i összl?jövelclcn: Pethő István vé,iezte az 
evangéli7.ációs szolgálatot A gyülekezeti Ö!.'W"'jövetelt 
mindenütt sz.crctctvcndégség követte . • 

FUusgyarm&t! egyblhJdizségünk fenná llásának 
féJevsdnd09 Jubileuma. Júllll!!! 27-én lesz 50 éve an
rW<. hoC tQz<!sgyr..rmati atylmkflai egybázköz5égUkol 
megalapUottAk. Bajor János az egyhAzközség jeloolegi 
lel:készo, - aki az egyházközség történetét öss?e fllli
totta, - a "Szeghalom Vidéki Hlrlap" egykorú cikke 
nyomán az t.Lábblakban &funol be az C8yhézközség 
mcgalakulllsiUlak nevcz.ctes csemén.Yéröl: 

"Július 27-én már a kora reggeli órákban Ho
moki J . Lajos ganhl udvarán! (a történe!lmi INVezetes
ségü eperfa alMt - Szerk.) jött össze a tisztes ;!,'Oka
ság. Az cgyh.!\zkÖZSég mcgaLakitlLsa istentisztelettel 
kezdődött. Zoltán Fnrenc mezöbcrényl unitárius kán
tor vc-ret.6!.l6vcl fél 10 órakor Isten: szabad ege alatt 
[elhangzott a gyönyöro. Zsoltár: "A Sionnak hegyen 
Úristen". A:t.. éneklő kÖZÖnség buzzó éneklése tisztele
tet parUlcsolt. en'eklés után Adámosi Gábor h Mmezö_ 
v6s6.rhc.lyl unitill'ius lelkész mondottu el rövid, de 
buzgó {máJllt. Ima utón J ózan Miklós budapesti lel
kész prédikációja következett. A tartalmas és Ugyesen 
kldo1s;ozott 00S2éd lebilincselte a bE..llgat6ságot. lsten
lli2t.t!let ut.. ... n Gyám András korelnök elnöklete alatt 
alakult meg az egyházkÖZSég, amely 125 családot 
sz.ámlált". 

"Az. IS1A:m megta1á.lásAnak vágya, - irja a továb
b1alcban a kr6nikaITÓ - olyan á ldozatokra serkentette 
azt , amelyhez fogható kevés van az 

A 125 család gyönyörO 
;';'cPDpllakot, tornyot. ,harangot szer
V:' Mint. az elsO keresztények, olyan 

,;,;", éplteni mindjobban é, 
":' közösségüket ... 

él és hat változatlan mélységgel és ál
'",;;~,m06t is az ÜDn<,plő gyülekcn!t mlndcn 
' ': akiknek további munW"'S1gára\ -

tevékeny lelldpfu,<ztorukka.l: Bajor .Já
- a mi egy Igaz Istenünk b&;éges áldll-

, 

Dr. OUkI G'bor pUSpökI helynök ~0ányát, Boros 
E~, [1úgyermekkel 6ldotta meg ez Or. Szivb6l 
aratul.6.lunk. 

, 

.. UNrrAllros 11 BT 
, 

11 ls szeressétek ••• 
To király volt.4l. filel.ern királ 
R,! egy kis lJir6 nb~7.olg[\ 1e1~~ka.. 
~'JI' átAl l~ad 1( m.:lmorok szines borát 

rv 1\ ~IIOIJtam én a", út porl.t. ' 
Mig m:<lfUk engem mlaUad klka4: 
I~ ll csak h inni tudtam a Tc m;a a;gtak, 
AlIJlán egy S'oWmorú bUs na v n ak. 
Mikor azt hittem, hogy nem ~~ h 
Efty mb lk király Jött finfClé rn. olnapom, 
KlnyújtAlt ta a kCút, 
lU.~ ll&eU a szelid !nép 8ttmfivel. 
Ali, mondta : Testvérem, rám emlékttel '" 

• Kétezer év telt el már azóta . 
1'IT.i6tll. Pl1itu!J kC'l.OIt megmos\... 
OA törtfinet könyvébe csak annyi Il'Údoti 
Meghalt a kereszten egy áeslegény , 
Ki Istcnnel viv6dott s a:ll elesettekért 
A haialrhnsokkal civÓdott. 

l'I!ondji k az okosok, 
Egy rögcszmém van nekem: 
Mert ezt a türelmes, szcl.ld Jfizust, 
S:Ilívemböl szeretem. 
Szeretem akkor ls, hogyha Ifúny jár éne 
1118mn ez a cS(lfság olöbb ötet érie, . 
El tudta viselnI, oh hatalmas lsten. 
Benneti biloÚ, bátor. csodilatos mívve1. 
Akkor én . kis 1)(ll'S7.Cm az O orsz.ágiban, 
Boldogan borulok Jibad zsá.molyára. 
Zengö dicsérettel mag' s:dallak Téged. 
Szeretlek KriSztUSom amig fin csak élek. 

KÖl1yijllgúk emberek! Ti is 9Ze1'ef1S6tekl 
Torday Tiborné 

• 

A Buda.peflt IX., Dögyts Endre-u. 3. S:Il.. alatti Uil.
lekcrett t ennünkben minden b étfoin, délután 6 órakor 
bibliaórát tartunk. Férfiakat és nőket szeretettel 
várjuk. 

Az "Unitárius Élei" 
apróhirdelései: 

" I\oU.rkás 7.ongoni.k, planin6k teltünö olcsón, hi
telre js. Rákóczi-út ütvcn, z.ongorateremben . 

AIIAst váJ.lalok .BudapesCe.n, mint statlsdikus 
vagy nnyagkönyvelő. Badlb, Miskolc, fóposta (postán 
marad). 

VlIlanyborotvát, pengés borotv&készüléket, pcnge_ 
fenőt. rnin8ségi borotvapengfit és Aut6syphont ve
.szüRk. Javitunk és ~Iünk. LIszkay, Budapest. So
mogyi Béla-út (Kiroly-könít) 16. 

, 
. CsillAn Vogel csUlirüzemtól vegyen. RiIs7lJetre ls. 

H orváth MJh6Jy-tér l. (Baross-utca sarok.) 

Itombiz tégláit eladom. Baditz, Miskolc, Fópo!o1.&'. 
Postán marad. 
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