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Hfll'mas halomnak szent magaslatán
Borongva szal1 az ösi Hunnia,
El-széUekint a romba d őlt hnzán
~s kérve-kerdi: .,Hol a dalia.
Ki érle bátran, büszkén sikra szálljon 'l
~s menn ydö rögve - mint a VégItéletSziklába vágjon újab b ezredevet,
[-[ogy m indörökké. rendiileUen álljon ?"
Szemébe könny, szívebe nema gyász,
Pa]{lstia lepett, arca szenvedll ;
Halotti torba füll az (Iri nász,
És biroda lma - pusztn temető_
Vj~szhang se kél _ nyom:'HI II hús pnnasznnk;
Ali csüggedetten, méh'ln, elhagyotta n __ _
Hiába varná - lomha szflzadoklJan
Bő sarjadásit zscmliiló tavAsznak r

rezzen ám n hant,

___Varfl:tSü tés~
~lil Isten ujja n'gesr!!g lezflrt:
l!s lelkesülve ze ng n hősi lan t ,
Legyőzve át kot és II rút hah\ll.
,
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J!;S sirjaikbó! re nd re mind kináUnak,
Kik érlc/l éltek-ha lla k, óli, Szabadság!
Paizs uk :t porban i ~ - ri lelki nagysá g,
Am int 1I('Iylizv(l csatarendhe Mln~k.

G i'Il(olm "llkv a rO?.lidás rCSyV\!TÜk

A napsugárha n - egyre fényesebb,
A lwrci mél) is felrobog velfi k,
J!s gyiil a [MlOr - egy re népesebb.
Regős,;k aj kún, m"labús kohozrll,
Csend ii i csodúsan szép vitézi ének,
Áld ozva hőn II hősük emlékének
S fllj unkra üdvöt-úhlásl hfll'llla lo.wa . ..
Vezéri karban ül a nagy Király :
JobbjrivIII int s komoly tanács ba kezd.
:\lögiillc rOPImnt szdtem-tá bor :Ul ...
..\ z [slen kardjll ... és a szent Kereszt . . .
P(Hll !lcso l;'nl mos t fcj('dclmi ajka:
"I,i a gye pükre! Daliák, vitezek !
A hon javára élni-halni készek!
Dü börg rölötWnk ( saba népe; Hl/jla!"

-

.,~szakr3 menjen, gyorsan menjeu

6,

I{i :Htüré Hodostó rejtekét.
Kektr'C mnjd :l ung)' török vero
ZúdítS:1 ni fek et e serl'gc\t.
T eugc r-szirénánk búgjon NapllyugHtra.
~s Dél szívében az a Tize nhárom.
Kil eltiport ti zsaruok 1ll1!5zka járom,
VC7.esse zászlóm - végső diad Hlra !
I~s elviharzik, mi nt ti fergeteg.
I~s mindmegannyi gyozui _ halni kész.

Egy vlhal~U3n őri:'!" sel'~g :
A SZilVa - bárd, a karjll keJc\'(·z .
.s mncrre zúgnllk, zengő úva la rban,
Lobogó la ng a haromszill\i 1~""szló .. .
B:rjollg\'a küzd alatta CMl ny László.
I{(irod s dia(!alt iil szá~szor _ száz a lak ImIl .
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PE'ldllja VOUZZOIl, :írnI nemzetem!
Az lsten kardjflt őrzi még l-kldl'I1',
S fl szent [\:('reszl is olt a fellegen ...
E jeibe győz"e, nézz az é rcszoborr~
I /azám virágzó ifjú nemzedék('.
S mintlörzsókének legszebb ékesseg('.
Hints fénysugá rt a késő s7~"'za dokra !

Hármas lIllIomnak szent magasla tan
Ujjol1gva szal! nz ösi HUllnia :
E I-széttekint az ébredő hazAn,
~('m kérdi immár; ... Hol p dalia,
Ki sikra s7.6l1jon erte - SOh3 löbbé,
?Iert mennydörögye - mint n Végitélet Sziklaba "ágott újabb ezredévet,
~s rendületlen áll - áll mindörökké.
Alsókörtvélyes, 1930. IX . 1.
J6zan MiJ.-16s.

Az Unitárius Egyház Igazgatási
Rendszere.
Az unitárius egyhil.zjog az 169·I-ben kiadolt Oisciplinll Ecele~iasti<:a utan 1862-ig nem volt rendszeres('1I összdoglalva. Ezt II hifmyt
;\Iikó Lőrinc, a theológia akkori jogta nára nkként pótolt.n, hogy az
általa összeállltott Canol! gyűjtemény alapjan meg/rla: " Al'. ('rdélyi
L:nitárius Vallásközönség Igazgatási Hend$2cre·' dmi! munkájat
(1862. Kolozs\'ár).
Az egyhazban isnlételten történt kisé rJet e kéziratos munka
kinyomataSára, azonban sikerre sohase vezetett. ;\105t irogé pen ta rlottam szükségesnek sokszorosit tatni, hogy legalább ebben a form:í·
ban a magyarorsdgi eklézsiák és a hivek között terjes7.thetö kgyen.
Ez a gépi sokszorositás, mivel csak I()() példányszámot álllt hattunk
Illő, aránylag sokba került és ezúttal is csak úgy tudtam régi t('rvemct
meg\'alósitani, hogy dr. !\Ilkó Gábor ÖlIléltóságll anyagi á ldozatot is
hozott. A gépirásos példány előj('gyzési ára 5 pe ngő és a könyv szétküldésekor kérem az összeget megfizelui.
A fennmaradó péld:\nyokat az Iratmisszió útján a fenti öuzegnél
magasabb áron bocsatjuk az érdek lődök rendelkezésér.::.
Dr. Tóth Gy/}rgy.
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Mikó Lőrinc : Az erdélyi unitárius
vallásközönség igazgatási rendszere.
K"7.imlk~nt oo kszoro.lllatla é$ dő.zó\"a! e!l~Ua,
•
ilr_ Tmh ('yDI'!/y, " tn. kir. I~"ria blr~ja . nuda11Csl, tn:!1.

A

vaJ1ássz:lbad~;Ígol

Wrvénybe iktató 1568. évi tord:li országgyű l és után a .. Dávid Ferenc val!ásflt" követők rend~zere~ igazgatási
szaMlyok nélkü l élll1k egyhilzi ~lcliiket. Az e lső rendszeres egyházigazgat{lsi Wrv~ny t Hi26-ban adta ki RMJec:k!J B~H illt püspökü nk
Disciplina Ecclesiastic:l eimen; cz maradt IG94-ig - a zsinatokon
hozott lwtftroznl.okkal kibövitve - az egyházi igazgatás irányitó szab:ilyzata, miko,· is Almdsi G. !\Ii hftly piispökiink az emlitett !llunkftt
kiegészítve s részben v:í.ltoztatva, kinyomalta .
Egyh:í.zi jogsznbúlyaink ;IZ idők folyamán változ{tsokoll me nvén
kereszliii, szükségesse vúlt :w.oknak ren dszerbe szedése; összeállitás:irn
az a d ta meg az imp ul wst, hogy az 1848,1 49. évek ben fo lyt szabadságharc után az osztrák kornuiny egyháZIInktól M. egyház i szervezeti
szab:ílyza t bemu tal[\sút kérle. Az egyház i 8S 1-ben megbízta bölöni
Mik6 ~örinc egyhúzi jogtanárt a munka elvégzésével; ő azt ej is
k é~zitettc, az egy ház ped ig az t be is mutatta a kormanynak .
Az egyház az 1860-as években cgy húrmas bizottságol - amelynek
tagj~i Mik6 Lőrinc, Ferenc; József és Pap Mózes voltak _ kül dött ki
cgy most m:'lr rendszeres egyházalkotmány te rvezetének k idolgozására.
Mikó Lőrinc II fentirt n1 un k{llalo kka l kapcso lat osan az egyházi gyülesek határozatait nagy szorgalomm:ll összegyüjtöUe s :IZ egyházjog
lanltásához gyiij lött a nyngának felhasmá lásával "Az Erdélyi Unit:\rius Vallásközönség Igazga tás i Rendszere" cim ü mfivél megirta;
.ezt a m unkát az (~gyMzjogot tanulók maguk másolHl k le s ez forgott
1ankönyvképen igen sokáig közkézen.
A7, al k oll1lá n ytcrvt~zet részlett's ~s rendszeres kido lgozása MiM
Lőril\cl\ek 1872-ben bekövetkezet t. ha lúhí.val évtizedekrc megszak:ldt;
,,7. t gylHi1.községekre vo natkozó s7.crV{'zcti részt ugyan az egyházi
röhatóság - kicmelve a már elkészült tCI·vcze tból - 1873-ball WrvényI'I"Ű!-..J emelte, de hiába vf\ llal koztak lelkes egyházi elllbe~k :l munk:!
dvégzés\'rc fÓS sajtó alá re ndl'7.ésérl:. a lllunka külö n höz\) okokból
clm:lradl. A hf\zass:\gj og i ,.ésd Koudri !\·Iihál)· iigyvM bövebben
I; itlolgozta. az ~tzonban az 1894. évi XXX l. törvénycikk (itlla llli h:\zas$<Ígi törvény) foly t:in dvesztc tle jclentöségét.
A később i id őkben ;\1. Egy húzi Föt:l m'ICS rendeletére az E. J·C
T allÚl;S cl k(,~zitlclle n ké pviseldi ren c!sz(',. továbbfej leszt ése $zelJemé-
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ben az egyhú zkürOkre é..~ közlKmti Imtósflgoknl vona tk ozó törv~ny.
javaslatot: ennek alapján az l!}()().ns évekbe .. meg is törtt.lnt rés7.ben
a szervezeti á talakulás.
A szervezeti törv ény egyst'ges összel\llllása, lllint láttuk, ehnaradt,
(Igy, hogy 1113 sincs ilyen munkánk. Dr. Tóth György kir. k.hiai biró,

budapesti egyhfuközSég go ndno ka. még a megszáJIott terilleten
lartózko(llis3 alatt megkezdelte "Az Unitárius Egyházi Törvényl.'k
Gytljteményc" címílm unka összcállltilsát s minthogy 37. egyház nnyagi
hely7.ete nem lette lehetövé n munka kitldatását, dr. Tóth György
igazi unitárius áJdozatkeszséggl.'l s.."lját költségt.ln kindt.a :I fenti gyiijt e.
mény több kötelét.
A most megjelent "Az Erdélyi Unitárius \'a llás közös5ég IglIlga.
tasi Bcndszerc" cimíl munka kiadl\sa is - a Mikó Lőrinc két uno.kájá nak, dr. Miká Gábo r kincstftri föt a lll'lcsosnak t.ls dr. .lUkó Ferenc
helyettes l'l llamti tká rn ak nngy a nyagi és erkölcsi támogatásn mellett nz ö ldkl!s munkája eredménye; ezzel is tl!ljesehbé vatt az {([tala
kindolt egyházi törvenygyüjlemény. Ez a Illunkrl azonban nem adj:l
3 Miká Lőr inc által feldolgozott any:lg házasságjogi reszel, mert nnnak
kiadilt{lsa mái" meghaladta volna azt:1 kcn::lc t., amil a törvénygyüjlemény összc{lllitója m{'ghalArozott.
il

Miká Lő rinc nagy munkája blrúJal:ít már akkor {'Inyerle, midőn
:l mult uÚzad hetvl!nes eveitöl kezdve l"gyIHi.zkörl'ink folyton azt
sürgették, hogy az egyhúz.."llkotmáuy-lerwze tet a Mikó-féle ká non,::yújtemény ala pulvételcvel készítsék cl.
\ 'a ló ugyan. hogy ennek n mu nkának ma múr jóformán csak
jogtörténeti jelentösegc vnn. dc ha va Jnki lIZ unit:iri us egyházjogról
és :lllUak rcjlődéscröl helyes és ll1('gfelclő képet akar nye rni, ezt a
munkú t semm i esetre sem n{>JküJözheti.
A rlwnka megjdenését igaz örömmel üdvözö ljiik s :lZ e rd ek l ődök

figyel met fel hivj uk arra. hogy n t etszetős kiilsejii munkál, lllcJyn.::k
ré~z l e lc s ismertetésre most nern fcludalunk. HZ Uuit:irius Irnllllissziónál (Budupl!sl. \I., Koh[uy-utCH ,I. sz .. J. emelet) lehet knpni 51}1!IIgö
{,rba li .
(---6 - II .)
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Az

Egyistenhívők

lelki egysége.

Épp " .''1z ember boldogsága" ciIllíí könyvem aIlla tétclének elleni.irzö krit.ikájával fogl:1lkoztnm, hogy:
Minden elllber Istentől nyert lelkéhen születésétől magában
".
hordja az Egyistenhit és az erkölcsi világrend csirajat", 1 amikor egyik
hllzgó olvasómtól (a könyvemben foglaltak elismeréseül) birtokomlJa
jutott Endriidy János nagyncvü piarista tanár, késöbb kalocsai házfőnök 1806-lHtIl megjelent (előttem eddig ismeretlen) könyve:

AZ E MBER N EK BOLDOGSAGA
kifejtegeh'e a józan böllselkedésnek segédségével
irta Polgár tarsainak hasznokra

E N DR Ó DY ] ANOS
a kegyes oskolák szerzetes rendjöknek egyik tagja.
előbb ts. kir.tábori pap, most Eszterházy József gróf
úrfinak nevelője.

P ESTEN
1806 .

•

•

Azt hiszem nem lesz érdektelen a tudós piarista pap egynémely
Egyistenhívő megallapitasáról, amelyek teljesen egyeznek az Egyistenhívő (unitárius) hilelvekkel, megemlékeznünk.
Előbb azonban szükségesnek. vélem, hogy az emberi léJek földi
pályafutása s a tiszta Egyistenhit megvilágíUsa céljából Endrődy
élürajzat és az Egyistenhívők (unitáriusok) főbb hitelveit ideiktassam :
Enrlr6~y János költő és egyházi író, szül. Érden. Fejér megyéllcJI
1156 szept 26 .• megh3lt Kalocsán, 1824 fellruár 27-én. Középisko lai
pályáját bevégezvén, li73-ban a piarista rendbe lépett és 1777-től
li93-ig a rendnek tüllh intézetéllen tanított, 1792-93-ig Pesten is .
1793 végén Burco Vince báró lovasezredénél tállori pap lett s mini
ilyen a rrancia háború idején a sereggel a külföld nagyrészét bejárta.
1805-hen megvált az euedtöl és nevelő lett az Eszterhd::y gróf családjúnál. Ebben az idöhen irta meg könyvét. 1 812-től halálflig Kalocsan
min t húzfönök működött.
, LáSd kÖllY"CI1l "A. Egyiilenhh'ők c~yct~lI1es keresztény cgyh~"n" 01",0

f~lc"ctét. (42. ol<l~lon.)
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NeveZ~l:sebb In un k~i: .ElldriJdy. J !lIIosnnk. br. Barco czredgye
<_
áldozó JlaJIJának koltemenyeJ a fra nem h!rborúhl1n. Pest• 1798 . ""eza
mü: Az Embernek Boldogsflgn. Pesten. 1800.

•

Az

Egyistenhívők

•
(unittlri usok) röhh hitelvei :

I. Egy az lsten. (i\lfll"k ev. 12: 32., PM ap. Hóm . 3: 30., Pfll ap.
E fe~.

,I: 5 .• 6. cs Pá l ap. l. Tirn ó!. 2: 5.)
2. A~ Ül', a mi Ur unk Istenün]; egyetlen egy. (:\Iárk ev. 12: 29.)
3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjünk Téged, mint egyetlen
igaz Istent. (J ános ev. 17: 3.)
4. l\lindnyájnnk nak egy az Ist!:ne. (Pal ap. 10: 12.)
". Csak egy az Istenünk. (Pál ap. I. Korin!. 8 : 6.)
6. Nincs más lsten esak egy. (PM ap. I. Korint. 8 : 4.) .
7. Egy a mindnyáj unk Iste ne {<s Atyja. ( Pfl l ap. Efez. 4 : 6.)
8. A mi Uru nk Istenünk az egyetlen 'örökkéva ló hataloIll. (Pál
ap. I. Timót 6: 15 és 16.)
9. Urunk Is tenünk nlinden emhert elhiv az Egy Igaz Isten va llására. (Apostolok cselekedetei. 2: an.)
10. A halha tatla n, láthatatlan egyedűlva ló Istennek tisztelet és
di csőség örökké. (Pá l ap. J. Timót. I : 17.)

•
Endrody János könyvéne k Egyiste n h í vő megilla pitásait szószerint,
a könyv illető oldalára való hiva tkozás mellelt közlöm. megtarl \'a az
akkori beszéd-(Irás-)módot is:
l. Isten Egy ollyan Valóság, meJly e vil:lgtól. és az egé~z termesze ttől kü lön bözik, öröktől fogva magától való, változhatathrrl. véghetetlen, mindenható, leg böllsehh, egyetlen egy, tiszta és Jeg boldoga bb
lélek. (7. oldal.)
2. Ugyanc$\k ezen valóság végJrele Uen lökélletességü egyetlen
egy. (8.0Idal.)
•
3. Isten egyetlen egy tiszta höllsesség. jó ~ág. leg boldogllhb lélek.
(40. olda l.)
4. Az lsten változhatatlan, véghetetlen. egyetlen egy. (46. olllat.)
5. Mivel az lsten véghetetIcn, azaz: Jeg nagyobb tökélletcsség.
azért egyetlen egy. (47. olda l.)
6. Az örök böltst'sségnek végzése voll , hogya Zsidó nernzl!tben
az egy igaz lsten meg ösrneré$él cs ~zoJp:úlat.jál füli t:lrts.1 és állnIa
az egé~z emberi nemzetre cl terj ed jen. (77. oldal.)
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7. '\1. Ó Wt'v~nyhen mindenek odu l~ c lo~lak , hogy a z Ist'ac1iták
az cgy ig11z Ist.ennek imúdú$:íban nwg lnrtnssanak. (122, oldal.)
:S. lüjs~tus tanCtja. hogy az Istennek, ki lsak cg)' . atyai gond-viselcsc 111:1 ll1:lgu nkut. h:í1l'un !\Iú v('ssiik, (32:t ollb l.)
lj. Az Apostolok RonKl. Athen cs az eges'l. v ilág höltseit ar.
l'gyetlc/l cgy I~te nn ek inddÍls<Írn reli birták. (357. oldnl.)
10. A kercs'l.l.yéll v:lIUIS az cgy éJö l~tc.lltö l veUe erc(kta. (.%9 o.)
Tovább igy szol :1 ludús pap:
Vagynak kellctind lübb('n olly ker'es1.lyének. kik :1 hehu Lüké.llctcsbeMsl. n Ist.eni. ~s fclcbanHi szeretetnek lsclekedeUc1 való mind
untnlani ki mutatús:'tt egészell e l mulasztják. (<152 . old;ll.)
Kik fülségesehb tükéJletességre lörekednek. ítéletem s1.crcnt, jól
•
tselckszt'llCk. ha füleikct az Evangyeliollt szavair:l. uyitva tartják.
és a mit (,z mond. a szerént indulnak. a sze!'':~nt teszik cgyúncsé az
úgyeltelIen I. E képen lzéljokat d nem hibúzzúk: mert meg nem
tsalhatő l~inor mérték ut:m tllunkÚlkodllak. (454. oldn !.)
A tudatlan ('mIJer nem lévén al Istl'ni Wrvl'nyröl. vagy akur:tlróJ
elegendő képelt Illeg \'ilúgosélva. sokswr, n józan l'lnl(~nck jóv{1
hagyús:l elIelI. hijlL haszontnbn, t'~ illetlen dolgokh07.. vagy Tzerilnóniúkhoz ragas7.kodik. (,160. olda!.)
Ennek oka nhhnn fek~zik . mert eZl'k mor:llisi tudom:\nyt nem
I.udnnk. Pedig tudni kell, hogy er külts. tükéllclcshcdés minden embernek lzélja és kötelessége légyen, ('161. olda!.)
igy L:lnél ern;íl maga a1. Isten igéje. - Ez teh:H lélek üsméreti
dolog. és a keresztyéni Illoralitúshoz L.'ll'tozik.
Ezek alok. amik ho ldogsúgunkról "aló eszméJkl'désiinknéJ
különös rigydmelt'sscgünket egyeJJl'k fülött meg érdC'llllették .
I~s mivel ezek nek tellyesélések úttal rés7.esiUhc.tíillk tsuk a holdogságból. az olvasó közönség itelJje meg. ha :IZ emlHell kütcksségekl't
hely('scn mf'g magyaniztuk. (-lli:l. oldal.)

•

Igy s~ól a nagyll.,,,ü piarista ' pnl). k.bil!)hi knJocs:d hú:(főnök,
Savel :'.lihrlly. Ochillo Bcrllút. Ddvirf Fen'ne. Rltédcy Ferenc '~s Dudidl
Audr:"ls méltó utó da , akik mind tiszta Egyisleuhillcl s'l.olgúJtúk
J ézus Kl"is~lus lcgr"nségesebb e$z!lll;jél: Az E.~yisll'lIhívi;k Egyetemes [{crcs7.I":ny Egyhúdll. l
lU,,,,.1 k ~lId6t1 ''', Eg:dslc"h,,"~ (ullit,\rlus) ('gyh~ •. ""g"j,,1 lelkI;: S.."",I Mih~ly
'ónt -, ath. ral~, ~c/li"o Ik"'ii\ " !{,,!,utlll"$· rcHd g':"Cl'Mh" ~S III. 1'!l11}~P"
~~ " :1l1~~~i I~r."',d I·~rc.n<: l'hhls kalh. IH'!. ~s g!l1111hi umi Ig"'II'>I(., IIM,I~y F"r~n"

~)
•
""I\)pr~p"st, bnrli f)",lIcll t\u,tl'{'S !.écs! !.Q'pÖk :;., td""n!1 ~.llInlun
a m"gy". katoliku,; cgyh~" kép\'l:;d~le vu!1.
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UN IT Á RI US ÉHTE SI T Ö

Azóla is a világ legjobbj,ü a Iclki ':letnek oly magaslatai felé
hajadnak. amelyeken az Egyis lenhithcz való híiséggcl es ragll.sz_
kodáss.11 járják az élet útjait.
El kelJ tehát újból jönnie S :"1. egész világ lelki egységét rnegterem tenie arIllak II Uszta Egyistenhilnek. amelyet a harmadik
evszáZ:ld után (325-ben) egyedül nz Egyislenhivök (uni táriusok)
tartottak mcg.
Pol9rir Lipót
nyug. gaulasigi

A

Nőszövetség

fM~IOI)·e16.

hírei.

M C!JhívíJ

al, Unit:i rius ~ií!O/.ö\·elsé!, november 8-án, vasarnap dClut[m y!6 órakor,

a ;\Iisszió-Mz templomá han tartandó

műsoros

estjerc.
Közrcmiiködnck: iÍrokluí/y Béla, Mo{nrír Im re dr., !{osáryn é
R é; Lola, Tijrijk Erzséhet. dr. //lúy Margit.
Beléptidij nincs.
;\Iíísor ára I pengő.
Az est jövedelmét a karti.csonyi szegenyS('gély('zésre fordí tjuk .

•
A :\Iöszövctscg októhe)' havi értekezleten s az azt követő bizottsági gyü lcsén - számot vetve a zzal a szomorú ténnyel. hogya Misszióházban la kó ifjak legnagyobb része napi 50- 60 fillérnél nem tud
többel az élclmére áldozni - elhatározta, hogy ('gyclofe a tél folyamán
hil/ön, s:crdán CS pen/ekell ve ndégül IMja 'öket (20) szereny friss
vacsorára.
1. Ajá nl koztak leslvél·cink. kik hnvonkinl. esetleg hnlhelenkinl

- HSl':erint, hogy tüb llen vagy kevcs('bhcn vállalkoznrtk a vacsora leljes elöállitúsát;
2. ketten-ketten ug)flnezt:
3. egy-egy \'fltSOra költ5cgN: (10 pengö):
4. egy-egy vncsorn elkészítését.

NAGY ARON
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllltlllIlIlIlIlI"'llItlllllltIIllIlIl1IIlIlItlllIltll

v:Walták

unijiri ... ~utalosmes.
.r. j u!:inyos.n ké5:1t
m;nd .nn~mü as::U'
losm ... "k:i t. • K!yj,
oatra hJ:ho: megy.

' L:I~V~.,:.....:.K::AL:·.::R:.:O::.L::Y':'::".::K:.:Ö::.·:.:R:.::Ú::.T:.....7:..:.~T:::",:::fo:::
"h:.:.''''':.:..J_73_
'"
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10

Közadakozasbó l gyüjtjiik öss? ...
poharat. konyharuhal.
Mikor Szövetségünkn ... k el'r61

:17.

fl

S7.iikséges ev{)eszközt, l{ulyérl.

akciújaról értesítjük flz Unitárius

I!:rtcsiNi kedves olvasóit. k':'rünk rflindcnkiL. dc elsösorban az a~szo.
nyokat és anyM.:at, hogy

<1

most olyan kézné l fekvő pogány moráhwk

- IncJy :l1.L diktálja: IcszMlitotlák az én jövedelmemet. én scm
Mdozok CITe, vagy nrra - , Il C :ldják odu II szivükcl. Ha lehel, inkább
azokkal tartsunk. kik azt vallják: hftla II jó Istennek, még minuig van
anllyilll, hogy segít hetek a nMamn(lI Jobban szükölködőkön. Kik
lennének crr'(' jobban rászol'Ulva, mint azok II gyermekek, ha mindj árt
fórfisz{lInba mennek is, kik mellett nem á llhat az édesanya, az egyetlen
valak i, kin('k önfeltlldozó sze rete t~ll, jós..'lgtln még a mai idök szenved ése, nyomorúsága is megtörik.

Anyák, kik gyermekeiknek ma is aszllllt terithetnek, ezert
kegyelemért megterithetik egyszer-cgyszer II szeretet aszm lát is.

II

Erre a munkám jelentkeztek eddig:
okt 16-r:.:
19-re;
••
., 21-re;
23-ra:
26-ra :
., 28-ra;
30-ra:
"
1l0v . 2-ra:
4-re:
"
G-ra:
"
O-re:
" ll -re:
" l 3-ra:
"

..
..

•

dr. r:siki Gáborné,
özv. Rdduly ,Jánosné,
özv. Viola Miklósné ~S vilez Nyiredy Gézáné .
Dávid Ferenc-csti tea,
8~O!Jány Anna,
Deák Farkasné,
Jó:an :\liklósné. S:iláyyiné Inae -'L
dr. Tihanyi Györgyné cs Polyar :\largit.
Bárabas Islvúnné,
dr..\loltrar D ezsőné,
özv. Iféderlldry Hugóné, Belovary IstviuHlé,
Hegyi Cyulánt',
Dimény Mózesné.

Tov(rbhi jelentkezést kérVi!, mozgahuunkat hittestvéreink megertő S1.cn::telébe ajanljuk.

Hölgyek

H. eleJ" ... an " i%l"~,," akat öltöuödai, ke..e_

r.1

SZŐ KE FERENC angol és franda nöi

divatszalonjat, Budapest, József.u. 2.,
I. .1Il.I~r 3., a R á (, D.i a. i • I úJ volt uabilu.
S % O l i d .. r a k I
Pontos kis:o!gJlJ s I

•
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II

Kerl:$Zlelh, p~~ketés. te melé.;: c!lY 1111 1'11111 elöh h heJ ~If' n l f nd ü
JI;\'IlIlIlo$ órák ;,Inll /I ]I'lkésli irool:Hm n, V., Kul HirY-lIlcII .....

il

IH\'}\Tl\1.fJS ÚHÁK: I . l.elk" ~7j irod:) - lu'itköz n:lllU kon .1i lrlütt
10- 1, 1I(ilul:ill Io- r.. l' nslí rlllllJ ,Min tá n 12- 1.
2. E!Wluízkö1.séU i irod:! -

11 étkiiznnpo"o n déleliill 9- I .•!é h. hil'

3- 5. Vasárnap .Iélrlöll III- I.
3. l'/ónzllíri í,r:ik - hétkiizlHljJOko n 1I(oI1'1,ill 9- I. \ 'a siitllllll d élelölt 9-1.
Az c!Jyhá7.l;ij~.;;e!1 kiill~' \' liira , Y. l(oh(ll"y-lIlc;1 4 .. l. em.. nyitva
van: vilsánmp 12- 1, ke(M délután il 7 (~S cs(ilörtök délul{Ul 5- 7
orák alatt.
O

.
A NÜ$zö\'et~t'H értekezletc havonkin! a második csü törtöki napon
.délutan 5 órakor van, IX .. Rákos-utca 3. sz. a lntl.
1\ Le:ínyegyes iilet összejövetelét a hónap 2. és 4. V:ls..'Il"I1:ll)jan
d ~lután fel 4 órakor t:utjn. V., Koháry-utc:l4. ~z. nl:lllll Inn{_csl erembe n.
A rcform:íció évfo rdulóján. 1931 október 3 1-é n az

Űrsz(lgos

L ut her Szövetség és a Kálvin Szövetség küzrcmüködésevcl a Bethlen
·Gá bor Szövetség em lé.künnepct tart a pesli Viga dóban. Az ün nep kcz- .
dele este 7 órakor. Az un itár ius egyházat dr. JI ikó Ferenc fögondnok h .
képviseli, aki az ün ne pélyt bezáró heszcdel mo ndja.
A Szilágyi O.-teri reL templom han est e 6 órakor,

;1

Deák-teri

előre

kflllhatók.

avangélikus templom han 7 órakor lesznek az ünnepélyek.
Beleptidij nines . .Jegyek a lelkészi lIivnlalokban
Ullitá riu ~ iSlenliszlelcl lesz (;~' öröl l

193 1. november hó I 5-én,
d é.lelőtt II órakor a református t elllplomhan (Kossuth Lajos-utca).
Az első istentisztelet alka lmából Úrvflesor(tL is adunk. A lelkészi
.szolgálatot Jó:an Miklós püspöki vikárius végzi. Györi. soproui és
a közeli vidéken lakó unitárius lILyánkr iui t szereteltel hivjuk II
.szcnt vendegscgn: és testvéri w!{_lkozÓI·a.

BERDE LAJOS
U N ITÁRIUS CIPEsZMESTER JUTÁNYOSAN VÁLLAL MINDEN MUNKÁT

,,~~'

~.

LAKIK: II., BATTHYANY -UTCA 48. SZAM Hó- .1 ~

\'lt készit

•

UNI T ÁRIUS

.\
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.IliUDi! Zsi!llU uml e!!l' rkii"l.t;;,Iu llUl ny"ri t{lboro",ására M o/mir

Dezső n é

urnó 15 PA és egy

c.~l" rkés zfl"lszerelést

adormínY01.Ott. Jó

nlunk:\t I
.\l ikó I,örine kéziratos uuit.árius egyházjoga az eliíjtgyzöknek szét-

küldete tt. Akik esetleg nem kapták meg, 5 P. 30 fmér beküldésc
ellené ben pótlólag megkllphaLj:'lk.
A könyv czi dőszerinL megrcndclhcW fi
mellett dr. T óth Győrgy
Késő bu

P. 50 rillér beküldése
kúriai biró afiá uál ( IV., Váci-utca 9. n).

az [ralmissiómil is kapható lesz nehány példány.

Ilel!·reirl;ll.Ít:is. Az I-: rtesítö októbe r 15-i szamauan a Lelkészi nyug-

d ijalap nyu glázása i közölt Börzsö nyi Br. Béla 20
A helyes összeg:)

pengő,"cl

slcrepel.

pengő.

Is tentiszteletek sorreudje IIo\'erobe r havIibun,
H /) I

I

Mdylk

Melyik
órában

napon

Szolgálatot végzi

A) , I lemplomokban:

•

V" 1,0hárY'lIlca 4 . .... .

no". S., 22-

V" Koh~r)'· u lcll .1. ..••• nov. 1., 15.,29•

IX., IH kos-ulca 3. ... ... .

1l0V. 1., I S.
IX., HMtos·utca 3.•...... Ilov.!!!.,:t!" 29.

d. ~.
d. e .
d. t.
d. e.

J dZ<lfl .lUk/d,

11
II
10
10

BaroM, /flu(m
dr. Cliki Gáklr
Ftrtl1~;

J 6:ul

B) .~ ~·iJr:d~kln".-

V [" GÖm\.l-u. ;;3, elemi isk .
X., M '\\· ~.ukl fiJm Ohel}'
c)

1l0v. S.
nov. II., 22.

<I. u. %4
d . u. "

d r. loon Ld,:16
dr. Csiki V/lbo.

I't.tk~rn!l.kel>:

C,el,el, "nl l ilrh,\z ..•••..
1(I"pe,t. Illm sMi~ -ú ti c lemi
hkol;\bu n ... ......... .
n<J'·. 15.
I'csteruébct, En,ébel'úli
deml Isku lában ... .• .. . Uov. 15" 29.
1>~l$ZenU6rh><· . I{ ult ilfbáz
Uo\'. 29.
II Akospaloln. .\I ~d:\ch·léri
elemI bkoIAbnu .... ... .
nov. 8.

llíll. ,' ''... nl eI.6 " us';'na p J~n mind a két templom
ba u áM/ai . . . ..•. .•... • \

(I. u . .,

d.

Barob(Js 1,1001>
úr. Csiki G<lb<)r

d. c. 11

d. u. "

no,' . 19.
no,'. 29.

-

u. 4

d. ll. S
d. n. !)

-

,"1'.,,1. " R•.1'" lIud.Pt$I

I

J 6:"/I M ik/fÚ
dr. C,i~'i G6bor

=-".

~ I.
_ ""feleI6J , .... ~: .\\Ojl'Ofy

