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. , CN IT,\RIUS I~RTESfTŐ 

halol!' Az II kl>reszlY'->1l valh\sIa. flmely eddig: "s:1k cgyd.lt'll hossztl 

törzshől MloU. mcgenhüdiill ,IS iigakaI hontolt. lomhü~od !li kC7.dct t. 
A törzs nem Iwr:lgudh:ll :IZ :Ig:lkra . lllllicrl azok kifej li)rh"k (Is az 
{,gnk sem Il l'z lwl.nck l'lknségcskNIt\Sscl fl liirzs1"<'. amelyhől mcg

~ zii!elt('k. I~s :1JIlJaIl :1 siilét éjS?flk:\h:m , nmcly most rán .k horul, abhan 
,l esillagszcgény mngyal" ,;jsznkflhan. nn1l'lyhl'n mi most szegl'ny ma- • 
gyal' rmhcrck j[lrIlIlk. nck íink csuk t!~y (IlUIlk 1,'heL nyilv,,; :1 hil 

,Hjn, amely [H'!llliink"t II t'l'lllcnys,'·gho .. nz ignzs,ighoz \ 'i'í'.l"l. 

IgeI] liszldl I lii[gyeim \'~ l ;r~l ill1 ! rnll(·p";l~' (h,k vI·W lcr. Engcd
jolk nwg, hOK'" lllt'gkiiszülLjCIll Oniikn,·k. hogy ilye ll szél' sz<Ímlllnt 
öS~7.egyiild,,·zlck és rUt,1 lljra tallujel"1 :Hllük :1 mi lelki cgy;;égiillkllck. 

Az unitárius vallás hitvalló vértanui. 
,1(",I1S I",d i)( mow.1n nekik: 
J.:\thrn " s;\U n1. minI ~ 
\'ilI!iml~~1 lehulla"i ozéghii!, 

(I.ukác. lU. r. I R.) 

T cstv{'rl'k! (;YlJjl~lJk !D('g n,'húny percre M: cmlá,n,,;s lobogó 
fú k I y<1F,,;n yé t. 155;3 októhcr 27-én <l svájci (j i' n rbl.'n ri Lb l'S bo. rza lorn nHl 1 
L!'lt napra virradtak a ,,{trOS polg:irlli. :'1 1:\1' dö~.ü "sle hir,' lt.'rjeM, 
hogya kislanúcs a fogolyként őrzi"ilt Servelo :'Ilihfllyt. a megrögzött 

spanyol cr\·tnekct szen lh (l rO!Ds:ígell('ne~. ('gyislenv31Ió nézcll'iül 
mílsllap rl~ggeJ ki\'l~gCZtc t i. .\lindcnki tudl,) mar a szürnyií v{:gzést. 

csuk :11. nem. aki dlell szúll. A ~p3nyoJ l"I·formátot't 31. unitárilIS hil 
egy ik legnagyohb prófét:"ljMcSllk 27-éli reggel l·rtcsitcUi·k. hogy néh:"!ny 
tir:ij:. V311 hátn. t'hhöJ a midi (·Jelből: igyt·kl'7.l.I'k l1IeglJ{Hloi a Illiné\, 
igyekczzl'k ki e nW'szl,'Jődn i az ll;l\'IHlcl, ,lkit i. csuk egydlc rwgynck 
úlliloU ('s n.zel a kgml'IYl'llhcn J.llcgs"rtcLl.; tudomúsúra ;HI \úk azt is. 
hugy ha visszavonja \'gyislcnva lló tan(lt. ml:gmelll;!;iil " h'llMtöl. 
szabadon drnl'hct. all()vú :Ikar. 

Al. e.tíléltbííl al. itélet kihirdelt"~~ckor a fújd~lJOrll SZ~lva h:1ngosan 
Liirl ki. (k lanaihól "gy ~l.Ót S('m vont vissza. Dé ll'lült ti~enegy órakor 
kl>l Liszlvisl'lű jcl<!nt meg: ti l!ül'lőnh ... n és a v:il'osh{lza .'Il' vezetté!.: az 
dítdteL A I.('I"I:L I'oppanl nl'pWnlCg sílriin tültütte nwg és IwngO~,Hl 
küv:'ll'lle a hulllll. .. \7. il,lktel ,l viÍrosh:"lza crk -.l ly(·ről az egyik vúrosi 
tanll{'~OS olvasta fel s hir(leUc !.:i. hogy az .. \ Iya . Fill. Szenllrl('!.: rw,,-.lhl'n 
:ll.l ri hiinll'lrs.t hoztúk a SZ"nlh!tromStlglll tagad,'1 S ... rv('t o ?lJih:"llyl'll. 
hogy ;I \';11'0$ \'l>g61 a Cha nlJll'l-ll·re ll. johhan 11I011llva il Chanll'cl
d QuIIJUIl. tlogy 1l1;<1d"Jlki m"~~ziriil lás~:I. m,íglyún kijnywi"t'J (.gy iil! 

• 



UN[TÁB[US "tIlTESfTO 

~[ég~uessék. A Spllnyo[ rcJ'ol 'lnútor kt'liydmt'l. ké'rL. lIl\'rl Ö c~Hk a 
S7,cntin\~t (lkarUI kijyt'lni. :'I[ikor 11(' 111 k;)pL;) Illeg, hangosan ímádko~oLL 
I stenhe~, hogy bocs~\sson meg vúdlóíllak, dc ö nem t.'hell'lL m{l~kt\[lCII, 
Ill,'r't [st(,n n,'véhen prófÜáll. 

A Illvn..,l r1H~gindu[l a (:lmrnpcl-dorllhra, I.óhúlnn II lanác.~()sok, 

poros~[ok kal körülvéve a l'cfOI'lH:rlor. A múgly~l k,;~zo.:n frllt II domh
' Időn. Servctu újhól hangosan imfrdkozoU, a körühílló tengernyi ncp 
azonhan IwllgatotL La~snn TlIcgirrdult a múglya fel,; ~ a ho]')-:alom 
monlja kísérl(', Illiknr megindlllt a lépl:sön fölf,'k, :'Ikg nlÍndig vissza
\'onh:lln{1 talJaiL cs S~alHldon c!meht'lne, (k úgy l'rzi lelkéhen, hogy 
;ikkor nagyol \,N('n(' HZ !sIcU dkn, Oda:rll a múglyúhól kicmclk..,dö 
karú mellc, vask:lpcsokk,d 11 húlrcr odakölözi, ]((;nkoszorÚt. I. o.:~ z a 

fcjüe ,\s llwggynjlja ;) lllúglyúL ~.'rvdo ajkút. a fújdaloll1 kiúltflsa 
hngyja l'l, úgy , hogy 111,\g a tiimeg is lllegszánja cs nt'húnyan s~,ha7, riizsCt. 
hordanal" ,\ múglya l(i~,(' magasra lohog ('S {l01i tizo.: nk,'t úr:lkor a 

lam\csusok nyugodlan jl'1elllhl'llck, hogy il Vlrl'OS cs az emheriség 
nyug:!ltn:H IllegmcnlcLLck ,IZ l'vang,'liumi egyistenhit veszedelmes cs 

nyuglalanító aposlolálol . 
. \ rdormútor l..,~tc olt hamv,ldl l'l ,I m:lgly{w , dc a l:ingok egész 

Eurór:it liizl'e gyujtullúk, A~ egy hkns(':gerl r<ljongú lclck lángja 

lovalerjedL mús országokba is. Buzgó Iclko.:k viU"k a "iUlg negy t{tja 
fclC könyv,'it s awkal o.:gy l31andra l ll nevü olnsz orvos :'Ilagyal'ol'szirgl'n, 

Erdelyh" is elhozla. KCl könyv Sel'vclo .\lihM~'tó l. Ez az 'W::~z ürökscg 
ulán<l, de elcgendő art'a, llügy tsh'ul SZ('l'dö lelkeket ('g('sz .'ktre ki
clegilsen c~ boldogítson, 

A kél könyv egy erdélyi pap kezéhe [;o.:rül. S a Jl<lP fogoly marad;1 
k,;t könyv lapjainfil. :\'o.:lll tud mcn('klilni a v~lrázsló1. Cz II s]wnyol 
l'mIJer valúhan IlrófHlI volL Er. a spnnyol nem a maga ne\'('hen, (k 
<IZ l~tcn IIcyeho.:n !ullilotlll, hogy (lZ l~ll'n (:sak l'gyd!o.:n('gy l'S :tr. l'r 
J ~7.US csak mint I'mhel' Ish'll !'in , egy \'UI1! \'z a1. evangéliumok ig:lzi 
Ülellll(', cr. az fl t it kos n:'gell k('l'('scl!. üldn1l' n SZ(' n \. ira toknak, alllt'ly,'k 
o.:dd ig 7.:Írv:\ \'oIL<lk az ö 1('lkc elölt, (ll' IlHJsl egyszern', minL \':I I:U lli 
honf\[crhct('t.lcn, ködhom:i Jyha v{'~z6 , lih)kzat.os \'ftrka~lélyrúl: :t 

Hihliáról i.~ lo.: jlat.l:lnlak a héljl('~s.'Ud tI!'7.ütt. lakalok s aZ l'gyszo.>rii 
cnlt'-lyi p,ljl ,'JöLl Hill{lrul\. a kasL,\lyrmk gY"'rlyör:iis{\g"~ 1",I~~i vilftW" 
:'I]osl mili' {'rn.I.:!, hogy oLLhon van. IllC!41a l{ilt:l :lZ ii [stCIH' t. akiér!. 
miud"nl, ké~z vo]t. odaadni, nwglal:'tl!<i az ö :'I lcskr<'l, aZ Ő {!mIJl'r
,Jézusál, kinek orcáj{lrl il7-;\g ('sill~gairr;lk knyc~s"gcl, ~zi",'hj: n :t SZl'n'
tdno.:k ~zcnLség:él, vállain az emlJl'ri filjdalmaknak terhes k,'rcs7-ljd 
pillanLvll.a mcg, 
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Ez M; Cll Jézusom, ez ar. én :\1 e~ terem és én en nek fl megfeszitett 
ur Krisztusnak Icgldsehh és legutolsó ~~olgája vagyok! igy kiáltott 
rel Ferenc pnp, akit a történelem Dávid fi:\n<lk monti s aki Kolozs" 
várotl az Úrnak l5öv. es~lendejéhen a magyar unitarius egyház püs

pöke lel l. 
J:..I évvd későbh 1.")7!) novem her Ei-én egy ös~ öreg emher a dévai 

\'1\1' hörtiiuC'hcn a k"mény faúgyon haldokol l. ElvúlIlllt előlt", lelki 
~zcme i előtt koráhhi düe. Első sikerei, az erdélyi rejedell'mllek, János 
Zsigmond nak t:\mog"lItó jÓ:1k:1rllla. Papjaink bll?gúsága, Illely lesve
leste ti szót a nagytudományü püspök <ljkairóI. A két könyv, 3nlcly 
(''''V örökké {lhJolt ürúhnn ker'iilt hOZÚI. A Vt~liik töltött meghitt IJercek "- , 
anll'.lyekbeu megnyill az ég s Illrlgrl lIZ örökkévaló Lélek H.óloLt hozzú II 

sorokban ('s ,l sorok közl. A kiki öröm és ti békesscg, llnlely lől tom hol
hal kürti! ~j világ, hiáha minden agyarkodása, amikor helül, hent a 

lilkos várkastrlyhan, a várbstély legbensohb és legnwgh iUcIJb szo
h(ljúhan, a s?Ívnek titkos kamrájáhan örökszép tisztaságban, szikrázó 
gyémánt fényússégéhen az [)rnak B~kcje honol. 

A haldokló cmll('r elölt reItüllI" a jövő s lútta, hogy az igazságot. 
lunit n('ki látni engedett az l~tell, majd l:'tlni engedi m!lsoknak is és 
senuni földi hatlllmass{\g, scm kard, scm máglya, sem hörtön meg rwm 
akndlÍ lyo~hrl tja, hogya lélek mélyl;n maga az lsten búszéljen az Ő 

vlÍ Jnsl.totla i va I. 

Oh tcstv\'l"ck! vajjon etek il mi lelki vúzcrcink mierl vúlasztollák 
IHohlémt\iknnk ezt a keserves megoldását? ~Iiért kelldt a l1lágly:r, 
miu('k volt a hörWn, mi1wk il rablancok csürgésc? Ha a mi vértanuink 
tsak ,nérl haltak volna m('g, hogy követőik n:lgy haug"on mclJiikel 
wrw f{ljuk cskiidjctlek. de II nlindennapi él",tii khcn ügy éljenek, lllint 
:I löbhi ('mbúrúk, nkkor hiába haltnk nwg, akkor nem volt érdemes a 
mt\gly:\rn lépni. n~~m \'olt ér'demes a keresztel hordozvn a dévai hiirt"ön 
sötétjébe heletemdKezni. 

1 [a e~ak t(kll'nelmi visszapillantás, Iw csak II rnultnak kÚlvSj;SC II 
rdormú[ol"ok eml\\kl'Hek ünnepe, akkor' hiáh;lvaló volt az ('AI'SZ IlHIll

k{\juk II nkkor mi késő ut6dok clsikkasztotluk l~t útltlC k clhivásiH és 
~zúnt~zándékos nkarat{\L. -

~ l úrt az Isl(:n a rdonnátorok által a Jövőt akartn ujj<Íillakitani. 
A mult rossz volt, a mult telé voll hliuucl, Isl<.'ntól való clhajhíssal: 
a mu lt L .. le volt. kinesv{\ggyal, önzésscI, ,l halaloJllllnk akarásúval. 
:\ nlu llhnllll~m voltszolg,ilat, a mult nem tudln meglngadlli önmagál. 
a ll\ul tlJ,HI nem \,(.It ,;zodális-Lársadal llli scgits':·g. a mult nern látta ,j 
s:tegéu)'úk uyOtnol'úságál, ~sak II m,lg3 p('nzcs zi!cskójúl. A mult IőIJ)) re 
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Illrtotta n világ hatalmas.'linak pOl11pfljM és féktelen tolnödását, mint 
l.::ri~ztll ~ sll'gényk,;inek islil IlOh'lsl\t. A mullnnk nreulata a sr.tr.ni 
arculat , amely vigyorogva slellll'he nevet II sl'gi lÍ'~rc indu ló karitativ 
lelkeknek, akik al angyalok arclIl:ltárm k mintájára akarj{lk II jövő 

emberét kiformálni, 
])e hi(.ba minden gúny. mindcll vigyorgás, minden ~litok. minden 

fenyegetés. II jövő az I ~tcné é~ a SáUIIl. il Hosswak fejedel me. minll1 
vi lJ(lIn](ls hull a lá al Isten nek. az ignzsngos l3il'únak re ttenllí h'kintete 
dőlt. .,l.á ttam II Sátánt a IMtu lla Ili . h'ltlam ,I mllltat meg~emmisiitni !" 
Istenért lobogó lelkeknek önfeled t. roppant eksztfl ziS<l ez, amelyhen a 
m;lguk cmb<,rfeletti hlllalmát pillantjnk meg cs érzik. hogy láhuk aU. 
ti porti.k a mllltnl, a rossznt, a gonos1.ul ~ U1. lsten luelléjük a llolt . hogy 
;IZ lj kezének segitsegcvcI k ialakitsnk a jövól, az igazsngol, a lJoldoS
s.'lgol, az emberies~éget. a bec.~ületd, II tisz tesst'get. 

S a többi. a kereszt, II bör tön, a maglya mind. mind semmi ! 
Legfeljebb csak a SatiJ nnak pillannlny i győ1.elme, amikor alnhllllas(J
hilll még nwgnval n\.ntjll ti megvi\lló hősL Dc a I -Jősnek sirja felett 
felzeng H1. iirök Ha lleluja, a hős felt(Jmad és él a jövőben, a Szivekhcll, 

az ulódok igaza bh cs islcnesehb élelében. Lehullott cs alábukotl II 

Sála n, dc fennmaradt hataimnnak teljességebcn az örökkévnló lsten. 
Ű él, ö uralkod ik, ő a lakitjll a jövöl. ö küldi a reformátorokat. ö kezchI.' 
veszi az emberi szíveket, ha kell megtöri. ha kell fe lmagas1.talja ukel. 
hogy S(!gitötftrsai legyenek világtervének megvalósilás.'lban. Ovc :1 

d icsöség. ö"é a diada l, öve az órök ujjaszüleloS!;, az örök reformáció! 
i. I. dr. 

Kere.szll'lés. esketes, temetés l'UY lUllJIJaI dőhb hejel rnll'ndő a 
hiva talos órák alau a lelkészi irlHllíhnn, \ ' ., Koháry-utclI 4. 

IIlVAT,\I.oS ÓU!\K: l. Lelkliszi iro~hl - hétköZllll jlokon délelőtt 
10- 1, déluhín 1'0--5. \TllsárlllllJ délullí n J!!- I. 

~. EUyhHZkii'f.scgi iroda _ hétkőznulJOkon dlilelöll !I- I , tlétut{iu 
3- 5. \'HSlif llllIJ délelöll 10-1. 

a. l'éulhíri órlik _ hetkiizult lJOkoll délelőtt !I- I. rnslÍrUiljl dél· 
előtt 9- I. 

Az eUyluizkö1..ség kőny\' llÍru , V" Kohnry-u tea 'L, I. cm., 1I}:it\'a 
van: vasárnap 12-1, kedd delu tnn 5--7 cs csütörtök délutau a-7 
órnk ulíltl. 

A Nőszö\'el.séU értckczletc havon kint II második csütörtöki napolI 
dclu tán 5 órakor "an, IX " lUkos-utca 3. sz. a lalt. 

A I.elínyc{lyesület összejüvell'lél ~I hónap 2. és .1. "Hs:\r llapjl\1l 
délu t áll fél 4 órakor lartj a, V., l{ ohú ry-u 10.: il .1. sz. lila tt 11 la nl\cst crem bell. 
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.\ lllul"IIr.~ li unitá rius f'1J~' llIizk;i7"'(>!1 legnagyobh jóltevöjc, njlhai 
fJal/llynl/iI Ilona grófno már ht'lrom évc 1);h"lI 11 ' ';crcpesi lNllclűhcn . 
J I;llolta k m1lljáu l'gyházkoY~~c/olfll1 k kcgycl~'t.. koslOrll t helyeze l t a 
UnlthyfwY-1I13uzókuml):HI pihenő ;\';lgyass:r.uny ~h'j:i ra , hálás cm l(Ok." 

zésiil . 
. \1. I'1I.\>III"z; fiitllmíl '._' iil~" l'k 1\ o lozsvárol.l lolyú 1;\"; nO\'l'mlwr hó 

:m. \'S küvd.k~z(i rwpjuin Ip'<<;I1(' I.:. 

h:;;k;;~ í Urh,," Zoll:iu m. kir. fiilwdtwgy, II hábonHHl n ~zcrzclL 

IwtcgségJX' 1I októher :JI-l'n:H t;WS k tW:'\!)HtI elhunyt. T cmdl'Sc Ilovcm· 
hel' :i-:;n \'ult a f:H,:oskrrcszlu l' i katonai h 'mclö!Jcn. S:l:iiki: OrbOk 
F('~nc q:yh{lzi tanácsos llty:\nk fia Ils tWjl' l'$ nagyszámn l'okuIIsng 
gy:bzolj{lk. :':yugodjd;. hékcsséglIJ,: ll i 0\ gyúswlü szivekre SZÚlljoll 
Is l('u \'ig:l~7.lalás<1. 

(lj k;ifho rkfl~7,~Í'!lo ,\7. Igazgató T;111{U°l; Icgküzclchhi íil C~;'1I :t 

Ilolgflrdi 1('lkészí úlJ{I ~ 1 kü rl(']k;'~ú {11I{lssú IIdn{)sildte. E hhez a Idkl'SZ

,éghez tartoznak egy korúhhi l'vi hal:'lruzat a lll.pj:in a dUlllilllidi 

orszt'tgl'é!;z ü~sz"s lJllil:íriusai. akik egyll:i~oi "dút is Polg!lrdiha 
n~.ClllCk, 

1'I" tl'r7"~í' hl, t i ,.7.Úrl li II r un kh:1I1 II on 'm l),'r l ~-éu d,'lu I il n ·1 ul'll kor 

i~t el1 t iHlddd tartunk ~ I Z E rzSt'lwt-ulcHi :il l. c](omi iskola I. cml'lcU 
t:lllh,' rm ";hcn . ISI('nliszldl'l vrgt'zlcvcl D:ivid Fcrcllc-cullékü nllcprly 

Icsz. a melycll IlCl;t('rzs(o!J('U lan ulúillk l's a IHHlapcst i PCI'cc!né I(ozma 
FlórJ l lnit.'!rills L :ánycgycs íilct "; nek~zamokk;ll \'s sZil v:lla lokkal 
~ zcn'po:lllek . 

. \ l" IlIHpc~ ti IIlil' id F,'rt' llIo 1':'1.1,1"1 oklóhcr :.l3-áll tartolI fcJolv:bÚ 
ii l,l"én d r. 7.sl,kó Is tván t'lmcgyógyi nlézl'U ignzgalú \ '(ll/lis- is egh;siy
(i!JY cinlc n Wrlcndi adatokkal IJiwllyitoU a, hogya lesi t'gcszsl'g6'c 
is lIiIg)' hdu!yá~a val) <l vnllhna k, IH:m i.~ bc~zClv\' II l é lekről , mely
Ilck q;ycdüli ,!.\yógyS%CI't'. :\lcgl't1Il(okozcl.l azokról ,IZ cgc~zsl'g (i gyi 

~1.a bfl l yokró1. nmclyck :11. ,'gycs v~dlt'tsr('l)d~1.ere kl ll'1I t'löfordulllllk 0;1$ 
1':\ 1I1ulaloll nrra il ti:n~' rc, hogy l' r,'g i i dőh\~ n fl l)aps:"IJ hivat{lsán :',1 
fogv;1 foglalkozolI n It'sl gyógyitflsávlI l is, ~ö l il rnjs~zion{U'iU$Ok 

jelen leg is rog l;l lkoznak. Elnöki T1lc~ny iló l v il é'z dr. .Vyiredy (jéz" 
1:10'1011. 1I111<' lyl>clI :l ulai IIch <'7. itlók hell a valll",1 ,<~ hitd aj:\nloll:l 
v;,tl i) l'ai7.~ ol .. ~ ('gyletilnkcl. ahol rdchzctknhJllh~cg ndkOI min· 
.lenki t'lrnNYl'tlhd a \'all!l ~ mis~ol('rium {llmll .. saj:\t u"'mlYÓZŰlIt'SC 
$7,c ri llt. A pilsl'öki vildriu,~ imájll. (Ir. Csiki (;úhor 7,{tnhZa V;I, I'<.'lvinci 
'1'11111/('$ Ali .,c Illflv':'szi h('gcdiijátl1ka, IIf/iI/II Annn sZÍvhc1. szóló ~lIck.', 
I ;úrúos [{"ruHiiI irredenta szava jnia cs II gyü!ckczeL ~Ilckc to.:llC 
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1('ljl'lISt' H műsor!' l·l~in:l :, :\'üsliivl'h.;~ h'~H'lItdyl la rtotl :1 S7.O'r('ld_ 
v('nd~gSt\g \{·rmlohen. Upjü nk lll' (llindmlllyi:1I1 :17. E~yld lagj:1i 

soni hu. (1\III'/I';r) 

.\ lI ... hh·n (iM ... r ~1;;;\'('I "{'!1 nJ:H n'lwrnh"l" I:~-ún rl' ndC1.l' udö 
,'slj('u .i,bl/l :\liklús piiSl,óki \'ik:'I1"ÍtI~ Inri d"a.lú~l : ... \ ,n:,i knllur_ 
kri7.i, t'S il ,"allios" dtlJl'n ( 1\' .. I\i!'{llyi 1';11-11. ~) .. "sit' f,'1 7 ). 

( 'ni lüritl " i" 'I 'lI l i ~l ll ' h' l 11'~ 7. (i.rtir ;;11 l!nl. IH)Wmla'l" Ilú 1'"'-{:II . 

,h', IeW11 11 tiraknr a r('forlilátu s lt'l11lllomhan (I\().~slllh l.fljM-IIIt-U) . 

.. h (' Isü i~lcn1iszh'lcl aJkil lm~H'ól (lj"\·nes'Jnil is adunk. ,\ klk(,szi 
~7.0 lg:\ l atol ./6:1111 :\ lik Jús piispiiki v ik{lI·ius ",'gli. Gyiiri. supl"oni {'S 
~I kÜ1;('Ji vidi'ken lakó unitilrius :llyfln kfi :oit sZl'rdl'tlel hivjuk :1 SZI'ut 
\'\'ndi'g.'iI'gl"(, t'S test",'ri InlÚ Jkozúr:l . 

II r. (; ,'l" j h: iilllllill nagy('enk i or,",,~ II ('V('S kor:ilmn hirh'lcn 
,'lhunyl. OlV. "Iksanyja "S h.·stv.:'I .... dr. (;"l,.i ,Jtiz.'il'r s7.egl'di I'gy,'tcnti 
lauár gY{lszolj:ik. :\'yugodj,lk h.' k(,ht' n ! 

• IJ r, Ki~~ Emií, a kolozsvúri uniUlriu., [tigimm;7ium 1 1~'Ug. tllU{lrtI, 
U! é\' \'~ korúhan meghall, T,'n\\'t,l~l' nuve mhe r 11)-t'l\ vull .\ Jagon, 
I'ihtmj ell c~endhcn! 

,\II !1~'H ! f;;hli hí\'f' in k kün'll('1l meginduli II s7.cl"\'r7.kcdés rllunk:\ja, 
,\ giimhul('ai fill demi iskol~1 harm:Hlik cm .. I.'l i tantermlo hc n tarlják 
milllkn hónap l11:\sodlk V(ls:'lrnapj{on délulfln 1/~1 úrakol' Jst('ntisztc

Ielükct. .\ tCllIl'lol1lozils ut{Ul :1 gyl1lrkcul miml"1I alkalomm:11 cJ,'yütt 
marad és i. lüküzhcn fe lmcrülö ügy .. ikd b,'szélik ml'J.:. A lego tóhb, 
nOWIll IH.'r /,;·án lIl rg\'{l lasztollák :l !o{yíikk('z('! vcz('[{ii t. A körzc! 
gllndnokll IcU dr. ZIIII/.:6 An(hlr líir\'<'nyszt'ki hírú, az l'gylulzi W
\;It1ÚCS 1(lgja, kürzdi jt'gpi; .Hilrll{)(í~ ."rulI Ilrt'shit.,]', körzdgundol.ók 
(diakonusok) : Agos/oll J til;~,'f, /:MII Isl,,!," II,;, lJariuk(l I(árolyn(', 
Hir/u/wI .J :\n o~, /I fJ/I'" 1-"'1"'1)0"11", ·f úrük [Jona . :\ kiirzctgll !1(Jo~,ú k 

1'(jvi,ks"1I f,'lkercsik :IZ :lngyHIWI. li híVI'I;('L s:ljá! ottholluk l)/\u. 
Fog:i\ljúk ük,'1 Hcrdl' lIcl. 

H1.\', Turlln; Ohóh DI' Illf' lrr llé 81i ,"ves korúlHl Il clhClu)'t. Dr, I ~ js 
györgy S,:\ndor preshi ter atyánkfin HIlyÓsit t gy:\s1.Olja az 1'lköllö1.ÖIl 
llHltróná ball. P ihcnj<,n csendesen 

lLK1LI11JÁIOÉKI1K 
IM .I\.KÖ N T V, 
í;N.' K.~ SKÖNTV 

j\l' '' nyos "<on bunrezh~16 
Unl U dus IratmisszJónknJi t 
bdd~n eS csütörtökön d . u , 
S ~· 7_lg, va s :i.rnap n - his 
V" Koháry_u, •.• I, em, 



8 UNITÁR IU S ~RTES fT O 

F,m"lIIfli Mink. Az Ifjúsági Egycsükt:1 l('guLúhhi v{,lasztm{myi 
gyclléscu bl'llHlóan foglalkozott 11Z ifjllsúg áUflsfoglalásával a farsnngi 
rnullltstigokal i!lctöcn. A mai llrhéz ga'l.dasági hcly;.:ct miat.t ai': II véle
mény alakult ki, hogy 11 szokúsos unitárius hMt ebben a tanévben 
n Egyesület nem tartja meg. A mai hcly7.Cl arra kénysze ríti mind 
az ifjúságot. mirl<t az egész társadalmat, hogy az ('!etfcnnlllrlásál 
hiz\.ositandó, csökkentse [l kill(\{isokkal j{lró szúrakozilsllit. Ez nem 
jelenti azt. hogy az ifj(lság a vídámságr61, jókedvr!)! (>S 11 lilrsasúgi 
l'gyüll1ét !ll<'ghiU Imngulatáról lemond. haneJll más és k('.vé~bhé 

kültséges úton keresi ezeket II fcJüdi\Ö szórnkozásoknt. 

Az Egyesület báljai mindig szépen sikerültek, még any:lgilag 
i,s, azonban :l háli jövedelmet jelentöscn aktívvá a védnök bútyáink 

önfeláldozó hozzájárulása lette. Sajnos, ezekből az adományok ból 
mindig nagy részt követelt a báli költségek fedezése és ma, amikor 
minden fillért meg kell becsülnünk, ezt (I kültségekrc ' fordított ÜSS7.C
get is hasznosahh célra kívánja fordítani az Egyesület. 

Ilivatkoz!Junk kell arra. hogy e báli jövedelmekkel kapllsolalos . 
v('dnöki adományok voltak az Egyesületnek úgyszólv(ln egyetl('1l 

jövedelmi forráMi, mely az ifjúság segélyezését és az Egyesület fenn
tartását szolgálta. Az ifjúság és az Egyesület ma még nehezebb hely
zetben van. mint régen, s erre a segitségre még fokozottabban van 
szükség, Ez készteti az Egyesü letet arra, hogyavédnökeink támo
gatása teljes .egészéhen a7. ifjúság nagy es komoly céh! segitését. szol
gálja s ne forgácsolódjtlk d jelentős háli kiadúsok fedezésére. I~p]l('n 
czért, hogy a háli kiadások ne rüviditsék meg az Egyesiilet úgYSZóJV{lll 
egyetlen jóvedeImi forrását, ehhen az évben az Egyesület :1 r"nn
állásáuak 10 éves jubileumi ünneplésH választ jn a társadalomnak a. 
hHsangi idiihen való összehozására.. Ezen a~ ünneplésen a. mult, mu n
k[ljáról és a. jövő célkitüzesekről kivún heszámolni ll.z E.gyesüle!. 

l\lcgemlitheljiik, hogy az Egyesület a. jövőre vonll.tkozólag a 
nevéhez és Brll.ssai szelleméhez kíván méltó lenni. Úgy tervezi, hogy 
vallásos. ~zoeiális és tudományos tilrgykörö szemilHIl'iull1ot lCtcsit. 
mellyel p[lrhuzll.mosan kirúndulásokra. sportok m(iV\'lés":~rc és túneos 
lell.dl'lutá llOk rendezüére b keresne alkll.lmat. _ y_ l. 

lliícrnlélws plüfizecüillkH bizalommll.l kérjük. szlvesk~djenek :lZ 

Unil:irius 1~l'lcsitövel sZ'~lIlhcn [ennállú tar tozfIsaikat rendezni. 

A kiad6hivatal. 

- ' ~<l<l ~. ~i>d6 , >4. hJ" 1,.:b, 16 " I' i tr;a" I<.. ·T., Ilud,p'" _ 


