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Egy gyütés elé. 
E hónap végén él magyarországi unitári us 

egyházközségek lelkészeine k, be lső embereinek, 
gondnokainak es az érdeklódóknek kicsiny serege 
indu l eJ a Tiszillllul fóvárosa, Debrecen felé, hogy 
011 IIlcgtárgyalják a mi csonka kis egyhazunk 
minden bajál, min<lcn kivánságát. Ilyen fajta gyii
les nlinden esztendőben összeül rendre egymás
után az egyes egyházközségekben s ezeknek a 
gyüleseknek neve egyhazjogunk szerint: egyház
köri közgyűlés. Tárgya, hogy beszámoljon az el
mult esztendő eseményeiröl és eJőkészi!se a jövő 

munkáját. Az ilyen gyülések meglehetősen gyorsi 
toti menetben és bizony a megkivánható érdeklő

désnek hiányában szoktak leperegni, ami az egy
házi életnek a nagy szélszórlsagból következő 

nem kis baja. De éppen ez az évről-évre ismét
l ődő, sőt a megcsonk ilasu nk óta szinle krónikussa 
lett betegség az, ami most a tollat kezünkbe adja. 
i\'\erl végre valahára egyszer fel kell vetnünk ön
magunk előtt a kérdést és le kell sza mol nunk az
zal a belül ragó gondolattal: életkepesek va
gyunk-c:: mi itt az alföld egyenes országában, vagy· 
csak jövevények es vándorok, akiknek átmeneti 
n~egtelcpedés voll a Duna-Tisz<;l mente, hogy vég
so hazát mindnyájan ott tal:\lj unk az égi ott ho
nO~ban s magunk utan senkit se hagyjunk, leg
felJebb a tisztes, becsülesre méltó emléket. 

" Hogy a lelki vivódások nehéz órájában me-
lyIk "W . a aspont mcllc szegezzük le maO'unkat az 
S~k tekintetben az egyéni hittöl, az ~éni adott
s~gokt61 függ s bizony megtörténhetik hogy a 
kelkd " I ' ' . 7 es ne léz perceiben ugy hánykodik lej.künk 
h.alóJ~ a sz~ros ~engerárban , hogy szinte összetö
nk bar~elYlk SZIklán is Mi mégis azt siereinök, 
ha _a hIvatalos magyar unitárius egyházi élet az 
elso gondolat mellett döntene vagyis kimondaná 
a nagy szót: fil i uniláriuJolc ilnl oktuu,,1c ill az al-

. . s acsc '52 mlájára. 

fó~diin iJ. mi be aka~ju~ tölteni hivaláslInkat ugy' 
nunt a Nyugat orszagalban a habom után ébre
dező unitárius szellem mutatja. azaz mi keziinkbe 
aka rju.k ,Tenni az e\'aJlgéliumot és hirdetni akarjuk 
azt nl1ndazok sZiÍl1la ra, aki k annak cO")'Szerilsc.O"él 

é é 
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~z ~s gél, fenségét nem tudják l1Icgplllaniani az 
Idejét lllU It dogmák zava ró tömkelegétől. Mi lát
juk, hogy Európ.'ban a vallásos crzes ujjáébredö
ben van, de az.. emberek egy része, még pedig a 
legkomolyabb, a legle lkii smerelesebb resze nem 
tudja beleélni magát el mult idők avult világképébe 
s ezeket az a veszély fenyegeti, hogy az avull 
gondolatok lesznek megkötöi lelkiik vallásos szár
nyalásállak. A háhoru utan mindenült ébredező 

unitárizmus ékes tanubizonysaga annak, hogy az 
evangelium egy, örök, vállozhatatlan. amely az 
emberek érdeklődését mindenkor magához fogja 
vonni. hiszen maga lsten hivogat ja általa a lel
keket, de a forma, de a kifejezödes, de a gondo
latruha az minden korban más és más. A lényeg 
változa tlan. de hogy ~ hog!flJll mondom el az örök
egy lényeget, az egyéni, az változó. 

Amint Nyugaton a fölébredt vallásos emberi 
lelkek szilkseglete az unitárius felfogasban kielé
gülést tala It, ugy nálunk is, bar jóval hátrább 
j<irunk a Nyugalnál, van nak vallásos lelkek, kik 
csak nálunk talál hatják meg lelkük nyugalmát. A 
mi Istentől nyert elhivatáSIlIlk az életre az lenne. 
hogy ezeket felkutassuk s bevezessük az evange
lium áldott világa. Ez volna az a feladat, ami 
élettel töltené el a mi egy házi szervezeliinket s az 
többé nem csak a lllullnak illatos virága it ápo/gal
ná, hanem ennek segilségével és en nek roppant 
előnyével uj plántákat is illtetne a magyar unitá
rizm us virágoskertjébe. Azonban épperl c felisme
rés, éppen e magunkra eszmélés körill vannak 
be nnilnk hiányok és bátorttl /ansagok, aminek kö
vetkeziében könnyen clveszilhetjUk a jövendöt és 



J;Sll k a llwHrwk szép emlékeivel és a jelennek ki 
magasló ercdrnényCivel kel l n\cgelégednü nk. 

'!'alán egy hcly sem HUltatja világosabban 
c gondolatoknak igazságát, mint ép~cn Debr~ccn , 
ahol né hány nap mulva ClrnéJ kedhetu.nk e~~k. Igaz
Ság,l fe löl. Debrecen jelkép az alföldI unrtanz.lllll s 
számara. Jelképe az összes elOIlyöknek és hatr~
nyoknak. Mutatja azt, hogy vannak lelkek nra IS 
Magyarországon, [lki k kívánkozna k a tiszta .evan
gelium után s azt a mi közOs~égunkb.~n vélik ~s 
óhajtják rneglalálll i. De nrutatJa <I I lIallyok~t IS, 

lI1u t:llja azt a huzódozást, amcly éppen 1111ndcn 
Icndíllctcs, uj célokra törekvő munkának el1cll létc 
s ametybő l bizony uj ke7dések, uj elindul;isok 
nelll lesznek. Tulságosan óvatosak vagyunk, a tör
ténelmi egy házak kOz Ul a legóvatosabbak, a leg
ink{ll>b ~ fo lltolva haladók". Ped ig luH lelki ocren
dezellségllnk inkitob mást tanácsolna. Egy kissé 
több bátorságot, kissé több kockázatot, a ,l(Orül
Illényekre való ráhagyatkozást és a nehéz körül
mények közt is örök bizakodást, bizakodást az 
al földi unitórizll1ns jövőjébell. 

Bizzunk tcstvérck, bizzunk az életben, az 
lsten által adott nemes szép élctben t Mi hi ssznk, 
nekOnk hin nHnk kell , hogy van nckünk jövőnk, 

hogy lsten elhivott bennUnkct ide is, mint Erdély 
bércei közé s mi ncm c5..1 k ugy tud unk imádkoz ni . 
hogy az örökké szen t hegyek fe lé nyitjuk ablakunkat 
(bárh a mindig is IlIcgtesszllk), hanem ugy is, hogy 
fe itekintiInk a csillagos egekre s onnan hall juk az 
égi szózatot: "Tedd Illeg amire elhivtalak, telje
sitsd kötelességedet, maroknyi, szétszórt, al földi 
nyájam !U Iván Lászl6. 

Memento! 
A. 11/. kir. konnány HJ,"):} . évi miikiidé,é/"öl és 

(l Z Ol"sz(tiJ kiiuWapolál"ól s!óló jelel/lés és stat'iszlikai 
évklill,llt! cl 1ICtpokban jc/(ml 'I''lo.g s lar lalmaua egy
hMllnha vOllatkozó/flfJ is (U ó·ssr.es népmozgalmi 
sUÍtIllU/ulok(t.l, .l.lfi.1!tltO.tI.y úzek élénk vild.fJossrígot vet
flek egyI/det (íIlul,otatttknt és ';rányithatjdk jó"vö 
célkitii.:éseiJlke/, ime kÖ2ii~iiik bc.löle u legf011l0sabb 
Ml tt/okll/. 

. .'~ .: 193!!, évbel~ fl, csol/ka. ország leriiletén $5 
tt!~l.~árn4S ,'öl~géll,ll ?s 66' U!tifd.rius mellyasszony 
~otolt hci!assayot. 7. I~;:IU tm11~rIl~S I! rbasstíg mi,ul. 
OSS~6 1!é!lY IIOlt VCI!/YIS $ 1 wntúnus "ölegél'y és 52 
1l.~u/ á,.ws. ,lIIol1yaslzollY 133 vegyes Jui;:asságot kii
tott . .I !.'l,1 tJegyes hdzassd.fJ köúa 3·1 esetben tfjr. 
Ullt mcyrillal)Q(/ds (, !lyermekek Cy!! vallásban air
tb~.c tldÖ lIe/"clhérc (rel'erzúlis) mig .?9 csetbell a 
s611!(!/ell(!d gyermekek 11cmiik szeriut Mvelik sziihik 
t'alldsdt. 

., . 1 ,'1 1, rCl'creúlisból a jal."l~n 1.·ra mi' ldó'ssee {J 
kotlett'~t . • ~1t9 .'18 ,e8elbell l~ tIIÚS1 1.· " (lIlIis" fél birta 
"á 1Uutdn llS 1,d1')dt c"'ra , hogy li!uflS gyartrlekeikel 

U. 

v,llWl/clgik /I cm ·unitd,.ills tJallcisfclekezctben nCI'eljék. 
Az /J.fJész or s::riq terii{eté ,~ (te unüciriús eg'J

hdehát kilépett ·17 cyyéJ/. mi.lJ azunitririus egyházba 
belépett rí" el/y1m. Ifj25. Ól.lt c:: vott az e/so t.,s; 
lendö, IWlelybclI tiibb "olt cl hozzcink át/hó, minl a 
tOliillk ki.té,·ó . .Ilo!" e16;:6 esetClulök )/lj,ul negativ ered· 
méntl.yel rtif'uUctk. 

Ha átllDzziik ezeket a számadatokat, akkor 
egy évnek sl(, tiszlik~j(, gOlldolkoclóba kell, hogy ejt
sen bemliinket. Mmt mdr t öbbs~ó'r megirblk, az 
orszá!! wútá"úfSaúutk tiibb milll 20 s.:ázaléka lIeUl 
részcsül Id h gondozásban, mert méi/ a neviiket sein 
i3/11erjiik, hOlJY ki.l~ (cok. ,,:Z lt 20 százalék aelja 
fóle.1J " revcn:(Uisl és Up ki az /Jlm/ukból. Mlir tilost 
hiába keser.CJii llk e ,relelt "/jolldoz/HJ.tallan ezcrkél· 
selit: lélek jcldl, IIlcrt hiszen az dlst6rtságo~ IIIefJ 
nem tudj uk sz/in/ctni, De (I ':: ·i.qenis kötelessé.lJiink 
VOlUlt, /toyy mi·ltdazo/':ltl, Jeik az fil/ami tÖrt'éllyck 
1·ellclcfkczései.é,·teLmébeu wihmk kercsik az cUlm.'.leliltflt 
li sztaslÍ.gdl , (Ieok,tl bcrezessiik ct mi hiti.qazslÍ.glánk 
nagy mélységeibe. Mert csak az a vltllti$ élö vallás, 
csak az a hit did hit, amel.y me.lf 'vatt .lJ!jötödlJe a 
11l(ll/U eseméi'llc/,: l.fJuzságcü·ól és err6l kész mindimütt 
ianubú:onyslt.qot lcnni. 

Moet, amiko" D cbrecenbcn a kO"r-i köz.fJy/iMs ó'sszeiil, 
.ió 1I0lna ozt a strttisciikát mÚJ(iCl~ tdrgya(tisi pont
ndt szc'" elött lartani . ;I dja Tslen, hogy úgy legyen, 
luija l sicll, hogy a .icfcn problémáin tul, megtaláljuk, 
( t jó'/'öllek utját is! - il -

MAI KÉRDÉSEK. 

Há.zl Istentiszteletek. 
A Dlultévi egyhA.zköri közgy ülésen résztvet· 

tem és akkor tárgyaltatott sr; az indit"ány, hogy 
a vil{~gink is tarthassanak eg.yes kis göcpontok· 
bun hfr.zi istentiazteletekct. A közi közgj'Ulós ren
des t.ngjaiullk tö bbsége ezt elvetette, Az indit
"ány engem IIng~'on érdekalt., mivel u:;, ok közó 
tartozo l11 , ki:, Il ~ iuditvally mellett fogla.lnak ál
lást. Azonball nekem nincs jogom felszóloini f\ 

közi közgyiilésen és igy IIcm is szólhattam hozza. 
Azonba n most idózcm azt n sokat IUlIlgozlatot.t, 
ugyollcsepclt és sokszor I'os~z ul nlknhtHlzolt mon
dast : n történelem az élet mestere. A:;,ólll á tné
zett régi jegyzökiiu.\'"ek nlll.pj,hl szedteOl össze 
nz itt fel somko z h~tOt.t eseteket ji házi istenti szte
letek relldszel'es tnrláslÍ r61: 

1890. márci us lG.iki közgyiilé3en : Oros hlÍ zl\ 
fiókeg'y lu'lzközség hahulhs t mulat. Mngáuisteot isz
telett!kct, feloh'nsi\soknt fnr tott:lk ... 

Ugyunott : Vilon,\'n fiókeg,ybnzközség II 
mult évben Polglirdi nwllett /llnkult . , . Csaknem 
mindell vnshrn np hnz i istclllis7. leletet tHrtannk 
kibercit és burCll duzett teremben. 1800. juniu9 
Jl·ik i püspöki vitsgl\lószé k ulknl llu'lbó l : Orus lu'lzn 
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l'iókegl bAzközség gyarapszik. A vall áso~ élet a 
magánistentisztele tek s felolvasások ta rtasa álta l 
gyakoroltatik. . . 

VilonyAn bázi istentiszte letet tartanak kibereit 

és berendezett imabázban . 
Az 188 1- 1890 évi értcsitóböl vesszü k a 

kö vetkező sorokat : Hódmezővásárhe ly egyház
község aJakulflsAt ismertetve megjegyzi : Elisme
ressel kell felerolitenem, hogy 91vrmtlnrt qJd/tI 

hí vUnk nemcsak nkkor de később is szép szol
galato' tett s,:álta.' , hogy amennyibe,,' id.eje .~n 
gedi az éncklcst es orgonálást vezeti , sot szuk
ség esetén ima és egyház i beszéd feloh'8sása ál
taJ &z istentisztelet többi reszét is végezte és 
végzi. 

Orosházi fiókegy házközségnél : E mell ett 
bazi magan istentiszteleteket, l! vallásos tá rgyu 
felolvasásokat szoktak tartani . 

Mezóberenyi fiók egyházközségnel : C.l/f6 

9(dro!g neveztetett ki tanitónak, ki idónkent házi 
istentiszteleteket is tart. 

Vilonya egyhazközségne! : A vallásos éle tet 
bázi istentiszteletek álta l gyakorolják e célra be
rendezett imateremben. 

1891. évi értesilóból vesszUk a köve tkező 

sorokat; Orosbázai fiókegyházközsegnél : . . . e 
mellett házi magánistentiszteleteket is szoktak 
tartani 9táe!J ú dndor buzgó hitrokonun k házában. 
hol iJyenkor rendesen g ln!ner 9J/vdn hitrokonun k 
olvas fel imát es egyházi beszédet. 

Mezóberény i fiókegy bázközségnél : Istentisz
teletek csaknem minden vasárnap t artatnak C.lljó 

9(6ro/g tanitó vezetése ala tt, ki a hivek buzgó 
éneklése közhen imát és egyházi besze:let oly kor 
felolvasást tart. 

A magyarladi fiókegyházközségnél : Isten
tiszteletet házilag tartanak . 

1892. évi értesitóhól vesSzük fi kö vetkező 
sorokat ! Mezőberényi fiókegybázközségnél: ... 
%no BdnoJ tan itó .... vllsarn apokon ls tt:nti szte
letet is tart Vilonya egybM.községnél: Az Isten
tiszteletet e célra bérelt imaMzhan házi hIg gya-
k0.r01ják. Magyarladi fiókegyházközségnél : ... 
s ~.mtén házi istentiszteleteket tartanak. 

Az értesitöben kinyomatták a Il!lkészi jc
l eDté~t s a jegy zőköny v csak hivatkozott rá, te
bát lcgyz6könyvi hitelességgel birnak az abban 
le vő adatok. 

'röbbet is felsorolhalilék de azt hi szem u 
felsoroltak is elénk tárj ák az ' akkori felfogtist a. 
hazi istentiszteletek gyakorlasnr61 a melyet ba 
tanitó és felekezeti tanitó tartott is mégis hiikus 
tartott. ' 

Kérd em r t 1 II I· 
." '" , " • ISZ e e e Jes szeretettel II köri 
k~z?J u l ~s t , n~m volna· e jó az idei közgyülésen 
uJbol elo\'enm ezt az inditvnnyt es m' . bb 
(; It tt . ' as, JO an 
e e szemti vegen át nézn i a kérdést. Neküuk 

tcméutelen sok kis gócpont unk van. D hoDtJ t./_ 
kéJu!lnk a legnlJg!Jobb Igyt!kezQllel Je IlIdnlJk eldrkeznf 
~ i ndenhovn. . Gondoljuk meg : bármily szent legyen 
IS a va llás, D gyokor/tIJO bilon!JOJ holdrfg mr!gJto_ 

k4.l , tJmel!Jbr! ~P ugy bele lehel Jloknl, minI le 
le~el Jzokni. Es aki külső leg nem lehet vallásos, 
mnc~ a l~alma v~lI á~os kötelezettségének eleget 
tenIlI , az ~lvesztl vegre a vall ás irlmti érzékét, 
egy darab.lg esetleg a vallásos lapok, könyvek 
~e ll tart,hatJ ák benne, de végül is eloszli k. Az 
llY~1 alla pot teszi ~I ~almassá az ilyen egyedül 
ffiaoára hagyott luvot, a házassáll' miatt való 
bitvaltozta tása vagy reverzális ad:sra. Mi". ha 
minden egyes kis gócpont élére egy lelkes '='tan i
tót, vagy más foglalkozásu erre alkalmas hivün
ket á llitanánk , a id összehozza az ott ani uni táriu
sok aprajá t, Ilagyjat imáva l, énekkel, beszéddel, 
felohrasassa l, ha csak részben is pótolná a pap 
hianyát . Azatan magatól érte tődik , mintegy a 
ház i istentiszteletek megkoronázasaként lemenne 
egy· cgy lelkész a kis gócpontba és pédi kálna, urDtJ ~ 
cJard ! IJdf/tJ, összegyUjtve ruegbeszélné ügyes-bn
jos dolga ikat, utba igazi ta ni az ottani hel)'i veze
tót., s zóval hivő ull itariusokat és áldozatkész 
munkás vczetők ~t Ile ,elne a most magára ha
gj.'ott hi \'e k ből. En 3zt hiszem, sót megvagyok 
győződve, hogy minden egyes kis gócpont egy
egy "ára lenne az unitári us egy háznak, a melyen 
meg a pokol kllpui se vennének erőt, de meg a 
reverzáli s kérés se. CYjodri BdJzló. 

A B rassai Sám uel Unitárius Ifluság i Egyesü
let tagjai közül a ta rtozásban l evők eimére felszóliló le
veIet küldöUUnk k i a választmány határozatl'lbóf. Nagyon 
kel'esen I'ottak, aki k a felszólilásra \'álaszoltak, vagy a tar
tozás Wr!eszlcsét megkezdték. Erről a hely rő l is szeretet
tel kérj ük mindazokat, akikhez a levelek megMceztek, 
hogy legalább havi kellő pengővel kezdjék meg tartozá
suk törJesztését s amennyiben az e lső törlesztési összeg 
beérkezett, az egyesiilet gondoskodik a tovl'lbbi szükséges 
csekkJapok lIlegküldésérő r . - Errör a helyröl is fclhivjuk 
tagjaink figyelmét, hogy az unitárius i fjuság nyAri ,dbo
r ouisón vegyenek részt , s arra egyesülctilnk 050 0/,_03 
k ed vezmény t is tud n}'uitani, az arra reászoruUaknak. 
EziránYII kérésekel kérjük e hó I'égé ig a fótitkárhol be
adni, E~eslll e t ü nk I'álasztmánya a koppenhágai nem~et: 
közi konferenciára és az azza! kapcsolatos ülések re eZldel 
elnöket '~ere"c7. Józsefel kUldötte ki. A Leyden Interna
tional Bureaunak csak ~ Bras5.1i egyesülel tagja a magyar
os:dlgl unitárius ifjusl'lgi egyesulete~ közill, ~e k é rj~.k ~ 
IÖbbieket is, hogy munkásságukat I smerte tő lerentésuke 
legkésőbb május hÓ 25-ig küld jék meg, hogy annak alap
ján k i kU lrtő ll üll k az Ö mHkődésUkrö t is beszámotlmsson. 

u. 



Tavasz a temetőben, 
A beszédes és emlékek/ől terhes némaság 

birodalmciba halkan , csendesen belépett a ta vasz. 
Egyedüi jő/f. Lármás és ug~á/ó gyermeke.l:' ne~i 
hoz/a magdval. A villanó fen ysugaraI a zald pa
• 'fos réten s a friss csengésü nevetés t a boldog 
.Sl l ' 
emberek szivében hagyla. Egyedül, tompila.1I e-
nyú ruhájában; nesztelenül vonult be az almok 

birodalmába . . ' 
A néma sírhan/okon friss lü vek köszöntik 

egymást puha meghajlással, s a ny íló ta~aszi 
virágok titkos és édes beszéddel :szó1nak a la/ha
totlan Je/ekvirágokhoz: - Ismét ifi vagyunk, hogy 
kitárjuk szirmainkal felétek s varjuk , örömrepes 
ve várjuk rezgő fénysugárufon érkezésfekel. 
Mi szeretjük a lelkek birodalmát, mert itt nem 
szakitanok le bennünket. - Szeretünk fiteket lé
lek virágok, mert veletek beszélni jó, mig az embe
rek odakint nem ér/enek meg minket, leszakiianak 
s ugy gyönyörködnek könn y es hervadásunkban ... 

A zöld lombú fákon madarak éneke zsong 
bele a csöndbe s a tavasz alig hallhatóan du 
dolja nagy ébreszfö dalát a néma táj feleli. S 
amint hallgatom az élei nagy szinfoniájál, ugy 
érzem, mintha a halk ~avaszl ének dallamának 
szeles hulláma valahol megfört volna .. . Mi ez? 
Disszonancia a nagy alkotásban 7 Jobban fig yelek. 
Igen . .. A szinfoniából hiányzik egy hang .A leg
szebb hang: egy €des gyermek boldog kacagása .. . 
Ezért változott bánatosra a tavaszi ének •. . 

A sirhan/on nyiló virág sze,.én~en rám 
mosolyog és lehér kis fejel alig láthatóan felém 
hajtja s igy szól hozzám: Szomorú földi vándor, 
rossz a te füled, csal a te hallásod . .• Az az él
fefö gyermekkacagás mosf is feléd száll a ta vaszi 
szinlonia összhangjában, mert ami megvolt, az 
most is megvan. - Csupán az törtent, hogy egy
kor azért hallottad közelről azt a hangot, mert 
az a kacagás volt a szinfonia lágy ivelésü veze
tő hangja, mosl pedig k issé messzebbről. az 
örökkevalóság angyali korából, a szinfonia gyö
nyörű kisérele let/. . . 

- Nézd a fűszálon mászó hangyál: milyen 
nyugod tan és k itarlóan halad célja felé. Nézz 
körül a vilcigban, akár a közeli, akár a /á voli 
dolgokat /igyeld, meg fátod, hogy semmi s incs 
cél nélkül. 

S mit gondols.z, hogy nektek, könnyen fáradó 
s:el!eny embneknek csak a z volna acélotok , 
hogy slrba s zállja/ok s a halál maga céltalan 
semmiség lenne? - óh, sokan igy gondoljálok 
ti emberek, mert bizony/alanoh vagytok saját 
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magaioh felől. - Nehezen ismeritek meg őnma 
gatok nemesebb felet: a lelke/eket. 

De mi, szerény teme tői virágok ugy ismerjük 
a fehér lelkek nesztelen suhanását, oJulr ti o 
gépek jdrd sdl. - Igen, mi tudjuk, hogy az em· 
ber értékesebb rész e, a lélek, a tesi sírba szálld· 
sakor swbadul fel valóban s indul el iga zi cél
ja felé ... 

A kis feh ér virág is mét elhallgatott. A 
madarak is belefriradtall a ta vaszi ujjongásba. 
Az élei hala/mos szim fo niáját fülnek már nem 
hallhatÓ"a halkitalla le a nagy Mesler látha/at
lan inlése Mi?iy és ti/okzatos csönd szállt a fájm 
és a l.elkembe. Ez az a pillanat amikor az em lé· 
kek a lelkekkel beszélnek . .. A végte len misz tikus 
némaságban csak egyetlen anyagi valóság za
vart meg: a szivverésem. S ebben az lslen kö
zeléből kiáradó nagy megn yugtató csöndben 
érez/em, hogy mint egy suhanó szellő. melynek 
illat jár a nyomán, felém hajolt és homlokon csó
kolt az örök tavasz leggyönyörübb lélekvirága, 
- akihez egykor igy szóltam : Fiam ... 

Szabó l s/ván. 

IFJUSÁG. 

Köszönjük! ..• 

Nagy bittel, reménnyel és sok· sok ~z~retet
tel kezdtük meg 1927. öszén a Percel~ e: h.o~ma 
1?lóra Unitárius L~anyegyes ül et müködeset,. ahkor 
Ittttuk, bogy az iskolás leányok mellett fL varr~s~al 
foglalkozó leányok vannak fL legtöbben tagJalllk 
között, mef,"Született az unitárius varroda gondo
lata, s ezzel kapcso latban a gyüjtés, hsngverse:ly 
rendezés a varroda céljaira. Két évvel el elott 
együtt volt a szü kseges 2000 P., pénzbetétünk 
máig 2383.68 fillérre emelkedett. 

A dekolljunktura következtében I~ kások 
iirü ltek a. Koháry-utcai székhazun kball, ~rar kap
hattun k volna ingyen helyiséget, de a. vls.zonyok 
változása miatt féltünk a leányok penzet koc
káztatni, jobb idókre halaszLOttuk a varroda 
megnyitását. 

A pénzünk meg\'olt, de reményiink, hitünk 
a. megvalósitás lebetóségében egyre fogyo tt. 193 L 
óta. Ile m is léptünk a lly il vánosság olé, cSlt k a 
rendes havi kétsleri összejöveteleillket tartot tuk 
meg, amelyeken méJyile ttü k hi tünket hibliaolva
sással és magYllrázattaJ; ismereteinket különböző 
tárgykörból "ett elöad:\sokkal. . 

A leimyok részben férjhez melltek, . reszbcll 
egyetemre kerülvén , mar kinőttek fi. ml egye
sületünkból , az ujollll all konfirmáltak u!!y tu/ál
lák, liogy a régiek idősebbe k, mint ók : . ue!D 
jöttek hozzÍlnk. Lelkészeink, a körzet m iSSZIÓ 

• 



I.j{' prtéae következtében IizlL.~.fld vnsilrn:Jp d é. lut (~ I1' 
Ital num r'(mMlkcztck, Heni juhuttck el Ulóeelnkl't' ; 
II hitoldlLlók 111'111 tudlt.1. fl 1l'I\nycgycsUletlJc Ic
telui ta11 it \'l\nyuikllt. " rilld ~J'.ck miatt ilz ernyedt
Heg eJhul'lIpÓ1.0!l, mflglllll IS "}WIl gon~lo lli:oztam, 
hOl' Y felosl':lnlOIll /I Z cgés~ rCllllycg'ycs t~lctct , \'I~
A:\,~illln lmt úln<! UJIl 11 Nószo \' cti;é~IICk, IllIkor l!l33. 
(í;:dlll hr. dr, 1)d1l11.11 (jáhor g-o lld nokunk felrázott 
min ket IL tC8IH,c1éRhól IIZZIl~, l ~o{:y az lf)~4 . évi 
Il]lril is hÓ Il H I)O~ II l ,c,(!"J:.egt\es;hlot ~',\I.Jl lll:d clut ~! I 
;llllllk IIIcgtur/ :IS,:lm klJ clo lre. ~h\t' UJ83. C~ eleJ(>1I 
'\,(rst'lroJtunk kÓzrJlmnko. iln,yagot., hl)gy. kÓZ1Ulun lm 
kiM lif:'ast rClldczí:llnk C'fJo/bó 8.'Jlvdu llltoktató lcl
" cszUnk fllnftCSúra. 

I":C1.41 ujm! - ~ Vesd ki fL há.lót mégegy
szer!°" - mOlI dIa lill, UI' Jé1.uS Krisztus jlétor 
/lpOSfolnak. PótCI' apostol is kivefettc mégegyszCI' 
II hrdót, hftr tudta, hog,v az eges?; éjszakn.1l itt 
Clry halat scm log vcle. Mi is pesszimista, tilrcl
n~e llclI lélekkel, mégegyszer II Ilyilvánossúg elé 
léptiin k. 

Köszü njiik mindenkinek, hogy vissr.nn clták HZ 
önlJiímlmunk:lt, hitiinkct a. munl,ánklJull l'cme-
1I,\·UlIl.:ot, hogy órcl eldődós kiséri .m.iiködésiillkct. 
I{Öf.11.ö lljUk els6 sorbnu dl'. br. D:ulIcl Gilborllak 
és Pethő ISh'ii nllak. KÖs7.önjiik a Nöszövctségllck, 
ho/.!'.v ;\ tagok ktizött lD.30 P-t összegyiijlöttek It 
Imn'etre és Burabás ltltvilllllénllk , I'óferf(i Juli::iká
lIak és Polgár Margit nak, hogy a bum~ t gondját 
elvÚllalták. Köszönjiik n cscrkészeinlmek, kiiJÖIlÖ
sell Csncs i 1;II8zlólllll.': n sok scgi r.séget 6s munk:ít, 
J{öszönjiik a miss1.ióluhj udnuau iinnepló ruhában 
t~lIIpIOlllhó' kijövü férfiuknnk , hogy nem szégyel
tek ugy ahogy voltak, feke te öllöllj'ben, átvinni 
lL zongol'út a gyülekezeti tl'rembe. 

]\öszöujUk a szülóknek a7. érdckl6c1ést és az 
edes fUlj'l\knnk, hogya letLllj'okrmk siit.cményeket 
késIlitettek 1\ butl'et szauuirn. Kö szöl1öm a leá
I.l)' ninll~ak , .hogy ll!~gn~.u~:~th\k: 117., elvetett Illag 
JÓ ~~\aJbll Jutott,. h.öszollJuk Nagy Arou hittest
"erunknek, bogy Öllköltségi aroll alul állitotta fel 
a dobogót. 

A kézimunkn.kll.t a követl,ezól;' J.:ész-itették: 
Klopcsik Gi:d és f1'ichy JJollka egy-egy buzsaki 
1)1\r 1 ~1\ , Kúloczi Bözsi egy il'Asos ' pAma , Szőke 
M;\rlll egy knlotaszegi sziues teritő, Koposi Eszter 
egy kalotaszegi fehér teri t ő , Imreh Ilona egy 
madeira tel'itö, Kaposi ~1{II'ia 18 jour s1.alvétn 
Ma~~say Janka (Mez6Iur) egy torockói lnpos-him~ 
:-ésu 1)llr~I .a. és 10 POSZI Ó virág, Kerckes flon lm 
3. tOl'oekol .keresztöl téses párna, Szép Margit 3 
ralét m~l1Ikil.S teritőeske, Il:nyedy Hó).lerlné 3 hor
golt tcnt.Őcs\,c. 

A;o: ápdlis l~ · iki ti. u. tiszta jövedelmet (J 

IcUf?('glle~I~I~/( lago.~ nyá" konJcl(U/cián ott/ó "!~lOtf
~O/l.l'(! /O'~:~!I/k. _ Uron~mel jclent~m, !IOgy I,ö rülbeliil 
- I(M.ll) 1"lllal, ilZ 1I1 .... yelles l'es7.vetel(: t biztosit)-" 
II lIe \'etel. >:> 

. . M:glmtó,_ szel!l ek~e könnyet csaló ajándé
kot IS 1,!l I>tnnl, . ~hll' reg6ta ludjuk hogy l1 em a 
legvag)!ollosnbb e l~lberek hozzák a~ e~yluizMk o. 
leglU~~yoblJ II nyagl áldozalot, mé~i s ki 'kell külön 
emeljük, hogy tl. mi drága Helld nelLink sztikös 

nyug(~ !)áb61 5 P-t ktlldött, mert beteg!\ége miatt 
nem Johctl.lt.t ~ I ; II mllsik még Ilwghntóllb n t 
II b/.'ls6 IJipót-'I'cré?v{J ros reformál" . d- k: I .rr 
S ~ -- ( I. III OIlI!tZ_ 

7.IIJ.I, a lI!'IIIIIHüallan kcd\'cs Joh\ n lest ', :l 
1'. (I~ adOIl1 ~ lI 'y fl. ; (lll egjeg.yr.eru, hogy n Ili ldto l~i~~1.'I\ 
l.~ebpél. ~zo 2~ l' hllVOnké!\t), Bonczn ,,'erellc hi't
test\'érunk peldnadit.sát hallják me,:; akil:nck fil 
IIIk vlln. 

. '['ulán ViSSr.llt6r a felekezeti békének IlZ I~ 
kO fn, amelY Bek :11. ápolns:lvula mi áldott em l~l(, 
lIug.rassr.OIlj' Ullk, Pel'celn6 Kozma I,' !órn. ~ 
S~()l,gll}~to t t.ett eg,\,hiw.{tllUk és hl\~. lljáIHlk: a B~:rÖ 
l.Jl ]lot-.lcl:ézvál'os rcforlll á!.usgy li lekeze t 15 ta
gnl kc pvlse lte~te lIla:;:\t dél utún unko n. A;o: ón it 
kol:\lll bnll pecilg fl, kfltholikus li i:!ztclclldó éppen 
ug~ megv:'ll~ott.a II l!l11sol't, :llint az C"IUlgél ikus 
retorma.tus cs lzrnehta hitoktató. ' 

K.ezirnunkaillk ~?-j n,os, a. müsoro!l estélyen 
Ilcn~ .\, elte l~ c~ '. de)o. I ~ mel'(lsö k, jóakarók, jó 
crdclY lck cs JO u n~tI\nusok mégis akadtak! ". 
Ugy hogy csak eg)' !ft)SOS prll'lu\nk maradt meg 
~zt talim a eserkészel.: ki sorsolják 5-éli del ll tán~ 
JukolI. 

Ime ll;o: c ls:~álllolás: l50 milsorból befolyt 
75 p., 11lIisor néll,lil belcpésböl :1.50 p. , a blltl\lt 
tis,zta jÖ\'e~lellUe R47 p. li"eIUlfizclésck : Benyó 
Gcza tmnklgazgató (ref.) 2,- ]l., dr. Beregi Endre 
ligyvéd (izr.) 0,50 p., Boncztl. I ~ercllc 10.- p. 
dl'. Csiki Gli bo!' 0.50 p., dl'. ('siki Gáborné L""': 
[l ., dr. bl'. Dani(:1 Gábor 2.50 1)., Dimény IJfljOS 
1.- p., II'Urst Ödön O.W p., JolAn testvér (ref.) 
3.- p., JÓ1.an Miklósné 1.50 p., K01.mn JCIIő 
2.50 p., ÖZ\' . Hcnd DomokosIIc 5.- I)., Szőke 
GyörgYlIéO.;;O p., dr, 'l'óth György 2,fiO p., Ujvflri 
László 1.- p., löbbell névteleltiil adtak 4.GO., 
~sszese n 38.60 p. r'::ózimunkákat " ásMoltak : 
Abrahám Rduál'd bankiguzg, 10.- p. , dl'. Beregi 
Endre Ugyvód 7.GO p .. dl'. br. Dániel Gábor 6. 
p., Deak fI':lrka sné 1.50 p., dr. Enyedy Hóbertnc 
42.- p., dl'. Hahis7. Jilonosné, Héderváry Hugóné 
1] .- p. Kolhu'its Rózl\. (.I'. k.) 2.-· p., az iskolám 
kisol'solt 13. - p .. i\lollnc!' GYUliL hi toktl\.tó (I'. k ) 
um p., I{udas Endre bankigazgató l~.- I)·, 
dl'. S,índorLászló nyll.~ , főkapitány 12.- P. 
Apl'ÓR:'lgokhól befolyt ~.- p., összes bevétel: 
246.07 p. Kiadások: pód ium 24..- 1). , darab elő
<::<láRi jo~ 1).- p., 500 Ill eghivó G.l~ p. , mUsor 
2.35 p., portóköltscg 2.6H p. , zo ngorlS1a 5.- p., 
gombostii , rajzszeg 0.42 p. 'l'j szt1~ b e \' ét.~ 1 200"" -lp . 

Mégegyszcr köszönöm nlll](leil~I ~ ~ek, .hogy 
me,!:ujhodott hittel és reménnyel nezunk Ismét 
uo jövő felé. CfJ,. eflyed!Jná, CPlinkó~1i Warla d,. 

A János Zsigmond cserkészcsapat 
jubileumi ünnepélye. 

1\:129. fI]l l'iliS havában kapta meg nz Ull!
tn.l'ius egyIJáz János Zs igmond cserkészes~.pata 
rL hi\'f\talos elismerést n Magyal' Cserkészsz~vet
segtől. Azóta hn.rom nyári nagytábo.r és n ~.um · 
borcc-t.ábor vall I~ csapat történeteIJen elkoJlY
vCh-e, mint meg!l llll.yi szep siker, ame~yr~ Uli 
unittirius escrkélizek bÍllrlln mnfathatnak ra. A 



fiuknak rngyogó munknked"ó-n es. lelkesedes~JI 
kivül nem kis része nw ebben fl sikerben fl f,l
rndhnlntlnn és csodás lelkesedésü szen'ező bi: 
zOllsAgi elnöknek, dr. b~r6 ?JIU/iel fi~bom,!k. nkl 
nngy bar:\tj!\ es jótevóJe nlluden IfJni;A~1 IlJo.z
galomnnk. Es olt :\lInnnk íl esnpat munkil elen 
szinte :1 kezdettől fogva CfJelho 9.sfvdn pflrRl.ICS
nok meg CJuC$iBdJzldésc5dndorZolldn tisztek, ll~l1b
ban pedig dr. 'XiJC!J~rg!J ~(mmc ~iszt. .n~ik m~I!~
aunyian a jó cserkesz k~tel.~sseglutlllsanl!. ~.e< 
zik lUunkAjukat.. Most ke:.?ul a (,3apat ofOd~k 
uBgyt:lborAbfl s e nfl~Y . h\bor jfl\'li~ r.endezt~k 
meg m{,jus ö·én. eSI~ ( . orllk?r a~ ~~ Elet SZPI) 
termeiben az öle\'es Jubileumi estelyuket. 

Az estélyen resztvett II Mngynr Cserkész
szövetség kélwiselete is, eié n '1Jr. CfJapp 91rt~{J1 
lll'. állnllnitkAr, orszagos elnökkel. Az eg)' h:1 Z 
vezetőséget, C'fJtJrtJbdJ 9J/odrt , dr. Csiki pti~or, dr. 
Mró q){Jflle/ fidbor, dr. <'(dib fjyór!f!J ke!)\' lselTék. 

A :miisor kerelét a 18. sz. T"óczy I .. ajos c~er 
készcsltpnt iigycs zenesz:imai alkoWl.k. AZIl lún fel
gördült a fiig~ölly es lllugUl1k elött láttuk meg
e!evelledni az egyes cserkésl'-törvcnyeket nagyoll 
életszel'U, nagyoll érdekes kis jelellotek?cl.1. A 
fiuk szepen iigyescn játszottak. A net:yecl!k Jele
net a csapatmunk!\ ftpotcof.isa volt. Ne m fogjuk 
sohse elfelejteni a \'{U'lán á lló Illozdulatlan csel" 
készt, II táncoló és bukfencező Illanókat CS II 
lu\ttcrben kig:yuló MagyarorszAgot II Illn~ynr cscr
kész almát. ];'ényhntiisilag is szép volt l A képek 
sorozatflt óóndor Zo/l6n SZ!lvalatn fejezte be Trin
nonról nagyon hatásosan. 

Az ünnepély masodik I'cszében kaptunk hu
mort. cserkészügyességet, krillolillforgatásr, pom
pas kis szájhal'lIlonika e~.v ii test és szóló t (9(0-
DdCJ 8ajoJ. Csiky 9/f/rf!. Cfamd$i 91rpdd). szép nm
gyar tUIICOt (ódndor Zofldl/ es ÓOof 9ca), tovUb · 
ba egy' egy cscrkésztöl'véllynek nagyon komoly, 
szép és szinpndtechllikt'\.\'al, fenyhatásokklll is 
nlátamaszto l,t bemutntádt. Ezekben szerepelt 
elöször a csapat szavulókól'usa is els6izben. Et
tól még uj Rzill bevezetésé~ várhatj uk a ny ilvá
Iloá tiLbortüzekllél is. 

Az iinllcpélyt q>(!lh6 9slud" parancsIlok zA I'
ta be lel kes és buzditó szavakkal. Az e~ tél y 
egyes számait II nagy termet betöltő közönség 
lelkes tnpssnl hotwráltn fl ebből nem kis resz 
e~et~ ar~a. az od.afICló tisztre, aki ti. csapat mU
veszI telJeslhnéllvcnek mindig fárndhatatlan szer
vezője: c5dlldor CZol!dnra. 
_ Adja lsten, .. hogy a ~ állos Zsigmond cser

keszcSI\ ]lat .az elko.ve.tkezó ot evben is ilyen szép 
munkát fejt seu kl, Igy haladjon előre. mert ak
k?r II budapesti ~nitar.ius ~gyh~zközseg vezető 
sege Soba8~1ll fogja SflJ IU'l.llll az I(lőt, az energiát 
s az .n~!):~g l támoga.tAst Ilttól II CSIl ]lflttól, amely 
ennyi orumet , ellllyl megelégedést szerez :\z egész 
egyh:'lzll~k ~ a cserkészet minden banHjánnk. 
Caak elore huk! Jó munk,\ t! <Jodf/ Btf.sr./ó. 

az I 
• 

• 4 u. e. XIII. 5 

A második nyári konferencia. 
Meg nem nlnkul.t .k.i telj~sell , de bo~\tnkor.ik 

mAr a kö\'etkez6 ll)'A n IrJUst'l.gl konferenclI\ sokat
igérő kÖr\'ollnla. A téli konferencia. rés~t\'e\'OI 
közül DIlY "yolclagu bitol/Jdg lJ/a/wil, melynek fela
dala llZ elókeszUletek eh'égzése, progmm kiflol
gozlla és 1\ toborozns. 

A len 'ek 1\ kö\'etkezOk: A konfe.rencia helye: 
Nogrn{h'eröce ideje: junius ::!.t- 30. A tflrg,ysoro
zaton szerepelnek klllön le{lIlY és fiu ifjusngi 
problémúk. Napon!!, cSRk két előadás lenne. Ezzel 
szemben fl mult nyllfi programot biblia kötrel 
bóvitenőJ;; ki 

Hész\'é t.eli d~j személyenként S peng6 és 
az ut iköltség, a nll akor \'OIH\ton, akAr hajón tAr
sasut az:\s keretei ld5zölt egészcn jelentéktelen 
összegl't tesz ki. 

A reszlel.es tájékoztatót nC"-feszólóall meg
kiildjiik mindcn 1I 1litflrius ifj uIlak, akinek ll. ci met 
11~' ilvltlltnrtfl sai nkbnn megtalálju k. Mor itt fel hivom az ifjllsÍl.g lig)'ellllét IIITIl. hog)' jelentkezni lehet 
ugya Kohl\ry, mint n Rá.kos·nlcai lelkészi iro
<IAball . Aki C~IlJ;: c~.ysr.er is résztvett már v:lIIl.
mel.yik kOllferc llciltnkoll az tudj n, hogy miért hi\'jnk 
tnhol'Un l,bn s ha csak egy mód lesz rea ott is 
lesz veHiuk ozeli II nynron is. Aki még l1em knjl
csolódott be lo nz unit:\rius ifj usAg megmozdull\
sába, nz hnszllI\l ja föl most a kin:\lkozo alknl mat 
cs jöjjön veHink. 

;\?; 1I11 itMi us gondolat el mély itésére imM
kozó lelkek kellenek. HIl. ér valamit nektek ifju 
testvéreim nz. hogy ti ll llitAri usok "agy~ok. jelent
kezzete k és vegyelek részt fl nyAri konfcrenci(m. 
Szeretnók rem éllli, hogy IIZ unitárius h\rsadalom 
tehetóscbbjl'i ez nlknlommnl szomélj'esell fognak 
meg~.r özódlli n kOllferellciás ifjuság l éleknevelő 
munl,Ajáról . . . CfJe/bó 9.slutf". 

KRÓNIKA. 

Lelkészi jelentés. 
A budapesti egytlllzkö2Ség: á l)ri lis 8,-fln ta rtoll kÖ2gyU I~sen 

fe lolvasta J6zlln Miklós lelkész-elnök. 

II. 

Az ifjllfllÍS-! nyári konfel'Ollciáj:\n is: DUM
bogdány - l'J33. jUlliu8 ::!5-jul. 2. - 1\ cser
készsátrak 1I)'u jtOllnk védel met s éjjeli szálIAst 
no tauul sftgos elmélyedést es bnrntsogos megbe
szélést tlll'tó iin illknll.k, mig fl lányok n ref. is: 
kolábnn nyertek elhelyezést egy· egy nőszövetségl 
nnYll.helyettes felllgye lete mellett. Az elOaclAsok, 
amelyeket (ókéuL hitoktató-Ielkeszeink ta r tottnk, 
Ill agns nivón mozogtfLk, il uy, nzt követő meg
beszélések, kérdcsek éi! felelo tek, lle]lillnnthl'lt 
engedtek az ifjnk lelki vilhgflbn. A so k megol
dásrfl. vAró prohténJn tekinlCIlIbell UgJ'1I11 eg.yeJOro 
lIelU kÖIIIl.\' 1i cligl\zOllni , do megismételt téh kOIl
fercnciájuk cl'edlllén.yc i!l, IUllolyct 81.inté.1I Ille
lllor(llldUIll u!tlkj{lhlll l közö lt ek az cg.yhAzkőy.ség
gel , Ilrm enged kövolkoztellli, hogy nom6S vhgy 



heviti őket a. hitéletbe leendő eleven bekapcso
lódás irAnt. Ennek az utja edd i~ se volt el~flrva. 
B reméljük, bogy tllnulm.'myalk végezlevel .a 
migv ncmzeti társadlllom 11'1 szeretettel .karolJa 
f I Öket mint értékes muuknthrsaknt, akIkre az 
ce yház ' is II maga hitvédelmi és .egyházépitő 
~lIlkájt\bllll joggal szhmot tart. Reszemr61 azt 
kvAnllAm hogy ez ue ellenszolgáltatás legyen 
c!upán a;' egyház részéről neHu.l Il.yujt.o!t. tó!ll0-
gatllaért, hBue.m a buzgó ullltÁnus If~~I .. le~ek 
spontAn mCI!'Ilyllatkoznsn , mely csak ti. kozosseg
bell élheti ki önmng:tt. 

9lddlÓ3 istentis~teleleink is u~~anezt ~ célt 
sr.olgállák, hogy t. I. ahová szemely i>zermt el 
lI~m' juthatunk, ott ezek. a C8odálato~. hullámok 
adják tovább II megg,vőzes varázserejevE"I II fel· 
világosult istenhit eszményi kijelentését. Hiradá
sok közel s távolból megnyugtatnak minket affelől, 
hog-y ngy ti. hel,vbeli, mint a vidéki szónokok. el
tnlfl.lták az alaphangot, amely he,: a modern Ige
hirdetónek nlkalmazkodnil\ kell. Óhajtalldó volna, 
hog-y ilyen országos szerepléllre több alkalom ki
nft.ll;ozzék a tuvol szigetek Inkói javára, de
sajnos - számunk csekély volta itt is érzéke
nyen esik a latba; s egyelőre meg kell eléged
nünk av. alkalmi és ünnepi 8zolgálatokkal. 

Unitárius hitünk elmélyitését szolgálták azok 
ft kimondottan IfJ/Wigl IJfMIIJt-fe/efek, amelyek a 
jelen iskolai év folyamán, többnyire fl hó első 
va sárnapján, Koháry·utcai templomunkbstn tar
tattak, a rendes istentisztelet idején. Eddig a 
tunRcs!eremben a templomozást megelőzőleg volt 
1\ kü lön ifjusági ahitat ; de helát!Uk, hoa:y a he
I,Viség erre a célra nem a lkalmas. r:pefhó István, 
Ilitoktató-lelkész afia nagy ' ambícióval végey,te 
és végzi ezt fL szent missziót, amelynek célja 
vé~eredményében a mi eg)'házközségünk testi· 
lelki megujhodása. Erre a reorganizáló munkára 
felh ivom II szülök és presbyter afiai figyelm ét, 
bogy minél gyakrabban tekintsék meg ezt a lel
kesen Imádkozó és éneklő sarjadzó gvülekezetet, 
amelyre én - ba nem is ez talán 'lsten jóvol~ 
hiból még a hattyudalom 1 - buzgó szivvel ter
jesztem ki atyai áldásomat ... 

Ezt az ifjusági szervező munkát a. közép
iskolÁsok körében még fokozták és hatékonyabbá 
tették az idén is, a tavaly is . azok a Husvét 
előtt minden felekezet körében tartatni szo):;ott 
ugynevezett _?fbll(Jf .%pok", amelyek a kötépis
kolások alsó es felső tagozataiban már törvénye_ 
sen bevett szokássá. válhk, ~linrteTlesetre szép 
szokás. Helyefl, hogy mi is szá.madoltntjuk ma
gunkat a lelkiismeret itélőszeke előtt, Helyes, 
hogy kerékbe törjl.ik emberi hiuságunkat s az 
alhzl\tosság könt?sébe öltözve bUnb!\nó könnyeket 
h~llatullk. FelVilágosult S7.ellt, hitünk megvéd 
m~nket attól, hogy ez fl, bensó lelki folyamat 
mlllá!unk . ,tartal.matlan kUl!l6séggé. üres forma
Sággl~ . váljek. Hitoktató lelkcszeink derekas mun
?f~t vegezt.ek, amikor a gondjaikra bizott tnnuló
l lusagot Ilyen megszentelt lIyomdokokon igye
kez~ek IS,1enbez vezérelni, bepillantást nyujtVll 
nekik a vIlágkormányzó bölcsesség és szeretet 

titkaiba, 1\ krisz1usi evangélium holt beUlit at. 
ható elevenítő lélek ulján . 

. Mun~nju,k eredményes vollát nagyban e16-
fO{!Ja se~ltem a.z az előkészítő tevékenység 
amelyet osszcs hItoktatói nk lelkiismeretes buzgó: 
sággnl vége~nek az iskolai év folyam fln az öSz
S7.es hely beh. é~ kül !lö csoportokban heti 59 órn~. 
É.s az elemi ea alsó tagozatbeli gyermekeink 
reszere bevezet~tt vasárnapi gyermekiatentiszte_ 
leteken, amelyne~ a!dozl\tos mUllkájlLt gyüleke
zetünk lelkes ferfi es női tagjai vállalták ma. 
gu);ra, Ellnelr a vasarnapi oktatásnak ver.érfona
lá.t (Ill.) az Ó-Te,stnmentum tárgyköréböl szintén 
dr, Iván Lászlo Irta meg, aki a kéthetenkint tar. 
tott csütörtök est,j Bihlia·órákkl\.l és szeminárinmi 
előad~sokkal - az Unitáríus Értesítő élénk szer
kesztese mellett - valóban hézagpótló muukát 
végzett. 

~s~olal á,togatáso~ rendjén, kiküldött preshy
ter dun az eflzlelt elohalndással mindenütt meg 
voltak elégedve ugy az iskolai csoportokban 
mint a va~árnapi gyermek·islentisztf'leteken. Csak 
fi biblia és énekeskönyv hifl.n.va tünt fel; amit 
hnmnrosan pótolnunk kell és pótol halunk is 
miulan - ugy tudom, - hogy az énekeskönv~ 
lE"gujnbb kiadása. éppen most hally ta el a sajtÓt,. 
A mi népün k mindig sr.erptre fl, zsoltárokat, mert 
már gyermekkorában megtanuJta könyv nélk ül 
az egészet eleitől végig, !:I abból meri tett magá
Ilak élő hitet és t!;\rtós remén,VFéget, a századok 
viharában, Nincs is szebb és épületese bb latvflny, 
mint egy kész szivvel énekelő áhítatos gyüleke
zet, Szen ci Molnár Albert, régi hires mllgyar 1.;:01· 
tár forditó hal:'tlának háromszázadik évfordulóján 
hadd le~yen mec: az az öröme II kolozsvári há.
zsongárdi temetőben el nyugodott drága hanvak
Ilak egy örökös bol,Vongásban töltött" hányatott 
élet után, hogy zsoltáraiban ércn~1 maradandóbb 
emléket állitott maganak és a sors mOfltohasá
gaín (lindalmaskodó magyar Gélliusznak. A szép 
elhatározást kövesse a tett : veg,ven mindenki, 
ha még oly szegény is, egy zsoltárt, vagyis éne
kes könyvet s neve ajánlásAval adja oda egy 
magyar unitárius gyermeknek. Iratmisszió,nk e,r
ról bizonyára mielőbb gondoskodni fOl!; ml pedig 
utána járunk, hogy az irodán is mindig legye,n 
tartalékban Káté, Zsoltár és Kis biblia. Itt eroh
tem meg, ' bogy Ágoston József afilL kötelebbről 
10 drb. kis bibliát ajnlldékozott eg,v házunkna~, 
hogy azokat a távolabbi szór,,~nyokb~~ .. alkalmi
lag szétosztom érdeklődő testverek kozott. l:!'at 
darabot már el is vittek vidéki kollégá ink, akik
kel közegyházi iig.vekrő! II napokban itt Buda
pesl.en - az uj egyházi törvény tervezettel ~ap: 
csolatban _ megbes7-élést tartol,tunk. A tob?1 
4 kisbibliát magam fogom arra er~emefl , szeg~
nyek közöl.t Idosztani. B itt, !\ nyilt sz}neJi 18 
megköszönöm neki eg,Vház);özségüllk lleveben azt 
a rngaszkodást é8 testvéri szeret~tet, amely eb
beli az ajándékozásban is megnYllvállul., 

CZlnlfdriuJ <ftend6rók erkölcsi oklatasA,t .~Z 
úszi és téli szezonban renrlben folyt. Blbhat 
olvasott és magyarázott Józan Miklós, orgonAzoU 



és sz éneket vezetie dr. Barzó Livius őrnagy
hadbiró, ak inek Iln~.v köszönettel tartozunk. A 
ta l1 fot:ynm uj yezetőt nyert dr. Kálnay Gyula 
ru. ker. rendórfótanacsos személ.Yében, aki az 
órákon tökbnyire mnga is reszt vesz. Karncsony
kor es Husvétkor, illetve Nng,vpénteken a temp
lomhan fl, rel:dórtestólet (20-24 fogalmazói kar, 
detektivek, kezelők és legénység) buzgó éne~l és 
és imádkozás utAn járult a templomban az Uri
szentvacsorAboz. 

Ur\'Rcsorát több ízben vittünk magá nházak
hoz és kórházi betegeknek. 

Mult év mflj usábnn , 9I1dolÓCJt1/Órfóktm kon
firmált 43 (24+10) ifju , akiket BaraMs István 
lelkész testvérünk készitett pló. A Ilövel\d~kek 
sBját · kez ii/eg beirták nevliket a konfirmáltak 
anyakönyvébe s ezzel min tegJ fogadalmat tet
tek arra, ' hogy egyhnzunkllt minden szegéll,ysége 
és ArvAsnga. mellett is soha el nem hngJják s 
annak fenntartásáért és tt.lvább fejlesztéséért -
ha. majd felnőnek - meghozzák II maguk áldo
zatát s nem fogn ak II csah\dal fl pitás alkalmával 
könnyelmli reverzálist adni más egyha-z javam, 
g,yógJitbatatlan sebet ejtve annak szintiszta be
csületén. - Az idén. a püspöki vizsgálószék 
utasitásAhoz kppest,. Il Mi sszió-Haz lelkésze vég
zi az ifjak (30- 40) előkészitésének háládatos 
munk áját. Nekem is ebben az ekklézRiában 25 
éven át, ez volt a legkedvesebb kötelességem: - , 
A konfirmált növendékek egyszerli emlékköny
vet kflptak e !lap örömére. Varjuk ann ak II ter
vezelt vademecum· nak a megjelenesét is. amely 
II felnőt,tek számára is megfelelő táj ékoztató le
end egyháv.unk mult ját és bítelveink t s külróldi 
bittestvéreinket illetőleg: , 
. Nemzeti ünnepet (lIT. 15,) és II Hősök nap
~át megtartottuk. - Anyák napján is illő módon 
aldoztunk az ,adya i önfeláldozó szeretetnek. 

• 
, ~özös reformació ünnepen (X. 31.) a pesti 

VIgadoban a z,~r6bes~éde~. köri f. gondnok, vitéz 
dr. Kozma Gyorgy 1IIf, kozjeg,Vző aria (Hmvásár
h~ly ) tllrto~ta. Az OrRz, Betblen Gúbor Szövet
scg zÁ.szlaJa alatt rendezni szokott ünnep sike
ré~. fokoda, hogy a7.0n - ez alkalom mal elő
szor - Kormányzó Ur Ófőmeltósa,O'a is megje
le!lt. .,Az ünnepi beszédet dr. Cfl.aCJtJJ~ Bása/ó, ref. 
P~"l?o~ tartotta.. A Szövetség most ünnepli mü
rOde~ene~ ~. eves jubileumát. Ebből az alka
.ombol. kIválljunk protesta.llS testvéreinknek tel
jes sIkert. és istenáldást 8. szent misszióban 
~~el:v.e t kIvait vi~eki kultur·estél.veikell, ahoÍ 
Id?nken~ m6I!:8m IS vendégszerepelni szokt6.m 
ehsmerest eddig minden egyes esetben kiérde~ 
meltek. 

Percl'.: eh~é Ko~ma. Flóra leányegyesű letünk 
~r, én!J.cdy Robertne vezetése mellett, n lefolyt 
evbe~1 .!S m~gtartot,ta kéthetePoként vasárnap dél
~tfull ~sszeJövetelelt, s tevékeny részt vett az 
IfJuSll.g.1 konferenciákon és a Brassai Sámuel 
EJ.!.~'eshlet tarsad~lmi estélsein, a melyek a régi 
bt\~~ a~kal~akat J.uttattt\k ~szünkbe a Missió Ház 
gyulek~~:.tJ, I~rme llek szereny keret ei között. 

Bolol\! li o.rkll.S Sa.ndor - Kereskedők és Ipa-

rosok Köre folytatta II szervezés munkáját. Reá
j uk vár Ill'i fl. nemes feladat, h0A:Y ta1l01lc:l inkat 
mint ifjn sagi sznkosztalyt. szin tén bel evonják a 
mozJ.!nlo mba; prE'sb)'ter a fi llira pedig szeretn('m 
kötelezövé tenni , hog.v eg,V-e,!.!,V közelükben elhe
lyezett iparos, vJl~y kereskedö tanollc nak atvai 
n~elltorfli legyenek. énleklód"én a. na!!~F vi1ágba 
kIdobott .szegény ifj unak sorSa irán t. Sohase le-
1,Iet t.ndn}, hogy milyen nag,v kisértestól, "agy 
eppen ~es~ veszedele,mtól ovhat meg a jó tanács, 
a baratI kez, a test\'cr-szeretet. A háztartási al
kall!l ~zottak esetében ez !\ fe ladat a Nőszövetség 
tagjaIra ,'ár : u~y tudom , hogy \'alamelyes ko
mol,\' tery m nr eve k 6t~ fo!!lalkoztatja a gyüle
kezet ~lŐlt eb~ell a z aranyba,n. A lelki készség 
sem hu'ln:yoznek. Csak a kivitel módozatai ban 
nem tudla k még megáll apodn,i. (Folytaljllk.) 

HIREK. 

Olvas6inknak és lapunk minden 
barátjának boldog pünkösdi ünnepeke! 
kivánunk ! 

A Duna-Tiszamenti Unitárius Egyház
kör m1'lj us 3 1-ón, csiitör tökön MIel őtt n órakor 
tartj a óvi rendes kö7gy ii lését Debrecenben. A 
közgylilés Un nepólyes Iste ntis7.teleltel kezdőd ik a 
deb~ecelli i n.lahó.7.~,all , ~mely~n Cfereflcz 80ZJIlf 
lelkesz mondja a z Ullllepl beszedet. Az Istentisz
teletet követi a közgyii lés, amelyre szóló meghivó 
lapnak hivatalos rei'zóben olvasható. Az összes 
~g'yházi. bel ső emberek olvassák el fig,\Felmesen 
es tedyek m E'g a szii ksé,g-es intézkedéseket. Je
l enjün~ ':Il e/! min él többen s igy mutassuk meg, 
bogy elm akarunk a cson ka ha zában is! 

, A budapesti egyházközsé$l a koppenhá
g,u vallás kongresszus l'íl. dr. Csiki {;Jóbor misszió 
lelkészt es az eg,yházköl'i közgyiilésre 8tisl./ó 8d~ 
1I?~. , ~iszteletbeli ke b!i tanácsos t kérte fel képvise
IOJ cu l azzal. hogy tl~paszta l ataikat ismer
tessék II kebli tanács előtt" 

A budapesti unitárius egyházközség 
beszámoló közgyülését á prilis 8·án tHrtotta 
~e~: Go ndn,okaink, keblita ná;csosaiuk, egyházköz
segu n ~, lelkeszei és tisztvise lői s n. hivek serege 
\'ett reszt a.~ istentiszte leten, melyet alkalmi imá
val s az élo kövekről való elmélkedéssel tartott 
fJÓZtJI1 .9t(lklóJ püspöki vikl'lrius. Az iSfe ntisztelet 
Ih lettseget szép zsoltárai ll kon kivül Cf)dnytJi 8d
n?JfI~ emelte , énekével 'l'ompa László (erdélyi 
ko l ~o) "A Ill a!;an,~o~ fellyő ~ cimU ódai szárny nUlsll 
dalat enekelte ferJe 'lJri//yal 8dlloJ or"'onll kiserete 
mellett: A közg,riilést dr. 9(OUfltl 8e~ első gond
!lOk .nyltottn meg mélrat\'tl a protestáns e~,\'IH\z 
IgazI demokrati kus intézményének, a. közgyülés
nek !Ol1tos~u~fl.t. Az Hl;~j, évi e!!yhli:.l j munkilS
ságrol 81.ólo Jele ntést 9óltJ// W/klru lelkész elnök 
az ugyanazou (1\'ről szóló zílrsz{unsaÍlsokat es az 
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é BdJt.ld 9rlnOJ tiszteletbe li kcbH to.
lulOzas ~gy . ~ . A h:Jnplomll!\z 9: li tcmpl,o!n 
náCIIOíl l amertCltt~·6 ök cmlóktid,lll.jannk feh\lht! ~
renovA1Asat a ~ 1 II vBgJ'onkezeJO gondBok ia
sn! dr. qdlb ~!Jd'8!J 
Illcrtclle. 

i tanács egyharmada ker[í lt kisor-
Ke~ A kiilOI'solilS Llq\n az. Idén mcgvalu8~

so lás a . .. OlJ4 évre: Agoston József (uJ), 
totL l!l~O~ : ""kre'. BamlJils ~oháll (uj), Bartha 
lU~.I - j~) II j3t!e lónj,csS.Y Sándor (uH, dl'. ~cllczéd i 
IJUJ?~ó (Ucir' Cacgczy Arpád , Égetli J~ ~10S, .. Gál J,~nö 
(I;l~))\ ri a'ollulnl Zsigmond (uj), dr, hlsgyorgy San
~J . ;J.: KOJlCZ J{~ 1l 0S, dl'. MoJn/u' Dezsö, Szabó 

10&;C9 . dl'. Szabó Ist,'{m és Sziute. László. ~z~
D re tl~1 lidvözöJjlik lIli ndnzokat, ak iket I~ k~~h t ,~
~~Ics lm :11. idei vú.laszt{lSOIl IJcvitlasz to.tttuc. l!:gyut
tal öl'iimm el vesszük tud ~Hl~s ul MI~ ISI hogy va~l: 
mlk, uk ik a templom padJábol, .hoJ .alJ/.l. llt1ó helyü k 
vall, kerültek a kebli tanácsosI szekbe ! 

Templomot javitratunk. A budapesti egy
húz templom hazát renoválllltja 8, egyben l~ temp
lom belsejét is rend be szeretne b?~mtl\l. Most 
folynak a kiv iteli tervezgetések. A .lal u tem pio: 
mának szép fehér fala il. lél.ek t]sztasllga:~HI.k 
kifejezője , de .\ nagy varoi! télr nedves é~ fust
kormos levegőjében miutás festéssellebeL CSI\.k 
a helyes megoldást 1lH::gtal;t1ni. Szeretnők, .ha h]
veiIlk czt meltállyolássa l fogadnák. A1. t ]s sze
retnők ha IIZ :\ldo7.lI i tudók áldozatot is hozná
uuk. Szerelllök, ha szegéuy hivein k is érer-nék, 
hogy ök is részesei a jlwittiltfis költségeinek hor
dozfLS!\bull . Józan Mik lós e lső lelkész 50 szegény 
bivüJlk névteielJ ndom állyakéllt 100 pellgót fizet 
le a telllplomfcstés javam. Dr. fl'óth György va
gyon l(ezelö gOl1dJlok 10 szegény bivli llk ubvteh:n 
ndolllunyakent 20 pcn gőt ajánlott ft:! 1\ tem plom
festes javára. H i~sziik , hogy leszne!;: még I\da: 
kozó lelkü atyafi~k. A jó kedv ü ndakozó t szerel! 
31. lsten! 

A k onfirmác iól az idei áldozócsütörtökön 
IL MillSzió Haz templomában dr. Csiki (Iábar lel
kész vegeztel aki gondos es szeretetteljes okta-
1<\s8al kes:t.itette 016 a lIöveudékcket n hitben 
v.nló mcgrösödcs ünllc l>ére. Az iinuepélyes lstell
tisztelcll , melyen a szolgálatot is 6 Végezte az 
alábbi lIövclldékek kOlllirnHí.ltak : • 

Gombos SAmuel, Endrei Tamás, Rélhy Károly, Or
bok Enti re, Székely Mihály, lnczefl Entire, Gruer [stván 
Simon Sándor, Fcldmalln )<lnos, Kuli Tamás, Joó US',dÓ: 
Nagy Andrfls, Veress PAl, Nagy Iván, Gáspár Mihály, Mig
rny DA.lIiel, HiTÓ Ilona, Densl Ibolya, Fekete Erzsébet, 
OrcgoTLkAnna, OregoTlk Ilona, Sövér Klára,S1.abady Magdn, 
MolnAr I!dit, llard6cl. Vilma Szetlerjcsi Ilona, Pal) Irén, 
NaJ;y Ka rOla, Jlazakaa Irén, I h as~. Olzell;l, Albert Hó7.", 
p"[) ~~dit, J?? ilOna, Szabó JOifIll, Ofll-Pfll JO]all, ZaIlO
mel ( lI7.ella, I remmeT 110lia, \VébeT Gizella, W3J.:ner Etei, 
~o~. lII a Róz:, Il~va~i l.ivin. Tichy Ayna, Zsitli Mu rgi' , Lá-
1. ~t 1I0lHl , 1~l1(lrel Erzsébet, llfltykn M~ria. 

l':gyh:\zunk uj Ölllutlatoa t:lgjnit (lJ· . bd" 6 
~.)U.l'I((lt Oab~r goutlllol, . fognd tl~ be az cg,YhÍlzlJll 
tlll Jóca?t Mlkf68 pUijll. vlkil.l"i uS úldottt~ lIlog. 

Hősök e:ml~ke_ A templomjavitáslal kap
csolatban n vi lúghábol"ut.i\n elesett biveink em
lékét is szercluök megörökiteni. A presbyterium
nak ez n. régi határozft.tl\ immlLr teljciled ésbe 
kel l hogy menjen. A fóbejuratl.al szemben, a Dá. 
vid 1,'creIlC cmleklap ,d att lehetne valamelyes 
megoldást találni. I~ehetnc t\ vasrácson belöli 
térbeli is alkalmas kerete' kinlakilani. MlIvéslIe. 
ink ezt a gOlHloh~tot llIégí'elelő formálJa fogjuk 
önteni. A szép gondolat más módon való megva
lósit,\s{u·a. is túg tór ny ilik. 

.Tanév~á rás . ismét egy tanév végéhez kö
zeledllnk, MfiJus hónapban h!zl'lI"Il lnak a gyermek
islentisr,teletek is (vnsa!"llrLpi iskola). Az utolsó 
ünnepelyes gyermekistentlsztelet május 27 ·én, 
vasárnap délelőtt 9 omkor les~ aszokasos eso
por thelyeken. Jelenj enek meg a szUlők is ezen 
i l l UlI llepélycH bezárón. 

Jun ius 3-An, vasárnup reggel 7 órakor II 

Zugl igetbe tar tanak kirímdulást 1\ gyermekistell
tisztuletek látogatói, !lilol :\ RzaUáüban lesz IlZ 
ün nep i áhitat, tovabbá szavaló és arf\ l\ymond il.s 
verseny. 

Jnnius 4 - 9. napjain délután lesznek az 
évzál'ó hittallvizagak a kebl i tauficsos· kiküldöttek 
elnökletóvel. At idő pont állalabulI d. u. 3 óm, az 
c.t től el térőt a hi toktató Icikószek kihirdetik. 

Junius lO·én, vasárn ap dól után 4 órakor 
Kohá l'y-ut cai temp lomUllkbl111 óV1.aró ifjusági Is
tentisz telet, amely mindcll tilIl uióra. nézve kötelező. 

A szülök sziveskcdjenek mindezt szllmOIl
tar tani s gyeJ'mckéciket a kij elölt i dő ben elküldeni. 

Kebli Tanács ülós lesz jUllius 15-én. Ezt 
megel őzőleg jUllius ll-én a Hit és Neveiésügy i 
Bizottság, ju niuB 13-án pedig fl. Gazdaság i Biz?tt
ság tart iUést. A ke uli tanácsosok figy.clmebe 
ajánlj uk 1\ hiva talos részben l évő megblvol. 

• 

A Percze l né Kozm a F ló ra leányegy
let müsoros eS I~lye. I.le)\llyegylelüllk lt::l k ~S 
elnö!;: nöje dr. Enyed.y Róbel' tné, dr. PUnkö.sti MáTltl. 
vezetésével megmutfltta, hogy még Illa ]s eleven 
életet él és dolgozik egy agili s fiata l gArda ve
"elese mellett egyhaza érd eké ben. Az Un llep~l~ 
celju /lZ volt, bogy a lell.lll'egylet ~zegény. tagJl\! 
szám Ma a nyári ilj usúgi konferencIán Vil lo ré~zt
vétel dijM rnegazerezzék. Józsa Vi lma. megnyitó
j :',ban és foly tnló lllgosall megtlLrtott kou ferállszú.
ball vll.zoltu. a konfe t'cneia mozgalmAt, de ugyan
ak kol' ügyesen, néh(~ JllIgyon is önáJlÓIl!l. mOIi: 
dotta el 1\ lcáuyeg.ylet AlJas logliLiásAt az .IfJ~Sft.f' 
mozgal ma k és az őke t !s ~rdek l6 .egyhA~1 kerd \::
se],: körül. Az estély germcet egy ]rredellttlt!Ír~u 
(hmll alkotta, mel,Yllek . s~el'eJllói: Sz.ep, Margi t! 
]\ll!)osi Mfirin Szőke MIL fia, ~zabó BÖZ91, Jágyl 
Erzsébet., H n.~l nngy Rózsi , Ka posi E:Ult~r, P~te~ 
Juci és Kerekes JlOl1kl\ ligyescn dom.bor t tott~~ kL 
a dnmlJ kCSCl"iie lL magynr ti\ lIl1sáp-tllt. Ormo9sy 
ro.l llgd uSI,{\ CIICkS1.ÍlllmHmn Borbély Pál tlllLllr zon
gorakiséretével nngyoll SZe l) dulo~at . 1.ldotf e[~ 
szivet lelket győlIl,örkődtetöen. Joo GIZI, I~gelll 
Sári, Költő Irén ke, Berei MádI!, Berde I l"m"- és 

u. e. XIII. 5. 51 



• 

Ölga, ~geni Aranka U~yese~ ég~szit~.t~ék kt a 
mUsort apróbb jeleneteikkel es. szaD;lfll~kal. Or
v~ndünk, bogya leltnyegyle,t u~ra el~'Jelt adott 
önmagáról es ez!, jelent kezes _ l)J~on?:s~.~~ az ~Ie~ 
ven mimkának. Erről a helyrol JS kerjuk a ~on 
firmal, nnittirius leányoka t, bogy ,'egyenek res~t 
ft leányegylet ruullká.j:\b~.II, b~gy .n~on kere~zt~1 
lehessenek egybAzi életuuk eplt61 es munkasRI. 

A Dávid Ferenc Egy let évi rendes közgyűlése 
május hó 14-tn lesz. A kózgyUlesröl és annak reszleteiro.l, 
\'alaminl 3 választásokról legközelebb részletesen besz.~
molun!.::. Az egylet dr. Ormössy Gyula tb. presbiter aflal 
tb. elnökke dlaszlotla, méltanyol\'a különösen azokal az 
érdemeit, melyekkel ;) \' il<igháboruban megsemmisült dr. 
Ormö~sy Miklós emlék alapil\'ány helyreallitása kóríil sze~
zetl. Az alapitvány ma 275,66 p, Az egylet tagjait ~ ne
hai első elnöke tisztelőit felhivjuk , hogy adományaIkkal 
járuljanak hozzá az alapitvany gyarapitásához, 

A 8 61öni Farkas Sándor Iparosok é:s KE:res
ked6k Köre legutóbb megtartott Clésén elhatározta, hogy 
egyházunk lehelősebb tagjai t megkeresi, hogy öket alapitó 
jagokul megnyeJje, A változott viszonyokra val6 tekintel
tel az alapit6 tagdij egyszersmindenkorra 50 p, A fiatal 
egyesülés a tagdijakon keresztül reméli, hogy beindilhatja 
sikeresen munkásságát, meri ma sajnos szen'ezkedesi 
munkassága épen anyagiak hiányában nem tud kellő el&
haladás! mutatni, 

A tábo r i proteslá ns lelkés.zsé:g munkáját az 
e\"lIngelil.:us tcst\'l~reink is nagyon eg)'Oldaluna:: tartjak, 
pedig, mint ol\'ashatjuk a napi lapokban, ünnepélyes alkal
makkor e\'angelikus tes t\'l~ reink lelkészi kara is reszt \'CSZ 
a közös munkában, Mit szóljón az unitárius egyház, 
amelynek, csak katona hh'ei \'esznek részt a közös Isten
tiszteleten, de a lelkeszeit nem is hh'ják meg az istentisz
teleten való funkcionális résztvételre, 

A nyári konfenncia mOSI van d6készDletben, 
kötelességemnek tartom, mint a konferencia safarja, be
szamolni az anyagiakkal. Filléreinket gyüjtjük már a mult 
h nyári konferencia óta Ezekből egybegyüIt 8'61 p, a 
reformatio ünnepély teája alkalmaból 16'20 p, a teli kon
ferencia perselygyüjtése és ebédje 22'19 p , konferencia 
estély jö\'edelme 38'- p, Misszióházlol a léli konlerenciara 
20,- P. Peterffy Gyula adománya :;._ p, Falu\'égi Áron 
adománya 50,- p, belé\'e a poslatakarekba 160,- p, 
Szep eredmén)', mert fillérekböl, nagy áldozatkésrséggel 
gyült egybe, Houájárultak a hh'ek közül, akik részt \'et
tek a konferencia megmnzdulasin, a konferencia tagjai 
részben pénzben, részben a s-zerelel \'endegséghez "aló 
természetbeni houájárulAssal. A fenti összegek a költsé
gek (bélyeg, nyomlatdny) le\'onása\'al \"lUlnak szimit\'3, 
Reszletes srimadasba barki betekinthel, al..it érdekel. De, 
a mi a legfontosabb, még mindig ke\'es ahhoz, hogy a 
konferencián réSZI \'enni akarók an)"lIgi költségeit fedezzük, 
A budapesli unilárius egyhizkOzség 50 pengó\'el segili a 
kooferenciat az 1934, évi köllség\'elés alapjan. A Percelné 
Kozma Flóra leanyegyesülel is dr, Enyedy Roberlné elIlöknó 
is az egyl'Slilel lagjaival áldozatkész munkaja fh'én szin
tén fedezi egy pár konferenciás lean)' költségét. Remélhe
tóleg a Miuzióhh bizotts.iga IS honajarul segitségo'!\'el. Fe/
kir/Ok még egyhilzunk tehe/ÓMbb '''Iliait, kik mu nem 
nltek meJjlilo2dulil3Unkbl1n, .$ ivr nem 13 ad'ilk eddig 

erre I1célriJ efiy filll!rl se, kIiUJn$.$en 11 kebll j"nácsosokal; 
hogy szinten kőnnyilsék meg a konferencia munkáját 
I1kár penzlJgyi segilségllel is, de legjobban "zzlJ/, h" 
szemelyesen saidl kőltseglJkön réSZI vesznek" kon
ferencütn,' mert ez az anyagi, de egyultal - a mi erté. 
kesebb - az erkölcsi sikert is biztositaná. Ujv6r; L. 

Igazi protestáns testvériséget ! A Bethlen Gá
bor szövetség megünne'pelte a napokban tiz c\'es jubileu. 
mát. Ez a szö\'etség nyiltan három protestans egyházat 
ismer, De - fajdalom - csak a szövetség ismeri el az 
unitárius egyházat is protestans egyháznak. Ezzel szemben 
például a református egyetemes konvent tárgyalta a hu
szadik század . gályarabsigat-, a reverzalist és elhatarozta, 
hogy az evangelikus egyházzal meginditja a targyalást, 
hogy kölcsönösen ne kérjenek egymás hh'eitöl reveralisl 
Szokásunkhoz hi \'en szeliden kérdezzük: Nem tehetne \'e. 
lünk, unitáriusokkal is ezt a kérdési tisztazni? Kössük 
meg végre őszintén a protestáns testvériséget, ne pedig 
csak akkor, ha statisztikákra van szükség, 

Ágoston József a mi nagyon ked\'es és nagyon 
buzgó rendörfőtönsörmesler testverünk keresle fel szer
kesztőségünket eg}' röpirattal, amelyet az .Unitárius elni
akarás ut járól - irI. AzI mondja benne: "Induljunk el az 
unitárius elniakaras ut jan, vegyük fel az emb~r Jezus által 
megszentelt keresztet és siessünk embertársaink segitsé
gere, Indu ljunk el az unitarius missziós utra mindnyájan 
ur és szolga eg)'aranl, kart karba ölh'e, unitárius közmon
dásos összelartással, tesh'éri szeretettel és unitárius ön
érzeltel. Tegyük meg szent kötelességiinket, melyet Iste-
nünk, hazánk és a magya rsá.g egyetemes érdeke tőlünk 
megkiván, Egy pillanatra se csüggedjünk el, talán azert. 
hogy kevesen \'ag)'unk, mert a lörl'Lelellen hit és a lelkes 
vasakarat csodás eredményeket biztosit. & Bizony igy \'3n 
kedves buzgó lesh'érünk. Bárcsak minden sz6, minden 
beiü valóra valnék ebből a lelkes irásból. Akkor nem kel
lene aggó<lnunk az unitárius jövendő miait! 

" Egy székely n emes, aki fe lfedezte a demok
ráclát& c, Hatvan}' Lajos a jeles magyar eszteta könyvet 
Irt Bölöni Farkas SándorTól, melyben bevezető tanulmá~y 
után életét, Utazás Eszakamerikában c, munkáját és eddIg 
kiadatlan naplójal ismerteti, Az erdekes és értékes munka 
ismeJletesere még részletesen \'isszatéríink. 

Fölkérés. Az egyházközség irodajábsII az 
,adóköuy"ek rendszeres egybe.etese~'el ~s ~ ~:ak
lel/ar elkészitésé"el annyi munka "ar ehnte~e:.re, 
hogy mindezt csak presbyter afi~iI~ak tevekeny 
közremüködése\'el tudjuk kellő Id~ben te~I~~e
szedni Akinek szabad ideje "an, ,sz"'e.:kedJek,~~ 
seglklkezesre siirgösen jelentkezm a. kozlekede:.l 
dij igenyelbetése mellen. . . ..l k 

Dr T óth Gy, r,k. g()1U.llw " 

Vidék 

Polgárdiban a hus\'éti Unnepeken un'a~~1 osz
lolt Bartó k Géza lelkbz, amikor a hel)'beh hl\'eke~ 
ki\'Ú1 vidékiek is részt vettek az Istentiszteleten, Böhönyei 
hh'einkel is meglátog3113 a feltámadás Unnepe el~d, fog; 
l31k02011 a Ilö\'en(iél.ek hiloktalása\'al és az ISIC'nIJstlele
len un'acsoral is O51.lotl, Reméljük, hogy a pünk~i ü~. 
nepeken is fetkeresik körn)'ékbeH hh'eink 3 polgárdi gyu
lekezel kicsiny, de meleghangulalu lemplomlÍl. 



Ó • y" rc nllszrc lek. Kapos,,:!.ron dr. Vidéki 5Z TV n _ , 
. . lartoll Is tcnlis1.tcletet a helybeh s so-

CSlkt G:!.b o r " akik minden évben kétszer vc-ei hi l'ck r S1. re, ' .. 
mog}'megy .'. IstCulÍszteleten. EgyIke legjobban 
helflck részI unitárIUs. NYIREGYHÁZÁN Józan 

Ó 

'" 

:!.sl1clyclnknck. 
dolgoz 0111. -'árius tartalI Is tentisztelete t ahol az 
M " ld ős plispők t "I ' "ó. 

t • • ezel diszlcnnébcll nagysz mu ha Igal sag 
e\'angé~l ku s I~~ i ét és a l unitár ius hivek melle tt a Olas
etölt Inrdellc . g kan reszcsllllek az uri s zent ,'acsora 

lIásuak közül IS s<l 
,'a. rrendeles jelenseg. amelyben egyházunk Sle
áldásalbóJ. Ö mCs{!t keJl látnunk. Ugranö lar\ott Is
Tetelél és rnegsbe'~~mban ahol a refo rmátus templomban 
I' ltiszteletel op , .. • . _ ó . t 
" .,·,ötte őssze a k iCSIO)' uml TlU" SZ n 'any , 

s zereteuel g) J ••• t ' d · na ..... · . ,rdél,i rcformalus gyulekeze mm 19 <>J d a majdllem . , . 
e . részt az erdélyi \'allás" lstenhszte elem. 

suirnban \Csz ~ ,., h" 
.. edia BAjÁN Fer e nc zJózsef sEogat, ao e· 

V~glil p & t, mitárius Istentiszte letet, amely alkalommal 
sólzbt'n tarto l ... , , . .' t . . B" , szárdi unilárius fiatal lU\'onk on nma es Mezei a. sze . .. 
részesOlt a szorvanygyOlekezt: t tagjaIval .e!n'~ tt. az ~ rva. 

.csora aldi!.saiban. A szórvány összetartója v I t e z F I I ep 

Józs ef alezredes fia. 

Buda pesIvIdék i ujabba" beszervezett két szór-
. ' , ··1 kozetünk közül husvé t elötl Budafokon Ferencz 

\ an}gyu e d C .,. G b 
József, Sashalomban pedig az ünnep ulán r. S I I .• a .or 

I ál!ak. Mindkét helyen a lassu, de örvendetes fe jlodes, 
szog . , .. d '. ,' ~ kialakulás ,·elenségeit fi!n'elhettük meg. me6cro o <;<> ., 

~1 ájus hó folyamán Kecs keméten Jó zan Miklós 
szolgál, ah ol megkereszteli a szórvimy egyik le~kes gond
nokának dr. Papp Adá.lflnak kis fiát Zsollo!. Pecsen Ba~
tók Géza lelkész hirdeti az igét, mig Győrben uj ra a fa· 
radhatatlan Józan Miklós \'ikárius lesz a s zolgáló lelkész. 

Orosházán a pünkösdi Is tentisztele t az ünnep elsö 
napjan május 2Q.an d. e. 11 órakor lesz a Vörösmart y
u tcai iskolá ba n. Prédikál és Un'a csorat oszt Biró Lajos 
lelkész. 

Szegeden a pünkösdi Istentisztele t az ünnep má
sodnapján majus 21 · én d él i 12 órakor lesz a ref. temp
lomban. PrédiUI ~ Un'acsonit oszt B iró Lajos lelkész. 

B ra ssai Sá muel Unitár ius Ifju sági E gyes üle
fünk szegedi csoportjának tagjai közül az idei aka
-demiai esztendőben Mrma n nyertek egyetemi palyadija!. 
_Benedek Sándor orvostanhallgató: Van· e összefügges a 
meteorologia i laktorok es a kruppospneumonia fellépese 
között? Ferenczy Endre. o rvostanhallgató; A coli cso. 
port elkülönitese kü1ömbözö fekalis baktériumoktó l és 
Inczeffy Oeza szigc..rló bölcsész pedig magyar filologiai 
-dolgozatával. OT\'endünk, hogy a ke\'esszámu szekely uni
tarius fiuk megmutattak, hogy a becsületes kö telesseglel. 
jesités Slilard alapján állanak, s kétszeres az örömünk, 
hogy ezt mások s épen felettes egyetemi hatósagaik is 
honorálták. 

Erdély 

Brassói jelentés szerint a román kormimY 
megtiltotta.. a. bra~sói unitarius templom epitesi
nek folytatasat. Mmt ismeretes brassói testvereink 
bosszu e\' tizedek, megfeszitett ' munk:i..já\·sl készül. 
tek te~plomuk es e~:bi'l.zi épületeik fe lepitésére 
IS . e cel r~ . tetem.es OSsze-get gyüjtöttek össze . 
Vegre apnlis H ·ell megkezdhették az épitkezést 

• 

s eddIg több, mi nt mint 300.000 lejt lI0.500 P.) 
fektettek bele. A betiltás alll ll\1 kiilönö"ebb, mert 
a templ Ontlelket a. városi tanncs egyhangu hf\l:'l.. 
rozatlal lIu\ r ~ r OtlHl1l uralom. alatt ajándék07ta az 
egy haznl1k, továbbá II l(,lllplom épit ését a belügy. 
miniszter és a k uU"szllli1liszter is j 6t·u hagyla. 

Ké re lem: ~I ély tisztelet.te l kért' m mi nd~ 
azokal. akik ~ J6.nos Zsig mol1d élet- és jellemraj za" 
ci lll ii mu nká mra elöfizetöliet gy üjtönt:k, ho"'y az 
elöfi7.('tók neveit F'erellCz Józse f lel kész afiával 
(Bu~lI pe.s t , IX ... Hakos· u .. 3.) 1934 juuius l· ig kö. 
zöllll sZlveskedJellek. Szekely keresztur, Szentmar
toni Kl'!.llll im fögi mn. igazgató. 

A kolozsvári un itár iu s kollegiu m elöljarósaga 
ápril;~ 29·én vasarnap d: e . 11 ó rakor iktatta be al!: imé. 
zet disztermében dr. OlJl Kelemen es dr. OyerfJyai Ar
oad iskolai felügyelő gondnokokat lisllségükbe. Az ünne
pélyen imát mondol! .!!zem-Ivdnyi Sandor theol. tanar, 
megnyitó beszédet pedig dr. Boros Oyiirgy püspök. Ez. 
utan a beiktatott fögondnoko k tartoHak meg s2ékfoglaló 
bestédeikel. Az ünnepély a szokasos üdvözlésekkel éri véget. 

Külföld 
" 

A ,·',;.::',·';6 i fogja 

hivta 
egyetemi 

A ma
józsef , 

mon
,t,ii munkassa-

I Abrudbányai Réd iger Géza nyárádgál. 
fa l\'i 46 é\'es kora ban Nyárádgálfalvan 
április lS.én elhuny!. Teme~ése aprilis . 22-en ~Oll Az Is
tent keresők boldogságál adja meg neki az Ur. 

Takaritá slf rt s1.ereny igényü csa.l~d, y~gy önálló 
kereső férfi \'agy nő lakas I kaphat. Felvllagosl tasokat IX. 
Rákos utca' 3. s z. alatt a htizfetugyelönél. 

Költözködés' megbizhatóan és. olcsón vállal Ko· 
lozsi KárolI' (Valand Mátyas iizlelveze tőJ e), VII. Dob·utca 
10. föl d szint 13. Telefon; 346-2·1. 

HIVATALOS RÉSZ 

8z. 187-1934. 
Meghivó. 

91 dunaf(3ZlJmflnf( CJJni ldriu3 Ggljhtükór 1933. 
máj us 31. (c~üf(jrfók) d. e. 9. órakor Debreceuben. 
az unitarius imllhnzb:tll tar1Ja 

évi rendes közgyűlését, 
melyre a kÖZ2:viilés tugjait s:tere te(tel megbi vjuk. 

Budapest;" 1934. máj us 1. 
oilli~ dr. 9(our/tJ 9g6reg 3. k. 8óztJnc;rtik/63 3. k. 

köri f. gondnok. e~p~res-p. v. 
'Tdrgg30roUJ/ : 1. Elnöki. ~egn~' l to: 2. Köz

ügy igazgató imaja. 3. Megbizo le' elek. 4.' )feg· 

u. É . XIII. .3 5. 
-



,----------------
- 'l'anáCSOsok es k!ité tcle. fi, P'c l ~6~,b 

~~;:~~:~~~k.·j·7 . Irspcl'es i j eIcIItes. S. 'l'al\li~'y 1 Je-
. 'J ÁllumscgéJy fc!os)(tU8Il. 10. OIOJélly 

ICllws. '. . I ' l l ..;.l. I UJ '\d '~-. • J..örl f. gouun ok lCIIIOIH lisa. " ,. ,-,z ,l < , 

~~f~ S ) Iclkés:d l1y ugdija lap, h) kozalap. 12; 
NyugdiJs:t.alJá ljPza t IllÓd o.~ i láS Il .. la. _ Uj Cg~h {I ~ 1 
~·· rvé u.)'tcrvc:;,et. 14. Idókoz ben crkczo 1I.~'y~ k . J :" ~ 
l~ditvÚ llyok ( i rá.sbl~ 1I - előre ! ) Jú. Jovo koz
gyiilés helye és Ideje. . p . r 

Közben d. c. 10 oru,kor : .IJltmlf"zI~/(J I. rc( ]
kál qqrrmct Jó~sc r leJkesz. Ellekvezer : q)oroJ 
Áron áll am i 111III t6. . . . 

D ' , · 1 o' rakor közelJ6d. AkIk 8zállús t ohaJe l . . . • k 
ta l1ak es a közcbédclJ résr. t kiván uak ve'~ Jll: ,?a .. 
Illeg május 27- ig Dcrzsy f(álrn {Ul egy h. penztmoil 
eimére (De brecen, Hat\'ull-ulcn 24.) 

Érkezés Debrecenbe, mC/l otrend szeri lIt 
május 30·án , szerdúll d. l l. G órakor. 

S,. 121 -1034, Meghiv6. 
9/ budop€:! II Ul/iMr'I/:! euyhtfekólsdu CXeblf Cft.,

ndCM 1~J34. évi juniu1:l hó Jó-en (péf/lek) d. u. 
l' ci órakor ti. t :~WJcste rcmbell 
, évnegyedi rendes ülést .. 

tart, mel yre a 'j'nnác8 t!I~j ll i t Hlcretettel meghIvJuk. 
Budapest, l 1J84. május J 5. 

'Dr. 9(Ollntl 8enó 3 . k. gÓlQfI C)r!ikló3 ol . k. 
egyházi gondnok. lel kést-elnök. 

C{dr;!J30roltJl : I. Elnöki me~llyitó. 2. Jegyző
könY \lbitelesitök ki kü l~é.se . 3. yJ~!l ~<1ll v á.la~~tot t 
kebl i tanÍlCiiosok eskütetele. 4. hlnoklleg elnhezett 
es folyó ügyek. 5. Nevelésligy i bizottság jelen
tese. 6. Gazdasági Bizottság jelentése. 7. MU
szaki B:;wusag jelentése. ft Cderkész·szervel.ó 
Bizottság jelentilse. ~. I ... elkcszek nyári szabadsága. 
JO. Válasz az ifj usAgi memorandumra. ll. Peth& 
Istvan hitoktató· lelkész bOllorári uma. 12. Idő· 
közben érkező li gyek. 13. Jnditványok (irásbau 
- előre !) 

NB! Nevelbügyi Bizottság: 1934. VI. , 
l l. d. u fél G. 
Gazdasági Bizottság: l U34. VI. , 13. 
d. u. fél G. 
Oondnoki értekezlet: 1934. VI. , 14. 
d, u. fél G. 

Külön meghi vót nem küldünk. Mind enki 
jegyezze fel a. dátumokat a. házi naptárába. Aki 
egy évig ígazolas ni:lkli l el marad ar. UJéHckról, 
a kebli tanácrli tis7.tségröl le mondottnak tekín
lendó. 

A B ölöni Parkas Sándor Iparosok ta Keres-
kedlik Kö re tagl'ai kü~1l1 a~ 1933. éti J!fJ4. e.,·ekre eddig 
at alábbi lagdijbC iatésck IOrtimtek : Berde LaiQf 2, Subó 
Oenes 4,Nag.rAron 4, Váradi Oónáth 3, Kovács Miklós 2 Szé
kely. Ján", 3, Jánki Béla 2, Ilyés Sfindor 2, K07.ma J5t:án 2, 
M6ntt Albert I. Boncz.a fe rcncz 4, Bola r Aladfir 2. Sípo& 
l\'jnné 2. 111 Stékely Unl6 I, ilj. S7k kely Lisdó I, 
Berde Oha l, S.u-kics János I , Subó SándOr I , P ál ffy 
laJOI 2, bodor Sándor l , Swkodi lános 2, Stékely János 
2, Betegh rubor 2, Na;:y Andr&s 0.40, öuU'Sen eddig 
24. tag 47.40 P. felktrlUk il tagokat , hogy tartm.bukal 
mlllél elöbb rende'uék, huaw al egyesület pénztáraban 
zavarok ~I! ")1haJlanak e1ö. Ur.:yanitt cmliljük me" hogy 
~rde l.aIM, Kt,lb Antal é. l'ó~mnh Gyula eipészm~crek 
akIk, e~yQUletllk és IZ. UnuafHl. MíUl ió IlAz tám~tbá~ 
v.J luV,ittak karklot'~n)'ko r naJ!yt.>bh munkaalk.aJomhm az 
q)'t:ltilet p.dra kUll'm 2-2 V adomA"yt Mta. ' 

f"c ltl& ku.ó6: Dr. Iv'n U.:t\6. 

- - ---_. 
Lelkész i n f ugdl/lllilPra ulahhan ;"'akO~.I o. k .. 

kövc l k c ·tő l1Iy!mklJn : M J.: r a y JÓ'l.!lcl {fia kCfc81.lclfJ!l:rcl 
10 P ., (nv. O li 11 ;11 v i Lll jOSIIC {Mr]c cmtckc rc) ~ P ., 
Sz cd C r je s sy Dencll: 4 P., U l r ó Jú1,~1 (l'A,.,a) IP. 
Fogadják II nCmC881. ivU ad;lkOl Óll k eKy M 1.unk hMII. kÖ. 
kÖs1.{)nctl: t. PCld:\jllk 1I1.0 Ig~ ll·o n buzdll 118111 löbbl tClll ve_ 
reinknek Is i Bpc$t, L934 . mflus hó 15. J óza n MI1;108, 
Iclkés7.-cl nOk. 

Az Unitárius Misszidház felhívása a 
magyarországi unitárius fJivekhez . 

Al c)"iláríus Misszió Ház, (IZ Unitárius 
Egyhciz Igazgató Tal"ics6nah vonalkozó haMro_ 
:ala ér/elmében F. eiu; április e/ején szemMyre 
szóló fe/hivaso/wf "űldölt hi, mely hen a hiuf!kel 
adakozúsra hívlu lef. Ez a sziVŰI/IIŐ" nwhmgefelf 
ifllézrll(! flY, (JTllely egyházi élefii1l lmelr ma mcir 
nélkiifőzheJelfe1l tényezője ez alkalommal először 
fordu/! !tére/emmel a z u1Iitárius hiuehltez, ld/rel 
lelkiehben 68 anyaglallbafl egyanínl li z C!iJ 610 
halhaJó scUI szolgál. Fellu!rjült mi ndCl7.0MI, akill CI 
fe/hivus/ megfwpták, de még fl em cse/ehed/e/l, 
- fle fl l!.<;/e/wdjcMk soháig. AJ(ik igy egyszerre 
nem fud/ah nagyobb össu gel jul/afni, azoJdM 
lovcibbi ,,;sz/eleJutl is bim/ommal várun/z. N{!tIl 
szerelnők hinni, hogy akad olyan un itárius em
ber, aki a komoly ("Ihivosl vufasz nélllül hegy ja. 
Önmagdl gazdagifja, lu" szegqll ységben is nem!!8 
célra adakozik . 

Islentiszleleti sorrend 

!l Ot 

A" TCGlpl"lII" kb • • , 
V, K"Ury .... 4. 

• • ll ,k"I.! hth6) 

• • 
IX .. lUk" ..... 3. iMr ... 16.lIh) 

• • 
8 .. ~, .. I."b,", 

hóban. 1934. • • JUruus 

3_ IQ. d .• • ll . 
111. d.v". 

O . .. b" hid" 
P.thiS bld" 

11. U 
J. 11. 

10. :U. 

d ... 11. Jt. .. Q M~klbo 

d .. . 10. fc,~n" J~ucr 

• • dr. C,Jkl Ciber 

X. M. A. V. telcp 1'.(>1. I",. h. 10. :14 . d. v. " d,. C,lkl 0 411 0. 
C. Vu tk litlly' k ... , 
a lld.I .. !. _ Rej. " "'rlmll 3. d.v. 'I. f,,.,, .. Jlol .. I 
P •• II~ lInc · Ál L 1 . 1. • Kullu. l, b 1O, :U. cl • . ll . r.,M 1,ld" 

D .. Vid ' "''' ' 
• . J).b,~c .. n - lI.t . .... v :U. 

V .. 1Urlv. JIIl.),h 
Id. b .. ..,"1 H I - t<~ k.IJ ... . J. 

iJliIl=,1 
b. Mhlwlc - En" ... te"'vkml 

J. 

J. -

M61~ Brnő, IlUdllpttt l, VIII ., J6ud UJCG 61. 

• 
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