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Magyar nagypéntek. 

Kétstllz csztendövd ezelőtt, a prilis havfl.nak 
nyolcadik napján, az Ur Jézus Krisztus kinszen
'fedésének ~s halfl.lának emlól,iinlJepén, uagy pén
teken utolsót dobbant egy magyar sziv, akinél 
jobban senki IIcm szerette hazáját. A szeretö 
nagy sziveknek örök tragédiája őrajta is beköve t
kezett. Akit oly forrón szoritott keblére, kiátkozta, 
megtngndta, lI rulónak nyilvánitotta. Rodostóban, 
a Márvány-tenger partján csak a napfény ragyo
gása, a csillagok jlmi.sa. és a. tcnger roppant or
gonája vigasztalták a maganyos árva lelket , aki 
fólött különben beborul t az ég, akinek számára 
elveszett minden remény és csak az örökkévaló 
igazság hite lobogott, mint égő faklya gyÁ.szba
borult fejedelmi alakja előtt. 

Volt·e, vrln-e !l. magyar történelem ben meg 
egy egyéniség, aki annyit Mdo:zott e nemzetért, 
mint Rákóczi Ferenc, a fej edelem. Mérhetetlen 
vagyon ura, előkelő hercegi hitves férje, Sáros
nak Örökös grófja, hatalmas befolyas és tekintély 
birtokosa, akinek semmi ki,'imlli valója fL nap 
alatt nem volt és nem lehetett, egy napon mégis 
parnsztjainnk segélykiáltásll.ra knrdjiLboz nyul az 
örökkévaló isteni igazság és emberi becsUlel ne
vében. Süket maradhatott volna , mint annyian 
sokan mások, tie neki lelkiismerete volt, amely 
ott finomodott ki II kereszt tövében. A keresztre
feszitett Ember lábainál ertette meg a kereszt
hordozás nngy titká~ és az életig menő önfelál
dozás evangeliumi miSztériumát. Masok elfordit
hattak tekintetUket, de Ő kinézett kastélya abla
kából 8 látta a .mérhetetlen testi és lelki nyo
'!lort, amelYet idegenek dulása és egy ugy neve
zeh .keresztény~ császár morhetetlen mohósága 
és un gy o ~te okozott Do szcgény, szerericsétlen 
földnépének. 

Mily kiilöllös és felemelő 16.t"t"áIlY, hogy ő, 
a nngy urak ungy ura nem iivölt együtt a far
kasokkal s a jobblIgyság csontjf\~ rágó sakálok .... 
kal, IHlIIe m egyszerilen könyörületből es kereij1.· 
tény szeretetből oda. ali az üldözöttek mellé, 
anélklil, hogy ne ki bhrmilyen sertódóse leU volna, 
anélkül, hogy barmily személyes oka tett volna. 
a fegyverfogásra. S mikor anllyi aldozatos év 
utá n, amelyben fl legjobbak hulltak el meJlőle, 

vagy hagyták öt magam, li maga. kész volt min
denéről lemondani , vagyonáról, hiréről, tekinté~ 
lyér61 , csakhog'y a. legnagyobb érteket : II. Sza
bndsligot megmentse, akkor valóban kÖ1.el lépett 
az (, áldott Mesteréhez, a KereSztrefeszitettbez 
es mé ltólla];: találtatott arra, hogy imadsilgát és 
és mélyről jövö vallomástételet meghallgassa az, 
aki az li ~szivébell megszületn i vnlóbll.l\ kegyes 
volt " . 

Nemzeti hőseink között nincsen még egy, 
aki oly nagy mértékben ölte volna. At az cvall~ 
géliumot, mint Rákócú FerelJe. Nem szavakban 
és nt: m külső tettekben, hanem életének egész 
me tafizikai meghatnrozotlságában nyilvánult meg 
az isteni kegyelem, szentlélekkel való elteltség 
nagy élménye. Nagy vallásossilg:\.lIak egyik leg
nagyobb bizonyitéka. IlZ egybázaknak az a nagy 
megbecsülése, amelyhez foghatót alig találunk, 
kil lönösen a katolikus taborban. Ki az a kato
likus főur, aki a proteslsnB valltí8szabads~gért, 
vagyis az egész nemzet lelki juM rt anllylt ~l
dozolt, mint ő ? Hol az II katolikus államférfzul 
aki a saját bitvnek nagy és buzgó szeretde 
mellett, ugy tudta megbecsülni II prote~tsnsokat, 
mint 6? Igen ám, csakhogy R{lkóc.r.:i II KrISztus ~e
reszt jének tövenél tanulta a Br:ere~~te l .s KrISZ

t U! keresztjéllek sulya alatt a Z olJfela ldozilsl, 
tehá.t szerette mindazokat akik szintén ebben a 
kere8z~bell, ebbeli az áldo~atoB halil ban kereli k 



, 
el! fillfl!ják lid\tössegüket. Errő] (1.1. M1Aspont.r61 
kÖnnyU megszerelni az öss~e8. kcresztén,reket, 
csak erre I1Z MIAspontrn clJutm - ehhez kell 
lell.i nng,yság és szentlélekkel \'a16 tölte kezés. 

Mélyrő l fakadó nagy hitónek mAsik b i1.~ny· 
ságtétele az a két evtized, :ullelyen ~eresz, t~d (l. 

számkivetés keserii kenyerét ette. Mmdenkl el
hagyta ő t, csak né hány hUsegcs b~rntj~ I~lluad' 
meJlette. S az örökkó,'u.ló 1111ell, nkJhez Imadkoz
ni és akivel hosszan beszélgetni 901)(\ Illeg nem 
szünt. Et maradt utolsó napig II legnagyobb örö
me. A lelkiismeret szabadadgtl. ezért \'olt oly 
nagy értek e!ótte. Mert mit ér az élet, ha az 
ember az ö Urával, Istene\'el IleIlI oe81.(>lbet. Bi
r.onyara selllmit, semmit, se mmit. VoU nk, aki k 
megrótthk e nagy szabadsllgszeretetér t. Azok kö
ziil fl lelkek közül voltak ezek, akik boldogok, 
ha 3Z embert bilincsbe verve elsznkithlltják az ő 
Terem tőj é tő l . De mi éppen M:ért szereljilk, bál
v!myozzuk, mert megtarlottn számu nkm 1\ sza
badsugot, hogy Istenünkkel szemben meglLllba
tunk s lelkünket eléj e öuthetjük. Nélküle, Rá
kóczi nélkül, az evangéliumi vallll.snak ma alig 
volna hitvaUója szegény, sokat üldözö tt népünk 
soraiban. 

Igy hát a vezérló fejedelem nekünk szen
tünk marad, ~ sötÉ:t éj ben fényes csillagunk", aki 
felé fordit3ni f(lgjuk mindig tekin tetün ket, val(\
hányszor veszelybe kerüJ link és kétségbe von ják 
körUlöttünk, hogy szabad-e s zabadon, hitünk ős i 
szokáaui szerint h,lten elé járninunk. Szen tünk 
marad mindig, amig lesznek e hazában olyanok, 
akik kételkednek abban, hogy a keresztény fele
kezetek papjai és hivei együttesen siethetnek nz 
evangélium tilzének közös Bzitásll.rll és ll.polasára, 
ugy amint az Rakóczi idejéu történt. Mi hiszünk 
ebben es nem kételked link ! S edrt meghajt juk 
a za.azlöt a kassai sirhol t előtt, ahol 1\ Ilagy fe
jedelem földi maradványai Ilyugosznak B balala 
évford ulóján, a, magyar nagypéntckcll .emlékére 
langohlllk és B lrV ~\ fakadunk l" lvdn Lds.!ló. 
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JhU$ ulIngeliu mll vil6go$s6g. Söl~lben IG pOgllló_ 
n .prtn~u iglllS6g. Erről azólnllk az 1I16bbi helyek : 

6ptilis 21- 24. M41t ev. 28. rest 1_ 10 
Aprilis 'li-27. Ap. csel. 9. rest 1-18,' 
Apri lis 28-m6!LlS 1. JAno! ev. 8. rést. 12- 20, 
m6! LlI 2-4. J6nos ev. I. rts! 1- 14 
11141L11 5-8. J4nOll ev. 18. rh~ 28- '40. 
m41L1! 9 - 11. Mále ev. 6. resz 14_ 16, 
In61uI 12- 16. Luk6cI ev. 11. r ~ az ö4-~6. 
m61 u5 16- 18. 16"05 l. lev. I. n!st. I- 7. 
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Mária Magdolna 
(Spcycr LeonQrq ver"e) 

Az/ his~em éli, JHrla .lfagdollla 
J:,'ppetl ebédre Urt be, 
Ures keblén eUr/lyi ékszer 
S t:'it elt, sütölt II térde. 

Azt hiszem, oit Mária Mllgdolna 
Jlfc.IIállt kdprli.!ó szemmel: 
., Hol lál!alak én valahol már?" 
" MagdQt?:a~ szólt az Bmber. 

.A zt hiszenl, oU Mária Magdolna. 
Leomlott eSlÍszva térdre , 
Elsirla múulen bcblatát, mig 
Szivére s!cillt a béke. 

l Ld lIis:em, csak Mária Magdolu«. 
Ki ott ebédre tért be, 
Lát/a, hogy lesz kenyérból, borból, 
Megv(Utó , boldog béke. 

Azt I: iszem, ez ll[á"ia Magdol?la 
Igaz históriája. 
A szuitkönyv másképp tudja tán, 

dc ~" 
i.'I' igy emlék stem Tája. 

A.,lgolból: Pálffi Már/tm. 

Hi/virág gyüj/eményemből. 

7'eljes bi:alommal lenni a; iiró·kkévaló Terem/ö 
[UristCIt 'iránt : 

FwséglS bölcsesség, termékeny okosscig! 

"Az Ur lllésként elviszi mind, kiket nagyoll !mjt 
[és szerct I" 

Maga/ok állal {ény tol eluirt lelkii emb~rlestvére i "" 
vaj/Ul Ti szemeitek is megnyilnáuak ember(o'ló'ltie1l 

[ti4zta szépségek befogadására! 

A z élet miUid ablaku párk6nyátl kó"'yökó'l, 
Ki I1! trit {I Kijny~·~J..-Kó·'~yve szelleméb61. 
Ezer megoldott litok, boldogság_gyó'1igyó'k Upten

{tlyomrJn, 
Csak tudtlod keU, hol keres(l: hil/ist/a igaz uton ! 

Kint vagy bent, természetbcn vagy uccán sétálsz, 
Szimbólumokkal bestél minden hozzad ! 
Keresd és ér/sel meg c "agy ti/klt üzelleteket ... 
Életbell eröt , I:alalbau !tj életet tlyer/IC/u, 
H a lelked cr{jlJ : gazdtllgoll megúlt 
Átvett tit/merek égi fén yével . . . 

Nem azért teremUelliitlk, I:ogy II világban elJl/pá" 
gyönyörkiidjüttk, I:anem hogy vildgmii épiUsébm 
Islelmek munkatáraa; is legyiú:lr:. Eet litéret ve, Q$ 

alkolás és igalJi ",unka szép sdgé1wk fel1,me/'é8~h" 
jutunk ; !J[egtamdl~nk valódi 6riimo'k igll!:gYO"lgyeit 
gyilj tve igatá" gatdagok le/Illi! 

Gdtfalvy ZQl/án. 



• 

Magyar böjt. 

Nagyoll idöszerű II gondolat, hogy R magyar 
bőjt kérdésével foglalkozzunk. Magyflr föld, azon 
magyar virág és erdő; m:-gyar ugar es buzav:etés, 
Jllagyar gondolat, sziv és dal ;. lélek és akarat, 
iruádsflg és zsolthr;, ker~sz t és sza~adsllg, kultura 
és nyomor; ars,z,ág es fáJdal?m: mllldczl;lkbó\ van, 
lImi csak II ml~llk. De bŐJt vun·e mngy!>!'? Es 
milYeJJ l~ Ilwgynr bőj t,. ha van?! Nem kli lsö szokást, 
beidegződött Jéleknélkül i forruaságokat keresek én 
II magyar uójtbell . Mer t II bőj t II lélek zsolozsmája, 
II baJz'II árnyékábalI az élet tiszt{m csengő zsoltárdo. 
I,emondás a bőjt és megtalt'llfls, ah\zatossilg és 
\'isszavonhatatJnn elhatarod". Lemond ás II sátán 
szőlőjében való blioös szüre!elésról s megtnlltlása. 
Krisztus örökzöld vetésének. Alázl~tossllg :lZ Isten 
elgondolllslüval szemben es visszavonhatatltlll el
határo!as az evangeliii m ugará nul( odaadó miive
lesere. A bújt nem egy- ket lIapi éhezéa·koplal6.s 
ujabb lakomúk teritett asztala előtt, hanem örök
éhezes az Udvösseg krisztus i mezÓire. Ne m n. test 
srulyllTgatásn, hanem II lélek képességeinek leg
felsőbb iskolája. Nem bizonyos ételekröl való idő
leges lemondás, h~1.I1em ötök tiltakozás éa soha föl 
ne m adott hnrc a lélek gombatelepei penészes 
kenyérdarabjai s a bünök konyháján kot}'vasztott 
mámoritó italai ellen. A bőjt az élet hatalmas 
erőfesútése, mellyel kiszakitja kezét a halál kezé
böl s a nagy pazarlásban még megmaradt erőivel 
fóJveszi keresztjét és elindul a i'Ilegváltójfl.t keresni . 
A bőjt bei . merése könnyel rnü t.évelygéseinknek és 
szerelemre ébredés a krisztusi események irún t. 

Kétségtelen tehát, hogya magy ul' bőjt sem 
lehet llupt/ni időszak , vagy fényes ce remónia, 
hanem ö .• tudatos magyar visszafordul ás a romlás
ból. a gyógyulá!: fel é, a pazarlás ból az erögyiijtés 
fele, a duhaj llOgánysagból az Istenben bizó keresz
t~nység felé. Menekülés a magyar bőjt az idegen 
lelek penészes piucéiben sápadtan nőtt hazug 
g.ondotatok .veszedelmei elől n. Dlag}'ar élet nap
fenyes róntlJá~ term~tt piros, magyar pipacsok felé. 
A .magynr bÖJt holt Ig tartó harc a 1I11V']'M földön 
nnnden ellen!.~m.~ itt ellensége a nnak, a~ni magyar. 
A mugyar bOJt ontudatos erő és hős ies akarat, a 
l.uat:,Yar télek tüzes ekéjcllck kemény ugar lörcse 
es c soha föl nem adott sZÁ.ntás pacsirta dala 1\ 

magyar elet töredel mes, buzgó imaja. 
Van-e hát magyar bŐjt ? Me ri jaj nek ünk, 

ha. már nem volna bőjtunk. Hiszen a nemzet, lllell' 
a farsaugok tobzódásait megunni nem akarja, le
mOI!dott ll. sajé.~ jövőjeről. A fuj, a melynek vére 
~ .ne.pek tengereből nem c sörgedez vissza öllszi\'e 
klCBUlyke medrébe, elmerül" történelem sodró 
hullámaiban. S az eszme, mely mindig csak idegell 
madarak ~zdrtlyalás{h~ t,jjong, elfelejti lassan , hogy 
egykor ó IB röpülni tudott. Egy nemzet töredel mes 
ml1g~hl~ szMlasé.nak meghatóan szép példfLját 
tuial juk ." 20 . 6 testamentumban. Ebbő l a szempont
ból I~ I3 lbha els6 fele valóságos hós költemeny, 
me!y II keresztécnyaég virág korMHul is érdemes 

f\ felemlq;clésre. Azt lMjuk itt, hogy cgy neml':et 
életében a vallás és a f"j isng érzl!sc egybeoh'ad . 
Pedig vannnk itt is felekezetek. A mlll;aaabb ren
dUseg felleg\'nrabólll fari zeusok tetstésUk Szerint 
basznAlják ki f\ népet. Az iril8 tudók csoportjai a 
szadd uceusok osztálya egyaránt !'&Ilj{lk a harcot II 
felekezeti törekvésekben. Amikor azonban ki,U l ről 
jövő veszély a nemzet romlásara tört, egyst erre 
leomlott minden beillŐ korlát: kezdődött II nem
zeti bőjt. KÖllllyesre imádkoztllk egymás ellen 
vivott harcn.ikat. A valInIl odaúllott a hit és az 
imádság hozz!\férlletetlell erőivell\ megseb1.ett té
lek h.ő s i f :\.j~lalmai mellé, fölvetle a keresztnek sulyo
sabblk vége t, ellepte II Icikek mélységes birodalmM 
alMemeUe a föl~fölcsapó eróke\ s Irgalmas paran~ 
csára elcsendesiilt a háborgó tenger. A böj t töre
delmes a hitatában uisslaiilt tr6njarG a felcke::tl~ket 
összefogó szamiieiilt kirri/y/~ ,' a nemzct ön tuda/anak 
hatalmas érzésc. Ehhez II jövendőt biztositó őserő
höz való állandó visszatérés: ez "olt II nemzeti 
bőjt! ! 

És most njm kérdezem: van·e magyar bój t?1 
Minden viszályt., felekezeti és osztály barcot le
győző s n. veszélyekkel szemben minden ki.9 
magya" fm ergiát egységbefogó , ihlluda/ra uzrntlése 
mn-e a magyarnak ? ! Nem ezeréveB multunk 
nagy temetéseire való gytlszos emlékezeseket, 
nem letiln l hősi lendületeinken ujjongó ün nepeket 
idézek. Mert a magyar bőjt lIem lehet gy!l.szos 
emlékezes és nem lehet ors~ágra szóló diszeil 
felvon u]{ls, hires szónokok kijelentéseire való han
" 03 tetszésnyilvunitás. A magyar bójtllek fe nsé
gesebbnek és Ölltudatosabbnak keJ[ lennie, olyan~ 
nak, mint a. honfoglaló vezereknek volt a puszta
szeri vérszerzödés. Mélynek, mint az lsten szán
dékai és tÖl'cdelmesllck, mint II bii lleit simtQ imM
sfLg könnyei. Cél és küldetés nél kUl ne~l terem
tett az lsten semmit. Az Ó elgoll(lolasalball fen
séges szerepe van il. kis mezei vir~gnak , a pará
nyi porszemnek és fl. hegyek or~alll az elem.ek 
erőivel vil\8kodó sasfés zeknek IS. De a sllJat 
erőivel hivatásának szépségeivel Jeszámoló öntu
datos 'töredelmes ma"ábaszállás nél kUl eltünik a 
földrŐl még a Nőrók "hatalma, a Nagy S:\n.?orok 
roppant birodalma is és a N~\poleonok lendll.letes 
pályu futása beletorkollik az: össze.roppan~s en~eszl6 
mélységeibe. A vaksors szmes leggom~Jcnek lIem 
teremthette lsten 1\ magyart. Elgondolasa kelle tt., 
hogy legyon Ill i felőlünk is, Vlll!Ull it akRrt ml 
velünk is. De jaj nekiink, ha az Isten. eJgondo
!:'Isait egySze r meg IleIll ér.tenők! A~8rJ uk teM!; 
hogy le"yen Jllagyar bŐJt! AktlrJlIk, hogy . 
magyar r"ögÖk fölött ég felé emelkedő te ll~\llomO~ 
ilhitataba belérjen egyszer II m8gl'~r lélek bUZ~ 
imáJ'a ho")' 1\ dogmílk és felekezefl elgolldo.lfLSO~ 

'. , .. " .,. , b"lelorkoJJllnllk kis vizei a Illllgyfl r o on m.1II ." • d ' 
a magyar vér pi l'os tengere~e ... cs !' 11l~ llyko o 
hullámok mornjJhshbóJ esenduljon kl ve_gre. ": 
Isten gOlldolatu.. Akarjuk tehM, hogy. LlInell:e 
ezeréve!! SUJYll alatt összeroskadjunJ: Illl lldny~}'liI 
m'\'gUlnrfldt inagynfok, hogy lent II méIJe.t.L tore
dehnes höjlLű Tl tl\h\Jko1.zunk ujra, hog,~ kO t~lye~ 
imlulsllgainl(ban kereszténységiin.l. fOg)o,I~ . -eze 
" égre nemzetünk r ettentő IwrcflLvn l 6s \.rlS1.tIlS 

u. í!. XIV. 4 



tllj l\n tIIr. tl1lt erőue dobbanjon Ö~SZ<:: 11111](1011, !lnl l 
o rJWl n n11lg" .... ur. . 

lú:rc~",~ny mivolIlIlIk 80nklllok scm ull 
utJI\ hun illU . 'J'örténdmi és ~öld raJ,.i hcIY1.Cl~~nk 
IL l' lIg!llnm~ liiv.loil i t h:r11II]Otll ll ll1knuk, Je aum!1 t obl~ 
lIicltpróbállatilst szerez 1.\Cm r.lltUII~IICk. Ar. tll\l~O~1 
~" i\' Uv.onullh nemcsnk 1Il1 {uJkoy. J1I, hllllf'1II élm IS 
nk:'lr és tudni nkarjn, hogy II lIIillll\'11hIl16 lsten 
mit gondol felőle , mi II sr. :\ I1lMka veJe! S II magyar 
\'l'r pi1'oS olfl'lri\lIf1k is \'tUI egy l,crtl 6sc, nmeJ~'ro 
rŰl11h: tu t v:'lr im:\dsl'gaillun ar. I "tentől. i\,l lér t 
cngullto !l i\lirltllmlmló, hogy fL nÓ]I!' k Il,\Jlgt' rcuen 
II l'e81.inro bukkllujon egy maroknyi nÓ11 li II IIln~ 
rOkn,\,i uép tIl i ór~ lett , éppen :~ l1,l?IP ar '? ! ,Miér,t 
VtJY. ul'C II II illo II 1111Iul Cll ld li k legb I kOlW hb pon l J fl fil ? 
Miérl engedle, hogJ er.cr é"cll :h Kl'i~~tu8 c!z_ 
rn j}jctt c!llhltérríÍ :'! Mor.zuk heg.yt' in kt' t és acélos 
blu:át {rrmő ronMnkUI. lm sCllkillCk sem ftlj most, 
hogy !I ,ocIri Ilk . iid], t 'ro!!I !lld!Q ) IiUk K ,.j8t11~8 1Iú ~ tlj 
::ltog'n~'ltfkel }el(,lIl ~ Es ezer ú\'en k (' rtJ~ zth l , lIlIért 
"olt ' szli ksege 111. e"ang.:! i II ul i gondolat 1111 k l ~ Dun ~ 
I11cdNICtijébclI n mngynrrn , hl~ ulOilL e7.cr esztendo 
lI,t'\1I Ill!\r l'ri@7. lIlS ke:resl,1 jc selll lehetno lIleg"M· 
IAii nokll nk 1 ! 

l3i r.oll.\' a IIlUg.\'lIt lélek lJójlje roppllnt, fhj
dl110m. Ir. melkedni akHr henno az e"!lngelillm i 
c~ 1.m tÍny felr, dc im ádsflgni b,\ beleMr :~ l'ögök 
SÓh:lj táSlI. l{ e7.ét össr.ek ulcsoh'i\ ('meH ti nepek 
kötös My jához, do lflbai bdegyök erezlek [l, lIlagyfIl' 
fó lll "éres tlllaj:'lb:l. Mosol.\' cs illog :Iz egyik sze
méu, mellycl li t hlent kercsi , [l, m:'sik Szemében 
könny rlll:.,"og, lllert :t massar föh let is szereti . 
Hzollt r:\jlllllol1l ez, melyre MI 1 ~ \'nllgel illmoll ki\' iil 
ninC;i rm\sutt enyhüles. ~[ eSijJ:e keleten l~ j~lvilszi 
sZiilbell Ur.enni kezd tlr; lIc1l'ös:::ég nckilnk. 0 1e lle, 

' I.ébell fOl cscu(liil :1 soha el nem muló krisztusi 
ll~~ v. éd : Uolllog:ok, nkilmek sv. iviik liszlu, mert ól: 
:1" letett Illrglátjl\k é~ boldogok 111, :ll1\zaIOSak, 
Illert ök örökseg sterinc birjhk II fö ldet. A ~:\lilell i 
110mboldal é lles ilhlfárja bele\'egslill\ IlflJ} feny bell 
fl 1ll1tg:SlIf erdók swmoru r.ugásnba. 111l llgatolll :I 

heit\'ck SlItlOg:Ulllltlk :'l lllol\ összecl'cngésér. A 
m:lgyllr bójt mcgvfl ltó IUll tsi kllja ez. IJclkünk 
Sr.f\rll) nh\sfl.VIII sl iintelenill keresn i ny. Islent II 
öntudatos :lli\I'::tI OS~:\ggfll mégis odngyökerezni II 
télIe tt mtlg.y1\r fóhlhör; ... Zengj oh 1 zengj az lsten 
plll'll.nc~h llllgj~ l\ . iid"ö,itó r.SOh l\ r s ébrl! ~ lge~d II 
n ~\f!Y furs:Ul~ 1 tl \'Ornll\kb:11l el!r.€'nrlerill l szrgény 
kl~ mllgyllr élete!. Pccl!d Istr'firl. 

HÖSÖK, EMBEREK. 

S mith Je.remiás 
1870- 1935 

-
Ml\reius 13 s'n !tomoru hir !'!"li ll t II ,-ililg 

négy I ~ l\ rt'lé, fUII€'ly bizonyflm t>eunünket m:],
gyllrokf\l éi! köu-'Iebbről lUugynr Il1ut t\ nusokt\t 
t!rll~tol' IrRflljdtunl1\subball: MnSY fu'Ofsz/lg egJ'
korI I\é p~r.ü ,' eti!égi rőbiIIO~z\, Fl 1II11gyIU Ilelll':
IljoU' el IIJJfih' ft'mtőJe; ~m il h J l'ro miá!i IlIlt \'n.llöt 

Ihos korhh'llI nwgbf\1t. Azok közl! tntlozott, aki , 
kut nem eBnk hiVl\lali lekilItelyUk b megllizath.
snik nlll:ly@h~1I emel embertilrSl\ik föl é, hanem 
elsősorbaTl slIj:1t egyéni e.rtekUk és he laó lelki 
l!Zellsegilk és tisztasl\guk. Az ilyen cmhernek ta
vozr\sa kCts'.eres gyász es kélszt~res fájdalom. 
Tekintélyes bOi:l! on i iigY\'éd volt , ujnngliai puri
thll, vfl.g,Vis annak a gyönyörli c mIJe rflljtánn!t 
egyi k p6Id:'l IlYIl, amely mindent, mcg II I)éllzt is 
: ~ tlIngnsl\l.IlJ lulkiség szempolltjniból I\CÚ !! aki
uek mág II lugh6tkö7.llilpiIJb llI11nkáj:L is égő i\lde
zat ca tisztt'u, s1.ÍLlló imMsil!; az cmberis{.>g Udveert 
és elórehula(IAsúérl. Igazi unithrius lélek volf, aki 
önt udatosalI vaIÓsiIOl!:\ lllE'g az unit ilriU!~ evaugé' 
li UlllOt: 1\ szere t etbő l fa k:ldó jócselekedeteket . '['e, 
kiutl>l.y ét mint :1 m\gy nmerikai \'nslltl:'!r~nságok 
ilgycsy.c szertlzte meg s ebben a minó~n!gbr.n ki
tUnó hi rnek öl'"endett.. A h:'l.borut kapit.-\\(Ji fII\(g

ban szolgllltn "ógig. amelynek befejezése utr\n 
ll l'. IImerikl\i bókedeleg:'leió l)tin z iigy ~ szakertője 
lett.. Amikor a Népszövetség 192-1 \.leli II mngsar 
Jl éllzilg~' ek talpra:'llli tllsr\t hnt.úrozla el, II lI t1gy 
lIlunká\'nl Smith Je remiást bizl:1 Illeg, oki mcg 
Illlbu n az ó\'ben Budtl peslt'c köl!özött S itt nHl
r/Hit egél'zen 19:!G-ig. Ez volt nz e l ső esef, hogy 
egy amerikai unit:\riuil, nem csnk II magyar uniti
ri II !! cg) hfl"" hlulcm az egesz lUaJ;y:lf nemzel él~
tébcn döntő h:l thst gyakoro lhatoll. Az itt töltőtt 
úveiról 110 beszóljünk mi , hflnem beszéljen a 
1Il:lgyllr ujsúgirh legtekinlél~'csebb szerve. A 
Pll;:;tcr IJlo,y tl március H,én megje lent sZllmn ezt 

. A s1.Muknr, szi kAr ujangli!li , Bk iknek sü rü 
szemöldöke Illan mély kők szemek ültek, meg
nyertil mngr\nllk mindazok liszteletet, :t kik vele 
erin lketesbe jUI Otlzlk, Dc lIe/ll c~u)lAn ezt. Nem 
c:!flk atólcskörli ismeretei, bittol! cs gyors il élete 
miatt ert ékelték ól, hanem mrgszerették I'Ze l1 es 
ig:tthll emberi tulfljdons.lgll.i miatt is. I?ilka jó· 
s:'lgu es egyszerilsegU ember \'olt Smith J r rl!mi:'l!, 
egy []lcglist.tlllt cs kifinolll OI[ott purit tlu, Ilkinek 
OIl(\ ll lh$ l ről "ftló I:'! \'ozflsát II köztUnk töltö tt rö
\'id évek utr'm, minden iS I1ll' rÓiOe szomoru erzesek
kel stemléJte. [~ár:ldozA:!fti 11 lll ~gyBr pénz ujjA' 
teremtóse köl'üI , :IZ éllamhAztarl:1S rendbebozl\
Iul:'! , II mngynr hitel \'isszaállit&sll n \'iIAgpiucOII, 
Ch"e$.t penr: Ugy!loJi tikZl i tevekenysege és kristáll" 
tisztl\ egyellisegéllek !okll:zor egesten megrogha
tftlhm, szuggesEli\T bCfolyásll : mindezek a h:'l , 
bom utálli I\Ing)'nrorullgnak egészen kUlönJE'ges 
fejcr.elét :\Ikoljfll;, Ugy távozoL' el, mint ll! or
s' :\g huségei'. bará tju, 9mel,\'nek még kpsőbb il', 
mini II népszö,-elSpg pénügyi bizotls '\g{lIlRk tllgjs , 
\>l to.! kes s:r.oJg:\lr\tokftt tell . Egy tilIért srm vcn 



fl'! 1\ lI.Eflmflm Il1Cgll.EnlJOlt liJ>v. telctdijlJól, nz cgclI? 
ös,'l.Ecg kivánBngR Bzerint IItalli tvánnyá változott, 
:uuelynek k/llnatRi nlngyar mernökök amerikai 
kikepzésre fordiUt\lunk. I~zzcl I I Jlem cs mmaluln.t
tal h9gl'!11 el MagJHror~r,I\got. E ritka I.Hlrftlunk 
emléket hljen megörizzük szivünkben, • 

Igy íruak Smi th Jerem iásról, akik megis
merhették 6t és sziv ükbe zúrhutták nemes, szell 
egyéniségének cmJekét. Álllja meg nl. Isten öt 
haló porIIibull is élJ adjon sz('gény huzán lwnl; sok 
il.ren barAtot és 11 1. ullitfl.rius eVlIllgelium lluk sok 
ilyen kö\'elő t. ! hlitl LIÍ8:16 

Kelemen Béla 
ulonnan vátaStforr budape51i vagyonknc l(l,gondnok 

prog ramj a 
Megnyitó bcszM március 22·t:n tartott kebt i tan ~cstilt:se n, 

'J'i S?Íelendő KehJi Ta.nács! 'l'djes tudnt{\ban 
annak, hogy a. fényes multu budapesti egyház
közseg eg}'ik gondnoki tisztségét a hi\'ek bn:alma 
IlIRpjfm elnyerni igen nagy megtisztehetéstjclent, 
ószintén "e kell vallanom, hog\" !~ tisztség elnye· 
resét ennek drtcúra Ilemcsak nem kp.restem, de 
az elói ki akartam térn i, amiutJ; az ill etékes té· 
n,Ye.Eök elölt - meg a vál asztás elött kifejezést 
i~ adtam. Mert nagyfoku elfoglllltságomat fIgyel· 
men kivü l is hllgyva miké/lt a lllultb;lJl, ugya 
jövóben is nz <'1;J'házközsegnek közlmtonája, ki
vántam volna maradni, Ha eme szándékom elle
nere is a megn'yiJ\'ánult 8 mindenesetre nngyon 
megliszteló és előlegezett biza lom alapjAn II va· 
gyonkezelö gond noki tisztséget is eJ fogadtam , 
tettem czt azért, mert véleményem szerint nz 
eg'y,há,zközseghez való tartozás nemcsak Jlugyér· 
leki! jogok forrása, hanem abból a szent viszony
ból , amely az egy ház és hivek között fenn ó.lI !l. 

hivekr~, kötelességek is hárulnak, - s legyC\;ek 
ar.ok konnyebb vagy sulyosabb keresztek váll!li n
kon, azok t~l j esi,tése elöl sem nekem, St III ped i~ 
mas,ok~lak ,kllérlll nem lehet , nem szabad. A gond· 
I~okl tlsZtsCg vallnlasiLt tenM, il. most el mondottak 
!Igyele~be vél.?lével ~ megLis~teló volta mellett 
~s --: föl eg kOlelesseg telj csitésne k, egyhIIza m 
Ir,ál!tt szent swlgálatnak tekint elll. Hogya IlIcg
bIzast vállal jll1l1 , arm kötelezett tov:ibbll. ::.. maros
v::lsárhelyi pa l) i~lazb6 1 "hozott val1 ásossagom, cgy
h5,lzs~ere,telem es a ~ torvényes eSJlereSlöl~ örökölt 
torven,\'llszteletem is. 

Nem títkolhatom Azonban hogy nemi ag-
godalom ül i Illeg lelkemet, ho.' RrTa gondolok, 
hogy a ,mll l.tban ez~ a tisztséget egyházunk 
n"gyne\'li, k,válól!á~al töltötték be. S h:1 köz\'et· 
le~1 eló~ómre, ~r. Tóth Gy,iirgy gondnokra vlda
mu~t az ú leila és 8,zelletUl IUlgysiLgMa , nkarnt
erejére, IllU!lkRkedvere, munknbirására, eg,l'há
zunk ?,nlekeoen kifej tett, felhecslilhetetJell crtékü 
Illlln kllJárll gondolok, kétség szallja Illeg lelkemet, 

!IOID' vajjon ll. reám h{lfllló felndAtoknr mind!'n 
Igyt'kl'zetem clflcárn, II től em tJh'árt módOll eso
\él~ képll,sségeimm r> l miképlH!II rogom mego'ldoni. 
~s lU a JÓ , I ~tell ut{11I mély tisztolettel a I(ollli 
fnllhcs tngJaJhoz aZlml 1\ ti~ztele t tt'ljes kér(Ís,cl 
~~ rl.l"nl,ok. hogy lIZ egyh{,zközsé/!,Unk érdekéhen 
kl~tJtelldó. munk:'t!!sá~oml!a n engem támogatn' 
sZI\·OEIke~Jen.ek, Kérem Önöket. hogy mi11l161: 
eg,~e~ ~~~II.c>l he.n né:-et ítket ,teljes ó~zilltcRé~gel 
n,\"I\álllt~nk: Kerern javaslataimat I;zill:oru birb.1l1t 
~I~I \'CIIIU" hwykcllései.n,l f~lett Azigoru kntiklt.t 
(;.\.flkoro lll1, Merl. a kTl tlk llert, 1m nllll" k forrl!.SfL a. 
Jómdlllat és, l,lZ Iga7.sllgot kercső lelekből fakrld S 

ha nnnak ,celjfL l~Z egy házközseg érdekeinek mi_ 
1,Iél ?,da~dob l~ morlon \'aló szolgálata, cSRk hfth~ 
es, koazonet )ftrhat, még annak a niszéről is 
aklllck eljárása kritika. alI!. vCtelik, ' 

":eludntol,nnnk tekintem 111. eg.l'hl!.zkö7,sóg 
érdekellle,k mInél hathatósabb, eredményesebb 
szolgála~~t., ~\I nk,amban csak egy cél "ezet : 
egyházkozsegunk erdeke. g cél érdekeben min. 
dent me~ten~i meg akkor is kötelességemnek fo
gom tekllltelll, ha talán az egyesek tetszcsét 
nem is Il'y~ri. meg, Szolgálni ki'lllnom 8Z egye
sek érdekelt IS" de c~ak akkor cs annyiban, ami. 
kor ,és amennyIben ozok az eg,v hll.z érdekeit nem 
sért Ik, \'ag.y azzal nem ellenkezlluk, Teszem e",t 
annál is inkább, mert meggyőződésem szeri nt 
egyesek jogos érdekei :115 egyetemes egyháú Cl;' 

, del:el;kel szembe J1('1ll kerül hetutJk, lller t 87.01;krl1 
vagy összeesnek, "ngy pedig púrhllz~ mosan er· 
vén ye!iii l heto ek. 

Kötelességemnek tartom ewtt Rl IlRgJbec8ü 
fi,!!.yel mliket - el:tyetemcs eg)'bllzi s1em pon tból n 
következókre ttJlhivui : 

A t erdélyi lnl/es/vérekkel e,lJyek 1;a,IJYlmk 16-
tekben és hitben s sZI-'Tvezeti e,llys6giinket (eltél/eJ/iit 
(CII11 kival1jltk lartani. Erdélyi testvereink egy 
borzasztó elnyom'llás sulyoe, mond hatni é\'rizA· 
zadok óta a legsulyosabb megj)róbflltatAsok éveit 
élik Mind en gondolatunk ban, még álm!linkban is 
" ellik együtt "agyunk, szenvedéseiket mi ma· 
gunk is Méljiik. Szegénsségiinkbcn is segi tő ke~ 
zünk('t. hol adako?' \'a, hol imára kulcsolva felé
jük Il.yujtjuk. Mit hoz II jövő részli~re cs re
szünkre , ' . nem Illdhatjuk. ReményeIIlket azon
ban fel nem adjuk, 

A hatalmas lölg,Vről leszukitott,' el$o~lort IIg, 
n c,,;oll k:l orszá,.i unitAríus egyhIlz Itt meg cslik " . . ugy IIzólván haj8zálgyökerelt eregetI, II mag,\'~r 
főldbe s bármennyire is szerelnő SEI\'ét, lel ket, 
kelJyerének felét 'is odaadni llZ édes a~lyá lla~, 
azt II mai sulyo!!', szorongatoU lu;l'yzeteb6J ~I ' 
szallUtlilalli egy magn. Ilem képes, I\erdés fehnt. 
hogy b!J.toritó' SZH"UlIk. ,iI~l:'tdS,á~Ullk, és c~ek~l.Y 
"nyugi tlLmogatlLsullkotl klvbl megls Illl t tehetullk és 
mit kell lennünk? Fclnliat.'lIlk csak e/[y lebet: h i~ 
meg van, fut tovAbll kell erósitenünk, fej!~szt~
nli nk, hll nincs meg, 'U,9Y meg ~e/~ lerrmtcllunk, Itt 
c csot/ka fUlzfÍbatl at! osi, Cf'délYI, aJdoz(ltos 11n1lá
Tius $i:elfcmet. N I' III nl. a f6 kérdés, hogr hányalI 
vagyunk uniHlrinsok, haneru lU!, h~gy IUl a ~e· 
vős vnllnsosságuun , bithliségben, kötolességtelJc
sitésben bent IH) ('gyhllzuan, II munkuhelyeu és 
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V bennUuk Ami nem sikerl\ lt, 81') nem rajtuk mulatt, annaK 
:\gOR ,. ie~on'y l /l.!lll\n mit ér. Il.lI·~ .. d oka n lehetetlenség volt. Éppen ezért 1\ ffillgl\m 

~~~~J~ tkéll1.eóg, vnn-o bOllnUnk. IInitfl.l'JU~ on lu k a~i részéről 110m helyes('lIletem a"t o. hallgot, amelyet 
1111 tehát mint unitt\rilHwk e!m l~kflrU!\k ' k~rm . C,_ og,V ik ifJ 'unk az Uuitáriu8 Értesitö lc"'utóbbi 

k I ezek fl tuhljdons"go Illlm '- ... 
törekcdnlln • ~og'y 'bb le hető legnng.yobb Bllamnbll.u megjelent cikkében ha8znált. Nem ez 
oyAjunkban nnnél IInltyo . I~ "t ho .. JO",'6 1\ hllll'" és 110m ll1- az ut, nmcl1yel és amelly," , b l .y~l1ek Hogv lil l z.. • .. 
m6rtck en meg c" . j" s bi7.0nyosságga] j il.tllunk kell. Ezek előbhre nem vi8znek. 
nom tild hat juk. Do c/!.yet te je "A' l B ' t t k ' k hogy o,<>kk"' l k ' , ' k 
",

indn BJ' unkllllk tudui kell. hog.\' Ist;ntv e ~:n- ocs .. ua o 'ere, ", ,,,, .. a 'cn I:ae '-
delt katelességilnk DduicJ Ff>retlc lI(1~,la,~át, fl t/s.ta kel talhn :~ kelletiméI hos81.!lBabban roglalkoz' 
és kris:tMi Imi/(irius ,>(llldst .. S!etl,t Q'rQksI!9U1?1~k~" tam, B tnlan vagyonkeze lő i gondnok i tisztemnél 

,z'lletl tisz/asdgdba71 IIIcgt>r1:/u és alt az ~'Q - fop:va ezt mel1őznöm is kellett volna, etek a 
:~~l Q til/d dddokoo1l kü6 s:áladol.-ra á/mC'u /em ne- gondolatok kikivflnkoztak bElőlem, 
k~~~1I ma~y!uorsz~i unilariusoknak clmulnsztha' szerint al. eg,Vh:hi ' , 
tatla:1 kötelességUnk, . , ll. vng.von c3nk eszköz, 

A hit lsten ajflndéka..· Masok hItet, V8 - ip:.vekszünk 1\ vallási 
sos, l~egg.Yötódcsé t tiszteletben tartom, me~t c,sak elérni, meltvalósit all i, 
'gy kivánhlllom hogy IUl enyómel mások IS tlSZ- il. fenti kórdésekhen 
~erék . I)e CT, n~m azt jelenti, hogy ve_getlt:l~ , reimmel I 
cS;davfuÓ unitAriusok l eg~lin~, A. csclekt,IJ mllá- A gondnok kötelességeit elő, 
SQSSlíyltak, " cselekvő UldM;tussáqnak '!J(I,qyok t, irják az törven.v vonatko1.ó szakaszai es 
Mvc, l~ppeJl e7.ért harcot lurdcte!;. Harcot. Ile nzokM l I ml'R'hlltározza !~ letett eskü is. 
nem a m:'Lsok hite, vallásos meggyözödó!>c ellen . Eslü!mhöz hivcn szolR'áln i kinhllom ep:~·háznmal. 
Harcot öllJuagalll .. , önmagunk ellen. Harcol a Leg;ven szabad szives fig.vel m\iket felhivnom 
nomtörődömség, templomha nelll jfLl'{\s, lI1. egv- :\I'fR, ho!!.\' a mai I!ulyos ItM:dnsagi cs pénzUg,vi, 
hár.i kötelességek nom teljesitóso cll o~~. Harcot s mé~ talan \,:\'[Iozolt politikai viszon.vok között 
hirdelek n hilhilség, huzgó-hlriozalké~z, ontl1dA.to~, is 1\ jövőhen nem sz/Lmithalunk az hllam es a 
tiszta erkölcsös unitári us élet mellett, bent a le- sl'Jékesfővhros ol.yulI mérvli anyagi tflmogatásÁ.I1l, 
lekben II lIzivben a clmládbnn, a közéletben. mint amilvcnhCII az elmult é vekben részesült 
Harcot hirtIetek ~z unitárius hit bútor, büszke egybázközségUn k. ImI hdt at~?la.qiakb(ln is föle!] 
megvallasnert mindeg és mindenhol. 'rehát nem csak" magmIk erejére ksziitlk fI/alV(I. 'l'ehát a 
cSRk akkor, ha an nak hasznnt veszem, de akkor lehetősej:! bntilrain belül fokoznunk kell bevete
is, Im til. s1.ell\'edést, esetlrg hMran.vt jelcnt flzá- leinket, itt első I!orban 1\ kivetett :ldók behajtA
momrtl. Aktivitfu;t hirdetek n1. eltyházi életben. sára gondolok, mert a másik jövedelmi forrt\
Mindenki tej:!ye Illeg ru;t, amirtl Istcn lelkiekben su nknál, a hRzbéreknél inkább csökkenésre, mint 
és anYflgiakban is neki tehetséget és módot emelkedésre lehet számitl\nunk. A kiadhsokat 
adott s ne varjfl senki, hogy masok cselekedje- ped ig a bevételekkel kell ös~zhflnl!zásba hozni. 
nek helyette. De fi cites költségvctéssel évekrn keresztül gaz-

És még ep:y aktuális kérdésrő l : az öregek dálkodni nem lehet. !lern szabad . A lehetőségek
es ifjak, hlt johban tetszik az apaI;: és fiuk kér- kel mindé~ számolni kell . Tervezgetnünk kell , 
deséról. Al. ifjuságuIIk őszinte barnlia vag:.vok es de anyngi kérdés8ekkel össl.efii/Z'~ó terveink tény-
111. is ml\r:ulok. A lehetflség hllthraill \>elUl, lllint leges megva lóaitnsahoz csnk nkkor fogjunk, ha 
a multlullI, ugy o. jövőben is ércttiik nlilldent arra pénzbeli fedezet teljes egészében mar ren
meglenni kÖ1C'!essegel1lnck fo~om tartani. Az if- delkc7.esiinkre hll . vasS biztositva van. Erőinke t 
jusng, a mint azt nemrégen eltyik miniszter mOIl- az anyagiakat is beleértve lIem kivflnt módon , 
dOltl~ : ,igen kellcmes ánrqlot.~ Sajnos óletkorom- ne for!!ácsoljuk szét. Minden reszletkérdés ter
nl\l fogV!~ nem lelmtek ebb!:n a kellemes h\lapot- vezgetóscnel, megvlllósilásh!\ál figyelemmel kel.l 
bl~n. 1)~ még öreJ;nek sem tartom l1lagllm. Igy lenn ük arm, ho~.V Bzok ar, egyetemes ep:yházl 
mmt ko~óllUlns, ebben l\ kórdcsbell is fl?: igaz- érdeket szolR'álj t\k·e es ha iglUl , milyen mórtékben . 
s!tgot valuhol II kö1.ópen I,el'e!\em. Nem szabad a Me~follto lt, tehfl.t nem ötletszcl'U , hnne ru 
nukat éB apl\lmt egymásBal szembe á!litatli. Egy- tervszerli és e]őrel!\ló gazdalkodns.l1Rk va,!!yok II 
más mellett vall II hlllylik, kezet-kér.ben fogva. hive, lllert nemcsak fl mannk eHink, hnncm a 
Tétly (I t, ".OfJY (I: i(jusd,q helyzeie orvosldsra s:o- jövőn ek is In ll nkAsai vagyunk és cselekedetejnk
rul. 1)e Stl}1I0S nem Csak nl!: unitárius ifjaink vall- ért a jövő el ólllunkhlflSI~ szempontjflhól is felel6s
IIllk eb~en !\ helyzethen s igy magunkban II ker- séggel tartozunk. 
dést telJl!s meR'nyugvhrm l megold nni móuunkbnn Amiut !lzt az eddigi vi7.sgft.lóttllsaim alllp: 
nem Ali . A l,orM:s megol~lasa lIem aT, akarnton jhn is megallapithattanJ, f'S'y lu\zközséglin k Bn.vag:l 
vlIgy a lIemtörödömsegen mulik, mintahogym; helyzete nem rózsfls, de nem is kótségbeejtő . 
ezt némelyek gondoljhk. Mert ha csak ettől fügp:en e Azonban Inkarókos gazdfll kodhsra vl\n BzUkseg. 
egy hár.unkblln er. R kérdés mAr reg megoldás t Remeicm, hogya jó lsten és R kebli ta-
nyert volna. E~ nem azt jelenti Ilzonblln, hOI!:Y allács ts mogatúsflvnl sikerIIl a reAnk hAruló fel
kérdéssel nem kell foglalkozllunk. l"en is kell adatoka' megolda ni. Bizo m abball, hog,V II bib· 
de nem egymaa tckicsinylésével, h lU1e~1l Bzeretct~ lilii olajkorsó, az ősi unilAriulI flldoznlkészllég 
tel, j Ó~k8rl\ttl\ l ós b!!Illommnl . En ugy érze m, Bohn ki IleIII upnd , és életet /ldó forrftsa áldásos 
bogy \Ot:et6 emb~~OI.nket ehben 1\ kérdesben mu· jÓlókon.vkodflsát a ji:ivöben is gyakorolni fogja 
Iser.t!u!\l, nemlOroliomséggel nem Yádolh"tjuk.eg y hnt: közsógUllkben. .. u. l XIV 4, 
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.IY, UNfT.·j RIUS OSA D.f 1), Osathó Miklós 
Ü Tiirök Rlelka 1mitcíriu8 !uíza8sdg(ib(l1 jaltmir 
'l I-til kisleállY 8ziilelclt, aki a kCTe.~~tségbl!ll f h ma, 
Rrz&tbct, Zsu.zsaJUIa tl/wet krAIJ/a. ' stlm dic/dsa le
gye" (U ullilfiri1($ csalddQn ! 

Hu,vi! 1l Istentiszteletek il tllvárosbnn a) Koháry 
utca; IOlllj)lo llllUlkban ápr. 21.· 61 11. c. l r órakor préllikál 
8dlll" ')Ifik/ru, urvacsorát OH! 1JnruM& 9!Shltl/l: ápr. 22.én 
d. e. Il órllkor prédikál és urvacsorát oszt 1J'Jr"bd~ 9Jlvd", 

b) Rákos-utcai tcmpJomu~lkban ápr. 21-Cn d. c. 10 órakor 
prédiUI dr. wfkl (;jábar, urvacsorá! oszt <'[Jn,kó <]Jdla ; apr. 
22.-Cn d. C. 10 órakor prédikál és urvacsorM ost! 
ördd 81fnos. c) Máv. telepi imahhban tipr. 22-én d. u. 4 
órakor istenUsztelet. 

Husvtli islcnlls zlele le k a Peslkörnyéken ; a) 
Pestslcntlörinc-leányegyMzban ápr. 2H~n d. e. ti órakor 
prMikál és urvacson'l:t aszI <P~Ih6 1~ID.in. (Állaini lelep 
ku1\urhk) b) Csepelen ápr. 22-b, d. e. 11 órakor prédi
kál és uTvauorát oszt CJJarkó <]Jéln (Templom-téri polg. 
iskol~) c) Kispesten ápr. 22-én d. u. 4 ór~kor prédikál és 
urvacsorál oszt Cj)(I' lcó 1J~,(I (Wekerletelep II. sz. elemi isk.) 
d) Pestsunterzsébeten ápr. 21-én d. u. 4 órakor prédikál 
és urvacsorát oszt e,dó 8dnoo. (Erzsébet utcai elemi isk.) 

A budapeslí unitá riu s egyházközség 
márciusi kebli fanácsü lésén larlofla 
KelMultI Béla vagyonkezelő gondnok székfoglaló 
beszédét. A kebli tanács figyelemmel hallgatta a 
gondolatokban gazdag megnyitó!, amit lilpunk más 
h~lyén közlünk. Örömmel és köszönettel vette _ 
. l.goslon J 6zse f kebJi tanácsos ajánlatát, amely sze
rint Pe/M Islváll lelkész . Unitárius kereszténység" 
citllll fUzetét sajat költségén kinyomat ja és 30 f-es 
árban terjeszti a hivek között a pes tszentlőrinci 
~el1lplom javára. Egy sok gyermekkel biró, szerény 
Jö~edelemmel , de érző lélekkel megáldott hivünk 
adJa nekünk ezt a ajándékot. M_ ő példája nagyon 
kö\'etésre .méltó. Ne legyen olyan unitárius, a ki 
n~1l1 vesZI ~eg !egalább egy példányban. A füzel 
mar meg- IS Jelent. &abó Dénes kebli taná
csos .emlékezett meg arról a tényrő l , hogy temp
lomalllk a rendes vasárnapokra nem eléggé láto
gatoUak. Javaslatok hangzottak el erre vonatkozó
lag, talán. s~k is, de ~ végső er;dmény az voll, 
hogy a kl .hs~!s~get Visel az egyháznál. múr pél
daadásérl IS JarJon a templ omba Szivleljék meg 
ezt a felhivást olvasói nk is hisze'n ha havonként 
eg~szcr mindenki - eljö~ne, ;nár templomaink zsufo
láslg ~legtell1ének hiV? .lelkekkel. ih evangelium 
levc.gőJe tes~~t-lelket eplt, gyógyit és fri ssit, még 
ped,g. a legtobb esetben kUJör.b módon, mi ni a 
tulh."lt~t~ Sport, vagy a fa natikusan Imjszolt hél
végi k,randulás. 

Az adókivető bizottság hosszas meg
~~ndolás és a körü~ m~nyek figyelembe vételével 
,~et~tte az adót. mar Jórészt meg is kapták a hi

ve k s egy részUk a napokban kapja meg. Akik 
meg apták, azok közül voltak egyesek akik ne
bézményezték az adó felemetésé\. Pedig igaz sze
reteltel, de egy\"len mégis határozottan á11itjuk, hogy 

nincs igazuk. A régi időbe n a ház lakbé I 
s~bbak voltak, az egyházi élcl szllk!;é _I re . mag~
k,scbbl.:k . ~la megfordul! a helyzet '.f et,e, pedig 
bevc~e le s a sokféle kötelesscg, 1Iitgy I ~~~:t ~6 h!~ 
egyhazra . Ma az egyház a mostan i idOkl . 
mazkodva nal!yobb terhet keH '" ., ",'- alkalI r . , to mag ra vál 
a J~n s .'g~ kénytelen a hivckhez fordulni < Ezé I 
~érJUk hlve,nkct, hogy sze~cssék az egyházi adÓ 
es ktllönlJOző péllzadoman,g) UJ'tés,kc' ', . ,.", O,·'" . ,. 1I111cn ~ "r l aJu '. a lOva a51luk s ott takaréko~an ke ~e-
Ilk. Sokan fizetés nclkül dOlgozlwk él\ ·k. 
cg'" 'a o k" van a l <: '-- r. Il II 1I~1lt1 aSliagát az egyháznak dJ' 
legszcrcnyebl> It sztcl~tdij ~rt. Ezért kújllk hi~~i1;~~~ 
az ál{.l ozalké~z ndózasra és adományozásra : mert 
csa~ I.gy tudjuk f~I:II.lartalli egyházunklll , illtézmé_ 
Ilye111 ket. s az UII11al lllS vallásközösségei, ha összc
fogott hittel. szeretettel, áldozattal megjelenesünk_ 
kel, munkával cs átdozal!al me1téje állunk. 

.. Az .t934. tvl zárszámadásI is t~rgyalla a m~ l _ 
CIUSI kebll talJ:\cs. A mlllt év bevélelei: 
1933 évről fl thozat - - _ 4t1 P 13 f 
egyház! :1(I'''b61 - . . I - 11 :'1.12.58, 
perse yadományók - - 488 ,. 58, 
főváros i sególy - - 247!> • 
fenntart ási alapból - - 1(00 __ • 
UnilárÍlls Értesitő el61izetési dija - 1788: 79: 
templom hth hlbbérei -- - - 431"143 • 9:; • 
alapitván)'j Mz hfl4bérei - - _ 12984 • % . 
BaUII:!.nyi Ilona grófnő örökalapilvány 1982 • (it • 
Batihányi ~ona grófnő alapill'~lly 33F6" 36 " 
Unitárins l~ rlesi l 6 liizClcire - - 500. 86. 
talarozásl kölcsön - - - l'IOlU • • 
fe!lnt artási ala pból - - 6100 • • 
külön!ele bevételek - - - 6972 " 36" 
Igazgató lanl!cstól - WO • " 

összesen: !077!J4 P. n f. 
átlul6 kezelésben - - - 4~. 5'"J. 

Kiadások: 
egyiiU: 1053098 I>' :Kl f. 

HeméJyi kiadflsok 16632 P. 48 I. 
dologi kiadasok 421 1 _ 41 • 
alapok adományok - - 1,554 _ 58. 
templomház kiadásai 56489. 44 . 
alapitványi ház kiadásai - - 13234. 9.5. 
8allhányj Ilona grófnő örök alapil\'ány 1982 . 61 " 
Batlhányi Hona grófnő alapitvány 3386 • .xl" 
Unitárius I~ rlesitó - _ - - Inti" 79 " 
Uni tárius Érlesi ló fIZet ésre - - - 500. 86. 
poslatakarékpcnzl:\r - _. - - 76 " 63" 
egyházi pénztárban 1D34. december 31-én !59!. ::!4" 

kiiliinbö7.0 téri huéll yek - - - - _~6~"~55~.~";'·T· 
összesen: 107794 P. 17 f. 

álfu ló kiadások _ _ _ _ _ f. 

egyiill I. 

A konfirmációi eJókészités hus\'clol kö
vető vasárnap kezdődik , dclben 12 órll~o r a Ko
háry- utcai . tcmplo.mban. S larl e.IIő!. k~zdl'e ~gé~zen 
május 30-rg, anll kor a konfJrm.'"Jast a I~oha~.r.
utkai temploml>an Buru.uda lsltm. lel kész fO!-- Ja 
vén-ezni. A konfirmatásra kerii!ö ifjak jelenlkezze
nek Bm'abda r8t/}(Í1~ lelkészJléJ bármely v,1s,lrnap 
12- 1 óróig. A konfirmáció! megelőző kiké~(!ezó~ 
május 29 én d. u. 4 órakor il templomban. I U(\1I1 
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kel! Ferencz József ; Unitárius ká téja!. Ára I 'pe~gö. 
Ka phatÓ az iralmisszióna! vagy a lelkészI IlIva
lalball. 

Cserkészavafó ünnepé ly volt apr;lis hó 
7-cn Koháry-utcni lemplon~unkban. A Já llo~ Zs. 
cserkeszcsapIIt (lj cserkészet az öregeb~ek kl~re
Iében zászlóik alatt vonultak fel erre a Titkán !atott 
szép alkalomra. Az istcntiszlclcten az Unnep' I~
szédet Barabás I s {/"á,~ lelkész mondta könnyekIg 
ható, lIlegrendítö szavakban emlékezvén Illeg ~ 
magyar ifjuság legllagyobb ewnényéröl ; II. RákÓCZI 
Ferenc ről. Istentis?telcl ulán Pc/hó l S/ I'dn. a csa
pat lelkész-parancsnoka tartotta meg avató-beszé
dét II kivette az ujonnan avatoUaklól a cserkész
fogadalmat. Az Unnepély végén Barabás István 
lelkész áldotta meg a csapatot s annak munkás
ságát. 

Missziós ki rá nd ulás. A J:'lnos Zsigmond 
c~erkészesapat a két husvéti ünnepen mi~szió8 
kirándulast tesz Hódmezővásarhe l.rre és Szeged re. 
E~ nl kalommal a vásárhelJi unitárius testnirek 
körében c3erkészlinne pélyt is tartanak a mi de· 
r~k és vAllalko?ó szellem li escrkés?eink. Er, lesz 
a budapesti ifjusAg első próbálkor,:\.sa, amellyel a 
vidék é letébe kivAn bekapc3016dni. Adja lsten. 
hogy jó sikerre! járjon II az első lépést a többi 
is kö\'esse. 

Va llásos-mOvészeti estély . A Brassai 
Sámuel Un itárius Ifjusági Egyesület f. évi május 
4.·én, szombaton este 7 órai kezdel!el a Mis5zió 
Ház rákos-utcai temp!omában , ismert fővárosi mÜ\lé
szek fellépésével, vallásns-nltivészeli estélyi rendez, 
melyre ezuton is meghivja az egyesület barátait és 
mmdazokat, akik a vallásos müvészel iránt érdek
Iödnek. 

A Szentáb r a h á mi pihenő j avAra történt 
adakOl':ások közlését minden érdek lődő a hivata· 
los rovlltb[1Il megtalál hatja. Ebből a kiidcmén.r
ból kitlin ik, hogy egyesek nagyon is megértelték 
a nagy gondolatot, amely e cél mögött rej tőzi k . 
De még ~ok név hiányzik, akik valóuun ndhat
nának erre. az égetően szükséges intézmóllyre. 
lsmé teJt<!n kérjUk MOkat, akik reihivAs t és be. 
fizető Ill.pot kulllak, ne sajnúljAk azt II nehány 
~lIért, peng~t s küldjék el erre a valóban szép 
es nemes celra. Az UllitiLr ius jövóröl vall most 
szó! 

"leghivó. f\ Bö lö ni I'arkas S~ndo r iparosok (:5 ke
reskedők köre I. (:vi ",al"(:ius 24-(:n ml'glarlolt valaszlmá
nyi ü1(!s~ n a2 clnö k5ég a v~lasztmánnyal egyelértve a 
kör tagjainak II tagtlij hatralékat 1934. (:v v(:géig bl'dróJag 
ellörölle. Egybcn I. tyi ~prilís hó 28.· án d. e. 10 OrMa a 
tisztuiltO közgyülést az elnöks(:g összehívla a kövelkező 
larl:YSOl"()ullal : I . mul tkölgyül ~s jegyz(\ könYlo(:nek felolva
s.ha. 2. p(:nzt~ri jelentés. 3. u eg)·esUle l további vezelé_ 
s(:nek megbesz(:lése. 4. az uj lisztikar megvalaszth a. Erre 
a köz~yUléSTe nem csak a kör beje ~yzcll lagjait, hanem 
az ~gycs!llel baralail és az érdekiOdöket is azerCletlcl 
'ne~hivia lIZ cluöks(:g és egyben Cldrja, hogy minden ipa. 
r03 (:, kercskcdO 1 •• lsa Sll'nl kOlcless(:gének II kOlgyUlé_ 
sen l·alÓ ml'1,\jelwé,w1. 

4 . U. it XIV, 

A koloZ5Vál'l unlt6 r iU!l kollégi um vén
diákja inak talá lkozója . A kolozsvári öreg kol
légium véndiákjai máius I I.-én d. u. 6 ó rakor a 
rákos· utcai MisS"zió Házban találkozóra gyil1nek 
össze, ho!!!y lelkiIket megfUrösszék azoknak az édes. 
bus emtékeknek a fényében , amik a Sotsverle ma
gyar éJet r/:lgos utjain is végig kisérnek minden 
öreg diákot, aki \'alaha a mag-yar-uleai kollégium 
ösi tradició állnI megszentelt falai közölt tanult 
ál modott és rcmén.\'ekel Sző t t. - Erre a baráti talM~ 
kor,óra a rel1dezóbizolfság a kollegium mimjen voll 
diákjál. jó barátjM ezulon IS őszinte meleg szere
tellet rneghivja és elvárja. A találkozó közelebbi 
programja a napi lapok és a rádió ujján fog közzé
télelni. 'ralálkozó után egysieru baráti vacsora lesz 
a tiszti kaszinó éttermében. 

A kolouvCirl kollegiu m HSrlénelének el6flze_ 
l6I hez. Hiuc8 tvf re;nk tigyelmét löJhivluk, hogy . dr. G;\I 
Kelemen ny. iskolai igazgató munkaj~t 10 P. elOtizetési 
i!. rban mlntl löbben megrendelni szil'gskedjenek mert , a 
munkiinak a megszerzése unilarius érdek h kölelesség. 
Csonka-Magyarország terülc t(:n az elöli2elesek II bu.da
pesti egyhl!izkOtség lelkészi irodlijába kOldendÖk. (V. Ko
háry· utcoll 4. 52. ) 

M egh Ivó. f\ NOszOI'els(:g április hó 28·:ln (vasárnap) 
tlélulán 5 órakor a KoMry uleai templomban tartja 
kÖzgyUlésél. 

"Utazás Észa k A m e riká b a n g. Ezzel a 
cimmel jelent meg két kiadásban Bölöni Farkas 
Sándor nagyhirü könyve 1834-ben , illetve 1835-
ben, ezelőtt száz esztendŐveL A 19. század eg\"ik 
legnagyobb sikerü magyar könyvét unitárius em

. ber irta s ezzel elnyerte az Akadémia nag\"diját, a 
200 aranyat. Kolozsvári unitárius testvéreink ujból 
kiadják e könyvet harmadik kiadásban. Egyszeri! 
kiállitásban I p 60 fillér. famentes papi ron 4 P 
az ára. Aki szereti a könyvet s szereti az unitár ius 
milli szépségét, az megveszi. Elójegyczni lehet a 
le lkészi hivata lban, vagy lapunk szcrkeszlöjénéJ. 

Könyveket kér a Missz ió h áz . Az Uni
tárius Mis!>zióhflz. egyrészt nl'. ifj usflg, másrész! 
j~ hivek számara I'g\' !lr,:lk, illetve közmüvelódési 
könyvtár t létesit.. P'elkét-jlik unitfLrius testvérein
ket, uézzenek szét kön.}'\""túrllikball s nélkii lör.
hetö kÖIl.v"eiket sziveskecljenek ft. Misuióhúr, 
uÍ\mára adoll1 (myozni. allol azoknak sokan nagy 
hasr,uAt vehetik. A kiinyvek elsz:\.l!itá.silról II 

MisszióMz készséggel gondoskodik. 

Irodalmi e.51 a Beth len OCibor körben. Szépell 
sikerUlI irodalmi es tet rendIlztek rakos·ulcai Miss zióházIInk 
gyülekeze ti Il'rméhen marc;us 23·án a Belhlen G~bor kör 
föiskolas tagjaI. A musort Oii"Cú $limut!l {'inők szava; 
ve~elttk be. U1nna TiblJi Tlfkác~ erz~t!bef 2ongoramil
vésznó szerzell nagy sikerekcl pompás jálélrával. Molmfr 
MIhály II kör ifju kOUOjénl'k verso!vasása ulán, F6' ;3 
OyullJ a kör irodal mi alelnöke tartolI gondolalkl'Iö elö
adhl .MegYl'k az utcan ~ cimmel. Az ;fjus~g (:Ielének szo
morusága, bös il'8 I c ",ondils~ (:s egybe lIagy szerelm~ ~ 

magyar föld iráni, julol1 klfciez(:src az l'löadhbao . • Messzi 
vi!ágbarangol:l.tok kelnek ulra lelkIInkböj, de odakinl 
messze, 011 is lörvényesUlni fog rajtunk az Ady-axioma : 
kihljilotl, eldobolt ködarabk(:n t megini csak vi!lSzahulluok 



• 

tlot uhpl1llnk t UIl :I föhlte. h!'\ Apo hd .lell1 h idolt , leJ,:l\ llIbb 
Cll lllmrJOli ! l~fUl " k UI CII IIl ~J(\ l' CÓmcgll.i rQkból ft" 

;.Idc!~r~nk. kl llck Illols':' nl! .. '<Ü Ii~jrl l , elesel! vilhek kOf 
hnd! lakcr~~t l j(: 1 lII\1:i rigycll c lL fIlId . kUUt lc n mng1'l me!
r~rl: l li d r~l!' a c~{)I1 1ok fosd orcukfllÓ s.ólIOS1.l flsn cl;)'u cr 
nm/d l:$iltnl: !1 ;.1u l klg)'1I1 s ulai Illuhl l ut'! kUnk Im"lutclé ,,, 
19)' Il lOlIdia elölldhdb!'\u, amelyel II kllzöns;.ll; Ilog)' l aps
slll jumlmnlo lt. IO,·n,,"c~,. ZQ/M/I ;.I lI ekilll\lII ~it KOs.:io,'lch 
l),fl k isértc t(!II!;onin, \'81311,1111 Po~.111J' L IIIJ:r;ld hcgcdrl. 
jMékll l is. r(1~nd(Ji I l mlr J.:f II Mnj,tyaT :;,inlu\7. !nglu Ady 
\'crsckel szIw a ll nag)' hau\ss ~1. Zil.rŐ$l.ót Monu 'lIü"y And

rh 1110 11 \10 11 . 
A Ucth ll'JI O~llor kö r i101,1alml cstJt it oh'asÓkl}1.ü n· 

s~i:i1n k Iig)'chuébC IIján lJuk. 

Dr. Zsakó Ist\lán föQH'ost, az ilngylll
Wldl elme ilS jlh:ggy6gyintbc' klv1\16 ig:\zg:i\tóji\t 
nl egésl~égi1g.\' lerón kifejtbll IWgy crllemciérL 
II korlll l\ llyzo t:gés:ségriyyi /ü/wlCfc.:Iossú nuvezle ki. 
A jól megérdemclt. k il ii ll t e tés he~ sz!\'Unk egégz 
1II0Icg\H'ol gmIuIMu nk s II kit Un lutellnek Istentói 
IIlcglWlon to\'nbbi jó l11u nkll. t kh'{lIllln k. 

A Szem L.6:n.ló Il!ri gyefnlekisle nllu le lcll 
csOIJo rl Incj!hntÓ.1l1 nyiJ~ dn i t ott:l réSJNété t kis IlIrsuk 
Tord/IY Ohd la elhullyta a lkalmából. Mi\'el a I~ nl cl ésen 
ncm ,"chetett reu t II nlh,., ndék SCl't'g, atül saj:'!t c llL:l t ~ro
dsuk ból gylij lOU fillü ekbl)l kO"lOrut I'Ntck ~S a !;yennck 
isten tisz tele t II t ~1I k i n1 ~ n t i.'k a t emc tőbe s 011 ellYh trd ének
k,'1 iru~ l'll l é~ Nirm;.lh Juli$kll megha tó beslcdcl'e l a Idot
tak kis társuk emlékének. ,\ t ill1iUOl.l;ti llllOI Uj l' ,iry L,I$-r.ld 
csoporll'CletÓ Icstl'ütl nk I'cl;elte. Legyen dld:ls a fi a1aloll 
elköltölIItI Jclek almain. 

Gombos Ö da 'l (l S~t LlIStlÓ rdlgimmh.tu1I\ VII . 
oulMyAnak tl\llu lója, dr. 90111003 8 dnw őc>;lli /öjegyd; lia 
ki\'!ló elömeneleléért a Va lhl.s és kötOktata ~ij R)' i mininie· 
ri um ~v i 200 1'·1'15 lallLl imdn)' i OsUöndiidt ka lIIll In~g. ö rO
lllnk, ha unilárius i/Jaink II)'CII kilillllelésben rCstcsUJnck. 

erdé lybe kutdöu I~\'dc k ci lll tI!S~ . Bud4 pcslröl 
b ~ltal ltbJn Csonka-Mllg)'lITorn:lgból l(ománi6tHl ~ UJ(t oll 

leveleken II hell'ség megne" nc~e c!ak rOll/df/ul irlllul6, 
mC11 a TOmr.n hel)'ség mclIett ft mllg~'llr nél'cn 1'11 11'1 leltés 
mloll II k vt lc l cgyAllah\u uellL ki::l.bc8ilik. Tch!1t tilos· 
Cluj- KolOuvll.r ; TMgu-Muru - Maros\':\sI\rhc ly s lb. Ti ~l.: 
lAn magyllr hclysCgniv\'el Vll ló d mtCst még ke l'ésb~ 
kh bcsi lik. 

t::rdeku a dn to k kÖl1 )'vll'lrosunknak 19.34. evl je.. 
lenl~~b6I : 11( lalóra érketett 173 IIg) dar' b. KtlIc.sön\·c Ll ck 
at Unltll.nlls KÖlI )' ~ l d r ból 1!tJ4. év (01)'nlll"lI \l.2 e~etben 
149 urb kOnyl'CI. (Ebból 3\) köl csönző 96 "rbblll a LcAu)·· 
egylet lorgalma.) Ld lt\rOtlalOIl OUI~sen 1000 mil. At i \' 
(01)'L1 I11 An ~ aiillllCkOtÓ jlJJ uru könyl'~ 1 cs 43 él'lol), aHI 
~OI~'Ó i I1l101 adomlt.n)'o-r.o tt 380 P Crtékben. E\' vcgclI a 

ön)'vllI.rban etil 1:1620 d rb könyl' \'011. miniCi:.)' 8100 P-cő 
t n t kben. 1\ Sf'gtl yJ.-th 'J,ytdrMI ingyen lulll\nkön)'vct ka · 
poli 1.00 5~eg~l\}' taLluló. t?l' ioll'anu\n ti. kOn)'v lll.rt minll'gy 
~ h.vUnk b illU felekcl.e lll ltaloi;attll m~i; . Vidl.l:ki egy
I l kö:'-s(:geinknek alli.nd~kb:t kil tuilllOnk 300 drb \.: On)'\·cl 
~alm lauiÓnk. 542 (irb \.: 0(1)'\'1' \ l.dol! t i aOl el' 101)·:lmll.lI· ;; :1:~~ a 1«(jIlJ' ytdr khi~nl11lf1l tol l I' 23 f . tlevt ltlle i 

r ro I . khldl\s:>nl. lU lr.,t",/33-zid .- a) kl<.t.lphlth\ ra 
~:.~ ~~ P \ :i~. bt"étellel h 42:\ l' 4.:1 f. k i;l{hhs~I 1(\
~~I' ~tl fe~e.n\.:'I·Ut b) 1\ M. Kit. 1'00IDlnkanl kpCulIAIIJan 

. be l~ 1 nil, .h:. ugy elllltk Jllvar~n" , val"",!nt 

nl ll. K 11, ' 11 ... 1 kU lön t nk n r~kIJ~l\tt' rl kOn""v, ' I' I 
" I' ji I r ,. e "C)'C1ct t 
" ~ ' 11 • D kOlouvftr l Ira lle.rJC8l.1ll I:\ll(lIlSaa~ li 
nlln l0k c l~lU,.06 imiokoljAk IIt l. h0l/.Y cg)hA~Llnk'I\~:e:I:~ 
SZ~ llc n fC llődll l l1thm~n)'~i IlIveiukn"k fok(l.oll.bb ~nl ek _ 
1i'lLlhél mc~n)'c fll'. r .. o)'. 
. .Alá ndé kul hu, vtl r Q, n IlIeics, v. nóvlI;!Na, kun_ 

fl rmá" ..... l' Inb ~UI:\tl1 elt"~klll IS l e~ a l klL1mRMbh :Il 

I lIIfI- C., cnak cskbn,' I' . Igen St"-p klvi lelhen olcs" " . . " ~nll' 
IHltók Imtnllssl!Óllkn1\l. M"lIrcmldhre posI,\n is tlkOI rM. 
C· UI " I . 'l"" ( uu ; u II nus ral llllSl!llÓ, IJmlapcSI, V. kcr. 1\ ()h~ I I'L1' 

4. SI. I. CIII.) 

.E rdélyl roko.nalnkllllk , vigy ullhilmdllnk ntg~lL) 
lanulolllPk hel)'tel':: l '5'lIerl'e, klllde~sUn lt nek ik Iratmisui_ 
Óli\': \LIJ ~n vitsi;:ni jlllnlUt ll1 ;lIlft,- cn ~ k es \'. IIUI.$ hillanköll Y_ 
ve l. l~it tOSR II IIl Cg k l_ ~jAk a lHegaj~mlc kOtandók, meri Ira t
nliSS7.lÓnk R Kolo.:svA ri . I ra llcrjeS1.t~ BllolI ~1ggal kUl,lclIl 
cl a megn.to ll Cllurc. BOv~b\) fc lvllAgositAsl S1.i\'csen ilii 
Irnlmissitiónk : J3L1d l\ \lC~ I , V., I\ohár)'-u . .t. n. I. cm. (Sle
IIlé l)'csell : , ,;li IOrtllkOu 5 - 7-ig. ~ adrllap 12- 1- ig.) 

Ktlnyvl11runk "g)' A\ mnd6 hcl)'t'.lI c ~ köm'I'I Aros t 
ke res, aki S2.c rény ti n lelet{lij mel le ll eSillOrh.lkölL - ~-7-lg 
és va"dTllaj) 12 l-ig ttllnndÓDn megjelenhet IIc a kö," )'\'
lta rban. 

Ira tmls51ió nk fllla l megkil1dölt f. évi naptnr :irál 
mcg többen ncm kil1dl}lICk bc. Stil'eskcdjcnck bCkílldl'ni, 
hog)' II stcmél)'rc Slóló sl1 rge lé~sd kliltsCgel nc o\.:ou a
nak. (CSCkks'l1I1I1I:1nk : 452'J. M. Kir. Pos ta ta knrCk.lilld~pcs l. 

Szcgény lanuló ink, ak ik a (01)'1'1 l ~n é v re n Sc
I;ól )'k öny ~t:\r ból ingyen h i llnll ~ön\' I'cl k3 ptnk. al.! legk.:'söbb 
II hiulIlw itsgll alkR lm~va l atJják \·issta. mcrl kmöu~1I 
mcgkdrosi tj:\k :I Scgél)'klilLy\'ttr.rI, már ~{hg II I hálAtlBns:ig 
vo lna. am il jó uni tdrius nclU ismer ! 

u. e. XIV . .. 



ft~ ti Sl~nl igéit. A l e~lv~riség cuelc s n magYll r 50rs
kÖl,b5~g ludnln szivUnkben olynn erős, hogy hinClc
I~ink k{ldll1Unk mcgostldsl csindln; nem tudlllk. Ugy 
tartjuk, hogy kUlOnböllle lUnk ml, - hll II dogmIikat fe· 
szegeijUk eg)'1II651ÓI sok miridenben. de Illlen éli a hnz!! 
sureleH!bCn s n jézus Krillzrus erkölcsi IlIni lllslI írdnl 
vll16 hUségben egyek vagyu nk. egye k kell, hogy l~gyU nk 
mi mllgyll rok rnlndny6lnn. 

Az ~gri g)'Ult'kuel presbileriumn 1933 IUnius hó 
II- rI' iSlenlis11e1et Inr ldsdrn hivtn meg dr. Csiki Ollbor!. 
Ez voll nl els6 unll6rius lelkészi 5zolg61111 nz üseki 
székhelyen. Egyré.nt .'Il; unitárius név ulszerUsége. m61!
reSti n lelkéu személye ol)'lIn ntlgy gyUlckezelel von
zort II t6glls lemplombll. hogy <:lIlnllk minden slOlllete 
szorong6sig megleli. VOU /I gyUlekezelben nemesIIk pro
teshins. hnnem előkel6 t6rslldalmi 611ásu klltholikusok, 
sől I'-$idók is. 

f'.fli soduor n ulul l évben, lullus I·in Paullk Bél ll 
rcfo t md!cl .!l lelkész beiklll16.!16ra iöll Egerbe. Ebben az 
évben, jnnuü 27·en iSJm!t dr. Csiki 06borrlll im6dkoz
Ink III egdek /I IIZ {I nlk6ról hll llgllllák /I szenl igeket, 
mi ket egykor lezus nz <'I uUggedö tnnilvdnYllinllk mOn
dOIl: .6iutlIOk, én meggyOztem II világot-. Az im6dság 
és II szenl ige hallgl11risának 61dol1 áhillllriban a temp
lomot zsuloláslg mcglöll6 és könnyekig meghll lódol1 
g~lllekezel eHeleJtell mindent , cs~k egy érzés veli erő i II 
sziveken. Ill. hogy egy II mi ISlenllnk , lestvérek vllgyunk, 
mllgYDrok vagyunk, kik eSllk egy Uli állunk vngy bukunk 
a Iéi nllgy hprc6bftn . 

B6rcsnk minel Will! ilyen iSlcnliSlte'etbcn lehelne 
része 11 mngyilr 1 6rstldlllotlln~k. A magyllr leslYéri sors
közösseg I!rzelét semmi anlly;rn meg nem erÓ.!Iilheli, 
mint ~gy-egy ilyen istentisztelet, 

Dr. UpclJY Pé/tr f<'lgondnok, kőzjegyő és kor
m6nyfóllln6csos, igDzán II szivlJnkb61 IIzóloll. mikor dr. 
Csiki Gábornnk IIZ b1~n dicsósegél II II magyar nemzet 
lavát elömo~diló győnyörll szolgtilatál könnyekig meg
hatódOllan köszönle meg, 

(Eff)' egri mlJgJ'ar, aki nem is IIlIi/áril/s). 

Erdély. 

Egy házunk parla m e ntj e, a főtanács 
március fH·én vasárnap n,dlt mt'g (Innepelyes 
keretek között Kolozsvárt. Itz a főtanács mér 
földjelzö kő egyhá~unk lörténet t- ben , amint 
azt nekUllk Kolozsvárról irjak. TárgyaIasai
ról é" "égzéseiről lapunk következő s1,alllában 
hozunk kimerilö tudó~itast. 

Dr, Szathm á r y Miklós 81,lndi unitári us 
lelkés1, n:l. hlén tiiltölltl. lJe lelkészi s1,olgála tállak 
Ileg)'edszázudos év ford ulójat. glJlJől az alkalom
sól hivei éK tisl,tc!lli u sl.eretelJlCk és a ragasz
kodáSnak sr,{uno >l Jelév €! l árasztották et. A jubi
leumi istentisr,teleten Uirinct!J D énes tordai es
peres mondott imM és SzCfil-Tvá'lyi I:ltl ndor teol. 
tan ár hirdetw nz igét. A jubilállsllak dr, Boros 
OyiiTg!J püspök pá~ztorlevÍllben á.ldást es üdvöz
lele~ küldött. l ,elkéKzte~tvérünke~ az lsten tartsa 
meg gyülekezete j.warn még sok-sok esztendeig! 

1\ b rassói templo mé pitéS . Aminl lapunk 
olvllsói előlt isme retes a mult esztendő fol)"aman 
megkezdett t" mplotllcpitést Bra8sóban II roman 
kormán)' bet iltOlla s eZRllal óriá8i anyagi és lelki 

kárt okozott !IZ eg.yhllzkö1,sliguek. A hetilta~ 
OkRll 1 IIzt IlOztt\k fel, hogy a templomtelek uteR
nyitásra szUkséges, Bn\9só város ta.nftesa most 
IIZ eddigi 1094 mt nagyságu telek helyett II VR, 
ros egy lilás helyén 2500 ml nagyaagu te rUletet 
ajáuloU fel azzal az engedéllyel, hogya templom
épitésre nem szUkscges terUletet az egyházköz
ség eladhatjB, hogy ezáltal muJteszlendei kára 
mogterüljlSn, A vissZl\maradó lerUleten a brassói 
egyházköz~éA: templOlllot és lelkészi la
kást épittetl. A város hl\tii.rotatál n romÍ'ln mi
nisztertanÍ'lcs már jóvAhagym lJ igy rövidesen 
megkezd6dhetik a templomépités. Sokat szenve
dett testvéreinkhez küldjUk szívünk meleg üd
vözletét 1'7. alkalommal s kérjük lsten áldását 
az uj templomra, annak épülö köveire és ma
gasba n)'uló fa lai r~l! 

I J6zse' Janos I nyuglllmlltotl állIImi 1lItlitó és 
volr unil6rius ~nekvezl!r hos:uu stenvedb ul6tl 76 éves 
koráblln március 16·án l} rnssóh~n elllunyt. 

józsef lános 1I~ udvllrhelymegyel Firtosvlirnl jll 
községben 43 évig voll II nem7.et nllpst~mOsa és egyhá
zunk lehetseges énekvetére. Ö voll Firtosvártlljll első 
hivlltásos IlInllÓltl, 19~6 lJ1.eprember havában vonulJ 
viSSZlI nz IIkti\' tan itás tereröl, de emh!ke és munkássá
gánlIk s1.(' lIeme továbbrll ls lermékenyitőleg hn l II ki s 
székely fdlublln. 

Dr. Kiss Elek leologilIi IlInár Iria II SLekelység 
mult évi deCemberi szdmábnn: .A mi kulturmunk6sutlk 
olt fenn II Flrtos Illan fgysze rll , li s ztn érzesü, szivból 
rllklldt gyönyörü versek kel IIjándekozlll meg nl pél s 
azoklIt, IIkikhc1. eljul0H ir65l1. Clylln kÖlvellenUl, köny
nyeden es li sztá n Ítlekelt dllllliblln, mint n mező dllloSII, 
II pItesirtII. Tiszla szivbll l kSCllgOll és klIellgttllOIl lrH6j
vtll, székely góbeságllival· Emléke sokdig élni fog egy
házi 'énekeiben ill , mikel IIZ uj unlldriUIl étlekukönyvbe 
is álveuek, 

NlIgy hllloltunkal .111. II jó és bIlIsorsá t hlJen meg
oszlÓ felesége mellé, kit 1932-ben vest lell cl. - nllgy 
reszvél mellell lemelték el BrnSllóbtln, március 18·án. 
Benne édutlpjuköl gyászolják j6zsel Dezső rnjwlnár, 
feslőmUvész Gyul6n, József János székesfővárosi III.niló 
és [zsák Dotnokosne Brtlss6blln. Erdélyi ismerőSet és 
mi egykori ll1niw6n}'ai ~ me~lcrnek etlllékél {I~őkké 
őrizni fogjuk. Má/ht Qeza. 

Kö l'ö zésl csnkott, vagy nyiiolI kocsival rnegbizh.l1-
tóan, olesón vállal Kolozsi Károly (Surnpf 1.. ügyvezetöJe) 
VII ., Dob-ulc8 10. Telefon ::146·24. 

Ke rtészet i Iskolá t végzell fiatal leány állásl ke
res nagyobb gazdaságban V. házlar1ásban (ker!észCl, ba
rotnfitenyl!szlés, tejgazdaság szakmában.) CHile: Szép 
Margil Budapesi, VI. Mohács ulca l~. l. emelel 3.1. 
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HIVATA L OS R É SZ 

l elkész i Nyugdija lapra ujabban adakoz
tak" következő buzgó atyánkfiai: dr. báró Dániel 
Gábor és dr. Simon Mihály Pál 20-20 P, ÖZ\' . 
dr. Hédervár)' Hu,ltóné 10 r , Szolnoki atyafiak 
perselygyiljté~c (Ill. 31.) 8 P. Szabó Samuel
Gödöllő 3 P, Mik6 Islvá n- Debrecen. dr. Nagy 
Béla_ Szombathely, Csatkai Jenő-Sopron , Szolga 
Miklós, özv. Nyiró Gézáné és J;i.ky Nándor 2- 2 P, 
Yajda Andr,;s 1 p 50 f .• dr. Bartha ~ndorné, Pécsi 
Albert és Barabás Irma l - l P, Agoston József 
-'SO f., Lőrincz Pál - '40 f. 

fogadják il nemesszivü adakozók egyházunk 
háJás köszönetét s példájuk szolgáljon buzditásul 
összes hiveinknek országszerte, mert a jövöt csak 
igy IU?juk b~ztositani lelkipás~ loraink szamara. ~d~ 
jon !lundenkl tehetsége és sZIve sugallata szennt; 
és hozza meg évröl-~ I'n: a maga áldozalát, hogy 
a korábban jelzett 100.000 pengö 8-10 év lefor
gcisa alatt apránkint egybegyUjtessék. A mi nagy 
nyo11loruságunkban legyen legalll.bb ez a vigasztaló 
momentum az ős i unitárius lelki erő teherpróbája ! 
Irja be mindenki a nevet az Unitárius I.lelkészi 
Nyugdijalap ~ Arallykiin!lv~be". 

Hilrokoni szives lidvözlettel 
Bp. 1935. márc. 31. ,Józan Miklós 

lelkész-elnök, II Alap kezelője. 

A Brassai Sámuel Un iTárius Ifjusági egy~

s ülel elnöksége ismélelten köszönelet mond védnökeinek 
es baráta inak, hogy évadzbó liinceslélytlnk alkl11mával ré
szint személyes megjelenésIIkkel, részint ujabb adománya
ikkal egyesü1eltlnket célki tü tései elérbéhez közelebb jut
t/lttok. Soklln vannak még, akik védnöki IIdOll1ányaikat 
nem jUlllltlák el hozdnk. Tudjuk, hogy igen sulyos IInyagi 
gondok terhelnek mindenkit, de azért kérjük, hogy bár
milyen csekély összevet is küldjenek be részünkre, mert 
meg ezzel is sokat segi tenek rajtunk. Fol ~'ó évi áp rilis 
l-ig a következo adómányok érkeztek be; SdntM Ferenc 
tanító, György Vilmos ny. pos ta fóigazgató, Mahler San
dor QTl aligazglltó, Uj\'ári LászlÓ sz. főtanácsos, dr. 
Kozma György kir. közjegyzó, Gáthy Fülöp rt. igazglltó, 
10- 10. P. dr, Nagy Lalos iJ gYI'éd, LéTay Gyula m. kir. fó
erdótanncsos, Darkó Gábor, Rend Tihllmér fMlla roTl'os, 
Ko\"ác~ Gábor ny. h. államtitkár, dr. Benczéd}' László 
bank hu tl'. GyöngyöSi József tanitó, Nagy Jenő cs. sz6zl
dos, dr. Mátt<ás Samu r. kapitány, dr. Zsakó Andor kir. 
tőrv. bi ró, Csiki U szló gazd. akad. tanár, H. Hllrnlos Ár
pá~ IŐ~I~rnö k. Belényeuy S4ndor ny. alezr. dr. Szent
györgYI Ferenc orvos, Putnoky László egyet. ny. r. tanár, 
dr .. Sim6 Benedek állatorvos, dr. Kiss lenö orvos, i\lik6 
LaJOS p .. H. tan6csos, dr. Oa61 Jenő közig. biró, dr. Májay 
Dez:só kI r, kÖlle~yzó. Ralflly Dániel ny. áll. p. igazgató 
5-5 P. v. Bede Fazekas Ödön százados, dr. Kovács Ká. 
;~~y orvos.' Tóth SiÍndor lömUveze tó, Odl Kálmán fóg. 

ár, Lörlncz Dénes igazgató, dr Gil Miklós m kjr 
enedorvos B . U· E'· . . 56 ,peSIl 111t. gyh zköz:s~g 4-4 P. Ürmössy 

D 
ndor aleu. 3'50 P. Árkosi Gyula CI. liszth. h. Fejér 

omokos ny • k . . A G ört! ' IS . Igaza·, Vlh:Z dr. lázár JánO$ min. 1i1knr 
vLh Jil:'" posla lemgy. Kínc$CS László lelkész, Hor~ 
bl Ő • 

6n ~o!phzmo! rnök, özv. Nyiró Gézáné kuriai 
r znKre Si, 'S" ., zadQS, 3-5 ' mon II or 1. hiv. Kováts János szá-

P. Unió Domokos min. o. tan. , József De-

ZSÖ t a n~ r, Kert~s,. J:l.n08 posta tiulv K." , J • , ök N ' ., 'll n cn m T
n , y'rcdy J enő 111 . Hutv. dr. Szil~ rd ZoU"n orvos dr 
Supka Oh a muzeumi igazg" Uszló I~nos máI' löt ju • 
LászlÓ Domokos min. o. !an., Vajda Andru , ,.,~ gy. 
, S .d T'- , r. lU!V r. IIn or '""r s. ogalm3.'ló 2-2 P C'~ lk . J' . . . . . . _ II en mi v. 
'''k ,szIv. 1 p54 EP. KISS Dá111el ta.niló. M:l.tht G~u 6p. mér
nö I- I . sh! lyU nkön felOIl ,zeteu: Wagner Gy lá é P 
Midőn isméte lten köuOlletet mondunk a ncmusu .,~ 5 . 
k ők k k

A "'k UI ada_ 
oz n~, "fIU ~zokal a Bátyá inkat, ak ik iprihs l-ig 

\"éd.HÖkl adományaIka! bekll1 dOlték és nel'nk a fenh !elso~ 
rolasban nem fordu l elO, é rtesi tsonek erről bennünket T. i, 
közös folyOszámlánk van és igy megtöru! nhetetl. ho" • 

.. , '-A ms egyesu et r=z..rc künY\'elték el adonulnyai l(a l. 
dr . .szlIbO Elek 

elnök. 

Az Unit. rlus Nöszövetség 1934. év i 
számadása. 

A) Bevétel : 
1. Átho7atal !933. evröl 10.75 P. 2. Egyház

közseg adomanya DOI1- 3. Amerikai adományok 
10G/o~a 60,- 4. Husveh perselygyUjtés 131.75 
5. Egy házközségi evi perselypéllz maradvány 47.46; 
6. Dec. 8. hangverseny össz~s bevétele 200.-
7. Tagdijak 148.50, 8. Varrógép használati diJ~ 
10.-, 9. Egyesek adomanyá.ból 67.42, Visszatéri
let! kölcsönökböl 35.- , Összes bevétel 1210.88 P. 

B) Kiadás: 
l. Pénzsegélyekre 531.15, 2. Élelmiszersege

lyekre 151.10, 3. Vasárnapi iskolások evzáró ki
ránd. költségei 11.25, 4. Vegyes kiadások 16.27, 
5. Portóbelyeg 5.62. Dec. 8. hangverseny kiadá
sai 15.44, 8. Kölcsön 27.-, 9. Dec. 8. hangver
seny jövede l mebő! karácsonyi kiadásra 184.56, 
tO. Egyházközség adományából és egyesek ado_ 
mányából karácsonyi kiadás 202.-, 11. Egyház
községi perselypénz maradv. karácsonyi kiadáshoz 
47.46, 12. Atvi tt pénzmaradvány 1935-re 19.03, 
Összesen 1210.88 pengő. Budapesten, 1934 dec. 
31-en. B arabás J.-'Lé pénztáros. 

Az Unitárius Nöszövetség szegény. 
gondoz6 alapjának (kiskönyvek) 

számadása 1934. évröl. 

A) Bevétel ; 
I. Áthozat az Hl33. évről -,27, 2. Józan 

Miklósné könyvén 48. - , 3. Varga Istvánllé köny
ven 18.-, 4. Ajtai Kovács József adománya (pos
tán) 12.-, 5. Nyiredy Erzsébet könyven 27. - , 
6. V. Nyiredy Gezáné könyven 7.-, 7. polgár 
Ma rgit könyvén 7,50, 8. Barabás Istvánné köny
vén 10,-, Összes bevétel 129.71 pengő. 

B) Kiadi1 s ; 
L Pénzsegélyekre 47,-, 2. t:lelmiszersege

Iyekre 15.84, 3. KölcsönOkre 16.-,4. Portó -.20, 
5. Karácsonyi akció élelmiszer segélyére 44..18 , 
6. Átvitt pénzadomány (935-re 6.25, Összesen 
129.71 pengő. Budapesten, 1934. de~. 31-én. 
Barabás l.-né pénztáros. 

u~.-=e~. ~x~'V~. ~4"""""""~4~1 



Bzenulbrahl!lml plhen(ln befizeIIek : dr. Kozmlt 
cn(l 20 1>-1, Sur6n)'1 14n03, Pilulovic3 K,holy. O"lfr
mIJI/W 1'-IOlfS, Rtdige, K4roly, lll". dr. Hédcrvlfry Hu
Itom!, lJorsosné WendJer Irma ~s Tlfnklt Sdnc!or 10-10 
P-r, Il/Jsner VaMri.. 6 P-r, Perezc/nf! Kotma Flora 
rtllnycsyestller , Fekere Zolr4n. Imreh 16 zsefn~. dr , Mikó 
Miklós. dr. O,'u/tll Tibor. Ke/emen B~JII. O)'ijrgJ' Vir
mos, dr, Ki" lenG. Kiss I r~n b JOI4n, dr. TIJnkl1 Deuö, 
jlr. HI1\'(M 6éJII, dr. bdr6 D611iel GAbor, K/c/n GezII. 
O,mijslW G~'ul ll .'j- 5 P'I, Borrhlt LII Jos (lebruAr-m4r
dusrll), Dimél1}' LIIIos, Hlfutlcr O\'lSrsy (sl.efllember
decemberre), FlIzeklIs Ll'Iios, dr. Tiboldj' B~Jn 4- 4 P·I. 
L érlf)' Gyulll, CSDfkof Jenő, dr. Blfrnblb ZolrAn, f/(Jvos 
Juő, Orbój( ,5jndor. dr. KOI/ez )Anos, dr.lijltlky OéUl. 
SZCl1de Gyulll J-5 P-I, KlIfOntl Sdmuel. llzv. Somog)'1 
Bé"né 2.50 P-I. PeJh6 Islvdn. lijl'ór)' Ldszló (mlndketh'i 
rebrudrra. Siimond Elek, dr. NallY Béla, PousJpertl 
Kdrolyné. INdigcr Ödön (I. részlele), Burjáll ferenc (I. 
részlele). Fodor Bélll, tlo l'rtl/lek Lajos. llj rn ! Kovdcs 

József, /lfik l6s Ferenc, Páf{ "14rill. id. Rédiger Bélll, 
Szósz Oerőnt, TUrI/llI iy Ld.uló. Vo/dll Andr6.s, Oyön
IlJ'6ssy S6ndor (I. részlel), Keresli József, Nyiredy An
dor, Ágosfon J .. miII/er Jenő. dr. CsiJ.·J' Oábor. Papp 
Mlh6ly, dr. SAndor Tibor, Dmór)' KIÍroly. dr. SiJkösd 
Jenilne RCdigcr Elemér. dr. MIf;aJ' Detsó, Btm;; JAnos, 
Jilky Ntlndor. Ol1drJ !slvdn. ll(J(oj Ddniel, tlnckler Arrur 
2-2 P-t, SZ/(IlIkóC)' leslvérek (jIlIluár- m6rciusra), Birö 
endre (jllnudr-m!Jrciusrll), Jnk), N4ndor. ÖZ\'. Sdmy 
l.bzlóne, öt\'. Nlldlcr Jánosné 1.50-\.50 p·t, Ftrel1czy 
f>l iklÓs. Irsai tes lYcrek (mi'irciusra) . Boncz/t ferenc. dr. 
Lévoy GyörSyM, Várody Beln, viret Benn/on Árpáij, 
vitez dr, Ldzllr J4nos. Polafbo lótsef. dr. Birö lipótne. 
Csep Sdndor. DlIrvos L6stló. RO/1/eiscr LdStlón~, Ágos
Ion József. Berkes Imrene, KIss Sándor. Ntlg,. P41. Pa
lokfnfl'y Sándor. dr. Llllizfó Jenö, Schey Ernőne, NaiY 
Ferencné. dr. Adorjdll Oyulll, Rend Tihamer I-I P-I 
MigIlly D6nlcl (szeptcmber-ok lóbcrre) 70 f, Veres Pal 
(febrLllirrn) 60 r, Fodor l.nszló (jnnulirra), Koncz Judir. 
Weisz 1\)01 \'kn rJ~ nuür II), Bar/Illis teslvúek, CSI/cri lesl
vérek lIjházi Soós AllilII (rnindh6rom rebru4rrn). Izso 
Lh'ia (márdusra), Bllfim János. tlarf" Árpád. dr. Fejes 
József 50-(,0 f-t, Fodor Ldstló februdrra 40 r. ZOIJOmcf 
Gl~el1l1, Boz6k}' l.eo, ( mindkettő m6rciusra) &l-30 f_l, 
I ' arclfdi Zsolt, (Iebr.uri rr ll), Nelllc~ Mária (m6rciusro), 
Ol/spAr Annus ~9 Ilonka (februtlrra). Pói Jsrv4n, Kcpes 
Addm es Andrh (mindhdrom mdrdusra), Rónlli ~16ria 
(fcbru6r- m4rciusta), Bl1loi KAtoly (márciusra) 20-20 
I-I, Odspár Norl és Ilonka (mlndkertó jllnuórrn) 10-10 
I- I. 300 drb konlercnciás tc"elczólap (10 drb á 6 lill.) 
L P 80 f. kiegésli léslll 60 r, ösnesen 321 P II IcsulObbi 
öss;:.egcl houdadvlI eddigi gyOj[~lIllnk 632 P. 

S:;u::abrnh6nll plhellőre meg alán lo"ak: tvi 
20-2(} P-l IJurjtf" Ferenc és OfönflJ'ijssy SJndor, ~vi 
24 P-I Rcdig~r ödön, hllvl 50- &0 1-1 Fodor Unió es 
Wt'iu lbolykll. Illlvi 10- 10 f_1 Odsp.fr Nod es Ilonka. 

D r. TIHAN YI 
G YÖRG Y 

UnIó 

IllanlilIIlilII ""Ind 193/;. máju. hóban. 

ti o l ~.Iy\k )01011 ... ,.,n ~,.~... 6'011"0\0< . .... 1 

A., T~mplomokban : 

V., KohárY-lIo4. (ifjusági) 12. d. e.11 J6zan Miklós 
•• 5,19,26. • Barabás ISlvlin 
• • Ihllhllll,! 30. • • Barabás Istv~ n 

IX., Rtlkos-u. 3. (Ihl111UI) 5.;12, d. e. 10 Darkó &:la 
• • m,26. • • dr. Csiki G~bor 

B., kör zelekbe n : 
VI., GÖnlb-u. b3. el. i~k. 
X., I. J. r. III" fr.t IIIWI. 

12. d.u. 4. 
5. 

• o 

Barab~s Is tv4n 
Dark6 Béla 
E~dő János o • 

C., PeSlkörnyikcn: 
CSepel-Tcmplomt~ri 

pol~Mi iskola. 
Kispest_\\ ekerletelcp 

II. sz. el. isk. 
PS1.terzsébcl- Erzsébel 

ulca el. isk. 

o o 

Psztlörinc-ÁJJ. lelep 
Kulturhát 

Rákospalota-"'~v . 
lelepi iskola 

O., VIdiken : 

19. 

12. 

12 

5. 
19. 

12, 26 

5. 

• • 

d.e.ll Erdő János 

d. u. 4. JÓzan Miklós 

o o Erdő János 

• o Darkó "", 
.d.e.tI Pethő IsII'!!n 

d. u. 4. Barabás I Slv~n 

Debreccn- Hat\'an-u.24. 
Uniltlrius Imaház 

FOzcs~yarmal (B~kés tn.) 
Umtilrius le lllplom. 

5. 

5. 

. d.e.IO dr. Csiki Gábor 

'I. e. 9. Józan J\\iklós 
• o 

Györ- Kossuth. ntcai 
ref. templom 

Kecskem~t-Ref. 
lemplom 

Nyíregyháza-Evllng. 
iskolilk diszlctll1c 

26 

19. -
12. -
26. -

o • Darkó Béla 

d.e.I J Józan Miklós 

• • dr. Csiki U4bor 

d. e. lŰ Józan '\\iklos 

N_ B, AI!rJllltott d41umokon Urvacsoraontás. - KOII
firmációi ünnep a Koháry-ulcáball májlIs 30. (Áldozó
csUlöTfök) d. e. 11. Előzó napon (V. 29. szerda) 
d. u. 4 órakor kikhdezés _ előkészület a templom
ban. Oktaltls a Husvét ul!rni "as4rnapokon déli 12-1 
a lelllplOlllbnn. - Ej!yházi enekpróba nlilldell kedden 
d. \I. (j Ó. a Misszió Ház lemplOHlában(IX, RAkos·u. 3. 

) 

Könyvek kötését 
II legeg)'s1.erlilJlJlöl fl jeg 
diszesebb ki \·itelben, jutB 
II,Y0S al'lJ1\1l \'úllalj,1 • • 

TICHY REZSO 

• 

köuyv kötő 

IX. , Márla Va léria-telep 
61 /359 b_ 
I~ev(l l ezölr\p hj\'Asra jövök. 

, 
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