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Egy kisfiu,
eg}' Mva unitöriu s gyermE'k a karacsonyi iskoIlli szünet idejeben a székesfehérvá r i árviI haz·
ból elindulva felkereste ne,'elő sziileit eg}' pestkö rnyéki városbuu, hogy uál nk töltse a kan\ csoll)'i ~zent ünnepeket boldog örömben és megeli>gedNlségbell. Eddig szól a hir, amely ben uinesen semmi 1: iilönös, semmi emlitésre mélló és
ugy h\tszik - elsö szem pillantásra - hogll' felesleges róla l'ezércikke t imi. De ha a hir mögé
tekillIünk, egyszerre beli'ltbatjn k, hogy semmi
sem méltóbb megirásm, miut ez a kis szürkének látszó esemény.
Ezelőtt

néluln)' évvel ::to mi kis ánnnk édes
anyja meghalt. Ugy halt meg szegeny, hogy
u tolsó ölelésé"\""el lléhé.ny hónapos kiilfint szoritotta ruagilhoz. Az a pn három gyermekkel m agála maradT, KettőT menhelybe ndoa, a legnagyobb fiut, a mi kis n t\'nll ~ at magfmál tartotta ,
de mint kesőbb kitiint se étellel, se ruhával
eHat ni nem tudt a. A fiucsk a meg 81lsja életében tÖbbször volt fenn az egy ik dr:íga lelkü
unitáriui: papnénk lul;i, snn segitségért. S mindaml}'iszor kapou, amit leheteit. Most, mikor nagy
nyomorba j utott , u. kis árva gondoltl' magAbllll:
elmegyek és elmondom az en szomoru sorsom '"
p ~p ~lel1 i l1ek. S meg is tette, amit gondolt. A pap? e l~1 sl:giteu rajTa, hogy ne segitett "olua. Egy
IdeIg. magánál InrtOtta , majd egy hatg.yermekes
8zegeny llllitilriuiI családnM helyezte el ahol
élel mezeseről és ruháza tt\ról nevelő Szü!;i gondOSk~dtak . az IInit!\rius nöszövetséglÓ] nyert nevelés: segely fej ébel\. S azlall még jobbrn fordul t ~ sor~.l. Emheri :szivek kijárták, hogy felv eg.~'ek a szeliesfehen 'flri é.lIami ar vabázba s ne.
velJenek belóle derek magyar embert, jó polgiLrt
• bazI'mak.

S most, a mikor az els ő ar vahiu:i karácsony
beköszöntött, a mi kiS fiunk bé.lasan gondolt " iszsza azokrn, aki k nem hagyták elveszni, akik
nem hagyHtk e lzülleni, hnnem m egmentetté k az
életnek, a becsületes em beri társadalomn ak. Viszszajött hozzáju k, hogy megmondja: jól érzem
magam s ki vanom nektek, bogy lsten ug)' Mdj on m eg benneteket, mint ahogy ti engem szerettetek.
Akik ismertük nz egész történetet, nekü nk
elbomii.lyosult egy pillanatra a szemünk, mert
tud tuk, hogy m elJnyi küzködés, menny i reménytelenség és megi:; mel!nyi bizalom rejtözik mögötte. Láttuk a. kisfiut ~\ nnak idején lerollgyolóclvn, lati uk a drága lelkek aggódnsat és szent.
türelmetlensegét, amell)'el a gJ'er mek sorsit.nak
job bra fo rdultát siettettek. Lauuk a nehezen, de
mé~iB boldogan összendott fillérek g,y iilését,
a mellyel e~y lélek menekült meg az lsten országIl. számár:!. S karácsony szent ünnepére kesziilödve arra gondolt un k: Istenem, miért nem
liJt!ak ugyanezt azok az u nitil.riusok is, akiknek
a gond\' iselés bős égesen adott, de a kik - amikor emberm en t ésről vall szó egy fillért sem
adll1l k. vilgy ha adnak is, nt oly csekély, bogy az
Ég i Szeretet SZ!Ímadó könS veiben nincs mit fel·
jegyezni adomáu}'ukról.
S a másik gondolat. nmely lelkünket lI?J,&nekkor eltöltötte , 1\ következő volt. A mnl Ma.
gya ror~zagoJl \'alam j,'el több, mint hatezer ~1\1 tit.rius lélek el. Enuek körlHbeIül egy sdzaleka,
vagy is hat\'an lélek oly an. nmely teljese'.l elhagy atvn , mint gyermek mellhelyekell, árva es szere tethllzakban, m int öreg szegollyhá2alkban 1~1I
geti életét.. Ezek 8 mindenkitől e~hagyo.ttak,. akI kre csa k a jó Isten visel gondOl t:S az lstelll S.lÓzattól megindit'l'B a mi lt.Idotr lelkü lelkesznemk
es nószövetségi aS9"lOnynillk, ezek az elb 5g)'ot'
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Ha igen, akk:or nem vagyunk rá méltók ,
llOgy Isteu napja (eljöjjön rank, Ilem vagyunk
méltók arm, hogy mcg uuitáriusoknak nevezze·
nek beulllinkel. Unitariusnak lenni azt jelenti,
mint hinni at egységben, De nemC3ak Istennek
egységéhen, hanem al'. ember lestverek egységéhen is, Ahol hián.yzik nl'. emberszeretet, ott az
unitárizmus csak névleg van meg, csak papiTon.
Kilencvenkilenc szúzalék! Ne hagyj uk elveszni őket, az egy sr.:\1.alékot, ne hagyjuk elveszni azokat., aki fel énk 1I.\'ujtj ák kezliket, azokat, "kik lsten utan, mar csak bennlink bizna.k.
Ne merje mondani senki azt, hogy elég volt a
koldulásból . Ne merje mondani, mert istenkAromlas bUnébe esik. A szegények az~rt vannak.
mert mi b(inösök vilgl'unk, mert egyesek többet
tnrtannk lefogvn, mint megilleti öket. Ez mindnyajunk biine cs nem az lsten szeretetének hianyil.. Hn lehat biinösök vagyunk, nkkor igyekezzUnk jóvá tenni mindent uzzal, hogy legalil.bb
lsten szegényeit n6m hagyj uk koldulni. Ne hagyjuk kéregetni öket s meg fogjuk latni: Bohn halasnbb Bzivek ru nem ukadunk e földi életben o
mint uz ö"ékóre,
S azután dolgozzunk azon, hogy egyszer
megépUlhessen a haj lék, hogy ne legyenek köztUnk szeretl:lIinkböl kilfUlzi tottnk, ne legyenek elhagyott ILrvák, menhelyeaek, koldusok. Qh hn
valóra ,'áinn ez IIZ álom . l\ Szeretet álma. bi~
zony" legszebben uz 1111 1\11.\'0. mosolyogna a
melU\)'hen , nkluek nz árvájl\ II ktlrflcsonyi azent
Unnepen IL hála hl\lIt!ától ind it v!!. szerettei köré.
be IUI~,uórke7.e u , L?zén n mosolyórL érde mes itt
IL fóldon dolgozni, .OkuL rúr"dni ós sokat 61dozni l
906n B6.J!fó.

Veréb az lsten házában,
b/en min(len ember számára tartogat lIalami
jót. E.IIY hó'lapvat eze/ölt templomunk cgyik kitört
abÚlkszcmttl keresztill bejutott G templomba egy
veréb. B ejött magG sem ludlla miért (lZ Iaten
hálába. Isten vezeUe oda, nwrt valami jót tartogatott a templomban a kis madár számára .
Odakl;'''' m il/den! lehervusztoU már a hideg öSti
lehelet, ., tlem adott kenyeret a mc~6 már, - sem
a kert a: éhes verébnek. De tleUI tudta smki, hogy
milyer. titkot r ejt, hogy milye,. titkos álddp! órit: a
tempw,n a verébnek.,. sellki se In tudta, csak a
miudentl«l6 [ste, •.
B ejiiU a ~réb és $terte rC1Jke<htt és meg/alálta, amit II templo m rejt.ett. M ikor odak/inn mcir
megfoutottan, kalá sdalatml, vagy ujjal vetve állotlak a (aUek, mikor a kalászaratásnak boldog emléke is elstálll amele.,! nyáTTal, ae Ur asztalán
egy Wi virágnak szánt kalálzbok réta tUU egy vazában .. , Egy bokréta buza, kaldszosan , .. összel ..
Solla tie'" gonelolt álom egy éhes madámak. Aratás idejblek gatdag ~S boldog szép emléke, mitlt
lIalóság a templomban,.,
És aratni keulelt a kis veréb, boldog csiri1>eléssel napoko II at. M ikor , elfedet /eul, - köny nyes leU a steme"'. Egyszerre világosan láttam,
hogy méq egy oktalalI áUat, egy veréb s:ámtlra is
h«l j6t nyujtalIt egy te,nplomban lsierl, Memtyivel inkább tart jót egy lélek számára a templomban lsteN.
Az ember szdmara is vari ott egy kalán
bokréta, ,. 6h '&em csak bokréta, - egy kalászlc nger az éhes emberléleknek , .. de '&emcs!!k bl/:a uz,
hanem keny ér a jósáy ,a éh.e!e'l váró lelkehIek.
gyölIgyiizö fOTTtisvis: a bá,talt6l kisúkkadt, scomjacó s.fivliek, meleg ruhp. abeiii didergö lé/ekl/ek,
szép IIlom a got/dok/ól aludni ?ICm (wló embemek,
arany:!játtdék a ste.rTénynek. " biztos }wjó a me/mybe a gaZllagnak. 8 m i1Ulc: ott lia?' felflalmozlltl
egi' kiinY'lben ,."l templombati. ,. ih·ök táv/dMk, egy
b::akdtisz trm,,!cr az Ur a s:/alán, .' a biblidb(UI
(I
U/ekmadrírkthw,k - Ocudag, boldo." sz/ire/elést
tart/lat lalJjai?l(Ik kertjébe" a Wek. .Vi"de/, sza!;a
egy uiil6lö, mitldetl betlij/: egy szöl6fiirt, amelyböl az ó'rök élet édes ltI!utja csordu l .. . clB kim:k?
.4 biblia fila is 1lUgyoblmJs:t a temploIIIi UrllS:/fl{ok d isz/: , ., Pedig eu Ur mimllHl Bmberlélek suimára t(lrlogat vCllami jót a ItJmp{ombarl .. , egy
'gében IaM", cC/gy eSII/,d" I!!IY s:óbcltl... 1 'e!/t'érem l Ne legyii nk iigyetf,uebbek a te lll/l/Qtllbfl Iét'elU
kis ok/Cl/an l'e réb/I~1 1
Bird I,ajos
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"!unkái s.... káig hatottak még halála után ;s sOt
~~S HoJJ~ n.d'il hatiirain tul mindenUlI, ahol;z ürc~
Illt~alll \"1t.a k hetyelt az ~IO hitet. az I"ten iránti
SzentAbrahámi Mih c.\ly
o?<wdáshol s1árnwz6 JÓ cselekedetet keresték
1 11l1~bOf(' h a luther~nu s és.kátvi.,isla '.a1ajon is/.:yö~
1683- 1758.
kerct vert u. n. ollhodoxu'wal (az Igaz hitelvl'k
Buda fe lS1.abadulilsa fl lOrok oralom alól nevezetes kma.ttisáv"l) sZ('lIIh"n azt tartolta fontosnak, hogy
1<Íltozás f jeJcntcU az crdPlyi m agya r fcjedel"mség
? hlh h!i~lak s fOkep az evangeliumnak nagyszertl
életében is. Apaffy /llihály fejed elem. d ,· még inkább Ig~.zsáJ.: :u. a ker:csztény /eletbe titvitessenek Epell
tanácsosa TI-leki A'lihály belállák, ho!-')' Erd eI\" e~ert ko.:tulte mll1d~zo l; i* a larwkrlak a fejlegetöbbé fenn nem tartható. mint öná lló, magyar sct, amelyek II bihli<iban nem találhatók. neveze_
Jlcrmcti érdekekel ~zolgá16 fejedelemség s czért tesen a szcntháromságot. a Krisztusra vo!wtko7.ó
n1l'ntették. ami mé!!' menthetö vol t : hecsUlelcs bonyolult tétctekct, aZ 'Jlrvacsorá ak misztiku ~ érCg,I ezmény! akár/ak kötni II tOrök felszabadilÓ há- t eI1l1el~sé!,. az ember megigazulásara vonatkozó
boruban gyozelmes I. Lipót császárral. Igy jött elmélell "ltákat stb. Ugy,makkor erOsen hang_
létre 169 1-bcn a Lipót- féle oklevél (diploma leopol- ~úly,?zta Jézl~ s erkölcsi kövctelményclt és a Jézus
dinurn) amely papirosoJl ug\'an biz!Ositotta a kis rránh odaadasból szarmal-ó gyakorlati keresztény,iIIam fil ggctlcnségél. de Hahsb urg uralom alat! s ségét. A teologia ilyen átalakitásatól rcmélle a
elismerte a v,111ásfelekczelck szabadságát is, de keresztény eg.Ység é~ a felekezctek közti békesség
gyakorlatban éppen a protestánsok kiirtására tört megvalóslllását.
az uj németbarát l>ormányzat Eitől az id ő tól fog. Szentábrahámi harom esztendeig maradt Holva az unitárius egyház sorsa, amel\' elég keserves lan~laban s. tz alalt a7 idö al.alt magába szi\1a
volt a református vallásu ncmzeli fejc.delm ek alatt kor~ n a k e~esz t~ld omal1yosságat, de legnag}'obb
is, most egyenesen elviselhetellenne változott .
hatassal ra mégIS csak a vele kongenialis 11imEzekben a szomoni időkben élle gyermek- borcl~ vo!L ~mikor három év elteltével hazajött, a
korát Szentábra h:irni Mihály, aki 1683-hi\n Város- harnlHlckét c\'es hatal tudóst rögtön alkalmaztak
falvan, Udvarhelymegyében sz/Iletet! régi papi csa- a főtéri unitárius fő isko lán ál tanárkepen.
ládból. A ~ zíl1 öi házból hozta nagy ielki buzgó·
Azonban ekkor már új felhők tornyosultak :'lZ uni_
ságát és vallásos fogékony ?ágát, amelyet a ten- tárius történelem egén. A katolikus-német korgernyi szenvedes csak megerősitelt ben ne. Azok mányzat megw ka ita . bogy Erdély föv~\rosának fOkOzill való volt, aki k szamára a szenvedés a leg- tcrén az II nitáriusok gyOu}'örli temploma és föisgyorsabb paripa, amely a tökéletesség hOlla felé kolája áll. 1716-ban egy SZOl11oru napon SIe1l1riile
röpili öket. Tiz éves gyermek volt a mi h,'l sil nk, katonai fő pararlcsnok katonaságga l szállta meg: az
amikor 1693-ban a Lipót-féle oklevel kigun.\ olása- unitárius épulcteket és minden alkudozás vagy
képen az új erdélyi kormány az unit<'i riusok ösi tárgyalás ;,élkm egyszerUen erőszakkal kiiiriieue
i~koláját, amely KolOlsvár Óvá r Ile\'U részében azobt s átadia a katolikus egy h,h, tulajdonába.
állott, el\'etrc s azt a katoliktls egyháznak adta át. A kiliritésnél a zokogó diakokat az igazgató, a
Hkor még nem IeheteIt az iskol? tanuló; között, kolozsvári lelkész és SzentálJrahámi Mihály az alig
lllert késön végzett: 1710-ben, a mikor már a máso- néhány bónapja tanító fiat al tanár vi;.:asztalták.
Az unitárillsoknak ez időtől kezdve nyolcvan
dik iskolában: Kolozsvár föte rén. az unitárius
templommal (a mai szl. Mihály egyházzal) szem- esztendei!! nem voll templomuk KOlozsvárt, hanem
ben foly t a tanitás. Iskvlái végeztével az ifjllember magánházakniii tartották i stellti$zle!t:I~iket. Az i~·
egy előkelő unitárius embernek, homoródszen t- kolát egy hónap t111l \va az egyh<i.zl,üzség egyik
mártoni BiT6 SámlIeinek lelt a titkára s ebben a házában nyitolták Illeg kilenc taI1l1~?Va!. Ezt. a
szörnyU napot az igazgató nCJll soka 19 éltc Iul:
minőség ben kitilnő egyházpolitikai tanácsaiért a
1720-bMl meghalt s ekkor Sze.lIlabrahámi !e.tt az
főú r annyira megszereUe. hogy saja! költségén
Holland iába killdte tanulmányutra. Igy kerüli ki iskola v ezetője. 1724-ben pedig a kolozsvan lelkészséget is vele löltöllék be, miután .az addigi
1 7~2·ben Sz?ntáhrahámi ahba az országba, ahol
egcsz Európilban egyediiI voltak olyan leologusok, lelkészt (PJIj"i ?'si.'1momlot) pilSpö~ké va!aszt.o ll~k.
lelkészek és egy házközségek. am"lyek rokonszen- Ugyanekkor az egyházi fŐJegyzőI tisztet IS val!il1r:
veztek az. e l:d~lyi unitárillsokkal. Egy kis relekezet. nyomták úgy, hogy csodaI llI való a munka~lrás,
amellyel ennyi feladat ot azokban a nehéz Időkame1~ a kalvHllsla egyhá~ról vált le, a remonstránsok
egyhaza volt az mely minden odaérkezö unitárius ben elvégzett.
,
lelkészt sziyé~e öleli s nem egyszer a szegény UlA hármas tisztséget (igazgató. lelkesz, cgydözötl erdelyl testvéreket anyagiakkal is támogal!a . házi főjegyző) egész 1í37-ig h?rdo~ta. Ez aln!t
1712 a szomorliságnak éve voll a holland idö alnll még irodalmi tevékeny~eget IS . folytatott.
rcm.onstrá nsok számára. Ekkor halt meg ugyanis Dc még milyet! Olyat, amely dIszére valnék holegyIk legnagyobb leologusuk. az e\'angélillmi lel- dogabb időben élt embe.rnek is. De !.lg~·I:\t~.Zlk,
kü.~e~.nek egyik legysl.ebb példánya: vatt L1mborch Szentábrahámit a szenvedesek teUék naggya, SZ I~J~
F,!'ol), amsterdami teologiai tanár. Szentábra hámi e mberfeletti\'é. H ivő lelkének, mély ér7.el~lck e
mar nem kertIIheteIt !lZ élö embernek hatasa alá, telt szivének, Istenhe él>iJell életén.ek . gyonyö~~
<:sa~ . ~önyv ei lephették meg és nyUgöl.hetlék le emléke imádsdgos/djlll/t"C, amely az Ul11!j~1I1S0~ leg
a1: IfJu érdekiMéséi és mély vallásosságftt. Ugy.Hlis kedvcItebb áhifa!Os könyve mi ud a mal naplf 6
Azonban a hivó sziv ugyanal,kor goncIbi od
Llmborch nem 1I\ul6 jelenség volt a teologiában,
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A .r;~a~;~~ s~~~k ilyen nagyszah.isu teologull .r~n.d

f1~~m volt Ennek oka ill, hogy az wu.tanzszere ~V I száz~d beli fcléleszt6i mind pr6r~lm .Iel~m~ akik' megragadllak és Hlzel nek. dc nmes HIclilII

'é~ alkal muk, s6 t hajlam uk sc m, hog~ <IZ. egesz
teológiát felölelő n~ti\'et. al kossanak. DáVid Fcrcn~
nagyszárnu irásai IS nllllg egy-egy, kérté'ősel ~O!;):k
'UCk

lalkozna!: csupán s ebben a rc Drill . Cl III SI
na
lrófélájára: Lulherra emlékeztet. a klh~z hason·
lóa~ lő sem alkotott ponlról·1JOntra kidolgozott

teljes rendszert.
Ez a munka az unitárius egyházban Szentábrahámira vart. Amint Luther, a próféta mellett
ott álli Melanch ton. a mély g'(lndol kozflsu és ~l~l!y
hitil tudós, úgy Dávid Ferenc I~n.goló prófccláll
S1.elltáhrahámi n a~y s1er(l leologwl rendszerezése
egésziti ki. Ugy.emelkednek ök kette n az ég felé,
millt két hegyónás, amelyek egy és u gyanaz~n ~
tal p Izaion állanak: az unitnrius hitnek evallgéhuml
grán ilszi kitt já II.
A nagv hivő és tudós S1:entábrahan.li teo.logiai gondolatait egy örökké lmes munkaban Irta
meg Sys/erna {]/lilllJrsae 1'hcQloqiae CAristiallac
(Az egyetemes keres11ény h ittudo1llán~ rcnd~zerc)
cimel!. Ez a nnrnka latin nyelven Volll lva s "'ppen
ezért a mi száz<ld nnk elejéig hozzMérhetetlen volt
a nagyközönBé,gnek. Dertsi Klirolll, a megboldognlt
e l ső budapesti 1cl ké ~7. forditotta le magyar nyel vre
llgy, hogy ma bárki elolvashu lja, még pedig sok
haszonnal ezl a gyönyöríl miivel.
Ilyen naJ!yará nyu munkássága és tengernyi
elfoglalls..iga közben érle egy háza reszé rő l a nagy
megtisztelletés: 1737·ben pílspökké v.:':lasztolák.
A pUspöki hivatal akkor, azok közölt a körlilme"yek között nem nU'gkönyebbUlést, hanem még
az eddiginél is nagyobb terhel jelentett számara.
1740-ben Mária Terczia lépett trónra , aki annyira
irtózott az ul1itáriusoktól, hogy a hozzá érkező
országos köldötlségck'-"ól az unitáriúsl soha sem
uocsálolla maga elé, Csak éppen viselt nag:.\' hábo~ui költsegeinek fedezésére, szeretle volna az
ullltáril1sok alnpitvúnyi jövedelmeit is kölcsön
yenni : s ezert leiratlal fordult az egyházhoz. hogy
Iratt assn.l~a k ös~ze az összes egy házi javíIk. SzentábrahfllIH felterlesztéséhell fel sorolta az összes uni·
t~rius egyházi .alapitványokat, amelyeket nz unitanusok lIagv fejedelm ek től kaptak. S azulán hozzá
tette. hog y mindezek cS(lk t-ollak, mert millde1.e1< elvcteltek. Ig)' emléke~telte " kirfil.vnct apja: I i I.
Károly könyörtelen IIItézkedéscire az uniláriusokkal
szemben.
.
H uszone~y évig viselte a I)ilspöki nehéz
hs~, let a legv;ilsagos!l~~ idő k ben. Meghalt 17SS.ban
75 cW,S korában. SlrJa a kolozsvári t c m clőben
vall mmtl a lIlai twpi~. Egy IUrtónetiró steri nl
,eszének oly nagy emlékeit, mint 0, erdélyi hit4

u.

rokonaink közill lán se nki scm h<ll.!yta fenn .' Aki
az imáds,:\gos kOn.\ vét valaha is olva~ ta , hoz·láte·
heti e rnegátlapilushoz: ekkora sziv ke\'és dobogott IIgy ali Ullitúril1S egyházban. mini az e!!.\etemcs kereszténységben.
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MAI KÉRDÉSEK.
K risztushivö zsidóság

-

Elóuilnk fekszik c/ry könyv tCriS7.tus keresztj ével és l\ mózesi törvénytáblo.kknl 1\ el m·
Inpj fl1l, amely eddig 1\1. egyetlen komoly fdelet n
zsidó~ag rész óről azokr'l ;\ fdh ivll;>o!;rtl, IImelyeket :1 keresztcny egshú7.ak e ~yes fOI)ll pj!\i Intéz·
tek ti z, idósilgho7. megkeresztelésü k eéljilbóL A
mi unitlnius egyhhzunk mi nd ig tllrt ózkodott !IZ
ilyen m07.g1\lmuktol, mert tiszthban \'01l1l1lk vele,
hogy 1\ r.sid6 proble ma nem n kereBzI\'ir.zel oldódik Illeg, hUllelll n 7.sidóshg őszinte , l\ ris1.I IlSbll
\'ete tt hite fogju hozn i eg.' koron 1\ gyógyulÍlst
W'y 1\ zsidósá". mint 'I hdogmló nemztHek 91.11n~&m. Mi inklrbb e!ml; mosol)'ogtllnk II . t érilő~
fOpllpok nugy bu zgó~úgáll, hiszen ugy is tudtuk,
ho",)' egy 6,.zi Ill6. igazt\n hivó (és 1Iem IIIl,Vngi
el6tlyökert, kitcl'ö) zsidónak hit\un teregetik elő n
dogmll.kllt , 1\ zsiu:H1 :llyak vég zé~eit, ll. "s7.enthll.rolllsng n"gy titkail," mert jól m OI (Ijn II i!zerr.o:
~a zsidó ember nehl'zen fogutl;:1 el n Ilognu\kban.
S7.t'rtl1rlasokbnn megrögzített keresztény hitet, de
szive megn,\'ilik, értt·lme llleg\,jlflgoSotlik, h l\ Jé·
r.us I{ri S ztll~rll , mint (IZ eg,velemes szeretet kép_
viselőj é re cs hird előj ére, tau il!'\sallllk minden ed·
digi tunitnst fdiilml1ló mngflsztos e rköl c~i lll rtnl·
mi\rl\ lI Z egyénisc" fejlöd ését, 1\ szuulld"fl g és
sZIlI.m'delvlbeg sy,e~lpol1tj1\it szem elött tnrtó in\·
nyhra cs Messiá!! voltám l't\m l1 ll~t u llk." 1\ dog·
mákklll es zsinati vcgzésekkel sze mbeli nemes1l k
fl hi\'ö zsidók viselkednek igy. hnnem s7.nzadok,
sót évezrede k Ót ll igy viselkl.'duek :I1l ó::keresy,·
tény cgsszerliseg és 'e\'lI ngeliumi s~clh'l~l kCllvise·
lői: nr. uni táriusok is. BiO mert nil tudjuk, hogy
mi az igazi értelme Jézus Krisztus 11l11itA~ninak
es életének SOhUIWIll Ilitt Uk cl, hogy IIZ IgU1.AII
mcgtérö y.si~ló jól ér~zze Ilwg4t J\ do/!~uitikuS!,
sr.e ulh á ro m sng·hivő, Z::Iinnti ntynkkul teltteH ~e
rc!!ztenység somibun. Most végre l'gy hll ~ gó kns~.
tu s hi"ő ZSidó ember dr, Fiilcfes 1). IJusö me~ IS
irta ezt egy könyvuen, amelynek ,ci me 117?"?S e
ciklmek 1\ cimé vel s lImelyet mi ug,y teklll tünk.
mint lIZ egytltlcn uCCl;iiletes, ószinlO és iga7.
ha ngot u zsidókérdés bomlott zUrzllvurflhllll.
A k ri!'zt us hivó zs idÓSág
eszméje

Mit jelent ez II furCSlI p:lfluloxkt'mt ludo
szó csoport : k r i szlu s h i vő zsi l1 ó~ttg? ~\ !!~I.'.rző
szerint jelenti azt, hogy z~idó lótere hlllZ hm'y,·
insulin őt \'lIllja Me,,:;iasfl.nuk s U1. Ílj~zövcl~cget
épp úgy hitbeli forrfl.sJ\nllk tekin ti, mint uz ószö'
vetscget,
l~ un ó l egy !l~e riihuen ca vi11\gosl\hball :llil:;hll
lehetne kitllzni Jl zsiflósflg lII e~ t ó r 611(' lwk progrnmjfl.t. Ir. lhin rli IIz t, hogy vll16ha1l Jcz us I'ott II

Me ssiA~, ev. ut egész eVlluglllium lényegc. Ha az

cVBngelium vulóblln egyetemes érvén,YU, vugyia
nliud en Ih:mzethey, szól , nkkor n zsidó~úg sem
vonhatj" ki magát nz isrcni hivás alól. De amint
sem fl görög, sem a római . sem a rrn ncia. sem
ti mngyar el nem .vesz.iteue
n ~m zeti m ivol~át
uzért mert kereszlennye le u, mIé r t kellene epIlel1 ~ zsidónak elveszitenie fuji eszményei t, megs"entel t nemzeti örökséget? A zsidó eppen ugy
hivalalo.i uz eVllngeli um királyi asz tJllá hOZ, mi nt
fl. magy»r vagy fl. német,
de ugy is hivutalos,
miut zsidÓ és nem csak mint a sszimilált magyar
vagy német.
E ~ t kell végre mindenkinek megé rtelli, zsidónak cs nemzsidónak egYIIrán t, hogy eg,', má.sratallll hasSII.IJllk, lsten orszagában. Ehhez azonban
még sok i dő, sok szenvedés, so~ félreértés,
sok testi· lelki nyomoruság ke ll. 1·lLszen ennek
clófdtetele a", hogya) a zsidóság "IJClióban
kri8? tu:ibi\'ó legyen, b) hogyanemzsidók kig~ó
gyulj"lIak I!g)' IHlgy ~eteg~eghől, an.elye' épp~ n
a KrÍtiztust nem hLvo zSldósag okozott nekik.
Mind a két hdletelt a szerző abszolut tisztán
lát.ja s ez a m9.sik Ilag,}' erdeme
Mibe n áll a Kriszlush ivés?
Erre :~ legjobb fel eleteI az e\'u.nglJlium egy
jelenete adju. meg. Az, am ikor a %ebedeus fiainak
!lllyja azt keri JéZUSlól, hogy J eruzsnlembe erkeztekor, mujd ba "iraly llls?, az ö fi ai Icgyeuek
g

nz első a Jlammiu iszterl' k. 8zÓ\':1 1 ura lko d nsra számítallak a Zebedeus fIUk , de J ezus elutasitja öket
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s ig,\ szól tllllltvau.yaihoz: a ki nagy akar köztetek lenni, legyen a ti 8zolgatok.
Ez az egész evangelium értelme. Nem uralomra törni, hul1em szolgálatra, a köznek a Iazatos szolgálatara. 8 itt VUll az, amit a zs i clósá~
nagy ré ~ z e ol)' ne hezen ert meg. S ezért lesz
nehezen a zi!idó krisz1Ushivó. Ugy ull is, barmenynyi re iB el voh nyonl\'lI a zsidoság századokon
kere ~ z l UI , a zsidó eró~en kivftnta fl hatal mat, az
.uralm" l. 8 amikor a XIX . szazadban végre fe!S?~ b lldul t, II hiéheze n .. k mohósngftval vete tte rá
mat:st a pénzre, kereskedelemre s mindenre,
amLvel ImtaJmllt Ieijet szerezni ebbcll a vilftgba ll.
]l:.zz~ 1 azut:\n kifejlódtek a ?sidósuglJak ama faji
hLb/u, IImel}'e!;.et minden komoly z!lHló IM, sót
IAjla.I.: "a pénz tu lzotL szeretete, a lu:w svligy es
flo fUJL onzes. a mely már nz egyetemesség rovásÍlra megy. S mindezt nngyoll jól lá tja maga a
s~erz~ is. Ezért !{risztust kere ső 1Lcpónek ezt
aJánlJa: "A zsidó nép vezetőinek, prédikálot'aillak
be kelJ Jlt.tniuk, hog.y l\, zsidó népnek !!zUkBége van ann, hogy életébe több lemondast és
egys~e rli 8éget vif;yen bele és hogy mIlgat függetlenne teg~' e a pellz, az anyIIg hatIlI mától " (121 :.)
A ~zertó látja, hogy a zsid,) nép egyik nagy
baja tlz. hogy nincsenek földmiivesei aki k lIem
merkanhl lélekkel z~amsn yoljilk ki a' földet, hl\,,lem ugy raga'd7.koutak II föhlh Öz. mint u. hi vő az
s~el!hcl,. "A legnagyobb baj az " 011, hogya
Sldo nép elvesztel1e IlZ éltető ulIynfulddel, n jelem és \I. lélek fejlődésére jótékonyalI hlltó Icrmé .•l'. eLttl va ló k\iPCsol ... tát. ,. 'l'o\'ábbá "1l z ~ i dó
népnck mcg kell baritkoznia. 11 fizikai munkával,

f

meg kell szeretnie a rögöt és azon kell lennie
h~g.\' a mUllka

k~~?~~égében

az ed(ligil1él n ll~

A'}obb mértékben jÖ1J0l1 létre il fóbbl nlpp,1 t'Dld
bil.rmonl~us e~güffmük&Ns, .. ~ (122 I.) Az, hogy II
ZSIdó Ilep ma gazdag, mIg mss népek IIzegények
n~~ ad alapot arra, bogy a zsidó nép magá'
kulonbnek (elválasztotlnak) tar tsa, e7.ilr~ vigya?lli

kell, hogy "a gyors f?uz dasagi érvényesUlés e!l
gazdagodás ne nyomja el a néll erkölcsi ithny_
zMát és a beun e szu nnyadó eszményi crtékeke~ .
(~23 !.) Bi~on.v , bi?ony .n~gy igazságok ezek, de
bat ki tudJ ll, hogy a zSLdoság nagy tö bbsége mik~r. ébred c nnek .tudatara. Egyes tiszteletrem6!tó
klvetelcktól eltekLn~ve, alig liltjuk mindcnnek
nyomat.
. J\m,ikor azonban a szerző ilyen őszintén beszel nepevel, .ugyan~kkor ~em ~imél némely mo?ern ~. n. kereszteny kilenges' sem, amely
eppenugy elle nfe le az evangeliumnak mint a zsidóssg mai élete.
'
Fajelmélet vagy evan gelium?
E kettő közöt t kell valasztania a nemzsidó
népeknek, amikor a zsidókérdes megoldhsára
\'áll~lkoznak. MondanulI.k sem kell , hogy a f~\j
elm elet il mflga egész lllgatflg és bizonyitatlan
tételeivel a modern materializmus egyik dusan
növő hajthsa. Hiszen a lélek birodalma éppen az
ell e nkezőj é t bizonyitja annak, ami t a raszisták

hangoy.tatnak. A fajok kereszlezódeséböl alJnak
eló a l~gszebb, a lt.·gzseniálisabb emberlelkek s a
fajok egy m úsr!l h atá~ából jött Iéire az egesz emberi kulLura. ~~ i l ozo f{lIni aunyi, min' gö rögü l gondo lkodni, itéln i, annyi mint római módon jogot
szolgáltatni, h inni annyi, mint zsidó lélekkel Istenre tekinteni. És igy folytathatná.nk tovább.
Nos mit szól ebhez II fajelm élet ? Azt, hogy
vann ak fel!lóbbrendü és nlsóbbreudü fajlák. Példáül mi szegony turáni ak az alsóbbrenclü fajtakboz tsr lOzunk. Eppenigy a semiták is és köztük
a zsidók. Azt hiszem nem köszönj lik meg a modern tu dománynak e?t II vivm áu.vat, amely külÖnben is hatal masa n ellene mond a jezusi egyetemes, fa.jok feletti gondolatnak. Jézus n~m a
Ilacionnliwms ellensége, mert ez 8 Z emb~f1 St,,:
I"m egyéniségét ha ngsulyozza, amelyet nl1nd.enkl
szívesen elfogad. lsten is örül az () angyllhu var,
hog}' az egyetemes e mberi ig!lzs,sgok szin el.:r~
bomlanak il különbö z ő nemzetek eleléberl. 8 ml
se m tudu nk másk épen érezni és gondolk odni ,
csa]; nhogynn nemzeti egyénisé~~nk .azt megszabj u, De mAr azt, hogy egyelL1 JllJvOl tomnAI
fog\'lt mhst nl só bbren~iil.lek, é~tékte!cnebbnek
tartsak msgflllllllll, ezt t Jl t~n a krJSZW81 szeret~t,
amely RZt hinlcri, hogy mmden ember Idlen ~Ul
és igy üdvössegre vall hÍ\' 8t~a .. Ezért arnszl?:
mus evnngeliumellenes valami es csak ti szelJenu
jelJ er>U II1lcionl\lizm us állhatja mcg a helyét a
,
keresztény lelkek elóH.
Tcrmó~zctescn nzt meg kell enf;cd~~un;~
hog,V [l ,."ldd fDSt(tmUS (mert SIO zsidó flljJ. onz
semmi milli, IIlillt ép pen ez!) SOkllt ártor. a"nem
lIsidó né pe k érzékcnysc,I<énck s ~p~n e~1!~ek k~ve~
kezm ényei 1\ nem zsidó népek fJIJbJologull tulr.nsn.l.
Mind ezokből nz kÖvetke?ik, hogy" lll \lterJU. E. XIV. I

,

nlistn ra9~jzmlls be tegségének gy6g."ul~sa'p:\~hu-

1. ' mo ~u n fog h>lJndni t ovább IlZ em?erl torl ,ne],li, he'n. Amil\' mértekben Ic!!? :t zsulósfI/:. knsz~

,el ~II\"Ó \'ag.\;js ll. kö zuek, ~IZ cl1t!~",. clllbcn~églle_k
SU~lgálÓ leány». amily mérl,ékben kJltyógyu! a ZSIlÓ" IL hatalmi önzesUöI, ugy fO,$lIllk II 11"'111.:
~Si~óg nellck Iii alAbbhHg.\'I,i e\'angl'IJ u mcllen~s f'lJl
ó , 'Ukkel. S mer t ez bi:WIl.YOS, !I~ér t nu).;,y~eJell'
g I-;J..
,
a ~sjdó Ilep ellndulnu KrI-zIU:I
fö ~egu vo 1111 ,

"0'"

• ~

•

'"

ur"1ín S ezfl.l t:J I meglenne ag e.JsÖ J ~ Jlc~t aZ . ,[,a, a
n.~~rnIJanul is felbolygatott rIls)w~mus te~1.erelé!iel e.

Jlefo rm o k g ya ko rl ati m eg v a JÓsulás.
1';iilöJl egyllli;'a~ aka,r létreh?wi fl, ,\;risztll s-

, . . ,·,do·,"g? kerdezhell v!l1alo. Egyalralában
11\101.
'
'be tomori
.. ···t·
k
·ak
az
bo"'y
szövetscg
se'
n~l n .
,I;>
•
C" J
azokat n zsidókat, akik ~'alamel'y kcrc ~z teJ\y egyhúz tagjai es azok!l.t, akik ".~OI. k.e l"es.~ tclk('d(ck
meg ugyan, dl!. I{~!sztus?a!1 o~ZiI.l1.ell hISZI1C~ ~ a.z
Íljszöl'clséget cletuk zSH ~ orme~t~kill vBI!I~z. ~Ják.
J?, szö\'etség célja \'olua Je.zus I\rla~.tus eszmel,nek
es élelóIlek hirdetése a zsIdóság kurebcu . Sz~val
a zsidók veJlnék kezükbe a 1.sidóság cv!ulgehzálásM.
1';lIuél szebb missziót fl magunk részéről el
sem tudunk képzelni. A zsidók mis~zionAlják ön·
Illugukl\l s vezessék népüket ?z örö~ . cél; ISI~n
cs az Ó szentfia, az ember Jezus hnsztllS fele!
A M~lwyei Atya nagy szeretete legyen nlinden
jóakaratu emberrel ebben az Istennek tets1.ó, az
emberiség békéjét es test veri szeretetét szolgáló
Jla!!y mUllk l,ball.

A g rárkérdés ,

lel ki

problémák

a m asodlk ItJusa,,1 t é li kon ferenclAn

Január 3-án kezdödött az lI11ilárius misszióhaz templomában a leli konferencia, amelynek ez
alkaloIllln~1 az volt az uj vonása, hogy iránta szép
számban erdeklödött az idösebb nemzedék is sót
fe.lszÓI~\lá~\'al abban még tevékeny részt is ~e!t,
bar IllmdIg szem elölt tartotta, hogy a konferencia
elsősorban az ifjuság lelki problémáinak megbeszélésére van összehiva.
Január 3-áll délulán 3 órakor áhHato! lartol!
dr. S2G.b6 .ls/vdn, amelyet GyÖTri lStl;(ÍJmak, a
NemzetI FIgyelő szerkesztőjének elöadása követett.
~Iöadás~ban vázolta a szocializmus egyik nemzeti
1~I.leg.u Irányzatáuak, az angol rlI11nkáspártnak pohhkal vllugszemlélet és történetét a arra a követke:.:lelésr~ jutott, hogy a magyar szociális törekvéseket s. Igya:.: agrár lörekvéseket is szigoruan a
nel~~h érdekek sz~ m előtt ta rt~sával kell megoldanI.
hozzaH61ás után T!"till Ddsz/ó és
cl,.. határozott és mcgnem alkuvó
követeltek, amely nélkül - sze.
elvész a szláv népek
paraszt fogja az orszányolcmillió magyar helyét
cl a mai csonkaol"szág tel remélni, húgy ors:.:agunk

~-~

megmeneklll a szlÁvok állal előkészltctt éfI saját
nemtörOdömségünk által még erős i leIt pusztulastóI. A hzenkétmillió magyar lába alá azonban föld
kell. ezért sürgősen meg kell inditani erőlte t ett
n:enetben a tetepilés!. amelyhez szerintük _
ellemétben a bankok véleményével - nem pénz
kell, hanem izzó mag.\"a r haza~zerelet.
Másnap Borbély il ·,idOT hlrlaplrótartolt kö:mye .
kig ható áhitatot, amely után Szud· l vdllyi SÚ'ldOT
teolugiai tanár tartotta meg előadásál ~ a modern
ember lelki problémái" eimmel. Nagy Il\dással
vezelle vl!gig nagyszám u hallgatóságát a különböző tudományos áramlatok egymást felváltó törekvl!scill, hogy a végén mcggyözze köz"nségét,
hogy a jelenkor a lélek/a' . tudomdny!itlok a kura ,
még pedig a gyakori ali lag is alkalmazható léleklané, amely hivatva van a lelki élet sok elferdiilesét, belegségét leküzdeni. Nagyfontosságunak
tartotta az unitárius lelké.,zi g)akorlatba az u. n.
lelki magánbes:.:élgelések bevezetését, amelyet a
hivők és a lelkész foly tatnának Olyan kérdésekben
amelyet a bivő a maga erejéből megoldani llem
tud. A nagyszámu hozzászólás mutatta, hogy az
egy órás előadá;; a hallgatóság legsUrgősebb prob~
lémáil érintetle. A felszólalások ra adotl válaszában
az el őadó ujra sok érdekes lelki vOllásra mUlatott
rá, amelyek a résztvev ő ket mindvégig erős érdeklödésben tartották.
Harmadik nap délután vitéz Nyi,.edy Géuhlé
tartott áhitatot, utána PethO JsllJdn hitoktató lelkész előadása következett »a modern ember utja"
cimmel. Előadó nagy lendüleltel fejlegt:tle, hogy
az ujjászületni akaró emb .. riség ulja csak az evangelium, csak Jézus Krisztus felé vezethet. Az elő·
adást igen hosszu és fOldu!alos vita kövelle, amely
kiUlllő alkalmat nyuj tott arra, hogy az ifjabb nemzedék lelki világára fény derUljölI. Ugyanis ezt a
nemzedéket nem kötik atyai hagyományok s li
konferencia ve zetősége arra törek~dt:tt, hogy a
legnagyobb őszi nteséggel mondja el ez a korosztály azt, hogy hogyan áll szembeli az összes
lIIai törekvésekkel és hogy áll szemben Jézussal.
Ezek az Oszinte vallomások mUlatták, hogy az
ifjuság egyaltalftn nem egységes, han.em egy I~agy
lobbséggel szemben, amely többség lllkább klelégithető általános jellegü u. n. moni.lis val!ásossággal, szemben áll egy kisebbség, amely uJr~ a 'pozitiv, evangelhuni kereszténység után áhl~ozlk s
Jézus Krisztusban látja a mai zürzavarból ktveze t ő
lelki vezérl.
t:ppen igy világos lett az is, hogy .az ifjl\ság soraiban is meg mindig tart a .letkl é l ettől
való lávolodás és meg csak egy kIsebbség az,
amely forrón kivánja a lelkiekbe való be.lemerülésl. Vagyis lassan mozog a~ éle! s a JÖVő fényessége esak lassan bontakOZik a Jelennek sOrO,
sötét ködébő!.
A ké ső esti órákban egy alkalommal; jan uár
3-án volt ös~zejövelel, amikor is a 30 - 40 évesek nemzedéke találkozott s óuwl-9olinyl ódndor
teo\. tanár tartott előadást; , Mi lesz a harmadik
ncmzedékkel az unitárius egyhá.zban ~ eimmel. AZ
előa dást QJorMlg 9ll1dor első vita bevezető felszólalása köveUe; 9yttrl//ttfhy 9J/lllill inditványára egy

iJárom lagu bizoltság vette kezébe a harrnincasok
ugyél, akIknek a jelenléle az eK\házi életben tovabb nem l1élklUözhetó. Hogy ez a konfere"cia
az első lépést megtetle "bben az égelo és nagyon
nehéz ügyben, ez egyik leginkabb fe ljegyzésre
ruéUó cl1>dménye. Tudom<lsunk szerint minJeu hónap e l ső h e tfőj é n taltálkoznak a harm illcasl! k a
j o vőben.

Január 6-,'1 n vasárnap a misszióház templomában vOll a konferencia záróislem isztelete. A
zsufolásig megtel t km plomban Óunl- 9uán!J( ódn_
dor teol. 1,1ná r végezle a szószéki szolgálalol. Déiben egy óra kor a gyülekezeti teremben közelJéd
volt nagysz:i.mu részIvevő veI.
A kOllferenciáról angollestvéreink is tudom,h! szerezlek (FerencI József, Oxford, é r lesl lé~ e
alapján). Az angol t'g~ házi főtanats (General
Assembly) vallásoktatási osz t ál yvezet őj e CfJrulram
B fJ/('r küldöt! lIleleghangu jókivánatokat, továbbá
ó/ruDar! Car/er lel kesz, aki az al,gol ifjusági szerv"zetek veze l őj e, továbbá a nemzetközi unilárius
ifj usági szövetségnek .- a • LIB u- nek elnöke. Az ó
leveléböl kOz(\ljük a k övetkez ő részt:
~A vi lágnak jöv ő békéje és boldogsága az
ifjuság kezében van. éppen ezért fontos, hogy mi
egymasra találjunk elsősorba n saj:u nemzeti csoportjainkban, hogy megbeszéljük azokat a problémaka!, amelyek mirank tartoznak ugya jelenben, mint a jtívóben, tovabbá, hogy megértsük
egy másnak szem pontjait és készülődjünk arra a
feladatnl, amelye löttünk ál J. A mi kötelelességünk, hogy egyenesen előre menjün k es épitsük a
n~mze~e k közli megértést olyan mozgalmak álta l,
mlllt eppen a Ll B. ~
A levél a közebéd alatt olvastatott fel s a
konferenciás tábor elhatározta, hogy anO"ol baratuit &,s. a Ll B-hez tartozó ifju sági sze~vezctcket
testven szer etettel köszönti.
Közebéd után délután 3 órakor a konfcrenciás tábor rövid áhitatra vonult vissza a templomba., melynek végezIéveI eloszlotlak szivükben
~ zertevlv e egy uj élct, egy tisztább, nemesebb
vallásos felfogás sokat igérő csiráit.

Bibliai napter.
r t Jé~us rnegsrmelett s a lelki világ képe rrregv!dtoo ~ . Amr tegnap é rték vo ll, Jéru8 é rtéktelenné telte s
~mrért tegnap még sellki scm ad ott semmit, at holnap a
eg~agyobb érlékek sorá ba emelkedet!. Milldent flté rlé kett
ar rstellorszAga Szempontjából. l.b Suk csak hogya n :
janu~r 17- 19. Millé
6. rész 19- 24.
Janu ~ r 20- 23. Máté
6. rést 25-:13.
Jan uár 24-26. Lukács 12. réu 16 - 2 1.
Január 27 - Ml. Lukks 14. rh r 16- 2."
Január 31.lebr. 2. "Uté 12. rhz I- 8.
l"ebTllflr 3- 6. Lukács 10. ré~z 30- 37.
~ebruflr 7_ 9. Mfl rk
9. rész 33- 47, (:s 41 -42
l ebruár 10 - 13. Márk 10. rész :J ~-4~.
Feblllllr 14_ 16. Já nos 10. r , sz I_ Iv.
c

HIREK.
Elöfizetési felhivás !
!,z Unil á rius É rte ::. iló e / ze l a sz á má _
va.! II ze nne~'ye~.l k eV f?l ya maba lé p. AJ. u j
eS:L I.en d ó k u;."' ohen Jó l e:- ;k "is ~la le k in.
t e nü nk a
mu lrra , a mel} h.m mey C! n t
szv rele le l s .tá moga tó jóaka rcl lol la l h~:I ~
tunk o l va~ ~l n k , ille lve el ó fi zetó ink rétl JC! _
ró l. Ma , amik o r a sza ks ajló a le g na g yo bb
n (" h éz1>ége~.k e l kü zd , s na pról na pra z~ u 
g? r o~ lI a k 0;ssze i1 k ü lön b ö zó to l) t. iralok
ml mrndvég lg mey ta r tOllu k a ,,- I él t e rje d,d ~
m ~ t , a m ely r e má r é vek ó la kÖle lez bennü~k e ! az a lé n y, hogy él c1> Onkaor::'''-á g i
umra rJU ::.ságl.1 ak vg~C! ll e n iro dal mi fa j um a
s egyetle n hl rsz olgalta ló ja vag y unk . MIg
m ás , ~o kk .d nag~ob b p é ld á n y~za mb a n
m e~le.l.e n ő lap lárs a rn k e mel ik a z elö li. etéS I d lJa ~a l. hogy va lamiképen egye ns uly_
b a n tudJa n 3k ~ a r a dni, mi n em ké r ü n k
e.~yebel .o l~asó rn k t ÓI cs a k a LI. am it kértu~k e dd ig IS: sL iveske d jene k befi Ó'. elni al
é VI n égy p e n gő e l ófiLe l é ~ i d ija t a mell ék e lt pos la l c.iekk- Iapon aká r eg y ÖSsze g b e n , aká r f ~ l évre ;szóló ké l pe n gős rés z.
letek b en. Mmde n fill é r od a j d. a mire klll ~
d e lett. A m agya r unita ri us iroda lom fe nlarl ásá r a s . á lta la a magya r Unitá rius
g0l.1d o la t vlrág z.ására és t er jesz tésé re.
Adj o n az ö rök kévaló ls t en a mi ked ves
o lva1>ó!n knak az uj e sztendőbe n is anyag i
és lelk I készsége I, hogy la pu nk becsüle les
ön zetl e n töre k véseit pá rta lm tudja k . Ezt
kiv á nja s ezt ké ri

az Unlláriu8 hlesllóIrerkesrtöséue.
I

!

Az unitárius család.
Az ImitárÍtIS család az ,mi/ari us jei,-e/ldii.
Ahol a gyermek,.k II mi s.;cnt va/hÚ l/nk dMott
1.qllzsá.'laiban, uo! e~'ollgéliflm tisdaságdball és hul·
dO.lJit6 tsletlszerelelbc.u JJcl:el!ctne/", olt mindem"ilt
eg!] éM (elle/l vár ~piil (i ! 1tI1i/ár j'l$ !IOlldolal atM
istellorszdga szam ára. A z t/j csztendóhen irlJlckezziin/,; minél több il!]W (t llc.'It·tímt létrehom i, igyekeuiiJlk mem!r ictni m iJldellkirel. hoqy aki .r! germekél tmitári1/Sllak tlCl"cli, ae kim oll dhatatlall tlO.qy
jdiéleményt gyakorol "dc, ill eTi megdIva lelkét Us6hbi mcg ráz kOdtllllisoktdl, mir/l(Í1I a; Imi/árills
vallds II.! c/JuJly8iu m iiri;"k igazslÍgai!w: a. {egkii!.:lebb dUd.
A z elm ll it é,." c!J.'Icd bm buda pesti tcmplom rll/kban It kórtetku6 (cljegyzésrcrnéltd lucassrigok

ki;Uelfek :
Dr. :IIcssd A ll trll A la ddr u lliflírirtS Iraza ss/ígol k(jtö/i KO Ile: ./irdiual okt6ber ,W'IÍJ/.
•
!,ahol/cz Géza m lil/ir i/,s luitassagot kii/ öll
Borbtllf AmlltFal df'celllbe,· 25- é,r.
istctl fildú.~a {C.q yC ll Cle !l1Iilli rirtS C!a lddo n!
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A b uda pesI l unitári us egy h ázkÖzs ég
1935. évi köl t,ségvcl éser (\cctllllutlr H5.-1\n ~l,r~
o t k6!'./;.I'i1lildCII wrg,~' nltll nw!; ős fogudtn c l. A
~ij~g) U]Óg isteu! i:;z lo."!cll eJ ker;;lód öLI, II IlW!YíW Ba·
O,iS pTlllhh.!ill. .,A
b'·lll' JSl1'd/l Il'Ike~r. inu'u. lk",.OII
r/I
O
'
b
"..
kö r ' n lég~ dr. b/in:! n,l/lIc/ /I or gom'IIo.."Il,110
lL~,fl~I' la mcg. M,'gnyi ló b.-sr.édcbtlll 111I·lfllJllllk.e ... e~.t
liorl"y .1/ikl6, kQrmdlly:d bt:~'o rllfldlll'Hl:~ tlt<!'lOt
li'cs julJi/erHluir61 aU111 IlY. 6hll)Ja[, h ugy .uo: ISltltl
mind ho~"z.lblJ ideig turIS Il . ftl.,~n lU.. lS umlm/J.t
, _" . , b"1.lOlIil:l11 hu r.illlk bek~Jct es c l6relmhle~ ... ·..UUUUI megl!ml\!kN':tlU f/ r. '1"/0"
dásl\t.
_ "II
yQr!!!J. '.'agyonkezd6-go udllOk 1l'lIIolld:\s:\ról, II to \t:\.b~1 111,ter.kcdellckct II mArciusi kö ? g~'lI ltls elé wrJci'!l.tl!
cic IUl uj \'ug.yonhtdÓ goudJlo~O L !\ d ecemberi
kÖ1Sylilé811c k kell rl ll'g \'ál:,SZll'IlLU, A !clllJl/} \ ' 1\g.\,onI16zt:lŐ g(JII{I IIO~IÓ I Zsigm?~,(l L6r~.J'c~ pénztArnok bUCiIIIZOlI, mdtn l \':t. dr_ 1 61h (lyu r!lY gondl\okllUll II Idkes t,lIu~csudó~ e.'l VCZtllöt, A \'ug,rO n k{'lO l ő
goud nok
\':LlasMbllll a pcnzt:\rJlok
nag~' ponlos~:\gl\l é~ IIll'ghizll:Ltós:ig:\t ellll:11C ki.
Jóuw N,klós 1... II;c::z eltl6k orömme l e m litutte meg, hogy pl.!:lt8zentlUrinci I,ell.n_',' cgy lu'tzközség Ilwgnlnk u lt e8 ~I ICII\ IIIO!ll\']l IlCSm \'uló út·
d 07.n lk cs~~égre szóli lou a I ci a hi\'e ke!. Az li! l Illi
ólIIl letet ndOtt Ó~ munkuscgi·I,V I, II kö~~eg PÓII Zs"gélY I, fl hivek f1jtI O zulke,~zs ('géll muHI:, hogy
Pc~l:lzenllörl u cen tcmp lhm u llk I'-'gycn.
Az 1·g:'yhlL1,kij7.~Óg 1935. ,-,\'i költ~él!:\'u tését
(Ir. [ (ÚUl' .r (i/lOs gllz(la~n1-!.i hiz "1!~úgl elHudo i:l'
uwrt"l1e, A közgyllJC:l löb bt'k huUll~ 1. Óbl~') u tfl n
~zlI.m u ,, ~b,ln kuzultek ~ze r illt
ddnu::ben fl bJzousúgi j U\'Ui!lntokku l

II

mu lt

egtlSz [(lrje·
cgy ll lt el fo -

gadtn,
A l'\'nt!lr!á~i n inI> lt);J5. (wi kijlt~égvch\set
J6ullt Mik/ds It· II:i'~z' l'Inök l~n\t' rtelltl, lu uclytll lL
l:ii1.gylllc~

cllogudou. A tl'm IJlulllh!\z rCIIO \'IiJI\:!ával feJmerUIt kl",11'I80król 117.ólÓ ,'cgeli!/:\ moIAsl,
\'"I:ulli ll' J\ teal\·crcgy hl'l ... ak segclye1.csót is elro·
g;ldlll l~ kör.g:yiiles,
Ke l em en Bé la rClldórfólllnllc-ost ,,1I1I\SZ-

lotrn \'IIK\onke1.eI 6 goud uukha II th:CeUlU,'ri közg,VllJé~. I\,·ICII\I' II Bdi'hulk erch'ZlW i \'IUlu a k IlZ
t'g,l' ház mUllkiljábulI . Ó \'o lt U1., flki D"htecenhell ,
nl~11I gOUdllOk, munknJársui \'nl oly t>zéJl Imlll ~ 1l.t
f"Jlcu kl, ho!!,' - II tel\lp1omé IJl t('llhUz fúghall!1t I'Z
II fejlődő lelluyt'l:lyIHw,kö7.séj.!;. Milli :l m i~"ldó hi~O ~I !I:~g ~llgj l~ el\ mint !l1. IgU1glltÓ 'l'UIIHCd tHgja
HI mJlldlg kl\'e~1, 1 rt'M~Ót II nH I II ~ (d)ÓI; uhul ign1.lu\gv t. kdl sz ol~illtlltlli, nhol békitclli kd l nhol
'
, ~ l;elj gyllkorolni, Ő !Il iudi!;\:, kesz,
til \ lJ\lIyoa
~ ngo

"

hogl' Inllll.:lII.\'II I, szcrele t \l \' ul, l'p:y hilr.jogi ismcreté\'"I ,:lr. ('g.\ h A~, jll\' Ún mUllkúlkodjék. Nagy ér-

~It: nte l ,y l~~II1!1k 1\ 1'l'IlIJő l'{)k O \·llJl!l.CIi.zliláS t~ kö rli!
I ~, killo llos~ 1l II lill Ct;) hfw,unknill. E ~, Hmi S7.i ntéli sokl\t 81.t\mit II ml l\1.emUnl,bt! II , huzl-\ó tclUjJlomlhtoglltÓ. I(gYSzÓ\,al cgész embe r, aki mé ltó
~Ir n l il hel.,'re, mucJ,\'rC . t lllCJtl:l t Ctt, Atljll ur. cg,\'
Ig"-t élő l ~tcl1, hog,\' mllll'1 tovább ,'iscl hes8c t:zt
:\ IIIUnkhl ki"úlló di ~ze~ II.lh\st '·grha1.unk jn\'úra

ee

boldoglltr.gtr.m,

.

K ará cli o nyra Unncp él y . December 2 I,. Öli
l artollll lll; U Il IItIfJU ~ I Ő ~ ZO\' Ct ~ ég karllC:lOIW(ailunOI)jll.lé:1 II I\ otmr,\ \I ' \'ai 1'· n1 11Iolllb:lIl . A h flílLhil:l~
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é~ jJOlllll ásllll \'i lflgi tOlt Iln nlil mint('!ty 11áro me1.Í\ p,
gycr m ek gyUlt, lI \(lk hUY'!l:ó n ölIl'kd tek IIZ Ó~ i
unil !lflllS k" r ill;~o u,\'i ÖUI/kuktll é ~ lűubell kÖl\ll lök

szavlllt"k. Mc,,;hutó volt \'IU \'n kltleJ!l tI )'IUlk II 81, 11
\'ahUI\, nk i 8elll lllll ~e lll 1:\1011 1\ f(::n ""bOI, c~nk il

gyormekl l\ri:1I11 fule l\mdÓ i\zc r etctClll i'O:Zte. A g)crlI11'ko:knek ""(jItó Irbl htnltóllOjclolt Imrac~ully i
m e~e~ m on cI uLI , m lljd 111. ULUl ejH:lly \'egoll J6:1U~
Jliklós pUsp. \'lkl\ r l\\:I mq;II I:IOlla " g:,'cl'm6I.Sl're.
get. ÜtlIlt.'pdy lII:11I J d:u lI MiklósIII! és l1urubtis
Isk(i/me \,czc l(!stl\'cl a lIo:lz1n 'etl!cg hÖlgyei:! lU
!I,(.ereltllCsOllm~Qt, ruh:i~, CijlÓL sl b,

fl

g:,' e l'm l!~tlk

OS7.l0 111lk

S2.é~

I.:Ö1.!.

_IfI lIsá g i c i;'yc!Ul t ttlnk kc r áuo n y fots tl c dc·
«m!Jn ii-.m ,Oli " Ilnkos-ulcai ~lIsuioluhl",n , A

mel:lIyul1 o l1 karoll cso ll } I" 011 11111 L>~lhő I ~h ft ll l1nildkozou.
Berci ~l4rill cllekeh 1I0llóssy I' llcp PirOSk" orW()l1o kt8cr~tc " e'. Inald ~1('IkISOy L ~H Ló "'OlldOIl nl IfIUS/lJ( Ilevcben besl,edel, 1',ciff~ r"l ,, 11l1 NdL y es SófnlY)' LoIOl;
1St''''OlollIO 1111>" d r :;t,,116 elek 8 0\'01 lM!uk be nl Un -

nepdyl. A 8'tc rclet,.:ndq,ll!lcW-lcr,mb" 1l

crilclI nlS'tIj, ln

\ '11 .1 1\

~

N O_'tUv~l~éll

ct;yclclIll holl);H I,'h'klll , akik t/Oldo\:

kllrllc~on~' 1

hll ngulull ..", I b llU I1 ~ k ollhono k lól m CSl>tC C1,1
o SlCp cIStet .•

A k rá ell on yi Ullllcp ck

nl~n\indvnl

hil'cink oll'nn

szcp sldlll tll1n ~CTCS l ~~ fcl lClllpl o lllnillkllt, i\\nel yhcJ, IÜsonlól cd.lig n~1Il Inpils~,l ll l1l1nk, V"'CkrOI crknCH Ictcnt ~ 
se k is arról g1.d !1l ohu' ~ be. hogy 'nhulcnlltl Iln\:y 111'" l\!k ben nÜ"c l1~lik u hi,'c\( b1l1,;:M~l:n. kUlOn"sclI 1I1\lIUlko/.ik
e~.

in: UrVDcsom O~ll "SIlUI, 1~~kos· lIl ~ill

tCllIpl OIIl\lllkban "

MI~ó GIlbo r ~~ N:!j.()' LaJOS nllm. It ~ éJl)'l'rc t Tnlll~si
Lnjosn~ mJOl1lltllyoz tllk I\\c/,(h" r,ul S~~c~ Slllldor ~~ II'-'!I',

uor t

Dt.!\'a,'dlly~1l

Borsi J8 11o~ Cll ""je mJOIII~n}'O/.ta~ 1\ $lcnt
ll~Wlhll, ISlcllllek (t ,t1tl~n !ctl)'CII a kct;yc~ ad~kozók ~telí:n ,

A David Fe r e nc Eg yle l

j ll llU:tl'

:!:!-"11

(keddel\) e:lll' lj omkur 1lI11Jl~ 1'1I1111~OS t.\~ hllzllt inil
cdtJ/n n '\\ i :ls~.ió Hit... lC lllll1011111b1l 11 (IX " 1{l lk oi!-

u lCa 3.) M" j!;uSiló h(,.'IzN!ct 1.1111'6 Ihllld U:tbor
dr. cIIIuk. hu M dr, Cdiki (l a bur Id "eilF. mUlIilii'
link. I\O\': IC:I KIIIJlIIIII ll\Unr HKO:l:lutll cs IIZ lIui·
tt\ rtZ lltu",· ci llu.lU tllrt lIn:.:,\' e r,lcklt'ldus.'Icl \' al'L
elóudnst, i:lmerlllWé n il lmgy mug.yll r 1l:Il.ll flll "k
CS nr. ó c dcslIl'j!lIli1k, l\olJuCS J,II U.U:l11ilk II .Id'clczesuit i>l. JÓ1.1I11 Miklo>l p ll ~ Jl ökt IJlki\rlUS I\ o~~ u th
ft! mi lli~7.ct' n C I II kn I Id,'7., 1\ 111Ih' l'ij.~, 1 >11.:111101:11 ~ G.\ II'
ltl,',' uo HlItS i\ln r i l~ Ó:l 1\ 1 1 11.\'IIl~~,k S 1~ltIi l !útjaI: ol.
SZ:I \'1I 1 13udóczy l:il\udor. l{oS",Ulh egy , 1 t! ~'c Jt.\hCI1 ,
mit 1';n1<'l'>lonho7., n h'lllhfllntlull !l m ellk!ll un ;[Il~
ri us koltó !)lI pho? ill!.C7.cll, :11.,1 ilIII, hog.\' ~I Z uJ
\' ilug h: m elert Icgrll (] !'l s sikereit 11 1. Ilnlcrlk:1I l iIl l'
t ári usok nilk l,ün ,Unheti, ,\1. Ulll.\"'J110IL mug'ylll'
lIt'tllzct ir(mt l~ legtöbh ml'g('rlÓ ~1 ukkor 1.'1 IlZ
ilItIeri kai 1I 11i t úri ll ~ok 111llt.IH1:tI:, Önnwgullk:lt hl' CIlII IjUk lllég, h a :tZ Cri lé l,','ClI, m ulyc lI d i éSŐ ö ~il l,
e m lcköt idétik, 1l1 iI1lIu)'ftj: tll ot.t !c~zl1l1k ,
Nif a ::I zÓ- dke n . EI!)'h~7.llllk koI OI,~\'Mi lC(\ ló l:.;1Ii
~k;ldl!lUi~ldn al utóbbi idühelL "lIke! i~, cIOkl! ~1, llcIlCk II
Iclk\!s1.i p:\I)'fora, I\ 't ct gÖ nő, ~ki Iclk~$l l 8l nk,'I~sl!,11u l0 1
i cU IJedd lJorlJdlll, Jelenle!> Mnl:yll ror~d~on lnr. ól~ndl\(
II iu al első női 8~ÓSft"kl SlOII:.:\I:llot I""n éY nOl'cllltlcr
Is.dn Yé~etl c KOhdry- ulcili IClllpJomllnkt).1ll, MOll! l)dJl'i!co;"h(l/ ~css~Uk il hiri. hdll)' tIli f, ~VI Jlmll ~r ü-:'Iu hutvalluleai illlnhA~u"kUDII pr,!tlik!tU, amctycl CI ~Iknl"nmlal
lsufot~sig IIIcl:!MUöU ar. uuilArlllsok ts nl l! r(l c~lődök so:rC1(c, lIullyirn. h()!;)' ung)'on IiOk:!1I ki ~l,orllUpk az CI.lIc~~r
uokba II u udvarm, Al cis<) IlIUlMlu8 " Öl nóllok llt clnr(lelhc jól tJ.cv:\U II 1t1~1I sok reményl lill cl!)'hhnnk il
IctkcrlnOi ",,,"k~hol kUllInt'lMCII II "ök rnciI' 8u'rvCl\!LIt: 1<;rl!u. Jclclllc~ KoIOI$~Aroll luég ké l "öl Icl k"~'JclOll kéilül
cgy hh.l p:\I)41ll •

Melrlde nt Sze nt m á r lon l Kilim á n M gl mn.l lI'ilzgaló: Já n os Zlilg m ond Il lel 4s J e ll~m r a j7 a c' mU
m un ká la , Kal,'mtó ar. Uni tárius Miss7.ió ~J;jz lelkés7.i hi I·a/aláml!. A könYI' rcndkivUI csinos kiálli lá~ban hagyta el
a uyomd:ll 350 oldal lerjedelemben, melye ' a bécsi állam i
lel'éllAr anyaga is nagyban megnőI'e". E~yes példány ára
erre va ló tekinteHel u eddigi 4 P helyett 5 P-hen AlIapil1atoll mcg. Az értékes és nagy gonddal l1H'girt mll nkára kül ön fclh ' yjllk 3z Unit<lrius Ertesi tö olvasóinak
lig)'elmét.
A ko lo u vlirl u nllá ri us ko ll 4gium tö r ténete.
A kolozsvári unitárius kollégiu m 350 éves tö rténetét meg_
irta d~. OilJ Kelemen, nyug. igazgató afia, Két kötetre
Yaló anyagot /-l' yOjlöll (>!!ybe és rendezet! cl szerető gonddal. Ez a szépszal'u krónika egj'ulla! az unjtárizmus története is az erdélyi ~rcek közöl!.
II nni nyomdában lIan, Az Alma Mater elvárja mlnd alOttói, akik lalai közl végezlék iskoláju kat s lsten kegyelméből még élcthen vannak, ho!!y ez t a múve t megre ndeljék, Ara 9-10 p!!ngö l!!sz.
Aki nem uni tárins, d!! olt I!!I! éreltségi t, 3Z is rendelje meg. AI. osz1lI!yt.irsak hil'ják fel reá a régi jó barátof,; figyelmé!. Ezzel ki -ki önmagának lartozik.
Előjegyzes! Sliv!!~en közI,!!ti! az unitárius 1!!lkészi
hiva tal Budapes!, V., Koháry u. 4. A megr!!nd!!lés! egyszerü )!!vclező lapon is he lehet j!!l!!n tcni. Pénz t az Orsdgos közpouti Hi!cJsziivctkez!!t 8480. sz. csekk lapján leh!!t b!!küldcni .KolI." jelige mellett biankÓ lap lJI!!gfeleló
{f, M .)
irányi tásával.
A " Kéve km és" az erdélyi és magyarországi unitárius ifjnsá!! havonta megjcleno folyóirata. Egy -egy szám
terjtdelnle 12 oldal olyan naf!yságbau, min t a mi Japunké.
Sok $tép c:kk, a vallásos él!!tct (rinlŐ közleménv, 1101leIla
költl'mé nj' jl'lcnik mcu benn/'. Aki az unitárius ifjú~;í!! lel k i~
világát meg akarja ismemi. a7. ne sajuállon él'i 2 P- t a
lap előfizetési árába n b!!küldcni. A lapnak állandó ma gya ro rszá,e:i munkatársai vannak! ,\\aJ!yarországi főmunka
társa, akihez a lap cikkei is kmdelldők Pe/hó Isfvdn hi toktató lelkész (Budapest, X" Ladányi-ulca 4.)
Ker é ny i l asz ló dr ,: Kic lesz ez il föld? cirnü
nagy f!!1tünést keltel! aC rárpolitikai tanulmánya kapható
a lelkéni hil'ataiban s az unitárius iratmissziónál. Ára
mindössze 8(1 fillé r.
.
E rd ély.! un lla r lus , na pla r 1935. évre, m!!gjeJent. Ara 80 ILlIér, kaphalo az unitárius iratmissziónal (V.,
Koháry u. 4.)

Vidék
, K is p es t e n dcc. 2~.-Ól1 d. Il. 3 ó r flkor tnr·

tO~lflk.

,II.

kar,"c so l!.\'~!1lil!nepél)'t. Dr. Csiki Gábor

~ 1$S Z lOS l c l k ts~ nhuatos im ájltva l k tz dÖflü t ! a~
u lll:tjl~ég. I{ t d wsen m esél t Si monyi OlfÖTg1jike
tnl1l!onó. A g}'ermek{' k s~nvnl tu k é llekeltek ·Nö.
~zöve t se~ijrlk ~zi ll ~sspgé b öl ,j!'í sZ~ l"ctet a do n;{lnyt.
:.> t ~a~y ,cs 3 ki~ c~omflgo t , pénzseg"lyt s II hei},~
belu~k elelel!! es r uhuudu m ány:i.t osztottuk k i.
Lelket mo~dltó volt ll. m egllfltott ak könnyh ul lás/!
A, f!l.t Pé/~rfy ,?yuldné, ve/ie, fl. dil'zek nngJOhb
re~zet D ~ V ~V~rl test \·erck udták s Derzn ArPt.l~1lé segllsegevel e\!yUu di;;zitetrék Hidas köSZOHet II.~""
.
. k
. O~zovet s égnek II 1\ heb'beli
lIle.ert ó
SZIve
'nek
Ad
'
·kk
l
"
f~lvi ] . ' , Oll1nnya. ' 1\ hozr.ájit ru ltllk: Patak_
J
· ö B
• né elele m , ruha; NOIO t h n~' l!: 'né élele m
CIP' araba Ii'
. J.
J'
•
I{Oh~jd: I ~ ::-ne .,lele m ; Bodor I.-né élele m '
I..né I ap. ,- ne l 'üO P,Pás7. tor l. né l P, ]{Iatzb i:

rlr Cf'm he r 2:1 -fl n t'Il1i lnt t n !'z"r.
\'il u'yg.~\ u.lllk p 1;f' f Iwr:\cIZ01\,V t'llt il !'7.f'llt 1 ~lv '\ I1 - t r r i
polgá r i IskolHb lll. A nV 'l!~ \' ujI0 1t ~.v(·r t \"fIk fé nve~ ell a 87.,Órv{111,V ~ .... ermt'k,f'i !I:r.I\Vllltak 'kil rilcqo'lw i
es h aza fms verll",ke t. nlllJd B (lr(lbás I S/N h l 1f'l kés~
~ll ond~tt, II ~.vüleke :r.e tll e k he!<7.f·rl.. t. ~ k urAclOony
Jelet~ .tes e ró l. A. bf>záró én .. k ti An 25 jl:vI'r mek r eI!zes ul t a l1 öszö vetsél! által k iküldö tT 8ze retelt:~o.
mag b all.
U.! pes ten

R á k o s p a.lo la - p e:r: 'uih e ly i s 7 ór v á n y
karácl' ~m \ f a ünn e p e. 1934, rl"cf'm bl"! 22-PlI
d . ~..3 or~kor R L,kO!~p"lo'll n fl Miw, It'l .. pi 1\1la m l, I!!kolaban szepan sikerü lt ka r8.csoI~yfa ÜII n e pel." v o lt .
BambAs Is tván mondo tt sÚ l-hez 8:r.óló. lél ek ~.e mar~oló,. szé p im:\l. I"f'j pr D omon k o!! üd \-özolte II ~ e gJelen t eket S IIl P/!kö8zön te a. gy e rm ekeknek Ju ttat o lf k nn'IC8011\\i lI r1 n mán , 'ok a l .
'r öbb g.vf'Tllll·k l!znvnlt 'lIlknlm i v e r sl'ket. K itünt kÖ~. lil ö k Joó llonkfl. éli Nán nor i S:\.nd o r szépe n elón,lo tt kÖ lte m é n,vekkel. ' l'öh ll ene k szá m is
vo lt . Után.a az U,n itllr ills Nő~zövelség :,;zcr etet
a domá ny ,, " wk
sze lo ~zl!'lsfl. és IL kRo rácson vfa
c u k rai!I:l k e,loszh'lsa sze r zeTt Ill1ft,V öröm et II 'jele nl evo ap ro sllg ok nn k . J( öflzönjiik az a da ko zást
azo k nak, kik h onájhr ult Hk II szeret et ün ne pének
k e dve sf'é, m ele/!ge, örö mt pljesse té telér e. Soks z oro san erpz1.e k 81-t az örö m et, m it c;l; ~ k a jó
c seleked et nyujt h at.
(qqjdr CD)

I

DR. ANTAL Gez A

I_

reformá tns p.llspök. me,e:haU.
Az ő n!!ye IS gyaszke retbe
került. A magyar tudományos világ, az egyházi és hazai
közelet hh'alott mnnkása t veszitette el Öhenn!!. Erős oszlopa volt a f!!lekczeli békének, am!!lynek áldásait a sajat
lelk iismeretében állandóan élvezle. Evangeliumi lelkülete
gyakorla ti téren is érvér.yesfilni igyekezett. Rendmetl~n
hillel csüngö tt a magyar jövőn , amelynek kiépítésén külföl di összeköttetései utján még sulyos betegségében is
fáradozol!.
Temetése Pápán az njév máso:til{ napján, a dunán tnl i re forrllá lus egj'házk!!rület székhelyén men t végbe nagy
részl'ét mellett. Egyház unka t a végt iszlessége n Józa n "li klós, püspöki vikárius kcpviselte.
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SY.. 7- 1935,

Meghiv6.
CUn/tár/u", e!Jgbá! i 'J!JIIl!J(lfd q tJndcJunk l ~35: Januar 29·én (kqdd) d. u, 5 ómkor 1\ JelkeszJ hiva.tal ban
év n egyedi

tart, m elyre

il

r en d es ülést

Tllnác; tagj:li t sy.crefeue! mcg-

h ivjuk.
Budapest, l

!l3':'. jllJl uhr $.
CDr. WiktJ qQrenc s.k.
8óMn CjI1/!cfóJ s.k.
rögo ndno k-hcrye ll cs.

I,Us pöki \'jkArius.
Cfúrlf!lJOro!fJl: 1., 1~ l uöki nH'gll}" lI. o.• Q_., J fOgJ ző k ónyv hitelesitése. ö"
EIJ\öki l('g eli nteze tt és

,

•

f"h·,\ lkn~ ' . 4 .. r . P . p ... ~"(\ r1 ..,' I'I" fj. . M i;>~ ~h\
lI,h 1"· l\c ~ ,, ·tl i j.'I!'!! h';>" n. ~1 . 1~ . I!lUf, ,k l khll·
;o,It..:' e 11'1'" 7 . I I il!\ri u ~ I.I'X, kOlI h" 'lh\ ~·I. 8 ..1'1 '11"
bO,!,Rnlj bt mk h· h ll.lr, ·~ " " I\1Hll.. h h l, lI i< " ~ , ,t !l ..
__I , l'lt' I.,) k.'rUI",,'k ,\lIul t'lfol!~d,," !'zn ll!\l.' ' '·ll
41.>11" O. IC B i Il IlUf ll ~ (\kk ul k.... ,II·\lI>! u l h 'ltt. 10..
" 'U'''~,I!'',\r'tlH' i fl"! ' ·" lrlli ll!!" . Il.. Á'I>l"lló 1' !'I1," ";o
]o z l ' f· ti l! jl'l!'! tl(.'; (> , 12. Id,ík1i" h '.' rI ,\ rk",lI. n ~ \ . 'k .
l::t. l.f'lk".,j 11 1 1I ~.. lij 1I1!lfl\ kh!/j n I!., IIJII' '' " u c-l'll'tll"('-e. (.1" Indil ,·lin.rok (mh' blLU (' I ő r l' f.
It ó :!:! ilr.)
NB. Álla" rlö 1·,· .... " I' iI hiwtll'I\1: m ,',l'C j'Hlut\r
2-1 ?n {t;..!ütd"",,·} d. 11.";; őr.l kor 11 le lkt:J.!r.i hinl1,llInU!
~tlldll ml,#;hu>dJ n,'m kl1fd,ink.)

Beszámoló
az ljuittfriu!' S os:iil'tls~.q knrlÍl'$oll!li !'rgélYrI/a!iojllrdl.
Ar. Unitár iu$ :-,' ö ilr.ö, ·cnsrj!, híven n l o\'Abll i
e-n'k ,I!\'l\kOl hllfl h o1._ IIg ídt'm íit i~~' {'kf>l: elt nz 1I1 d 0 11

Jrzuit Cti

HZ

f\l dorlltos lelki! hlttei'!I\'('rck ~C 

gil"é.l!:(lI'el a jt,"t'rrnckl'k Ói'! sr:cgé nve ink 8r:i\nu\ ra

l'gl' ki~ ii rö lllöl

8l' ·U I'I·{hl.lI

kiir:é

v!l ]":lr:~o lni fl afik lll'orn o r ós
- :lIuil ma Illfl,!!',\'lIr é lCl l1(>k lll"

l'er. Un k, Ar. ukeió II n~' l\gí fe lt é tel ei t h Amm forn\lllJól gor' d o lt u k etöle r l' m len i ; errf> !I re lril év·
kö v, hlllt IIwg:l n k n rit ol! ii il~ 1 c gblil (~ P.) II dCI>.

B·j

hll n(.:,,('r~el1.r j Ö " ed(>h1lt~ h61

~!ldll[ om {'r re a ('é lr!l

s nz IIn itáriU fI 1:\r·

lü r té n ó

m {'j.::I{]óz lnl l\ jlt\hól.
h:\1"8 köszön<'lIt'I 1l.\' n~Ifl U: llk e helyen

Orii ru mel é-;;
is 11" 1, II t óny t, hog", II tlec. ~ i hnngver;t(>uyh er:
Hb,ölt remén.l'e ink Tlem osupáu nz erkölcsi, 1m·
IHlm :U'. llnysgi siker t(>killletlobl'lI ill hell1.t'lltnk,
Hml' lI n,\ ihl'n II lis" l n jih'(>d('],>Ill :

18-1 'b6

r . 1·01t .

I

l

öz'"
· n6.
Drruy K. · ne,

b,

I,' ~"

I.jj~zlő,

d r. I'cIM:cl!"l
hcln",l n n
2110 I'.
18406 P .
kijirc IlIt·
lh"zc\: c

'"l
o nnnn.

IIc n,, '"
II ki~ .
lI lel

I''''d lll' r r K dr T/\Ih O ), ": .. ndO' (l,', b~" k 7, .. K.trl>~ ' hy
l, n ~ ro 1\ I). l1 elnH L- ne ".IW P f>Mh,. Z,,' til" llio.,,,...
1\ " ". dr C ... lk l (1 n ~, ,Ir Ko n f . I I .. 'rfh S. 1\ " lIu,' 1'.
1'1 0 "1 01. I " "1' l\ n .. " I"I~ ] " ... Ill,,, l " l' N" t:: " l _nl'
P ~ k I~ A clr Cl"omn, 1\. n .... Krl " \ln T ne' C .. ft ,kft'· I'
N lk,' 1 IM" nf r V C. "'\ICl\·,\ I \~7.1,\ 1 d r 1 ~nló l'
' '' ' ~\' o,· " ". 1)e~ k F ' II~. h, kl K-"~.Cl"lki l) n~ Kt"
K.",~c .. 1. 'u' I1t,·. N, lrll (; nl'. 11,.. N" lrrll,' S n ~
O ~ II", 1" ' '' ~', '\ eh;"~r,, I Ul', FH,'n"..,,' L "
NI'I<c<":
~ ,, ~ . 10 1 ~ lh ( ( IMtklrr .\ ,,~. O .ll 1\. I.lIrll1<:_" A, 'l-2
I , I)~I' I ~,\o~ Sl nlO",'1 S "e. lit, ~li" , c O n~. Z~ l~ .
monrI L ·n. I I I). Bn.ft ~ 1 ~ fill,;". Ö~sul"rn r,QI.1D p
T r k l,,1 ncl " rrIO. I,"V,· "' tl" k" n",' s nClomAnu'k
f>h,,,n 'n'= h cn ~,l ul I'1l\rMU.. k Tc n \é<II' ~,·(h"" II " k l1 n . ho~"
frch"hr""lIk lit ~l k r r mh~tc ! lcn Id~d 1~"k "'. fl'I krllell
h"l"l ,," ln unk nt Ll' " h ll,kll,. ~ c 1... " .... 11 Ihnl 1I 1 l"l." I~lIhn !{'01I
6"1 Jlt'r.<r h l.f n, m"'"d"d,,\',, 47A6 l). 6. n ",t"~11\'l' .... n.
dor.dl"1 101" I.b/\I (k l.. ' IIn\\'fk ,14.4tt Ir 'lis .. tO':~t'n ICIM 60 I).
l'e " 7M- ~ él"" c " Té ~' I'l"i , .. ttU" k 7~ e""I~II N J M P .
f rl ~ klw ~ . A " (- I!" " l\' k~ I 'I'C tl ndnll 1{'1o:'''''' C\ ohb ihHCl!' 20
P Ir Uk ,,,r hh '2 P ~ . " ..."fll' lI .. "tf t:énck mt'"II U ~III ' tI ~ ~ntll
-'tllm hn ""Il. ~lirll1n."'Il\"C k : " 'ftl.! tlII .. O-", k l"('hb "II!!,' IInl'"o h!> I:s~ I lIIld lll Inr'" O':I!"\·f n-c 117 1I1t .ő to" IIZ" hO\l l' 6 "
kI11 h .. " ",n"'l'n ", ~ n'lI -"'~I:~ "' cL~ .• bO'! n r"'l"tl'!'lI h m ~ , ? III
I.': m1ll111 k '"\'\:_ hl)'>:" n SzikN" ó,'lfro~ "("ml'~t'/t'I'T.ik""J' 
.,i(!l'b,~1 óO "'''''n/dMI n;tf rllhtftr'lI1k
'dl-"kfn' 8 - 8
P. lfIunkll n,</kllli sn>tlyn'. A tu,l'· ... orhft feh,t ltek ,h-" 11
,n"'d o n 1/iI Un k, c ...."I"l n 151chn ll"ur .!'CIl,' hhtn rf-"" .c.!'Ulll'k.
F. lc Lt" '''lrr !I~l!'c '" IIlllklti!>lI n k lo""O I'llnk l:ll drb. $7r'
rClf ll.': ... o mllll'N ( 'J k!l. IIM I, " . k\!" . CUkor,
kt:: !l"ir)
CI!" ' ~ lIk ~n l 2'01 I~. 1 C,.o m ~j:!OI 7.7:\ p , cs 1 c.!I() nll' ~O I
8,M) p IiS.!'ZCl"CII 26'1.1\6 I>. Crl ikbc n.
ll!kOloi ... I!','crn'ckl'in k kö,ö lt hl'l,,101'1I éli n nór"d n "okb ~ n k!"-,,,zIOltunk tl70 l"ll're U:lesOllU'l'OI (cu kor, II mt·
rlklll IlI Ol!'l'm .... lIIIulI .' fé];' kf"k l" lI) :H~'J9 p ü ' é khe n.•,
I ~d S7.(:relc 'h ~1 ,,~k , II hnl CIt,,; k 1~"' I,·ér ll nk l"tC",'I Ö nu ho nrll HII II! I. lI i<\ nd c kotlltn k fj klt" kOCk" cu kro' ti.NI P .
é rlé k he n : k iOsUOlUmk ~ ,!r b. •' ndlt'-'" kÖ"" "CI 7.tJ() P .
6rlt'kbl' n, 1 pM ui cifl'l'll il l>. é t lrk bl'n.
Or. Imre I Ó1~l'lné ;' rléke.!! (l'ilIIUW) k llr~c!'on ..rll
dlM ll'1 III A" M kn7 In "' ~\I S lü'·I.':ISéllll nh'l s ill"'1 \'~h Ic
IU.'h'S"f. h n~ \' nt iM n _ "11 1411111 11 l!'y~n " l'IfU k;tr ~ 
I.':sn n"rlil lllllt h nlUnk 1,{lhAn' UICIIi 1\'1I'I,IOIn unk hnn fo,. hcl"
hcll ... ~ !l7(\r, d " \'k n r"c .... rlll' rll k tl .... 'CS költ ... é" c: .. 1.90 P .
po rlórll t s \'Cl'\C l" k lt, d ~!'okrn k i~dlun k 11 .6·1 l>. lit III,,·
SII t: "'le r~ l e l"CI Hl é!,l".!'é l: l.': re 16.1 1'1 P ." iI(I"zcs k indll:\. :
!06HS P.
Uuhll ncrnlll IIlánd tkozl ll k :
To th SlIndo r é-", cMlIldio I 1' .Ir ul 1!' \· ~ Ttu c k cipő.
PUUlOk ... 15... On hn nd ,' c ~ ~ I Mo k . r\ lIrll h.ls j .. né 1)tIIII S,· ue
t}or",ns né WCtHUc r 1.. Nll o" l ~h'AI\"é 1>,l kc I Sl' bo'l k E. -nt'
d r 1...... ,.". O"l'Irl' ''. Cl~rt'1 l,.· né I}ur ld n F. 1~ lró I - né tS
Snr" nl"i E . n e. ~I " h h::r ~ l drms ~ 1I
P di ,h d r. ZS" ko "
dr. r-I oln~ . Il. liclo,'MI' I. ",- Ikl~n,.c"l"V S. lI tIl edlIl"
S I. -n e. SlCn l lll ik 1t\~ \, A. ' né _AG'''c~ - , min ó 'l' O,· né dr.
I(or lll l' I. .· n ~ OM II\' F.· "I!. a" " . ::"It'I~' I,.· ue, (Ir Zl' nk\1
1. . .,1,1. Sch\',· 12 ., ,,r. dr. I' rl\'(llII nnll I. ,,~, I}ir'" l- tl ~_ 1'0'
d o r I P d ll l",,~ r t1 1\ né, "n r~h I. , "~ (" .. uc!'1 I.' " r, l1 CIIC,
dU~ I . v. Nl' irclh ' O.· " ~' N"i red )' F . ,I r. l lA k ŐC'" I\.· n l·.
OI'MIl.1lf11l' ~ hb;cs " é. il,,·. P~ u'-r \I nt , KIII'" ~ l lIl.!"d ll ll,
H nr ,,~ II\!1 t' C ~ c kl1l c I. N ~ ml's n é N, 1'1 of , I ~ . dr . Ntfgy Oélu,
Kc rcső I dSl!!).
Kldn G en 12 nl fiu é ... fé rfi kal " I' , I\lcln 0 ,- 11"
6 n' l"lI l1k l', 101 11~ ''nr(il'drl nol1 _c{\'I' II 'I:\' lIr 12 nOI /!In l·k!!.
Il lI uc,"'s lo1Ar ln n CCI! ~ " I l"1I1, kn. 2 ... 111. f, lI,\rhllrl~ t1 "''' ,
... 11M k;::'tIYU . I' o ll el ll Ik llln tl l2 I' ~ r nm hnrll!u\'1I II l"1I11 k.,
Cl!'rtll.': lI r- I ~ I!' I' . PO:ltIÓ II I'Ar II d rb. nö\'c I ( 2 u;'!,l" )'obh
r1lhoi rll 1'~ l ó , )
II'ltkol nd ll' k :
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P61ri S.-ni BdO\'6ry J · nt .Agncs· dr. Ko ncz L-no!.
«Szv. S~my l -ne l.:lldn "I. _ni, lei~zövelkc~el i kö zponl
(16 drb. IIlpui SlIji.) Rll lk Imre.
CukornemU I ad lak:
Török Kblm6nne. Ko\'6cs Kb lm6nn e. öz\'. S6my
L .. no! S IUh I er clig 2 dobo.' cukor.
Hblhe Ern" IIlylÍnkful nyomllll\'6n yoklll keszileH
6.18 P. erl ~ kben.
.
.
A Perceine Kozmll F. Le~ny ~ gy lel es BrllS&II1 S.
Ili EgyuU lel s lerelel ... ~ndtgsigcre (ldll~Ottllk: ~uzog6ny
A. ö Z\' . Schey E.·ne, Őt":. Rád~ly l '.' II.t . Hegyi Oy.·ne,
dr. Csiki Q .· né. SimonyI S .·ne, C Siki P.· ne, Berde LII:
jos ne. Péler,j J. PoIgM M .. .... N ~· iredy O .· né, Jó1;lIn l'I.:ne.
Bllrab6s I.· né. Vll rgll S.-ne. dr. Hllller j.-nt. dr. SZill/e
I.. ne. Deák F.·né.

l~' eg. és nyomtatvl\ny-köl,ségeil

8.zeretn6k el k~

rUJIlI.
.. . Ajt\nlom . sorsi mM me gs~ i\' le lés re híveink
korebell az egesz IIr:lZag t\!rUletén.
Budapest, 1935. januar 8.
Szeretetteljes lid\'özlettel
9óum 91rkló.s

lelkén. elnök

az Ala p

kel~1 6ie.

.. . ~ze nt á b~ a h á mí pih e n őre a legutóbbi
ul es ota mt:lguJó,llJoHak: 1934. juliustól kezdve
Ége.ni Sa~i havi ~O .rillé~\., Simonyi Györgyike
bavl 10 fillé rt, 193<). Januar- mii.rclUS hónupuan
Használt ruhllnemlit kaJlon : a Pes tszent!ö· Huszti. Sa:1lU és Borbély Sándor ha vi o- 5 P.
rinci ~ zórváll)', a Brassai S. Ifj. Egy. ~ R 69 css.- A b,\V 1 mCII;~jánlo tt összegekre befize ttek : J ózall
hid. A küldött élelmiszerböl 10 en resze ~ ültek. Miklós ( 1~35. lebruár- december hóra II P.. dr.
Könyvet, játé ko' - mig s. készle'ben tartott, s. Iván La:$zl6 (t.g34. julius - 1935. január hó.a) 7
,ö bbgJl~rmekes c s~li!.d~k ~S.ptll~. ..
.
_ P:, Burtbll. LaJo:! (1933. december- 1~35. j!lllUilr
A Nószövet se~ re,;zere kuldott adom anyok bor~ ~ P. , FarksilB. Feren~ (1~34, lI.uguu tuIJdarabszám szerinti jegyzéke. nem kli l ?ll~e.n a k.i- 1930. Januá~ hóru) es Berei Mam, (193·-1. juliusosztott dolgok név es darabs7.~m s7:erLlltJ J.egyz~ december hora) 3- 3 P. , Hiiurl er György (1934.
két minden ér deklődő megleklllthell a Szovetseg julius - au!!usztus bóra) 2 P., Pétl!r Julia (1934.
julius- 1935. fe bruár hóm) l p 60 t., C<lISZAr
pénztárosá lu\L
..
Beszámolónk vegén Miat adunk a JO hten- Borbala (1(134. juliu;J- 1935. ja.lluár hóra) l P.
nek, bog.y ebben a nehéz id~kbell ill me~Begite~t 40 f., Bllrde Irma ( 1~34. augusztus-december
annyira, hogyadhattunk segelyre Bz~~ulo testve- hóra), IC !:;igmond Sal1dor (1935. jIumár hóm),
reinknek. Biwllk abban, bogy ba a JO Isten se- Csucsi Lailzló (1934. julius-augusztUl!l bóra) l - l
gitségevel megérjük a jövő kflrác ~ ol~yt - 3ozo.k P., Dévllovari (Dllmetrovics) Margit l1934.juhusBem maradnak el adományukkal, kiknek nevet szeplE::mber hóra), Simogyi Oyörgyike (l934.
most olyan fájó súvvel nélkülözzük jelen beszá· julius-dl!cember hóra), dr. Szabó Elek (1934.
julius- szeptember hóra) 60- 60 1'. , Kopcsi Mamolónkból .
A Nőszövetség több érdeklOdést és több ria és Pálffy JoJan (1934. december- 1935. ja·
lIuár hóra, EgeIli Aranka és E.geni Sári (1934.
8nya~i aldo~atol kér és vár az unitárius tarsajulius-auguszlus hóra) 40-40 f., Szép Margit
-dalom tehetősebb tagjaitól az uj esztendőben.
(1934. julius bóra) 30 f., Derzsi Lili (1935. jalmar
C"fJarahdJ 9JfDdnné.
hóra) 20 f., összesen 39 P. 90 f .; adl1ko1.lak S7.entIványi Sandor 10 P., Fdencz József ~ cbatell ham ~ - i
Le lkészi nyug dija la pra a következó ado- prédikaciója a lkalmából küldött 4 P. 12 fillért,
mányokat kaptuk , $ azokat egyházunk nevében Berei Llijos 30 f. , ö"szesen 14 P. 42 f., templomhálás kö-zönettel nYllgtázzuk : M"zőberényi filia haz képe:ll apokból: 430 drb. Ú. :0 f. 43 P.,
200 P., Devaványai eklézsia 126 P., Blaskovits drb. 10 filléres vételnél 60 Ih b. 4 P. 20 f., t)
Mlhaly és neje Debrecen 100 P.. Rediger Karoly, drb. 40 filléres veteinél 10 drb. SO f., 10 drb 9
UjvÍ\1j' Laszló, dr. Szinte JunOS 2:i1 Borsosné f. , ~Of., 10 drb. In l ellektuellevelezÓJ l:lp .1~ f., kopfe.
Welldler Irma fl -5 P .. Unilarius rendőrök pe"!'- rellcias levelező l apokb o I 10 drb. 6 filtere s veleI·
selygyüjté:$e 4 P 24 f.; dr. Mahler Sandor Du- nél 170 drb. 1 P. 02 f. , dr. Ivá n László : ...%.Z
nake ~zi , Muzslllii Zoltan Rönner Valéria Dunaunitárius ifjuság szerepe a többi ~ere9Ztény ifju·
hl~raszti és Sillcl.k.v Géza Keszthely 2 - 2 P., sá'. sora.iban " cimü fütetből 6 peldány á 20 f.;
· özv. Móricz Ferencné, Séra Ferenc és Kiss Móf., összesen 51 P 82 L, kikerekitesUl76 f.,;O I.
zes Pestszenterzébet 1- 1 P. El!:vhilzullk veze- és 20 f. ÖSszE.sen l p. 86 f., egyUtt l OB [ ". Il
tOlége belatja, hogy az idő nehéz. ~1indanllyiu nk. mult sz'munkbl\lI közölt 144 pellgóvel együtt
ra ~ok csa:ládi gOlld és kü l ső teher sulyosodik ; eddigi gyiljtéslink összege 252 P. y jból fel .kér·
de eppen II.ven vil.lságos időkben kell megmutal- jlik azokat, akik a nyári konferenCI/l II me~aJán.
nunk , hogy okos beoilztással ide is oda is jut. loti összeget nem fizet~ék be, vug:yis htl.tralel. b.a~
1'emplomhazunk általanos jÓkarba té tele milltep:y vanMk fize ssék be CZ/joárl Bá3~/ó pénzl~ros .ke .
39.000 pellgólJe kl"rüh a mult év folYhmán. Ezt zeihez , ~ki rendelkezésre áll s. Kobáry:utclIllelkesz l
bllelmUvdf'ttel végeztUk el a másutt s1.okásos iroflán minden vasárnap templomozlIs után.
rooofal h.. lyp.tt. Most hM csak arra kérünk millUn llár lus Itju ságl Ko nfere: ndás Tábo r léli
minden jó bivó lelket, minden unilárius férfit és
nllt, ~ogy ki~etett és .kivetendó egyhaz.i adóját a konlerenciAj4nllk betllrójáu! lartott isle nt isztelt f ulá n m eg ~
mullia ea II. JelCIHe nezve az év folyamiln hosz- rendezel! közebédjén a kőzebt!dre ada k O~ fllk pé [l zb.e~.
81.ag sUrgetés es exekució nél kUl _ akár haDi dr Ivlln L.ászl ó 10 P_I, Migray József 5 P-I, dr . ... ,t l
N;iredy Oüáné, dr. Szén Ernő. Oálli P~1. telel!l~n B~la.
rd3t!lltIlkbllrl iJ - pont.osan fizeS'le be, l> ne 8aj ·
naljOlI .. h07.z~lenlli még til'. (tO) százalékot a Borbély Sándor, dr. BorMly András, DJln~"~r ~aJ os . K~.
NyugdlJsll!.p Javárfl. l!:zzel a kUJön felbivas bé- vács Margi l és Ujvári László 2~ 2 1'·1. Cs,kl e u ler. p~-
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terrl)' Gyul a és HegedlIs Islvh 1- 1 P-t, Csisd r Borbl\la
és Péter Ju tia !IQ-50 f· t, ()sszesen 32 P-t, kll ltöskalics
eladás:lból 14 P, fellll lizettek: Rédigcr K&roly és GyMmach)' István -10 - 40 I-I, B()([óClY Béla 30 f-t, Költö CSIlI~d és GlIIfalvI ISII'án 20-20 f_l, összesen l p ~ f-t,
penclypént. az islen lis:zlele ten 13 P 36 f, 60 f-es ebédieg)'ekből 24 p 60 f. 30 f-es c~(tjegyekb61 12 P, összesen 36 p 60 f egyllltes bevétel 102 p -I t> f. ebédkOllség
28 p 60 f 5zenlil':!n)'i Sándor ké sz.kiad;\sa 20 P. (ebbOl
10 p.t II Szenlábraháml pihenő re adoRl&nyoLOI1). vasuti
költsége !I p 8'l I. OSszesen 79 p 89 I. liszla jlh'edeleRl
22 p 57 f, ~ikHekitéslll -13 f. összesen 23 P, hozzaad\'~ a
nyári konferenciábÓl fennmaradt összeget és a IcaeSI Jö\'edeIRlél eddig !I2 p ;Ul rendelkezésre a 11)':lri konfe rencia
köuségcire- TerRléSulbCn adakoztak: Pethö Istvan I'állalta a kllrtös k.llIc5 elHszitésél, kenyere t Nadler Alice,
zSlrl Dévadri Margi t és Pilli Jol:ln adtak. A konyhiin és
és felszolgAlásnAI segéd kel tek a konlercnciás labor leán)'
tagjai dr. \'itéz I\'yiredy Gézál1t~ vezetése mellett. Megjegyenak még, hog)' Berei Ber!a hhfelüg)'Clö afÖlésé rl
felajauloU összegel nem fogadta el. Ezér t megköszönjük
egész délclö!löl betöltö f~radozását.
UJVÁRI LÁSZLÓ
konfe renci~s pé nlt ~ros .

hóian,

tstenliszt.t.tt sorrend 1935.
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A., Templomokban :

I

V., Koh"y_".
• .(ifjuság;)
»
•

I \

d. e. It Barabb Islván
• • józan Miklós
••
24.
• • Barabb István
IX., Rákos-u. 3. (lIIIIlAii] ;').17. d. e. IO Datkó Béla
••
10.24. • • dt. Csiki Gibot
8 " kö rzelekbe n :
VI., Gömb-u. , .5. d. isk. tO. d.u.4. Barabás ISlv~n
Darkó Béla
X., 1. 1. r. 'til' Prtt 111~n.
• •
17.
• • Erd!) nnos
•
•
C., peslkö m yi ken :
Csepel-Templomtéri
poigMi iskola.
'o. d. 1'. 11 Darkó Béla
Kispesl- W ckcrletelep
17. d. u. 4. d r. Csiki GAbor
11. sz. el. isk.
~.

tO.

3.17.

,.

Pszte rzsébel -Erzs~ be t

utca el. isk.
Psztlöri nc-ÁlI. telep
Kullu rh:lz
Rák ospalota-Máv.
tele pi iskola
Ujpes t_Szt. István-téri
polg. iskola.
D' Vldtken:
Debrecen- Hatvan-u.24.
Uni tárius Imaház
Fll zesgya rmal (Bekes lll.)
Uni tári us templom.

t 0.24.

"

•

10.24. d. e. I I

Darkó Béla
Pe thö István

3.

d. u. 4. Barabás István

24.

d. u. 4. Barabás István

3.

d. e. !o dr. Csiki Gá bo r

j

D r. T t H A N Y t
GYÖ R GY

fogorvos rende]őj"
Budapest, l Y "
hit.szka Ottokár-utc:,
S. s.zit.m
Ren·

NB !

del: :!'-I/t2 és 3-6.
órü),: aintt. -

Uni-

ti~ri u s

be tegeknek
k e d \' e II l1J é li)'.

aUilD1t U/lRltital ru~tlil

10.24. d. e. 9. Józan Miklós

Egy11á~i

énekpröba minden kedden d. u. 6
órako r a M iss:ti6-~l b templomában (IX.
R:lkos-u. 3.)

NÓ I ES FÉRFIKA LA? NAGY
VÁLASZTÉKBAN - MODELEK
UTÁN - ALAK ITÁST OLCSÓN
VÁLLALOK.

PÉTER

JÁNOS

VIII., BAROSS-UTCA 82. SZ •

•

Könyvek kötését
ll.

-

~egegSS,.~r~ibbtől

•

II leg
dLin;es~b klVLtldhell. jut"
n.,·os IIrban v:'lllal

TICHY REZSÖ
köny vkötő

IX. , Maria Valé ria _telep
6 1 359 b _

-;;;,;;,,:I:;=i:;;;;-~
Lt:velezŐhlll hívásra jövök
1:1<
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