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KARÁCSONYI LEVÉL
Ez a pitI' sor azoknak a kedves Tanitványa inkriak szól, - akikkel a nagy szétszórtság miatt személyese n al ig találkozhatunk.
lnnen, az unitárius élet csonkaországi

központjából, fogadjátok sz ivesen az idő
sebb testvér köszöntését, ame llyel a Kereszténység nagy ünnepének előestéjén lélekben
ellátogat hozzátok. Akár az isko lában,
akár a meghitt családi

kö rben olvassátok

ezt a ny ilt levelet, tekintsétek azt úgy,
kedves T anitványaim. mint az unitárius
egyház gondoskodását tirólatok.
Vegyétek tud omás ul, hogy az unitárius
egyház számon tart titeket. Kedves szüleite kkel együtt azon van és ezután is fé ltő
go~d.dal. arr~ ~o.~ tör,e,k,edni, hogy kézikönyVCl es IrataI utJan taJekoztasson mindenkit
a~ u~i~~rius egyház négyszázesz tendős törte~,et,erol. Ebben a történetben annyi a di~~o~eg" a. ~itsza.badság szeretetével együttJaro ~artlflu~ es annyi a megnyugtató, boldog bizakodas az egyedü l imádandó lste n
~tyai gondviselésében, hogy már csak azért
IS érde~es u~itár~usn~~ lenn i és meggyőző,
egyszeru, nY.11t es vII agos hitigazságaink
~ellett mmden körülmények között hlVen kitartani.

.

Hithű ségünk

és hazafiságunk sohasem
al.l~tt egy ik 'a mással ell entétben . Értelmi
v~lagun.k és vallásos kedélyünk - az öszszelarto akarat egysége által eleitől
~o?va a. kr.isztu si erkölcs szolgálatába n
eJtetl~ kl eróinek legjavát.

En nek jegyében adott nekünk polgárjogot a tordai országgyűlés 1568-ban az
erdélyi Fejedelemség határai között. S ezért
tette rá a nemesi pecsétet Pozsony, 1848ban, kitc;jesztve annak áldásait Nagy magyarorszagra, a XX. törvénycikkben : .A.z
1mit~ria vallás bevett vallás". (A törvény;zövegeben ez van: míitária vallás nőnemű a
"religio").
•
Csak ennyi. Es nem több, sem kevesebb, amit az Országos Törvény anagy
báró E6tvós József szellemében biztosit a
mi szá munkra, akik ebben ahazarészben
- erdélyi te stvé reinktől erőszakosan elszakitva - folytatj uk életünket, végezzük napi
munkán kat s hordjuk alva-ébren Trianon
átkát a jobb jövő biztos reményében.
Kedves Tanitványaink! Karácsonyi békétekhez és bold ogságtokhoz ez a pá r
őszinte ba rát i szó is járu ljon hozzá. Igen
örvendenék, hogyha ennek kapcsán a vidékrő l Ti is fölkeresnétek olykor bizalmas
pár so r irástokkal. Hátha tudunk tanácsot
adni! Az se m lehetetlen, hogy adott esetben ka lácsot is adhatunk, ha később az
életpályán boldogulni és előhaladni igyekeztek.
Kivánok Tinektek kedves Szüleitekkel
és T anáraitokkal áldott Karácsonyt és boldog Ujévet!
Budapest, 1937. december 15.
atyafiságos szeretettel

j6zan Mik/6s
pUspöki vikárius.
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eUbénk ct b(JSI:g seamját Ct f öldi tCreken, lelkütikbe lJcdig emés;t/ö 11ágyat olt az örökkévalók
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ISTEN ElÖTT

(john MiItoll. 1608 - 1674)

A". ember mai állapotabq1'. ki os, aki
szabadOlI l:lílas8t1w,t jó és rossz kü.JüU? Ki az.
aki a l/Ol1ose,UI!; cllel'c lutilla állll!'i mUlak, ,ismerete lIélkii/? lJi30Jlyara, (IB a ,6 /.:eres;;tCt~y ,
aki ttyi/oU ~uel/l1l/el 'Ite,;;

IIIa.flu kih'iil n világ-

ban, /,ö/Újlllcri és méd llleli (l biiut

II

maga

csábj(lilHll és káp rázafos gyij,'yőreivel de ugyanakkor be/fiU" a ~t is, IIQ9!! tleki aitól ff/rM.zkatiJlia kell. mg(ts:skodva (IMOB, o1lli va.lól)(m
SfJ11), FI és er eI/yes.

Nem dics6item flfJ elvoJllllt. úgynevezett
kolostori enJnyt , amely whlcs kUoIJe 11(1JHWP
'ufáll nelléz próbáknak S bástyái k6ziil sohasem
sfJfill ki, hogy tl!IUt 1IIez611 lafálkofJd k ellc1/,fe[{ve l, hml(!.lII lell/ol/l1lJll (I, kiiJdelclIl1'öl, kit ér (t

nemes versenyfutás cW, ahol a IJdl!}a végén
II herrlldallrm koszoní/. os~foglltják,
Kb'dem, m'; vczeti (l l'eremtöt, amikor
beln/ üllk vár;yakat ('breszt s kiv(Íllatos do1.90kkal s~Ye(Jélye..-i {öleli vfÍndorlásl/llk Mjait ? Vajjon nem a~t akarj/t é, hOl/Y kelló mecl(:1'be szot'ifl'a , éppen czckböl cIt/adjanak (t~ eritly alkotó
elemei ? Nem komol.'1 liS as emberi lJölcsese,9,
amcly a biint úgy aka1'lI.(; megszftntellli. hogy
a kisértüt egyszenicu kidl'ja, ~1It vegyétek el
II kitl.cs uttin sovárga embert61 Ossees kincseit,
egy, kil/csc mégis 'II~C?ma""lft: örük szomjusága
a kmcs t / táJI, És t.9Y 'vagyulIk a lesti gyönyörökkel is, .lill tartsátok a le9S~i901'líbb ('egyelem korlátai kiJzi}U ll!! ifjúságot egy eldugott
remctelakboll , ott Sem 6rú meg tisztaságát, a_~,
aki Ilcm /i szlá" jött oda. A probléma sokkal
tlCh pzcbb, 1II1"tSCII~ azt ilyen külsőleges eszkö:őkkcl me,q lehet.lle oltlaIJi.
'l'eqyiik fel, hogy 'ilyen módon kor(áto~l/.i,
SÖ~ IlyescIl, s.öámli:mi tudllfJk (t Sátánt, mégis
tNt· követke:,k ebbül ? Egysscl'licn az . hogy ke.
t'csebb Icul/c II blil/. de az erétly is kevesebb
lemw , - ,tI/ prt -:- tIIi ll d a kctta 'Ugyal/cgy
forrásból taplálkoz/k, Zárcl ki as e.qyiket: féM ,
hoqy nzzal együtt ti másikat is örökre kizát'od
•
Es igo:ol;(I a bölcs , fCt'emtó SE-e"t Ut'istemlek áld,ott Il tyai gOlJdviselését, aki t6/{ink
~'IC9klJt'etch, hogy mj"dctJbell tll t l'téket tat'ls/ltIk,
f9~i'sá(JQsal.'

leoyl1/1f" s

naltó mórlon mse/Jilk,
1\0

u,

I ste"

fiaihoz

m égis ihttllrr91l

tárJa

maglwkat
11

e. XVI.
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A mi ismertetö jegyünk
19 3 7 . n ovembof' hó 14. (Ré.dló)
J{>."Lli'ö \·6~l'l'lld l'l et(' l

oh':usl·.:I m (> 1. Eredetileg :tnnak 1\ li"'('nk," \ t'lIIih,.tn yna.k :::.,,011, n.k ik
ktir,iil ("gy, PNt·1' il, leglH'he.,,\'1)u úníll lnl'gtag<ldtn , II lIIíu.:ik , .1 uMls h<ll'millc (' zii~t pénzé rt elimllta {>:,; kPl'(.\s..:t!lal fi lna jnl:JUa űt. J ézus
bnít.",ín"lli 111:1 :1 .. !.(>!'(>:.:;r,lénv u lH'v d vise lik,
'l'öbu !ui'nl h(>t ;-.r.;í7, millióan ":' ,U,!Vllllk öS~"'I'!':('n,
,\ vi l:íg 1PA'mií\'t'll r·hh n('poi lal"l ui',l!a1.:;1 1.:('1'I'$ZlénYfl(',!.C 1l:I,!.:"y
Il'lki Cflllleídjilhoz, .'-bil:llli11
V(':;niik njkunl.:1'Il, J t' Z; lI ~ !lC'v(.t, A..: imád s i't~('It,
lllí'lyi't liih' t,lI1ullnnk, hli1 ('~ { í t'~ l\Opol'só melldl , öröllliillkbp!I 6s b,Ílwtuukh:m ' egy,u'úlli
mindpnwlp ellllOnd juk. R Z l~ nt r \':i ng{>liulllnihól :::zi\'iiuk \'i g'H~zt (,,, Pl'öt !ll r l'it, ,\nna k hirdt't,,;;: ; p!'e> é kr ~, fényl':'; tC'lllJl10l lloknt é pítiink.
.T{>7,ll;' il';ínl \':lló l i~7,j C'1 (' l i in k t! ~ hódolatunk
nlyun nagy , hogy \'anll<lJ.; küzüt\iillk hkű lelkrk , akik ,I 1 (' I'!lI t':, 7,('t ('~ 'lp.í! ÍlI é,,, a ny :ítól ~zii1{'I('t t {,llIh.' I't·k ...;o rtd,x)l ki f! Jl('I\,('. éit T:;;tC'nként
im;í clják. Hii ~r,ké ll \'all .i uk Hl<lA'lI11 kat J ézus
K l' j!;7,{ m; kö\'('Wiu<.>k. k ('l't' ",;o;1 pl)yC'knl'k. K e1'('8;r,t {>n y!ll' k I{'luli ('l'í'll y, d ie"ö-''i"'A' &:kö;a>lcti
rlí ~ ..:,
l ( l~ l'd{,:-: <1 í'.onb:) n, 1m Illi.! J t'Zl1." Inl·,;!.iel('nne
r:ínk i ~ 11l(,1'I1 C'-t'. m;\!.:'lÍl'lIa k !pkint{,Ilt"-{', ('1-

J'o,g-;ldna-{' minkt~t t ;lIl it "Ílnyailll ~ Attól félpk,
ll f1lH'zl'll, J h.m: tnnít.,,:ínynin;lk ('.7~'etl ('n is1!1('I·tt·ltijí',g'y t' \';lll: [l f;z(' l't'I(,t. No!' épen ez a
\'OIl Ú.': hiiÍ.l1\'• zik lllil 1l'lk ii nku61 (>g'yén
i é~ hll'13a• •
rblmi P! í'tiinkhi)l. 'I'öhh bl'nniin k a gy ii lö!('t,
milli :\ ':WA'l'('!('t, AiI :1 8í',íd('!el1 .,é,!!, <Hnellyc1
I lla r liin k l':": il~ ('l r l C'!e.':.(' ttj('it, nagy ~(' hI:'8 Ült
:it'il pll :c:. "!lnlni. \'(',:r.ni {·I1,!!edjii k. ail ;1 kPgyetl e!l
tiitt k i,( J{· ~ , tlH'l1ypl ~ 1 r. {'I'\' I~n,\' t :"ii l l''<: ú tj/í n (',!!~T_
lIIi.,1 lf1t.ipol'jnk {'':: (, ~y1ll;í ~ s:d.i<ÍbÓ I : 1 fal l1to!
kiiitj iik, ar. ;l ,!!yiilöl (:t, ahogy mi ~'~'ii li)lkörhl1
t lldllll k. a :-:,,:öl'll\Tií l-'<: i ~ t (' llt C' I (' tl {·I'ő~7..rJ!;:, 1ll!'1ylwl f',gY(>S ;íll nlllok \'{'dtt'I C'1I ala ttva lóika! elli~·OIll.i:í'k. kiiildö7.ik. kino:dik, \('"t il(',!!·!d kileg
6k: ('''':lk n7,t lllU b tJ';l , h f'!!!\- hi;íba .keo0'\'ilkoU
.
J'p8"ü' lktc1ti ink lllt',!! ,r\>ZI1 i' l\ ,'iE-zt n'<: ll(" \'C'I'C'.
IlC1\! \ ' ;lg'\' llIl k ,'j;-.zin h' {>:,; i ~:1": k<'I 'I'13zlél1)'C'k,
KO;'linK mií\'f1lt~{> ~(' It n!;í l'Ozottan J ézlIl5('ll ell(,!/:. ,\ XX, ::'í'..í 7'; ld '~l Z t' lIlh(,l'('k ~?kt. ~l' t (+
lIll'l di('H~ \'(' I (\<:('n ki ll1\lv l' !t e, il ,..~ in~ k lIlC'g,iobhít/i,,:,u,ó! a Zo n ha n m;jl' I!lpg-f" !t"d ker,,,'U, Rok
K özött iin k 117. P.':"!('<:', o koi' l'I Uhl']', ;1I111;í! k('\'(':"I'hh az i~l r.:ín .ib- t~'" IlPIIl('_""zini ('mh('I', PC'(Iig Pllll('k :t \' i ];í ,~Il' l k ('!~ö::o \' ha n !lf'!ll O~?S,
h;llwm jó N l)('f',:;iih,ü\<:. l ' II~lx"' ~kr C' \';l n ::zll,k '
"'I'·~'l'. ~ t' ,':; l'\ ,:,t' ]~ ft~ l,!'t' ;-'Prykl! :\ {,lll :, ~ ar~k ."eL1
í' i':!. ('! ;I Z t'I'kllll ! 1II11\·('It.~ l'~ .']] ('11
::W!tll. l!4zt,

!{'gke,-é.,<;bbl> ~p (in tdH'tnrm . .ki :lonnk

:lZ E'!!)"-

háznak V:l~'ok igehil'dt"1öje>, mC'ly :1Z (:sz :io"',11 JIl6~ ,'l hit villín',íhan hj ~n;6nY{'!'<
. i f i . Az
~F-y, nzonban szÍ\- nélkiil
\'(><:~ed('lOl('$ dolo:;r.
~

,

ll1('rt II

I

~

.!'"Zídclen embc-I' ('",z ~ t mjndi~

I'OSS7.I';.

ha,"zlllÍlja. Olyan az és7... mint [I k(:s;. T,('h('t v('l('
kenyeret s zeln; éh (' ~ C'mbt.'!'nek, dc l('hM v<'lr
::lyilkolni i.s. A modern (Imbe!' igen .l4yah..l\.'ln
(';7.1 m~ ufóbbit fc!'<zi. Chndoljnnk c!'<flk nrl'n.
mih'('n müvhzie.~ t.ökéJel('s s ~gct ért el ru: em-

b~ri

ész

:I.

gyilkoló 11<1001'115 (''<:ZkÖ7..(jk feltn lálÍl-

sAh..'m! A modern c mh(>1' repii löa-ppen lI hlZik

rádiót 11fIllgat és D7...sin~i;;zk;í.n f'l'kő l cc:;ök sze>r int (il. E sze fi!I'-". minr1C'llf f('lIahil. s~í\'c rom-

loH. Jl,lnyzik belőle

[I

jPzlIs i ,"Oll,ls': a s7..eretC't,

Reformra szol'ul iskollli nevelése. Szörnyii,
ho,!!1' mi minden is meretet i.!!:yrkrznrk g-:vcrJn('krink Ieiébe> beleverni. Ehrlvp!t ink<lhb ~l
.!>7.ivrk melr'iobbíbísnm, rt jellem oevelésérl"
kellene több gondot fordíf tlni, h og-~~ ti jövő
n<'Jllze,dC>k Jp,!r<lJiibb emb('rs; {>~('<:ebb embrt>, kC'res7.tfinyehb h]'('sztéll~~ Jep:yC'n,
Mé,!r Kri!'zfus egyhIÍí',,'l inak, n ker(>~zjény
C'!, !'yház,'llrnn k ('.!f.\'1lll:ís:hoz n!ló yi .<:7"onyÍl ból is
hiányzik [l hTi,<:zl.ll~i \'on;í ~ : fl <:z<,rr-fct Vrtll;ís lláboruhól i"ud [t förMnr-1C'!ll, ~Hllik rw nz embeI'('k ~"fiz('d pk<'n .ít p!!\·mÍl <:.j !?:vilkolt.ítk, Mi{>rl ?
Az6rf, ho!!)" Il1 P1!L,,,Őh &::It\.:i i J,r-! (vJ'\'mlí<:rn ('ríl!>7.akoliák." - fC'l('it\"l~ n7 i!!'[lZ<:;í.!!:of. mdvct
(·gyhiÍznl:'mító l'pfOl'lllrltonrnk Dávid Fí'l'(mc
l:mítol1, A hil T", jC' 1l n;;in rl{>l:n, ;1 hit n lelk ii:: lllC'l'C't dol~, lelkii"'JIlpl'eli kPl'(ló.<:C'l d)(>n pedig
f'I '&7. a kot nlkalll1<l wi I ~tC'n C'IlPIle<-; es,rlckerlrot.
Xincs flz az C'1'ő..<: 7.ak. nm clv rl l11rl nÍl \'C]rolll
hitC'f'ni ilzt. amit ktilönbr]l' J1 C'1ll hiszrok. mni nek jÓ7. .!1 n e!3Mm pHent mOI1(1. ~ri volt az OKn
:I k p l'f"!'.ztény sé ~ (>7,,('n
1l!1.ltr 1ll(>,!cth("' l vcc1 é~ó
nek' Eg-y:;7..erG en c~ak az, hou:\' I'lfeleiették
,T-pzns fi/l"\'ellll('ztrol"ésp+ Pfi :lz.t hittél{ n közös;
el()g'ln[l n kcl'cszt.ény<,k iRllwrteW VOnRS.!l, _
ióllphC't .Jé zu ~ dog-máhól soh!'! RPm hf':!::Zt-Jt,
j\~ ('m, nzt moncloHa ta.nítvÍlnynin.!1 k. h01!Y mit
!lHt:" ]enl'k, h:llll'lll Ílllanclónn c::ak ~7.er('tetre
inh:Hp, öket,: ,,~1Től if<lIll'l' HlI'g minc1pnki. hO.1!Y
hll1 J1 vll nvlllm vn!!vtok. lm roi?'vm<Í !> t RZ(n"tni
fmdiilok" hitvall{L<; (lol!!"Ílbnn, T~tpnről , J ézu sr~l, S"..cnt1~lehöl, ü cl"össé~l'öl }..{ ennyo!'::;71':t.g1'01. Pokoll'ol TI l kofotf f('1f 01ZIÍ~H kbn n ::lZ 1"111 brol'rk míí,,~lt<;ég"iik lelki.!11kntllk l>;:; m:h aelotts :'! gU,k ~7.e nIit. tf.\n!,t"::zete.;rn kiilönhn7.n('k egyma.'l lol. mr-It nhllllv emh!">I', nnnyi 1/.IC'k. fl nnyi
,!!Ollclol;lt. "[lJmyi viI5,:.!:16zf' t. TI i\l Ílhd " d fl1';'a
gonrlolni, ho,!rV [lZ (>ml)el'ekkf>! e/,,"v dO!!ll1iÍt lf'h~.fifi~n rolfog>ndf.f1 hli. ViZ mt'-!.t nz illkvizi ció !'!>zk~7Á'"1\'el sem sik criilt, 4A. F7..('retrot erkölcsi tÖI'\'('.ny(> a7.o.nb.-'ln minden ff'lphzeln l>1 egy és
~lIldannYIl.m kr. t ('!!"yf01'll1,r II kölpl rl,.. ,."F:rrÖl
!smer me!! mindenki, hogy az én t.nnHvÍl nvnml vn:,,'ytok hn egy nl1í~ t Ezr l'rtni fOl!jiítok."
Bnl\('k :1"7, ignllsii::n nk il mE'gszivűlésp, _
r",'lk ('gyodiil éR scmmi 11l iiR - rlelll nVllitlmt
"lapot, a ke.r('S:,rJ.énv tÍniIÍ I'i 7.Íl1l111rn ifi, rnelvró1
'Wt kOl"lmk lr:gjobhjai <Í Imodomak, A vallás-

h:íbol'llk t'!> nyilt hi tt'ihik id!'jC' - hilla l "{C'nIlek - l<,ji'il't. A r{'gi cllC'nt ~ t azonhll n n. hreszté.ny f<,lek('~f' lf"k kÖ7';)!t Illa i.c: f<,nnnl1 (-"
szinte átbidnlhntal l:tnnl.lk hH.!<zik. A 80knt
hangozt.atott fel r h 'l."ti hAke le~töhh;,zö\' {';'_a k
iiiÜ~;Y ~Z ell ~nIH('k, .1f'"~It""~k'·ér,~,

A \('ll! ("7,('tl

belso VI Hongas pollh.ka 1 t' R t,u's,t\cb Im i t{>!'l'r
c::apott íij, é-s igen F-Oks7..0I' 111"1'[1 m C' ~ y ki. ho!!"
melyik felekcZűt tud ma,!rÍlnnk nai\"ohh l'öz+
jO,!ri lw.t~'llnl.!1t hilltos.íl.!1 ni l'S: melyik ' ludja
veit vezelö és jobbilll jÖ \'f\(l f' !nH'"7.ű íillí~<;o k h"
clhC'lyezni. A nvtl.~ti p ("\ ~iin ys. lÍ"'" .6R a l>c1 cti
is tent<'lg.!1d;ís kC'ftö~ lii7.{' kÖ7. A !-iz~ríh'fl fűl('k('.
z~filC'A" dm'nhokrn vtl'1 li-p\'C' :1'" ('~{is> z lllag"ynr
lal'sadnlolll, Ez n lepl cz('II \'ll il!"n;r,s ú~, S nincs
elég J.:önnyiink ('h:inlfni a k<í l1: ,nn('h' ebből
n bel.<:ő meghnsonl1ísból n 1lI!\~~'.!1r nf.ll1zC'trC'
!>:Z<Írmnzik,
.
C':;od.!1-e, hn :l johbak fih in then mindr n oldalon e,!OT!' erő" rbbé válik :l vÍlgy: kő7.&; 11(' VI'ZŐI'P hll Yaln h o.~' hozni fl kpres7,!(>ny felek('7.JCf~l,et~ hogy egyiit.tC'S pl'(j"C'1 fllc1;1l1, t\ közös I'II<,nsf.!!~('l. :lz islC'nl;l.!!::ld:íss:l1 ",zpmben
lIle~"éc1l'ni drÍlg-a kinc!>:iinket. hitiinkC't, sZC'nt
\'nllil != llllKnt, Amiko!' pzI :l ir]szót ujjongy"
lmllolll, "nn p~y ~ 7Á'rpn.v 1ll1'.!;dc!l.'y"/ 'f;0tl1, N('m
:lzérf, WI.!!:"
is 1I('1ll ('<:ak :lzprl kell n
, . le!!nlflhh
,
I.:C're.<:zté-ny ro ~yhil 7.n k (>J!ys(>!!(·t 1llf',!!I C'!'rlllti'ni.
hog'y [1 Y[11híst :17. i >; t ('nÜl~n d:í <.:.!=a l s:zC']l)hron ",ikel'l'st'lhhC'1l Illpp,"\,pdplmczhr.<:<;iik. hnn r m fökép
nérI, lIl : >d [lZ " villon.!!:.í ::: , :lIlWI" tml a fcll'k C',
ZietC'k között nyilhm, ,",'!ZI ]l'pl r z('jjC'n folyik,
n('m méltó hOllz'ínk, .}PZll <: kö\,ptöihe/., ~ nztiín
a.",ért. 1l1('r{ .n fC'l flkezC'tpk \' ilIrm!t;í ~ rlha az
('.!!~sz llt':1l1Z f' t h(>lepn!=7.tnlhat. Killőnhrn is fl
vallás t Illflgflt én s:t"mmif{>J(> In zml,í <:<:nl SZ!'Ill ben nC'1ll félt l'lll, A \'allÍl ~ az p JllI~ 1' \'cleFziilctet.t (iletö.<:ztön e>. r:.r.Y olya n 61-é.;, n~r ly et .. n
!>:7,ívhől kitéDni nC'm lpll<'t. Sznhnd::ll!rllnktol.
Vfl trvollllllktÓI. hMAínkfól. f.i őt éle\iinktm is: meg·
fo;;'t hn.lnnk, dC' hit('l11pL Tstplll'lll r{ .::olm S:C'llki
főlem rol nC'lJl \"C'h('f i. A tC'mplomok..'lf le],ombol '
hnni:í.k .!1 J).!1pokat iilclözőbC' fogh:ltilík. n hi\'ő
cmhf'l' nl.:kor i" llle.0.'l.JÍlI:in fl mÓ<l.iiit flnn~k
lio!!\' titkos .k.!1ll1rÍli áb.nn, vn,!!'." akál' ;1 mfl~~
lyJ.j~ Inng"jiÍln, n j::; T~lenhez fOI'chd .ion é l:; töh'
erőt. Í's \'i~ s zfaIÍl :: I kpl'jC'n,
.....
ff'
A kNesztén.v felekezetek ylllO.lilt fok~p
azél,t. kl'lI mjeWbb m ~.....t(\]"ell1j,(,Il1, nH'lt C'7. el sosorb<'ln .Jé~w il"iint \';Ió hííség'iink kö\'('t plm~
nye és ~"1'I)('n htlz.ínk !'7,cnt érdl'kf' : , ,,~ITO[
is mer Il1rg' mincl!'nki, !lOp;y az é,n 1.!1I~I.h·a~~,,,a '
im v,'1~!ok, ha cg'ymat Rzerelm fO~.JI"ok '
Adolf Deis:;man fl",t mondott..!1, hO/l"y ;,~ kt"
resz.tényck egyc8~ilé~én!'k Hl'<l &se Illa, e~~o::~~
han nelll doO'mntlk:ll, har.('1t1 lélf>kt.'!nr ktrcle. ,
Ez azt jele;ti, hogy 11 k,iilönbözö ~f'l \k~~,~ck
hívei ha. c~'mÍlshoz lellolp,!!' e.~~r klC<: rt ko~
lebb 'jönnek fi me,!.,>iHnu!j,ík a7,t, llO~.\' r~)'n~as
meggyŐ'"Wd&él fl'ltl,tl('n ti::;z,tl'!f>fbe n 1:U'!S1!.k.
<lZ eg~'('s iiléR felé miÍr ezii!t:ll is komoly lelles.t
k
tesznr-k,
A lelk i ki)z('ledós jelei - l1 :í!a To:;trnlle'
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Templomot szenteltünk
Dunapatajon
1'4r ~'hn '&i I'lt'liiukh.'u It SI.k \\lilII ku.:: I' )t~ f\ll'lIl l\
h"lkl\aUlII'Jn ldl.,· 11II ~~ ritkl\n i~:ni l •• ·,\.::,l.:6,."'~ 1\"

h'k im 111'1' ,.' lot ~ iH, II III i kí' ,' :- lIi \ iln k I.'U.'::- ,~r».t'I"IlI'
111\'1 t'':: II h,lt'k (, hnhlthi.:: IH\):~ l'hll\'II~.\" t'l .Io!u.,ln·
~t"Uk. II~.,\\ tl.:-w.tll "",\1' IHIlIt'\.illll.. "olt ,1." ",tnl'l'r
.I.'n n'HUI\\ut:1Jlln, ll" unHariu.:: 11'1111'10111 ;. l'nlt'
h"" nlkllhml\lIl. :\h"r,'k ... tkmh'" kil~k\hh'.:: ic:;; ;11,h. ~Ihl':: tIIllIIl..n nl;\1\ 1\ thn\IlI';ltnH IlIIit.\du,.::.I.Io!

h'"""nl'~ " 1'\\1 t"Il,,'~t .h-:;;." d t'~,\tlakl\t h.t~'mh'tt.
llMilt'k.l\ "1II1' 1l. htlit~ h"III\\' na t'S'~ i.~t\. Ish'lIlwa
UIHhlk'lUl'k • .:: , ~1'1t Il\\lllkl\j'l k .... \"'11 III.,H):' No
.. 1' I'I.·h'l \.ltflll\\''/;\'!nhi\ \ nh''''!'::l\ lm'\{, Iwhll1l \lIU
t '" ml .. ,1I" "Jlm'l;; .. nl\lllr:\

C"l<ll' lt\l" "'''1 ... "11 h'li m'I.,'1I i\l\l\lh,ll\~ .-1
m,"h')l"' 'h'.' ,.'lh'U nn'\I\I' t· .. ln.', 11\'tr~ \I.::~I\l"\l,1
tht1\ltl'IlIIlJI .ulh :lfllI ""\" t.rthU\'\>t;'II. \ l'"
t't.. Ill. IIl1ttlll' I~\'il l'./; 1\ h'UlI'IVIII ,.I,.U "Irll'
ht. 1.1t.. l' tluk .. r lIIt'at\.t· •• It'!tu"k j.,\"'lIi .. ~ \dl.'ll'U""l.
II .1.-11 lilit' t'~' ... "tI 1\ \1111",,, .. 1.. '1 111"'11
:tw. uj l ..
" ,,,I, "J\,o"l'n, !o "\1~m r'HII \','1"''',\\11 lIhl:,,,\ t' " " ; "'1',"

.0\111." ...
IAJI hil

t,.

uo e.

KVI.

I'

t\ dUllul'ltlaji unitAriu'S ttmpl()lII.
:Ittlk ,'hl"," II h'lUl'h'IlII:U1ll
ith,"kl\1\1 inulIlko:w.lli
i.':-"~I'~~ nll'l.. t'llIWl., 1I"l'J.t'llt'!""1I kl\4Illlt'h'l IIIl}utlt\u
\l\lml.i,.,lkullk, ukik 1\ 11'111,,1.'11\ "llIk,;t·tll'U II ltyll ~
kl.., ....t 'I :-«\' \'1' W I III II II kúj ll nil k :1 ,t,)...,~,.d",'u iilJII~Ii~
h'l hl.,tak, ukiknd.: IW,·.'it 'IIU,:;I min.1 UCIII ,.urol·
jn\. fd, \\I1'ri :1.1 k.ill(i\l hl'~:i\lIl)lt\ flljrjn 1.'" t·~~J.,

lll,

K,'",,, lt'll..ill:l .. tl'funk ."Ialt\. I1Il'.# n. II It'lt·l;:
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~11 ~ 1t:11f Ulth\&"tlll t,,;,\,.,\Iil It'lIIl.IIIIU... t t.l'llbl· ....'·\t
U'~ "1.,\;'.,,,\'1 \,,,,1 t'lf~ ilii II. I'~~ i~u; l ':"'u",'k, Hp
Il"'u" 1,I' lhl 1.'I k..,,. ~ll\r~ ullk ;'...·11 lIlU\t',lItt1IlUU II
mll .. t •• til.. l\'II\I.lt'\1I\\1 lIIItIl Itt hi"'l iUlIhlkt-'tI ..\,"'''''\lWl... \ 10 ,'h,' 1l1,\h\l •• • t" 'lt .... lrht,I~I'\I \·,'\lh r....
h'll,t'" I u\llllklljn
It·h·lI. II utl-,:;ik. 1.. '\1i~ UII· .. I
Iltllu_l,nlllj"II. )limlk .'lh\ iti
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fl

bek()(I ~ e8' '-'"

Il'f.

(:lct llH'glalttllt-

.!lll f('I~.

i\lcg"ClIIlítjiik Il ~ crdt'1)-j "'locke!)' templomot
lern'z,; I/ lI it{i ri n o: tl'ill\'liJ'ullk S zinte LIÍ.,sz!ó .!lz.ékc .. rih'liroiti i1Hi"znk i rÖIIllHiL'''Ost . ok i IclkH es
szí"a (>,. Il It.lk ipú.'l'l.tor l'Igomlolm.ait. e n nek II

IFJÚSÁG

A szeretet ünnepe.
A dunapataji uni tár ius tem p~o m belseje.

nllónl ," ... ltott~l.
Mü veszet cs l s ten i rúnti lllúznlo'>!iúg, fi forma
egyszorű scgc és 8ZCPí!Cgc f.S ft Siz inek mindenkit.
megnyugt ató. cs bókesscg lldo g,lzdngs;\ga jellem'
zik II templomot.. meb-et !út ni kell. ahol ólme u~· t
kell merít eni. de mel yet $iznvakkal leírni nem lehet. A lapu ukban bemut atott húrom kőp, mindlut rom 1\ len 'czö müvesz fC\"I}telt> i. érzekeltefuek
wlUplom nllk

fl

IllCg tcl' \'czcslivel

for lIlll S;,;ópsóg óró l. de II

»z inekct és a feplom

Mi w lt' Jliill mtlf.I/ ;56J{' ,~ (;,~ (' Jj( i hOl/ ol!. A 1,(11'0$
.::,~il) O/l i/Ó th'fl' b ele,~;!C"d(' rii lf (I ;: pj ,~Ulkfl esőt/cl , •
j(l be. /Nkcs,q:y (!,~ lIl/uyololll ~';:(Ílfo/f olá éli ~·i.irii l
ölelre (IZ ('gé;sz l'i láyol , A hópe/Jd,llC'sill(lgocskák
nbl/á" s,uí/lil/!/ózf(lk fl föl d r e PI1 I'Mlo!J fflkaról
/,011'(11.' ri ,I(í~lfl.:r(/ és (1 né p/elen ulcríkl{J. Mi'lllea
fehér t ;S 1'lIki16, 0<: ('!lész örök mim/en,ttog, oz l s·
/('11 szt' r et('t ébet! t ii t/(Iökli~',

,. D i (' só,w:g fl "W i Hl IS ,t{Í gbflll I slf''' lll' k, II I öl rl ölI b"kf'ssh/ és ll: e mberelmek joo~"Ir"'!" 1,(UI!Izik i lfllell
ú' , 0111/(111 i s Iwell!!Ó !IyenlldwjkakrM (I ko r lÍcsO.lyi
f lI ek, 1\'il'iMlJ i lofl })(,/Olákú(,'J! ))U')) /lyeuti" érü 1..0 HIC'sollyla. !<ol; -,~o~ I/jlílllf(!k. pOftlpfl, lhl!J(',~,~ég hird r f; fl MC!II'dUd ,~Ziill·tésl;f, Míg pNliiJlell. l;i{:silt y
1000 l1yhókúclII. fiilel l t' JI hirlp,IJ s:oiz(Í!Jf1t/ r01l yyol.-1m
ö lt özfclcf( (mrli ll ,1j; !}!feTll/eke'" !'(irj/Í~' (IZ ó [Truk
h Mt's l c r ii /" szii lt' l clirt , If ld ökl' l meQl'edelmezi (I
földi 1)(;,, 1(l11IIoklól és fe lemeli fl mngosliágo,~ /stl'lI
l elé, M ilycn jó is. hOf/lJ 1't l/l Iw)'dcsony (I földön!
Mil.l/(' J/ jó i ,~ fl uol!J(! flyerm r kck ör{imP1'c 'tt/ ('fJ!/.III!jlaJl; (f / 0/'10(1 .~.:!ÍI/( ',~ lJ.IJC r l,ll(Íc,~~'(ik 11(' )'{'!/éI CI 1(111 .
mllc/.lJh cz (iliI/ lii fI.1jl'Tllldailo/H t ap(ld! lIl i fY(')f jó
is: ércz /li (l l\.a/'fíc ,~ olt,1j lIIe/ellét i,~ 1/ fiy('r lll el.. s;:('me!.- b('lIeltcllli (',~ill(I!Ij'(tY,lJofJ(iMiI. De jú is, ,/(I pi
fJo m/j(ll l/kot {d('lIl1 i : fájda[)jj(filtk(lf ,,'fclrdlli é,t
lI/('gkÖIlIlYf'bbiilll i ('Y.IJ-k,;t Jj(lp/'ll. Ut' j,i i,~ mr/l'!!
li,w bóIII.' jillm: pi {',~(, If(/jdJ/' '' / ~ / e lll l' {lOt/do /ni e,~
Il e pl'! /I i.
Olt áll/olf h'ar!il",QOIl,1J, ' mil,lJ m (f!J(II;,~lÍ!,O,WIII Nj·
gyódI/nk "támul. aki ' I Illi fJya rló t> tII /Jrri ,~~ i ! 'Ü ll l.:
/Ie i ,~ oly sok ,,;cit'g,,'efld b nrl'eldd (,ul,'z n m';;:" ollli.' SÓl'(i"O!II'O /'árjjjk (I [/!jt' rtl/ rI.. J ews születésel, millI lIf/jdml n ú('flch('w; Vtí,~:fOi'Ok. n;,ikrl
(,!J.IJ {é1l!JI'S c~' iIla!l "",wtctI a jánol bnn leh'ó G!lf'~
me!.' {dll, 1100,11 0 11 ft:/'f/n ,úol'lIlj(//w!.' ('loftr is 1/0do/j(llwl.· IIck i. A Jl!c{JI'(iltú S?"ttt,j"ú l kit;rwll fl s:e,etei, (filici!) 11'/Jili lfclirU milldl'llkil h ry,l/ Ii$~tll.~.
I"úil I'iMf/iiZl' )1l'1 Ih/y ld' b" I/IH'. J f;w,~,~al lII('g,~~II
lel eti (/ ~~(' l'l'I /l I, flm(' 1.1J fl : l'gé,~.: "ilti l/ol 1('/llI el e
!li t cll t' éil i.IJy JÚ ' rliesoll!f IrulII {ilItI e pÓI II s: (' r('l flt
szeliden pislá k oló méNese rgysuJfl'e kigYll {fad, 10-

'ú,

A du napataji unitári us templom belsl'jl',

•

\
I

im:idsílgos hngulnt z'tt látni kell milllle u unihiri us
test \'er iiukuek.
A relsze ntelési bCI';zéde l J óznn :\Iik lós piil;pöki " ikárins mondolln, uki :\ tel\ll ,lonloi 11 békesség hujlékú nuk tt\'tt tt n ft\I, umel)' n~ l kii l n in('scn igll.zi m unkll eli l.,>l en dölti Illzhlltossilg. Ösi
,.,zoku>S.lIillk szer in t lll. új tCl1lplomhan :ll. UI' usz'.1110.1101. i~ ,h irllltuu k. hog)' !'é>s'Z"""li1jt> nek a h i\'ek
~~ n tc.lII lllomgZCUle lés l'l' ug)' he!;'yiiltek fl ke u ycl'
cs bor "éleIti nek e m lék ező i.hh'i suibóL Rerel\cz

>

u, e, XVI.
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cml1erckkcl, mim/cll/d 11(,/"(; 1111; fI.I//?m eJ,.:lIck érz.
' t ' Icl f1ul/w ldollfl(/J/i ö"ömell(J1I cs lén/re-
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Illi neve/jiik és flOmlQzzllh. (J~;I.:or
' / ' " L,íllnralobú(lII{jff fl mIIIIlk f('.~,vered .~Zl-
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Illáit,
" hor/ri égjenek! T c r}(lZl/au ('~~ leb' ,o"k ' :~~k
'odfloz fl f c 8zeg éllU f c,~11:ér(>(lef! "c '/Sft ·o( ;JC •
~s húzódozzék sellki, 111/ui/Jb iirüfjüll k ~s .,leYl!.íink
1I0ldo{}ok a mi J1fe{jvtíllólI/r/m! cfJyii ff. ö rom/w lUlY
rMl/ogjon mim/en cm ljer szemeUe)) , uazdaflllal.~,
wugellY ll ek, egyar onl, Ro(moojOJI mim/Cll ház fel elt a megl'líltó sze r el ef csilla.!/o,'

.'Illjutlk az élet kaTcícROn.l!fájlt alá, lI! indell ki
ott ICQuc l/. foujuk meg (I G,venl/ ek J hlls kezét .Js
o j kltllkróL zel/uje lt a H ozsól/lla ellel.-,
T árjuk ki km' unkat éR ölel jük "uIgunkh oz a
vil60meuérté st és a fe" ,~éoc8 jciZll,~i lizprele t et.
Anos /O)l nozáHa
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Templom szentelésére
l ll/ell/W I. '/(Iza ~pii tl dz a1!öl tll rOl/UJI ,
Swr.'los "ezek ,'okta /-.: , hordtflk ö,~,~ze nii ndenl,
CNill"ll is ragYOrl fellll, lemll1t)))Wnl-.' ormán,
Oh l s/el/itlll; ci/dd mC!1 e hi vő lJelTlJef.

egybúzköl"iink
dccculbel" 8-<Ul Pests7Entlol"lnCell ar. unitiu'i us
temploll1b:.lJ1 tartott.u meg ezidei rendes évi közgyiil ésót.. A közgyLil ést b l!ve~l!tő I slen tüiztdetcn imrld kozott J óZ</1t Mild Ó/::.. egyh[uü OOszédcl
mondott Bm'tók Géza polg.írdii lelész' uki hit~t .~J. ,:l.Z unitá.!'ius ön,tlld:.lt .~rejél" ől és pré4
dlkuclOJuban valDban Llllndn yuJunkat emlékez_
tetett és ébres;at.getelt. A kántor; teendő ket
Na{/y Sándor látta el.
A kö~~,iil ést az ogyházkö l' r ~ l ii gyelő gondnoka dr , 'm té.z K ozma György nyitotta meg
t;trtulm.'ls, gondolatokba n gazda" bcszooével
~~eJybe,n ~)elen v~l~áf,l"()s v zede l7nei között je~
loltc kj kovetendo utunkat. Az espe resi jele.n4
téiSben J ózan Miklós örömmel mut:ltott rá arra
hogya tavalyi .közgyii lést mflgclezöen szentel:
tii k fel n pestszentlőrin c i tem plomot, most pe_
dig rt dunapaji templom szente l ~sé ről gyü ltünk össze közgyülé.sii nkro. Az elmult nyáron
vettii.k c.lŐsZÖr has:3niílu thu a budapesti e",fryb,í.l.-

H7-cntúbmhámi Pihenő nyaralótelepet, így öl'ömről is szá mot adha.tUllk a veszdeJme.k: és nehézségek mellett is.
A jelentést a kör kösúinettcl veszi tudomás ul.
A j e l entésh e~ kapcsolódva, Pethő I stván rá
mutat a.na a feladatra, hogy végre rendezzük
II két, számban na.gy, pl'otest.8.ns egyházhoz
község

által

létesített

4

vnló vismnYWlkat, akik bék&sen egyiiUmnnkúlna k velünk a l'efomiició em16k iiJ11lepélyén,
ele az év többi na pja in gyakran szcretetnélkiili megnyilatkozásokka l i<lI.ilkoznuk rés zük·
ről. T eológia i kiilönbségiink tisztelethentartása
mellett öntudatos ruagYi.ll'osságunk ápolásában
ht.hílJtlk meg a2 cgyüthnliködés ÖS7.inte lelki
n la PJait. A felsőbb rend eleteket az egyh<l.Zköl"
tudomásul veszi, kivéve azt a rend eletet, moly
4

4

Ki /wrflll.f/O/ sze r ze t/ lIz l (I Z l st en ál dja,
J(olllll/tjOIl fl TWT(/)Ifl hir/I(>1i8e örökké.
lIotJy ér/c> jllln lmóf llI(1jd(I/' 'fIwllfa lál j(/,
OS mi utdmli fogjuk j6sriflos em l éké l.

!{ic,1; l<zékd y / em1l l om, .fJfll(l1ll1)fluco,~ lWIl I/, .•
G" /(fmuo!r, ,~zá lln(/ I.. rt b éhcij,~6f} {lfí Zfh'(I
ts /loll/0tJOII m5zi jWjlé/ail /I Z emuer:
f.'f/re SZIW c)!(d~iill l.-, embe/'flJ.: ff)h (Í 8~II ,

Kiss Júnos

lInit~I'~U S

allwt01ánytöl'vényben bi zl.os ított jogalllk ellenére, a katonai egyónek Id és betkrési jeIc.niliezés i köt.e.Jezettségét :1 kuj.()nai egyházköz
ségek lelkés7..eillCk a ke'llébc utalja. melYl.lek révén 6eo-yhá .mnkat sÓ.r elem éri, Az egyházkör
nl. 19u .....gató rl :anácshoz lw sonl&m elhatározta.
bogy felü-atta i fordul a kormány ill et.ék~. sw r.
vei hez, a sérelem or\'oslás<ll"ll. A lanügyl JelentésbeJl, melyet F'erellcz Józse f állított egybc,
:.lZ c lmllit iskQlai esztendő mllllkiíjÍlmlk ~l képe
nyilatkozott mcO", A nehé7.só....('k ma is nagyok,

/(i/úl'ja klIpnit (J sO/-.:/lsáfl citII,
Mhuli" Vá1' benti ünket J ézu,~u1lk uevé tJCli.
J er! sze llfeljiik fel I si ell szÍJI(' ('IólI.

/)tIlW-pa / (J j ,

Dun atis~menti

{]~

'l' fJIII 1)/o1ltunk hófehér, ti,~zI(I n/IIYY(lr disiUél1.

I~II/i/hú{/tm'" helye lé sz!'1I " Jlf/ ifl.kulIT..',
Aldlu/Oll Idllel jurutl/.. e/ llIi o(/a.
t"('/di hh'dme/..- bUZflÓ ki x S" I'f'f/C:
Jfj ,:rebemled bíZ/ Ullk d l'itő/ fOIJ'/; II!"

Egyházköri köz9yüléSünk

,

dc sehol s(>m lekiizclhotHtlen~, és <Íthidalhal~l t4
1n.nok Örömmel c'illapí!otla Illeg ~, közgyii l?s,
hogy végl'e la.ssa n rend ei t.cl'cmtun.k:, rt, szor\'811yhitoJdll.tilSb:.ln is és minden nehezseg cllen~l 'c is kölell?'4ni kell ÖSSZPl; lUlit,úriu.s növelI -

dékei nket anlt, hogy l1nitárius hu!könyvck
:1ln pjlín unit:ll'ius lel.k&;.., \'a~y. I~(>~bl zott ,v:l l.
lásokt:lló elött vi7..sglÍZ7,,·lIlllk. SUJnalatt..ll állapítja meg a j('len t~s, llogy ~Iég; JIya.I,,-TIUl seOl
n szülök, sem a hatósugok l"cszerol nem talál-

kOZUllk W.::I1, fl t.An~ogf\tássa!, melyet nC~~?l ..
1IH1llklí uk ~1'I11l megcrdc.lO.el!ll:nk. 1\1101 :l. szn!t·
ll'1kében

o;lllldat•• o,U.
CSo-"lk a nclu::'zségct és alkalmatlnn"ag?t l;~t.l~l
110m

él az

unllarm.s

O'ok j>Cdj ~'" !!vakl'an
III<lsvallasu
niC"".. 11'll;'",í
< ~"'>:'
",",
..
j 'k' ket
(t'

.
1('1 vC7..clét

-,

úm liílognUisú \"il J.,."'énysz~~.nb.~ n.owm c ::l~l·

késziilő :tlkoluumytOl'\'PIlY
Kelemen Béla ('gyhl:izi t..1 Il ií('so..; isl~Jel·l('tt,c. lll:lyd a kür rc-ndl.~,';ili }D' i il t'~~ n ;'1:11' ~~I~lU.gy I~

A

IÍl""ytlit. A SZ;llllfl.d n::okn l t;''' .1c!enlCSf.>kct .nz
{'!.Q!iiázköri J.:ö7..gyiilés t.udo!:la~1I 1 ~elte. ,Az lll '
dhnÍnyok "oní n J~arkó Bdl~ 1('lky~7 kc,'~ nr:
I'~nZ/,,"'fitó 'l'mulcs <1 11..11 llli'gall:IIJltott. lellll ('t ~
b~sztás módosít<Ís;Ít oIYIl1 ,)don . ho):!:--- JelenJ~~1
IllCzőtllJ; :::zórv<Í nya h('lyptl \"~g.f'Zh C.SS0, SZOI'~
\'{inygolidozói munkáját. ;1 li'kes! S7Áll:\'nn) t~
'··ol' n ",'I,"t
.. J'clon]"''O"",
-I " ollCl ow,
111..:-,
,-.,-0 u
I " n. hoclJn(>'llo. ,.

V<ls:'trh rlyi lelkész_ I.l mlgy 1;1\'0 sa:t ~S ~ IO S~Z
közleked~i \' iS7..onyok mi,ltl l~os.<:;:...1b IdeJE' .,ll~a.l:
ilcm tud fl'ondozásbn ll l'észesJl,c m . A mczotul';
It' l'iil ctct pcdig kapcsoljuk odn n ~~ cbrec('nl
~i'ór\'l"nyroriUQlhe'/.,

k~m~'ye.h('n
mefl'közelithctö, A jawls lnlot ;,lZ ('gyhn~kol' !nafl'áé~'1Í teU.o s tx11'tolólag tCl:jeszli fel c h.ntézes.~',c
~z Ig~!zgaló rr anácshoí5. Cgyn,ezze~ a fe)\'otoelött gondolaWIl kapcsolatban Peiho Ist\'l.~!l,lel:
kész kéri a. közgyiilést, hogy il. pcstii'zeotIO,l'll;e~
Ill C])'

ounan

templommal és álta.llÍban a budap e.st-vldekl
egységesen össilefüg:gö s i'..ór\';ínyteri~etet, gondozás és <tdódlS teki ntetéb(>ll csalolJl:lk fl pest·
!:'zeutlőri nci lcányc""'ybázhoz, úgy ahogy a debl'(.>(\en i központ lelkészi gondows nélkül ~llló
leúnyegybMköz.séghoz is bahllmas nagy t~l'ülct
mn cs.'ltolva, Igyekezúink n. szorosan o ssz~
f ülYo....ö területeket ahol az E\,,<ryliitm. un.káLkodas
mfr amúg.v is adva van, eg~:-ségc.s jövő relé
vezetni. Budapcs1:neJ.;: az nem Jelent anyagilag
jel e ntős vesztc!5éget, pestvidék dé li része előtt
pedig:l. fejlődést nyitja Illeg szól'dinyaink jelenleg-i. senyvedő idlapota helyett. Az indí tviínyt a kör p;h10lólflg tOl' jes ~ti fel az Igazgató
~\all ácsh oz ,

,
Aköl'i gyiil ést a gyiilehzeti teremben bará.i.s~gos közebéd követt, melyet pe.s tsi"A.:mtlőrinci nöszövelségiink készített C'l P ethő I s t~
vvnné tisztele1es <IS;'; 7.o0y és tÚl'~ai eredményes
mnnkájaként.
F'erel1CZ J óz8ef

KÖNYVEK

.

Erdély története
és az unitáriusok
S1.ubejktiv megj('g'p,f"8cl kezdcm, F clidézem n
I'cgi nagy unitárius törtóuet i r6kat: .Jakab Elf"
ket, Kall yor ó F erencet. Az lj lánJtoló hitbu1.góI'Iugukra és tcki ntc l ~'i i kre v olnll szük ség, I]ogy
1i~.c rel ) Üllket. Erdcly löl'lóllclóbell ILleqmagYllrÍlzzak II mcll ö1.ésü nkc t k ifogÍl soljitk.
•
Mcrt lllellőzik s1.C l"cpii nkct Qlya n mü vekben
l~, aho l uz omber a zt egyidtn lű n nem "úruá, Hi-

szell é pen (>zl-rt szóln iok fel SZ('I'(-I", !;Zl'\"
l
• t··or t'ellé t 1· ,.',I'{, C' t~.,' ci mú Imtnll""c
' ' k",'amIlla,
, •.t't·
,
" oc t ('~o80 1'bnu lll.. IlIn~ly o g'OIl1lolaloknt ki,'úllja I 1'1,
Aki, C1.t n, ~40 OI{llIln.<:, hIlla1m:.... kiit('tet \'i~i~~~~:
gatjn, 11 '1. JOfo r nulU nzt se tudja 111(>0 h('lűl{' , , , .
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fl; IrOI ,n:lg~·ohb~('''1.t Ndéhi('k. I'guZ, hog-~' egye-I_
lclI~ umhtrHl-i "',lUC;' n lI~ r"'''1.(' t' zok kl>1.öll :< ez az
e!so dolog, nm,I ,"' 1."I,~ll.'('i.i tlö, Az Ert161y i Pi'rfink
J..~~-csulctc, elvur,l1\ tohink, unit:hiu . . ok!ól i", hog~
kHldvnH~· i\ll mcg"cg:dik, öket tilmQl,!'lJo.<suk. a kko~" u~ egtcl,lelné ,:i!'1.0HZ:i!ltd. h og, !C'galábh (' g ~'
~1!HturlU;.;t IS f(> lke l'l1f' n ml! !-zNzi,i közt', llig~
,!Ck (>1. hog')' akadt \'o llla U7. unitáriuiok közii! is
olrnn, ?ki leguJabb is olran lIi "ó;.an megll't \'olna
:~n' fCJczetet, nhogy ez ebbcll II mübcn meg vnn
I

r\'a.

.ll a mOfll r:itél'iink n hitin yokra, hát fl le<>'cghe,
kiú lt ó bbnk n kö\'etko1.ők: E lci,,7.öl' is a kötelből hitÍnY1.i k B nlssn i ~timue ln ek m eg (I 'le ve i::. nomhog~' Illcltntvfl \'Qll1a m(iköde:;e, Pedig húrom fc.
j(,zctbcn iii s1.el'cP('lhetn e : nl. irotlnlomtörtcllct i, n
tudo m{lIl)'osfltÍgról szóló li i1~. akadémiai mozgal.
!Uakról szó ló fejezetbcn, S(' hol s"mmif lIát, hn n
lii r téncti Enlélyröl ,"nil szó. a XD:, ,~Zflznd Erdóh'é ne k IIcm ö·e az egyik Icgnagyobb rellre1.Clltimsa. akinek 8zcm .... I~,é \,cl és llHlIIkásságánll
mi nd u n tahtn foglalkoznak j) rng~-aror;:;~úgou Illa is,
még ped ig IleIll is e rdi>ly ie k, l'tolj :írn a .. BúY<Íl" "
ban o h -ustam a nenu'ég elhunyt l.nn,brecht K a lrnÍl n tól g~'ö nYörü megew.lókez";st é" meJlai:ist
Brnssai ró l.. Az Brdób'j i\rnzeu llI el",J igav.gat ója ,
H ermann Ottó (eIredezóje, a 'koloz,,\"I'tri egyetem
elsö ma temat ikai i> rores"1.ol'a, u nagy lIyeh'ész
és filozófus, a Mng~'a r Tutloll1an~'o s Akadóm i:l
egyik disze azt érdemli, hog y c l'dé/yip!.- az erdól~-ickről szóló műbe n meg S(' említsók Megfog.
IlO/allon!

Bs ha m ég cz 111, cset eg~cdtil ti llnn, De loy:ibb
is van, J akab l~ le k IS mollőz\' c nHl tu dó,~ aink kö.... ii l e müboll, ?I leg mill t l'ol'ráSl11ű\'et sem említ
meg egyet se mií\'ei közii! A"zlll los 'Miklós, ami kOl' olsol'oljrl El'd & I~' Iül,tcHutéllck il·,)(Jalmá t. AHhak /I Juk n h glekne k mih 'üj Helll ('mlíttetnck ,
lik ! egcsz ólctCt min i HZ OI',;Ú{tOS l"c\'é JtlÍ r cgyik
n}1.c t ö l iszl"il-leJöje Erd é l~' !ül'tó llett'lnek !fl Ul/lmán ~'oza~ii v fl I tö lt li! te li azt AZliIu ta la II c i k kh~ l, kön~'
vévc l e mb e rf,~lelli lll u uk !Íval sok oldalról meg i>1
\'i lúgitotlll. :M,ég Szekrű Gplla is, holott ö ne rr
Erddy lii r lénetét. írja J llkab E lek töhb műn!t
idózi, mi lli p l, WeSflo l óll~'i Miklós Initlcilségi pÖI'f',
1'altu lm lÍnyok 'I<JrdéJy X \ -Ill, ..ú lza,li történeteböl, "A történeti Erde iy" 686, o lunl:hr a D;h-id .Pc'
I'CH('I'e vouatko'l.ó ktirorr:í "u l Ki"s l-in.ő mü:'~t
ewlih Ul. irodlllollltödóll ÓSZ('ti ú·jezet szcrzoJc,

holot! lu d\'alm'öleg Kil:!5 Er llli min'c clsösorb~n
Jakab Elek n ugy Imi vé n és kutnl:ísaiu allll)SlUk,
Azo u bllll u c m ésn k n u,:yjllink IIll'ge rnlílésc, hi ~
intY1.ik, hnuem II mire{lllk IC!f\'égzdc;;cbb CSCl!lcny'
lIok XVl fL S1,úzadboli iiJtliiztetésiillkllel, még ('sn,k
I'clcmli tésct is hi libn keres!iiik o miibtlll, Megelllh t
IIlluyi t. h ogy erősznkoskod{l ssul a leopoldi dip lo-

u. e.
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JIUI ('llell\\re is faJiIlk07,lInk II XVIII. sZlizndbnu llZ
111[Ul11 rcs)';é " ől
vnl l:ísügybcn, do hozzút.cszi:
:llilldnZOllllltnl n klltl) li ciZlUlIS HZ itllnmi tiullogut!lS~111 110m sokll l ért. JIlurodalldó III1"zllol ;;:f.ÚmÚl'U
nz ;iltll'lui tÓllIogHtü" !lom jolentett. (29;. 1.). Meg.

re~l(m5J. Öt ~gYHzeriien

kihfigy rli, mint Brn 8sait élt
masoknt nwgse lehololt. HÍt~ mcgernli,kcúk 61
imhryolI: ..'l'ekiuteté.t fi föld i hnhllolll nrcg _."r ,~
't'"Ol rco ió \'07,1}t te s lIem e8okél.v mCl'té!tü sz"me
i yes L
i' .' _
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' ya e mc t
ga cs
eesl'ug
te 'cs huktnttfl !)úly"IIUSU
'f
..
'
k'
'k
t
'
ó
'
.IJ.ln,
F',z n 'rLlr 'n o Yfill 11r\' II ;111 , mint ru ikor .. ! ,
[
SZ,U./I i
kk
i
t
10' 'n e1.e ott ~uthc rro l e lleul'elc i Hzt IllO tIt ' k
hogy 11 I:efonnúciót n1.Crl indított:!, hogy m(!~\lú~n~
soclhnssck, eh'che..se Bore Kntoliut: Kii.h'in
' b ót urttlkn(\ott Genfben meg
meru' imta t olll,'ugy
,;t1
Szefle m /ijrlélléH ura f,:! tI~'el\ekrl' m{l r p07,ith'i:'~
I~"S korll I'e!n \'etemedho teU, ilyeu v é{elllrhwel.-kc1
"I!úbn ~C s1.lI lluuk, hur'snk nc m ;lka r'U;lk a XV 111.
lIzÍlzlldi S:imbilr Míli y Ít;l- félc hih'ililk Iliyc,jám
\' iSI':IZUSü II yed n i,
Az ón törtónctírói i~l e{lIoill B1dlngi Alarlár
egy kori k1.el'etett professzol'om, uldnek kOPol'sójá~
uiil püspöke, Ravllsz Llíszló m c lhin elmondhatta:
.. Lobogó megg)'őzör l ó~e \'olt, nlnc!l yel igll1.>:ú g ui
me llett megíillott. A mug.\'lll' mult a z ö lelk cbe u
f'gyszerJ'lUlind a "Hlg~'al' h':udkulllJlllk t!>l II IUUf.'Ylll' billl utnuk is a k épe, ]:Jz{-]'! volt Ballugi Alu '
dúr egr egész nemzedéknek lIagy ne\'elöje, mert
II mngym igazsÍlgna], "olt a I'egőse és tÚItOS:I:
multba tekintő, úts1.cllmuiilt regöse és jö\-endöt
1110lldó, fekete I<Hlosl1,"
A m ajD' fIl' mult I.rng ikullHibnn huzódik meg
az lluiUlr iusok kiilön tragi kumn, iildözteté~e is.
Vegyük azt i s észre, ne h allgassuk cl, méltún yol.lllk /lzt is, a s ok szem-edól>uek legalilhh l\lllly i jutalma legyen,
B ol dr Imre

jegyzem, hogy II tekintetbon fi )'cfOI'lIllÍlm;;: Aszt nJos ]'lildos lllilllc.!D' (,,.lIk isméUl /I ku toU ku;; Jon('ilO Benedek ldlit{l:<ftt. Ilki hlH;onló nezetet IIIUl gozt lit F.,'d(oly törtcnelc címü lIltl,,(lhCII.
Nem ulnlom 11 ,.;zcrzöl. hogy mil ,' ! vólcml:nyro
hírjillll, G,jI KclClIllCIl 1Itl),O'szabiIlHí mih-éhez (A ko·
lűzsvúri nnitúr'iu" koll égium története), nmcly ből resz lt'tcscn IIlcgludhntja, mit
,"cilzletlck IlZ
ulIilúl'iusok II r. l{{,rob' j(lejébcll II Iwloz;I,,:'Iri
templom. iskol", dér.stlHl cl\'étclcycl. lovfi\.lbi.
Ug~'llll!lkkol' 1\ !or(];ti teulJllol)\ cl\'ctulc\'cl. Csuk II
tlebl'cccni Rc\'c~ ;r. Imrenek lOii \'é rc ululom {I swrz,jl (A 1l1flg~'al'orsz{lgi I'rClrstiluti?,llllls liirtéllcl e,
Jllles t 1925.). Révcsz íg)' ír (-lS, ln!'); .. El'd é l~·be ll
,., fdlnn dótlll Illeg \'011 II löl'rk"és II kntolocizmul<
regi túlstil~' línak "iss~.n~zcrl.ésé l'c: - az IIllilill'ill '
;;ok161 kolozs v:íl'i templonliliknt Ó~ cg)'ób e~y
húzi cl)ülcteikel ,'eltók cl, sz!ÍJllOS proi f';,tiins "úr',lsok t:llllICSaiba,., kalolikusokllt cl'ösztlkoltak bej II
prolesl:ínsokat v iszo\lt _ le .fJl.elieseuuell (IZ //11 i,
l liriu$olu,t _ tc n'szerúell szorilották ki a közhiYalalokból.
S Cl, n ler"s~.eríiség nz unitt"tl'iusok vn{;'~' or:i,
lill'iJndalmi ós erkölcsi luitl'lIszorit:istÍrn IlInjtlnem nl. cgé,,1. századon át rol yt, Ki hisú Ilzt el.
hogy cbből nemcsak anyngi lRg, de timmdRlmilRg
is, tekintélyben ne lett yolun II knt.olilws egy\uíznnk mnr»dlludó hmmlll . ~li fOgytUilk vug.vouhan, léleksl.límbnn, tekilltélylJen, ők g~'nl'flllodtllk
miudozekbclL, Az Ul1l\log (lile! mO'lt rolyik Erdél:--',
heil, mOFl! !IZ u1'8lkod6 nem:f.C1 üldiizl II ncm1.oti
lapunk olvasóinak ~S barátainknak
kisehbségeket. AkkoI', II XVltl. "'7.!'l'I.ndbUlI az ural l ~ fent61 ~Jdott karácsonyi ünnepeket és
kodó kntolikus c gyhílZ üldözte a többi felekeze tekel. Elhi>:zi -e "!llnk i, hogya rum:'Uloknak nem "{tit
bOldog ujévet kivánunk.
hnswúrn M., hogy (ik vették liI lll. imperiu.mo"
1hit Ilg)' tm is llelll hissziik el a'li S('!lI, hog ~' fi
Kedves Olvasónk!
kato likm.oknnk IIcm villt 11II1IS1.;lI'U az úllum túAz cflzlelu(Ű 1J,lm:n flzel'del/d
kŐflzii/l/jiif,TlIogatuiltl II XVlII, SZÚZü(!bllll,
1UulI J.:altil'Rninknf h (IZ ohms(ikof , aki/mek hii,~(L
])0 nem is ez a font.os , hogy miképen 1'éle·

H I R EK

"'Nm,

vnluki II kérdésröl. A fouto;; 0.1., hogy egyáltalán !lieg sc emliti II t Chyeket . II mi ko\ozs\'ú r i
bi~·tok aink elvéteiét. }ilz pedig OlYIlII nevozetes csemcny Erdei)' történetében, hogy nzt elhnllgnt ni
Ilem lehul.
több "olt egy II>IllJl\om olvéleléll cl.
C1. e~ y egybtiz központja ti így fOlluidlásu elleni
HHnndíH~ volt. Koloz$vílr "olt UZ ullit!hiulIOk sr.üllemi közpolllja, egyetlen föiskulfljuk volt itt, itt
tanul~ak leendő pnpjlli mind. Oh' llll lIímndás ,'olt.
l '7., rlHuHIlI D cbreeelluell eh'el1ék \'olnlt fl refornuít\l~?któl [ötemplomukllt b kollr'gillll\tlklli. De
anll~rt n~~or is hiúlIyzolt I!'!rtlclyben II pl'otest.ntl.'i
l<zohdnrrtui,
az uuitá riu sok
eg\'ma"'lk
,,'n ,t l ',k
..
~
..
eo'
1;Y,U rtl ~:1l meg'próhilltnlÍlsok ki.\zucn hH)'I'uknt al'. el!IYOU~O hnlnlorumul, Ílgy I(tts:dk II XX:, sZlízmllHIll
n~1lI e ~'tll!lll O \ lUr'g megt>m1ile.. t S~ II IO»I\,.hegdHb:
l\)lItol'lku~a részeről.
'
'

mr,

Vó"liI ntlérek !lr rn, hOgYIIH Ilnllókezik meg
Asztalos Sándor vullt\~Rlal)ilóllkró l, Dú.\·id 1"e-

{Je trlt e fehelfJvé, hOfI)} sojril tII/.lJl/rJi erl'jére u/al i
1" }JIIII k 'r l' /I d sze/'('.~e" mefJ iefel/II(>I eit,

Orh'özöljiik 11l1i/á rill.~ led véri szcre lclfef mi /1(1"zo lm l. okiknek 1(1)11u l,' jelel/h'yi sz<Ím(ÍI mlll,rlv rilly .~zámkél/I nlc"kiilrljiO.. , I,'érve őkel, hOflY eló'
f i:<clésiik k el fl jÜl'Ö évltil "'ezdllc ük, i~' IlÍmo!las ,~(íI,'
1II1IIIkál/k(ll P.~ feflYenlJk sc"ílséOíi"kn' " ('.~e1C"TŐ
1H1ilrí,'iwlIlS útjo i ,;pflé$eúclI,

illiml" yli j 1/ "-'lIO k örö lilII/eI

"OUti ". luda /11th 1/1-.-"fl, hO!IY "Z 1938- ;1,; él'föl kCZ(/I'f: (12 "hifi/Ji ·1II6(lo.~i·
f(i.~·o l>'fll !'('zell iil.-. lJe, 1t0.IJiJ C.le/'TII f..· f'r~Rz liiI ol/'".~,; ,

közöllf/raii"k !--rr/cÁ'lődését '//Ié" jo/llJaH ,~ZQlfllíl" ".~

suk:
o) E/m i k {ifllaf 11l1iftÍTÍIIS ip/lTlIl'llt'Pl?ziillk /Íj
eimlQ /)ot fprlll'zelt laprw/'; ,·é.~zl! n';
l,) ,.fllmH{6 ]El'tlól,1J /,01.,,/II II/'-, ml!1y l'f' t/ t'l' lI(/rI'
ciJ.-kckclI kcrcsz tiil flIíJ"-'lz6hil/(/ljak ollholli "fIJI '
"ozi él e/ ÜlIk mWlf..:úS(l1I II Il1s~':úik c21 f/!.:é rl, liOfOl
11IuoismeTve edlkiHitése/kcl, -' fil olll/OlIiok és (fil

idc!:nkndtak kö zötti l él el.'kn lw:sollJ t ok ('r6,tItélét
/Uol,i llfI j ul.',
ej . IMtal soro::aluIIA:of l oníb brrt is ft' "ntol't ·
jlll;, (Ic a jöt'ölJett. ,"agytIr 6; kiilföldi IIII; Mri ll,~
,rul.' 11IIfllkciiból fogjuk (I;: dflllrlli.:('ltétm' alkal",all
,,:iit'('gckel ki ni/matfllli.

Rádió közvetlti decom be!' :W ~{1n dé l előtt
D óra kor ta rtílndó Istent iszteletünket fl Koháryutcai te mplomunkból. Az egybl\zi beszédet
J6um ~lik l ós püspöki vik:l rius tartjll,
Reggel 9 órakor kezdődnek Istentiszteleteink a Koháry· ulcai templomban
minden vasárnap és az Unnepnapokon is,
Józan György és Galambos Erzsébet
tisztíl unitárius házílsságllt a j6 Isten egy kis
lenn)'gyermek kel IlldoUa meg, A december
IG-nn megtnrlott kel'eszteMn fi Nagyapa imiidk01.Ott II kis j övevény bold ogságM rt, aki rt
keresztségben fi i\.lzlrhl nevet kapta, lsten IHdása legyen családi örömük ön és boldogsá gukon.

Dr, Gál Kelemen tb. koll égi umi igazl.7ut 6
megirtn Jakab E lek w I't é netir6nk él etrfljzát~ aki
ilnnak idején nagy szerepet játszott a budapes ti
uni!,\ri us egyházi élet kialllkitásábao , A m unka
;lZ Unitú rius h odalmi 1\üsasílg kiadúsában jclent mcg, s elöjegyzéseket el foglld m indkét
lel készi hivlltaL
Ágoston József un itá rius prezsbitel'ü n k
ház:lSSllg,lt íI jó rs ten g'llzdagon megá ldotta
gyermekkel, s hetedik gye l'mekét, II kis CsaMt
nemrégiben kel'cszteltlik mc ...... CSIlh'tcli élete és
minde,!-ütt jcle!H':lló áldozatkészsége a mfli idők
ben mmdnnnYlunk elött példfl ként :\l lha!. Iste n
IU~i\sa legyen családján és nagyszámú gyermekem, LegnfLgyobbik leányának szép kis elmé1kedését lapunk mai számában oh 'ilshntjuk.
_, Lelkészköri értekezletet tartottunk dec,
!-cn, ahol !,etho István clOfl dói jllvllslnta alapJán II UUl~öllyvI'eform kéJ'déseivel foglalk oztak
II l,cl.készl, karnlIk az él'tckezle.ten megjele nt
tagJ:l .. A Ja\'oslatot nagy :\I b1tlnost;tlgban elro~,adták s en nek ala pján és sze lle mé ben ki\'ll l1Jak a, munká t továbbfolyt:ltoi, A z elemi iskolai
oktah,~ban nagyobb tel'et adnak az ed,öl esnem :s.lI ~ tanulsággal rendelkezO mesé k ne k, mig
fl közcpls kolák első osztályában IlZ ószövetségi
t~nan ya,got mcgvlUogatva és hasonló mllgylll'
történeti példákkal magynrl\zva kivft.nják II nevelés szolgálatá ba beállitnni, A l elkés7.köl~ é,t ekczlol
ál l
mega'l la pi't otta, h ogy II tankönyveink
, h\ ános l'efol'lllJ'a szorulnak , s ebben fl kél'dé s~
b,e~l továbbm is tárgynlásoknt foly tilt és· elő ké~zu etek~l tesz, h ogy múr II jövO iskolai évben
.\lllCIl1'6' Lbcn lehe tséges, ju\' itson II lunkönyvek
~nyfl.~ n, A lelk.ószköd értekezlet véleményes
J~vuSh,Lltéa tová.bbL intézkedésJ'e !lZ Iguzgató tu!lues II se elé kel·ül.

N6szövdsfvOnk december 8-1\11 rendezte
meg h ~gyolllányos cstélyét II Misszió HIU g,ül ekez~tl termében, melynek jövedelmét a klirft.csonYI sze~é n :rs eQ'ó lyezesre kivánja rurditani. A
leán mutatt,ak br> 1\ nöszövetségi lUunkndélutá.
n ~ k ::m kés zl t~lt kczimunkfl durnboknt, melYQk
közul II m ngJelentck több darabot meg is "t\.sa.
l'O I~l1k, s ezen keresztül is hozzájál'ultak nösz()vetségünk áldozllt os munk{.jának támo'W.ti\.sához
A kiiíllitott unyngból mogmnradt tárgyak ~
nöszövetség vezetöinól bMmikor megtekintbetők
és meg\'t1sáJ'olhatók, A tenestély músorán Kulcsár Margit, T örök Erzsébet és K el'e ki Gábor
lelkész e rdél,,~ költIIk !erseibOI és székely népbullad.\kat adtak e16. Egy rérfi es ,·cf!.es kvartett pedig szép dnlok at adott el ~ , Beroi ~ árin
Dézsi Annn , Nagy SándoI', Gálna St\ndOl', Be~
nedek Gyuln és Má rkos J enő a két kva1'tett
szerep l ő i, Köszönet ill eti fl zoknt, akik támogat~
ták II nOszö\'etscg t Öl'ekvéseit, - A kiküldött.
megh iv6l m indenki megkn ptn, Ildllkozzók k iki
t eh etsége és lelkének inditnsf\. szeri nt, me1't
adjunk abból fi ke\' ésbOL limit ne künk adott
az Ist en, s akkor gyakoroltuk igllzfln IlZ e mberszeretet szép parancsolatIlit.
Téli konferenciánkat készi t i clO n k Ol:ferenciás tá bor új i ntéző bizottsága, melyet a
1lO\'cmbe r 30 l\n tartott beszl\ moló konre rencitü
gyűlés küldött ki annak elOkészitésére. A bl'számoló g,pilésen fl jelCll\'oltnk cl ltatál'ozt ák ,
hos:y a Szentábrahám i PihenO!'e gyüj tött kcttő
sz.lz pengöjüket fl Uid rt ké réssel lIjúndékozz:\k
az egylu\zközscgnek , hOJ?Y Ilnllak felhllszm'iH~
sával II IlYllml6telepc n fürdő t lét('s itsen, A z ílj
intézőbiz ottságban nlinJcn egyesü let kópv iselet é ben egy· egy mc!!b ivott tng roglnl h ('lyel, ak ik
megta rtott él'tekcz!ctük ön !IZ ügyvezetó"t. Ke rek i
GI\bol' s. lelkész, fl péllzhlrosi t eendök eJ hltnsft.t
pedig Ujvá ry László sz\'. fötnm'tcsos kipróMlt
kezeibe tettók le, A téli konferen cilh f\. nUll'
tavaly kirejezett ki\'álls ágnnk megfele!(lon I D?S,
j a nuAl' hó 20·23, napjllill fogjuk me,!!tilrhulI n
~Jiss zi6 H llZ gyülekezeti te rmében . .r\ konre re nci a tá1'gya: A csele klJQ fI.f,it árümU5 lítj!li, Az intéz ~
bizottsft.g h áro m elCiadót ké rt fe l, egy budnpes ll
lel készt és vi Mg i vezetőe mb ert. vul :l/nint e,!!."
cl'délyi lelkészt, ílkit il \,tl&í r nll pi ist ent isztelet
vé ..... zósél'o is fel Ilknl'llllk kúmi , Lapun k jnnmíri
számába n II részlet cs músol't is kö%ölni fegj uk,
s HZ idöponll'!\ nuh j6e)(ke fdhivj ll k hiveink
figyc lmét.
Iskoli!ts. g yermekeink kari!tc50nyfa On nepélyél docembcI' h 6 20-.\n hétfOn ~ é lntán
fé l -4 órakO!' tlll'tja NÖs'1./lvelsógü nk l\ oJ uiry·
utcai tcmplomunkbll ll felá lli tolt karlicsonyfa
mellett ,
Egyházköz:ségünk 110vcm bcr 12·én AI'II ~
nyosrtH,osi Szókely Súndor emlékíinOepóly t I'en ~
dezetL I'cgi c nekes köny vünk k hldfl~n1Hlk sz~i.z
óves ó\'!'o rdulójll nlkalmábó l. EgyháZI ének ll l/lll
Be nedek U vul a imádkozott 11Z énekklll' A , SZókely Símdo'l' ánekoibOI Il d~tt e/O, muJd UjvMi
László móllattn A, Szóko.!y S/i.ndul' t rodulo m ~

u, II XVL Hl

töt'léneti ét'dcrndit,
z:\r'la be.

Ren d ö reink

Ai illlnepólyt

fl

dalárda éneke

rész~ r e

Út'vtlCsornosztásslll
cgrbekupcsolt Istel1t is?! alctot tartott J6za,. ~1ik l ós
piispöki vikáriu s, decembel' hó 20-án. Kispesten a IL sz. elemi is kolában 21-cn d. ll.
félnégy órnkorturtjuk km'ácsonyfa ünnepélyünket.

Ifjaink karácsonyfa iinnepélyét december 22-ón délután t3 órai kczdcttcl l'endezik meg
a H őgyes Endre utcai templomban fejállitott
klln'icsouyfa abU., melyet sZCI'ctetvcndégség
kÖ\'ct.

Az Unitá rius Leányegyes ülef decembe r
h:l\'iíban kfH'!'\csony elOtt olcsó kézimunka vá-

slht rendez. Yétcl kényszcl' nélkiil megtekintb ető december 12-én és 19-én délelőtt tem plomozn.s ulán, 16. és 28-án csiitöI'tökön délután
4- 6-ig. KóJ'jük h iveinket , kel'essék fe l I eányai~
kat otthonukban, nézzék mog szel'ény kis k h111ih1sukat., s plhtoljtik a nnak a kis leánycsapatn ak
il munkájM, amelyik ogyesület. m inden k is idejét anll. áldozza, h ogy nemes munkával szolgálja egyházát és kis egyesü let et.

A Bölöni Farkas Sándor Unitárius
Iparos ok f!s Kereskedők Köre folyó bó
31 ~ én este 1/29 ól'ni kezdettel Szilveszteri baráti
vacsorát rendez, melyen eg)'szerű műsorral
ki vánja szórnkoztatni fl résztvevőket. Az estélyen tomb~~~ és egyób szó.rakoztató dolgok
lesznek, KltuntI ételekrOl és Ita lokról gondos~
k'odunk. F'elkórünk ezuton is minden él'deklő
döt, hogy a vacsorán, melynek dija a l ehető
legcsekélyebb összegben lesz meO'állnpih'u minél flI1gyobb szá mban megjelen~i sziyesk'edjenek. Az egyszeríí, de hangulatos műsor után
v~1c:or:\! majd tó'nc következik. Minden érd~k
lOd? hlttestvél'ünket és bal'átait sze l'etettel elvárjuk.

Ádám Ts t ván, oipészmcster, Mária Valéria-újtelep 14, épület 109/a, ajtó,
Berde L:ljOS, e;illészlllester, Batt hyány-u , 48,
Birwln n I... njos, kÚl'pitos- lll" V I L, Bethlen G ,-u, 43.
Botogh Gábor, szobafestCimester,
Eoith Aladár, nöifodll\szmester, V" L ipót-k rt. 5,
Bonczl\ }I~e l'cnc, ke re skedő,
Győrfy Pál, ak kumulátor sze re l ő, V I" A radi-u. &4.
Tllyés Sándor, flisz e rkereskedő , IX., Vendel-u . 24,
J obbágy József, alj\bá~tl'omdiszmű készitö, V"
Drá"a~u ,

5.

Ko,' áes Miklós, szabómestel" VlI I., F utó~u , 49,
Kolb Antal , eipcs:.:mestel', v., Szent I stván~tér 5,
1-dl\l'of:isy J ózsef, cipészmester, IX" I par-u. 23,
~IMhé .~rn ö, nyomdl'isz, YlI L, József-u, 61.
N:lgy A ron, Ilszla!oS-Ill,) VII., K ál'olykinUy-u. 9.
N!1gy Zoltán, k öfal'ugómestel', VH., Kerepesi-u,
özv. Péter J ánosné, fél'fi~ és női kalaposmester,
V UI " Bm'oss-u, 82.
Szabó Dónes, sajt, vaj, fíísze l' keresk e d ő, XI. ,
B ll d ufoki ~ út

41.

Szokodi Dénes, szobafestő- m" VI l. Gi zeJla~ u, 19/b,
Vdval'i L ajos kőmííl'csmostel', VIII., P l'áler- u , 66.
Ul'mössy és Eö!'dögh, szövet- ŐS divatáru üzlet,
IV" Petőfi Sándol'- u , 3, (u dva l'ban,)
Varga Fel'ene, géplakntos, v m., Prátel'- u. 66.

Pestvidék.

Az Unitárius Nószövds ég Pest~zent~
l őr in c i C s oporlia november 14-éo az Allami
lakótelepi unitárius klllturházban jól sikerült
mŰ50ros teacstélyt rendezett, J ól éreztük magunkat, mOI't test"él'i közösségben "oltunk s II
házat is a szomjúhozó istenkeresés épilette és
n székely összehutás ta rtja fenn és népesiti bc
ií.lIandóan, Az ünnepélyt Pethő István lelket
t,1plál ó szavai nyitották meg; majd Benedek
Gyuln. költemén)'t adott elő; Szász Béla : "Az
el'dél}'j vallásszabadság t örténete" c, tal'tott
előadnst; Berci 1I'lá l'Ül énekszámot adott elő
r '
A to rdai ors zággyQ lés képe, Körösfői Nagy Sándo\' fuyolu- és Oézsi Anna h armón ium
"I'lesch A l ~dál' hires olajfestmé oyének rézka rc kisÓI'ctével ; 8zokolayné Tompa Márta Ady va l~
másolatll llJra kapható a lel készi h ivat alban 5 lásos kö ltészcte c, üu'tott fe lolvasást, majd Baló
~,e.nq~s árban, II ~ iseb~ a Inkban, E z n kép áb- Elemól' Ady vel'seket adott elő , A z ünnepélyt
lázolJa Ozt a hll'es Jelenetet, a m iko l' Dávid ' Pethő Istvún lelkésí'. zál'ta be,
Fe.rcnc II l5~8 évi tordai országgyiílésén eml éA Pe s tszentlőrinci Unilárius Nők Szökczet,es bcszedé~, tartotta, ahollHmgoztatia, bogy
"a hIt lsten nJll11déka" s beszédének hatása Vels é2'e igen Jól si került családias jell egíí
nla~t. ilZ ol'~z:\ggyíílés 1\ vallás szabad gyako l'- disznótOI'OS vacso l'át. rendezett december 4-cn,
lása nak a Jogát tÖl'vénybe iktatta, Egyh ázunk Szépszámú közönség vett részt ezen a vac~o
ezt a képet ilZ 1'.310, évi cmlékzsi!lilt alkal má- rán m intcgy jutlllmazva azt fl meleg vendeg,,~I k?zdtc, ~c,rjeszteni, s az valamiko l' m ind~n sze~etetet, melyet pestszentléh'in ci egyházköz~
cldM~ I umhU'lllS házban található ,Tolt EO'ybá- sőgünkben m inden alkalom ma l tapasz talhatt imk,
ZHl~k. most új,ru ,m~gszcrezte fl kép s~ksz~rosi A mngyill', székely unitárius lélek kedves tal~l
tAs,' J~gáL s IcihIvJ uk hi vci nk fj"yelmet el'r'e 'lZ kozója "olt ez a VitCSOnl. A sok áldozatkesz
ember között nagyon jól él'eztük magunkat.
umtárllls töl'tcnelmi ertékü kéJlr~,
'
Legyen lsten áldása munk:íjukon.
K
A Bölöni Farkas Sándo r Iparos ok és
V idék.
! res ked6 k Köre azt a célt tűzte ki ma a

f,lrl,h~gy ~nitá~'ius, tál'~adt\lmun knak

figyelm1t
ö llvJu az llllltál'l llS Iparoso k és kereskedők
~ámoga~ásál'fl, Ez alkalommal alábbi budapesti
lJ~nr~sillnk és kel'cskcdőink nóvsonit aJ't r' k
lbll\'~lUk, sze!'ctetébc. Névsorunkat I cgkÖ~~I~bb
vVltCIIl fogJuk:
'
,118

u, e.

XVI. 12

D e b r e c e: n i LeojnyegyházközségUnk
nagynevií alapitó adomi'tnytev6jének em lékezetét
I~lindig hálús kegyelettel 61'zi, Debreczeni Szabó
József és Zsó fia nő\'é rc emlékezetét hirdeti a
temp lomban elhelyezett em léktábla, :\1 ost, hogy
Deb rceenben mcgszünt II .régi te m ető, egyház-

községü nk kcbli tanácsa :lZ új te m ető b e n 200
P. kő/t ségge l :lj sir-helyet vás!\r'olt s oda fi7.állit·
latlll Itt örök pihcllórc megtért hnmvuikat, csal:\dj uk többi tagj á na k röldi mal'ndvlÍ nyaivlll
cg.riitL Deb r'cecn i egyházközségii n k mélló képpen Orz i azokn ak rl ?, igazaknak emlék c z~té t ,
nk ik !Udoz,ltos lel kük ;!flzdug ndomáL1Y!llvn l
clelwcccni temp lomu nk létcsitésének ala pjait

megvetették .
H6 dmezó vás árhelyen Biró L,ojos lelkész
fl km'ácsonyt m egelő z ő négy vas{u'napon adventi
l stentiszteleteket tar1ott, !lhol bi vei és az érdekIődők szép sZ{lInmnl jelentek meg. Anyaegyházközségében, valamint Szegeden és OrosM .zá n fl szokott idő b e n fogja úrvnCSOl'uosztáss al egybekapcsol t knl'ácsonyi l stentiszteleteit
mcgtm'tani .
Külföld.
Az a ng ol unitáriu s nöegyJetck közlöny ének decembel' h avi s zümába o Bedö Boz'is ka
meleg sza \'akk nl em léke;d k m eg budapes ti nő
szö vetség i munkán k s zép és él'té kcs e l'edm ény eil'öl.

HIVATALOS RÉSZ

-

Az 1938. évílöltségvetés volt a föpontja
a decemberi keblitanácsnak.
A m\llt évi. I;öltség"c té.<: '!lS il t ón~' I('gcs bcvét ck k é .. k iildások il lapj:in it ll ílot ta össze nilg". "O'oudliu l es teljes t úrgyilngossaggnl n g uzd osagi h izothág. E szel'iul eJ ő i ran y zo!l be\'ételek: Egy húzköz;;égi adó fe jében 10.500 1', Koh "l l'~' utc/l i
teDlp lomhaz bél'c fej ében 41.000 P. S zövetség utcni
nla pít\'únr i haz b'h'e fejében n.ooo P, U ni tul'i us
t~ r tesitö elöFizetési dija fejében 1.600 P , }'enn ta r tasi al a Jl kamatnibó l 2.01)0 P. Du.!npest Székesfö" úr os o\' i r cn dc!' segélye 2.2.",0 P , U ui tlÍr ius trtesi t ő ~ tizei e k költségeil'e :lI)O P, Pe l'sel yadom11_
n ~'okbo
l 500 P. Gróf B a tth~'
"k a Jn.j '
. aD), j I lon" o" ro
])I \'l~n y, ka ma tai ból -150 P , GI'óf B atl h Y11!1~' i Ilona
~OI~~O'hl"IllY ka ma taiból 1.1 70 P . ÖS!;ZCl' bcyélel ek
y

I .U

(

,"

"

=>.

Józan . ) l iklós püs pök i y ikú r iu s fi;.:c lése i .8:il .20
P:. Bm·/~bas ls.t nín lelkéaz rizefe~(! 4.195.iO p , dr.
I , il n :>La~zló }ll t okt?tó Jelk.osz közlek('dcs i segé,lye
100 I , ~. ~t ho 1l'~ "IH\ lelkes z közlckcdcsi scgélye
2~0 P , t ls,~teletd l Ja GOa P. P r' terH,'" Gyula k111ltori
t ~ szt cl et d ~ ~ n G~ P. I mreh I lona okI. hiloktlltón ő
b szl cle tdna es közl ekedesi segé lye 290 p G · J
S" ·I
J Jk'
. • Il na
~1~u Ol' e cs.z hi toktaló ti szteletdUa c~ k" ' j k _
dCSI >'1
31
' ozee
h'
SCg.~ )'~
1 P. Benedek Gyula Jelkész iclölt
p'to~tat~1 tl sztelctd ija és közlekedési segéh:e 28-1
p' Z )C ~IZ~Ii,rll.?k ,rizetcse és közlekedés i segé l y~ 1.800
ti~z~c~IH I'?~lO !Isztele!,dija ~OO P. egyll!i.zi jcgyZÖ
• ctd,lJn 1.)0 P , kOllY\'t uros l isztclet di)·u 200 p
g ~ er mak 1 st
j.
J
. ,
g~ l
100 en Iszte c l \'czetö inek közlekedési sc"
l 'Je , . P : Sze méb' i k indii sok összege 1G.821.40 p
r O( UI utal 'lIl\' :.100 p r··,' l
.
és 'I rOI.1
J' k'ulull
'. GOO .P II..,S
emplom.
ta
llttcs
lel'em
t k , .
..
.. .' o. 'Iu ltas dlJa a fentiek
utá n 360 p 10
P, kön ' 't" ! ~ ~ n kolt sogek 400 P, tele fondi jak 400
~ , .tn kolly"ek bcszer:t.ése 100 P , Unitílrius

,.
. •
f';rtesitö tflJnogntiJ",irn 1:,1) P. l" nitil,·
··
j k
111 14
,
r!('.ollo
F• U :I.I,) (I ' nyom dn köllllcg('kre :100 P . t ,.
k
.
'. .
• I" (' Il l!lz\(·lt'
tc ke.~ kllll( 1I0ln.tos ku ntol'l (.~ clrycb kin{j {''<l)k '100
P . clore nom IHl ott dol<)lli kiad Úllok j -OO p
,,'
I ogl. k ·III(J.IIS0k' i;,,~7.(,R'C 4,910 P .
. Do '
. Lelk észi uyugdijnl a ll jn\'Ílrn 1.0001'. jót('kom'.
"ag a, .be rol9 -yt Ilc rs('h'ula
pbó\ :;00 j'• ,·"
.. j, k"·.... r I't'gl'..
'
, ~
b'?zc$,c.re. w.JO P . g ye rlll uk'l) ul'a ltnt:'Lsra 8(lll P.
M l ~s~iO h u zn a k u nettó c/.tyhil:r.iudókh61 ;. sztÍ.znlH'
oreJclg :Hl.om,~u y. 4~ 0 P . S zcnlil bra hinni P lllcoö
("." aUonla_
.1
•
fennlnrl aS I kol!segc' r e 500 p . A ju,'ok ..:'
nyok a.450 P. A lla mi hiLzadó é~ illet éke.t·clI "r l'k
C
"l
J 'O p' . ~'.I,Z.U1"' ,~ 1.~0 P. Yi ll an ydij 1.'200 P.~ Kp.
'" • w . ,
~Oe l ~ ?".o l)l'CS I kolt scgck ~OO P . tüzhi zlo!< jtiJ S 200 P.
J~,V ll t:1 SO~ és km'ba nturt íLsok 2.;,2(1.60 P, lulnl'o1.Ú"i
~ OI CS O~lbo l a tÖrl cs7.lé"ére kll lUal 2.320 P. V fl " !: H ugó
t,zlet.bcr c bCH'uha zUsi lö rclf4zlés(> ~,~!)."O p l,'lö'e
110m látott k ia dások 500 P. Kohú r y utcai te;ll l, íol;L
húz költsége i 29.600 P, iLlIn mi ndók ;,.700 P. Gróf
Batthya n:r i Ilo'la a lapi t",j ll ~· l.ól "ett 44.800 p a
szúzalék knmata 600 1". {Tniiál'ius 'MiíOs)\ióhÍlztól
fe lvett 20.000 P " íOzúzalék ka n1nta SOO P . l~cJk ész i
Nyugdijin tézoltöl f('lve tt li.ooO P a ~7.{L )\alé k k a~
mata 510 P . ép ii lelfenntlll·UI.S I kij llíOt>gl'h c ].246 P.
Szövet scg utcai alnpitvl\ ll yJmz ki nd{lsai 10.200 P.
P rotesbi ns me nsa segelyezé>iél'e 200 P , Brllasai
Sú mue l i fj usági egycsiilet lie:;él:re 100 P. l"ni tár ius K onfe l'cncill tiu)log-a la sil ra 150 P. Da tthyÍlllú
Tl olla g r óf n ő öl'ö ka la p íh'Íl ny killdáíOai ·tM P. H it,
tauköu y'vek "zegén y ta n ulók nak 120 p, 345 J :i no.\l
Zsig moll d é'lcr késu;;;apnt segélYe 300 p, P el'czelné
K ozma F lór a le árlveg yesület segé lye 50 P, tandijsegéJyek re 200 P , Nősző" e ts ég segél.vezésére
500 P. B a1.th yány i Tl ona gróf n ő a lapft-..an:r kiacla s ai 1.170 P. Unitri.rius l~ rlesí tő nyomdai költségei
1.800 P , Szenüi!)r ha múi P ihe n ő épitkezési k öltségére 2.000 P . Összes kind:isok i 0.401.40 P .

Le lkész i n y u g dijalapra szánt kegyes adomány o kat az egyh áz nevébe n h álás köszönettel
nyugtázzuk a mult h ó nap 30-ig bezá rólag : d l'.
Zsak6 Andol' es P etrovics B p.Ja (a dr. Szókely
A ndrás esk. aIk ) 50 P , dr, Ujl nky Góza (leánya
eml.) 40 P , Ny il'egyh ázi s zól'vá ny ( UI'V. ) 14
P , vitéz Kozma Fel'enc ős Hiiuller GyÖt·gy
10- 10 P , vitéz F i lep J ózsef 6 P, F'ekete Emő
(Győ I') és P écsi I stván (Szolnok) 5 -5 P, K.
N. és F odor Béla 2-2 P, Gá l Mihály, Kádár
Feren c, Pintér L ászló és B. Pá.ll :\1ál'Ía l - l

P . Osszesen: 148 Petlqö.
Igéretemhez képest itt közlö m II tie évi
gyüjtés e redmé nyét , umi csa k biztató leh et a
jövőre néz\'e. A z á ltalam vezete tt Arafly kihty v
a datni s zerin t II kegyes
összege

J.927-ttil a ma i napig : 13.562

10 ti/Ur.

l!: v l'ő l -év l'e a k ö vetk ező tőtelckben :

1928 , 312.35 P. 1929 , 626.74 P.
1931 : 6,683.25 P. 1932, 425.90 .
P. 1934 , 1,168.02 P. 19(!5: 879.54 P.

P.

.

946.11 P. 1987: 1,044.18. Osszesen : 13.562.10 P.
H álás köszönetünk említése melle tt ft jels zó csak az l eh et : E Mre I
Jósan Miklós
püspöki vikári us elnök•

•2

•

•

Islentlszlelell sorrend 1938. január hóban.
H O L
I ;',;"A~on
·,;",,"~I-,,·~
· "!;I~':":":·:'·="=·_'~·:"::.
'
~-=,.-:':"'::''''::-'-=
__
ó,.bu
A) Templomokban :

1.9.23. d. e, g
2. 16.30 " "
•
•
ll, liun IdM. tlIIUIIUil) 1.9. d.e. 10
2.
....
(RakQS- UICII)
,.
16.23
•
30.' • •
• ,•
.
• •
81 Köngfekben:
d. u.4
X., Máv.-lelep. rrtl.ll llil
V., Ko háry-utca 4. ."

.

.
"
Cl Pesfkörnytken :
,.

,.

Budafok-Ref. templom
Csepel '-Temp!om-tc!ri
polgári iskola . _ ..
Kispert- Wekerle-Ieltp

JI. sz. elemi iskola .
Peslszenter:sébelErzsébei-u. el. iskola

•
•
PeslnenUOrinc-

••
23.

•

•

lózan Miklós
Barabás Is lván
dr. Csiki GAbor
Kereki Gábor
Ferencz József
Benedek Gyula
Kerek i Gábor
Feren cz Jó~sef

30.

d.u.3 Kereki Gábor

t 6.

d .e. 11 Kereki Gábor

16.

d.uA Ferencz József

••
,3.

d.u.4 dr. Csiki Gábor
Pethö István

•

MÁV.-Ielepi iskola

Sashalom-

Kossuth-Iéri el. isk. _
Ujpest-S:r.t. JsMm- téri

polgári iskola . . . _
O) Vldtken:
Dunapalaj Unitárius templom

•

Tef.

,.

~

és olcs6 karacsonyi

ajéndékok
üz letében szö vet, ilelyem. sifion, vaszon a ruk, inganyagok zse bkendök, nyakkendó k, mc rté l-.utáni férfi fehér,
nemU ek stb.

IV., PetlSfi Sándor-u. 3. az udvarban
Telefon: 188 _ 660.

Hittcstvét'cinknck árcngedmény l

Pethö Is tván

Ha ima. vagy énekeskönyv re, vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége. forduljon az

2.

d. uA Barabás Islván

16.

d. u. 4 Kereki Gábor

30.

d. uA Barabás István

UNITARIUS IRATMISSZIÓHOZ

2.

Budapest,
V., Koháry-utca 4., l. em. 8.

•

30.

d. e. 10 Józan Miklós
d. u.2. ~ózan Miklós
d. e. 10 erencz József
d. u. 2 I Ferencz József

templom ..

2.
30.

d. e. 10 dr. Csiki Gá bo r
d.e. dr. Csiki Gábor

Debrecen-Hatvan-u.24.
Unitérius imahh.

Eger,

30.

Célszerű

•

Unítarius templom _ • 2.9.16.d.e.l1 Pethő 1f tván
23.
,.,. Kerek i Gilber

•
•
•
•
Ráko~palola 

Nb I Aláhulott dalumokon urvacsoraosztb. - A
temp lomi vegyeskar az enekpróbákat fol} tat ja s azokat
minden c II U t ö r I ö k ö n este 7 ,?rakor tartja a Koháry_
utcai tanácsteremben. - Egyhá!! adó befizetését azért
szo rgatmuzuk , hogy végső esetben ne kelljen hatósági
behaltás hoz folyamodnunk. Pénztáros: Zsittmond Lőri nc .
Hivatalos órák; d. e. 9- 1., d. u. 4- 6. Pénzb eszed ők;.
pesH oldalon : Lux E r nő, budai oldalon: Va rga jenö. KérjUk hiveinket. fogadiá~. öket mej:!:értéssel. Ugyanők átvehelik a lelkéslI ny ugdl jalapra kUldötl adományokat is. Egyb bkö zségünk csekks zámlájának sdma : 30.400. _

Nyitva:
csütörtökön 5-7, vasárnap 12-1.

UtánaküldéS kizárva 1
Uj cim:

Alaplto szerkesztö; J 6 z á n M I k los
FeleiHs szerkasztö és kiadó: Ferencz József
Szerkesztöség és kiadóhivatal:
Budapest, V ., Koháry-utca 4. Telef~n 110-6S1.
EIMizetési dij a negyedévenként megJelenő . Mai F Uzetek· c. metléklettel
egyUtt egy évre 4'pen~6, amely
bekUldhetö a 30.400 számu postatakarékpénztári fOI)'ószámlára _ (csekktulajdonos: Umtá rius Egyházközség,
BUdapest).
A lap tulajd onosa a Budapesti Unitárius Egyházközség.
A .Hivatalos rész· c. rovat a Magyarorszá gi Unitárius Egyház bármelyik
szerve áltat bek üldött hIvatalos közlemény t tartalmazza

XVI. Ilf. 12. IZ.

Budapest. 1937. decembar hó

Nyomatott Mille Ernő könyvnyomdájaban, Budapest, VIII., József-utca 61, _ Telefon: 1-392- 59.

