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ÜZENET
Pünkösdi lélek szárnyán száll az üzenet
a nagy szétszórtságban lakó unitárius Híveinkhez, akik olykor-olykor csak a rádió
útján imádkozhatnak velünk együtt. Akiknek rendes templomi gyülekezetünk s abban
mi nden családi és egyházi alkalomra berendezett szolgálatunk van s am ikor csak
világi gondja ink nem akadályoznak, résztvehetünk a buzgolkodó hívek seregében,
alig tudjuk elképzelni azok helyzetét, akik
a rendes gócpo ntoktól távol ~ idegen népek tengerében elszigetelten - folytatják
a mának és a holnapnak életét s legfeljebb a
testvéregyházak cíntermeiben húzhatják meg
magukat; egyébként pedig a lelki élet szempontjából teljesen magukra vannak utalva.
Aki az ő unitárius hitének boldogító
-igazságá ról szíve mélyén meg van győ
ződve s aki az erdélyi ősöktől nyert drága
örökséget csorbítatlanul őrzi s azt utódaira
is kész még az ilyen mostoha körülmények
között is átszármaztatni, az megáll - akár
egymaga is, mint ingathatatlan kőszál az idők viharaiban.
Minden tisztelet és elismerés illesse
azokat, akik a bennök lakozó apostoli lélekből erőt merítve, szabad idejükben e lő
veszik a mi Urunk Jézus Krisztusnak testamentumát s abból a maguk megnyugtatására
és övéik lelki épülésére hittel, sz~retettel

olvasgatnak egy-egy Jól ismert fejezetet,
am iben mindi g találhatnak valam újat;
mert a biblia kimeríthetetlen. A család i
asztaln ak így lesz legfőbb dísze .az
Élet kenyere.
S miközben felúju lnak a gyermekemiékek s a konfirmációna;( hite rősÍtö, szent
fogada
lma, szem nem maradhat szárazo n,
•
ajk nem maradhat néma: fölzen g a zsoltár,
mint egykor ,,11 Sionnak hegyén" . .. templommá magasztosul az egyszerű , ha még
oly szegény családi hajlék is, s.2entélye
leend az örökkéva ló Istennek, aki a Krisztus
evangéliumának áld ott tanítása szerint a mi
közös men nye i édes Atyánk.
Pünkösdi lélek szárnyán szá ll az üzenet
a nagy széts.2órtságba n la kó unitárius Híveinkhez, akiknek gye rmekei a különböző
áll ami, feleke.2eti, vagy magánisko lákban
folytatják tan ulmányaikat s a nagy távolság
miatt rendszeres hitoktatásban nem részesülhetnek a mi unitárius meggyőződésünk
és hagyománya ink s.2érint. Ezeket kéIjük,
adjanak életjelt magukról, hogy budapesti
központunk elküJdhesse nekik a maga segítő eszközeit és atya i tanácsát, az egyházi
főhatóság által előirt valJ ástani kézikönyve•
ket és egy-egy templomi énekeskönyvet es
kisbibliát , amit az isko lai beosztás mellett
párhuzam osan tanulhatna k.

Szeretnők

és óhajtanók l sten után,
hogy a szétszó rtságban sí n yl6dő kedves
gyermekeink, tanuló ifjaink necsak üres
számsort képezzenek egyházi kiOlutatásainkban, hanem áldozatos hívő szivek gyanánt
k(lpcsolódjanak bele a mi négyszázéves
I~lki I{ özöss~günkb.e ,

Ezt v~roJl1 ~ n és ebben remélem egyházi életür~k sze llemi megujhodását, erkölcsi győz:e lmét. Adja lsten, hogy úgy
legyen!

józan Mik fós.

ÁHITAT

"Isteni kegyelem
és emberi akarat."
(Meisler Eckharl, 1260-1329.)

I stentöl van a K egyelem és ott müködik
f' lélek mélységeiben, amelynek eróit állandóan
foglalkoztat;a.
Áldott vi~ágosságnak sugára ee, mely ae isteni
Gondviselés oltablw alatt végzi a maga munkáját.
Ez a mennyei Világosság át- meg áthatja
a lelket s a vilá(!i dolgok züreQ1lat·ából magalan kiemeli és megnyugtatja,
A lélek utját ez az égi fény it·ányUja és
a szeretettel együtt 1·etinyomja a romolhatatlan
isteni bélyeget.
A lélck békességét, szabadSágát és iidvöss~qét ielenti számomm, ha mindenekben alárendelem magamat l sten szent akamtának,
Ert·e az I stennel való egységre és zavat·talan harnlówiám kell Uirekednie a léleknek
mittden időben.
Az isteni K egyelemnek és emberi akaratnak együttes lörekvt1se teremti 'meg seámomra
a~ igazi erkölcsi szabadságot.
l sten a természetben ott van, mint leq(obb ható(,"Yö; ugyani/lY nyilatkozik mfg a lelki·
világban is, mindig magasabbra emelve és megnemesUve a Róla való, eszméleteinket.
A..: isteni Kegyelem teszi szabaddá a~
emberi akaratot, hogy az Ö segitségével minden sztnt SZátldékát véghez vihesse; s úgy fM gassa azt, mint lL lökéletesedésnek kipróbált
eszköeet.
Igy 1/át as akamt a szeretet útján éri
el (IS óhajtott s~abadságot, sót maga -M szeretett é válik, amikor egyesít bem~'Ü.nket a ,ni
l ste'l'imkkel.
P. b.
50
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MAI KÉRDÉSEK
Biró LaJoa

k~nyv.;

"A halál lözemUvegén át _•• "
V.u n egy fájdalmas mefit! fi világon, amelyet
egyszer minden ember meg tog h allani. Ez a
mese: fl Halál mcséje .. , Koporsók mellett szokta
fl IilJ.lá l mesélni halkan, bogy csak síró szivünk
hallja. - l::tövid m eséje, - csak ennyiböl áll:
.,Egy!:lzer volt, hol nem volt, -- volt egyszer
f3gy f3 mber ... " De ezzel a nóhány szóval, jn.j, - mily sokat mondott ... és milyen fájdalmasat mondott 1 Volt, - egy egész világ
. az ,
ami ebben II szóban összeomlott.
ggyszer volt. .. ez azt jelenti, hogy ma
már nincs sebol, aki régen vagy nemrégen még
itt volt ... mienk volt, velünk volt, a szivünké
volt. Most már nincs sehol, csak hamuja a
földben. De ho l van az ő lelke, az a Lélek,
amely a szemei ablakán át reánk ragyogott ? ..
Egyszer volt ... A Halál meséjének c nébány szayábun egy sötét, m ély sir van megás va,
amelybe egymásl'a hullanak: gym'mek, anya,
apa, " Sötét mélyébe hull a forró szív hidegen,
a beszélő ajk nómán, .. a szemek, amelyek
annyi szépet láttak a világon, e sírba hullanak,
- vakon ... Boldogságok, édes órák, kis gyermekek, úgy, ahogy anyjuk nyakát öleltók át,
- az utolsó órán ... ÖI'egek, - végre megpibenten, könnyek, virágok, szcl'ető szivek,
színek, álmok mind sötét ölébe h ullanak ennek
a két szónak: Egyszel' volt . ..
Ez a Halál maga 1
Egyszer volt ... Ez a kezdete és ez a vége
is a H alál meséjének, De hát ez lenne a síro.
fel it·ata is mÍllden életnek: Egyszel' volt ? ...
Ez lenne a tartalma az egész életnek? ·." Egysze l' voltunk és soha többé sehol nem leszünk ? ...
Mi a Jöldi élet? - Készülődés II meghalásl'u ... vagy készülődés egy új, egy iSIDeI·cOell,
•
- egy másik Eletre? I ...
El"I'öl beszél a köny", amelyet ajánlok neked testvérem, aki talán magad is sokszol" keresed, h ogy miórt is vagyunk, m ióJ".t élün k a
fö ldön ... mi az értelm o szenvedésemknek és
az egész h a lá lba llallyat16 földi életne~ ? !, .. .
Szép folytatását akat'ja megmutatni könyvem: A Halál szemü vcgón át ... ~ a Halál
fájdalm"as meséjének. - .A z egész földi .~ilí,~
olyan, mintha. egy sír volna, amelyből klJutm
nem lehet, csak megllU1ni leh ot benn o. Hol v~
zet ki innen a szabaduJás útja ... hol kezdl5(hk
!lZ útja nz Öl'ök
1~lctnek ? .. EnOI beszél

I

I

kbnyvem. Nom préclik6.ci6kb:1Jl, hano m n TTnlál
és

ti l'.

"~llIbcr

pMbcszédében .
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A kÖlly\'ct

nyomdn kés:dti, dc esnk ÜIlIH'P uh\n lesz kész, s nkkol' II szerzO azonnal
szétkíildi mindllzokmlk, akik mcgt-endoltók,
:l\':lgy ukik

fi

kctt6 pongOs o lőfizetési áron most

mcgl'C.ndolik.

JÖVÖ UTJAIN
" Lelki Számadás"
Magyarkut. mijus 245 - 28.

Lnssan gyülnek II joieirtkezök It mngy:lI'kuti hibol'ozásnl . .A szereplak, akiknek név$or!\t

IapuDk Illultbnvi sZI\Jm\ban közöltiik, tllind
\'t1.lIa[h\k fl felkél'cst, s igy valóban együtt 1057,Ilek lelkészeink teljes sZlhnmal és világi c!uökségiink valamonnyi tflgja is. Presbitereinkhez
külön felsz6lih\st is intéztünk levélbel ilog, s
I'eméljiik, hogy Icgfllább hal'mine-negyvenen
együtt leszünk, hogy fi .,lelki számadás" gondolatának jegyében egyh ázunk dolgairól elmélkedjü nk, n tCl'meszet s,mnt templomában.
Kérünk mindenkit, hogy vegye elö lapunk
Olultkori számát és olt fl I'észletes felvihígosilásokat mind megkapja, Most pótlólag csak II
következőket kivnnjuk szives tudomásukra hozni.
A tábOl'ozók nagyobb csopOI'fja sZCl'dán,
26·án délután indul 2,17 ÓI't11.:01' fl nyugati pályaudvanóL Vasuti jegyet ]\'I agyru'k ut feltétcl88
megcUl6helyig kell váltani, Ma llL o. p, 2,20, A
konferencia résztvevő i a BalassagYaI'mat felé
monö közvetlen kocsiban foglaljanak helyet..
Ezzel II vonattal jön Józan Miklós vikál'ius is,

I

SZERETETONNEP

aki majd vezetni fogjn a tábOl·baszállókal.
H iveink közül többen hivatali elfoglaltságuk miatt csak csü törtökön szabadok, Ezek
t'észél'e közöljük, hogy a vonat csütörtökön 27 -ón
reggel ugyancsak a nyugati ról indul 6,17 órilkor, szintén balassagYill'mati közvetIell kocs iba
kell felszállni és fl ~JlIgyarkut feitétojes meg{i.llóhelynél leszállni, ahol várni fogjuk m indkót alkalommal hivei nket. ~Iegjcgyezziik még azt. is,
hogy akik szerdán délután nem tudnak 2,17
ól'akol' elindulni, indulhatnak délután 4,25 ó!'Ukor is ebben az esetben azonban V:icon vonatot kell csol'élniök,
. , A koszt és lakás dija II konfel'oncia egész
IdoJél'o 5 pengő, moly a helyszinon fizetendő,
Azok, akik szerdán jönnek, hozzllnnk ma.gukkal
egy mele~ pOkl-ócot, egy kis fejpál'llát és ogy
lepedöt. ~tkczési folszol'elésrOl gondoskodtunk,

AnyáknoPJán
~fáj'Usi 'virágok il1at~ te"jeng

ttllu felett,
~ "ytladozó ,akác édes dlata bujkál "2 egek
kQzött. llfada"daltól hatl.9OS lett as e"dő a
merG. " S ebben a tavassmámoyos hangulat.
bat~ megittas'lll as etHbe"i l6lek. A gyermeki
seemekbet~ kigy/~ltlak a;; ö"öm. W#ei s virágba.
bon,lt s;1wvel SIetnek édesallYil,k elé, hOfJTJ Marakják lábaikhos a lebor-uló hála és köuönet
szépséges vir~,gait. A:nyákhlapjá" t/litldannyilmk
le~kében meg'tndul egy csöndes jégza.ilq,s, agyö».
géi!s~q'lek at'~,a kelY~le 1'tán,' atnelyd anyai
sstvm:k neveJJunk. llfmdannyt1'tlk lelke tnegtelik
lIazasit'ó vággyal ni ma, befele slrl, sokog~al
ezután a gyöngéd U,'d után, amelyre olyan jó
volt t'állajtani a fejünket . Mert lIis.fe" kiflak
~e élne emlékében, lel~éKek legbenső szentélyébe
't1'1Ia egy bá.!atos, szel1d, ősz furtökkel kQSlorozoU halványarcu asssony, ki oly SOks'01' ri"gcdott
bölcsőnkben, oly soks~o,. hajolt fölénk kimond.
hatatlan s.f(,t'etettel csókolva álomra szempi1láin~
kat, oly sokszor virm sztott felettünk lásas hOJnlokut/kon tartva pu7m kesél, Jától az elsö Slót
tanultuk, kivel a. elso j átékot ;át!tottuk, ki elsó
ruhánkat van'ta , kinek elsó szerelmünket dadO(}tuk el s késóbb is kifá,mdva, megtör've, megverve és megtaposva al élet s3eges csismáia
által oda hajtotttik öregedő fejünket az ó vállára,
hol ismét a régi vidám gyermekek lettünk, hol
biztonságban é1'Cztiik maglmkat mhulen támadás elöl.
Ebben a hideg sötét világbmJ, amebJben
megszilnt a s$ivek kozmikus vonzása, hol as
emberek 1IIát, nem ,is emberek UJbbé, hamml
érdekeik magikus sferajában lihegó hU-5-, C$ont-,
vir· , ideg és izom-gépek, akik IlIgó fejjel rohan~
tlak el egymás mellett, ahol a csillagok al ürben
nincsenek messzebb egymástól, mitit I4gyatlazon
vlíros lakói, ebben a lelki jégkors~akban, a::
a/iyás csók (IZ egyetlen {on'Os, melybfil a seeretet
folyama ámcl, És ebben áll ae anyaságtmk
pótolhatatlan értéke, .Ae édesanya csókja egy
olyan üt·ökség. amelyet akanJa sem tékozolliatunk el, Kinek 'ebból tlem futott, nincs a kerek
földnek az a kincse, amelyen megvásárolltattJá azt.
Nyiró J ózsef kiváló erdélyi iróHk Q$ é.des·
anyai sziv, az örök éclesanya eseméltyélllJk tne·
legseivji tolmácsa egyik csodlJ$lép regéllyéhett
igy áUit solta el nem tmdó em,Ukef (,e édes.
anyának,' Minden gye,'mek kétszer 8efilet'k.
(l

Elós:öl' (tI a"yáf61 fes tet sla~'Ít mnlFhwk, má- konfirmnció kO l'lmhlrnt.n tizen hetedik étetévl'etolta
$odstor élelet. AJ1 ehlálá.s tiCIII teljes. A ,qyer- ki, IlZ idei eszt.endőben nycrt elsöízben gyakol'mckbol még llosSPu ide(q fI$ fllIyja él, Ó ét'es, lati alkalmaz:íst, s mindjlht elmondhaljuk azt is,
qondolkoJ1ik, vagyik, iiroetJd, Játseik, szenved és hogy nagyon szól' eredmónnyeL Mllgu k a fiatalok
~jr. E/sli súilelésiillk erószakos$(í,qa kiméletlen elmondotl!\k, hogy negyedikes kOl'llkblln csak
beltlnulták :\ klHó kérdéseit és I'eleletei t dc
tS sIiikségseuii, mely a$ (I.t1Ua lIolUestén ke 1'csetill ';s tlW9 akar jelcl/.1l'i a, fő/dőn, 11.fásodik most mitI> értik is azokat , \'lllóban érzi k, hogy
sImefésiink a S1l1yosabb, me1't ön.tluh~tosltn ki- bir.o nysúgtevést grakOl'olnnk s foleleteik plegfosztitlk édesanyát/kat, !tlim{wl elvesJ1ül1k fóle, hatott hllngjúbnn ar. lÍlélös mélYSége és a hittel
ter vcit, f:ágyaif, ú111laif, felépitetl boldo,9srí9 at , teljes luclú s gllzd<lf,,'"Si'lga nl' Uatkozott meg,
A konfirmáció szel'tartáStl komoly szépsélelke litkait. és seéltép;1ik. t, látJwlatTa1/. aranygeivel lI1indnYi\junk lelkét megfogtu> A kikérsgálakat,
A világtörlétwlem sok !.-1váltJ )/IJI/ek emM- dezés lIÍt\!l Barabás lstvl\n lelkész az édesapa
két órili, akiket anyasági/k tett. naggyá, de a komoly, de m égis meleg hnngján adott tanások m-illió anya, aki tlev/elel/iil szenved S hullat cso kHt HZ 61etbe indulókullk, s Hzután a fiatakcsel"les klJlmyéh:et gyenllekei6"t, ki a kebUn lok édc~mpjok \' agy éclesanyjok kisórctében állm.eltmget.ve kiskorá.ban '/11M a ssi'vébe csepegleti Mk kÜI'ii! az UI' aszta láL s IL konfiml:\lt ifjú
szüleive l egyszon'e vette magához az emlékezüs
(/1 I sten és em.berss()1'etct Wfuényét , ai.! fI!'ind
áldott jegyeit. Örvondtünk IInJl(\k is, hogy az
(I;:: ember tökéletesebb formájának a$ (Mjk alkotója, JJá'átla,1~ és lelkiismcretlet/ törekvés ifjú sel>cg szépen énokeit, s Iljszeríis6gükben
(Idrt , mert hamisan értcll11etel.t seociáNs eszmék m élységes hat:íst gynkol'oltak II lelk ész ős II
alapján tlekirontva sok 1'égi intbmbJY/lek, tá.- konfirmáló sereg egyiitt elmondott bíinvalló és
tIIadja m.ég a családI/ak is lét jogát , mert bemle hl\laacló imúdságai.
... \z úrvacsornvótel IIMn 13Mnb:1s István
as atlyaságllok szent eSlmét/yét is gyál/giN,
Vajjon cserébe 1nit adhat llelyrtle ? E/ó seel'etet lelkész hal>millch:í.I'om ifjú nÖ\'cndókővel együtt
helyébe pénsen vásá.'rolt. daikaságot., [(ilátást.alan ujJ'l\ élcLbebivta :\ Ilőhúny csztendő óta csipkesiviil' gondolat, A föld - tudósok vJlemlinye l'ózsikn ~'lnIlH alllc\ó Konfirmáltnk Szövctségét,
sle,'int - foko zatosa,n hiil s talá.JI ilyen arán.y- mclynek ceJjIl fl szont csall\di kötelék kel'Cwi
ban Mi/. (IS emberi. Sú,1lek 111elege is. Érze/m'i k ör.ött az egyházias buzgósilg és ;Hdozntkészség
tlilágulIkból mit/dig jobbrm átlwjlulIk az érte/- :ipoHsa, l Jissziik, hogy lllllUkássÚgllk eredmémibe, De est lIIcste,'ségesen siet/ell/i, puszt-itva nyes leszen. Komoly és mindny:ijullk SZ:IUlúr:l
millde" olya" b~té.eméllyt'l melynek é"~7elelll: a megfolltohlst képezzenek azok II gondolatok,
!unclyoket. HUl'llbús Istv:íu lelkész n fiatalok.hoz
szert~ te t as alapja, mmyi volna. tn;tlt sieUel.ni
intczett, dc m elynek tanuls:ígl\ a gyülekezetnek
CI ('DId ki!,ülését. Nagyobb kegyetlenséget pecUg
elgo"dob~1, s~m lehet, 'III!'lt kii1'tani, me,qfosslml'i és minden unitMiusnak egyaránt szólott: Megtie rU/ym. sZIVet a legtisztább, fl ll'ghalalmasabb kisól'eJjUk ezzel il hanllil1eh!\rom iljúval azt,
cr6éstöl a seeretettöl, amelyet Isten iktatott h ogy uj életet önisiink egyhi\zunk életének
(/.1wak közepébe,
csüggedő verkedng6sóbe, mert ha 6szi utéll bcfelénézünk, nkkor megállapítlmtjuk hogy itt
Darkó Bila.

BESZÁMOLÓ
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Konfirmáció

.,A ldozócsütörtökön tele volt az [stenhajlék
1\ s7.\l,lökkel és fi gyiilekozut 1n~jtlivl\l , amikor
h.a.l'mln(>.hí\I·O~l fin!!)1 \Inib\l'illS lélek nz élö l ston
SZ II10 elölt llltól'fH vallnst tett, I!Jú emberek és
lonnyok ~innepélyes nlh{lbl\ll, de II lélek ékessClgéllek Illlt\dsi'lgos crzósó\'cl folt'\IházVfI, kon~oll't lwlel mcs hangon feleltek II kÓl'déseh e
tllz\)n~'sn~ul \lll,~lI\k, hogy az 1\ hosszú bónap;
l\il\(lI~ en kereszlul BIll'!\.b:\:s lst\'t\n Ici kész ,"ellik
1~\p ·IlI\P ut{m foghllkozoH, nem \'olt hiábandó.
Eg-}MzkOzségünk elvi ballhozatu, lllullycl II
ol
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uítluuk IIlIl is legfeljebb harmiuclill,rman \rlllllltlk
llzok, akik komoly bcnsOsógcs evangéliumi buzgósl'lggl11 :\Illllluk ott egyht\zuk dolglli mellett.
A b..onfil'lmUtak Szövetségének Jeikért gondozója,
Kelemcn Béla egyhúzközsógi gondnok egyszerű
SZi\\'lIkkal tíllitoUa il fiatnlok eM II póldaadtís
sziikségcsségét, J ózan l\liklós \' iktil'ius pedig
Istell áldlíSlÍt k érte II konrinwílt ifjú seregre,
Az unitárius himlHlsz elól10klésével ért
véget a szép ünnepség, :thonrlllll megrclH.1iilt
lélek kel, dc hitünkbeu meger(lsödött bizllkodlh;slll t:Í\foztunk, hisszük, hogy I I jÖ\' OlHlő, egyh:ízunk jÖ\'öjc a hittel teljes és öntudlltos IIl1i1l\dus finta) seregek mlluklíssl\!."ún keresztül biztosH VI\ lesz.

Sándor ' Unitárius Tcmplomi Vegyesknrba s
vessék cl azt II visszautasitó J'clsz6t : " 61 l mIII'
'
hányszor l)I'óbáltllk. ~

KRÓNIKA
Már hányszor próbáltuk ...

Nagy Sándor.

.Most egy éve, hogy llZ Aranyn\kosi Székel!
S~\ndol' Unitárius Egyházi Jtnekk!l1't megalnkl.
tot1l1k. Annakidején, amikor énekesoket toborozni indultam s felhivást intéztem II hívekhez,
so lmn igy vá lnslwltnk: ~Óh, máI' Mnyszol' pI'Ó-

IFJusAG

Mltllk mi is megn lakítRni

flZ

unitát'ius ónekkRl,t,

dc sohasem sikerült." Voltak azonban olyanok
is akik a sok sikertelen próbálkoZl\S cllenéro
is' mcllém álltak, kik mélységes erdélyi unitáriuS
bittel ignz szókc]ységgcl léptek bo II dalcgyIctbe,' hogy nz énok szárnyán is hirdessék szókclységiikct, tiszta és felemelő ullitál'ius hitüket.
Még o/'ötIcn nz éllckkarunk, mert sokan vannak
azok, ' akik nem eszméltek rá nrt'O, hogy az
cgyIH\Zukban, amelyikbe belesziilettek, munkálkodni is kell. Sokan vannnk, :l.kik minden ténykcd6siinket meggútoljiik azznl :l. mondiisslll:
,.Óh, hát mit is akarunk mi unitál'iusok, hiszen
olyan kevesen vagyunk. " K evés azoknak a
SZáJlIll, akik azt mondják, hogy éppen azél't,
mer't kevesen vagyunk, kell kétszcrcs CI'ővel
dolgoznunk. Az el mult évben, alig fl. megall.lkulásunk után fl kevéstl1gú énekkar' megmutatta , h ogy credményt tud elérni. Sajnos, az
egyhúz kcretén beHlIi szereplései nk alkalmával
kcvcsebb ér'deklődő volt jelen, mint idegen helyen, ahol a lcgn,lgyobb crkölcsi sikcl,t értük
cl. H íveink nemhogy kÖZI'cműködnénck unitál"ius
székely dalkul1mánk fejlesztósében, mely egyházunk és fajunk ól'dekeit szolgálja, hanom még
előadásn ink iránt scm érdeklődnek.

E cikket I'észben azért is ÍI'om, hogy tudtul adjam bh'ei nknek azt az elhatár'ozásuokat
hogy az idén is rendezünk egy dalcslet, majus
2.1-án este a Misszi ó Ház gyülekezeti termében
(IX., Hőgyes Endr'e-u. 3.), amelyen az énekkar
újból bemutat.ja, ]lOgy eredményt tud elér'ni
kevés, de buzgó énekeséve!. Bizonyságot aka!"Unk tenni arr'ól, hogy egyhlizunk életében erre
a dal ár'elára feltétlenü l szükség van. Kér'jük rt.
budapesti és pestvidéki unitúrius híveket, hogy
amennyiben támogatni tudnak minket a dalos~unká\.Jan, támogassanak. Ázok pedig, akik
enekcIni hIdnak ős szer'elnek, vegyenek er'öt
~ag\lkon s székelységük és unitál"Íus egyházuk
mdekóben mondjnnak le egy estéli sétár'ól vagy
más szól"flkozúsukról egyszer egy hétolI s (alljanak bo kulturmunkúsnak, II székely nóták hirdetöinek, tel'j oszWinok az Ar'any rákosi Székely

h6

A 345. s z . János Zsigmond
cser készcsapat ünnepélye.
,

Aldozócsütörtökön tartották cserkészoink
nagyszer'űen sikerült csel'készünncpélyiiket az
Erdélyi Férfiak Egyesiiletében (Rákóczi-ut 15.)
A gondosan előkészített míísor't mindvégig nagy
élvezettel hallgl\tta "égig II nagyszámú közönség s mindannyian elismoről~g nyilatkoztak rt
csapat "J ó munkáján ".
Az elöJ't szép sikCl' elsősorban Pe/hO Is tv{lIl csapatpurancs nok érdeme, aki fár'adhatatlan
buzgalommal heteke n át dolgozott, állitotta
ÖSSI.Ű szóleskörű tuc1úsával fl miisOl't és tanította
be az egyes szm·epeket.
dr. vitéz Nyiredy Géza szervezőtesWleti
alel nö k szivbőljövő megnyitója utnn a "Szókcll'
Wmnuszt" énekelte a csapat. 11ajd Fodol'
L{lszló szavalata következett, szépen juttatva
érvénYI'e a "Székelyek" szel'Cpél. El vezetes
~ereekct nyujtottak Gránitz Ottó, Tamási lmre,
Agoston FeJ'enc; és Ny iredy Géza II n Kisértetek
Lakomája" cimű Imgédiával; sokat nevettünk a
jól öss:.<:etanult együttesen. Ugyancsak nagyszerííen sikerült a Lassu "tr'iumviratus" testvérek
"H at.kozes"-e. Oly természetesen adták elő a
par'ázs veszekedést, mintha az életbon lettek
volna. Nagyszerűen zongon\zott mindhárom,
külön-külön éppúgy, mint együtt s küJönösen
tetszett a legkisebb: GábOI', ilki külön sok tapsot kapott.
A szünetben nagyszerű virslit s kürt6skalácsot. ettünk, majd Kovács László hegedű
szólója kö\'et.kezett. Müvésziesen adta cHI úgy
:eoglltschnigg ,. 8mléklap "-j(lt, mint a Hubay
számokat. Nagy művészet volt Kereki cs. tiszt
6zavalata, aki Heményik verseket adott elő.
LMszik, hogy Heményik speciálista. Eredeti
penta tÓJliában irL nótc\kat hallottunk a csapattól egy tábortíízi jelenet keretén beliil, majd
egy kétfelvonnsos szindarabot hall ottunk, melyben külöllösen II ,,8zököU diúkok" szerepeltek
nagyszer'űen: B elovár)" István, Gyöl'gy '! 'ibar' és
Nyiredy Szabolcs. Ők hár'Olan végezték a műsor'
technikai lebonyolitását, amiért ök ot külön dicseret Jil1oti. De jól szorepe lt fl többi szol'ep lll

I

•
ls : Csiky Imre, Hegedűs Sándor és Kisgyörgy
Tamás ia. - PetM lstván osapatpnrun csnok
értékes bef ejez ő szavaival vógzOdött II nngysaerű el őadás. Az egyes müsorszlÍmok között
6-tordai ' Veress Ákos konfcT!\lt.
Máj us 9-én szép ünnepség keretén belül
avató ünnepélyt rendezett a csapat Koháryutcai otthonunkban, hol az ujoncok fogadalomtétele és II régiek fogadalomtétel megujitása
került lobonyolilásrR.
Elisroerésünket fej ezzü k ki és továbbra IS
kivánunk a csapatnak ..Jó munkát l"

KÖNYVEK
Tall6z6s könyvek között
A karácsonyi könyveskirakatokban szemlélódve
valami be lső hang, mind arra biztatott, hogy nézzem
mCi közelebbről, dr. Erdélyi László szegedi egyetemi

tanár, bencés szerzetes kétköleles Magyar Történelem eimü munkáját, mely a mfivelőctés é$
állam történet alcimet viseli. Valahogyan azonban
mindez elmaradt. Azután késő bb egyszer a leveJesszekrényemben egy levelet találtam, melyhen a
magát megnevezni nem akaró gondolom, hogy
unitárius hittestvérem hivta fel a figyelmemet ennek a munkának egyes rfánknézve sértő és bántó
kitételeire. Az ismeretlen figyelmeztetönek ezuton
is hálás köszönetet mondok,
Nem szokatlan dolog az , hogy a magyar
történelem tudósnak mondott buvárai egymással
ellentétbenálló véleményeket ismertetnek 8 magyar
történeti multunk értékeit kicsinyes megjegyzéseikkel nemcsak saját maguk, de a nagy világ előlt
is lokális szempontok alkalmazása miatt, megtámadjáIt. Amikor valaki a magyar nemzet történelméről ir, akkor nem lehet bencés szerzetes és
unitárius lelkész, hanem magya r ember, aki a
másik magyar ember meggyözödése iránt legalább
is annyí tisztelettel tartozik, hogy miel őtt véleményt mondana róla, figyelmesen áttanulmányozza
a . másik tábor állásfoglalását. Ezt a kötele~ tislteletet mulasztotta el Erdélyi László munkája s
ennek a következménye az, hogy munkája II. kötetének 206. 207. oldalain ilyen megállapitásokat
olvashatunk: ~ János Zsigmond anyja Izabella halála után elhagyta katolikus hitét és lutheránus
I~t~ 1~63-ban pedig kálvinista, a 15G8· ban unitáflUS hitre tért s mindegyik uj vallásának egymásu'án törvénybe vételi a szabad vallásgyakorlatát.
Igy lemondott az állam vallási egy ségéről , azután
a községi vagy területi hitegység elvéröl is az
uniiárizmul kedvéért, mert az elöbbieket elnyom ni

nem birta volna ... négy évvel utóbb pedig az
onitáriusok kedvéért kimondotta, hogy a prédiká·
torok minden helyeken prédikáljAk az evangéliumol s a községek olyan prédikátort tartsanak
aminőt akarnak (16&8). Előbb a község hitét kö:
teles prédikálni a pap, ezentul a pap hitét elfo~adhatja a község, ~ mert a hit lsten ajándéka az
Isteni ige hallása által" (az igazi isteni hit valóban lsten ajándéka, de wan emberi hit is, van téves hit is, mely nem az lsten ajándéka, hanem
téves tanitásnak a természetes következménye)" .
"De ugyanazon 15GB. évi erdélyi országgyű l és az olAhok fölé kinevezett kálvinista plispököket fejedelmi védelem alá helyezte s az ellenálló pópákra büntetési kért (vallásszabadság !) A
vallás szabad prédikálását 1570- ben visszavonták ,
mert tanulatlan igehirdet ő k léptek fö l, kik az un itárius valláson is tul mentek s a ludós Dávid Ferencet tovább ragad ták az ötödik hitébe, il szombatos· zsidózó hitbe."
A könyv irójának egész állásfoglalásáTa jellemzö a kö vetkező mondatrészlet : . egészen sajátos példa a világtörténelemben, hogy meg kelle it
tt1rnie négy állami lag elismert vallást, mert egyik
sem volt olyan erös, hogy a tl'lbbit elnyomhatta
volna . Milyen messze van ez a gondolkozás az
erdélyi katolicizmus ösz vetérének felfogásától , aki
a négy eli smeri felekezet egyilltm úködésén fáradozott azután , hogya kolozsvári egyetem Szegedre
menekült, ah ol most a katedrán tanit Erdélyi
László professzor is. Vitatkozn i nem is óhajtunk
vele, mert ez teljesen felesleges. Csa k saját megállapítását óhajt juk a fejére olvasni: • van téves
hit is, mely nem lsten ajándéka, hanem téves tanitásnak természetes következménye. · Erdélyi
László tanításai közül a fennebb idézett mondalok is ilyen eredetre mutatnak.
Q

Fer6ncz J ózsef.

HÖSÖK, EMBEREK
Lörinczy Béla
LŐl'inczy Béla ny. tanitó és énokvozór H137.

április 2wD.n rövid szenvodés utún meghalt.
'1'iívozúsu nagy veszteség nemcsn k II gyászol ó
családna k, hanom mindnnny iunknnk, mert l,l
szép népes cSfLiád elvesztette il gondoskodo
sZol'ctotbcn pótolhntatlun cSll hidfOt, mi pedig cgy
buzgó kul turmunkoís egyMztugot veszitcttiill k.
Lónnor.y Bóla En:sébctvíu'oson 1875- bcll

Bzíilctott. f.JIcmi iBko1ó.it Szcnb\b.·nhámon, közópiskoláit Rogcsváron ft S7.áBZ gimnnziumbnn vé~1.lc, Szókelykeresztu rOll pedig tanitói okJ.~ve~ct
sz('.·zoU. !o.linthogy mngynrlll és németlll Jól
ludolt, egyszerre két tnnitói állás nyilolt meg
('lőtte, eg.vik ~fedl!yesen, fl másik Homor6dkoményfnJvn községben. Uirinczy Béla ~emz~te
Jrycrmckci közé vágyot! és 1896-1004-lg mmt
homol.ódkcmónyfalvi tanitó és énekvezél" 51.01L!iÍltll II ncvolé~ ügyét. )l;z idő alatt egy ~vig fl
lelkészi állás ürességben lévén, n szószékI szolgálatot is lelj<'lsiteUo. Az 18fl6. évj nR1!Y nem7.oli ünnepségeken, mint kiváló tornász vett
részt. lSt"l7- bcn hÁzasságm lépett Kassai F.
.1ulinnn:ívaJ. A boldog f!"igyet Iston nyolc .!?yermekkel áldottn meg. Ezek között egyházllnkllflk
két kiváló lelkésze van: a tOI·dai és fL bukaresti.
Tanitói működést'inek el ismol"éséii l 1904-ben az
uc1vnrhclyi elemi iskoltíhoz holyc7.tetett {tt s itt
mal'llclt ogés7. 1931-ben töttén! nyugdijba mencteléig. Közben 1915-től a háború végéig kntoIlúskodott zászlósi rnngban,
A székol.vudvarhel.yi egyházközségben énekvcz{lI"i szolgálatot teljesiteit 1904--1915-iq,
azután mint pén7.tárnok, majd mint választott
kebli tanácsos békességre törekvő lélekkel és
hűséggel szolgá lta az egyházközség ügyeit s
szivének jó k incseiböl hozott e l ő jókat.
Ki szerető szívektöl szakadt el, nem halt
meg. Lől"inezy Bélának is CI'edményekben Istentöl megá.ldott élete mellett, II szeretet teszi áldoHá. emlékét, midőn csa ládja ötezel· lej alapitványt tett egyházközsrglinknél II szegény gyermekek trmkönyv-segélyére és egyházi énekből
fl
legkiválóbbak julalma1.ásál·a. A .L6rinczy
Béla emlékalap" , melyet tisztelői és bill'átai
bizonnyál':l még növeln i fognak , hil'deti nevét.
!1}mléke legyen á ldott, Pihenése legyen csendes.

S. T.

H I R E K
•
Lapunk olvasói szives elnké,é' kérjük májusi
s2ámunk 'I19.egkésisUrt. Nyomdatechnikai okok akadcilyozlák, 110gy idejében megjelenhessünk.

Vallá&vizsi,ráinkat az egyes csoportokban
az iskolai óv komi befejezése miatt május hó
31, junius hó 5 napjai között fogjuk fl vizsgaclnökök jelenlétében a szokott vall<.\stanitási
napon délután 3-;5 ÓI'll között megtartani. [l~el
kórjük n s7.ülöket, llogy megjelenésükkel tegyék
üllnepélyessé gyermekeik sznml\ra a vallásvizsga
aikulmát. Érel/Ségire kószülő növendékeink val-

•

M.Bvizsgl\.jM, U,.i11I'Z DŐnes vlzgqnbizto!l je)enlétében megto.rtottllk, o.hol 1\ kiilömbf)zn <'SOportokból tizenkét vi 7.sp'f17.ó növemU'kOnk gyült
egybe. Az ór c Uségi l·~ és ilY. I\ ~t küvctö to\·ábbi
tflnulmányokhoz , Vflf!Y nlhelye7.k.cdésh ez sZ<:' rencsót, de m indenek felelt Ilnit..1 l"ius önludntot és
mély imádságos Iciket kivánunk lsten segedelmébő J.

Brassa i tnmhságánnk SZI'l7.(ÍV('S évfordulójáról emlékezett m['~ fl. budapesti Brassai Sámuel Unit..'\riu8 lfjúsflei Egyesület ápr. 12-én a
•
Misszió Hlh tcmplomábnn meglRl'tott emlékünnepól.vón. Az emlékiinn(]Jlélyt a gyülokezeti
ének után Gallla Sándol· imMsngn ' vezette be .
Az iinnep i beszódet JÓtatl ~·likJÓs llÜSpöRi viká!'ius tn .. toUn. Ilki R'zelnl;lyüS élménye i közül
eleven itett fe l nchúnyat s c7.eken keresztü l mutattll be Brassai h:'lcsi meleg szel·elö sz ivet. A
tan itvány há.l ájával emlókc7.ett meg Bmssai lan{u·i munkÁjárÓl. "Megl'lyitót mOIl(loU Bardócz
Vilmos, b{lzál'ót Gönczi Sámuel. ,Józan ~lik l ós
Brassai ódáját előadta KQl"eki Gábo1". Hegediisr.ámot adot\. elö F'e-9.v6házi J{Ő1·j Erzsóbet.
Költeményeket adott clö Dénes Etelka. Az énekeket Nagy Sándor vezette. A szép ünnepség
a H imnusz 'eléneklésével őrt véget s ifjuságunk
me~cmlékezése méltó volt B I·assai Masi nagy
szelleméhez.
Az Orsz ágos Oyermekvftd6 Lig-a máj.
7 és 8 napján megtartottgyiijtőnapjain a Berlini
téren ott állott Nösz ö vetsé~nnk szokott sátora
ís, ahol asszonyaink és leányaink Józan Miklósne és Ba,.abá$ fstvánné vezetésével buzgólkodtak. Az umába szőpon hullottak az adományok és lliveink egyl·ősze a jegyek mcgváltásfi.val támogatta Nőszövetsógiink Ál dozatos munkáját. A Liga minden bizonnyal mélhinyol v~
nemes tÖI'ekvésiiket az időn is ti7. szegón.ysol'SU
unitárius gyermek nynralta.tását fogja lehetövé
ienni.
. .
A Nőszövetstg vezetősége sajnálattal
állnpította me!!, ho.'!y a karácsonyi adomiÍ.nyo~
nyugtázlÍ.sa alkalmával, egy sornyi névmásolÁsI
hiba következtóben kimaradt a szövegből: cl!'.
Sur(myi Edéné, dl'. ÜI'mőssy Gfu ln, Dimény
Dénes és vitéz Nyiredy Gézánó. M időn kedves
testvéreink szives elnézését kérjük ezért, felbnsználjuk zl Z alkalmat annnk közlésére, bogy
rt kanicsonyi akció kapcsán minden ~dom:'lTlyt
bizottsá"" vott át - és javasolt a klOszl<ISI":I.
Minden cadomÁnyt egyforma köszönettel "esúink
át és adunk tovn.bb. - A bizottszíg kegyelettel
emlókezett meg dl'. Ürmössy Gyu la testvérünk

n~hn i

hi t."cs{wl'Jl . Id nek l'ondnlkf'?psiinkl'e bO('R!\.
lolt 1'lI hn nl'miíihf)l ol f'l'lo tt l cs j " {!I'oin k ];:f)znl löb·
ben I'(\<:?caillI r k .

Örömmel olva ~ 'tlk :\ nnpitnpokból. hog,V
fl !ól1.r gedi ~ 1"f'1'f'IH' J ózse f 'l'llr! oOl línyr,c!y o!f'm "
k'" nm t\l'i k fl i I nl k6!ól1. fest "n l'ii II k 1'1., k I}?'nl chl)l'f)J
tis:'.Íeloll)r li rloklm'i r'imm{'l fii nl{'1to k i. R?1.c!
nknl'l n jlllnlm :l1. lIj IlzI :1 7, él·tf>kr!'l n1lln k:\! , nmo·
I.,'cl fl j Of! fos. iQ'llzr-:!\.!l {'s?ml\i6n llk vf>rlolm éhon
mind :1 kotl r n kif('jlct1l'k, ,161 ir-:mf'l'j iik líket. S
m e~é rl lí s1.l'retell.ol f>s lu'lMs ViSSZ!lOm lóko?rssnl
jl'g,re1.?iik (' I nevf'ik et !IZ 111 6kOl' s1.:ím!\!'ft is:
flZ c,C'ri k S,Vdney n. S t/ Oll l, II Mendv il lo Thl'oJn,l!ini Almr1 6mift i,C'nz,C'il tójn: II Il1l'1 sik .101m
HowlnlHl T,nlh,.op, n lll'ookly ni unitMill s .!!y iilo·
kezet pl1 Jl,Ín, Mim! II lwll l' n VPZf' jfíszOI'rpet. visznek HZ Am ed kni TJ ni1t\ r'itls TMsll lnt, élotéhen is ,
- A'/. a nnp, mol,yrn (\la'1. " s?:rgec1 i Cf!,yetom
(Hsuloktonlivá avnlj n, /jl'timiinll r,po lés?,en fl.
s?:ékcly- m:l,C'yfl. l' IIn i1Mimi v il:'1 gJlfl. k is.
Biró L njos leJJ<ész!cslvódin k ".4 H ofdl
Rzemih lN1MI rit, .,,· fl imii kl1nyvc n.yom!\ s :l1 fl.1.t
\':l n. Ak ik idojóhon hckiildik fl. két jlenp't1 ellí·
fi zeWi dijfl1. flzok kedvozményes 1\ 1'61'1. vf\sn"o lhal ják meg. A mni i(Mben fl n," omdai 11"nk nagy
emelkedrso m ollett sr.okn ll nnlll nlacsony ál'ÓI'I,
sr.ép és lol kotópillí munkÁt sr.el·ezh cHink meg
m:lg'lInknnk, melyot mindnylijllll ó"dcklödésso}
olvnshntllnk,
Anvák napji1r61 emlé keztünk mel! tomplom nink blln mftjlls 9-én, A K nlu\I'y Il leni tomplombnn .7ÓC(1tl Mik lós Jwód ikálL, a r, Istenti sztc·
lotot it.t fl cSOl'k6s?:ek iinnopólyos l'o ~lld<l l o mté
tolo kÖVfl tlO. A H :\ kos Illen i tomp lombfUl Fcrlmcz
,JÓlISOI' végollto It s7.o1g{dntot, melyct k ö v o tő o n fl.
J!vcl'lnck istontisztoloti esopolt tagjai Jllon dottnk
01 költoményokot.

Unitáriu s konferencia . Ar, idoi évhen
jún ius 2n- jú lins ] , nnpjn im tOI'ver,ziik fl '/. idoi
Ilyl\ri konfCl'oncit\1. Addig iA, mig ]'ószl etos
progrnmlll nnk a. kövo\.kezB (júniu s) havi BZIÍmUllkbnn mOJ.{jclonik , felhivjllk hive ink nll~y 
hllfJsH I1gycl mól nrrn, hogy ezt il konl'c J'oneif\t
hlrljllk el/is7./}1' a Rze nt!\hrnlu\mi Jo.'lihi't ly pihon ll n
·ro. lllgyal'kúlon, A kon fel'enc:Mm rlZ clh\! fls korc·
!';(lUrl IWIll hil'óknuk 8 P ., kerosettel biróknuk
J2 P . g ?:unkívm ('su k II h njó, ill etve 1\ vonni·
kUII",pg t.el'lwli II róazLvovöl. MindenKit s?: ivcsolI
ló.lunk , aki li konfol'olH:h\ n l'é~lIt Uk lU' vonn i, nz
fl rdcklfJdj('k IJj v!\d l,iÍ6z 16 pön?:l!\l'oanál (V ., l<ow
ht\I'Y IL 214, JI. II lolk öall i it'odáu m inde n v1l6M11IIp tl\', istonti sztelet el ött (:s ulán ,)

E rd ~ lyl 'f!lk~ e 7.te s tv~rel nk

k/lzUl n? ('Il

millI. idlílWIl kollrll i~ foll;(l I' f' ~ l ok. .9tf n ~ l ih fl lv
Ilnlk i lr.lkpl'l zil nk kót J,{,Vol'lnok c m(' g' l átogfl l!\.fI !\~fl
j /Il l fol j,/il'ii nlthf1, ili. Mti0,!! 1.lIjol'l 87.('nh\hm.
Mm i lelk6s7.ii nk perlig 1.('8tvél'oit kerest.e fel R
finlnl :1blJik (lrr se M6thl!. I({tl ml\n uÓpÓR7. mél'lllík
PS Pt:I",. .Jnli n ok1. I\v6 nlí - mi ndketton ifjusi\ r.t'i
mlll1k(lIl knnk b ll?:~6 1 t'lIn o~u l lÍ i - pskiivöjl'n
májlIs (j· án 11 ~ I iSFJ:r; ió I bh , t(lI11 plomá\)nn k(' rlo
l s10n n1<Msfll fl fdl!yktltés l'f', mclyhez Inpllnk
o]vfl.aÓi novfJhe n mi is osa tl akozu nk. A kél rrrlél,yi lel kés zte!;1vŐI' I, sze relettel i't dvö1.öljlik kO.
r'iinkben,
Az o x fordi unitáriu s vi1á g Q' y Ol ~s r e
og,yh{w,lIllk képvisC'lclébol1 (l ,.. C!iki (l1' hOl' Ici.
ltésll klIpott 1 ~1\?: g' n. 1.ó Tnn(lC'sIlnktó l Illogbi zal:\sl,
Á?: ifjll sl\gi konfel'cnr,i!\I1 !oj cz t. !t /jvetl)en 1\. I<on·
,!!I'QS8WSon n Hr'l lsHlli ·I ~.l!.vcs i i t o! I'észé r{ll Dnrdd"z
ViimoR otn l\ k {j i'; 1i'cYl'wt ,Józsof lelkész vesznek
részt , nmonnyi hon fl IWll fol'oneiui kiildctós ki111·
ségcit 010 lucljfl k tOI'cm lcni. NŐs1. ö \' c1. sl'giink
podi g mc~k i só l' li , hogy I\ Z lIni lJ\l'iIlS n ö~zö\'el ·
s()g vll :í,ttlfl. h'i lko?'óján St okolnyw' 7'om1''' j\'IMl lt ll
Ilt jl\n képviselt esse magl\!. Hellléljlik , ho!!'y
llOY.Z:'lj uk PI'(] eIM6 viMgi lestvél'e ink közü l is
töhbon csatlakoZllnk. l< onfcl'cncini mcghivók:lt
:l Z érdekJöd6knck készségesen kii ld 11 lelkész i
hi vntnl.
O yermeknyaraltafást II1\r'omhctes ('soPOI'tl)lI l1 rClHt cz cgy hlh kö1.ségiink II Nöszö\'('l·
s ég kÖlI remíí kötl ósóvol, A n,)'l\ l'IIl tll l:'ls idejc j1lli us
4- 25, Mn ~D' IU· k]lt.on Nógrftd\' oI'6('C mellett P!!y·
11:h közsógünk m0st lótos itett SzcIlttíbrn/uími. Mi.·
hály Pihcnöj ÜL Il llsz s1.cgény nynndtut(lslí1'!l
gondolha lunk , "k ik hez mintegy fi- ú ÖJl köl! só·
ges nyHl'n lÓ gyo rnl ol< is CS:ltl flkozik. A , lt i l okt~,I .
t.Ók : 1 NOszövoisógnek muglott ék clllt cl'./eszt.óslIkot s fl s'/.ii lN k is énleldöd hclll ok :I lk uJmi lllg
obbcn ll?: il'l'I nybllll . A g,YCl'lnoknyu1'II 11111ási nk(,j.í!
ols(lsol'bnl1 is l Cl'lllŐS1.elbot1i ndomállyo kk:d lú·
mogllthll tjllk, Nyz\ r'i :\ld01.I~tk éslIs~giillJ(ct OZOII
kCl'esztnl igyekellzii nk mcgm lltlll nJ.
Hjtl ség i zárd is te nti sztd ele t, :1 7. is kolai
év befojollló\,('1 j uui1f! hó (j. (h., vIIslí rnllJl délHtdu

4 6,.,,1<0" tm'lunk I( oluhy Il kIIi lUlllplou\IIll kb:lIl:
aho l II 6zolgldll tOt PetMi I/;;L\'líll \'lIlh\sok1:110
lelkész hHjl\ cl. 'l'ullI d<i iIJlI sl\gunk \'CSZ .,:l'Sil l
ol sősorban OlIOlI lill tHtollli sztolutoJl, tl~ kél'~ u k a
t;ziilö kct, hugy gye"Illt!kui kke l egy iitt JolollJOlw k
" l u 101o ••, hO"l
meg UZ OII HZ IstonIt,slI,
e ' ""e Y I'SlItUIJtI(1
lJlll nkl\j ll I1ltill kö1.öt;UH ttdjlllHlk hnhít !!, l('1I
gllzd n~ jÓ\lJ tclUóllyuiól'l ,

Vdrl Albert theologitti dékl\n

rllcgbi1.Ut:\st nyert nz 8 KT-bllll egy cgyhi'l.ztörtoucti
t:uIII1Ul:í l ly idszím, IIwlyllcu zlZ unitfari usok kertJszlény és p rotcsll\IlS VOlll\lUl k k idomuoribísMn
rekteti II fősú l yt. A hllll lhmí.ny mcgir:ls ám az
illiték Ol 7'óih liyörgy cgyluizi tanúcsos afia
OOMlolt inditvánY:1 adI: •.
f\fi:1

John H . Dellinger és felesége ill. amerik:li I'zidiolársas:\g ko rm:\ nyzótcstülctc nck elnöke
átutazott vt\l'osuukoJl, uhol m indössze hllszo nnegy 01':'It töhöli . A pün kösd i ü nnep első ntlpjllU I'eszt vctt. Istontiszteletünkön, ll1~rt ahogy
elmondotta, éppen Cl. 111. ii lU1Cp fl bllw nystí.ga
!Iullak hogy lélekszorill L ét'tj ii k egymás beszédót. l\ Jllcrika i U1tit zí l'ius testvérünk példaadása
szóljon lIzok llak, a kik t :\ \'~lrn!ll'll.dti\~ t~lllplo
m:llnktúl cs nllem t.udlak lelő t sznkltaill atTil ,
hogy az l stontisz toletell t'cszt vehessenek,"
Presbitereínk és egyházi tanác50saink
figye lm őt fcl hi\'juk II SZCJlhíbrah:\mi Pihe nön
május :16-2,s napjni u l'enelezetlCW nL elki Szúmadás" jegyében mcgtartandó konfel'cllciá n kt'a,
melynek rcszlctcs müsorÁ.t lapunk mult számában közültíik s most is külön cikkben h'un k
rólu. 4] presbiterün k közül alig jelent kezett
8-10, s neM!!y egyház i huulúsosunk. A t öbbiek figyelmet iSUlétcltetl fe lhivjuk erre az alkalomra , ::\1101 egyházunk be l ső életének kérdéseivel fogunk a természet mllgt\nyt\nak csendességében foglalkozni
Kiskadácsból levél érkezeU, m elynek
üzenete e l sőso rb an is az on nan elsz(u'Wllzott
székely tcstvél'einknck szól. A tem plom II é ve
zárva van , mert falai m egt·epedezt ek . .Most készülnek ujjáépitését'o és ehbez kérik cs várják
a m i segilSógünkct is, (jIs6sorbllu is azokét,
ak ik onnan ket'illtek ki a nagy világba, s akik
ebben n kis székely mlitál'ius templomban tnmtItak meg először imádkozni. A lovelet odahuza Oyöt'ke 1I1ili::Uy, Marosi Mil.n\ly és Lajos
irt.1k uh\. L elkészi ltivatalunk sziveseu k özvetíti llZ odaszán t adom ányo ko,t.

,
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Az angol kirá lykoronázás ü nnepségeibe
országuu k is bc leku!lesolódott és a budapesti
skót missz iói lel kész. R ev. G. Knighl il Kálvin
led rel'. templomban ta rto tt máj. l2-én ünnepél,Yes Istent iszteletet. E gyh.á.zunkat az iinnellségen Józan i\lik lós " ikÍ\rills képviselte, aki
Knox uugol követ elött. is tollllácsolhl együttél'zéseinket, meUyel an go l mütárius testvéreink
ezin\uyu ül'öwóböl is ..észt.' kértünk.

Perczelné Ko zma P lóra L e:ányegye:_
sUletUnk :HIgnsztus hli foIYIlln:\n I'c mlcz 1.1.\ 00rozt\s t. II t;zentt\brulllími Milu\ly l' i u ellő ll hWlllr
l'elépitetL ottliolllíbun . .Az otthont. mosL híUI\ k ~ I
szalulIlzstíkokk ul iS rcmüljiik , hogy 1\ sl.orgos
leúnykczc k szóppó Yltn\zsoljt'tk Illtljd (\ u\bor
kö rnyókót.
H ősök vas'rnapJá n mt\jus 3Q.an lemplom:unkban

is m egemlé kCl ~$t tOftunk s a pt rselyg~üites jövedelmel
a sze kcsfövat051 hOsi temel ő sifj&na k i:om.loz:lsára lou.lil_
juk:. A KOhár y-utcai templo mban thtm btl;J I" tvá n lelkeu
veg Zl a szolg3111101. A Ra kos- ulcai lemplomban pedig
D :1r k ó B~ la luzesiyarrnati IcikenUnk: prMJkál.

Aranyosrakosi Székel y Sándor temp lomi ének klll'llllk május :.13-:\11, vtlslí nmp esle
:\ J\lissziú Uáy. gyülek ezeti termében dalesleL
t'oudc z, Illolyon egy üttesen b Cmul<ltj l~ az é\'
fo]y amún tanult ogylub:i és urdélyi é nokcit,
'l'á mogassuk tÖI'ok" ósoik bell megje lenés ünkkol ,
Kirándulást rcndcLUnk a IIIdgyarkuli táborhoz junius hó 21·ím \'asarnap, ahol a kon fcrenciazó lialalja mkkal egy ü tt Stubadtcr i IStenliulclelen \'eszlmk res ... t,
J\ lar jocl5 rc icI hivJUk: lm'cink ftgyelm ~ t errc az alkalomra
Kereskedö Egyictünk,
is. Bölölli f a rkas :);indor Iparos
hisszük, Ilogy i1 Z iden is tes til1etileg log csatlakozni II
kirá nd u lÓ kllOZ.

es

D~lilfrlkából

kedv es leveleit hOl Ott il posta. Sz.öki
Ferenc, Sz6ke György pestszenll6rmci Im ünknek fla j
Johanncsbo uTIi: Ide vezelö utjaban felkeresle a fOkvéros i
angol unitáflus gy ülekezet le lkén el, aki meleghangli levélben ad ott kilclezc,' őrOm~ Dek. Billmforh lokl'aros i IclkCu
a légI bar3t melegsé~é ve l Udvö zölte józa" Miklós vlka~
riust, s üdv őz.le te t kUld i li magyar um táriussagnak is,
Kév~kH l és e ló l i zelőlt értesítjük, hogy lapunk még
miDdi~ nem jelent meg. Az előfizet ö ke t a rra kérjük, hogy

ujabb mcgérkezésU nkl1:; ne küldlek be al. e lőlizetesi . dlJa~
kat. Akik eddi!,! bekUldOllék, azokét köszönettel "'tltük és
mint jöv ő 193B. évi el ö fi~e tt si llljal kezelünk a jobb jövő
reményében.

Az Unitárius Misszió Hiiz Diákintérnálusaba il;& uj kÓl'vónyezO knck lIZ 1037-38,
is kolai évl'o fulvóteli kórósei ket II s zOkllSOS mellék lete k csatoh\sá\'al, j únius h ó l-ig kell bekiHde uiök Budapllst lX. H ögyes Endre-u. 3. sz. "Iti •.
E rdélyi hlrdnk lapuDk Dlullhavi sdmaból kimaradtak s most közö ljük azokal, Junius.juliusi Ö5$2.eVOIII
s:l.émaban rtszlete5 erdél)'i szemlét .l.dunk. Lapunk Olunkatirsait ké rjUk, hO&Y jUlliul-juliusi összevont s.zamunk
rC5zere 1101. anyai:0t jumus nó 5-ig killdjék be V. Kohá r)'utca 4. sz. ala .
id. Sári Józsefné. a f(Jzesgyann.:lI!
aldozalossziv(j lIal)'asszonya. aki
meleg
sokat szellvedett s akiben sokan a jó
Zsuuika nenit- iSlllerlUk és szerettUk meg, hosuU szell:edb u\in csendesen t:lpihent. ElIllékél kegyelettel
OrinUk,

u. e. XVL !)

"

OyBrben május ~O-;I; n, ll. ref. templomban ) ó:Zón

Pastvld4Ík.
Pü nkösd ünnepe alknlmávol Csepel, Budafok, Pestue,lter#sébet és Salhalom SZól'\'únyokban
l1Icgtcl'i1jiik rtz UI' aszta lát és arra az em lékezós
á ldott. jegyeit. II konyeret és II bort helyezzük,
hiveink {tldozntoslcJkű adományaiban. ~'1ájus hó
folyamtín, nz említett he lyeken, továbbá R ákospalola, Ujpest, Kispest szól'vímyninkbnn II tavaszi
éVIIdban véget érnek Istentiszteleteink. Köszönj iik uzok f:'lradsftgát, akik Ulunkftnk "égzéséhen
segítsegün kre voltak. A sz6rYánygondnokok és
k:'tntol'ok buzgólkocMsát.és a hh'ck lelkesedését,
akik J'észt vettck Istonti szteleteinken. Azok nuk,
akik távol mm'adtak, sajA! Iclkiismcl'ctük mondja
cl figyelmeztető, vagy ha kell, v{tdoló beszédét.
Az 6sz folyamán ujra megkezdjük munkás-

Miklós vikarius
Istent iszteletet.

lart

úrvicsoraosztassal

Kecskcméfen az evanl.{:tikus templomban junius
6-an józan Miklós vikári us tart urvacsoraosztbsal egybe-

kapcsolt Istentiszteletet. EIt mcgelőzően a kecskeniéti
és környékbeli unitárius gye rmekek hillanvizsgajil.t tartjuk
mei, ak iket egész éven keresztül minden pénteken Ferencz
József lelkész részesiteIt valJ~soktalásban.
Mi3kolcon május 30-án, az evangélikus templOm"
ba n Ferencz József prédikal és li rvacsorat OSZ I.
Nyireify/ufzAn május 23-án az cvangélikus iskola

disztermeben Jáz'Jn Miklós ta ri urvacsoraosttással eg ybe_
kapcsol! Istentis:r.tcleteL
Péc3ell

m. . jus hó 23-án a ref. templomban larl

Istentiszteletei Barfók. Béla dunántúli körlelkész, melyr.!
má r jóelóre felhivjuk hivcink szives figyeimét

E rdél y.

ságunkaL

Pesfsze ntl 6 rinci gyülekezetünk szép
templomában minden VaSál'nflp dóleWtt II órai
kezdettel tartunk Istentiszteletet, ahol a szolgálatot minden alka lommal Pethö ls tvún lelkész
_ végz i. Kispesti, pesterzsé beti és csepel i híveink
fi gyei mét clsőso l'ba n is fe lhi vjuk ann, hogy az
állami lakótelcpen álló templom unk f61óI'ás
gyalogséULval sok he l yről megközelíth ető . A
n~-tll' folyamán II szól'\'ányistentisztcletck szü nctelése idején buzgólkodjunk abban, hogy fl hozzánk legközelebb eső unitúl'ius templomot keressOk fel imádságos lel künk áhílnt:\vnL
V idék.
DunAnIlifon az elmult időben Bar/ók Géza Islen-

tinteletet tartott május 2-tm BlJlafonendriden_ Május
17-én BlJfalonf(Jklljtfron lart urracsoraoszt;'issal egybeka pcsolt I ~tentislteletet , ahová a CBlJjt1lli unitárius hivek is
Összqyiilekcmek. Kaposvt1ron április 25-t!n dr. Csiki
06.bor lelkesz vt!gozte el a szolgálatot.
Debrecenben a

helybeli és környékbeli lan ulók
~1illanvi2.sU~lM a pünkösdi Istentiszteletek alkalmávailari.
juk meg_ DerZ31 Kájm~n ny_ igazgaló afia készitet1c elö
öket az eg~9z év folyamán, Debreconben {:s Nyirl'gyhádn
BlJján m~jus 23-an az evangélikus templolllban dr.

C3/ki_ Gábor lelk{:sz \.,t urvacsoraosdással egybekötött
1$ltntlSlteletel.

O)' II/~n méjus 3O-!1II. a ret. templomban dr. C!liki
Gibor prMlkát ts

egybeka pcsolt

0511

urvacsorét.

Unitá rius Egy h áz c- Székelykereszluron megjelenö
r~gi érdemes egyházi szemiénk megkapta a nUkseges eugedélyt és vál tozatos tarhdommal megjelent. Ö röm mel üdvözöljük laptcslvérünkel, s reméljük, hogy értékes munkolsságát af6 Lajos IfIkész szerkesztt!st!ben továbbra is
e redmt!nyesen fogja ellátni.
B r assói uni tárius gyillekezelilnk

Lajos
lelkész-esperes szerkesztésében tarlalmas egyházközségi
s zemlé t Ild ki, melyne k legutolsó s záma érdekes áttekintést adott az elmult, kUzde lme kben és eredmt!nyekben
egyaránt gazdag esztendő munkájáról.
Kovács

Ko lozsvári Nősz15v etséll ün k közgyfilésén özv·
Csifó Salamonné, Lórinczy Zoltánné és BarabiÍ3 Margit
é rdekesen számolnak be arról <I munk~ról, melyet II kolozsvári Nószövetség elsőso rban is egy Napközi Ollhon
fennlarlolsával végzett. Karácsonykor ke ttőszáz szeretetcsomagol osztottak szét t!s számos családol pénzadomanyban is rt!szesi te tlek.
Ko mlálszeg h! Géza b ihari lelkészünk, ujra megkezdette a nafly varadi le~nyegyhai:kOzst!gben az !:ltel] tisztelelek rendszeres tartása!. B 8r/8 Dezső gondnok
személyt!ben munk~s Sl'gitőtársat nyert, akit a teánye!;yMzkOzsée: közgyűlése egyhanguiIn hivol! el Hsztt! re. Jó
b.enyomolst kelleti, hogy az U,nnepélyen megjelent a bihari
eklézsia gondnoka Bereczky Dániel és Szabó József
presbiter.
Unlt.tr ius KözW n y c. lapunk /Jenczt!di p~t va l
láslanár gondoS szerkesdésében havonta jelenik Illeg,
utolsó sdmából atveltUk dr. Pi!lerfy Aronról irt $lép
megemléJ.:ezésüket. Egyik utolsó számukban érdekcaen
foglalkoznak Bangha Béla jezs uHa páter cikke révén IlZ
érdeklődes kOzéppontjaba került kerc8It.ény unió kérdésével.

,

HIVATALOS RÉSZ
.sz.: 119- 1037.

Meghivó.
budaputi unitdriu6 egyhtuközség K ebli
'Tanácsa 1937. június 7-én, (Ml fön) d. u. 6 óraÁ

kor a templomban
II

Tanács tagjait szeretettel meg-

hivjuk.
.dr. Kozma Jenó s. k.

Jelenni. Legközelebbi önzejövelelü-kö"
...
hó 21-l
" "a Jumus
nógr6dverOce-magyarkúti ki rtlndulist b,. z"·ük
I
meg. Fdkérjük a tagokat és al é rdeklődőkel , ho, y mm
. • , nagyobb
számban vegyenek részi megbeszélésUnkö

,.

évnegyedl rendes ülést

tart, melyre

B ölöni F a rk a. S lIindo r UnIlO .,. II I pa r oeok Ú
Kerea1c ed6 k K ö r e elnöksége fclhivja uniUriu, iparos ts
kereskedO le8'~~re i nkel, hogy ÖBnejöveteleit minden "6
utolsó vaurnapJ'n tarlia a Hógye! Endre utcai U .,• .,
. .óli'"t a:yUlekcleH termé;ben kOzve l 1 ül mn . l
M
ISSItI
.
'
•
en az IstcIltisztelet
után, ahol a tagok tes tUletile g SIOk lak me(.
.
.

AZ ELNÖKSÉG.

A Szentábrahámi Mih ~ ly pih e nőre adakoz tak újabban: Péter János 6 P., Péterffy
gondnok,
lelkész-elnök.
TdT!JysOT,?zat: 1. lma - Bibliaolvasás. 2. Gyula 5 P., Ujvá.ri Lász ló 4 P., (ápl',- máj.-ra)
'Elnöki megnyitó. 3. Jegyzőkönyvhitelesítök ki- Albert Jánosné, Bede Fazekas Zsolt 3-3 P-t •
klildése. 4. Elnökileg elintézett és folyó ügyek. Kádár Ferenc 2 P. 50 f., Bal'ubás Istvánné, dr,
5. Ujonnan választott Kebli tanácsosok cskü- . Tóth Gyöl'gy 2- 2 P., Bodol' János, Kádár' Fetétele. 6. J elentés a magyal'kúti telep fölavatá- renc, Kolb Antalné, Morgenthaler Edéné, ifj,
sáróI. 7. Ncvclésügyi bizottság jelentése. 8. Gaz.- Székely Sándol', Várady Béla 1- 1 P., 15 drb.
dasági bizottság jelentése. 9. Lelkészek nyári levelezölap á 8 f. 1 P , 20 flUér, kiegészítésül
szabadsága. 10. Gyermek-nyaraltatás. 11. Idő l P. 30 fi ll ór, összesen 36 P., hozzáadva a márközben é rkező ügyek. 12. Inditványok (írásban cius hóban közölt 97 P-t, együttesen 133 P.
Adakozni lehet, megjelölve a célt, az egyház- előre).
község 30.400 számú csekkszámJáján és vasárNB! Nevelési bizottság: VI. 1. (kedd) d.
napi istentisztelet eltltt és után Ujvári László
u. 6 órakoI'. Gazdasági bizottság: VI. 4. (péntek)
pénztárnok nál (V., Kohál'y-u. 2-4. n.) a lelkészi
d. u. 6 óro kor a tnnácsteremben.
irodán, ahol ugyanerre a célra jövedelmezlS leLel k~szi Nyu g dfja la pra f. évi április
velezölapok is kaphatók darabonként 8 fillér
folyamán adakoztak a következő buzgó atyánk- árban. A megindított gyűjtést hiü'okomtink és
fiai: id. Sári J ózsef, li'üzcsgyat'mat neje emléjóbal'átaink jóindulatába ajánljuk, különöBen
kére 50 P., H. TÖl'ök Zsuzsanna 10 P., Szol noki
azoknak, akik az adakozók díszes névsorában
Atyafiak perse lygyűjtésc 8 P., Irsai Ervin 5 P
mng eddig egy filléres adománnyal som sze50 fillér, Unitál'i us I'endöl'ök gyűjtesc 4 P
fill ér, Ujváry László 2 P 50 fill ér, Szinte Fe- repelnek.
r~nc 2 P, Vajda Andrús l P 50 fillér, Kádár
FCI'cnc l P 5~ fiI.!Ól', B. Páli Mál'in és dr. Fejes
A fii zesgy a rmati unitárius templom
J óz~ef 1-1 P. Osszesen : 96 P 56 fillór, Foorg ond jára legutóbb a k ö vetkező adományok
gadJák é rte a nemesszivű adakozók egyházunk
hál ás köszönetét. Példájuk buzdítson másokat fo lytak be: Molnár János 5.-, HUlltler György
is hasonló áldozathozatalra. Minden családban 3.-, Bl'assai Sámuel lfjJlsági Egyesület 5.-,
előfordul egy-egy ör'vendetes alkalom: kcreszHegerlűs Szilárd 2,-, Dr. Szilligyi Istvánné
telő, esküvő, betegségbő l való felgyógyulás
(Szeghalom) 5.-, Kovács Kálmán 5.- , Bede
áUásbajutás, vagy elliléptetés. Uyenkol' emlé~ Fazakns Zsolt és testvérei 5.-. Összesen: 30
kezzünk a mi családi Alapunkról ! S még a pengő. Az egyházközség bál{IS szívvel mond
SZOillOl'Ú alkalmak is intsellek mindnyájunkat
köszönetet mindazoknak, akik célunk elérésé.arra, hogy fi .j6téteményben meg ne: rulüliüflk" ...
ben támogattak és szives adományaikkal leheSzivélyes üdvözlettel
tövé tették egy gyönyörü szép ol'gona-barmoBudapest, H137. V. 5.
nium beszo rzésót.. [stennek áldása legyen il> keJózan Miklós
II nyugdijbizollaág elnöke . gyes adakozók életénl
Józan Mikl6s s. k.
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•

kelljen vtgs" esetben h(lfó:Jtlgl behflj/6:Jhoz lolyamod_
nunk a h:'lrmlékosokkal str.emben. PinZf8rOIl,' ZSIgmond

Istentlszteleli sorrend 1937. junius hóban.
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Lőrinc. P étlzbesud6k ,' Lux Ernő és Varga
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B) Körzetekben :
X., Mál'.-Iclep. PtI!. JII~h
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"
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6
6

13

27

~

•

~ Ferencl. József

d. II. 4 Pethö István
d .e. 10 Kereki Gábor
"
~

Női

és férfikalap nagy választékban
- modelek után alakitást olcsón
vállalok PÉTER JÁNOS

.

dr. Csiki Gábor
,. Ferencz József

'VIII., Baross-utca 82. sz,

d .u.4 Ferencz JÓlSser
" " dr. Csiki GAbor

Unlt ' ''uc h'tt e.h • •• /rn "mOfIa"".' "6.e m I

C) PCSfkörnyeken:
J>est~:tCntlórin c

Állami lak6te1<' p
Unitári us templ om

Többi helyen - nyMi
szUnet ..•. .. .
D) Vldtken:
Oebrecen-Hatva n-u. 24.

BERDE LAJOS

.. II. d. e. 11 Pethő Istvan

U.!l.

unlta.lus c:lp6.zm •• to.
Jut.t.nyollan ""nal min·
don munka'
-

Unitárius imaház ..

6

d.c. 10 dr. Csiki GAbor

Ke cskcmct Evang, lCllllllolll . •

6

d,e. II Józan Miklós

-

Budapest,
II., Batthflny-utca 48.

•

NBI A1 Ahuzoll dátumoII : - Urvllcso r B-OS2Iás. Templomi vec ~'es kar éne!.cpr6bái hétfón t:J c:JUtörtökön
este 7 órakor a lanacsteremben. - EgyMzi é:J viláfi
férfiak együttes buzgÓlkod:'!sa május 26-27-28. napjam
Magyarkuri tel e p~nk ön N6grádve rő~e melle~t. :- CsoportvlUll6k a hittam kö rzetekben maiUS 3t - Jumus 5. napokon d. u. 3-5. vizsgabiltosok elnökJete alaU. - cvzáró
•

aliai.

s zánt szives
adományokat is. Posralakarékpén2.\hi c8 tllk sdmlánk '
30,400. Eze n jelewi kell a küldött pén. rendeltetésé t stb'

A) Templomokban:
V., Kohá ry- utca 4. . . , II !I. U. d.e. 11 113nrablls Istvan

13

Jenő

istentisztelet Koháry·utcai tem plomunkban junius 6-3n
(vlIsárnlJp) d. u. 4 órakor az rgész tanulóiljusá2 s2ámára:
_ Konferenci63 Ttfbor MagyarkuIon (Balassagyarmati
vonal) junius 26-ju1iu~ I napjain. - OyermeknYlIrll/fa16s Magyark uion julius 4-julius' 25. Le6nyegyeslilel
nyaraló tábora : augusztus folyamán eRY-két hélig. - Egy·
Mzl adó befizetését Mért szorglllmlJzzuk , hogy ne

Ha ima, vagy énekeskőnyvre, vagy
bármiyen egyházi kiadványra van
szüksége, forduljon az

UHITARIUS IRATMISSZIÓHOZ
Budapest,
V., Koháry-utca 4., I. em. 8.
Nyitva:

-.:c::s::1I::t:ö::rt.::ö:k::ö=n~5=.....:7:!,_v:.:a=s=á=r.:.n:.:a:!p:....:.12=-"...:1.:.._Ii

Utánaküldés kizárva!
•

Uj cim;:

Fel.,as szarkesztö és klad6

Dr. Iván Lászl6.

Szerkasztöség és kiadóhivatal:

BUdapest, V., Kohéry-utca 4. Telefon '-174-24.

E 1öl ize t ési dij a negyedévenként megjelenő ' .Mai Füzetek- c. mellékleUel
egyUIt CRY évre 4' - penttö, amely
bekUldl1ctÖ a 30.400 számu postatakarékpénzlari folyószámlára _ (csekktulajdonos: U11Itárius Egyházközsé!:,
Budapest).
A tap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházköz.ség.
A .Hivalal08 rész.~ c. roval a Magyaroradg; Unité.riu8
barmelyik
azerve Attai bekUIdOlI hivatalos
tartalmana

Nyoma;;,~"iitM"';EE~"~'.~ kOnyvl1yOllld:\ ja.ban,Budapest, VIII.,

-

