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"UnitáTY/.IS E rlesílő" llasáb jait ga' d tolta.
IrásaitI komoly
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~~~ZO ,erve { ~!5 a személyes bizonyságtétel
' ~b'ya es l~gyozhetetlen akarata tették vonzoya é~ lelJllincselövé ; úgyhogy annak hatá
a 1 ~1 meg az ellenkező vé!eménycn levők is n~~
hezen tudtak szabadulnl.
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Gyászkeretben hozzu,.k a mi kedves Bar;,-

tunk és AtyáJl~dla nev~t, ~lkl ol y ::;ok szep

reményre jogosltott"s, akI. elott a lenn emelkedettség isteni lépcsofokam ,g:azdag:. é~ ~ény~s
jövend ő

tárult fel rrundnyaJunk Ol'omere es

büszkeségére.
..' , _
.
Benne láttuk az 19azl unttaI'lust, akl ezt

a fenkölt és felvilágosult hitet a maga ere ·
jén ifjúkori eszmélkedések és vívódások között tette magáévá s boldog volt, hogy ami
szellemi közösségünkben f ejthette ki testi és
lelki erőillek legjavát. Törékeny testben törbetetlen lélek. :Ez jellemzi öt legjobban.
É s ez a kulcsa és magyarázata annak a buzgó

C.

Ez ti koszo t~ú a maga hervadatlan babérlevelével , legmkabb diszité a ravatalt, amelyen a faradhatatlan !"unkás, a szerető test-

vér, az e~~ec1e~es hu? tanítványainak hűsé
g;s },e,:!,loJ~,. J ezus Kl'I sztusnak jánosi szelíd-

segu kovetoJe - nemes harcának megharcolása után - csöndesen elpihent.
Könnyeinket elsírtuk. Részvétünknek
megható módon kifejezést adtunk. Lelkének
iidvösségéért szer etteivel együtt imádkoztunk.
Utolsó útjára kikisértük
I stené legyen !I hála és a dicsőség, bogy
öt nekünk adta!
J ózan M ikZós.

igyekezetn ek, amellyel minden hivata los és
önkény t vállalt kötelezettségét a legapróbb
részletekig híven teljesítette.
Oh milyen boldog volt tanítványai körében, akiket ki s testvéreinek tekintett s akiknek vezetése és oktatá"a közben - leszállva
fi katedra magaslatáról elvegyült közöttük, hogy ezzel is megszüntesse a Mester és
tanítvány közötti kiilönbséget, és hogy magáÁHITAT
hoz emelje őket. Mind e mellett a komoly
tanulmány és áhíta tos buzgólkodás csak nyert
a maga erkölcsi kihatásában, aminek az új
lsten dicsösége.
nemzedék jellemében és fejlődésében mári s
J án. ;12, 42.
örvendetes jeleivel találkozunk. Szerette a
gondjaira bízott kicsinyeket, mert bennök
E z m eghallott igékből mcgtetszik, mely
látta, egyházunk jövőjének biztosítékai!. S foganatos és mely nagy hathatós ereje volt az
n~~!,s érdeklő? ését irántuk az, is~ola padjai
mi Umnk J ézus Christustól hirdetett igazkozul kiVItte es rokonszenves modon kiter- ságnak. M ég, úgymond az e'Vnngelista, az fő
jesztette a cserkészek és a konferenci ás tábor emberek közül is sokan hivének ő benn". N cm
if jaira is, akiknek körében szívesen elidőzött tagádhatjuk azt, hogy az, kiket az l sten be- nyári szabadságának megszakításával csületes és tisztességes állapotra emelt, nz kzl,
ahelyett. ho!'y gyenge fizikumának megfele- mind ételekben, italokban magok .,',selésében
lőbb üdiilöhelyet'keresett volna.
módot és "endet tarthatnak, l/Ogy azoknak
.. ,Bibliás ember volt. B enne élt anllak lég- mind elméjek s mind itéletek élesebb és t,~z
koreben. É s onnan merítette azt az evangé- tább nem v olna. Sőt még (tz község 18 azert
hum, szellemet, amelyet át óhajtott ömlesz- választja az ily eneket elöljá,:ó'~ !ak, horm eszes~elll n~mssak közvetlen tanítványaiba, hanem beknek, böcsiUeteseObnek tieh az tobb rendugysz?lvan mmden egyháztársadalmi intéz- beli embereknél.
menyunkbe, amelyet eleven séggel és gyakorA zért valam,it ne1n az község, ha'lle1n az
lah wobl~rnák fölvetésével és mélységes ma- fő rendbeli emberek javainak, hihető gyagyarazata~val föllendíteni igyekezett.
• korta, hogy az az igaz. Ez az oka, h?gy ~zen
Elemeben érezte magát a szószéken is, Szt. János írá sána.k qap. 7., a~ m'tnt" }rya
ahol a nagy vonások és a jézusi fenség ma- van: Mikor az pap' feJedelmek es az fo .ra~
g~sl,!"tai ~rdeke1ték s ahol ál< ő lelke szabad- t?,dó farizeusok el kiildötték volna az s~?lg<;
roptu ~~al'llyalásának csak egyetlen határ- kat, hO,gy Júiszt",s nntnkat megfog)ak es
mesgye]e" lehetett: az is!eni tökéletesség megkötözzék. És azok onnan megtérven ~ez
admel y elott gyerrne1n alazattal és fiúi enge- dék dicsérni Kriszt«s uTI",knak o~os és bol~s
elmesseggel meghajolt.
tanítását. Ezzel ezek a papi fe.7erlel",ek es
, Amit a szó hatalmával egy idő multán bölcs írástudó faTizeusok csodálják az ~",sr
~nar nOll} tehetett, azt pótolta az írótoll .zaktus tudományának igazságát mégis akm'ak e.:
;;vat.ottsagayal, azzal az ajJostoli készséggel nyomni, mintha csak az közséq és n~m az ~~~
es tIsztult ~deálizmussal, amelyről tanuskod- embe" ek javallanák /u,domány(d: MCI t tlí~l~ér_
nak tudomanyos édekezései és tanulmányai mit 1nondanak nék~ek, mzkor ~nkáb~ t/lC A ""t
mellett azok az időszaki cikkek, amelyekkel nék, hogy nem m,int megfogták vo na. '"
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É s itt fogadta il legkevesebb meo'éL'tés
itt
itt szól az evangel?sta,. 1I1sznen.; 'j l (1, (f, o e?lm,~. er
'te- a .l egt o""bb csa1']
b,
OC a"f'; I S.
,
lllert hO,gy -itt ez/w{,yen (IZ CII1:?sztu:<:b,(l/}! h!,n1~.,
t 9, élc,~ dinc~mikája" a n~e]y a. fC'HiA
JiiktC;
Sel1l/1m' n e'ln egyeb, ",G1/em az ~, tQ'l~'lfa,s(~t 1r~a:Jotes ,sz,"m!elo elott" DJmcleu ke rcIest kenyér1/ak ité/n; , m egletsz Ik az, ezelott valo '(Jél. bol
problemava egyszcL'Uslt, - nem eno-edte mcgis, ahol sz6lt az evangeltsta.
láttatni s,ok em~errel ~zt a IHlp:y, bi ~<l zs.igot,
hogy az es csaJu s az kepes a f olcll élet ~onc1HŐSÖK
ini között cliga zoc111i, aki 1l1inc1cn tettét Cselekedetét. tal<:ín még titkosan f('lvillanó ' ~O ll 
dolatait is az örökk évalós(í~' mércéje a lá hcA halott arc éllS vonásai.
lyezi. J\fer t ;'l Z örökkévalósáp: goncloluhíba
,
A lelk ünk mélyén még most, is ott égn~k vetett hit e1vála szthntatlanul mély össz('fiiu:<Ir, elfojto tt könnyek " , SZlVllllkben, m,,-g gésb cn á ll az emberi felelőssé.oválla7ás isteni
e recletíí u81'ancs»nak kérdésével lS, AJd cf'nk
vi sszhang'zik a gya sz~solozsr:.ta ~okogo S I ntfökli élet szíík korlátaira szab'ia cselekedeIIW. anH'ly a üll'kHS réh temctö f Slsscn h a~l~ol~ "teinek
menetl'endjét. - legfeljebb csak saiM
l' ír'jn mell ől .szár nyalt fel cl csoclalatos m:lJusl
személyében lehet felelő s , Az a lkotó, ' 7.ell ertlg-yogásbnn izzó e~C'k . ~elé ... ~1.érhct~.tl el; a. met, lelket irány ító, sőt f ormáló élet azonbi:lTI
mi veszteségün k: Ivan Laszl0 nIncs tobbe.
111árndt, töJ'ékeny <:1 1akjn , kedves, szerén y, másokért is fel elősségRel tartozik. Fol e l ős ~é
balkszav Íl ('~rvPlli ségc letiln t az élet szí ntel'é- "et kell váll nlnia min dnzoké rt, ukik szellemi
hatóel'ojének von r,óköl'ébe jn to tta k. A f ele,
rőt. De munJ~~ ssága . kü]önösen pedig az Uni- lősséo
e t vállaló ('mb ,,}' tehát , (l.Z örö kkévoló*
tc'irius Édesítő, amelynek éveken át cs illog'ó sd.o t Ö1"véllJ/p
i szerint élő ember i,~" nIi:Íl' p('r1i~
tollú. sl1,g'cln:ó szell em'G szerkesztőj e voll. elcl tá l"sndalom, vag y a n em zcti közössé,g," él(>fakuló ha sábjain , cikkei nek elmélkedéseinek
tébcn csa kis fi hi vatástudat mélysé.!:res fon'i:l tii krében hívrTI őrzi és hirdeti Iván László "úból
t>ípJá lkozó, felelőssélre t vállaló férfiak
szellemének n sír homál:yából is felragyogó lehebl ck
Hz i~'az i veze'tŐk. Ezél,t han gs úl~70ztn
erejét.
L ,í szló minden meg nyila tkozá sában,
Hivatott egyhá ztörténelmi tolll'a vár a Iván
IHJg"y az egyhi:lzi életet és a közéletet e~y~nÍJ1.t
méltó írói fel,,'lnt : I ván Lász ló helyét kije- igazi C'vangélium i ~ zellemm ('l kell megtelItcn!.
lölni a z egyetemes uni bhius egyház é rték!'endjében,
Vniion <lzok. nkik cbhen (l kérrl~sheJ]
~1 i csup,ín vMzlatos kel'f'sr.tmetszetet aka- oiyan mercven ..lllottuk vele s7.em}w'n " <.1 k II.;: [lZ
runk raj zolni az é7/j Iván JAszló szell e?ni a?'- Ű enwlkeclett f ill fog-ilscl ban ('g~' vertclel1 ~!~.;l.;:,f''"
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EMBEREK

culaf6rÓl.

Aki I ván Lászlót csa k felület.esen ismerte, a föld i élet törvényei fölé emel kedő titokzatos vilcíg nszkétikus ra :jongóját sej tette
benne Csupi:ín, mert rt Ha gy C'vnno-éliurni jo'nzF:á~ot:, il?" örökkévalóstl e: iörvén;'ének g o,;'fl olntat alhtoHa földi él etén ek középpon!:j,í hn,
Ennek a. szfél'ikm; mng'lsság-ban lebcg-ő 4"0ndolutnnk a köznap i él("\t tC'l'iile tén va ló érvényc~ í~éséé l't vívtn. mjn d i ~ eszme i síkon moz,!!'ó
ht~I'C;l1t, - ez n. gond olat hf'v ítette, fHtö1Je, ('1 _
cS I:;a zo,~t !estét és sel'ke nte tte szak<1cl<1t'lnllul
('ITICf.: zto, laza s mu nkár'l. É s clUlek a o'onclola1-nak., il gyözelméél"t v ivott hal'caibanl':'kapta
a legtobb. legégetőbb sehel,et is, P edig kevés
~I yary embe,!'" volt;, mint Ő, aki tI hétkö7.na.pi
c l(>t Ht:~CS7~toloell IR egy maga sabb viliig titokít.utos ,tol' vc ny cil'c fii g4'c~z t(' tt tek in tette l nem('J'm k eszrcveHc, dc át is él'pztc azoknak cl I1H gy

1izm u s é rth etetle n csökön~vösségét szcmle]tek
cs upán. -~ n0m t l1dtil l~. v<'~~Y nelJl akarlak-e
citél'0Zn i. hog'Y em b0J'ta rsa ITI Nk S tll ;fO~ .g ondja it. csaki s m élye n h ívő w~lIáRo~, ~él2k ké~~s
f f'lfog'ni , hoay éVR7. ..1~i1clo~ ]elentos. .e.;ru ~ZO~IH 
li s 1'0Formoknt esn k ' f!'[IZaJ1 cvn n ge liUTl1l RzC'll c mtő l RUQ'<.1 1It.. v('z6 I'C'k kép~sek. -:- h~l. I~ II
élrtli k fölálcl ozrí si va l js, - vegTchaJtaill. h.6-

telkedö lelkükben nem CRil lnnt-c föl. lwcs"k
I'!:!'Y pi l1 <l natl'a is, nkik ennek .1 go ndolatnHk
höfol'l'.l s<1 i Lli:lI f el me lrgednj .nem tu (~tnk so /w ,
- hogy azért van k~vesebb k(,~lYc.r ?Zl'I.: :~
vilclg'on, mer t ke vés, oh na gyOl~ km-rt's cl fl le
lő s:-: ég,C't vel II .. ló lclkC'knek cl sza ma .
,
EZ~J'f hirdt~tt(· rVi:ín L~l f';z l ó, ~l?é!'Y , I('''~:'.
ben k('1! a mi viltig llnkn;d.: If'; 1llC'g"llJuin w, :!I\.kvr i~il z~l-Íg:osllhh. szocii"l lisabb és m ~l gyal'ilh h
élet lesz f' bben a. Il<Iziíban.
BVa?/(Jélü llni e.9?Jlníz és s::ocidlis á f!(f J}/,
U. E, XVII. 5
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Lfl sr.ló

gondolatrencl szcJ'é nck

alap~övc.
. ~
. '''~O''~ 'I . l ".',"
J!;s cr. vo lt ,I Z%O magy .ll sa.oa n~t { I S lQV I ZU
fOJ't'<-l sil . :M(~l't kevese n,. nagyon kevesen 8;':0J'ették úg.v ezt H mcghiqSzolt, sokat szcnvccl~tt
cl"VH maA'~'ill' népet,,, mint O. A. ;-n.agy~ll' . liep
f'oJ'rósr.Ívíí 8zC' l'clmesenek" il ,szoclél.ll s ~Cpl politika 1llagv{'töjéne~ kOJ'~lI s!rhantJa fa latt ,~l
mélkcdvc írja Ivan La ~zlo éyekkel ezelott

Jlwgjclent egy ik legut.ol so Clkk,eben:
..
,, ~íi nz Ol~!l ~~ nn f:l k ~z , s tencsl·l.pasnak,
hogy ezen :1 J<:?ldou a . legJobbak, ,c.\ e~em~
sebbek munkaJ,lt csak Ilyen cl'eclmeny koveti ~
Jaj! Nngv a sora enne le
. Ezri]:1 vidéken nincs á ldás cl. rnagvetökön .i tt irígység fiíl'észel ketté minden magas
fát.' Krisztusba bújtatott krisztus talanok érdeke megöl mindenkit, ak i valóban az örök
eva ngélium tisztes, egyszcrlí szegén ységét
akal'ja és gyakorolja. A Duna partján .,halottasok az esték", - i tt egy nép nem boldog
életet él és il ki igazán tenni akul' a népért,
llnnak ön emésztés, halál il. sorsa".
Mintha saját síl"feliratául véste volna fel
ezeket az örökzengésií szavakut.

vitéz N yi,·e,Zy Géza.

MAI KÉRDÉSEK
Az öntudatos kereszténység
szerepe a nemzeti, társadalmi
és népi moxgalmakban.

•

A négyesztendős világégéshen, s az azt követő nehéz időkben a keresztény, történelmi egyhúzak eresztékei kben is mintba meglazultak volna, s már-mát, f é l ő volt, hogya forradalmak a lulról felkavart szen nyes áJ'adatában n em csak az
idejét mtllta or thodox egyházi polit ika, hanem
HZ embernek legbecsesebb lelki értéke, a hit is
megsemm isül.
#.
, ,Az a hit, amely nem az emberi lénytől külön
allo valamely transzcendentáli s fi k ció han em
l~h~denkoton az.. emberi, halhatatlan lél ~lmek kiv lragzott eszménye, am ely ment mind en földi
i-<a lak~ó l éi-< e g'Y8 1'1 ó földrő l az örökkévalóság felé
v~r.eto mcrcdek úton állan dóan lAz ég felé nyúló
hercek re l? r ekszik, ahonnét tisztt!.ltabb légkörben
hat?lmas es megkapó távlat ny ílik az örök eIDh~r~ rendeltetés és hivatás miként való gyakorIt/sura.
.
•

Amí~ azonbfl n a hivő lélek e lelk i Pamasz-

f''l.u~l'a , Ielj.ut. útj át kesel'ü és sok szor

kétségbe~7ett tepel ődések, csa lódások, m egbasoulások dúl '~,;I!~ fel, mert ,his~en fátullliizerüen útját állja az
oS?k hagyoman yav al gYH korla céltud atosan át!'ozott
.
' orthodox,·"
. ' , ' ame Iy ugyi\Jl egy hosszu. korsza~on at, bellJ zelgöen és tetszetösen hangzott, azon,n l! m I n~lclI c~ctben csak ft nem régen leáldozott
{llllb erall:,m1lf~ céljait szolgálta.
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g hclcgcs, <lZ eniimri lCl'm6~zclnck " ,11,
, ma min; tétoví", t o" ISt c. C lltIo· Vl·1·ag rc II'ogas
mO IH
.11'
.
ano l oK, ~
C IIII C ogva az "egyakol. egy pásztor" "
II .jOVO
II /:I· sa"b'I ZU .I '!' clgon dolús többé ln'" .cs
va
"
"
. 1
.
.
• •em.e,"
bt, .;os Jlrogramm
jn, scm n- y il t ir'lnyu·
t··ore k vcse
. It.
,
:
<
kOl'csztcny egy haznak. c naiv úbl'á ndok k·· lk·
.1 - , '
,
olenl
1
e osz ottak a mal kor szell ClnJ kaoszában "
· k·······
. sa
ke I' csz,
te· ny vaII a~o
.IOVOJene·k gondja iuiciálta
kel'esztcny egy huzak világuniÓját, ebben ke' 'ka
'
l~
"' t t Qva· bbi szil árd fenuOlara
r e!'!
a b o" lcseseg
KOVO.
V.
s ukn ak ,afapj á u, az öröl{ cél felé vezeto·· u 't a,
at
a mely bal' elk' ül ön ülten halad, de mindig a I{OZOS
" "
atyai ház f ele vezet.
~li nnitá riusok, akiknek hile négy évszá'l.'l l
óta E rdély tÖI'~énelm,?vel és anllak minden l'Ö~:
vc~, :~z~rv,~sen o~ sze n ot!, nem tagadhatju k meg
s,.;u lofoldunkct es onn et nyert lelkiségün lwt, ős i
hi tün ket, a mely nel{ hagyományaitól megihlC'ive a
megdi csöült Kri sztus szell emében cselek!"zii nk
akkor, amikor a K eresztén y U n ió gondolatát tovább fűzz'iik és h itünk ben megközelít j ük az I sten
Egység fenséges gondolatát, a min t azt az Uj
T est.amentumba n J ézus és később az Apostolol{
is tan ították. ~Ii nem é pítünk új vá r ost magunk n a k , hanom hitünket az Evangélium örök érvé·
ll Yü törvényeire alapitjuk" s hitelveinket az emberi szívbő l f akaclt, s az értelem szü r őjén megtisztított meggyőződése inkb ő l mer ítjük; ez az az
örök forrás, amel yből inni és e rőt meríteni mi
nyo mornIt véges teremtmények vágyakozunk ,
amely a szenvedélyek hevét m e ll ő1Ne, mindig a
'oo

tisztultabb emb.,·i

li,lekbő l

..

táplálkozik. E lélek

örök kö n égő m écs, vi lág ító fá klya, amelynek
fénye évezrcdek óta messz ire besugározza és
fény b e borítja a v ilá got.
Amint J ézus megjelenése és szell eme új kOl' ·
Rzakot nyitott és az ember iség egy r észét egészen
újjá teremtette, épen úgy az ő tanítúsait követő
ldil önböző utakon egy cél felé llaladó ker esztény
egybá zak nak kOllloly, uni.ós törekvése, újból kor f;zakalkotó leh etn e. Ha s ikerre vezetne, megteremthetne már itt a földön a lelkek legbensőbb
harmóniáját, amelyben n emcsa k a lemo nd ás, haIl em a hősiesség is benne izzana és megközelítenó
a legk er esztén yibb gon dolatot: az emberi ségnél I:l
lelk es lénynel\:, az emlJe1'il1ek megmentés<'t. .
E meggyőződ és :;óbiszeműségéhez úgy velcm
l\:étség nem fér; kivá ltképen m a, a mikor a kereszténységgel élet-hal ál harcot VLVÓ v il ágnézeti ~zé l 
sőségek a "népfr ont'\ az anarchistH. komm~l.ll~t,ll ,
s zindikalista a.rcvonalllak kettészakadt ZSl!Jp;Jen
úttör t istengy(ílöl ők romboló árját, csaki s a Ker eszténység az evangéliu mi igaz hi ttel tudju
eredmén yesen feltal'tóztatni.
B ll rha az egységes protestáns egyház kicgycnlíthetné a hitnek csak áro yalali és nem lényegbeni eltér ései t és, e hatalmas, Cl'kölesi tökél i:-:
alkotó, megujhoc!ott hitbeli m eggyöződésével l~zt
egy boldogabb v il ágot formúló orővé is egyesd~
hetn é; azonban nz eszmény i, lelk i ul~iÓ. a 1ll ~1.1
öSRzekúRzú:lt till'sndalm i, né pi éR politlkaJ 1l~~Z
galmakban, _ mintilogy nin csen SZ iJ{It'C!llll klJc-

gocc!:Iodett és összetartó ,t?l'tlme,lmi al~pja, ,,köuuyen el veszthetne ti. Jelehez feltétlenu l szu k:o:égcs erkölcsi l'ugékOllyságát és a nü ndeunapi
politika bábjiLtékúvú js v~ lhatna, . p~dig Kl'is~
tus Allya ~..,,;entegyházn II hitnek, szettol'hetetlenul
sz il ál'll gní,lli tf';zikl ájára és Dom a napi politika
11lkahni lag' összehozott. laza talajára keH épüljön.
Euuelfogva a mai zavaros, súlyos történelmi
és változó idő!,ben b{llj elhivatásáuál fogva az
Öli tudatos ker eszténységn ek nevelő, oktató, sőt
Idegyenlítő szorepe megvan még ezidöszel'~u.t is
és az oknyomozó, történelem tanúsága sze~'lnt vo ltak idők, amikor hazánk alkotm ányos s~abad
ságÍlllak es önállósit.gának, sőt még az emberiség
ku ltúníJának is védelmére szolgáltak. mégis nem
adhatja mag'át az eg'yház a világi polit ika sok szor l~icsinyes és gyakol'la •• machiavellista". leI.llúzó jarszalugjáru. hanem fenkölt hivatásának
is m eg felelőe n cl k l'isztusi szeretet igéje ú;jból a
szószéken út kell behatoljon a széles néprétegek
lelkületébe,
B{n' ma a techn ikai csodák, a felvi lágosodás
és szellemi fellendü lés arany korszakában, a politikai szabadsúg téves ól'lelmezése és helytelen
nlkahnazása g;yaknlll szabadosságra torzul, amely
ferde il'illl yzat l'll a mának különben is felzak latott
idegrendszerű tömege nagy haj landóságot mutat.
A téves világnézetekkel szemben való küzdelem
az egyháznak súlyos kötelessége, hiszen a nép
ma múr llemcsak dogm[tkra, hanem erkölcsi. szociá lis nevelésre és irányitásra vágyik és szoru l.
A szószék és az azon elhangzó beszédnek lenyügöző és közvetlen ereje és lelki hatása még
ma is elvitathatatlan; a történelmi multban egy
Sociui Fausto és Dáv id Perenci el mében felcsillant
filozófia és e k eresz tény igazságok örök törvényei, ma is kagy lóban őrzött igazgyöngyei és
egyh{tZllllknak leg l'éltetteb kincsei; e hitbeli igazságok egykoron mind szószéken h angzottak el és
váltuk egyhúzunk közkincséYt~~. s az azt valló első
püspökünk
mál'tír-halála csak m éltó me"'pecséte,
•
l cse volt életé n át oly meggyőződéssel lurdetett
hitének.
H atásuk az erdélyi és lengyel politikai öntudatra és társadalmi életre II törtónel~111 megállapítúsa szerint 'kitöl'iilhetetIen; mig itt a vallás és
gondolatszabadságot követte csak a politikai,
ad dig az f~szakamel'i kai Eg yesült Államokban az
el ső kivívott politikai szabadság nyomán hatolt
csak a tengeren tú lra a vall ásszabadság fenséges
g?,ndolu1:..c1. és talált hitünk az Uj Világban újból
uovell termő talajra.
. 'Mindezok utún a kercsztény hitn ek az áll a.mi
c~et poli t ikni bOJ'elHlezkedésó L'c val 6 ir ányító hata,Ha tagl~dhatailan. s az egy hilz. i és vilúgi poli1i kan~ll;: egYmú81'a való kö lcsön hatás a is nemcsak
c~y, l!emz.e,~ }~,allem U'l. embe ri ség egész.séges I'e;ilodcsere tl OIlt.O befol yúst gyakorol és minden alka lomm ~d t.j~zt.lIltnub légkört teremt meg.
_, A fila j s'l.cllcmi mozga lmakból kibontakozó ú:i
hllrópil. Scm mcllőzheti .refon nlül'ckvéseinp l a kercszté ny öntudat.ban rejlő hatalmas erköl cs i e l'őt,
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hit Ö I'~~ igazAága.inak cáfolhatatlan tételei t. A
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va.ngél iulUon alapuló és n lélekbő l
fakadó t iszta b ltet ki nem kapcsolh at'Ják
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ma sem,
"l
en élk II moc(o, f->Z IZlfusZI a munka é~ cél t l,
.
U <ln a
t
uz e em,
hö S 'k"dl
A hi tnélkül i élet, légyen az politjkából
_
reformált is. fi nemzet fáját gyökerében el~,C~_
' tallon sudárba szökkent fál II '0'
v:-sz t"Ja cs a t~v
fe lta~<l;~l ó. legelso f~l'gószél kicsavarja, H a pedig fl
szelsosegek kapnunak lábl'a, győzne a malol'ia~ista vi lágszemlélet és annak SZomorú. ol'edője: az
Iste ntelenség,
Ki vitnihatná el a hitnek a nemzet kiil- és
beléletére való )'ondkívüli hatásáU 'Mussolini a',o\
ő lán geszével még UJ'alma kezdetén bölcse n t'e.lfog'1'.a a hi tnek állam épílő e'l'ejét és hatalmi, polit ikai ú.l dozatok árán is, de megbékült a Vatikánnal.
A lelkek harmóniája és békéje feltétlenül egy
alapon áll és legyen bál' a hitnek útja kiilöllböző,
azt m ind ig Kr isztus igéje irányítj a a s;"creteUcl.
amelynek jegyében ma is k étezer év utiul. népek
és nemzetek cJ.'cdményesen összefoghainak, őszin
tc szent szövetségben, amely többet ér, min t akúr
a fenhéjazó kollektív biztonság, akál' a vihígi hatalmak legújabb eröcsoportosihísa; mert e szer etet ott ringott a:!. első ember böl csőjében, az;
emberi lélek t itkos kamrújában öntuda tl anul
benne szunnyadozott, - örök l egfőhb emberi
érték.
Az ön tudatos keresztén ység ma is ezzel rt
lelki mágnessel dele;;ezi és inspirálja a tá rsada.lmat és n em zctet, annak minden megmozdulásúu á l, szoc iá li s törekvéseinél. Azonban a kics illyes
féltéken ység, ez örök ember i gyarlóság azt gyakOl'ta meg'gyeng í ti.
Pedig a szeretet velünk szi.iletett lelki sajútosság, Istennek csodiilatos ajándéka, amely
benne él a legpri m.itívebb emberi lélekben is. az
idestova kétezer éyen át az Evangéliumból ütl'Ukelt keresztény h it, ma is az európai népek és
n emzetek el sőren dií lelli:i szü kseglete, ami nélkiil
,
~zétziillcne nem csak a nemzet. han em az egesz
hlrsadu lom ,
Az öntudatos és egészséges kereszténység
mi nden kor átérezve ember i. sőt nemzeti hivatáfol.M. rt d i cső clődö knek szellcmi ör ökségét .itme ntve. mindig az "akcióra" és solHtSem a .. l'eHkcióru" gondol és örökköu ezt tekinti idelent i.I
földi milld ennnp i életben is. összes megnyi lvúlIlllúsú,bnn a lapvető nOl'mújáuak.
Az "akció" nálunk unitúriu sokn á l mindi g'
lllege légedet.t Ho lélek ápolássaj, sohasem lI yíll t ,l
vi lúgi hataloIll e l'ős"akos eszközéhez; tlCID vo iInk
egyhiiz unl<IIHk politika.i. hatalmi törekvése,i, . n~ ép:
el'd 6ly i Lö l úsőjónól. J<lIlOS Zs igmond U Ill,tlJl'IU~
f'e:iede lelll idejében fol.Cll1, Sohasem állott Illludounapi pol i ti ka i éNlekek szolgálabí ball, ..~ ll ell bell
viillulln elhi vnü'u.;a tl1datábnH tiszta l el k I1S!Il,ere ~e
~z;Cl'illt a leJllon dú s kopott koldúsl;:öpenyet cs
U,
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DT. v itéz Koz ma Gyö1'f}Y·

ESZMÉK VILÁGA
,
Emlékezés a lélek Emberére.
elh,mtoltuk, ~n
még a temetöb~n ma.radtam. qym:~~elceI1}1..~ I ~·
ját kerestem I c!, A nagyobbik, fl"tm, ,sl!Jala
fehél' orgonavJragot tel~tebml. 1pnnkel a . .s lIhalo~n
Amikor por hüvoJyedet

mint mt a~ko\' ... .1~I'~te l oll ck és vigaszlalanok. G-yarlo emben szoval. nem is lehet II ozz~ju.k ~özelítcn,i; D c emlékezz Lacikú m, a
~lC~~, ham, aklert Tc akkol' életed legszebb
Im~]IÜ m~mdottac1,
éppen ls kol ába induló

elso elemista volt. Szeretett tanulni, En tu-

?

dOl?, ~I~HY
a~koy megtannlta L\.7.t n lúlekgyogylto szep Imat odafenn , s úgy é rzem,
hogy nut este ott van szeretteid között s h'l
Tc ~ ég az átmenet titk<)-ivn l volnál el fog lal-

va, o helyetted elmondJa hibátlanul", Ha

fiilükkel nem is hallják, ele il szivlik me(~é L'7. i
s az I s ten bi zonyára: megérti . . .
- o ' J
E z az én ·koszorúm Lacikúm. Ugy fontmn, ahog y rre mindig SZPl'cttcd ... F l.!lirata:
<I

gondolat embere

il.

nál az Érted f elszakac o e so zo ogasolll cgy-

befolyt a l'égi

bánatommal , ,. É s emlékez-

tem E~elött öt évvel dörömböltek ezek a hantok a ;zivcmen .úgy, ml!1t m<:~::: Te fri ss sír,od
(rörönO'yei az J!.~ desanyad S~.aven ... Oh, llln~c.:en e~inél szomor'ú bb és relnénytelenebb hang
,;' na~y mindenségben. ::; amikor a temetőből
akko~ hazatértem, úgy éreztem, hogy elhan(olták a hitemet is, Késő délután volt már,
~eked még Uj pestre kellett hazamenned, ele
azért betértéi árva hajlékunkba. Otthon hallgatott, váelolt és Ítélt a csenel. Olyan üres
volt a házunk; mintha a mindenségből kitaszították volna a mozdulatlan semmihe, ahol
nincs már sem élet, sem halál. A dermedt szivek sírni sem tudtak. tJltünk szótlanul, magunkbaroskadtan a fájdalom óceánjáhan".
Heményünk elsorvadt, napunk leáldozott, s
hitiink, mmt gyenge volt, esszetöredezett s
roncsait elsodorták a zajló hullámok".
Emlékszel Lacikám, az ablaknál ültüúk.
Már besötétedett, dc nem gyujtottunk világosságot, mert úgysem láttunk volna ... Keveset beszéltűnk, mert ilyenkor a szó szürke és
erőtelen. Hallgattunk. Vigyáztuk magunkat,
s a lelkemnek csak egyetlen belső hangja volt:
van-e Isten ~ S ebben a gyötrő, néma csöndben m'~a lettem figyelmes, hogy Te hangosan lmadkozoL A szavak értelmemhez simulta.k, s feltárul t előttünk hivő lelkednek min·
den mélysége és magassága, Imádkoztál, s
halk, szelíd hangod megtelt esodálatos erő
vel,.~ mllldan~yian é~eztü~, hogy beteg, sajgó

lelkunket az una sza.rnymnt veszi s a kéts~gbeejtő ,semmiből viszi-viszi az Isten felé . . .
E ekkol' ereztem csalhatatlanul ho~y a fiam
e~
' l e'tr orma'b an él. Imad
,'
bY mas
az"
üget ostromolta, s az ég megnyílt előtte .. . p""mikol' az
Cl!nenre megkonclult il szivi.lnk, hitünk visszate~·t!, ~ tudtuk, hogy SOI"SUilk nem- cl megscmIl1lsuleíi, hanem a megtis ztulás .. . Ez volt éle-

lemnek legnnl'yobb

ajándéka,

amit ~'öled

kaptanl , . .
'
. ~ost .. kihiilt otthonodban, cl l'ág:1 S7.('retl{1ld ugy ulnek cl csöndes májusi alkonyatban,
U.
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lélek Emberének . ..
Dr. SzaIJI) l st1Hrn.

JÖVÖ ÚTJAIN
Unitárius templom Kocsordon.
Fél esztendőve] ezelőtt ennek il sza.tmál"l1leg'yei községnek, mely tula jdonkép<'fl NIátésza lka elővárosH, a nevét se i stilcrtiik. I~ hó
elején fcJhivás ment az unitárius híVt'kh.]z,
amelyet egyházi főhatóságunk i::; buzdító SZH-

vakkal látott el.
temp]onl és

A

Koesordon

közművelődés i

fcl épí1.unelő

hár. jnvá ,.'H kér-

tünk

kegyes adományokat. Ha l , t,)fi segít,
egy fél év mulva állani i s fog ft kocsol'di
templom az egy I sten ilicsőségér". A tervet,
amely olyan szép és olyan muvészi, hogy szívünket az első pillanatban megelobngtatja és
adakozásra indítja, Szinte László rülíszaki fő
tanácsos készítette. Ösi székely templom stílus,
melynek Szinte László az igazi míí,
vesze.

Hallottunk a

multban 'megjegyzéseket)

hogy az unitárius vallás sajátúsml

cl'dél~l

vallás, csak Erdély levegőjében tuel iga ziin kl-

virágozni mert csak ott vannak IYleg' er{'is unItárius egyházközségek szervezéséhe~~ a lelki

adottságok. Ennek határozott cáfolntát je·
lenti most Kocsord, Pár hónap alatt itt egy
tekintélyes leányegyházközség alakult, a hívek száma eg'yre nő és minden V~lsií~'lIi:ll~ .két~zer

300--400-an jönnek össze urutánu~ Istentiszteletre egy nagy dohányszárító ,'sOrben:
Prédikáltam én már kicsi székely JH!USI
templomokban,

és

világváros(ol~

~~l:val1Y

templomaiball is szegényeknek es, mllho,!,?,-

soknak egyaránt. Háromszék varme~'~etol
szinte Californiáig. Nagyobb hu zgo fago~
azonban sehol scm híttam, mint a k'lcsordJ
dohányszárító csűrben. Unih'iriu s énckcl«~L
pedig talán sehol se tudnak ma lÍgy énekdnl,
mint I{ocsordon.
Minden adottsága megvan al~.n(l~\, h~gy
n kocsol'di unitárius l cánycgyh~í.7.I~o7.8?g 1'0".1d('scn anya{lgyházközséggé erősöd,J ék CR egy ik

idején t c l ep cdtc~ le Itt, az eese,dl laJ? "zele'!.

Buc1np,~s t~n él 1?~vid, l~Cl'cnc Egy lct.hcn
~;tl'toti" . ~l o,~~l~.st maJ. ..6·an, ahol szépszámú
~ l'cl c kl.~dC! k,ozonség elott ,~ v allás él'ic) mél'öl
cs cé lJ<:ll'ol ertekezút.t. A klSél'ő mUsor il szo~ott k?l'etben ,gyölll'öl'k.? dtetle "" hallgatósá"ot. Az u,,!!lCpelyt, k~vetoen a gyulekc"cti teremben N.oszovctsegun k tcacstélyt l'cudC'7.ctt
a .. k~cs~~'dL templ om. javára, s a megjelentek
kozul tobb,:n ,.elbcszelgcttek dl'. S now-val, a,ki
~~m egr IllVUnkl'? f!:l ég e rc!ély i t:égi körút já-

kát főznek és kalakaba ]C:ll'nak, 11l1l~t .t flzck. ·

cz,y Is~yán n y . kerr:sztú rköri espere~ és D ~t l'kó

·"s vieléki ekl é"siánk legyen.

A

fejlőd é,t

f(~~HO l'd népének sajáto::) 1.~1.ki. tulda.j(llIOll~~gp,

t . " i lehetövé. Ennek a ]ozangon o wzaslI,
"" nemes i c~:d~íclb o' lsza
" rma~o, szorga Illlas
kurta
I"zí nti szta ITIngynf népnek a le]!{ulete s?k olyan
s7.ép vo nás i nlllt<lt, mo ly Ll. ~zekel y.. nepl'c CIDlékC'ílil'L .Az oka cnn<:,k kétsegtelcnul az le!lct,
hog y V,lI1l1, lk itt csa lad?k, amelyek .ere9cÍl J ~'g

ml'dé lyböl szárma zta~ es a Bocs~aI~ 11(\.b<.?r~uk

I?l emlekezett. ,,:1.:<. ullnepsegekell budapesti
Invemk mel lett ol'ommel lidvözöltük Lő\'in-

liáziipal'uk és titrsa.da.]ml szokasuk IS a ~zc
kC'!yrkl'(, (' ml ékcz~ct; sZ~1}ek, fon~w,k,. P~~I ~~

lyek.

Bela fuzesgyal'matl lclkészeinket.

.

Nrhogy valaki az~ ~onc!o]J'~, bogy ezek ,a

derék magyarok egyhaZl ado m!att lettek U!:l '
bÍriusok! Attérésliknek va loban kOlI,'oly
lelki oka van. ]'ény az, hogy aml~ml'
volt egyházuklm! lelki kÜ;pcsolatuk helYl:eá!líthn.tatlanul mcgszakadt es felekezeten kivuliek lettek a mi egyházunknál erősebb és gazcln~abb CHyházak is szívesen fogadták volna
be "őket. uk azonban a mi egyhá"u.nk ajtaján
kopogtIlttak és nekünk testvéri kötelességünk
volt e"ek el őtt a jó magyarok előtt az a jtót
megnyitni. Azt mondották - éB ebhen nlióban igazuk is van, - hogy neln vallás t, hall em csak egyházat cseréltek. Vallásuk ét régi,
az, ami a miénk is. Ép azért lettek nnitáriu sok, mert rájöttek, hogy vallásulmt csak az
unik'Írius egyházban tudják súvük megllyugvásá ra gyn kol'olni, Ezért vállalták magukl'a,
élzokncü: az áldozatoknak a terhét, amely egy
Ílj egy házközség Dlcgszervezésével, fenutnrtásáva.l,
templom és kultúrház építésével stb.
.-

Dt. SItOW az unitárius templom szószéken.

Vieléki látogatásai során meglátogatta
elebreeeni egybázközségünk szép kis templomát, ahol dr. Egyed János gondnok, ell'. Mikó
Gyula, Derzsy K á lmán és Somlyay Kálmá n
lielvözölték híveinkkel egyiitt. Vasál'llap, május 8-,ín Ko(:sol'clon tartott I stentiszteleten
és templomi ünnepségen vett részt, Ezt megelőzően este együtt volt nyíregyházai és nagyh í li0 i híveinkkel, akik elkisérték kocsordi út·
jára is. l{orsol'c1on nagy ünnepélyességgel
fogadták, s a szépen feldíszített cSlh'ben minden talpalHtnyi bely el volt foglalva,' s leg·
alább ötszáz emb~l' imádkozott együtt. Az
egyházi bes7.édet dl'. Csiki Gábor lelkész tar·
totta. Kereki Gábor lelkész a helyi gyülekezet
és cll'. báró Daniel Gábor gondnok az cgylülz
egyeteme nevében üdvözölte a vendéget. Mély,
hatást keltett a templomi ünnepélycll előadott
~zép cln lárclaszám, melyet harminctagií nni,t::Írius l'érIikarllJlk aelott elő Nagy Sándor kan-

Jal' ,

Hí ~e inknck, akiket arra kértünk, hogya
k9CSOl'clt templom és köz mívelődési há" jav~J'a nda kozznnn l" azt iizcncm, hogy jobh

celJ'a soha scm adako"ta Ic

Dr. Csiki Gábo·r.

KRÓNIKA
Dr. Snow látogatása.
Külföldi testvérein k j áto~atása minden
ul~alommal az összetartás é rzé~ét e rő s íti sziveU1~b~n . Kü lönös . örömünk re szolgált a
~.osta,n,~ alka lom, am ikor azt il férfiút iidvözolhettuk üj ra körllnkben, aki az el sők között
vo lt ~,'t n'lu'y
\'I~
-,"
'
~ h
l ageges
lit"
am. j'aton'ato'l \ sOI'a.

~:~n"

CS

az c.l sök között v olt,

amiJ~or scg-iten'i

t Ol'

~S e~e l e k~cl~\kel1 ett. A magyal' nemzet is ki_ ~~.c~te hal,aJd.t, ar;t 1~O.l' a szegedI eg'Yetem
t,,"teletbelt dO,ktorava avatta, melyről napiVP,IL~1l1~, ~,~ l'cszletescn. m~gcmlékm;tck, EzcC~l: '-~, hd,~clbok~ll J?<,?st ln ~abb egyhazi vonat1~~z<;l~H1 lal ogatasH.II'ol szamolunk be néhány

vezetésével. Az egyil\: ismcrt nngol egy-

házi éneket "Hozzácl megyek Uram", az a ngo l
:-;zöv('ggcl éneke lték, mely JcíthatóaD mély ..bcny om ..í st tett dl'. Snowl'a. Beszédében <:IZ osz8zetul'bí.sra, álclozatkészségre és a szeretet
gyako rl ását'a hívta fel híveink figyeimét. 1\
gyül ekezetben való látogatása régi erdélYi
látogatásait'a emlékeztette, am iko1' köz\1ct~en-

IOVlc1 !-io l·ban.
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~O'fT I co'yszCl'lí emberek fogad ták, a.kik mcgs enöC
o. "
t" t· J~' t
Í'll~ílták <ct szÍv lt cZ veze 'o II <'\ ..\.<1;,'
~
.... SzcO'ccli ava.tását megclozocn I~tloga~a~ t
t tt JfódmczövásiirhcJycn, ahol cll'. vltez hozo dy'öJ'fT)' o'ondnoJw nk vendége volt. A sz<?-

!~~l i HV<.lt:~,st dl'. Ge le i József l'C~tO L' ,mag-flI -

ficu s végezte, aki egyben szegedi, ~(>(Ul yCf?,):
liázközség iink gondnoka, S egyben uJl'a U ;lI ~
riu s va llást' rektora anuHk a ](o lozsva~T~l
Szeged l'e kerü lt egyetemne~, melynek felalli tásll. évében e l ső rektora es prorektora dl'.
Berde Áron és dl', Brass!'y Samuel pl'ofeszszo J'ok sr.cmélymbcn.. ullJ~anus .. c.~~cr volt. .f.véletlennek ez n ta lalkozasa kul onos mc]egsco'ct kölcsönzött 11 7- ava tási ünnepnek, melynek
b~szédei közü l dl', Snow e l őadá~át, és cll', Gel?i
rekto r n.vató beszédé t s benne lZZ0 magyn J'sao·át és öntudatos hitét sokáig megő!.'izzi.ik 1c1kiinkben,
Vusál'nap, máj. 22-én délelőtt JI óra.ko!"'
postszcn tlőrllJ ci gyi~l ckezetünk templomában
fejeZI be la togntásat, ahol megtekmt. flOta l,
",igy áldozatot hozott gyülekezetiink szép
templomát és Il'yiilekezeti termét. A7, istenti sztelet után Pethő I stván lelkész üdvözl i és cl,',
Syne)' B, Sno", beszéclet tnrt,
Látogatá8a ünnep volt egybáwn k súmá1':1. és ünnepe annak az egyetemes mngynr
életuek, mely aZ értékeket mcgheeúilve, éltékes munkásság" előtt tisztességet tett.
~

,

RÓVÁS
,

Dr. Iván László ifjúsági
emlékalap.
Nőegyletiink

,

máj, 12-i gyiliésén fájó
szívvel emlékezett meg arról a pótolbatatlan
JlalJY veszteségTöJ, mell' , egyházun kat cll',
!vau ,László korai halálával érte, Egy szent
orokseget hagyott őreáuk, unitáTius, magya l'
asszon!.okra, N"veljük gyermekeinket, ifjaInkat ontndatos "nitá,'insokká.
Ez~ a l}emes célt szolgál ja a nyári kon .
fel'~nClaS tabol', a gyel'meknyal'altatás és a

Leanyegylet nyaraltatása a Szentábrahámi
plb~nőben, úgyszintén eserkészifjaink tábol'Qzasa

l S.

.

Nőe,gy!etiink elhatároztá, bogy ,11'. I ván
~~~S~? ,.'(.1nsag, "e"!.,l,ékalap,ot létesít. Szel'etetberluk aszuloket, aink nek gyermekeit a
~eg oldogult annY,i éyen át a leggyengédebb
sr:'" etettel és megertesse! nevelte, adakozzan,dk , ene ': nemes célra, Mindenki tehetsége
Szel mt adJon, ha csak fi llél'eket is boo'y na~yon-p.agYO L1 ,~o~an áldozhassunk ~z l' cmlée~e~el? ~vl"ol ~~vrc szcl"c~nén k 2 gyermeket

nY,ll~lt"t~l ebbol "z alapbol, esetleg a kon fe~ cnClas táb?rba. kuldeul egy-egy ifjút,

V<.lO"

" cserkésztaborba eljuttatni egy olyan
;;,~
moket, aki anyagiakban 8zűkölködík, gy
4

A nőegylet, mint el ső felajánlá évi 30
P -t ajfLI~lot.~, ,m~nc1en, év b~n egy gyermek

nyara IasI Jwltsegcrc a Szcntabrahámi -pihenö_

ben.

, ~z ado"?,ányokat kérjük fenti jelzéssel az

U:lIt~~l"l l! S N~('gy~ct, pénztárába, vagy az l1Jgy-

Imr.kozscg- pcnztal"aba. jutta.tn i (V., Kohár y_
ll,

4, sz,)

,

vitéz N yiredy Gézáné,

H I R E K
Lapunk
volt szerkesztőjé t és hosszú éveken ke,'esztül
szorgalmas mnnkatársát 'w, i ván Lászl6t
mindnyáj'U.nk 11wlegszívű

barátját

könny e;

szemmel búcsúztaU"k, A z olvas6 üdvözletét
ntols6 üzenetét küldjük e."ekben a f ekete betűkkel fehér papi1'Osra ,-6tt so,'okban,
A ma nemes hMcot m eg "arcoltad s teljes
v olt életed annak minden m ezején , .cl "alál
csak testeden diadalmaskodott, de lelked, mely
l stentől val6, ö,'ök életet nyert.
A fa,'kasréti temetőben egyházn"k képviselői, lelkésztá,'saicl, tisztelőid, tanítv ányaúl
gyültek össze és tettek tisztességet azon (, szép
májusi ,lél"tánon, amikor ntolsó ntadra fáj6
lélekkel eIMsé1'iiink, A nyitott kOp01's6 ",ellett J 6zan M ikl6s püspöki vikáJ'ins méltatta
élet ed gazdag tanúbizony ságait. A nyitott sír
mellett Barabás l stvun lelkipásztortársad
benned az evangélú,mi ember ö1'ökségét állította oda mindnyájunk elé, közvetlen ", egkapó beszédében, Pethő I stván lelkész a tanítványok és a cserkészek 'Vi1'ágszálait hozta, M i
pedig ennek alapnak olvasótábora és az egyetemi ifjúság nevében hoztunk u,tolsó üdvözletet,
N em felejtjük és nem felejtem el nt alsó
iizenetedet, mely et fáradt, tö,'ékeny hangon
mindegyikünk1'e kii/ön-külön is reábíztál:
P olytassátok a m"nleát, ott ahol én elhagytam és úgy ahogyan én végezni 8zc,'ettem volna, Utolsó kéz/ogásnnk emléke vég,gMsé,: élete?n ú.tján s velem 'Jnwrqd 1nindörijkt·e. Erre
emlékezve ismétele",: I sten ",egáldjo" L ászló!
Fe..encz J ózsef,
LAPUNK OLVASÓINAK ÉS BARA1'AINKNAK ISTEN'l'ÖL ALDOTT BOLDOG PüNKÖSDI üNNEPEKET KIVANUNK !
RADIO .!(OZVE1'ITI I s tentisztelcte i llkot Kohúry utcai templomull.k bó l d. e. 9 órakor máj us
,
22-én: Pethő István és jún ius 6-~'1Il, pünkö~;(1 ill U ·
so dnapján: B<l.l"á bá s I stván lelkipásztorok szo l·
gálataival.

KONFIRMACIÓI

ÜNNEPSÉGEINKJJ:'f

fl

Mi ssziós Ház temp lomáha n máj. 26-{1Il cl. e. 10
ómkor, a pest.szentl őr i nc i Lemp lombuu d. e. II

Ól'aJ, m' I;ut,i uk. Ol'. C:-:i~~i <?ilhol' ,é:'" .P~thő [st.dlli
lelkészek készítették elo no vcnd e kc lIIk et.

NYAHl KONF.[i;HENCIA l'il.{ AT ~áj. 25-,30,
, '" ',, t.",tJ'"k l\[~lgyarkl1tou. Indu las szerdaIl,
lI<lJ}J.l
"
.
~
.
'l
l
ól
:!5. é ll d. ll. 2.17 órakor a Nyugat~.pa y~U( v?,l'l', ..
A kon fere ncia l"észletcs l:ro~n~.m Jat mal' szctk~~
dötWk. Jel entkezui a lelkeszl hnratalbau kell maj.
24, ig,
MARIA VAN EVF,!IDINGEN a hollandia i
'Clll oustrÍllls egyház ifjúsági mozgalmának tagJa,
~lIdaJlesti látogatúsa sor án megl átog.a.t.ot~ s nő
cgy letii nk és leáuyegy letiink mU!lkaJ~t I s m~rto
meg közelebbről. Megígérte. bogy II n y al'on r eszt
\'esz leá uyegyesü }eWnk t.,íborozásán. Örömme l
várj uk.
GYERMEKNYARAUI'A'l'ASUNK el őkészület
alatt van. Várjuk m inél el őbb, l egkésőbb pünkösdig a vi déki gy ülekezetek jelentkezését. A három hetes nyaralás dija 30 pengő. Szeretnénk, ha minden vidéki gyülekezet lega li'tbb egy gyer meket
küldene m in den egyes tábOl·ba.. A táborozás díja
természetben : liszt, zsír, tojás stb. is fizethető. A
riútábor idő pont ja: JtllllUS 22,- július 13. A leá n ytábor: a ugu sztus 10-iH.

,

pmr KÖSD ELSÖNAPJAN Koháry
u teai
temp lomunk ban prédikál Ba rab ás I stván, úrvacsorát oszt Józan Mikl ós. A Misszió H áz templomában prédiká l dr. Cs iki Gábor, úrvacsorát oszt :
Ferencz József. Az ünnep másodnapján a Koháry
utcában r ádión is közvetített iste~tiszteletel1 prédikál és úrvacsorát oszt: Barabás I stván. a Miszszió Ház templomába n prédikál és úrvacsorát
oszt : P ethő I stván.
F IKKER J ANOS kövendi lelkész, !eoL m, talIár, a szegedi egyeteme n f ilozóf iai doktorátust
szeJ"r.ett. A tu domá nyos és a gya korlat i é letben
tevékenykedő lelkésztá r s unknak
szo rga lm asan
további sikert kívánunk.
VITEZ F ÁBRY DANIEL DR or sz, légvédelmi paran csnok hi tr okonunkat ~fagyaroJ"szú g Kormán yzója m. k ir. táhornokká léptette el ő. Leg'fel sőbb hel y ről jött szép és é1'tékes munkával ki ér demel t k itii ntetéséhez mi is őszinte szívve l
gratulálunk.
VALLASTANITASU I\'KA T a felsőbb hatóságok ,'endel ete következtében Budallesle n és pcstkörnyéké n máj , 14-l"e be kell e tt fejezn ünk. A csoporlv i:-"sgáka t megta l" tottnk A z évzáró I s te n tisztelelen máj. l5-én nö ven dékeink a Koháry-u tcai
templomban gyiíl tek össze. A szolgálatot B"nedek
O,y ula. s. lelk ész végezte. Az I s tentisztel e t végezl e~el Rumbás I stván lelk ész inté7.ett buzdító be8zcdel
az
" t n (l a t os un i't'"
,
, ' . i f,',"
• s'-'gho"
<
" .s on
arlll!i<;agu l{
Ill cgőrzcscre és á polásúra buzdítot ta őket.
, .! -,A P~NK m újus i szá m<l riT. h )(ín Lúsz ló teR t V(' I' un k V<l I" ltJa
II
t
.
"
.'
•
•
<
II e l un y fi mla lt nehull y I Hlpl I<cscssel . ' ,elen•t m eg . .....• .',ele II szum
' b'o I a .IIl
. ,Il.
IU.
S II· U
"~lll'atllak Agoston J ózsc l" és Szász Domokos é l'tekes l' ikkei és cl g y u lai szórván y élelét i.:; me rloW

beszámol6ink. A juniusi
7-én regge l.

szám

lapzúrti\.ia júu.

AZ UN1TARTUS VTLAOSZÖVETSf:O teológiai konfernciá ját júliu s 18----2:1. 1Jal1jain a hollan di a i Bentveldben, a·t ifjúsági szövetség táboro_
'/Iással egybek ötött konferenciáj{ü július 27.-augusztus 1. napjain Leersum ban tarlja. Részletes fe lvilágos ítással szívesen szolgálunk. A z utiköltség és részvételi díj egy konfc rell'J iára kb.
180-200 p,

FÉRFI KONFEREN"CIANKAT magyarkuti
táborunkban június hó 15-17. napjain tartjuk
meg "Hitbeli elm élyiilesünk" goudolatkörben. Lapunk jövő számába ll hozzuk a tudnivalókat,
LAPZARTA U'rAN olvastuk a R e formátus
Élet számaiban nieg:jelcllt megjegyr.éseket, me.
lyekre legl~özelebbi számunkban visszatériink.

A PROTESTANS DIAKSZÖVETSÉG köz.
g;yű l ésén a megvá las'1.tott új elnök do
r. Soó s Géza
p rogrammheszédében az ahibbi érdekes gon dolatokkal foglal kozott : Tudatában vag yok annak,
hogy uagy missziója van a protestitns diiLkszö. .·etségnek. am elynek tu lajdonképpen négy arca
van . A z egyik befelé néz a tagegyesii lqtek felé, Minden erőnkk e l a rra kell törekedniink, hogy tagcgyesületeinket erkölcs ileg, anyagilag hathatósan
támoga s suk. A másik arc a magyar protestáns
egyh á zak felé nér.. Rerormatus, u n itá ri us és evan gélikuóOl hitünknek és v ilágllézetii llkuek olyan
k incsei yannak, a mel yek et k i kell bállyásznunk
és az egy es magya rországi egyházakka l egy ü tt
k en minél hatékonyabban kiter mel!ú. A harm adik arc magyarságunk fe,l é fordu l, minden belső
megerősöd és llek tulajdonképpen
magyarságl Ink,
fajtánk meg'e rősödését 'kell ' szolgá lnia . Minden
magyar a lap on á ll ó d iákalakulatta I váll vetve
ken nem zetünk ügy ét szolgáln i. A negyedik arc
a vi lágprot estantizmusr a tek i n t. Az erd ély i ul1itál'iu sok ne mcs ak egyházi, han em kulturá lis és
nemr.eti fe nnmantd ásukat, is biztos íta ni tudták a
tengerentú li unitári u sok megnyel'ésével. Magyar·
országnak ma is nem egy győzelmet biztosífhat unk a vi lágpl'otestantizmu s tájékoztatása útján.
TEAESTÉLY. Folyó év i május 7-ón mf'gtartott Ditvid F e re nc Egyleti esté ly ut{1ll a nőszö
ye tség jól ~ i kel" ii1t teacs tél yt rendezett a kocso rdi
te mplom j a vál'a. Öss zes jövcdelp.m: 70 P 72 f.
rrea-;i egyc kh ő l hcl"ol:vt 55 p, s Ol'solúf;lbó l 7 P 42 f,
pCl"sel y pénz 8 P 30 r.
.
A 34", SZ, JANOS ZSIGMOND , CSF.RKf:SZCSAPA'!' JHll"a n(·s llokút. P e t h ö I s t v á 1.1 uni1:iJr iu s lelkészi az a k itüntetés érte, hog'~r a
keriil e t megh í vta inléí:lőbi zotts~l g i tagnak. E :t
ug yau bi zon y os lllulIRa tohbl etet jele nt, de előre
n em is hi th a t6 fontosságot jelenthet a z, hogya
ver.e tőségbe ll a mi csa patIluk para ncsnoka is ott
Vfl ll . A csapat ('g'y ik csapattisztiét. ó-tordai 'V~
!'csa Ákost H behr~i ros i körzet légolta l mi , olőndo .iúuak v cilaszlottn meg és ő let.t az orszllgos so-
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del'ék vezetőin ek tovabbra lS "Jű mUD H l . .
ELKÉSZüVJ1 Nöszövetségiink ván dor . babakeJe ngyéje, mel yet nyolc lelkes .. as.~z~~~yLa l·sttl]k
jóvoltából g y üj tötWllk egybe. K oszoll J ul{ II ked~'es ajáudékot, amely az unitá1'iu R 'n,w.~nj(l1' testvé,'i közösség gondolatát iÍpol j a , Var,l ul( szeretettel az első ki~ apl'óságot, a jó I sten ú ld ú.s át.
A z él mi kiván ság'unk, h og~ minél tölJ!) clullú:lban legyen szükség a mi gyel'mekkocsinl\l'a, cs
v{lUdoI' babakelengyénkre, mebfet sze retetiel Juttatunk el a reá várakozó an~7ák hoz.

SZAZ PENGöT küldött egyik magát megne11 11I't.'l l"'l18' testvérünk
veZlU" nem <akal'ó a' ' I,lo"ato"
'''
,-,
azza l a kéréssel, hog'y azt a magyarkúti nyaralótelepen építendő fürdőmed ence céljaira fordí t s uk. I sten áldja meg nemes cselekedetét és buz.rlítsa közyetésrc többi híveinket is, Aki él gyermekek r észére adakoúk , az a :jöv c lldiít épiti.

LEKVAR ADOMANYOKAT vánmk minde n felől , hpgy

a zt a nya raltatás kapcsá n gye rmekein k javára felh aszn a lhassuk. A zokat az ü vegeket ,
melyeket kérés ünkrc él tél fl) l yamán töhhen félretettek, ,:UnHárius ' gyermeknyara ltatás" felirással
kérjük szivesked,ienek v' Koháry- utcai lelk észi hi"\'atalba eljuttat.ni, Nőszövetségiink pénztáros a,
Barabás I stván né nag.y tiszteletű asszon y címél'e.

VIDEK
DUNAN'fUI,ON, [ú,po svá,.t máj, 1,-én Bartók Géza lelkész, Győ'rben l)ed ig Józan :Miklós
püspöki vikárius tar tottak úl'vacsora-osztással
('gybekapcsolt I s tentisztelete t,
MISKOLCON, máj. 22-én, d, e. 11 órakor úrvansora-osztással egybekap csolt I stentiszteletet
lm't Józa n :Miklós p ü spök i vik ári u s, ak i az előző
Hapon vizsgaztatja unitárius növ en dékei nket,
akiket az év folyamán Nag,yné, Szén Erzsébet
okI. tanárnő I'eszesített vallásoktahisban.
NYIREGYHÁZAN, máj, 29-én, az evan gélikus
iskolák dí sztel'll1ében úr\'a csor30sztással egybekHPcsolt I ste ntiszteletet tart d. e. 10 órakol:, dr ,
Csiki Gábo!' lelkész.

GYU I,AI SZÚRVANYUNKBAN április IQ,én

])~ll'kó n éla tartott úrvacsora osztással kapcs olatos isientiszteletet a ref. testvérek templomában, "1'fegelőző eRte a szórvúny tagjai mondhatni
teljes szúm mal gyültek össze a I'ef elemi isk. tan lel'm ébcn. hol bibliamag ya l'ázaital kaJl us olatos
istentisztelét IItÍln szó l' v[tn;,rgondnok szcrctcttel
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küsú;ntötte a !-(zÓl'v;'ny hnll e l ői'zür megjelent.
D<:l l'kó Béla lelkéf.;zt, a z épe ll üyulÍlIl i d őző éH az
összejövci.eleu megjoleni özv. Nyi r ő Gézáné öméltósúg'út, II budapes ti uni t . Nőszövetfoiég a lelnökét,
va la min t a meg';e lonteket. lvTa jd SZ,'tfoiZ D Olll okns
hll'toila meg nagy l"igyclc mm el kif.;él't előadi.,\.:tt
GOlldo latok cím en , Ebhő l az é r tékes c l őadúfoihól
szem el vén yt közlünk lap unk jövő sz;'unáhan.
Az Ul'vacsora osztúson 27 hí viink veit részt, az
Ul'asztalát Szúsz Domokos atyánk fi a áldozatkészségé ből tel'ítet tiik meg,
FOZESGYARMA'r. Á prilis hó 23- 24. napjai n
tartotta meg az esperes i v izsgálószék rendes év i
vizsgálatát a füzcsgyarmati un itár ius ngyhúzközségben, A vizsg<"dószék jegyzőkönyve kü llinös
gondda l em lékezik meg az iskolában elért c1'('dm é n Y l'ől, mel y nek ir á nyítását a. leg nagyohh Jelkiism el'c tességgel és po ntoss ággal végzi özv . Ki;1cses Lászlóné tanító n ő, az utóbbi időb e n ,\IIII\'j ra
megrongált egészségi állapota ell enél'e is , A j c-gyző könyv l<iemcli, hog yaNép iskolai egysége;; vc
zérkön yv, m ely D l'ozdy Gy ula és Dr, L örill\'zy
Sz.abolcs szcJ'l,esztésében jele n t m eg : .,A foga lmazits tanítása a népi sk ola II- VI, o szt ál yáb:.1~ I"
címen, függelékéb en a mód szcr es szemeh -ények
mellett többek k özött három olyan eredeti g:\'f'I'me kfogalmazván y t közöl minta g ya ná nt, mel~ Pt
iskolánk nÖ\7end éke i küldöttek be, "EzeklJ6l a.
"gyöngys zemekből" ll'ja bevezetésébe n DJ'o7.dy
egész gyennek lélektan bontakozik ki, a magya l'
gycrmek lélektana, Nem is lebet szebb ki tii lltc'
tése egy lléptanítól1ak, min t a z, bogya b ek idd cilt
tí zczl'et jóval meghaladó gyerll1ekfogalmazvúny
l,özül h árom az ő isl\Olájából került ki, ~\.llJÍg
ilyen nevelő munka folyik isl\Ol ánkban, n em kel!
fé lni attól, hogy eln éptelenedik, törpe iski)\úvú
süll yed, m ert a szi.ilők mindig bi zalommal f.ol'llul nak az il yen . tanító felé, akire g~~el'mekel k lIeveltetését nyugodia n rábízhatj ák. Crratulálunk fi
ta n ítónőuek és tová bbi sik ert kivánunk.
GYULAI SZúRVANYUNK egy ik áldo",Ükész tagja, Szász DOlIlokosné t í7. pengőt ajáll lott fel a füzesg ya rmati ullitúJ'ius iskola, .:Hla.mel y szegénysol'sú és arra érd emes taIl~l oJ~lIHlk
,,,
I
a p-ert c
7
U a( OUh I
a fel seg élyezésél'e. A nemes SZ1\
hel yen is 'Pálá~ köszönetet 1llond~nk., ; ste nn el.
áldása legyen a k egyes adakozók eletell.
KECSKEMÉ'rEN júni us 12-én úrvaCSOl'aos z' ten t'·
,
tassal
cg-yLekapcso It JS
ISZ teletet tartunk d. ,('.
II ól'al<ol' az evangé likuf\ te lllplomb~l)' ,A ,szolga .
la tot ,Tózan IV[iklós és Fel'elJ ~'z József vegzdc D" ~i
fé l 10 órakor a r e f. giOlnázlllmban ~. ~eesken~ c .
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meg.
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. k'" ,éget melyen zsoltitcos úhítattal hirdeti
IlUZ oz
•
U
k '
l át
követendő példa gyanánt: "Az
rna
l':ga m

örökké élleklem". Ahija és. t,arts~ m~, a .. JÓ Iste~
neküllk, hogy még soká vtlngolJon e19ttunk az Ő
nemes példaadásával.

HIVATALOS RÉSZ
•

Szám: 172-1938.
Meghlvó.
A budapesti unitárius egyháeköeség Kebli. Tanácsa
1938. évi junius 3. (péntek) d. u. 5 orakot a
tanácsteremben
évnegyed i rendes ülést
tart melyre a Tanácstagjaitszeretettelmeghívjnk.
, Budapest, 1938. mái,us 15.
d Ko.ma Jenő s. k.
J ó.an Miklós s. k.
r.
gondnok.
'
lelkész~elnök.
Tárgysaro.at: 1. Ima-bibliaolvasás. 2. E lnöki
megnyitó. 3. Jegyz5köriyVhitelesitök. 4. E lnökileg elintézett és folyó I ügyek; eskütétel. 5.
Magyarkúti épitkezésr61 és az ott tervbe vett
nyári mozgalmakróL 6. Lelkészek nyári szabadsága. 7. N evelésügyi bi~ottság jelentése. 8.
Gazdasági bizottság jelentése. 9. J elentés a
KonfirmációróL 10. Szent István napjának
(augu..tus 20.) megünneplése templomainkban.
11. Időközben érlfezö ügyek. :1.2, )bditványok
(irásban - eI5re.)
NB I Nevelési bizottság : V. 30. (hétfö) } délután
Gazdasági"
VI. 1. (seerda) 5 órakor
Külön meghivót nem küldünk. Házi naptárában
mindenki jegyezze elö a jelzett dátumokat.
Egyházközségiink a Kebli Tanácsi ülést kö~
vetően cl. u. 6 órakoT ren,dki'vüli közgy.ű.lést tart.
Jfflelyre a gyülekeze t tagjait meghívJuk.

LELKESZl NYUGDIJALAPRA !. évi április hó fol yamán beküldött kegyes adományokat
az egyház nevében hálás köszönettel nyugtázom:
Lázár József, Klein Géza és Nemes Aurél 20-20
p, özv. dl'. Héderváry Hugóné 15 P, dr. Báró
Daniel Gábor 10 p, DiÍnény Zsigmond, ni'ósgyör
4 P, Polgár Lipót 3 P. Ujváry László 2 P 50 f,
S zinte Ferenc, Ilkey Elek és id. Deák Farkas
2-2 p, id. Réd.iger B é la, Katona Sámuel, Borbély Márton és Baráth Lajos . Dunapataj 1- 1 P.
Összesen : 104 p 50 fillér. Tizenöt adakozótól ez
ig~n széP. összeg:. S az a legszebb benne, hogy
:'1 mden kenyszerítés nélkül járulnak hozzá Hível,nk ennek a közös alapnak a gyarapításához. Az
erdekelt felek a maguk javára adják amit adnak, "el?Íl'ás szerint. Az állar;ni járulék is tovább
meno .es törvényben gyökerező célokat szolgál.
De . akI
.. k "
.
.
on
ent ad, a SZlVe sugallata szerInt,
az
e~y uttal erkölcsi erőt és támasztékot nyujt nekunk, ho~y ~ö tel ességü nket a mai válságos idők
h~n an~al h.' vebben teljesítsük. Ilyen szellemben
kerem es ;arom .a jövőbe n is a kegyes adományokat. Hl trokonJ szíves üdvözlettel: Budapeo:;t,

1938. V. 5. Józan ftfikl6s lelkész-elnök Jlü~Jlö\.i
vikárius.
.

ELSZAMOLAS A POLGARDII IMAH \Z
ÉS LELKI!;SZI LAKA S .JA VI'rASARA
TET'l' ADOMANYOKRÚL.
B"dapestről : Józan Miklós p . vikárius
1QO P. Sopronból: Csatkai Jenő, Szabó Mihaly 5---5 P. Balatonfűkaján'ól : Kocsi Lajo •
Tót!" Lajos 10 lO P, Mezey Gyula, Kerék
Istva!,- 1.50-1.50 f, Kerék István 1 P . Kapos";,arr6!: D~. M}1Jay Dezső 10 P, Fodor
Jeno, Papm I~tvan 5---5 P, Dr. Májay Ferenc, Dr. Horváth József 3 3 P . Balatonb?glárr61: .I?r. Simon István 10 P. Kéthely.
ről: .Zakanas Ferenc 5 P. Cs"rgóról: Kalik
Istvan 5 P. Som.~gyszent~alázsról : Kisgyörgy
E!ndre 31 P. C~a7agr6!: Nemeth Lajos, Magyarodl Janos, ozv. BaJnok Gyuláné Kőmíves
József 5---5 P, Nyírő Lajos 2 P: Ádándról:
F . Lengyel J ózgef 6.60 P, Vincze József Ferencz.i József róm. kath. 5 5 P, ifj. Bat~ An.
tal rom. kath. 3 P, Molnár József Tóth Józsefné, Bata János róm. kath. ~2 P, Kis
Pál, Kotlóci János, Kr<lzli József, Abrahám
József, Végh Artur 1-1 P, Csizmadia János
0.40 P. /"t"ól: Bata Antal ~O ,~. Akinek szép
': bens.? temploma, az akulsot selJl engedi
osszedulm .
Bc,-rtók Géza.
A NÖSZÖVETSEG ÖSSZESITETT SZA:MADÁSA AZ 1937. EVRÖL. A) Bevételek: 1. Egyházközség adománya 500.- P. 2. Amerikai adományból 10'10 130,.- P. 3. Egyesek adománya 30.70
P. 4. Husvéti perselypénz (Koháry-u.) 112.- P.
5. Husvéti perselypénz (Misszió ház) 57.06 P. 6.
Tagdíjal{ 136.- P. 7. Visszatérített kölcsönökbő l
102.- P. Összesen : 1.067.76 P. B) Kia.dá. ok: 1. 1936.
évi karácsonyi akció portókőlts. 62.44 P I 2. Tanulmányi segélyekre 166.58 P. 3. Szegény segélyezésre 42 esetben 109.75 P. 4. Diák vacsorára
16.- P. 5. KÖlcsönadott összeg 132.- P. 6. Efel·
miszer szegényeknek 29 esetben 180.76 P. 7. Portó,
nyomtatványok, bélyeg, vegyes 104.06 P. Összesen: 771.59 P. Maradvány 1937. karács. akcióra
296.17 P. Nőszövetség szegénygondozó számadása.
(Kis könyv) 1937. A) Bevételek: 1. Polgár Lipótné 18.- P. 2. özv. Nyira Gézáné 11.- P. 3. Nyired y
Erzsébet 27.- P. 4. Barabás Istvánné 3.- P. 5.
Egyesek adománya (11 esetben) 22.50 P. Összesen:
81.50 P. B) Kiaddsok: 1. Szegény segély részére
(25 esetben) 52.30 P. Maradvány 1937. karáosonyi .
akcióra 29.20 P. Összesen: 81.50 P. Az 1937. évi
mindkétrendebeli számadást átnéztük a Nősző
vetség megbizú.sából - és azt rendben találtuk.
Budapest 1938. március 7-én. özv. Bi1'Ó Jánosn é
ellenőr, Ny·i redy Erzsébet. Sepsy Jánosné.
A SZENTABRAHAMI MIHALY PIHENű·
RE újabban adakoztak: özv. dr. Héderváry Hl~~
g'óné 15 p, Ki ss Irén és Jolán 3 P, Péterffy J~uo,
vitéz Szinte Gábor és dr. Tiboldy Bóla (BaJt18)
2-2 P, 1937. nvi kamat 5 P 43 fillór, 14 dvb. felU. Il. XVII. 5
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Islenliszleleli sorrend 1938. június hóban.
H' O

L

•

I

A) Templomokban:
V., Koháry-utca 4. . .•

"
"

.
"

ll, H6!!" i.dre· •. I. Illm"bill
(Rákos-ulca) .
B)

"

"
"
Körzetekben:

Melyik
.apOD

5
R.6
-12
-56
-12

BarabAs István
d .e.1O dr. Csiki Gábor
• " Pethő István
dr. Csiki Gábor

6

d. u.4 Barabás István

-5
5
5,12.
-

d.e. II Benedek Gyula

. X., Máv.-tel~p . Prot Im,bál
cl Pesfkörnyéken:

A jó bevásárlás elöfeltétele,

a meg-

Es

bizható
ü z Ie t
és

fon, és vászonáruk,
fehérnemUek stb.

,

IV" Petafi Sándor-u. 3. az udvarban
Telefon: 188 - 660.
Hittestvéreinknek árengedmény I
Női

és férfi kalap nagy választékban
modelek után
alakítást o l c s ó n v á II a lok

ÖZV. Péter Jánosné
VIII., Baross-utca 82.
•

Unilárlus hlHesluérelm lámogalásál kérem,

Csepel-Templom-téri
polgári iskola •. • .
PestszenterzsébetErzsébet-u. el. iskola
Pest&zent1őrinc

Unitárius templom •.
SashalomKossuth-téri eJ. isk.•
D) Vidéken:
Békés, polgAri isk, "
Debrecen-Hatvan-u.24.
Unitárius imaház ..
Dunapataj.
Unitárius templom .
Gyul., ref. templom .•
Kecskemét, evang.
templom . . • • • . . .

d.e. 9. 8araMs István

• "
•

Barabás István

•

" "

d,u.4 Benedek Gyula
d.e, It Pethő István

6

" " Benedek Gyula

'6

Benedek Gyula

I

Mel,.
ó. iball

12

d, e, 11 Darkó Béla

6

d.e.1O dr. Csiki Gábor

-66
-

do,IO.d•.! Ferencz Józsei
d,e, II Józan Mikló.

12

" " Józan Miklós

Nb! Aláhuíllott dá'umokon urvacsoraosztas. - Egy",:
házi adó befiaetését azért szorgalmazzuk, hogy végső esetben ne kelljen hatósági behajtáshoz folyamodnunk. Pénztáros: Zsigmond Lörinc. Hivatalos órák: délelőtt 9-1.,
délután 4-6. Pénzbeszedők: pesti oldalon: Lux Ernő,
budai oldalon: Varga Jenő. Kérjük hiveinket fogadják öket
megértéssel. Ugyanők átvehetik a lelkésti nyugdijalapra
küldött adományokat is. - Egyházközségünk csekkszámJAjának sdma: 30.400, -

Utánaküldés kizárva I
Uj cim:

•

Felel6s szerkeszt6 és kiadó: Ferencz József
Szerkesztöség és kiadóhivatal ;
Budapest. V., Kohéry-utca 4. Telefon 110-681.
Előfizeté&i dij egy évre 4'-

P; amely
bekUJdhetö a 30.400 számú postatakarékpénztári folyószámlára - (csekktulajdonos: Unitárius Egyházközség,

.
Budapest).
A lap tula)donosa a Budapesti Unitárius Egyházközség
A .Hivatalos rész" c. rovat a Magyar-

orsz8~i Unitárius Egyház bármelyik
Izerve iltal bekUldött hivatalos közlemény t tartalmazza

Nyomatott Maté Ernö könyvnyomdájában, Budapest, VIII .• József-utca 61. _ Telefon; 1_39i_59.

