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Ujévi üdvözlet Erdélyből 
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"Nem csüggedünk , lIő t , ha a mi kUl8ö embllrUnk 
megromol ls. a be lső mindazonáltal napról-napl'8 meg
lljul. 

Mert 8, ml pitlanatnyl könnyU szenvedésünk Igen
Igen nagy őrök dlcaőJ;éget 8zer~ nekünk ; mivelhogy 
nem a láthatókra nézÜDk . hanem a láthatatlanokra. 
mcrt a láthatók Ideig valók, a. láthatatlanok pe<llg 
örökkévalók." (Pál ll. Kol'. 4.: 16- 18.) 

A lélek belső ereje, csüggedést nem ismerő éJetösztöne nyer 
kifejezést Pál UIJOstolnak ezekben a gyönyörü szavaiban. 

Ill i lehet , ' jgasztalóbb é!i erösitöbb. ha. a D)'omorúsaglluk és a 
háborúságnak ezel. ben a nehéz napjaiban, amikor a külső körühnények 
rendlúvű) alkalmasak nrra, hogy csökkentsék ellenj,lIó k9P~sségii.nlu~t, 
u IHel. erejére támaszkodhatunk. Külsőleg állendlj P1~óbáltatáí;ual, 
vagyunk kitéve. Zav ... ek az tmy8';'k, a mieder:p'.' keu)'ér goudja, 
ullundó fes7.ülhlégben tartju lelkünket a világháború, amelynek ki
menetelét senki sem láthatja. Az islMi ,oodvllileléli eddig még megóvott 
attól, hogy mi is belekeveredjünk ebbe s közvetlen r észesei legyünk az 
élet és halál, a szabadság és az elnyornatiis rettentő küzdelmének. De 
ha távol vagyunk is eI:LöJ, hatá.sait megérezzük itt is II lelkiekben és 
anyagiakban egyaránt. 

Slljn~, II külső nehézségektm alig V311 módunkban segíteni. E I 

kell tűrnünk, mert reánk jöttek. Egyetlen fegyverUni, a belsőnek, n 
léleknek a megerösítése, a lelki béke és uyugalom megőrzése, amel~' 
uö\'eli ellenálló képességlinket. s IllkalmMsá te!iZ arrIl, hogy az elkö,'et
kezendö megpróbáltatúsokllt 'is el tudjuk viselni. 

Az apost.,1 igen helyes meglátáss.uJ úgy iUítjll. be a 1I0lgot, hog)' 
minél inkitbb tudjuk g)'itzni II kivüJl'Ö1 Jövő megpróbúltatásokllt, awuíl 
erŐ>lebbek lesztInk lélekben, mert a belső napr61-ollprlt újul. 

Budapest, 1940; február hó XIX. évfolyam 2 
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Vi~JI!o:l. l a luall ..... rCllIcn;\'scgct ~elh:n t'k u • . ~.1.!l. 
,.:tk. hO/o:l' II mi Ililhmnl nyi Ilijllll~' ú s:l.~.In'edes ~III ~1 
. " örök d icsös ,~get S1.crez nekuni.. Ez II Igen lug~ . ..' ha .iic. .. öség is helJ;ö, u lűlek erejűnek d,c-'.o~g~. 
le tu dja g~·öz lli ti kiilsü vmlg s:r.:~ rOllgnttnt~sult.A 
dicsöiiCg a lélek erejének öröme cs ~ meg~leg~ .. et~
ség éJ"'J;úse, hog~' ezt az erül ki t udjuk fe j teIu . . ez 
:í1l"al 1t'lki békénket és nY"b"Ulm.~II.kat 1~leg t Ud,Juk 
teremteIIi. Nillcs lI:lsrobb dicsO~~g, mUlt a .I,el e~ 
dil.:sösége. nmiko r (!indult iilhet ollmagn erejenek 

beteljesedése fö löt1. • ' . 
E nnek az cretlmélly nek a mcgvalóslt asa .. ne.m 

olyan IIÖllllyíi cs eg~'se7.rü , mint ~hosyal~ elso pl.l
lannfrn látszik. Valamint a test, ugya lelek C! cJc 
is kilzdclmck útjáll fejti ki 1II:~gá~. A testnek ~. a 
léleknek is tÚ.IJ lá lékra. VIIII szuksege, hogy a kuz
delmekct diadulmnsu n , 'ivlmssa meg. 

Az UllOstol csodí, lntos éleslá tHssul a llja meg a 
feleletet crre a JöIJrellgö lu,rdésr e is, a mikor , a zt 
mondja, hogy II lélek tii lllúléka és ereje abb~n .. vUl!. 
hogy lIézziink II lát hntatlunokra, amelyek ?rokk~
, 'a lóli. Aid hiszen II lát ha ta tlaJl Istenben , mmdnya
ju nk gOlld\'iselö AtyjábúlI S át van hatva a z eva n
gélium reliihnúlhatu tla n igazságainak , hitének és 
reménységének beteljesedésétő l , el "an lá tva azzal 
a tálllálikk:t l, amely képessé teszi öt a rra, hog~' 
szembeszltHhas son minden nebézséggel, legyőzze ag
godalmait s így birtok ii.ba jusson a nnak a nagy 
d i csőségnek, ame lyrő l az apostol beszél. 

Amikor boldog Uj i:vet kívánok kedves híve
imnek, figye lmiiitbc a já nlom, hogy t á!llá ljá k lelkü
ket az apolitol utasítása szerint. Imádkozzanak és 
oh·assák az e,·ungéliumol:, mert ha mindezt lélek
kel teszik, IlZ Uj Esztendő nem hozhat kellemetlen 
meglepetéseket, s m\óba n boldog és megelégedett 
lesz. 

t~zt kivánom mindnyá.jukna k , 

l~Ü IIHsztori atyafiságos üdvözlettel : 

Dr. VARGA B~LA 
Ullitiirillil llüspök. 

,MAI KÉRDÉSEK 

A keblitanácsos. 
Jh .. U nitú rilIs }{özliiuy" leg

utoh.ó SlIitlllúbau oh·w. t uk dr. Fik
I,N .J imo;;; tcol. tanílr a lábbi cik
két. meh' nek gondola tai t ŐS in-
1(:8('it lll·iullen p resbiter ünk fi· 
lo'clmche njúnl ll nk. 

Minden egyházközségi élet belső és külső mun
kaer.edméllye. altól függ, hogy milyen abban a 
kcbhtanáeSOSI kar. A lelkész. enekvezér tanít ó, 
gondnok s más közvetlen vezetők lehetnek lelkei az 
ilyen . él:.tn~k, de. a kebli tanácS050k összesege az 
:gyh~zk~.zseg .. ger mcét képezi. Időről-időre a meg
Jeleno kozgyulések mindig a legarravalóbb férfia
kat es nőket jelÖlik meg erre a megtiszte lő, de. sú
lyoslI,n felelős munka és hiva táskör re. l!:ppen ezért 
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millden keblitaná csoH vessen számot aZ7.a1 ho y . .. . , g C~ 

II mmosegc nagy elismeres es lelkiismeretes kivá_ 
lusztás nyom{m j.e lölt~tctt meg. Erd~ly i magyar 
embernek, a~ár főldnuves, akár iparos, kereskedő, 
akár .szellemi. fogl ,:lkozásu, kevés a lkulma van ma
Ua lJSag megb:.zt elo állásokhoz J·utni li aki h '.' • ,." egy aZI 
teren keb Ita nu.csossá lett, már azok közé a ke 'cs k 
közé tar tozik. kik nehéz i dőkben önmaguk . ' e_ 

"
d' k '" " k ro.. es csa a JU on tu n IlU .", eg~'házuk közügyeinek áldott 

reladllta.i t vállalják . 

Minden keblitanácsos számára az általa elmon. 
dott eskü egyúttal kötelességeit is megjelöli s aki 
igazi vallásos meggyőződéssel mondta el az eskü 
szavait a gyűlés, meg gyülekezet előtt , az bizonyára 
hűségesen vegzi dolgait. 

Nagyon sok egyházközségben a keblitanáeso. 
sok úgy fogják fel szerepüket, mint amely teljesen 
kimerül azáltal, hogy az összehivott gyüJéseken 
megjelennek s ott az előadott tárgyakat megvitat
ják s különösen anyagi dolgokban határoznak. Az 
ilyen keblitanácsosok azután a következő gyülesig 
- úgy gondolják - elvégezték kötelseségüket. Pe
dig milyen sok egyéb elvégzendö munka, áldozatos 
tevekenység vúr meg a keblitanácsosra, ha az uni
tárius magyar életet gazdagítani és fejleszteni 
akarja. 

Az egyház, melynek kitüntetett katonája a keb· 
litanácsos, az emberek nevelésével. vaUő.s- és erköl
csi életük táplálásával van megbízva s ezen mun
kából Ő soha8em maradhat ki. 

tat, 
Éppen ezért a keblitanácsos példás életet foly-

a keblitanáesos hűséges templomjáró, 
a keblitanácsos áJdozatos szívű ember, 
a keblitanácsos az elöljárók munkáját támo

gat ja, 
a kebJitanácsos az ifjúság életere felügyel, 
a keblit a nácsos a gyermekek nevelését szívén 

viseli, 
a keblitanácsos felekeze ti iskolát akar , 
a keolitanácsos támogatja a szegényeket, 
a keblitanáesos gondoskodik a belegekrőJ. 
És mindezeken t ll] öntudalosan gondolkozik. s 

erzi azt, hogy egyhazközsége közvetlen él~tm~neten 
túl figyelnie kell az egész erdélyi unitár~u.~ ~lete.~ 
T udja, hogy vallásunk fennmaradása, e~~södes: e

ó terjedése csak úgy van biztositva, ha osszhH~ ~ 
az a nagy tevékenység, melyet legfőbb vezetOl t a-

., nak A keblita nácsos az egyház hivata los ~II: 
nyi a . • gyha:r.:1 
j án keresztül éberen fi gyeli az által nos e . 
törek,'éseket s szivesell váll alja azokat n. megblZll
tásokat, mely ezekből r eája há rul. . 

'I tH kebl!
nyeli lelkes munkavállaló, áldozatos e e u töit 

• l ' od bázközségek veze , lanaesosok seg lik a az egy ft· k bízott 
hogy eredményesen művelhessek a re JU 

. IÍ 6 eleven vallásoSan 

~~~, h::~~n~:el~:8!I:e;a:~:ggze~házk.ö~~.ge~a ~:f~; 
tik dia dalmas utak elérésére a szabads g ISZ 
értekeiért küzdő unitár ius vallast. 

Dr, Fikker J á nos. 
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ESZM~!< VILÁGA 

Karódi Pál. 

Ar. erdélyi "Unitárius Közlöny" 1940. évi feb
ruúri szúmábnn Karúdi PAl emlékezetét idézi Ben
czédi Pál vallúslunór-szcrkcsztő. Ktt.radi Pál iro
dalomwrténeti jelentőségének bemutatása után, 
vázolja egyházi szerepét és munkásságát is". Cikke 
utóbbi részéhez a testvéri szeretet. hangjan az 
alitbbi megjegyzéseket. [űzzűk. 

Az unitárizmus máf II XVI. százndban túljutott 
a tÖrténet.i Erdély hatArain és a "magynrországi 
részeken" is híveket hóditott.. Eltekintve az elszi
getelten dolgozó köröspct~:di Arany Ta~ás debre
ceni es Egri Lukács fclsomagyarországl munkás
ságától, a magyurorszngi részek?lI. n;tc.~illdu!t u~i
tárius mozgalom két nevesebb hittefltot tal't nyil
ván. Egyikiik székesfehérvári Karádi Pál, aki a 
Dunánlúlról előbb Kará.nsebesre, majd Abrudbá
nyára kerül lelkésznek, s J ános Zsigmond ha lála 
után 1571-ben elhagyja Erdélyt s Temesvár gyü
lekezetének unitárius papja lesz, Temesvárt és köz
vetlen környékén erőteljes unitárius mozgalom in
dul meg szereplésével, melynek további sorsáról 
majdnem semmit sem tudunk, Uzoni Fosztó es 
Szentábrahámi kéziratos feljegyzései után Aranyos
rákosi Székely Sándor az első nyomtatott unitá
rius egyháztörténelemben , a lemesvárvidéki gyüle
kezetek közé szamJálja az a lföldi kilenc eklézsiát 
is, melyeknek eredete azonban, ahogyan azt újabb
kori kutalilsaink bizonyítják, semmi kapcsolatban 
sem állottak Karádi Pál különben értékes unitárius 
egyházi munkásságaval. 

A kilenc alföldi eklézsia es néhány szórványa 
eredetre nézve regebbi, mint a temesvárvidéki uni
·t.ár izmus, ahol Karádi Pál feljegyzések szerint csak 
J ános Zsigmond halála után kezdi meg munkás
ságát - 1571, márc. Az alföldi eklézsiák létesí
tése Bazilius IsLvat\ érdeme, aki 1569-ben a nagy
várad i disputációt követően a nagyváradi gyüleke
zet megalapítása ulán misszió körútra indult, s 
mint vándorpn!dikátor tevékenykedik Békés, Csa
nád és Csongl'ád vármegyékben, s itt későbbi lilr
saival együtt kilenc egyházközseget alapított, Ba
zilius István fi atal erdélyi munkatársai közül kel
ten, Jil.szberényi Cyörgy és Alvinczi Cyör gy Sze. 
gedröl elindulva és a Tisza-Duna. közen atkelve, 
1571·ben, lehát abban az évben, amikor Kar ádi 
valószinűleg Temesvárra érkezett, már megkezdik 
munkásságukat a dunántúli vidéken, ahogyan ab
ban az időben neve~ték, a Drávamellékén is. Tör
ténetileg tehát tkvcsnek kell elfogadnUIlk azt a mind 
máig átvett megállapítását Aranyosrakosi S~ekely 
Sándornak , hogy "a bá núti é::l DI'Ava mellilki egy
házak pedig temesvári pal>, 8 egyszersmind alföldi 

PÜSI>ök Kárádi Pál által kormh.nyozlntlak. mellyek 
ket kerületre OS1.lottak, temesvári és Dráva mellé. 
kire". A valóságban a történeti Erdély hatá.rain 
kivül három unitárius tömböt jegye1.het fe l a XV I. 
század krónikása, és pedig a temesvárvidékit, mely
nek szellemi vezére és alnpitójH: I<arádi Pli l; 11.1. 
alföldi kilenc eklézsiá t, melynek a la pitója nagyresz
ben Bazilius István, s a dunúntúliakat, melyek el
terjesztesén az emlttetlekcn kivül még sokan ma
sok munkálkodt.ak. Aduná ntúliak sl'.ellem i ve
zére ketségkívUI Válaszuti Cyörgy pécsi unitárius 
prédikátor, a buda.i 1575, évi és pécsi 1588. évi 
emlékezetes disputációk hőse. 

A fentiek megállllpítltsh.l azért tlll'tottuk szük· 
ségesnek, hogy reávilágitsunk Benczédi Pál cikké

nek nézetünk szerinl téves történelmi felfogassal 
levont következtetcseirc. I gaza van abban Bencze
dinek, hogy II "gonosz idök" az alföldí es duná n
túli unitárizmust "megsemmisítették apranként", 
csakhogy ez az általánosítás, a temesvárvidéki cs 
nl földi unitárius mozgalomm vonatkoztatva mint
egy ötven esztendőt jelent, a dunántúli unitárius 
mozgalomról pedig a pécsi jez.~uita rendház tudós 
papja, PillZger Ferenc, II betsi National Bibliothek
ban végzett kutatásai nlapján azt jegyezte fel, hogy 
a provinciális jegyzökönyv, II "Litterae Annuae 
Provinciae Austrac" adatai szerint a rend tagjai 
az utolsó unitáriust fl dunántúli részeken 1711-ben 
téri tették vissza, tehát pontosan kettőszáz eszten
dővel azután, hogy az első unitárius prediká torok, 
Alvinczi és J ászberényi Bar-.lIlyában lábukat meg
vetették. Meg kell még jegyeznünk azt is, hogya 
dunántúli unitárizmus, II török hódoltság idején 
nem annyira a kereszténység utolsó végvára volt, 
ahogyan azt téves informáeiói a lapjim Wilbur is 
feljegyzi "A mi unitárius örökségünk" c. hatalmas 
egyhaztörténeti monográfiájában, hanem a magyar 
népi gondolat cs eszme egyedülmaradt hordozója, 
melyet a német szer~etesekkel dolgozó jezsuita 
rcnd a XVII. S7.á~ad végétől egy szá.zadon keresz
tül nemcsak unitárius, de magyar volta mintt iti 
a legeröteljesebben üldözött, 

Annak megállapitii.sa után, hogy IU'''\ tudni fl.zt, 
bogy mikor halt meg Karádi Pál, nézetünk szerlll t 
semmi s~Ukség scm volt an'a a további mondatra, 
melyben Bcnczédi Pál leszögezi, hogy "csak az 
bizonyos, hogy utúnu múr nem vála.'Jztottak más 
alföld i unitárius püspököt". 

A magyar unitúrizmus II XV I. sl,úzadban meg
indulá.sa idejen Erdélyben, dc meg inkább a ma
gyarorszúgi részeken inká bb "mozgalom", ml l.l t 

.. szervezett egyház·'. rgy volt Cl. 1579·bell, Dávl~ 
Ferenc hul úhl idején, akinek eli téltetblekor Kar~ul 
Pál az erdélyi uuitá.r iu8oknt keményen meglc<:ke·~· 
tette és úrulókmlk nevezte BJllndrntll követőit. Fej· 
tegetéseiben Idúig egyetértUnk Bcnczéd Í\'eJ,. mert 
itt történllti adatok fik'Yelcmbc vétcllwel leszl meg 
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ó] ] l,· ' ""it NézetUnk ~ZCrillt B..1.zlHus Istvan meg ap II ..... • . • 
nem :l. .,uUl.gyarofszági urutáriusokat" ldserclle ~eg 
Idcngt'sztelui, hnllcm J(tlrádi Pált és az általa kep
viselt tcmcsvArvideki unitárius M0r.s:alffiat., vagy 
leg jobb caetbcll ft kilenc alföldi ckJ{~Z8I~t, bár. c:e~~ 
arról tudunk, hogy 1579-OOn Karllidi ~á1 lé~r~l 
lrtesiilvc II simándi (Arad m.) unitimu8 .pré<!ik~
tor Övári Benedek is haraggal fordult az Igazi da
ddfcrenci szellemet mcgtagadók ellen. A magy8..l· 
orsMgi unitArizmus XVI- XVD. ~zQzadi tör~éllel
mének ezidáig legjelenebb kutatóJ3. Rallyaro Fe
renc is megálJapltja, hogy ,.egyháztörtéllcLiróink
ná l azt is feljegyezve taliljuk, hogy Karádi Temes
vÁrról II duná ntúli unitáriu$ ckléz!iilkat is igaz
gatta volna: de nyomozásainkban eleddig sehol arra 
vonatkozó biztos adatot nem t a láltunk", Uzoni és 
Szentábrahámi is csak két megyét emlit fel, mely
re J{a:ródi Pál püspöki gyI\J~()r1ata kiterjedt, s ez 
a megállapítás még Knnyaróval szemben is <lIma), 
a felfogáswIknak ad igAzat, hogy Ka!"':'di cbye"dftl 
a temesvidéki eklézslá k " püspöke" volt s az a lföldi 
és dunántúli gyülekezetek sem "elszakadtak", 
sem "külön piispőkséget" nem .. szerwztek", f.á.'id 
Kanyaró nyomán Uzoni cs Szentá~ahami fdJo::gy
zéset: Paulus Karadi fuit superintendens in Infe
r iori H ungada - ' unde Alföldi Pü!;pök dicitl.l.r -
sub eius directione in Comitatibus Bariviensi et 
Temesiensi illo tempore plures quam 60 Ecclesiae 
fuerwlt ciusdem Religionis. A dunántúli ekIézs"iák 
köréböl pedig még I710-ben is kérés érkezik Er
délybe Almási MihIill' akkori püspőkünkböz - aho
gyan ezt Aranyosrákosi Székely feljegyzéseiben 
olvashatjuk, melyben az egyik eklétsia a püspök
től papot kért. Vajon, ba aDJll'ira " elszakadtak" 
már a XVL szá7..ad végén, akkor a XVIII, század 
el:,jén miért fordultak \'olna még mindíg segitsé
gert az erdélyi ősi egyházhoz? 

Az unitá rius mozgalom története a XVI
XVIII. században a magyarországi részeken való
ban .öná lló utakon já rt, mert erre a sors rákény
sZCl'lte,lte, végül is pedig teljesen elenyészett, Az 
erdélYI mozgalom később erős egyházi szervezetet 
nyert: s volt ereje arra, hogya xnt század utolsó 
ha:I~II~C esztendejében az elpusztult magyarországi 
urutanzmust újra elindítsa második hódit' 't" E d ' o u Jara, 

nge .)~ .meg az ör ökkévnló Isten kegyelme, hogy 
az ullItárms szellem ereje s e szellemh"ől táplálkozó 
:g~h.~k, odahaza Erdélyben és itt a " ma'gyaror

:tagJ, resz.ekcn" is megállhllSsanak , s egyetértő sziv
vel es lélekkel énekelllessék a XVI, századi ma
gy~rországi unitárizmus egyik prédikátora . _ 
kól papThd . ,a ma 

. ,or aJ Máte fordításában a zsoltaros 
ének Szavlut: 

,.Teljes sz[vböl, a kik bíznak az Ur Istenben , 
Azok a Sion hegyéhez h oo-n1 ' k . d be ........ o min en n : 
Ostromolja bár sok c, o, ' . d ... nep lS, e megáll, 
Semmi erő ei nem rontja. mert álla ndó köszál." 

Fél'tlJk,'Z .IÓZ"f. 

ll, 

KÖNYVEK 

vitéz Fó...., Dán;'1 dr,: 
A sta.isztika a nemze.védelem' 

szolgálatában ' 

A modern hadviselés a nem:tetl erőkifejtés maxi_ 
mumát jelenti, Napjaink történél!el.böl napról-napra 
láthatjuk azokat ti nagy ö&!.zefüggélleket, amelyek e 
állam - és főként hadviselő állam _ erkölcsi, g::
dasági és természeti tényez61 kÖZött fennállanak, Ta
lán nincs ls a neml>:et élet6bcn olyan mO~~~nat ...... , ame_ 
lyet a nen\zetvédelem szempontjából figyelmen kIvül 
Ichetne hagynI. 

A statlsztlkoj szlimadatok világán keresztül, a ka

tona, a tudós és modem közgazdász szaknvatottsága_ 
val tárja elénk v iUz Fdbry Dániel dl', tal>ornok. egye
temi m, tanár, unltál1us hlt rokonunk ezeket az össze
függéseket. A km'szeMl hadsereg9zervezés alapténye
zlllnek: az emberanyagnak , a. természeti adottságok_ 
nak, a gazdasági erllforrásoknak tökéletes Ismel'etéhez 
pontos statisztikai tölvételek út jAn jut el a hadsel'eg
szervező, 

Az állam cmberanyagának megszervezésénel is· 
merni kell annak nepi összetételét, lelki és testi sajá
tosságait, az ország népesedési viszonyait, - II szüle
tési és halálozAsi arányokat, - a nemzet vitalitását, 
Nem hag)'ható fi gyelmen klvi.ll II népesség müveltségi, 
ímlturAlis állapota, az egészségügyi és szociális viszo
nyok Ismerete, KI k ell terjedni az adatgyűjtésnek a 
ktlJönös szakképzett.ségtlek létszámára, a munkáskér
dés szabAlyO'Zásának adataira, az összlakosság társa
dalm.1 rétege:tödésére, 

A legteljesebb mértékben tisztában kell lennie a 
hadseregszervezönek az ország geográfiai helyzetével. 
NélkillÖ'.t:hetetlen tehát n hegy- és vizrajzi adatok, út
hlilózall, földszerkezeti és tel'mékcnységl vonatkozások 
s tatisztikai Ismerete, 

Igen széles kel'etek között kell megszervezni a 
gazdasági erötényezök statisztikai felvételét, A nem
zetgazdálkodás minden ágazatA!; a mezögazdaságot, 
állattenyésztést, nagy- és kisipari t ermelést, a kUJSÖ 
és belsll kereskedelem életét a s tatisztika eszközei- és 
m6dszereivel vllágos.sá kell tenni a hadSeregszervezö 
előtt, mert csak azok pontos feltárása mellett vihető 
keresztiji a hadianyag mozg6sltása. 

Rámutat a szerző arra. hogy anemzetvédelem 
korszero megszervczése a haderon kivül felöleli a had· 
erőn kivüli fegyveres testületek él> segéderők, valamint 
a polgári lako88ág ol'ganl.zú.clóját ls. ~lIükséges tehát 
Ismerni a hadsel'eg szükségletein kívül az ál lam ös.sz
lakosságának (:Ielme%ésl és Ipa.!'1 szüks(:gleteinek ada
taJ t. Az üzemek nyersanyllgellátásá.vnl és szakképzett 
munká.slétszAmával is szá.molnia kell a hadseregszer
vezönek, Az ország ga:tdMAgI hely.tetének pontos sl.ll.
tis.ztlkaJ felvételét a nemzet védelem céljainak megfele
lően kell áuzerveml, 

Mind a katonuj, mind pedig a közgal:daságtudo-
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mányl sllalch'odn lomban tiUöf'Őnek (;8 nngyjclent.6ségO
nek cUanlcJ"t munka fl khlcbb szakiamer ellel r endelke
zők és Jaikul! olvlUlók ' 8llúmúm ls élvezetet jelent., II 
fl haza és nem zet aotsll fö lött őrködő minden ember 
részért' DZ lsnicrctck gyal'n pltása me llett nagyfokú 
Julkl megnyugvás t ls j elent II- kérdés ilyen le lkilsmel'c
tes CS SZli k S ZC1'Ü mcgvlh\glt ása. 

• KllrallHin F e ren c ll l' . 
• 

HIVATALOS RÉSZ 

Sz. 60- l 9'W. , 
A h!ldaJ!csti u nitliri rlS cg y házközsoJg K ebli Tomicsa 

19·10. mál 'clus 4-én ( hétfőn ) d. u. 6 ómkOl' II- tanacs

tcn:mbcn 
~mcgycdi 1'6111.1C8 ii1ésl 

tart, melyre 1\ Tanács tagjait szeretettel megh ivjuk. 
B udap est, J940. febmáI' 8. 

Dr. Iío.~ma J rmö 8 . k. J6zan lIl ikl6s 8 . k. 

gondnok. lelkész-elnö]e 
Tllrgysorozat : 1. I ma- blbllnolvasás. 2. E lnöki 

m egnyitó. 3. Jegyzökönyv-hi tclcsItök . 4. Elnökileg el
Int ézett t!s folyó ü gy ek. 5. Zá.rszátnadús az 1939-ik 
évről: a) folyó pénztár és b) a lapok . 6. Lelkészi fiz e
tések ,%-08 javlt.ásn f. é v január l-től. 7. Lelkészek 
szabadsága s ezzel ka pcs olatban junius 15-szeptem- · 
ber 15-lg K ohárybnn csnk a. d. e. 9 órás I stentisz
telet fenn tartása. 8. Kántor t állás végleg esltése. 
9. Kebl! Tanácstagok egyha nna da kilép - ujak vá
lasztása. 10. N evelési Bizottság j elentése . • I I. Gazda
ság:! B izOttság jelentése. 12. Időközben érkező űgyek. 

13. Indit ványok (ir!soon - előre!). 

NB! Nevel.!:s l B lzot tsA.g: II. 24 . d . u. 6 órakor. -
Gazdasá gi Blzottsé.g: II. 26. d . u. 6 órakor. 

Sz. ad 00-1940. 
A bud6pe8ti Itlli td r iW-3' eg yházk ikség 1940. m á r c ius 

15-én ( pélI t ek) d . e. 9 órak or a tcmplomlXm 

évi T6t1 de8 kiizYJlűlésf 

t art. melyre összes h fvelnkL't szel'etettel meghívjuk. 
Buda pest , 1940. február 8. 

D r. K ozmf! J CIIÓ 8. k . J ózan M iklós 8 . k. 

gondnok . lelk ész-elnök. 

Tdrgy80rozat: l. Ist en t isztelet a n emzeti i! lln ep en : 
szolg AI Brll"tók GÓ7.n polg/i.rdl! lelM lJz. 2. El nökl m eg
n yitó. 3. J eg yzökönyvhttelesltök . 4. Elnökileg elintézett 
és folyó ü gy<\k . S. l.elk észl évi jelen t és. 6. Az 1939-1kl 
zA.rszámndá.s j6vAhngy(lI~a. 7. L<=lk észl fizetések %-os 
javlt.ál!n. 8. Lelké!tzck ny ári szabadsága és a nyári 
Istentiszt elet r endje. 9. K é.ntor i á llas vég leges! t ése. 

ERDÉLY 
E rdel,- i elr )' h ii.~ i I:Wj aink b a ll 

Ill% l kezd e n é k mog c mlé)a:l'.l1 ; tör
Yt"! n ;rll lkoló n L\l ll kús"á~U I LkrÓ I . Az 
,.1lJJ i lál·;w~ ElliJh(iz" jnu u iu'j >-1.Ú
lftíLl)Il 1L MúlI/ t- Sáud o r :< l'.(' l·kc.. ... 1.tii 
II meu é rtö l.'fI. o\'jek liY krit iku 
h aug jú.1I a l. ulú hlJi a kll ! irjl.l: .. Mill
ket (' r d ély ; un; llí rj\l~okllt U l é K&o.l'. 
('In'h ÚZI!1.l\I·\·C'I.I' t i lö r \·C II y lIöt t:~U k u.,. Ul'. ('IO' olt" 1I "zak:L~1. \CI ... l 1 I1I I·K. 
nl(·I)· II IUlIl(y<u-OI· ,; ~.úg i 1\ LL i lu ri II' 
Ilok l'g y h ltd c j ül II j . )vő loclI 11(' 111 

10. Kebll " fU\Ú CII egyhl\l'mnd6.n llk újra vAlns"túsa. 
11 . Beruházási t er hek leadllllfl.lla 12 l !It, 
(Ir ás ba n elő re). . . nt v nyok 

N B ! A közgy()lIÓaen 1I1..avazatl log'-t ClIak 
kOl·olha tja. a k i egyhá.:1 adójfo.t mlLlt év vé , U, gya
t bfl t g g pon_ 

O1;an e ze t e s C'...:t nyugtávnl Igazolja. 

• 
A debr eceni unitáIlus sZÓI"Ványegyhé kij lÓ 

má,·c. hó 3-An , vns!l.rnap délelőtt az rllte"n:ISl:::le~ ~tá~ 
tartja a tanácsteremben éut rendes ta.va"zi kö~ iii 
amelyre sZÓI"V /i.nyegyh{u:kö7.Sé""Unk minden -~~ .Ift,ét, 
tagját , férllak n.t és nOket. 87.e~etettel meghlvj kO "cUI 

Debl'ccell, 19'10. f ebruár h6 4-'-'n. u • 

D r. Egyed JÚIIO& s. k. Dr. O,j/d Gábor ,. k. 
gondholt. lelkész. 
Táryy.~oro;:at : 1. Megnyitó. 2. J egY:6Ökönyvh·t I 

~ftlik kijelölése. 3. Esperesi vl:t.Sg<\lat eredménYéne~ ~~ 
~1' 1 f!ntkse . . 4. Kebll-taruu::80S v/i.lasztása. 5. Gondnok é'''\ 
Jelen t ése. 6. Mult évi pénztári sz4madás jóváha gyása 
s e7.zel ka pcsointban n felmentvény megad áaa.. 7 1 
dit ványok Ol'áaba n _ előre) . . n-

. NB! Kőr.gyü l ésCll CSak lJ.7.ok 8zavo.zhut na.k, akik 
hut r/i. lt~kos egyhá zi adOi knt Időközben rendezik. 

KRÓNIKA 

A téli konferencia 
. A konfer6ncid tú bor febr. 8 - 11. napjain tartotta 

meg azok AllOs téli konfer en clé.ját . A megbesúlések 
középpontjál;mn a háború és bék e kérdése Allott s azt 

három előadó.sban vIlági tották meg u előadók, és 
pedig Botár Imre II. törtí!nelem, SZ6llt- l l:dtlyi Sandor 

n s zochi.l!s eszmék i!s BaraM .. i stván az evangélium 
t ükrében . Az e lőadásokat érdekes felszólalbok követ
l i!k. Jó volna a felv etett kérdésekkel részletesebben ls 
foglalkozni, dc szOk ter ünk ezt most nem engedi meg. 
R eméljuk. hogy a nyári konferencln t ov/i.bb folytatja 
e felvete t t p roblémákkal va ló fogla lkozast . Az elő· 

adá sok at á hftatok \'ezet ték be, melyeket Szent-I ványi 

Sándor, F efcltez J ózsef és P c/hó h tvAn lelkészek tar· 
tottak. A z/i.r ó l stontlszteleteket a Misszió Ház temp 
lom á ban d l" . Osi k i Gábor. n Koháry-utcai tenlp~omban 
Szell/- I vó/lyi S ó. ndol" tartolta. Szombaton este a kon
rerenclo. t a g jai dr. vltcz NyircdJl Gézá né és segltötá,' 
sa ! ál lnI 1l1eg"end ezett tenesl élycn ,nég sokáig együtt
ma r ndt\lk. A konfe ren cia m egrcndezésében Ujvúri 
LÍlsz16, n tábo,' pénztUrosa tevékenyk edett n legtöb
bet. A ny(u'l konferenciát t erv szer int Mngy8rkúton 

a pUnkÖ8dI ünnepeken tartják meg. 
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H IR EK 

• ,," 

Felhívás Olva sóinkhoz 

A 

SlE II E'T E7'A DOJll . .fN 1'. 
li nitúrius Mi sszi6 Ház /níMs 

1IJjIl!/llÍz,m (Ir. 
zsál, li ~zl 

, 'ne-
111011-

júke(/vű 

K isIO'ÜrA'Y Sáu tl nr pl' ('s\)it c-
dl II ke l Iii rV('!l Yi'i't.~k i I II 1IlH;scl I lük
ké lIClYc't.h'k ki. :\h>g~nlc !l ll'H ~'"éiJ 
ki tü Uldi·s\·h t·1. ÖI'ÖII1 I11I'1 Knltulá
lun k. 

i'i 't.o q~a I li i 011 . 
I I g ra tu lid unk. 

HA Uió kii7,vetili Is tentisztele_ 
Hinket, IIl:ircill!l %5-Í'!l , h(ls,·ét mli
Mltllll\lljá ll d. I'. 9 ó r lli k"7,dcUd a 
I{nhzi.ry·uh:lli ICIII! llomhól. A swl. 
I;lil ntllt J úzn II Miklós p ii s llükl 
\ ikárluij l'cgzl. 

,t U. (~. X I X. 2. 

Boross L;is~dó . , .. 
",zNkcszlöjc 

dml' n 

B a lázs 
l'c IHlc'l, a 

J . . . 

, 
és r\· \I'

h,i:f.:l;l!lÚ
k i fl ,i;"., A 

készltetlc la
ü g ya n Ö eiké· 

pIn kelt jet. 
novcm l}l'I'j 

közöl
példú

~.;.~. 

I'cud cz lll'. uuittíl' ius fin t ll l ~ 
:M-':'u c~te rél t i l'. 61'111 

a BH r oss S't.Ü\·otllcg 
. A bú! be\'ó!elr II !>:r.c

CKyctcmi és föi~kolH i 
f <:I~rgé l yl'z(,~é I'C ,,;<,01-

UnilÍ1ri u.'I NöszövebégülIK köz
gyűlését múr cius hó ll -én d. u. 5 
óra i kezdettel tar tja V., Koháry-u. 
" . S2.. a. A közgyülésre a Nöszö
velség tagjait és az érdeklődőket 
is szereteUcl vár ják. 

Az 1Ir1l nyos rakosi Székely San
uniw.rius temjllonli vegyes
rcJhív ja tagjait és miudnzo
aki k az énekkar mlHlkiijiibtlll 

• 

akarnak vCIlUi. hogy rebr. 
d. c. 10 őrlIkor a Kohárr
tCffilllombau az j"lonti$2oto
követő gyű lésen jelc!dc,IlC,k 

Józa n ~li k lós püspöki vlka
d r. y itéz Nyiredy Géza, cl-

, 1 llom 



VIDÉK 
Nng')' Sliud or uhi",rllh'i lolké

,.:t.iiukl'l uC\'f'zto ki .JÖZ!l1l ~likl~s 
Hiis pöki vikiirius II ~oc,:ol'(h g~'u: 
h'kc7.ot rClldt'~ tl'lkC-"1:ClH'k, il ki 
IlHHlkiISlÍ!;:a lll/ir mclt IS kc!-dcll}'~. 
I\'O(';lOrdi I rúnyl'!;'ytuí'l.unk J!l11UHI' 
H-én taJ'loH közlt~'íilé"ébo ll anya
Clty l ){l'l.köl.~éltgó u lnkllit S fI,'I.cJ'\·~-
1.ctót g/ .. tTllúzi J gm;g!lt~. 'l'jlllll 
C!iunk felll', G·im tUl'tott uléscbcll 
júvúhaJ,t' yl,1. Az . ;lnYI~E!g..vhí!zköz
;:ég lcmotHlott \'1l 1M1ztOl .10g<l 1'61 l; 

n piispöki \'ikitriust ké!,!,Q meg .:~ 
ldkészi ,'tihi" betöllésól'i', A1. 11.1 
ld késznok. II ki l 'ln'Ú It 11 l II kocsor
di n ll.\"íI('I:!:Thá'l.kö~.sóg első r,cll 
.Ic,.. II'1kés1.c. folzép l'r- értékei' mISZ
"ziói U1unknlllczcjóu TstclJtö l úl
dú"t kí\'úulluk. 

Pest.szenU üriu ceu tudott:l éyj 
kÖ'lg~'íilésé t II pcsh'i!\(~ki unitá
rius l'w r n 'lnycgyhú1,köz..<;,ég f('b
ruúr ll ,én 1\1, i,:;,le ntiszlclc1et kö
n~töcn a lcmplomhau, A költség
\'ctés és mult ód zit rS1,úmn d ÍLs le
t<Írgralá"a után te rjeíi1.1eltók elő 
a presbitérium jllYaslatúl, me ly 
ia\'llSoljn, hogy II l'i'.ól·\'únyegy
ltiu:kü1,sÓg mondja ki l\nynegy
házkö~L<;ég/!"é vuló illo!uku!i\;;.úl. ~ 
f'IHlCk jóvllhllgy;isái kérje egy
hÚi',i röhalósúE:rlllJklól. :\;0, előte!'
,ic!<ztett jnv<I!jlntot Pc/bő Tsh/Ill 
é~ Peremez .J Ó1 .. ~Cr !clkéili',ck fe l· 
l'zó!allísai ulún u kÖi!,<>'vűlúil Cg\'
h 1111 .t::"Ú ~ ~l cl f o~:Hlla. .( "1, ö1,gyii IÓs 
r~.vl dC.1ulcg klegésútette II szó r
nín.\'cg.vluhkii1 ... <;óg tisztika l"Íl t és 
1I1'cshitéri umíl l ai', nláhbinkbnll. 
Elnök ltondnok{I\'ÍI. meg\'ítlol!Z
tolta dr. Md joy F(H'ÚllÚ pel't!jwlIt
crzséhcli lJolgtÍrm(''Ited. aki Pdl/ ő 
h ,tvlÍ.u lc lkc.sz iid\'öi'.tő szavaira 
,,~~la~zoh' I~. Il mc~l i~zlc lést Illcg
ko'>'zonte c..; II meg\'l\l lUlztil,..'1t elfo
gl!-cl~a. H,uug" úlyozla. hogy pol
lWn ólcleuen fonlos c." nngy el· 
fo glaltsitgo! jelentő {lllást kell 
~)el?ltenie . de mindíg lesz tllIlIyi 
~~leJe. IImenll~' il \öle eg)·h:li'.a 
\Ittyeinllk inti:i'ksei Inegkívúnnnk. 
~rUgl'okl'zclö gondnok lovúhhru 
IS Sz/>/.:clJl l )ollloko!<. ukilll'k Ilag~' 
lllun.~.iL"!lógát mindny{dan jól is. 
lrl~ rJlI k. .r CgY1..ö: Dll IUOJoOH •• \ l hű rt. 
p.I!I~ZHjro il : " (liu Zs igmontl. A 
~(~ I;I pes t...;U·1I tlőr i 11(' i 11re <l1li terek: 

OZIlIrl:T:moll, 11,,1.",,10 SimOlI. Ko-
1'6C:1I ~!tk l ó~, KOllácH .rf1nö. Kom-
1,1 ~ 1. 9 Y ulli.(:s n áliul ~{I ll fl or nw1-
f' uJuknt IK vltl!L'\zlolt 1\ kö,.;gy\í. 

hi,... [>f·.,f.~Z"II/1ijri!l(· n'jl; II /,.úl" 
(;~' Ül"f..rv. líoznw i\lildlly. " "/"I'rl lh 
C;ú\'or: S;:ú"z Llljo!i. 1;'('/1('" n tilll. 
/li.'W',,/ről: PNrrlJl (b' uIH. Df'I'fl ' 
a i ri :f. .. igmolld. !' il t>z Szö/a' Lujo;;, 
lIorfol' ,J ,i 11m'. flr. Sim(Ímt.11 Z.,ig
IIlOnd. CHepf'l,.öI: Mo/mir JitIlO~, 
Sz(illllló Fenme, J.'u;!(Iko" Z .. i~· 
lIlolld fo." Pól{y Lajo ... I'r" f ~zrl// 
rl'zsi}lJclről: [)all/okof/ F"'n·lIc. P ft
ZI/ko s Lajo~. IA/ .... mi n .;nc..;, TTm·",t 
SándoI', Szől:e GyuJa j,s Iluj,,;: Jó
,.;"cL A közgyiíl6s 117. űddiJ;"i ;;zór
\'únygondnokokat: Ki,..pf'sten Pé· 
terI!! O ~' II!a uy. igazl!"a l{)t él' Csc
pe!űll Moll/á,. JiUlOS. ny. ,"Halll ' 
pénzlliri igazgatót l is'l.téhen to· 
dibbnl is luegcrő>ó itell e . Az e!,o" 
húzn t isztól tovúhbl'lI is Mofllfi,. 
P (t! végzi, T"tell ÍlltlÍlSll legyell ln 
c~~'húi'kJ)ítő 1l1llukúlI, s ldkéllek 
ereje adjou segedelme! II Ill Ulltw 
d"óA"zé.~óre, ll!f'IYllck lcgki;zclchhi 
fúl adntai: hal'!lIlg n néllla pest.
l'ZCldlőrillci tOI'onyua cs "gy kiil 
hfil'móllium 11 ki-spesti SZÓI"VÍlI 1Y
n nk. 

KÜLFÖLD 

Or, Dede l' R óbert cs felesége, 
az ame rika i u nilil rills tÚl'sull1t 
külügyi oszlál~·IÍUIlk ignzgaló.iH 
eu r ópai tnnulmimyútl'11 indll ltnk. 
;; Genfbe mÍlr meg is é rkeztek. -
Körlltj uk SOr1m ilZ f\rd6ly i é;; 11111-
gyar unitÁrius eg~'házllt is l11f'g
liltoglllják, 

Robinson H. A Jso lJ az lll11erl
kai Plainfie ld unitárin~ lelkéilzc. 
'Iki már három ízbcn látogatott 
cl Budapestl·c. ncum':gibell iin uc
pelte plaiufieldi lelkészi miíkö
clé~e h USZildi k édol'du lójÁt. -
Ug~'llllakkol" emlékeztek ll!l'g II 
gyiil ckllzct félszúzados jubileu
múról is. Az iinnepségekcn rŐszl. 
vett lIarri nglon né SZIUlthó Vil-
nm IS. 

T he Jou r nal of L ibc r lll Heli
; ion e. prof. dr. l~ . :r.)\ <1 n III s 
amcl'ikai tlllitú ,.ius egy f'tcmi 111-
Ilíll' szerkesztésében llICgjC]CjIŐ 
uuittlrills - univOI'zali!<!a .~zC nlle 
músodik szúma mcg.ielellL (~l"dü 
kcs cikkei I dl'. C. H. SI";I/Iwr 11 
'l'ufl;,; COllege t!ék{lI!jn, 1\1. E, /Ji 
mocl .. a wushingtolli !llU lIkuiig.\' i 
minisztérium h. lilJuJlltilklil'U ős 
mÍlsok iri:ik. 

A HYUGDIlALAP 
Lelkésd Ny ug t1 íj:lhlflra r. é\' i 

januÍlr hólOHIl befolyt kcJ,o'('s 
adoIUÍlII~'okat lll. cgyhiw. lH.'vébl.'1l 
Idllit:'< köszönettel nrugllizom. -
BorSOl<lIé \Vcmll cl" {nUll ('sKlciu 
Ghn 20- 20 P . l\1;"tl é rry DOlllokos 
11 V, Szőke Oyijrgy ég Mikló:-;!<y 
,1ÜIIO!< 6--6 P. Bud:lf..,ki S";ÓI'\'1I1Q' , 
n~'öl"gy Vi lmo", Siiköl'd G ~' öl'Il"Y 
m.:o\,ú(:s T,,:tjos dl". It.) {." Jl Itt'kIN 
A rllll' 5- 5 p, Ol'. !::iZIJIlIOI'('(\y 

f-; illl d,"' -I P. 1''' '' ' I' fy .Jllli"kll •. Juk l 
t"ltl·.)l YII(', \ ·"r,i.!"a .Iút.;j(' r DlI lIllrl1l
taj, ~1."1I1p;\li Bt'la . h. l~{'fi ü diill 
l.·lk .. t'zoll i ./ rIllO,.. Hoholl ~' i P i 
l·n .. ka t' ... \1". SIII'[IHY; l -:d l ' 2--2 P. 
1 ~" \l"i'lI y i Lli,;·,.lú (tlr. K O\' ;-Ic >l Lu
jn,", h .) 1.20 1'. f:l7.":'ke!Y S úndor. 
Ol"l,Ú.1I Jo:t\·1 .. " R, P ;"llI Mitri .. I_ I 
1'. 0>1;"7" "; (' 11: \11;,.20 P. 1l)('ly ös;\zeg 
O. K. It. fol yi,szúmlún \ ' flU I!"yii 
IlI ök",izű1!'g clh .. ·lyez\·(' . Orijmnwl 
úl!np;tum IllCg, hogy l'Z t'l j ,,\' 
kü.l\'czö h,lt·k kiiziitl illlluL Ho'.\-
hu min(l (' t l hfÍllIlll IlH'l,:"hoi'.i'.a

e
· u 

1Il :lglI ilidowtát. Ill. é\' \'égél' l' iil
I.n!}l l('killlélye" össi'.eg g yarapí t
.!lI II kÖZ\'II!:o' ont. Móg külöu hit
lú~ kö~,,;öllett.'1 ismerem el Kllúli 
Nal!Y LórúlHl IlJi[lIIak (XH . 7.) 
Hő~iu'k ill t~' ról köz veti cn n"f. OKIr
lIII kiildö\.t a (\omáuyút: 10 lleugÖt. 
N UII\(·.-;I"lkii adHkozóillk példit.ia 
szolgú!.ioll huzdítú su ! mindllYl't
illIlklInk! Hi trokoui s~,í\'es üd vöz
lolLel .rÓZllll "Miklós püspöki \'ikú-
1'IUS. 

ANYAKÖNYVÜNK 
A btul l\llesl.i e~:rházközséj:; 

n n:rllkÖII~· " i atlut:t i 1939 (Iceem her 
l'" 1\)40 jauuilr ha,,:"I1'61: keresztel
tünk: VurgaLajo!'l g~'úri IlHll!kilf; 
fo" KellCl'lHatl MlIgda r ef. fl";I 
M:lgda leliun"tt lice, 10-cn: dl', 
Grutl hoitn kereskedő és I';her;\
bach Enw l\Inrgit e\' llllg. F e l"clI(" ' 
J)czsó fi/it dc<;, H-én: KO"f.JllH ~Ii 
húh' és Komlósi Ceci l ia Juli!'ka
Hcgiull leilll y lit dec. 1O-én; Kőrös· 
JUlIaki Kis!' Károly cs neje Ger
z~ó Tlon1l Mi!rUm leálly:í.l dcc. 
2Ii ·iw. d l'. Borbély Gyula bíl.lla
híj'ó és Szilúgyi 'l'eréz rer. Lászlo
.JÚno;; fiát d ec, 26-ilii. Debreeen
hl'n: Bölöni Au<lnís l'ZrŐ\·. liszt
\'itwlő é!' Nug~' Pallll!) Audr(t.!'I 
fiút dűc. 31·én; 'Ki ss M. B ólH IlH! 
s"f.l'l"ész é!'l SzáilZ l loll1t ret". T~1Í szl{J-
1'umú;.. fiút jllll. H-Cili Böl cske\'y 
UI1'i'.1Ó h"íl" l;lpíró c.,> ,lollno\"i~s 
So.ill U tdiut fiút. jUli. 1;j·éll : C~I ' 
h ulli Kill'oh' I'. kut. éi! KloPcslk 
Gi1,('111I L i \·in-l'![(ll'ia IC{l lIyltt jU li. 
A. ill l. _ "~8kcHiik: Vidor nUllpcrl. 
~ I ik!<a és Haue r .JlInkll Huilül:ill: 
SOkHt de('. 17,óII <'i! öt másvallIIsIl 
h,iz lll;II{lrt, Tt!JI!etlüllk: Ö~ \' , 
A ilwr! F (l l"clI(;né, ",.;. Ke!'es7:te1~' 
,r u liIIlIllát (I('c. 2-1111. ]l,,'i Lu~zl (l 
lííz(. rt (It'e. l S-itu. F ii l·;;t Ödön nm ' 
g iinzól, fl hudapesti. egyhúzköz' 
'{'g egykor i pl'eshilerót df'('e!lI : 
her 21-én, Jlíky G&/,<I_ g~:íln 
III II uk {I;<l1 decemher 23-all. !'Z\·. 
J<~ iilöp Gyö1'l'(J'llé. súiletctt SII,(l" 
ZSIlZ!lí\l!lllít .lcl·, 31 -!}", Szőke .f;;t
\'1;11 lIl\rukljst j.lII. lO·éu. ÖZ\-, Ik:! 
rllh' i Domb i T,tdMII(o sz. gy('r~yo
';'~"'! l l llIik l ";;.i Gf'r~('!~ .. E,sz\e l:t J~III: 
t8 ali: MollIOl' ~[armt Jan, _!-e ll . 
.Ioi! l1on:H jllll. :!R·illl. }~II I"nya 
Jilllo,: Il Y. j;iril~lJíró,:{iJ.:"i II·odl.lyl': 
,.; ,' 161 ill 11. t9 '{'II: (tI'. kl .~adoI"J IIIII 
A tlnl'j ;'111 iF. '!'l' (1 ( ' !"t'wlőrfoglllul1I 
zó t jU li. :II ' {>II. 

U, f.J, X IX. t, 15. 

• 



IstentiS/teleli sorrend t940. márciu. hóban. 

I )tQI)'Jk I lIdl I 6.0Ir.\IO 'o' " ~K ·j fl o L II • ...,n <I,ib • • 

A) Templomokban: I 
Szc:nt-Jv:'inyi S. 

I 
'

Bartók Gél3 
. ' 22,24 • " B:mlbás I ~ t l'án I· . •• 3 R 2~ • ~ Józan Miklós 
•• ' 241f c. II Józan Miklós 
, ' 111.fI,lIl " " Barabás Islv.'ln 
" . 3. " . Sll:nl- Iv :in~'i S. 
•• 3 J es/c 6 Fcrencz József 

• • • lU l" . Pethő István 
•• 17 . • dr. Csiki Gábo r 
. , 25 ~ . SZCII! Iványi S. · -II, litJu hlrt-•. :. lllmlihri 10, 22il.c. IO dr. Csiki Gábor 

(RakOS-uICl) 3,15 1 " • FerenCI JÓ7.sef 

, 
, 
• 

• 17,25, " • Ferencz József 
24,31 ' •• dr. Csi ki Gábor 

4 esre 8 Barabás Jslv<'in 
• 
• 

B) Körze'ekb~n: 
X., Máv.-tclep. Pro]. fIlIiii 

• , , 
c) Pestkörnyéken : 

3 
17 

d u.4. 

• • 
Ba r<lbás Islván 
dr. Csiki Gábor 

Budafok, ref. templom :!4 d" 3 Kereki Gábor 
Csepel, Templom-u. isk. ]Q 

1
24 

d.e. 9 Ferencz: József 

Kispe;t.Hungária-utiisk. 3 
• • Szenl-lvAnyi S. 
, • Pethő ISI van 

• • 
Pestsz:enterzscbet, 
Erzsébet-ll. iskola 

P<!stszenUöri ne 
Unilé:rius le tlll)IOm . 

• • 
• • · , 

Rákospatota, 
Aláv. telepl iskola .. 

Sashalom, 
Kossulh-tl! ri i~ko)a .. 

Ujpe~t, Deák Ferenc-u. 
tlOlg isk ........ . 

D) Vldék~n: 
Debrecen, Hatvan-u. 24. 

Unitárius templom .. 

'7 • • Pethő Istvan 

24 ~"Kerek i-GAbor 
3, 10 d.e.!1 
17, 22 • • 

Pethő István 
Pethő Istvan 

24, 25 M • Pethő Istvan 
15 ." dr. Cs iki Gábor 
31 " " Ferencz József 

3 d. u. 4 Ferencz: Józ:sel 

25 • • Kereki GAbor -
3' • • Ferencz József 

30-. ~ d.e.lO . dr. Csiki Gábor 

" • • Pethő Is tvan 

-
UNITÁRIUS ÉRTESfTÖ 
F e lel6s szerkes:r:tö és k iadó : F e re ncz József 

Térss:r:erkeszt6 : S:r:en t-Ivá nyl Sándor 

Szerkes :r:töség és kiadóhivatal; 
BUdapest, V ., Koháry_utca 4 . Tele f o n 117-!529. 

Megjelenik m i nde n hó 15-én. 
EI6fi1.e tl! si díj egy évre 4'- P. 

A lap tulajdOnosa a Budapest i Unitárius Egyhi1zktlzség 

A lap e lfogadása elöflzetésre k ö tele z. 

Dunapataj, UI,ll,li .1.11 .••. 1 KeH.:ki G~bor 
Unilárius templom.. 22,31 • " Kereki Gábor 

•• 24 este 7 Barabás István 
". 25 ".11 C1.1 Barabás IslYáu 

Kecskemét, evang. terni)· 17 '~ . lUI dr. Cs iki Gábor 
N)'ircgyhtha, e\'ang. isk. 17 II e. 10 Jón n Miklós 
SzOlnok, rcf. templom 31 tI. !.II Józan Miklós 

Biblia órák: 
Unitárius le!kész:i iroda 

V., Ko háry-utca 4 .. . 
7, 14 este? Stcn t-Iváoyi S. 

21, 28 •• Szent-Iványi S. 

N B! Ahlhúzott dlitumokon lu·vac.!!oruo6Zlás. _ Egy_ 
házi QuO befizetését a:zól·t s:to l·galm~uk. hogy végIlŐ 
esetben ne kelljen hatósági behajtásh~ fOlyarnodnurul. 
Pénztál'oS: Zsigmond LÖrlnc. Hivatalos órák: délelőtt 
9-1, délután 4--6. Pénz\)cszedök: pesti oldalon: Lux 
Ernö, budai oldalon: v lll'gn Jenő. KérjtIk hiveinket, fo
gadják öket megertéssel. Ugyanök á tvehetlk a lelkészi 
nyugdijalapra küldött adományok at 16. - Egyházköz. 
Sl!gtinll csekltszámlájának száma.: 30.400. 

IRATMISSliO 
.R" - U ,4. 1. E. 8 . 

II Jltva SZCl"d:iu llélui:íu -I. - U, Iléllt eken tlélelöi-t 
11 - 1 és I'Ilsál' lIa ll d /l lelött 10 - 11 aráj,; klh<.iU. 

. 

I ma l!s énekes k {lll y_ 
"ck, i :lIlklinpek. 

ÜVEOés 
porce//án szaküz/et 
Bp_ I~. , Párisi-u. 2. (Váci-u. sarok) 
T. : 384-289. MÁTÉ ZOLTÁ/V 

OR SY ~S EÖR H 
Fert! és n ői szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabátok. Szönycgárúk. 
IV., Petöfi Sandor.u. 3. az udvarban 

Utánaküldés kizárva! 
• 

Uj eim: 

J'Ilyom a!ot! ,\\a lé Ernő könyvllyomdájl\ball, audape~ l . VHJ •.. 16zser-utca 61. _ Telefo n: 1.392- 59. 
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