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.. Szükséges néktek újonnan születnetek." János. Ill, 7 . 

Uj él-be for{lult velünk az idő. sót lIj é\,tlzedbe. Rliathisul meg olYll n 
ft történelmi égalj is körülöttünk, mint am inóró l azt szoktuk mon
dani a Beket's a latt: "Nehéz idő jön, testvér!" Csoda-e, ha II hithatat. 
Jan idj; most valöságossa fáj bennünk s lelkiink különös hangulat 
rabj:t lesz! En nek II hangulatnak II jellemzésére lIe m tudok jobb sza
\'I11mt tnhHllj, mint II szárm8ziis:i ban, han gojaba n, bűn ében és jajjai
ban egyaránt legmagynrabb köloonk eme sorait: 

..Tort ülök az el illant évek 
SzőI1óhegyén 8 vidáman buggya n 
Torkomon a szüreti ének," 

Különös sorok. éppen olyan különösek, mint II Illi ha ngulatunk 19-10 
küszöbén. Tort halottakért. temetéskor ülünk. illi köze lilit II vídám 
szü reti ének nek hozzá? 

Tölünk is elillant egy év. 1\[uskor azt mondanók: meghalt ft kiraly -
éljen fl király. l\Ia úgy érezzük: komol y, nagy \'0szteség, tem etés. AI· 
Illunkban fordul elő néha, hogy szívszakadva zokogunk egy koporsó 
labninal, oem is tudjuk, kit s lrdunk. csak érezzük, bog)' a néma tli· 
, ' ozó nagyOD közel állt hozzunk, nagyon a miénk. Látni akarjuk. Re· 
megő térdekkel emelke(lüDk fel hozzá. fellebbent,jük a szemfedüt s 
Íme. nkl ott fekszik halottan, csukott szemekkel. - mi mag unk \ ' a· 

gyuok, 

.. i\1indeIlDaJ} meghalok" - mondja Plil apostol. S csnk ug:.an, min· 
dennap meghalunk, A reggel friss életerejét estére megőrli a munka, 
a ha j na] csill ogása megfnknl fl szelll~illkben is mire leszá ll az alkony, 
reménységünk leber vadhat, ubrándvilágunk öS8zedülbef. a ne"etés 
durja sírás molljába tcmetkezhetik: egy Dap alatt. Hat még ilyenkor. 
két év határmcsgyéjc n 8 CI}IJen most? MindennalI meghalunk. Illiu· 
llen évtalálkozu8 figyelmeztetés. bogy életiink bOlllokórájlín eg~' föl· 
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It;s ismé t leJn r l. \'l' uUlIink " k l l u. lJn, min.' n~n i i
lih. k meg. " Agyad-e is :11 1.::1111II8 t II türl ('lIcle m, 
h (lg:>' mcg\'cn ii I hessii 11 k cg ~' li I tn I li II . l\:étsÍl,::tl' l t'1I ii I : 
lor t iiHin k cz (' lilla nt th' s l.m üh eg)·c lI fl lJttlsdh-l
II1 c kl.;('1 !rH ft lw barullk. 

Az ó-eg~' hltl)mi »IlIIOk el 8:tokl nk \'olt hitogat
ni 1I11us l hlljósok. "Ílhim llirslutlí .l('uk iiss1.cjö-,,' c le
Jei re s mikor ft jóked,-, II ncvd cs letií rokrll luigott. 
1.lt'lc l! ö rög lék 11 '1. ürüm-zl! ivnjbn : " Ii:ml c k e l.1.d e k 11 'l 

ehnllhisra'" H og,' eln émult, l!IO'R'lCrre 1\ klIca j! A 
Imjósok kii~é tlzhin hlSS/'IlIkéut ld cmhcrek .iöttek. 
ll(m Wretlék ek II tur/ini 8zumir lIuiveJt-!!cg ör ükiise i 
közül s egysze r cSll k m egfordult II 1)1\1101.; kumor 
szóulf tli r a kö,'ct kezü 118 11I;UI Ilt. E hllúlunk!' Ez a 
sorsun H Senuui t se lehet l ell II i e ll ene! Ak kor 
hlit csa k azér t is. forogjana k n k Ullák . cse ng jeu II 
d al. lu'v~ssü nk a r clib ll a " égzetn ek , ,lucen l, j;öggel, 
hallí los téld elenül. i\li nth ft CSll k IIIn g unkra ism er
ncn k ebbeli n hang ula tbun, A min díg Jm sziu l:ís 
szélén ill ~nHlozó Illag , 'nr IcHlöl rnk nd t lIlag.va r 
tlnern. ma,lo 'nr s írnl-"jgntllís ra. 1II0hhmsztni , 1110-

IHICl; lIl e1,ei öllJO'i\kos d orhézohis rn , n jégesőben 
stő l ű tii k é i t I,tlszt ító gaz!l ür n: H a(M liil'li>uk. U ram, 
mi re tlIeg~' iill k ketten! Tort iilök az e lilla nt évek 
sZli l,iheg" én s torkolllol1 . igen . t orkollIon \' idám a n 
lJUgg~'a n II sziireti ének. 

Ez az er telm e ennek a k ülönös \'f'rsnek . ennek 
:1 mi mai különös han g ulltt u llk lla k . az ellllul ás és 
II tlnc!Jól \' ignd ás, 87. elet és ft h a hil kik erülh etut
leli cs örökiis szembená ll :isa ll8k tra g ikus kö \'et.
kezlll éll,'ckén t. 

Hlí t \' Id.ion, tén,' leg nincs lilii s írt. m:ís lehe hi
ség , nui s IIHlgynr lIl eJrohlils, csuk uz élet és II ha
I:í l. I\Z elmu lás és a mámorba fo.itott aJ!'J!'od al olll . 11 

unIOn' te metkezés, "ng,' a mag num lildolll :í s \' é~
lele! 

Az idők m éh'éből. a Riblia ó(lon 1111lja iról mer.'
ill\llI l ~rre 8 kér désre egy h a ng. szelid és ha lk, tIe 
az' örökkc\'albsag fü hlet cs egetrlizó sodrá1'llhnl 
benn c: "Szük s ég t iu e k te 'k ú jo nn a n s z ii
l etIlete k!" 

l\1i t jele nt ez 1\ Ilara ues, ez nz irhllutn tás. ez az 
j g e! Hn jól lIIegert.iiil,: II meg oltl li s t j ele nti mIIi 

llH Il p: lll nÍllllk cs heh'letiink \'cl!letei kiizt . A '" Í1j j :í
!lúih' tés u g~' al\ i s eJ::'!'esiti mngábllll II h a lá l t és /I Z 

(·I etet. 1\ I" "iOmlást és "Z ö römet. n Idkerülhetet
l ClllH~k l;il<;zo " egleteket., Az ll.ii lisziiletesb en bellne 
"all II h nhi l, mer t rl!gi éuek iillkn ek el keH pusztul
ni n \I" nlle es benne '\'1\11 az élet, mer t csak új ja
s1iileh-e fo g unk igalttn t'lni. n eml e "nn ft lemoll
tl ,~~. mert lJilib ll'\'l\ ló és öng~' i1kos búfele jtes ön
kllhulnbí Ullk "éget kell vet niink és benne nz öröm. 
1Il::rt ~ ()hR nelll érzett lolJug ;issnl keriug HZ llj j:i
swletett ember " é re. 

Szükstiges nekünk ú,i.iú"ú iletlliillk, Jézus Ilét
I''I;.' r momloUn llIep: IlIrt á rozotfll ll . millIlelI té,'edi·"t 
k~ ~,lí ró" I.I . holl'Y mi a sziiklléll:t's tlolo~. RIi.ilizÖr ~lii
~I,I.n~,ll k ,~~ I'o1 arhi ll~k . . u élet l\Il ró dolga ibull ös<;,w 

ulullhu1.IjU tesherllurll Hk , máSOIls ii!:o r (l ('d ig N lko· 
démUSIl" k T:.e rá '" t ·Ió· · k k· . , ,, 811 1 Jll lln . 11 ·1 eJt y uemii!:et cs 
eg)' nennedék t erhével ft "l\lIán ment honá_ S 

w iml 1\ ketl;zc l' ~ lelek ut,·· , . t . .. 
t 

arn ln 1\ Cll k ultll l' . 
1o<10 rll óknt. A Illi utu nk !lem le h . . II ra
('J:,\' l!ne k. llI"gUnOIl Hé ' ,I et mn!'. "ka r mint 
t 

... k · . ,e \ eut gye rmekek ford ulunk 
101..,,:1. 8 ur IIl1n t nng, ohl HI 
•• " h '·"unk ~ .".· ,t · ta ', ,l o lo nu nk. lunit uk CR , . .. () IWl! , UJ'1i k II ,. ,. 
mert e1, 1\ 111 1I i \' fll' k ! e lizulctu uuk, 

011 flye ll lte el! It~' , . I ~ ·'k 
és hnhirozn U811sá gokkll l tcli t tt r,: H ~ .~: !unu ·k~ I 
letIIiink. me rt 11 8"" ' I ~k 1',.1> U JJII kcli fI;>; U

"'~ It" , nult\' rclnll nt k k·' I 
Ilek relénk :IZ ú j e!Sztcnd iihe' o oze Cll
Ilm llyenekk.1 il U" .... k " : I1l1 g ~' ohbllk, miot 

, I C IIUlI 11I \',dH rkózni t uuna, 
htc nn ek leg\'cll halil ' Il Z ujj' .. 

jórűl kiUi uö pél,iákkal sz~I A';i1 1\ ~~Z~tletck' 'Ellikc.nt
, • t, ' " ' t II Uli . u rop', 

III \ ' la r ."ollll JlI IIIn !lent sZli mhell . . 
"" '.. ' t t ,ereJe, llelll 
Q c re ll CSI.!S eSI anata, ncm Ui n kü "t·,- . k , t t ru e \. Ilcllek 
eg~ e a rtol 1\ Ill eg II 1I H\~yn.rsia gol r",'. . , .. . ouu, mlot 

ezer O\'cn ut. ha nem "gyl'':;'" '.' '''.;' ' ' " •. . " , _ . , • II e IC .. !I!,!!;!! 
lu.l.!ty II "81"lIg 08 ,dok be n lutl n!! új jullzületni ", , It . I . -" I!I\I 
'\'0 II It1lZ:lt. lIIel ~'he ll Ileletru1, va"',' ln' " " t . , . k .' ..... 8ro . 
esza ·ro , \'agl' tl él rol ne küzcl edeH \'01 11 /\ tt ··, t .. , 

.. tt " \ IU 
rogvc UI :Iralllk fe lé II \'égzel Szekere. Il yenkor 
1~ lí ~~lIlk is összek nvarod t:lk a lelkek . a lIl e~;n en tés 
utJa t ke r es ve e~Y Ill ;i ss3 1 szelll heá ll la k. I>á rtosko
{hi s, gyű löl et és mám orba fojtntt sorsféle le m ka r
j "ibn dííltek. Mi előtt azonball It \' .:!gső meg semmi
s iiles bekövetkezett , '.olo a. érthetetlen CS llibefel 
len módon m ind ig meg\'á ltozott a m"gyar<; á,a:
lelke. A pá rtoskodók eg~' hibo rbn p' űltek a 1:f"Ü
l ij lk öd őkből r ajougók leHek s II má morbn bukó 
a ggodal om megtanult r ebbencs 1II11kiil szemhe· 
nézni a valÓSá gga l. A Icgvills:ígos8bb p ill a natok
ba n mind ig irjjá hutott sziiletll i ez a nemzet, Volt 
id ő, hog y nem tértiin k Ill agunk hoz idejebcn, vagy 
lIem vo lt e lég a z erő n k s keresztiil g úzolt rajtu nk 
a történelem szeker e, volt idő , hog~' századok há
borúja iig;.,. kiirtotta a Ill llgY:l rs:íg of. hog~' lezeng
" e is a lig találta tott ma r fl. l\:á rp:i tok övede ha
zaba n. volt illő. hogy Il yelvet sent hallatb m:ir s 
ájul t közönu:'!'el pusztu lt, Yn g~· olv"dozoft be liif
szólag a küriile lő népek nain· ka tl ll lllibn, lÍ lII mi
kor e llenseg ei nk IlIli r di nd a liill lleJlre keszii lő tl tt'k 
eg~'szerre eSHk megmo:.edu lt aha10ftna k láiszlí 
nemze t, meg mozdult és ú jra cIn i kezdett. 

A:.e első hnllilos veszedelem t! haza fö ldjén II 

knl a udmuísok korá ba II t; rt min ket , S'létforg;ie.solj 
e rővel . Ilré(hilásra nevelt. v il:íA' kóhor:i \';i szok" U 
ne lllzedék "esztett csahít II Lech ,' ize mellett. s 
minde n j el a rra lIIutll tOtt . hogy II \' lÍudornéllck 
n,'ollHi bHIl , Ilgathirze'k, k"lllik, thikok. szltl vok. 
lH'arok u{a ll Afllád né)le is kikopik II Dona mel
l ő l , hiszeu selllmi t!ll it ii l,kll l'at Ic nelll gyökpl'ez
tette Ill eg hOZ'lli. S Géz;l fejedelem al Htt m.ogis 
Ill egtörté lIt 1\ CSOlla, letelellctlfünk, hcreudl'zk;t1. 
tiink. kereszté ll l'ekké lett ü n k, It ny ngnti kul t ll l:n 

lSl'ioklullli és \' í\'nllinya i e lölt lIél,ii nk Iwlr fi lelket 
Ill egn y itottuk. ,(' lívol leg yen ft1liin k, hngy értl e!lll'~ 
ket nkllrjUllk elvihltui Jsj yiz u kl rlil yfó l, dc az elso 
magyar i1jjlisúilet es forrzíslit GCll lilJltll I Li~j tl k , 

S IlllO t.:in a \'er es sZlÍlllulokun lilI It I mi nIIIg IIk:"I~ 
. .. . " to,.tt és IlI l'g,'a ltu 

' ·tll ll kl , hogy IIJ elefre, U1 ('J:' ''11 .., ' ,' . 
lelkillégr e ho:.eii!:1I 1\ magyarsLigot n t orh's" (,~ lIlt l \ Ih,:lr 

.. · b IV n , ILi tól :tel' ItHI" 19 legtbe nketiedl k uraJa IUl. • ' 



Cll NOlllIl/ lll ilc II 0I111nll U orth y Miklós ig mio rl ig 
Il kndt "Inlr~'ar IlrOfétn. hogy ed a lelki ilj jászii· 
Il'j .~lI j melrlnd ít!4a. 

A7. ii jjliszUle tcsek nlikcnt jcnek u. rta hll i é r té
kei Iwdig m ind eg y i r;i ll ~'ba ll mutatnnk. i\Ii mhm 
1111Igya r ilj j asziile tct; iUhonról Cll nlulról indult. a 
mag." or m hl WI. a IIH'i.lO'lIr I c I ekbő l , magyar m ult
lIúl. Am i kiilfü hl rő l jUtt. lett legyen barmih'e n 
I',sli lli tó, Illeg IIoho ~em hozott must nekünk, m int 
t rójai flI lovII t .. á leázott kArdot, esokohid éba burA 
kolt merget. A gUrö,!: momln szerint H erakles 
sok:iig küzdött All le llssza l, a föl tl fi :iya l, mert va
lahú n ~' szor Whl re tmjtotl ll. ll jabb er ii t n~'ert az 
II l1 yj:it61. II Föld WI. Vcg iil is II levegöbe em elh~ , 
hog y Ile crintkezhessék II Földd el cs ugy fOjtOt tll 
Illeg e llent'e let II h ilregebeli h ös. Mi is igy Vft 

l),'3'ull k: nm ig II sa j :it tII la j u nkon :i llunk. amig a 
IIl ll g~'IH' fü ld mug,Vll r lelkisége á ll te tte ink mög'jft . 
nddig' 11 6111 ke ll fél llii n k SClll m iféle Wrtim clmi vi
hllr tó l, .Ie h ll e lh ll.l:yj uk ezt II t ilI a jt, ha idegen 
:ifiulll ok . kiil fü ldriil hch o7.0tt mí'zesllIadzngok .. hin 
k'lIm nk, a kkor lII;Í r esell g :1 IllIszt itva küzeledő 
vegzet. előtt IIIcg \'crt le lekhnr:l1Ig'. Azt mondotta 
"ul t Kollonich . az uszl r ák ház Ic,It"ma gynrgy ü!ii
löbb mi niszte re: el ~iszü r k:lto likuss:i, azután kol
.l lIss:i s vcgiil n emet.te teszelll a magyarságot ! 
ls ten ment.sell aitól, hog~' ser teni kivaujalll jó 
magyar r ómlI i katoli kus tcst\'er cinket, de a lel
kem uhlja II ) Ii llden hatót, hog y olyan vallás kij
\'etö je\'c te tt eIIgem. a mely lehet sZ3mbelileg ki
csin." , vag~·o ll il a g sr.egclI)'. ludollllin." ba ll elégte
len cs II lIgy e mber ekben rog~'3tkozó, de i tt szü le· 
te tt , mag y ar Földön, milJ;ynr emberek lelkcböl cs 
JO h a nem is vo lt köze sellllll ihez, ami IICIII m agyar! 

19.10 egylHizi Sl.CIII \IOll tból is lIagy leh etöségek
kel v:ir rea nk. Ne mcsuk új e\', de új é \' t ized kö
szön t reú nk ben ne, meg lJedig j e lelltös évtized ck 
rordu lój nként. ö h 'c lI (l\'vel ezclíitt élJÜ It ez a bu
cl!\Jlcsti telllIJIOIII , 1890-hclI. Ak kor id le lkcsüitség
gel lobogott ilZ II l1itúriwI lélek s arról ismertek 
rn ill llet, m int J ézus ta ni tván yui t, hogy szeret.jii l.: 
egymúst. Ha rom c \' ti zetltl el ezelőtt IIngol és tuneri
ka i u nit.iri lllwk tömcge l:ítOg:lttll mcg ezt It temp-
101ll0t , DávÍII Fcrcnc I!z iile tést'm ek nég yszazeves 
évfordulójáru jÜ \'ef, Ugy látszot t. diada lt iilt a 
nlal),'~' : l r ullit;ir iu sslig. 1920 IIzonball már az 3nyj:i
ról leszllkUoU Cli lÍrvúll lé te llek ilfját t apoga tó 
temil lOlll kepét li ll itjn e léuk. I!HIO a gaztlasagi va l
ság é\'e. Most IJcdhc 19 .. 0 jön lj c iső n ek is ilj a lkol.
ma nyt hOlt kicsin)' elu' IHizunkll l\ k. H ús7.eves á r v:l' 
ság', úUn 1:1I11;úg. tn II UCR tn III nSag és hú 11)'(/11 ás \I t..'ÍlI 

t.al:in In os t lu egtl\l:í lj il hivahisli ll ak lit ját a lt ide
á r vult eg yh li1t. Csa k mi ntha lII ég m indi g hiá llyzn
.. ek núlun l; vala mi, 111. az újjászül e tés. am iről J é
Z UIi mondottu, hogy s1, iikségeK nekiin k. ötven é \'vel 
ezel őtt n )' ilt teki n tetű , e"!o'máKt szer etettel tá mo
gató, IlII ri hi ll lelkii u nitíl ri ll ljok cIii tettek ezt a 
ten\Jllomot. Vnjjun IIIcg-VIIII ' e IIIcg közüttiink 11111 

iM e1, a ny il t tek intet, ez 11 szer~l tet. ez az önze tlen 
üMlize tn rhi M, ez 1111ur ihi n C lI!'yen ell1 6lkűség! B I· 
1II01llIhat.jllk .c n y ugodta n, hOleY Ill i J ezus hmi t-

, 

\'lin ytl i valtYllllk. mert IIze rctjűk egymást? Vall. 
ha t j uk-e ti t.ti. n toríth a tl\t.lan öazinteaégíi Dávid F e
rCIlC méltó utód lI iII nk mnp;un1.:at? S hihet j ük-e, 
hegy nem a mi hill/i nk. ha a nem ia 0lY8 n r égen 
I!lCllen ter ebClyclledö magyar IInltá rhlK Fa herva
dm:ik és Iizür ad01;ik, IlI int ha behs\l Féreg r ilgná ke
l'eszUiI e.letereit t 

Szükseges mi nekiilIk is ú jjilsúiletnü llk, a ma. 
g~'ar földbii l, a mnp;ynr U:lekhül, a l1Iag)'ar mul t
bOi fli mndó, szent akn ráKsal, az eg~' Isten go ond vi_ 
seleSélHI vetett r end íthe tetl en hiite l. AMolt le lki 
ú jjliszül etcst kívánok uz un itá rius olvasónak erre 
az 19"O·ik évre. 

Szent-I vii.ny i Sántlor, 

MAI KÉRDÉSEK' 

Sempar reformari. 

f.: vS7.il1.udokbulI 1<1.cm lé1öd vc és gOlldolkM.VU. a 
rol y ton niivek vő za j é;:; Hz il'ún y llIegi !:! me l'ését Ic
hetelJmlllé tcvő kU!>7 . .i11l;:;ilg urra e llged nek kövel
keztet ni. hogy {d vi lug k iiS7.ÜbCn il lI unk. 

A7. em beri civilizúció, n tedllli ku hll ladás a túl· 
s7 • .fIrnynltll , e lllyom ltl 117. c mbcr i hírsadnlOIll ku lt u· 
r.fllis fej iödéIIét. Az er kölcsi é l·tékek harcu kíi7.d n 
maler inlis tll é letazemlé le tlel. 

Ebb~n II h nrcbuu II lelki lcnyezök én éllyesiilé
sét a z eg yházfik kéJlviselik. 

A mugfisztos fe l/Hl at 117. emben haladást 1<001-
gáljn, mcrt nz omberi kult ílfll fej lödésóböl - a tö· 
m egpszichológia iSlllere te szer i lll - II lelki hi ll ye-
7.ök k i lIem ka pcsol hll tók. 

A lelk i tén yezök m indenkori domi náns része 
II h it. A h it: vall úsos formá ba sÜ rüsöd"c. Az uni
tári us vallíls formid úba sÜl'ilaötlöt! hii : az önllla
g ábó l "aló egy I sten hi t arrn kötelezi II vC1.e löket, 
hog y j ó cselekedetekhen teg yenek ta nusÍlgot hi
tü kl'ö l. Nom nl. , nk i 1II0lldju" . ha nem. a ki a j ót 
e!<e lekszi, megycn ho n ~[enll )'ek ol'szÍlgábn . 

A mui idők _ n d i cső, de !<1.Omol'1" mult nUn 
_ megin t olya nok. hogy mi ndell eg yes unil.Ílrius 
csak n közösség cé\jill101, szahott , j ót s7,ubadu ,l. 
hog y cselekedje! 

A jó tllelekedelek mertéke nem nz cg yéni ér 
ték mór ö, hll llem n kÜ7)j~ !lég történelm i pnraJle~Jl. 
I~z fl para nCi! pcdig urrn f igyelmezte t, hogya \'e-
1.etésbon , 'uló t\ílhllj lo t t demokrllt izú l;i s : bOllll u .~z 
ló el·ö. A hnln dilsl mi ndíg II kh-{tla!lztódÍls <l r l;<z
tokrati7. Ill IlS11 bizto!<ítoltn. _ mcr t ell ll i-I lulii lha tók 
IIlcg a7. erkölcsi t éu~'e'l,ök . 

A hierll rehill s7.("llcm i nris'l,lokrutizm usu mill
(\(" 11 v ih nrt ki biró erőuek bizonyult, F~g~s7.séges Ol'-
gnnidleió nél k ül lI i l1e~ mnramlulld6 i-Iel. . 

Az élet mn1'!ldnll dó~úgil n n k purUl1c .. a : !lempCI' 
rdormuri. 

.-\' ... l II zO l1 bnll csuk nz e lh h'nlotlnk \'nI6sithat· 
júk meg , Az el hi vntl.,,,1 11 !!1.cllem rdsöbbsé~e o.ís a 
{,~(· I ('k"bI hnl{·konY!I{Ig'n ~ej lo t ik. 

u. e. XLX. 1. 
, 



1::7.1 igmlOJjflk cg r 1H1zunk szük törlóllclo ŐS iL 

Illlgy kvzöl!sége k éV .. l'iIZ.'Hlo~ reformjai. 
J!:r.ckct 11 gondolatokat egyhúú cletiiuk jchlll' 

ségt'i \'{tltoltlik ki _ :l1.í'.n] kllJJCsoJutbulL, hogy ::ij. 
m ell Dilllicl egy rég \'njudó kérdést dobott rd
:;zil ll'l: : lilurgiúuk rcl'ormjúnnk kérdését. 

Brről dr. Buros úyürgr - Ul'. el.ső nyugullUtl
zolt uuitilr ius püspök - mitI' J!I32-UCll megjelent 
kö,ds Ulcrl llluukiljúbull (Szcrt arl itsok stb.) r észle
rc,,"clI t;jjckoztn\ (193::1.) UgY;llI, de II felvetett kér
désoolI llCUl kimerítő. 

R lÍutllt lIITIl, llOg~' c)(c!őlt jó uóhlwy évvel meg
pcuuitetto egy JJllr lelkijJúsztorunk uuzgósúga 
.,Jiturgiúllk J'cfol'mjút", Hcméli, hogy" .. . rövid 
ülő Illuil Illeg fogulIk kezdődIli ti. Ulegbeszélések s 
azokut követni rogja II hin1111los lúrgytttús es úgy 
s7,cI'CneSes és kí\'ilJJulos I'cI'orm", (Keresztóny 
MIlgyetó élj H, fiizet. 19a2, K olozsvíu',) 

Ht u11110k UI', '1'61h György: 'I'örvénygyiijlemé
u~'ére is, ahol lll'. istentis ztelet l'euújére vonatkozó 
s7..abli ly közölvo vuu. 

Il yen e lőzmények u llin kívánatos, hogy Kele
men Imre hoz.zúszóllisÍlt meg több kövesse, 

.c:z II kérdés l17.Qubnn az "egyeni elgo lldolásoll" 
relii! emel kedő problémilt rejteget. Rej tegeti a Dá
"id 1,'erellc ]wr ídól koruukig fejlődött "htcntisz
telet- - kiiJönbözö formúinak és e formílk okai
Iluk iswort~sét. 

'l'uduunk kell, hog)' Dávid Ferenc m'i nő okhól 
rendelte, bogy "egyenes derek kal" úlljuuk Isfen 
('Jött és tudHunk IwH, Jlogy Lonintffy ZsuzslÍlIHa 
ilOiidsúgba fe ledkezése minő szokás bevezetését 
\'ontll ItIlIga utlill 1\ kolozsyári eklczsiúnkban is, 
I:;s tuuIlulI k kell, hog)' II mui kor követelménye: 
Ul'. uui túriulj liturgia turtalmúba mit kívÍln bele 
vi ulli és lIlIitúrilIs szempontból mit nem lehet és 
ncm ~7 .. ub<ld belepréselni, 

Ol va<lI' közbe n megjegyeztmn, hogy Simén 
Dilniel eg y to\'ábLképzőre készült juvns!lIlát már 
az 19a9. ~:i\' i fötunacsra "befuthatóuak" tartott. 
Nem, lIZ úJ.:' yhúznuk lI1\Íg ueUl ilYGn sürgős! A 
~~'o:s meg " ulósullÍs kiziu'ja 11 "tudás és közakarat 
Cl:\:: lI rCSi~l~s~.t", Az últalu kivant lendiilol a meg
k1\llu lwto Ido alntt ki kell, hog)' fújja a polyvát 
HZ 1I1'1lllyszcmek közül. 1', 

, ... ~C ell~,e n Iu~re helyesen mutat rá, hogy óne
ke. ~oll y \'uuket IS egy-kót emiJer IC!H]Hette It meg
val~!u~á~ teló - a lIélkiilözhetetlel\ körültekintés 
1110 (w.c~(}\Iel.. lIamur-mullka ritkán jó! 

:\ , htu ~gJa kérdéshc1 .. az előző an yag részletes 
felturnsn es u ""Ok ' " 6 ' 

l ' ' , . ,'" 1\' 1111 lat elVI szempontok 
JJ.!J«I, or~«h beullJtm>a né lkül lll. érdekeltek és döu
tCSf(' Ili \'lI tottak hozzú scm s7.ólhatllllk. Hcudsze
re~ é~ alapos tanuhllúnYba FOf.dalulldó össze ~IZ 
cgeS7, lIllYUg, 

"Külön kiemclendők egy os \'idókck s1..okásui 
nuw~~' ek, mcg\'i:Migi!\i\udók, ' • 

hel ~11lll'.1I DÚ lI i"l fcjt~'getéíl(-i egy toníiJbképzőu 
, l 1s SZC ~ '~I)O Il ~ l)kat JIIUnUnk \'ohu\ kifejezésre, 

111..011 IlIIl llHlll YZlk 111. egyes kérdéo;ek hitvallási 

• U. É. X IX, l. 

l'7.eUljJolltb61 való llllaJi-ddúsu. A hitvullá"ok törV,_ 
Ilete nem !lanyagolhutó cl eo"ellCIl " .',' k '" "b ' ~ eg)\U7.1 er, 
{CS Cll sem s Igy \jllllél II nagy hortlel'eJii kí:rd ', _ 
Lun {m]1ell nem IlleJlözhutő a""",." r ' , ' , ' C ~ . , ll. éj Ol e,'(' ' 1 1111 egyhuzullkhall , . , 

Az v ul6buu lUegengedhetetlen I. , 

'

" , ., , ' IOgy !I~. lwi -
IIl'HlS IslentHlz e (ll Ile leo"ell" " 

" 

" ZlgOI'UU!I C~ \', orma. 

Egyhúzközsegi gOlldlLOksúgOIll '.1," """ , , b'" lueJeu ... 
pesten IS pres Iten tallllcsko711S taro,'u . It , .. "I ' k..... \O,IO~ l 
11 ue IUlly pap O'l.olt IS eltiIrti U" '",' , 

. 1" • • ... s en Iszto d 
l'enuJe, .l:lJvatulos lepések is történtek _ ' .. f .... • !IZ Uli ' 
~Juscg .es .. nem ". réj~tlcllség mel,."Szülltetél'él'e 

Siker lIe~klll. A hIthelI .~7.aba{l ságl\, indi\'idualiz_ 
II~.US~ Illc~:m cl~gedlJcto meg a1. i.!>telllill<'.telet 
k nlso rendjere noz\'e. 

Egyáltulában nem lud tam múig !lcm ereliö 
o~iI~ ~~ni. uz.ynfej\iljégCII kiviii allllak, hogy egy
hUl'.l tOl'voll)' uuk olIenőre egy törtlilleli egyhÍlz is
tentisztele egyén i tetszés szeriut ,·állozha<,;sék. Dc 
nemcsnk uz istentisztelet relldje, hallem illlllak 
ideje és helye tekinteiében is mu!atkoztak teurl 
j;,~.er t elenségek, 

Az E, K. fr, 1920. Imijus 30-áu killdott reudclcl,J' 
ben utllsította a lelkész ufiail, bog~ minden cset 
ben ragaszkodjanak az "egybilú törvéllyekbell 

, ' , ' 
hivatalos rcndeletben es egyes helYi I'éui gralwr· 
latban megszabolt ullwlmak·hoz, amikor istenii,;z
teletet tartaui kötelesek, ue nom cJlgedte meg a~, 
eltérést az istentiszteletek renuj étől. 

Ezt pedig egyházi törvény 8zabályo~.za , A li
tllrgia kerdésének megoldlisa tehát nemcsak abból 
áll. hogy l-tól llontokbn foglalandó:lz elképzelt 
istelltü;ztelet egyes mozza na ta, hallom a fennúlló 
tö n 'ény (Főtau, jkv. SG-19ű4, dl', Tóth tö rvény
gyüjteméllYc) r enrJe lkezéscillek figyelembe ,'ételó
vel relldszel'cs tÖf\'éuyjavaslat készítendő, 

'Ennek a javllslatnuk állaMI/OS és rész/efes 
iudokolilsábulI kell kifejteni, oküt a dni' teológiai, 
hitbuzgll lm i, hihileti és tömegpsziehológini szew
pontbÓl annak, amit az egyh[lz törvéJwyé rúg 
telUli. 

Nem volnu figyelmen ki,'ül hugyhlltó uz lIui
tlirius egyház tanítÍlsa II IlHP és II hívek viszo' 
nyáról. 

A litul'giú"al szoros kllpcsolutball ,'Iln II most 
bz.illtén fclszillen tó vő egyházi énekek és úllckM,~ 
kúrdésc, amit szorosan eg~' beknj)csolalldónnk tar
tok a lituI'gin kérdósóvel. 

A IIlllgyarorsuigi gYllkorlutl'll _ miut lJiz.o· 
lIyílékrll awrt lIem tehet hil'ldkozui, mert ez is 
afféle önkényes kezuom Óllyc7.és _ lll. egyeteme" 
egy házi szcwj)ontoknt kép\'iselö fötllll!icsi út nél
,kül. És lI eIU is _ egyforIllU gYllkorlllt nw seJll. 

A liturgiu kérdése II lörtéuclrlli uuitíirius cg,\'
ház egyik hitélet i nagy kérdése. Azt II lIIagY/l.r 
u ll itúrius eg yhÚ7.l1kl'U égységeseu kelJ lUcgoldIlIlI, 

A illllgyn rol'szlÍgi eg}'hilz-nlkotIlJlíIlUYIlI klll)
cllolatbun llZ istentisztolet rendjére YOlltl tkozó sza
blilyok IIcm iíl vOlluttnk 11 \ön'óllyi szubúl~'odis 
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kö ré\.tc. J~z 11 IlIllgl'nr 1I1li!úriu$ egyl,úz liturgikus 
Cg~' lIcgl\ lI ck gontloJul1í l fcJtct lcn til Z!WlJ l'!a volna . 

,,~ ... cln'~rÁ'n i Cszl'c\'dclck M,L igazo!júk, hogya 
Jium;iu kénlé~ébcn jclcu lkcw ö~s~.c-viss~:lg 
Ulcg"ziinlctésc CS II ma i kor jogo"u lt kü\'ctelmc-
1I~' t" "ek IJwg \'tdós itú :<u rclté tlcuiH megoldandó fel
a dni ,;7A!l'illtcm is. li t !tI;i r 11 hi lii.k "rÁ'l'ség f lastrom
Illul !Lom hozlmlók hel yre. Oti Hem Ilo\"cll,áris tol
d07.glltiu.róJ. hnuullI U,l}ö1.-en:~· IJIcgoldm:ról, il tör
tCllchui ilzcmpontok útm utalú,;1I szerinti g~'ökcrcs 

és Hcm moder n nul ik;'.) i" IIlcgolthí"' I'ó l VU Il szó. 
A IllOtiCl'II I' lIdikúli~.II1 I1 ": II mu lt sutbnvctésll\'cl 

ilutokrn t ikus cs ol'öszakos módon swrcti megnI
dalIi IIZ elébe kcrilll kérdéseket. 

A 7 cgyhitt,j élcl _ II lélek nyugahl1út van ili
,'alya ycdclli, ó"lli, I.'I'Ösittllli, Ichill II lelkeken l.'J'ő 
i;;zakol g yn ko l'Olui - kö~.ö.';ség olIolIcs, vn llúseUencs 
cselekedet, 1111 IIlkotll1 illl ~' OS kf:! I'olhell Vifizik is 
vcglJe, 

A l'ejHidós öl'iik tön'éli )'o lll. cmlJeri köwsscgi 
éleL fej lődCl"cbell 11grási 110111 Ü;UWI' , A fejlődés \'0 -

Ilulúl lII egtöl'ű cl'ő~zuk IIlcgsziiutévol - II fejlődés 
a IlICglöl' t vOll u1 1;11 \'i~:,zlllw Jl c:,olódva nw!;y 
,-égbe, Palli u I'ei ! 

Dl', Túal György, 

SZERETETMUNKA 

Karácsonyi ünnepélyeink. 
Nősu,h'ctségüuk Budapesteu ka rÍlcson y l ak

c iója javlÍra SZéjlOn sikerült "ú;.:ill' l I'olldczet! vitJz 
,Y yiredll Oé7ÁliIé f őtit kúr irÍln yitlísil\'ll 1. A szegc
urok részére összcgyiUtött pel1z és szc l'ctctl.ldomá
uyokat Barabás lstdlllllé lJéuztá l'oS oszlo tta ki 
dec, 20- 23, na pjaiu II Nőszö\'ctseg székel~- búto
rok ka! be l'ellde~.ctt I'zcII helyiség ólJolI, Az UlIitíl
ri us Nőszö\'otség klu'ácsollyi v]wiójúl'ó ! és mUII
ki/jú ró1 szó ló clszú molúsl la pIllIk korlátozott ter
jedelme mi att lll. idei esztendőben IIcm tudj uk köz
r ead ni. uzonbatl g Olldosk odús tö rtént arról. hog~
az l1yollllt\tú~ban , millt Nő~zöVQbcgi Értesítő mc"'
jc1(mjeu s 1I7.t olkilhlik 1I1iudawkllnk. akik HZ uk
ció hoz adomúllnyul jú rultak hozzú. I slolI aldia 
me~ IIss7.0n~'lI ink lélekből I'nkadó kzeretetnHlukiU{tt 
s flZessc mcg azt a sok gomlol. lül'ödést és fú r .lllt 
súgo\, lllely~L s7.cgúnyein k Ul cgBcgítéso él'dekéb'oll 
magukra \'a llaltuk, 
n UDAPEs'rEN 
a K OIHí ry -utea i templombun dec. 21-én kurÍtesoll\-
fa ii nllcpélyl rcmlezclt II Nös~.ö\"(:\ség, CSllkllcin 
az összes unit á rius j.,kolílJ> gycrllwkck találkozója 
\'olt el. Il. hnnglllato~ délu t lÍ lI , Imábun és ének ben 
emelked iünk n !Izerctet ünncpén II szeretet At yjá.
ho7., J é7,U'; !;z,ile\esl-röl !;zóló bibliui reszt vitéz 
N~'ire\l }' S~.ubol~s \' J 1 L gimnnzi>lta tan uló olvasta 
fel. Gyermekeink közii1 !:lzuvalalokkal kokan ön-en
t1ezteHek mog bennü nket. BnrabÍl!; htvilll [el kó"7, 
l'1.(lreteU<lljes sw\'akkul kŐ)lzőn lo meg !Izt az úldo-
7.utké,,7.seget, amivel II NŐf<zö\'et~cl!' és músok i:'! le-
11etÖ\'C lotték I\Z iinnep(>lyl e" czutim s~.egén y g yér
Illekeink re!lzére uj{lIIt1ékol osztottunk f<W!. 
It üDl\l r~ZövA SA R Illü. y EN 
II kll\ l, lol1lbnn tln:, 20-il II tUl'tollak I'OZ~J)en sikcrii ll 
kl.lrú'!KOll y fu iill ll('pt'·lyl. 1 1l~I~CIl Ill iuteg)' hll tl'a n 
l,o 'el'lul!k, nagyrÚi.ziik iskolÍts, jollJnt Illeg sziiloive l 

( gyü tt. 11fr6 Ln,io .. le1k~ .. ~, és fel eségc nng\' " .. ,ere
tettei készítették e.l~ a .knr(lcsUllr rn iill ll éJ)~ l yt !I 1\ 

gyermekek mcgllJll ndékM,lItlúhoz ISzii kségc!lck II 
hívek njúndéknihól kerill1ek öss~.e. A,7, iinllélJl!lyen 
"zép bC~7.é ll e t mondott ü ""úth Gilhol' V I. o, tn
lIu16, S7.11yalntokknl szerepel tek: i\luk6 P ill. Beré
II)- j ,Piroska, iFj, Ormos Pill , C!:liki Er1.Si, Mak.,ll 
E r 1.S1 tn nu lók, SZllkÍle~ Mnl'git tnnu ló imádsi/"ot 
mondott Bes7.édet Ilioudott ll író Lajos lelkcs:té:; 
1,'erCHoz Jó7,sof közpon t i Illis~úói lelkés7.. nki a 
gYCl' lllekok figyelmet cl::~'h:h,\I nk ma g yurkit li pi
henőjél'o h ívta rel. 

KRÓNIKA 

ItAJ)IO KöZVE'l' ITl Is tcllliszlcleteinket Ko
IHiry -u tcni tellllllulllllllkhól 111. III:ibhi itlö llouluklHl 1I 
jUllnur hó 21-é .. d, é, 9 órnkor 8zolg.i l: Barabá s 
[Khlí u !élki'sz, rchrmír hó -I-én II. e, 9 tll'1lkor szol
I;':il: S ztl n t-I v li II S i S;illtlor lelkész_ 

U, r.;, XI X, t. , 



HIREK 
l.tl llIlII !; oh 'tl lOriillllk Istcn l"l li i

,loU lijl'IiZ(cudiit ki ' linUllk. 

. 1 ;:l<~ U V ES IIIVE JiX l"-:NEIi hely· 
bell és \' i tl~kc lI JI kllr;iesoll Y és 
újc\' :dkllllrl:illli l kii ld iitt szives 
j uk i n illltla iké rl CZll tU II mo ndok 
Ir:il:is kiilizöll clel. S k Í\':l llok Cll 
is _ CSlll:idosfu l cg~' iitt - Milld 
u:nUokll nk m lmlcn jót :\ uoltlo
ga blJ )lag~'ll r Uje ... ztelltliire! Sze· 
r(' letl eljcli il.h ,ö:t: lel l.l·I: .JÓl:l 1l 

) li kloli /Iüs/liild v ik:i r h ls. fe lsii
húzi tag. 

j(c lcBl cn néln .,I.tyhúz ki.izség-i 
l!'UII cl l IQ k Uli kll I _\ 1 II /.t ,l' JII'OI'!<Z/t l-t 
Konnúllp,úju iri, ki r, i"űkapitúllr-
1!I,JYl.U"s~é Ill" ' ('z!.· ki, i\ l ug'1I1O k i
lillllt' j{.~t' :dk:t!mll\),jl i.b;r.i rltl· S1.\l ° 

/"I'tetl('l iitldizöljiik . 

E.t:'~· I I:iz kiizségii II k II öl.gyÚ lest 
ta rtott ,k,'. jj-CII. 1Ill'I Yl' )I elro
gudtll 111. 19~O, é,' i kö!bégvctési 
előirúuyzlltoL A-I!{(-lI/el/ Béb) (.:ty 
húzkű~, ... cgi ,'I1);~-rollkc~.(> lő gOlld 
Il ok ,,~omoruall itl!:lIlítolta !lH'g. 
hogy öl('~zle!ldó~ gOlldnol;i l,mH ' 
kiija :;orúu ez. nz cl:.ö derit'iles 
költ"égn·ll·s. !ll('!.l:ni'k oka IIZ.IIII
han lH'm JI hihús guzliúlk r,dúsha ll, 
hallem az ('g~ol){IZilk;lt il" lIeh('z 
helyze I ~'lé itllílo hcruluhúsi hoz
~.1íjilrll lú ... Ilngy ö";.zegt!hell kerc
seudü, Hin·ink nkkal' sietnek cgy
húzkö~~égiillk seg(l-icgerc. ha 
eg~'hiJú adójukat fel 101',ólítil"ok 
hc\·úl'úStl . sii rgelé"ek es hehajtú
Ii!"!k .uélkiil ]lOIlIO~lIn é" idejéhen 
rl~..ehk meg, llIl'rt. l'zzel sok adm i
Il i~;r. lrill'i ó" költség('1 laltal'Ílalwk 
111"1-{ a'I.o '·,~I\·",:-iúllílk. A küzgyül~s 
l\o Kehh lflllHes idtul mc/-:' koUi)· 
k,'p]1(,lI elő nem kcs~ít('tt 1I1C:.( \·Ú 

ln""olllll kitnto1"llllk rllc/.tcrö"ít{'~é
lIek kénl{'sél plhalnszlol l tl. 

Az uuitúrit ls rCll iliírük "lIllú>l
~rköl(·sj. okl:!(ú ,.iIt tíz CS".ICl~dí)ll 
I,~l"ll~zt\ll \'l'g('~,t(- .J/íZ/III !I l ikl"'" 
I l\lspij~i ~' ikúrillsllllk. )fo'i l ltd
'('llelhk I}ct(' \'t' hl'liilh' ,,;cko l' riJl
IltJa,','" 'TO"', II adt:! ú, '~,I II III 1':1-
k:lkort !ol :! I:('nd"nc~l(ill'l II n il[,
r~lI s \'nl,b l s~1 higjai IIkt:lI:,~il l 
8znlf-/J"lII/!/1 SÚlIdo r lelkl'<;~, iillk
rI' hl}llI; Ih'. éliá,~,<.11 H;lIldor ft 
r ('n llol"!>(·/.t !,utl llll(,'I li rölwpitállytl 
mell'J;!'hnllgll 11-\,\,111('11 kö"zi"ite 
"',l'~ h('lvl'r~"~7;h-llllős pii" llüki 'vi
koHl'lll"unh. ('I'\('k e,; l'" "re,lm,',uvl''' 
It 'l.e"zl!'III!V,,- III uli ru \" i" .. "u ll' It i;1 t ,. 
IlUl!lkU"~llglll. v 

I .Or" <;si~i . Gáhor : (Jolldolnlok 11 t! \o.t1ugaht?1 l', kiill y\·{-t a~. enIe· 
) ~. K:~:. ''''l:''·ny ;o.IugH'tÓ k nr il l'~O 

II ~ 1 ,,;r.'olm,ahj~1I rlr. "' i klo"f'r JitIlO~ 
ho!. Ih-kap 'SIlU'I·ll'n. Az l'l·li-kl'.~ 
l"Ull~lI ~HIr'OI! l ,'ellj.:"I;{· rl kUI/hallí 
;~ ~1tI>"z l /, lI uz h,lkl'~ ",i Ilh'fll' ,,', 
uall, .r <I 

, 
U. I·:, X I X, l. 

Biij li .i hit:lto t tar t u nk K oh íu'y- F . t t" 
ukui tclll lJlolll lIUkuUIL f. év i feh - k~r~kn~ltl,~I:JI I~~~~{I\(:"\~~ eé~~~.(·Jl·,"a' 
1"11,1' I I-lő l múrcius 17-ig llIind'jIl r l k , • " 
\ ';1,;;'11'1111)) eslc lj órakOr. I~l'lk'.. III 0:1 ~II Illt'tdlÍvluk. A húziu'lz_ 
1i~.cil1k rdvoiltnl tcljl'"ítt.'nck ';7.01- ,",tOIlY1 ILs7.ld P ~l h ü I sh·ii.nn~ 

on holy "Jrino"1lc, 8,,'k"'y U": 
gúlnto1. ";llUt·lk\Jtli~~ fötill'llya: I ( k " "" " 
"INkiifjdck 1Ul'y J .~l e /llI('I!" 12 :t~,~~lh°>lll'~k '",":.1 Wtték he. A teim 
C \'~) .. ' I'VO' • Cl"(' Ut'Z .J Óz~cr IA1-

OJ" . :'v. k""1- relw 'l, [' . " '-
I I 

'

" " ' t' ,', " ,. ..... zu tllI~a UIHIl IU.>NH~l y-
. o r IC ~' #.0 a li lll' ;qflrO \1- I!'YUJI:!:"t r'>IHIC7.tck, mely 'r 3ű 
\' illlk .. A I'ClldÖr.'iCJ: és :1 sujtó" ,'í- 1).c llJ.('o~ .. r " IillI.éIlYl'!Zétl lIlc,:;",: ... ,. 
lllell dC(:i'mcuer :!'l-éll l'I'II<,kl'.~ eló- fIllIl Ill'lllZét J"" :'~ " \ , k" ". 

" 
l I l 't , ".. .' n'n. .' l'g °UZé_ 

lU IlS nr o o ~Ull ISIC}II,,:~,tele t c lI február -_. 
Hilsz énekeskönyvel ndom:.í- Sozcllt- l vHnY I ~ú I\.lor 1 í.'l ko~o ~~~I 

ny07.QIL s~,egénr;;ol"slÍ. dc jóe.\óHh'- 1.111 bzolgúlutot. e.z 'I.!g-
lI ulclií ull it[u'iu" grerUll.!kéiuk t{I ' :\'e vezeleli th' fordu lók ko' " 1 
mO"luá,,;i; l" u }{(llÍli A ' (I,'l,11 Betu okI. --dluuk l\ o - U1.0 t " "'''II, ' 3't '",)'~ZU1. eszi.cndó\Oel e,-<razdll, szk". :-;z{,;r.udos "",[·"kt','" ,_.. '" ,. tr .. , ... ' • .. v . ". '",Cll >lZU élett So" . 
1"e n:mc1. Jó~-;ef I clkés~. út,'·:"II1. :;..tu- F 'III"~tlll I' , cnnu" 

, • o .""' :, t: 1l ~~'e ul\ilúrizHlus 
mcs IClekböl rl1kadó a domúllyúél"l .... l. l'Ih: lIIl ,0m,cl'o éi> 1f, ~O "Icjé Jo 
rogatlj,l h:"dits kÖszö l1 ctliukcl. ~IOS 7.SiglllOlHl. al'. t:I~ö enlél~i f~~ 

A Ko nfcrCllei:is '!' it hor a '1'1':1 i Jl'dcl " IlI '.o:l Ilo~l .. g~'UI' _ unitii. r izll)lI" 
lwlll"ercneiitL feh l'. 8- ll. llllvjai l1 IHI.'O· Jotc"~J f'. I~m l ékez(-Uikcl 
ludja, A kOllrcreucia a l/áu(ll"Ií és ~z"l:ctcilcl ,ól'Ízz iik s lnIlll ll kbal1 
juJke kúr/bét veti föl és Iltit'olll 1:-1 Icll·lc\,(,llltjük, 
clűaditsbao fo/! lu lkozi k uzzol 1\ , A -" emzoetek közötti egyetértés 
pro\)IÓmúval. Az c!űadl'lsoklll d, u~ 1J(:,~cs;,,('g ~ze~lellléllek elő<;cgi· 
u, 5 ó rai ke~,dettc l ta r !júk rel II'. 1(':.01"01 JIW. 14-,.111 111. islcutis'l,lc-
8-lU, najui ll , az Unit á ri us hli~z· I~l(oko~~ tClll lllo!lltli ll kbHII mcgcm
szió 1Hz g yiilckczcli tcrm~hcn, Il.'klJztuuk. A swlgúló lelkészek 
A bl·rejező islcu tiszlclcloL ll-én !t·loh·u,.túk dr, COflli",h Lajos vi
d, c, II órako\" ti pes tszcutlő!' i nt'i lúgszö\'I}lségi elnök ü{hözlő le
t1uitúrius tem plomban, UJ.:"yauotl "ulét, mcly jó hatúst teLI a hi\'ek 
dél utú n \'a llil sos ii u Hcpélyt is kÖl'óbtlll, 
rcnt\e1.llek, Részletes miisol'l ké· He n r iod Lajos s\'idci lelkesz a 
sób\) közölnek. ;":~ I ~I 1,(!t~.özi ~ óual"{tt.súJ."! Eg~-hilzi 

A H e ltai Ga spa r Bihliakörben \ t\lIg:;zuvehcg fohlkara karil
II biulillól'úkat S~.cnt-,,-illly i SÚl l- CSOIl)' elólt látogntúst tett Buda
JOl' lelkész tO\'ább folytatja jan, pestell s relh-l'í.'<;te .I6zal/ )liklós 
1;1, és 23-én. A fe bruill'i i dőpoHlo- pii;;pöki vikiÍriusuuknt. A rilú:;
kat a~. istentisztelet i sorrcu<ldd Sy.ő\'ctség mllg~-al' lanúcsa ülés(:n 
eg~-üttescn közöljük. minde n hó- l'eszi ill k ről P ('T(>l1CZ J ózsef lelkJsz 
uupua u, Érdek l ődőket ~ú\'escn Iii- velt r(!sz\' 
tu nk. A JUag~'8 r Egyetemi es Fű isko· 

Az E rdé lyi Fér fiak Egy eSii lc te ll a i Hallga tók Orsz:igos Szö\'d
IIz19-1O. (nTe ,.l~rde l~·i K ulendúl'iu - ség e a karúcsonyi kÖIl~'\' I)ia cl':l 
mot" bocsittoH kö7.l'c d r, Mnkkai két ú j kön)'vel jclenteielt IlIl':;, 
Lá"zló fe l elő:; kiadúsábnll, A biuo J\ l ill tlkeUö kél fialal e rdélyi U!tI 
lionl kiúllítúsu lIl iniaLür kis IHlp- till'j ll S í ró 1II11nktt jJíulIk músodik. 
lúr .~ ok unUúri us Yon alko~.ilsL flu'- dc első hu da pesti kiudúsn . I:Ial<i z.~ 
tulrnaz. C íml upjú na k ra j za 'l 'i nó- PCI·CHC. cg rkol'Í naKylche!segii 
di .Lantos Sebc~lyéH Cl'olliddá - mészköi lolké,:ziink h ll ln hna~ pro
nak éim lap j:, utlm kesztilL, Az fÓc iitja " Hög Ill a tt" lIlosl jnt cl 
eredel i 1554--beu l,csziil t Ko l o~,s- IIl1Jgórdclllclt fig yel met I,cltve a 
"úI'on IlZ llllitill' ius H eltai Gá '< píll' Hngykö~.ö ll séghe7: ó.'l II gyall i ~J c jll,~ 
nyo lll dú júuau . i\l ikcs Kel emcn /Jözödi Ú ~' iil'gy f iaia! í ro cl,,;v 
1719-lIell szeretett llén.iéhez í ro t! Hlu nkiljn: "Székely hlÍr.t)a. ,:' , A 
ú jesztendei köszöntése ,'ezcl i be il köuP'ekct olvalOói nk Itgyclme!tc 
szii"e !!, rés~.t. !Hely l Z il lusztrált ::j{ud j uk. 
kis székely uél)(lalt közöl. Kű~.ü-
Itik egy-egy Kl'i zlt J ÚIIOS I,Ü" t)Ű
Idillk és Szeut-lvÍl ny i i\ lj ltú !y köl 
tőnk lo-ü.i!ó:;óből n dó, A nrlp!in'l 
El'dely kóte~.cresztendós honoló, 
giilja zúJ'ja be. A l'OIll I/Ú" kiúllí
lúsú kis .. El'déb-i Kall.'lulúl'ium"
hoz ,,;ZCI'ctel tel gmlll lúl u n k s :I~,I 
oh'(l!<óink szh'elO ri!!,~· ('lmÓbe 
ujánljnk. ,\I"<l keltő pen!!,,;, Illcl)' 
jóléti célok.ü !<zolg úl. 

Egyetemi is t<,ntisztc1cfd nk ,.0· 
fozalúlmll jal!. 8-Ílll p,·tltó Ist
\';"111 lelk&;.~, prélli kidt. ürömmd 
jl'~~ezzilk fél, hog~' lIW~t ,,'ÍIr 
3(j-()n, kCtS;r.l·l· (11111)'illll ';l'll'lll .. k 
I1WI,{. millI H kgdsö ,,11;alt)rIlllla1. 

VIDÉK 

, 

" 



, 
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• 

, 

l>t.i lill;i"ra. r 'j 1IIUlllwll!·I~'(··1l ti> 
!'l'b,>sl·jl'" h,lnl ,-\"1t7dug i.ldü"IH 
ki·dilk. 

Dr. )IIU!!,\' l"t'rl' lI t kllllo~\'ál"i 
,ir'\il"zNd iilnök hi\'iillk(>t. Pl",!' 
'- ~.(·lIr('I"7~"I·'I,t't 111(',C'.\'(>i "11 1'0:'\ nol
gIII"IIW"ICl'h'j· \'iitu,",zlottn IIlI'g. 
:-\".('111 t' r yi' hl' l l k i \,,',1 Ó kiir. i jotllZ,C'1l t i, ~ i 
.. "nkcmhe r' w ·tlí' IH !Il' pg,' ik fOIl 
tos I,(>"tddl~ki ,'úro .. ,Iolgui i l"" 
1I)'íjfl';:[1 1. i\;lJ!~' "rfol{lalts(t,lru cl lc
lll;.''', ('g,duhi 1('1'('11 is r('IIH'tL)'('kcl 
fií 7.Ü II k 1U'"r "7.C 111 (> I'.l'"l'beli U11l11-
k/í ~"üJ!il hol'. 

Br. OS\'lith Gáhor h.ídrt1 C'.d:i\'it 
",idlt'!yi [l1'f'"bilt'l'iillkcl IlódtJH'7.ö· 
\'ú;:(ldll'ly ,'ú r'o,- taml('snokú\'it 
níIOl"zlol1id( lUCI!. S'l.cn1j<,tt .. r iill· 
I'üzöljiik. 

J. l'vclcl hOl'.ott lj "oi"hl pJ!vik 
"zÓn,.tIWhllll lnkó híditlklől. Ké· 
hliny 11I011l1all'(·<;;,,1 kil'fll-:'utllluk he 
liill', ho~,I' milsol, i" II1lIlI,m.s"nnnk 
r!'1'O II IlnllATa: ll. lo\'élíl'Ú" nrm 
l,rll,\'c rClIl, Küs)';i)lIőm II leveleI. 
a mil'cl IIlt'giil'\'CIlllcztet..t t, 1::1 1 II 
jl'l{'()lll'lI é" II ,iiil'iihcll i~ ll WH le
szek, hOA:,I' :.:',w'!'lHrkcim Itlcg-ta-
1llIl,i(,k 11 lll; hihillk{'!. mNt m úsl 
li;!)" .. em IHlIwltJk IIrkik, e;o.ak czt 
é" s;"{'I'cleld! 1f<!I'11 sCA' ítse, hog~' 
n 111 i derék hlíll,\'Ú'<)'; testvérii'Lk 
\'I,lóril i" \'últhas;;n ígérclét. 

lJulIllJlIItll jon jlllllllÍr l -tól kcz
clödő,,1L 1IIill(l(' 1I I':lsá r llH!J ;;0.11'11-
li;:'1.If'If'lel hlrtunk il temploiU 
um I, h o~~~' hi\'cillk Il'lkié1clét job
Ilnl' s)';o l1!' lílha!li'luk. 

A hódIlH~Zö ,,:í sű rho l ,' i tCIIl,Ilom 
OI'A'(l]lújitnak "ílljnit II \';I(L'rh(lho, 
rú folymnilll e!rrk\'iridlúl.. /JI', 
Orl1lQlI Piti fiiOl'l'M, HZ egyhlí r.
kÖ1."l'g- g-o II d IlO k fl lui 1'0 II1S;"'-' ziil \'ell 
1wngő .. kiiJj"cgA:el mo .. t uj sipo' 
kat helyezte!c'11 cl 1\1. ol'gonúhall, 
1IH'I?uek h alLg.iIl, mo .. l újra z'égi 
s't.é,)i'H~I~élwlI d;(''«'I'i ai', I -rat ti)'; 

i',lél1ti~1.1 cl l·l ,.kel1 lJ()ro,~ A z'oll 111-
lIítá II g~'\ih'ke1,ct I,Ö~.;:~,eI'Ctcth('1I 
illlú kfllllo l' u szaks;"c!'Íi "t'7,cl\' .. c 
IIwll ... lt. nr, Ormo,\' Piti J,ro1ldnok 
,~zé ]1 nl l ullli](\~'a \l(>ilil!' hiz()II~' ~:'l g:1 
'Illunk. hOC',I' 1\',. é1(i\júl'ó, IH'nlt'~llk 
:1 elm l'i sl·I\'~I'\'('I, hU!I('l1I ado
!!Iitll~ ( ,~ú"~ol {,~ pl' ld anrlt',o;"1I1 "yol 
J..:';',I /I \'(",-,' ll'li"I',' hiyotl 1I\'új ki)-
n:;lu"'II, ' 

IÜ:\'sk('m étCII ,1,·(', :!4·i·1I bu'loH 
II ]'\' H("WI'!lOS)'; t li ""Ill ('I!Y hl' k :I ,W~O 1 I 
i~'e1Lti"zlell'll't f,'f>f( 'IICZ .lo1.';;(.f 11·1 -
k('"~,, ~~ Iwll'lll'li I'~ kiil'lll' ckhl'li 
hí\'Ü llk .iu ]' lIlt a ~, \ ' 1' l1 .. z(alü1l0)';, 
lncb-rö cgy "7;(0]1 n"1.t a!tcrit Öt 7.i
(,d,; All[\,.{'Sll(o ki .. küllr'-·ll'l!yhúl,l 
unilúr;"" lluh-, 1l~- IIf{I1ijn " t(' .. I\'(;
riiuk rl' r. \'n lliL~"1 f(·I{'·.('gc adom,i
nyozott. A)'; (,Ido/ai M ('~('lel(c, l,' 1 
iilllllaJ,rúhun 1101'11011':\ jll\nlmúl, 

DUIHintúli kiir1clkésziink TI a I" 
I Ú k G\'~a kHl'Út'Son y cl .. ü nupjúll 
PolgúrdihulI " rl',likúll l's oliztoH 
úrvut,,.\I)I'úl, .'\)'; i .. t"lll i>;zü·lt'! \,(0, 
1!('ZlÓ\'I'1 :\y, öi'lsi',clrrii1t hil'ck !\l(" 
h'glllllll{lI 1(,\'('11)('11 1II011l11"k kö
f;)';ijnelct t!J.;'~' kori pnl) juklluk, Jó-

~:," ;\likl{, .. Ilii""iiki \'ikilriu""ak 
Ilki a ATiilt·kl'Y(·1i h:,y, 1'I'II In-i,I(, .. i 
kiill<;('l!ei hI'1",7oo ,'('llgŐq adom:'Il1\'
lI,nl ji,rllll honi!, :\l úq"dIlHP;ÚU 
Bnlatollfökajtil'on llrl;diki,II, "h,,1 
(s:d/íg; hi\'cink j" !1Icgj('lt'nl<'k, 
(;7-cII \'f'Il('k r(;~zt 11''- i ... trlLli"zh-le-
1('11 {." :14 ,'ll ""I!('k ÚI'\'l\!'ior{,I, I(i;, 
rüHiik I;; Iwi llíri" .. , 

,.\ l-i:isl)Csti kiirut .. SZI·g('lLn"wn
do~ó AdvltHinygyiijtő" köB,'\'!'!:"
kcin az 19;m, c,ben H k(;\,(.lk 'lŐ 
i;""')';l'gék folytnk hl'; ö~\' , R ('i ll PI' 
1,,- lI é 10,50 P, P (;tl'l'fr\' (jI',- lL'" I'~_ 

P. BodO!' L. Bm'ah:í" J,'" tlr, 1'1\ 
tl'!'rr~- G~', ('0-6 p, lIi,J('gk\lli n nl' 
Kohajda J.-II(~ ;l-!iO p , No \'olhn,' 
B,-né ;1.- P, Bcnrzt>,!i D, ~,f;O -p 
,1,', Swl.lú T.-1I1·, Tóth P,-Hé 2,:;0 p , 
f>~[Cké f; R, dtb, Rzől"· I ,, L ;ll h úl'dt 
.\,-lIé, ü iLl ~r. Sullui O\'.. Dén('~ 
F " 7,s idi S_ 111\ 2.40- 2.40 p, I((wil(' ... 
T, 2.10 p, C~é,'s r. 2,- p, (l:í~l"h 
l\f. 1.80 p, Rinos D, IllO p, B .. r!n -
1:111 r. Ö)'; \ ', ürmö!"'i,\' S,-né 1.:;0 p, 
Fl·kél.l' L, lAO P, I<;!űkes O .. l){'\'n 
"úI' i E" Jfidcf!'kllt; T,-JI(~_ Pnla!( 
fah'; L" Gothúrd T" l ,20-1:W p , 
SZP'llt-l,ványi (:" , .sO fillél', (' iP I" 
IIyi T.-lLé -,{iO rill{'I', 1{Ol'f;is T,-lIé, 
Den::",- A,-up., l":1,'k:l'i K, -II(
K lo!;"hir L-né, Pús)';lol' I. lIé ,10-
40 fill. H úlús l: ii"úill{'/ u HlCf!'\','IŐ 
L elkeknek, I'dcrlJl OJ/·drt 

ERDE LY 

Az l'lIitárius Kijz !öIlY IIwgelll 
lékc~.ett .I6ml1 Mikló~ pü .... öki 
"; ká ri u" het \'ellf'!lzt {'!I( lős '1'l.ii I c
tési ';dol'llulújúról ,](,'I'('mhí' r i 
... )'~íl11ühall '" ar.! kín'mja, hOltI': 
.. adjOli a jú T.;;II'II m ég ho<;"út id ö 
kön .it Női (' .. ég-é~z.;;é~c l. hog\' 
g ,\'Öt1y(i I'Ü lIluuka mC1.~jén m l'l! 
l-ok ballért al'atlll1<:liOn:l;" un;ti!
r i ns ln; ssy,i I) , érdek {. heli ", 

Az ('!'( lély j IJ ni t.íril1S KiizWu \' 
t', ha\'i s?rm l';!!ke! tol'ilhh l'lI i~ 
nt'l1czri!li Pid \'~ll1í, f;blHúl' S7;(>I'
k('<;zti . ukilICk !1lul1kú"slÍU:ll I'!ldig 
i, kÖ~mégclé.c:cdés l'(' ;:.wlgít1i, Lu
"!llll, II)Hlt i'lZállllíhnll il. ko1M,,\"II'; 
KI'I"'i [',j"úc: f,' ,'e;;; kii)';I{·s.· 111:111 
11)';1 icleu!cliiik, hog" /1'" ('t' I It~!~'i 
n:i\'i ,1 Fel'cn~ 1':(~'Y!et 1 il kin' ,~~,(W
k"'S1t öi mllHkaldil'{'1 (II', F'ildw r 
,J;'tllOl< 1('01. ilL 11(,1' \'1'111' id b . il1c
,~I'i,("/{'t! InnjeleHlés('k alllpjilll 
IIll'g'úllalli!,in!" hOl~T a "z(' I'kc .. tttíi 
til''l,lel lo\':'lhh1'<I i .. BC'II,')';I'di Plil 
\ul l (l~hlllill' liliin el. mít!' WI .... Jt\'. 
1('1 litk;'tl'i !PCmlő i t d r', 'Pikk"I' ,J;,
li O" r(l~ja ,·égcZ1li. l\! illdkt·\tiíii ik 
nlJlIIkil~"I\c:ill'a t(l\'ithhru i'! T .. II'II 
úl .I:í<:út j:';I'jiik, 

Dr, Kiss Elé k eg~' h itzi flijl'gyl,ő 
l1L i"'i:(.iói lit in sO"ú" lII('glid oJtllt!n 
ka ;r.iil\'iilg\'i t::'yiil ckc~ctiilLk"l ; 
PClt'()~"ell\'1 (,s L Ulléll\' -Vlllkil11t, 
El,ihbi Iwl\'('1I JP'I'I'(>lI,~ Bt, la, uMh
hin :I mosi lcoló!riai !J l'o f<,sQ7.o l'l' :" 
ml'g\'illns7.!ott SimtIl n iltl;"1 a 
11'Iké"z. ,1\)'; '(T11if{II,iu" K (;;"lün,I' 
n)OIllÍln l'eljegyez'!,!;k 8/11.-(1 Sü n · 

.1111' 11I1''''II~i "" ,111.11lok tl<l\'iúl0 1",-

. y.-"li'hM a ~sil\'iilan'i uniturill ... uk 
1'1 ~"P~A' t )wt etl"1! ii 1 nil Il:Y 1'11 <101.,1 \ 
\n· .. Z"4'A'I't. .. lll nll.',i'," hí,-iiuk i;~'<1, 
k4· I,!' .. ~.t~·I1l'k k!"1 "1":t1nl(.ki,1 ri1 ... ·t i 
1'10'11:171 H,lóhn, H7 .. i 'lllokhnu kifl" 
j ,')';\'(' lIlIIlyii, h'~z, h"I!S' ,'gy !')ty 
"~('r\l 1I11,'~7,a ll !()~ .... sll'édiuk, ki 
IlI'k:l ... IHI-t'il 4'~a\ildjll \'1\11 ll~ 
('gy k., 1Il'1ll tlh'nt h:I\'i kl·It'~ .. 'r 
I,'i maximum ki"'('''I'Ihöl W l,'i( 
riz,et "r,:: ~-hil)~:"u1ak akko!', :uuiknr 
mll>\ 1'·\'!Htú .. ok Illl'gh"I" ll ják II 
hu\' i ;t\lO \:00 I"i t. ts 111('A'fii',1'1 i 
",1:0' h'i hijilll , X.l p"'~.:'l1n()S h i\'t:ink 
(·d 1I,\I)j" 4..110 kl" 16 PI·, ' <.!:Ő 
:pllro" Il'sl\'itl't'inkkl' (;1)0 I~OO 
k h, :..~1O ]leugö hú II r it '<''-f'I k<! 
70ft- HOll kb, Z;l--t~ p('ng6 -
t i :-;~t\'i:-;('[őké SQO- :!IOO lei kh, 
21f- 70 lit' I LgŰ, EJ,r~' hi! Y.1, iiz!"'gii II k 
heil. nhnl :,:. 70 I,öi',ii tl \':il1n kozik 
1\)'; "dófi7;{'tök "ÚlIJ1l1, l'vi 6G_ 7u,()I'1(1 
Idc" :-;úL11lw lúst lIIulnln nk rél 
kh, 2001).---2-100 Pl'l1 ltŰ, "ar,::yi s adó
fiz('Wiuk l'dl'lIkl'nt út!agban t!,'i 
('Z,'I' h'jt kt.. ;10 1'('Il!:tŐ _ r;;"c.l
,wi" F:r.t'nkí\'iil :l I'lIu,'ki;'l\','iink
hrl1 ,illOO----.olO,OOO !f'.ii~ t~r.iedŐ nwg--
1l.i{Lll[Ú r.; ijss;"e!tC't írunk hl' 6\'cnle 
_ kh, J:,O_ 1200 JlCl1gŐ," .h ÖUllla
gukhnu hcs'!,é(lc~ f'únllok szcg r e
uí!f'i>k mcg hi,-cillk köúil n7;Ok1ll. 
ukil, !léha hauJ!(I" ,;zówlI zltg'olóll
nall 111. (-d lIégy Jlt!IIA'Ö llIillimúlis 
mlúl('\wl' miatt. 

B cnczédi P á l : l~rk(ill's t all n n ;
hirius rri')';Ő\lOlI lbál I', lanköny\'C 
II VII. I:(jz(·,,; .. kolai t:luulák ré
"Z<! I'!- meg,ielt'I II, :\hznkiljlihan 
!1IC',:níllllpíUu ti \'nllú!l ~f: crkii!es 
\'is)';on~'IH é .. atTIL 11 kö\'ctkc)'; lc' 
lés r c jut. ho/! r /it; \Il1ilúr;)';ll!u<; ~" 
II 1Lelnes l'rtl'léll1 heu \'cl! crkölc:;;i, 
"{oA' kiizi iH ~,a,'nl'Ú tcn\'CZŐ Hinc;;, 
E:~yhíl:t.; i,'olJu lmllllk szol'!:talmas 
Illllnk:'t"ú! új köny\'e mcgjel,'nc~é 
Hlkllll1lúból S:t.él'clettel ii(h'özH1-
j li Ic 

Az erd éb ' i lJn itlíri ur. NR IJ!1Í r 
19-10 é\'i s)';(lllIilhnn d,., Mill6 Lő , 
I'ine eg-yhú;,,; litkúl' cn[eke'l ('ikh,t 
íl'l .. Az Il lli t,ír ius eg~-hú)'; htz..:z 
ÓVt!" (' Í1nI'H, A Hllp/:'u'hnll sok ;;;d!fI 
fo" \"I'1t"I,I'~ ('ikk cs 1<él' j e lcn t meg', 
A I'imlu"on m inden (''it;lé ll dőuen 
C'A"rik 1!lIilúl'ill~ gyiilökczclii n k 
lc1LLplomúnak kélll' lirtlw!ó, ,\ ;" 
l!' ~0 (O,' ; III1 PI:',!' ('íml1,pjúl ti koto
;,,~i ulllliu' ius lemplom képe dí
~lIÍti. 1Il(·!' t U IUI'al,\' i e,,7;I(>ndíjhen 
ott Ilt l1tík cl a lel!töhb unptá rf H 
It h'C' k ],,\1, k"'zínn íL ho7, ,'i ;o.7,oU y' í h'u, 
!1ij/ölI; ," ill1lo" Iclkcsz !l7.t>p I1IlIn
kithiu.,k hi)';ol1\'iték:1 {'lI :lZ rg,-
Ilit~.i irlltmi~sii6, ,\ z Pnit:íriu;;; 
Nu" I:'!r (·g-yc" (' ikkeit il Z t'~7.te1LI'Ö 
fol\'u1l1:111 1"''1zl.' tescu i;; i~l!lerl.::t
Ili 'fO,lt,Íl1k , Arn 6 ~ f illér, K'alJhlllá 
11'1. rr(lhu i"~lI i Ó nil1. 

Szer ft eszlfii ii:t.e nel Bl1j(lo~<', 
l'ikkét és ",'r"dl {i1'lt.' klö,lc;;sel 
t,loh'a~tuk, - dc i"JliC-",.t Jl·n 1I1Ul!
kn t úrstól ch'i ;;'I,clllpolltok miut! 
11,'111 közlü nk ;;;('!IImit $>.'111, 

u. -e, XI X, l , 1 



• 

Istentiszteleli so rrend 1940, febr uá r hóban, 
,., o L I \lelylk I ).Ici, I 6.ol,Ma,o' '·~l·1 

I---:.:....::....:=----T""·~"""T·" .. ,·"'· ,-'---.--
A) T~mp l o mokban : 

V. , Koháry-utca 4. .' . 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

lJ, li[ftl hltt·lI. I. IJlmlOi.1 
(RakoS ulca) 

• • 
• • 

Sl Kö rzelekben : 
x., Máv.-leJep 'rll. Jaa~il 

• • • 
Cl Pe stkörnyi ken: 
Csepel, Templom-u. isk. 
Kispest, Hungária- uti isk. 

• • 
Pestszcnlcrtsébet, 
Erzs~bet-il . iskola · . 

Pesluentlórinc 
Unilarius templom, , 

Rákospalota, 
Máv. telepi iskola · . 

Sashalom, 
Kossulh·tt!ri i~kola .. 

Uj]le~', Deák Ferenc·u. 
polg isk ... ...... 

Dl VIdiken: 
Debrecen, Hatvan·u. 24. 

Uni tárius templom .. 
Dunapataj, 

Unilárius templom • • 

• • 

R ULlI II.e. 9. Szent-Iványi S. 

25 Ba rabh Isi ván • • 
4, 18 d .c. 11 Barabás Is'ván 

Józan Miklós 
J6zan J\\ik1<\s 

• • II , 25 

" IB 

este 6 

• " Barabás István 
25 ) " • Slcnl- Iványi S. 

11 ,25 d.c. 1O dr. Csiki GlhoT 
4, 18 • _ FCfellcz JÓzSt·f 

5 <.!HC 8 Szent l\'ányi S. 

4 d u.4. Józan Miklós 

18 • • Ferencz József 

" d. c. 9 Pethő Islván , 
" • Pethö István 

'8 • • dr. Csiki GAbor 

" • • Pethő István 

4,18,25 d.c.ll Pethő István 

" • • Szent.lványi S, 

, d.uA Fcrcncz József 

" " • dr. Csiki Gábor 

" • • Kereki Gábor 

, d.e.IO. dr. Csiki Gábor 

4,1 1,18 d .u.;5 Kereki G;\bor 
25 • " 

ferencz József 

Biblia ó rák : 
Uni tárius lelkeszi iroda 

V, Koháry· ulca 4 ... 
l, 15 este 7 Szent·lvanyi S. 

22,29 • _ Sznnl.lványi S. 

I 

NB! Aláhuzolt dá tumokon Urvltcsoraoszlás. - Egy· 
Mzl adó befizetését azért szorgalmazzuk, hogy végső 
esrlbcn ne ltelljen hatóságI bchaJtó.~hoz folyamodnunlc 
Pém:táros: Zsigmond Lörh\c. Hivatalos órák: délelőtt 
9- l , délután 4-6. Pénzbeszcdők: pesti oldalon: Lux 
Ernő, budai oldalon : Varga Jenő. Kérjük hiveinket, 

-
UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 

fogadjak öket rncgél·téssc l. Ugynn6k átvch ctlk 
készl nyugdfJaLaprn küld!ilt adományokat Is. 
lu\?köz3égOnk csckk3záml6.jó,nnk Uó,rllll : 30.400, 

HIVATALOS RÉSZ. 

n I ~I _ 

Egy_ 

. r..el kc~z i .. lIy ugflij31 t1 I)rn 1939, d (:{:emlwr rol yn. 
IllUn lJf'kuldoH kegyc~ adomitn,·.k,.! n' l ' ",. " , . , . k·... . Z egvPIy. 
'~ ~~ ; )~H ,IH a~ , :o~"t.Otl.e\l.l;1 nY!Jj:dúz()m: N, ~. b eb: 
J I ~JII .~(h . . CsJkJ Ú. l ~ lJ}III),. i ''1 d r. P (:h 'l' )\lr1.l1ill' 
Űl()"lwzn 10- 10 p , \'llez 1'11"" ló ..... r B, ' ....... 
O'k · , "8 " ~ , ... ,, ... IJ,l.I'-
/ "11 lU , .ello. oprOIl \ Ko"úc. L·'·,.< , 'k', .' 
'>I Hó I r G ,··. , \., ., ,j "', . e c~~, 

l., l Y': ~(lI,1Qll,C ,.-. ,1'OlllCr{u.·z Vilma !!.5U 
I ; Ih":, SUl"llIlYI b,!<.' C~ !?~fal~'Y ~úTldor 2- 2 P . Kfl. 
dUl" h .ll'elll·, B. P;dl MarIa l'''l T iho"li O .... ull1 87.01 -
li lik l- I P . 9",, ~e!<(l 1l 44 P. :iO fillér, l-~zZcI eg\' iitt 
n .mult. 19?9:.lk e v fol y amul! bl'J!\'iill keltves ;\(111-
HHlI1YO~ \' ('A"O,,~zeg~: 159'! J~ 7~ fillh. Ami 'u mi vi . 
szoll ~' ,ul1k szerl1l t 19<.'1l tekllllclycs i.i1l~7A)IC, Hillii. " lk 
Yllg)'ullk a I1l1g~'ohb tacleké rl. tie ug)'1Ill1.:sak h;iá. 
!!.nk "ngrunk 8 ki ~ebb tctelekért i .. , nmclyck Ílgy. 
!<zóh'ú ll hónnpról·h ónaprn. beórkewek. A7. Ült\· _ 
jól tudjuk - nlindcn bímogotí\ !< l megcrdemel:K('o. 
I'em CI! vlÍ.rom II to\'Ílb1:li Szíve!!. adományokat: 
"ArrwJJJ.:.öII./lviiJlI.:" 200 I)l(\alhó! áll II ebből még 
('f4uk 27 o l dal telt, be, ll ilr okoni sy.Í\·es ü d vöz· 
lelleI .!(mm Mil.'Ms püspöki vikúr iul!. 

UNITARIUS IRA 
v " KOHÁRY- U , 4 . I. E. S. 
" y lt.'l"ll IiZcrdá ll délut:in 4- C, pénteken dé lel őtt 
ti - t és rasárn311 délelött 10 - 11 órák között. 

Im a éli éneked:öu ,·. 
vek, ta nkönyvek , 

ÜVEOés 
porcelIán szaküz!ef 
Bp. H ., Párisi-u. 2, (Váci-u. sarokj 
T : 384-289. MA TÉ ZOLTA/'v 

OR SY ~S EOROOGH 
Férfi és női szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabá t ok, Szőnyegárúk. 

IV" Petőfi Séndor.u. 3, az udvarban 

Utánaküldés kizárva I 
Fe l. lös szerkesztö és k iadó: Ferencz Józse' Uj eim: 

TarsszIBr kesztö : Szent .lvAnyl SAndor 
-

Szerkeszt öSég és k iadóhivatal: 

Budapest, V " K ohé.l'y·útc a 4 , Talefon '17.829, 

M egje l e n ik minden ho 15.én. 
EI Ofize té ,i díj egy evrc 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unit;\rius Egyhbközség 

A lap elfogadés. e l tsflzetés re kötelez. 

Nyomatott Maté ErnO könyvnyomdájában, Budapesi, VIII ., 

, 

16zsel.utca 61. _ Telefon: 1·392-59. 
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