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A túl maradt 

ALAPITOTTA: ZAN M 

erdélyi részek unitáriusai örömmel, tisztelettel és szeretettel 
fogadták a felszabadító magyar honvédséget . A kolozsvári bevo
nulás ünnepségein a magyar unitáriusok üdvözletét dr. Kiss Elek 
egyházi főjegyző tolmácsolta, akinek beszédét az ünnepség során 
a magyar rádió is közvetítette: A mi unitárius felfogásunk szerint 
a világ fejlődőben van, s most a magyarok napja 'emelkedik. 
Ennek ragyogása aranyozza be most a magyar Szent Koronát. 
Fénye a Kárpátok ormaira vetődik. üdvözlünk vitéz honvédek, 
akik véditek a hont, a gyermek bölcsőjét, a szülök házát, az ősök 
temetöjét, a templomokat, az iskolát, mindent, ahol a magyar élet 
kialakult és fejlődőben van. Ti azért jöttetek, hogy ezt a hont 
megvéd.jétek , melynek védelme majdnem huszonkét esztendeig 
reánk bízatott. Atadjuk nektek bizalommal és szeretettel, - em
lékezve azokra is, akik nem érhették meg ezt a napot, az öröm 
és diadal nagy ünnepét. Emlékezünk egyházunk néhai nagy Fő
pásztorára. Ferencz J ózsef püspökre, aki utolsó szavaival azt 
hagyta meg, hogy magyarkájában temessék el, hogy ebben várja 
a magyar feltámadást. Védjétek meg ezt a hont, melynek dolgos 
munkás népe van. Ugy dolgozzatok és úgy dolgozzunk mindnyá
jan, hogy munkánk áthassa azoknak szívét is, akik ma nem 
lehetnek itt velünk együtt az örvendezők tömegében, de a maguk 
örállóhelyén egy jobb és boldogabb világ eljö~eteléért küzdenek. 
A kolozsvári bevonulás ünnepélyén a nöszövetség üdvözletét dl'. 
Mi kó Lőrincné tolmácsolta, s egy unitárius k is diák mondott pár 
üdvözlő szót. A marosvásárhelyi bevonulókat egyházunk nevében 
Halmágyi J ános ~speres-Ielkész köszöntötte meleg szavakka1. A 
székelyföldi bevonulás részleteiről tudósítást lapzártáig még nem 
kaptunk . 

• 

unitáriusság élére az ideérkezett hírek szerint egyházunk ideig
lenes vezetőséget állított a gyülekezetek és intézmények dolgai 
irányítására. mely dt·. Gál Miklós tordai ügyvéd~ volt, rom.án 
parlamenti képviselő , egyházi főgondnok és ÁTiIi.:o8t Tama~, s.~n 
falvi )elkész, aranyostordaköri esperes. egyetemes egyházi koz-
ügyigazgató elnöklete alatt áll. " .. 
I sten áldása legyen a bazatérteken és gondviselő szeretete erked
jék a túlmaradtakon. 

Budapest, 1940 szeptember hó XIX. évfolyam 9 
• szam. 
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2. Kir. X VJrT. 34. 

AImn imhnIl ob-kor eloolyoll1:'ok tl rtign Szii1ti. 
Cii ldc lIl SÚllSCg es hijni" , ah ol miJl(le n bokor régi 

i ~lIIerii $iill1 . Intt' .It'et nck felcm II ketIves emlékek_ 
Jóhnr:it módJlí r:1 beh, nt fOl='o7.lIlIk. V ;iltig 11118z01-

lla k.hO,lrY g !o'e rm ck )('!r)'ck ,"dr:,. O,·crm ek. jatszi 

':::,\'ro rmck: )l iI1:lIlIrOt lJ1\ j szol Ok vir~gos mcúíllcn; 
v('rsen~· t dalolok n thilos pae. .. lrt.:h' al. Qyermek, 
1>011101,- gyermek: HZ clsü hitvnll:is, nz el ső szere

le m szeIIt pill a na tIállIIII - felig lllva, félig ébr,::" -
magltszf:3!OIll lll': I stent ihleteit ajakkal II természet 
dksó templom:iban. Ob , mil y kedy , mily üriilll! 

l\l cJ,:' f iirüszWm lelk emet mcg t'g,'szer a g:'iermeki 

:"trta ll:l nsu g a rnll:'t'tiiköréh~lI: goudot IleIII ismerek; 
IUl tüske tép, a seb m:hiR lJe Forr; ha elbotlom, 
gyünged a ny a i karok fe lemelnek, f;i;j!lllhnaimat 

elri ngtdjlik. Még;ill aids kU1Iyhó: édes an~' .ai csök 
y;i r ja még oU fi tékozló fi út. is. Oh. ha en még egy

sze r - igazahall is - ch Ilehet nék od a. hová szi
vCln-lelkem mi llllig "isszav:jgyoft! •. . Segits, se· 
gits. Arp:illn ak I stene! 

Alma imban olykor elhol~'ongok a. dombtetőn 
eg~' ném a hant körül. OU nyugszik az én Mes 
ApIim. Gyönyörü szép, új éneket zengett II Terem
tő tHesöségere. S dalos a jkának, zsoltáros szivének 
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. ,- plütt, e~O' szclll pill ant;isba n. ·' r ijk ...... " I 
kell ett némulnia. Azóta arván, test.vértelen jarom 
a v illigot. B:igyudt a lko nyaUa! meg·mcl:Citllok ot

tnn. lti7.alomlllll l tek io tek n magnsha, ahol Isten 

kezdjc" Illeg 1'lUI pt'c:;ótelvc a mi sorsunk. Alant az 
Aral1YI's kn n~'ar{)g medróben, gondosa n elrejtve 
:ll ilrnnYSlemeket, lim iket n hilv a-'lol. Illél,cbf,! m.a
!;Iival sOIlort. Filnt é!i nlnllt. s lIIngAmblm is egy tör . 

venyt ismerek, egy iitlvöt Illiok, amiért clni.halni 
er demes . . . Szerette 11 '1. elleket: sida !ölött elda. 
1010111 IIZ Ö kell vel'; ll óf;i,iiiL S ze rette a virligot: boko 
rétlihn kötöm It rét legszehb virágait s odateszem 
a porail':1, hogy soha el ne b('r\·atljauAk. Szerette 
1\ gyermeket: Ofl llVls:r.clI\ az Ü unokáit, hogy az ő 
iskohi.iűlJa.n IIlcgl:llIulj:ik szolgiibli es szeretni a 
H.azat, szárIIz kCIl:\'er cll is jjnzetl{'niiJ. Oh, ba é li 
mcg cgYRZCr • ' b . , , . - IgllZ11 11 11 IS - (' lll1 ellt~tnck olla, ho· 
"a ~zlvem .le lkem mitulig Vi8~zu v:igyott! ... Segits. 
r-cglb, .\rmídnnk h tene! 

Ahnll i lllbnn oly k or clbolyongok a Gyülekezet.. 
ben, lIhol IUIIUtk ille,' cu ., n,oy ' , t " .. -é ,.. ' • l> es er gyouyoru-
s gCII 19u1ll l u "üllllimr a vettem. Ug)' tetszik ue. 
k': III . ~Illntb a nz It n ltgYlemlllolU, ott felln AZ örök. 
k~, 1110 hegyek k"· ··t' . 

• I)~U .. II fuldre a hisz.íllott me nnyei 

U. 'f.:, XiX. 9, 

-Jeruz~lIilclll voiulI. tdve rénn)'el. telve lIZ át.lozat 
illatávn], tdve lsten diesiíHéA'év~1. Nem !:I irnak oU 
S iollll ak ilLul. Egy lel; t., cgy lelek ItZ an)'aszenf.egy_ 
h.íz. Az "Egy lU lstell" huz:ijn ez. ahol mind ~n za. 
ründok leohljn saruját. IIII,int a szent hely felé kij. 
zelcjlik. TU még nem m Cllt ki a diva tból az apos
loli :i ldlis: "Kös7.ölIl.sélek egymást testvéri esük
kal" (I. Th eIIs. V. 26.), '(.;s felbul!' 81. orgona es dia. 
dalmasan Iizlill AZ ének es alázattal lüretlezik aj. 
1..unkon az inHitlsá" és A szoszckhóil runn ,,, .. " n;n urog 
.Teremias IJrofeei;ija l'eszendii orszag, " cszendö nép 
felett: - szem nem ma rali fiU s1.ára1.on, sziv nem 
lehet ott hűtelen .. , Ott van , ott vall ., U, · -az !J 

szent gyiileke1.etóhen . . . Oh. ha é n mcgegYS7.er _ 
ig:l1.ábatl is - e lmchetuck oda, hová szi \'em.lelkem 
mimBg \'h .,>zavlÍgyott! ... Segit.s. segits Artl:idna'k 
Istene! ". 

, .. (~s elholyongok n fehéreg~' hiizi csatatéren. 

OU "nn eltemetve IIhtelen hősök ezrei között 
Petőfi is. a .. SZAbAds:i~, szer elem" J,;öltője, a ma. 

g~'ar nemzet vihurmatlarn. Éjnek éjszak:íján kül. 

tögetem azt, nkill ek mécs vi lilga és honszerelme 
egykor eg~' nemzet sorsa Fele'U virrasztott. Akkor 
is, mikor "közel li t:ívolban semmi rény'" nem vi
lágolt. Oh, vajjon mikor lesz e sorsnak fenyes haj· 
r.a lar Hisz a jóslat betelt: 

"Anyam, az :i lmok lIem hazudnnk. 
Taknrjoll búr szemW,lél . 

Dicsü ne"e költü riaunak, 
Any:im, soká - örökkön él!" 

Jözall i\liklös. , 

SZEMLE 

Az Unitárius Egyházi Igazgató Tanács 
ülése. 

A i\[lIgy:trorszügl U nit árius Egyház Igazgató 
Tanácsa, mint A lkotm:illYozó Testiilet 19.tO. évi 
~zeptelllber hú 8-ün tartott iil ésében folytatta ta· 
náeskozüsaiL A bécsi döntés következtében örven
detesen m egv:ilt.ozo1t :illamjogi belyzetben azt :ll' 

egyhang!'1 határoza tot hozta, hogy eltekint attól 
hogy ön:ílló törvényeket alkosson s az üsi unita
rius anyaszentegyház kcrete i között fo lytatj,a to
\iíbb életót. Ezt:1 hat:irozatot II Korlll:inyzó Ur Ö 
Füjneltös;ígünllk is 'tisztelettel bejelentette meg
köszönve, kegyes joiudulntát. mellyel tön·éllya lko. 
bisra engedélyt niiott. l\Icgbizta az elnökséget, 
hogy ezt II hat:irozalát koloznlÍrl egyluizi fúltató · 
sii.gunkllak heje lcntse. 

A g y fi lésell nz egyházi tanáesosok SZel) ~ l': iilll 
b an vettek l'(~,>zt. 



Erdély. 
Ülli' :IZ :ílom való)';) Vlílt. [t rodo::: lói biinat 

"'7 .. íz.· ... rek "zÍ\'ébö] <,b,;..;ill t : Kngyvúl':ld. Kolozs
nír. ,'I"al'o:-,v;i <: iirlwl,'" Ildvadl('ly. S('psi~zc l] t
j?yör'gy. Zá~o[J [ ('Ié' :lz l It !'l'..illmd. Aldott I('gyen 
11 7. l"l'btcn !,,7,C'nt 11(' \,0 é r('llc! 

;\li l yt~n jó. hog~' 11 ~zl-hly ('mbf' ]' .!lOha:<l' tud 
('gé~7.l'n pf's ti l'é vIi 1 n i! A ~ok ~zép éc\(,$, fénye:; 
(-Illjék, mclyC' kct cl;,'ykoron ~zékclyol"szág he
.;! :n -"i n é$ hahnain ~")' t1jtögc l énk. j('lkiink mélyén 
solm-!:<o h<l ki nem ~ll ::, zik. Cl""'<lk-ítlw llltlan oda
bi>. az ős i röghö;r, köt. S ;lZ f'mlékck most meg
:-:zólaln<lk, hi\'og1!tnak: jöjjetf'k ha.;.;). bujdosó 
Miki':' Kl'If' llIl'nf'k. v~ír m~ ősi föld. atviíitok -
köunyel s VéITf'1 öntözött ::zcnt föld:j<,. A szé
k('l~- embe]' Ilkiínnilycll jól n1('n.il~ 1l SOnl, legyen 
<lkiinnil yen előkelő <ÍllÍ1s;l. há7"<\, dís ... .cs palotá
jn 1\ Királyll<Í.gón innell. ogy kic fl. it mindig hOI1-
t11li.lllllak érzi mngát. L C'lke. mint költöző ma
dá r, az emlékek i: II vágynk sZIí.rllyaiu, ;:lZ ősi 
fészek. nz ős i porta. felé száll: ('.sak ott szép az 
~Iet. ,.sZ<'bb ott még" a fii zfnág is, mint más utt 
IL gröll1!yvi\'ág is" s QU megkondul ,owjd ,'lZ es
ti ha rangszó, ott I~z jó mnjd megpihenni. I ste-
111'1ll, milyen okt.:llanság volt egy pillnuah'a is 
n{'peser~rc gondolni! 

~ikol' a b ssai Dóm onml r,l nem egészen 
kft ('sztendö\r('1 et!(' lőtt II magyar Z<l szlót új ra 
ki tíízi~k. úgy én'ztcm 1llt'lg<lill, mint a. mesék 
kil'ál~·h.,;iI1YH, ki et.'1' ik szemével mosolygott, U 
m.ísik knl könnyc7Á'tt. A z ':-n bölc8őm él Hargita 
:'lhüt ringott. A jó lsten most <l más ik szemem 
könnyeit is letörölte. Aldott legyen s7.ent n()\'e 
érette! Szenl(~m szögletén azonbnll még mindig 
ott mlll'adt egy könnycsepp, Ezzel a. kÖlllly
esepp('1 azokra a magyarokra gondolok akik - ' Uleg most !'e IC'!tettek az öröm ré8zese i, Ezu tán 
minden nap feléjiik fordulva mondom el a 
s~en~ "H iszekegyet/<; "Hiszek egy Istenben, 
?l :;ze~ egy ha1.oábiln, hismk eJ:.'), isteni örök 
1 9:.m~agban, hi szek hlilgynrOl'szág feltiunadásÍt
b.m';, 

II itcn1ben 'csalódni nem fogok. 

D r, Csiki Glibor. 

. t. rlesiti.'S, ö .'ömmol hozzuk ke~lves OIvIIsóiuk 
8zI ves t.udomÚ86.ra, hogy Uni tárius köuyytáruuk 
Il~ lra,tmissziónkuitl található összes köu )'veket. és 
k' :l d \' n ,~yOkHt b~zcrcz\.(l és azok mÍlr leHároztattuk 
II I~' külesölI is vehetők. 

Az Unitárius egyház. 
A)'; egyetemes ma.gym' közvél('mé-n .. 

dc>zé-ssel [ogfLdln il mÍlsod ik b&>,,', I" t'f orven_ 
k I ' <on ... 'st mely 

n. -e ('hllilA}';lI'or~z,í O'i é!l; észnkel' I' I ' ) , _ I ~ , 1:"" { t ' yl n':-zl'k f' t 
l ~ mE't laz..hozta. az nnynor",zii" ho7i. 

Az llnitiíl'ilH:' Hll yaSzent(' .. "', 'h'í ·' .0' ' , l" ö ' " '' l :-n , m in t 
m tll r 19, ma 1:- kapcs olódik II 1ll '\""V 'lI' ll" t 
t'l"t.-' " . .o ' I • 'eo, ' " lUZ" . '- .,1<7' c:< SOI'!'<<lI07., Az uj hnt.írvonal <'gy há-
~U1~k.tt hntal,lllu.R é" na~y mcgpl'óbúltatás ('Ié 
~lll,ltot~ ~ t , melynek kapes~n me~zli lct(' tt íJj f('l 
.!d.ltobl (, Ik l'cbl'll tel]('s C'g'észében f('lmérn i 
mé~ Ilem ii' tudjuk. 

..A z erdél y i és e::onkaorszii""i unit.hi I 

.. tt ]" "' , lI"sng 
t'g'yu -<',s ~,I e,~szutlna, kö;o;('1 nyolcV<U1C7.A'r u--
lek. lIkJk kozul most mini c!!"\' ötvenez"r 

b
l- - "'~.... a UlCg -

Ilu.!!"y o vudoft magya l' iJazllbnn. !:' kb. harminC'_ 
ewl' p~dig n~ég mindig rOllni n uralom alutt 
folytatJa tovabb egy há zi életét. A túhn .. 1radt 

gYlilekC'zctek sz<lmlÍ.t köz('1 ötVf'lU'C' kell be
csülnünk. 8 p o ntos számoi csnk a helyszínen 
kijelölt vég-lt1ges luliiil'\'ona l m('ghú "'Ai~a ul<ín 
tudunk ~~a jd , ,lllprt nélllí ny .2'yiileh 1.<'hink ép
pen az lIJ b;Jtnrvonalon fck8z,ik, 

Az 81'anyast.ol'dni. kiiküllő i és fe lsőfphél'i 
ti II i tá ri us egy házkö,'ök ~-iilek<'7.e tei t Úl 1l18 rad
tn K <l Iwtáron. Ft'íjdalmas c8<llód ii_'mknt meO'ér t
jük. s arra kérjük n fúlnw radt gyülekezetek nL-
pét, !tOA'Y nWJ'nd jon örií.llóh C' I~'éu s idő előlt, 
eJlHlmnrkoclott. ellmfároZllsl'1l1 ne dönt",ön j ö
\'mdö sorsa felett. Hcméljiik. hogy II 1C'lkipci.sz
torokna k é~ világi V('zetőkn",k 1:;ten gond,.isc
lés(' belátást és a. folnclOlt ok fclisIllel-é$ét mcg
adtn-. hogy II j e le'n 8ídl'SiÍgáb;Hl a jövendő fel-
aclat:lit metd.Ís8ák, ' 

A ma. m{ig' 1l('1ll nlkn lmns arra , hogy ti. hol
nap fel:'ldat;li\'<ll foglalkozzunk. Remél j ük. 
hogy októberi ~7.<l munkbíl ll má r tá j ékozt..1thn t
juk olvm:óinkat a r ról, hogy az előttünk IÍl1ó 
f ('Indn toka t egy h:ízulI k \'C'zetö~ége hogYM 01 -
dot tH. meg, Fcr:euez J ózsef, 

[s ko[u i ó,' meg n:dló Is tent isdele tünket szepl. 
8-nu a riidió js. köz\'etitelte, Pefl/6 I sf vó II !('[kó:!z 

SZCI) im lÍ jű t é. .. mc.lcghaugii, hlllii:is okbn n gnul:.g 

bcsi'kdót II lelll]Jlomhn egybegyült tllJlutÓ .. crtlg é" 
t{woli hallgatói is, szcJ'oteUcl fogndfiik '/0:(111 
nl,ikló" I'í is pö ki v ikilrill';; illtér.c!,t bu zd ító sl'.lInl kut 

II Inuu ló ifjils{tghoz. A ,>/illil.Slllnitits Uudllpestcn é..~ 
ti ,rid~kou rttcgkc:r.dödijtl.. A gycI"IJlekl'k ;;; zorg:lhná

fl) 6$ II s~.íilők lJu:r.gösógltl'll egrllr;í lll s:t.lí lll it uuk 

XI X, 9. 



ESZI-fÉK VILÁGA 

Az imá dság gyógyító hatása. 

kolozsvári ref. Kollegium be-182fi .ban a . . k 
adták ki Szentábrahamt-na 

tüivel nyomva .. " 
,s kj 'le szükségeÍ1!khez al1.:almazott kon~or
, o 'k! ' 'n 352 oldalas imakönyvét. Az. Igen 
gése elme é k" "lt 
szép nyelvezeten megírott 1"44 köny?r~ s ,ozo 

'h' ,'degorvosi szempontboi IS fIgyel-egyne any .. . sát 
k It f I Az ideges tunetek elmulaszta , met e e . . t' 

a felzaklatott idegzetű em~r" l~lk! állapo ara 
megnyugvást, csillapodást kero lmnk a,rra, mu
tatnak, hogy Szentábrahámi korában IS eitek, 
talán elég sokan. ideges, az élet~en sO,k szen
vedést tűrö, megnyugvást keresa egyenek az 
unitár ius hívek l<özött. Vallásukért, vagy a 
sorstól másképpen üldözött emberek bensejéből 
fakadó fobászoknak ad szárnyat és kifejezést 
több könyörgés. 

A xxvn, könyörgésben az álmából fe l
serkenö nemcsak véletlen, de látszólag meg-, , 

szokott álmatlansága megszüntetését kén. 

Evezredek óta ismeretes az álmatlanság 
okozta szenvedés, mikor a testi és lelki fá radt
ságok kipihenése hiányzik, az álom nem hoz 
felüdülést. Sokszor látjuk, hogy az álmatlan 
éjszaka után fáradt ember fejfájással , kábult
sággal, törődöttséggel , nyomott hangulattal és 
munkakészség nélkül, idegesen kísérli meg napi 
munkáját elvégezni. Az orvosok altatószereket , 
gyógymódokat használnak fel az álmatlanság 
elmulasztására . . Sokszor fordult elő ilyenkor a 
gyógyszer megszokása, ami különösen olyankor 
ártalmas, ha idiilt mér.gezés (morfium, ópium· 
készitmények) következményeivel jár. Az ál
matlanság miatt beteg lélekre a sugallás, akár 
aulosuggestio, akár idegen sugallás sokszor 
többet ér a gyógyszer anyagi hatásánál. Szent
ábrahámi szavaival a fel·.f:elébredő igy fohász
kodik : " . . , mostan is felébredvén ditsérlek , 
hogy eddig tscndes és batorságos nyugodalmat 
engedtél. Továbbra is e setét éjtszakában légy 
vilúgossagom. idvességem és Pasztorom, hogy 
se a setétségnek fejedelme a Sátán lelkemnek, 
se a gonosz emberek testemnek s jóvaimnak, 
ne árthassRnuk ; ujitsd tovabbra is testemet 
~scndes álommal, vigyú.zz melletlem, mig az 
alom, által nYJ:lgszom és mikor békess€ggel tsen
desseggel vIrrasztasz a következendő napon, 
akkor lelki örömmel a le ditséretedre kezdjem 

U. F;. X I X. !t. 

az én napomat) ", - Az éjsza,kai nyugodalom 
után felüdülve, fri ss erővel óhajtja folytatni 
munkáját. , 

A házas életben a nem összeiUő házastár· 
sak egymásnak keserítik meg együtt töltött 
idejüket. Az idegorvos sokszor segít gyógyke
zelésévei, de olykor főleg a lelkületre hatással. 
Az imádságos könyvnek meg van erre is az or
vossága, A "Háborán élö Házastársak" könyör
gése szépen mutatja, miképpen tud a helyes 
belátású fél további tűrhetö , vagy esetleg boi· 
dog családi életet élni, ha magát megerősíti 
Istenben való bizodalmával: ' " ... én reám ne~ 

héz házi keresztet botsátott ál, mivel olyan Há
zastársal engedted öszve szerkeztetésemet e 
nyomoruságos világban, ki inkább vagyon ter
heltetésemre, mint segitségemre, kitől több 
szomoruságom, mint örömem vagyon; gyakorta 
meghasonlanak sziveink , háborgunk, mely előt
tem utálatos, emberek elött gyalázatos, ma
gunknak kárhozatos". - Nem zúgolódik ezért 
a könyörgö, de kéri Ist ent, hogy - "tekintsd 
meg az én inségemet, és az én szivemnek nagy 
hábol'llságát, vétkes szókra, t selekedetekre, 
veszekedésekre ne botsáss' engemet, taníts hall
gatásra és engedelmességre ... tanits meg, 
hadd tudjak az idöre és alkalmatosságokra vi
gyázni és érthessem, mit , mikor, és mint kell
jen sz6lani és telekedni, ne adjak a hábol'Uság
ra ujj alkalmatosságot, hanem magam alkal
maztatásával az én Társamat megnyerjem, a te 
parantsolataidnak utjail'a téritsem", - Kéri, 
hogy a békességes életre térítse az Ur, Ha nem 
lehetne változtatn i a helyzeten, erőt adjon a 
csapás viselésére, gyermekeinek rossz példával 
ne lehessen kárára. \ 

A CXX. könyörgés az égiháború idejében 
mutatkozó félelem megnyilvánulását érdekesen 
jellemzi. Az ideggyógyászok astrophobiának 
nevezik a villámlástól és az égiháborútól val6 
erős félelmet. A könyörgés igen szép szavakban 
és gondolatokban bövellwdve kéri ,a vihar el· 
mu lását , annak esendesülését és károk , helyett 
hasznát a földre: " ' . ' ki szóllitod a szeleket 
a t e TárházadbóJ, az ő rejtek heUyeibÖl. a f,Cl. 
höket a földnek határiról felköltöd. azokon mmt 

. szekerÉm jársz, és mikor megszuggatod, a , 't:e 
nyilaid széjjel fu tna.k; kijőnek ,a' zápo~?k" egi · 
háborúk, jég.cssők , villámlások, menydorgcsc,k, 
szélvészek mint kész szóigáid, 's egy szempl.l. 

, . " ik' . ' Hasz es luntásban akaratodat vegbtH ISZ ',sz'!, ~e-
azonnal megindulnak a hegyek, a fold g 



rendi.il: a vizek megzavarodnak : a' Tengernek 
habjai megháborodnak: felemelkednek a ' kö. 
sziklák: az 11'::pü letek meghasadoznak. Az Ur 
menydörgésének szava letöri, és öszve· ront ja 
a' Tzedrus-fákat. megrinditi a Libanus hegyét: 
megrcszkcttet i a' pusztákat; szerez Özönvize· 
kel, hogy azok elboritsák a földet ; rettenetes 
tsatogással tüzze} lángoló mennyütö köveket, 
kénköves essöket botsát az €gböl, busulásának 
idején mutogatja az ö karjának erejet, kibot· 
sátja a' forgó-szelet haragjában az emberek
nek, harmöknak megemésztésére és az épüle
teknek elrontására. Oh erös itéletü Isten! ki 
ne rettegne, mikor igy mutogatod hatalmadat? 
Még a' szigetek is ingadoznak; a hegyek füstö
lögnek; a' vadak féltekben idétlent fajzanak; 
a' fö ldnek hatalmas Királlyi a~ te kemény te· 
kinteted előtt elolvadnak és semikké lésznek, 
Hát mi bünös fiaid, leányaid, hol maradunk
meg, mikor perbe szóllitasz? Ime, szivem' ret
tegésével hallom, a' t e Mennydörgésednek szo· 
vát, irtózással nézem a ' t e villámásodnak a vi· 
lágát, lelkem megháborodott, büneim elöttem 
forognak; szünjék-meg fel -lobbant haragod, it é
letednek retten W nyilait fogd-meg; az f:gnek 
háboruit tsendesitsd-meg, 's ne emészsz·meg 
engemet. a' hozzám tartozókat, jovaimat, me
zeinket, Városainkat, Faluinkat, Felebarátain· 
kat; hanem irgalmasságodból tarts-meg minket~ 
és a ' te áldásaidat. Ha ezekkel nem rettentesz, 
és nem emésztesz·is , elhittem gyözhetetlen nagy 
erödet, azért ily' nehéz tsapásoddal ne t égy 
köztünk és körülöttem szomoru példát; hanem 
inkább rejts-el ólt~madnak szárnyai\ alá, kö· 
nyörülj megfélemlett bUnös fiaidon, leányaidon 
ingyem való kegyelmességekből" . 

Az imádságban igen szép gondolatokkal 
elénk idézett képből a megrémült, magába· 
szálló, a legrosszabbra elkészülő , félénk ember 
jelenik meg. Oltalmat, menekülést keres, önma
gába, néz. meglátja hibáit, bűneit, megtér. 

Bizonyára sokakat megvigasztaltak és fel· 
emeltek a könyörgések és gyenge idegzetű em· 
berek gyógyulását segitették elő . 

Dr. Zsa!<ó Is~'iin, 

)[ag~' urki,t i nyurnlótelepiinkre tel epfelügyelőt 
k{o-.r esiink 194}. má,'c, l · rc. li:\"'ösorbau is uuitárius 
jelcll tkcl'iikel vÍlnlOk. AJ. a.lkal mal'ilS feltételeit az 
eni ekIötlök Zfl i{Jnloml T~(jri n(' egyllÍtzl pbllzlárosuál 
!Iwgiuilhut júk II hi vllln lo1> órúk HIa tt. 

, 

KRÓNIKA 

Az erdélyi társadalmi egysületek 
ünnepe az Ors:zág:zásd ónól. 

A fll"itro.; tá r"ad lll mÍlnll.k Io":rd('I,' ,.,., , ,. , 
, " ' , ' '" . ~ ,,~l'.aJn ... U t e ru e ('Iro !l7.<1rmlll',ó löm<'-i:<.-i járul Ink . ' 
',''', E" k '" O .' . . . 'Il..~arnnl· '" IC ~t· .; r'iZIIg""l..lI ·",;!o clc ho .... " hil'a', " 

k 
" 

...'.... 1Il01\( JIl.' 
na ~ I C "l'..IIlH\ tl ulll.;e r l. c,> mege 11l Ií'k('~~" "k ' , k

' " ....... Ik llllWg 
e !;l''::l IloH t ~r ll lNclI maradi llUlgyar~:'lgrÓ1. 

Örség"it ltú.s utitn Ul', CsiJ,'j (h;IJor korllu'Ul"\"fH, 
""""k' ,(I llIHW!<QI<. \t 1ll an u.; e. '('<;7" lúriOelnök kö~zij\t"tte fi 
~I"(lé l y i 'l'UIlIlCS nevt'>hcn II Illegjelenteket. u 7. 

- fst \'1l i gn1.!;ú gQs~ágú bIL ,'(' IcU hitünk diada l. 
maskodott - m ond otta. - Do míg IL szemünk ör
ve nd és a hlt!nim íulsúg- h ll l'Ungjn. zÍlg" "égig n. S1Á!. 
kel y heg.ve ko ll. il l'.cm iil lk cg~'ik !;l\rkúlmn könny. 
cse pp c.sol'du\Il·l..Oké.r. akik még nCnt térheUek ViS1r 
sza bal'idllkbo... To vúhh m ondju,k fl. nemzeti fli ~zek. 
egy S1.avÍl t, hif'dotj ii k hi tiinkct ils m'.l, hogy II jó 
Isten fúlmnn.kát ucm "é~rc1. , , . 

A Irargitu\'!íro.Ua ncw;be ll l'eress Oúúor kor
m ú oyfölu llIlCSOS, főb i,' ó mO!l(\olt 1(' lkcs bC';;'7Á!det: 

-,A ~wkcl y lúrmaríik oli hon ma örömöt bir· 
de tuek : ICg)'on ál d ott iLr.oknllk ti neve, akik az öröm 
bckih 'elkernfiót lebetö vé tették. Otthoni testvéreink 
y i ssza nycrl.ók ncmm!i órzósüket. \' u.\hisos hitük és 
közösség tud atuk s7.abndsúgaL Ismét az ö\'ék a ma
gyar jog CS a lO agyar igazság teljessége. A ma
g~'a.r Ha1.a visSUlllyer te ]eghüségescbb fiait. Visz
szau yer!o a székoly munkakószséget, fi si'".ékely le
lem ényessége t. a z or!<1.itgo t m egönö s7.ckely ós ka· 
tona s zelJ e mot. mc l~' II 'l'ejtltat az égcn Hadak út
j án ak ne"c~i . Nem ment felr clóshe kÖl-ÖUük DZ ö!'i 
köszöntés : jó napon j ó tulá!ko7.ást, ::'\[ost l"cszke' 
tünk, h og y a jó napból t(' II ~'lcg jó fa\álko7.;ís IC/:n-cll , 
Dc a lal{likol,ás m ég h ilÍ nyo!<. Sl'.ckel~- c.<;zünk még
is megn Yllg"iLst lanác:>oI. M i kevés s.ujból is sokat 
ülö /lép 1)(I!JY lt11k N Offi so[Hi nkodunk; IléZl.ük, hogr 
mit kell tcmliink. Ugy ól"ezúik, hogy n7.el't \'IUl igy, 
hogy no legycn így ! 

Agyagfnh,j Húgyi U "ún, S~ .... "lkáC!> Pa! ország
gyű lés i ké[n;!;ctö. Korodi Kn t.ollll .1anos cs Szu.~h. 
IIlÚT\' lstvím bc.'"ll'.édi'i u tá n Mes ler Miklós or"l'~lg· 
gyű lós i kCIl\'i '"lelö köszö II tö Ite ..,."li I.j Wlcljét . .. ~ r de! ~ I 
és ll. 8zoc iálisahh Mng~'n rol·~~Ú g. elJo,:otelct 
s ürgotte, ahol llem Je.'lZ ug~'an Ka ~w.,.~n :. cl:, ~u~,~~';~ 
kiro cgy fo l"l lJit ll jutnIlk fi wrhck cs oromok. " ~. 
hi\ yrésúil. 

A Kolozsdobolwi Eg :r 1llízkör IlUg, l 8·á n tar tot

la év j közgyííl&sét K o107.o01l, abol Bölön i 'í-iI~n~;;; 
lolkesz m eleg .'Iz('I·('l c ltcl vúrla. ;l közg:\'ül~. lag:J.~~. 
Á7. I s tellti "."tclctoll Nc/ml Zoll illl tcmes\"ln le1keo>z . ..,.. ' .. ,,,,-,.u NUY!I FI'" 

ód ikúlL A lolkc.'Izkofl OS~7.oJU"''''' . , . 
pr . ,.~.']j az lfl.~l'.·ldoJl I 
r'CII I.; koloz,; \·it r i 1<. 1 (' l k (' ~.z 1X',"l'..c 

1ll i.s~7j Ó lllullkid úról. 

~~--;;" U, E, X1X. 9. 
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HIREK 

Unitárius HŐszövetség. 

Kedves TestvérEl'ink I 

Sl'.e rct~ltcl adjuk ludtotokra, hogy I~um ~Cg.í,t
segő,'c l f. bó 30-útól kezdődől eg - hClCnkl~\l.~ctfon 
délut{lIl otthOllUlIklwlI mcglllrljuk Iflllll]worulllku: , 

A drilglI. az ú ldoH. a z ö t ök Erdély egy rtÍs~
lIek ha l.lnér tc Il ag ~' oröm é.. .. uugy elkötclezoltscg 

1t IUli r hazlI té rtc.k es II meg ,- is8l'.J1 tércndőkkcl swm

bC'll. 

Swrosabbull keJl fognunk egy mtb t. cl'ö"clJl>ck

lJek kell len nünk. hogy jobba II ~cgí thcs;;ük itt. lé"ő 
tcs ivcreinkoi és erőt és s )',()l'ct.cl cl "u g úroidatlms
~ ullk aw k felé. akiket. visszavúl' lIi SOhlh,>ohn. meg 

lIeDl súi Jl ii nk. 

• 
Ai'. Unitur ius Xöszüvetscg a hosszú Cs rendkí

d ili tél folyumÍl u kéll~' tel(,1I volt II legelese Uebb 

lest:vcl'eket - il. s7.0kottnál uog)'obb mértékben se
g élyezni. Igy II segélyezésre re ndelkezésre ülló ösz

!lu~g uelll futja az óv " ég ei g, P ótlús után keU iH~z.. 

u ünk. Ji'cl .. ~.ólítj u.k tehtH umkat, kikot a KÖs'l.övet

Ileg a'!. elml'llt évek során seg élye'l.Gtt. hog)' nmeny

ny iban módjukhan vun. a hidús emlékezés jegyé

hen - a uomun ytl ikkul jöjjcnok a. Nőszöve.tsóg 

megseg ítésóre, H íveink köúitt többe n vaDlHlk m ár 

olya n hel~' zetben, hogy lcró hntnák az &rkölesi tnr

t011tst am.'ll. hogy segítség ére jönnek a~.oknak, k ik 

ma "h'já k a harcol , me lyet an nakidejé n megvívIli 
s.'gít.ett S Üh'etségiink, 

A lo'cr mek nyuraltatás céljúra Lnwller Kúrol y-
11 6 ~ liveg leb 'úr l mlonuíny ozoH. 

. A J)u ua- 'l' isznmenti E~yluizkör közgyüIese, A 
IX. egyhÚ7,kül', Ilwl y .1 e801lka ol'szúg unitáriusnit 
J.:'~' íijli egy b!', ok tóber hu IS' Íln megtartalldó ülé
,,~ bcH jelentos lepc s elött ú l!. Dr, vitc-t Kozma 
~.:yörg!' f elügyel ő gond nok me ll é még egy fel
ugyr,lo /{ond nokot " itiaszt. s bíltölti továbbá mind
azokut a tiszl<;egcket.. bírosÍlgokat és bizottságo
kut, llJet yeh t ti hi va lH lo~ rés1.beu közölt meghívó 
f(> lsoroL 1\7. llgyhúzkö" é lé m olyanokat ke ll úllit
liOn fl ,közbiz<l lom, l1lely reméljük. hogy újra a hu
gYo,mn u ~'?1i un il .i ri uH el{ys{>g 8zoll emébílil n y ilat
k01. lk maJd meg. ll kik vúll ll 1;iák azt. a munkát me' 
IYd,n llleg\"itll o~,o tl 11t11 ,\'Zr lbe l1 tovó bb kell fOly
tntm , ho, ..... • e." }",·, ko· ,··· k .\ . . , \ }' \ 
" ,,"'~, ,. Uli' UIlI a l' JUSS Iga Illeg ·a It-
J, ~, ~ ... l rt ... utal. IlI eJ)'~ 1I ti huza té l·t testvér eg yház
~?rök ,m~lle~l eg)' h:'lzuu k Öll i kolozsvÍLri közpout.
JI~III1~ 1,I'U I ~,Yltf~n allttl{'Jheli lo,'áhb é lewL Az egy
hU7.kur l ... kozg yulés mUllk!Í:jilr ll l s tolI gazdag áldá 
... fIt kérJI l k. 

" U. "F:. xl X. 9, 

Egyetemi Iste ntiszteletei nk Koroznt:it. október 
hó i -fu, hétfő" e..<;te S ó l·ukor a1. U llithri u!i "-[ is s7.ió 
11 [17. tl.' mplomitban IIll'!gkílzdHik. Egyele mi é~ föil'
koln i hallgutóinkat, 00 az (:I'oílklötlii kö~.öllséget l" 
szeretette l "úrjuk . 

• JÚnos Zsigmond em lékűnneJlély ünk megrcnde
zésót ]gazgató TUlláesunk ti hudllDesli Dáyid Fe
r onc ~gyletre. bíz~a, Az om lékUnnepél ;xt október 
h ó lS-Uli d él utan 6 ora kOl" 11'1. Unitárius "Misszió H áz. 
telllplomúbllll l'cudcú meg a'l. üg y let, It köri köz
gyűlés napjú nak délut:iuján, 1l00ikor rcmélhíltöleg
vidéki híveink is eSlltJakozhatnn k. Ar. emlékbeszéd 
ta.l' tii_~;'u'a p, Szentmártoni Kúlmilll tb. kollégiumi 
ignzglltó, J únos Zsigmond C1etrajzánnk íróját kér 
tc fel az elnökség, 

I .. örillcz Pál miíeg~'ctcm i tllllltl'segéd és .Pacsu 
M argit szept. 5,én h111.assúgot kiilöltek cs egyhá
zunk {ddÍlsÍlbau l'ó~ze"i i ltek, S~.el'etoltcl g ratu la
lunk. 

Józa n lUik lós piispöki "ikarin .. "A fejedelem 
és papja" c, könyye lIajtó ala tt "~IIl. A kb, négy (,-
n ri tcrjcdelmü 12-es alakú köny,", mely a szerz.ő
!le k '/állos ZSigmoml fejedelem és papja Dávid Fe· 
Teile egyháza lapító püspöklink emlékíl7.etét meg
örökítő dolgozat~tit - eg~"IHhi beszédeket, blUUI
mún~'oka.t, költemcnyeket - tRrtalmazzll, október 
hó közepc n Jeleni k meg 11 Jímos Zsigmond emlék , 
ünnopélyr íl, 

Mezei Geza szolnoki tnnu'lónk ll) evos kOl'áblln 
\·ÚruUflllul elhunyt. Jó gyel'Jllekc volt szüJöinek 
és ön'end e'l.ől elkü IÍltogató ja I~ IUagylll'kúti nYIl
I'IIlótíll c J!lIek, E .IUléke7.Ctét kegyelettel megőrizzük, 



S"l.UIIlcmhcr 1-én. a bCCf-i dÜlL tés t, küvct ő va"lflr
Ilupnll h ' lllplonHdnkh1Hl !;Ír o l", Ör"ClH.lc,.(í arcokut 
l:íttullk. A;o; emher ek megérezték. hogy flZ IIjándé· 
kert. r~lell oek kell kösr.ülletct moodnui, s ad is, 

hog." II ll/ilL1Ithll1l i . .., csak T öle Il ye l'iillk vigasz
t llhíst, 

J{cr(-sztc lő , 1{<,d" <'1! c<;nbhli eS<'ll1 ón r fol yt le 
nemd-g"11 S. NIIElT L~'i;;r.ló szerkesztő, egyh ázi ln
uitcsos llln inkfiúéku:il 1Íj s ~, i i lött k isl:inyuk keresz
le!ője> I'dkullll{!llÓI. A keresztelést Swnt-lvál1 ~' i 

SliudO!' Iclkész-t it rsunk végezte cgyházunk szer tnr
UISU sZC!'int s (-gy ol)'a n régi ezüst kehelyből ön 
töt te II vir.et a csccsemv fe j é re, amel y bő l a csa lád 
több tllgját ken's'de ltók nl/ir Sr.6kelyker csztlÍ l·t. 
Az új sziiliitt a kl'\,(',.zL"'~g' bclI II G~'iöng~-\'ér Emőke 
ZS\l7.s:'mn:t nev('t kaptfl. A kcr('s7.L<l7.ü!ülc yitéz 1>'l.é · 

kelykc rcs7.lúri éo; fiátfah-i SHlő-Nngy L:'! lnló m. 
kir. hOllní ,'Iszá7.lulos és n<'3e: Csnpó M:·'l'in. akiknek 
otlhonílba n a7. ('/Eyh1Íú s7.0rtn rt{lst vége7, ték. szól e
sobbköl'Íí e;;atll rli és e l'rlólyi t~![tlkoz6Yá avatták 
ed nz iinn epf;cgc l~ J"1Jli.eJycn résztvott ck fl Sütő
Nagy ('s(I\{u] B llflnpcs ten lukó tagjain khi.il dl'. 
Nyil'ecly Géza min. o. t.unÍLcsos. egyh{\zi tnn iw'!Qs 
atyúllkfit~ és Ilcje. N~'ir('r1~' En.sike. S7.ent.-"(v1Íll y i 
S!Índol'!1é. cl l' . 'J'ófnh i JÍlnos eZl'edQI'\'os és m ég 
SOkUll. 

A Kolozsvnr kii l nirosi unitnrius mi!i"zió f;7.f'Tl 
eredménll yel rol ~' ik. Az Trisz- Iele pi. imnhÍlz mell6) 
most a Bll ]gúl·in · t.'elepen i>: T"lenlis7.tel ot i b el~'et 
avattak. uhol r end!<7.cres !'zolgá tatot. " ógczn ek NfllJY 
F orenc lelkész és lel kes lilrsai, 

HIVATALOS RÉSZ 

342-19./0. l'zúm. 

MEGHlVÓ. 

A b1fdaJ}efl li ,wilúriW1 (>fJ.lJl! r;.zköz$pf/ 
?uíe$(I 19~ 0, s7.eptemhcl' 23-ilu (hétfőu) 
ól'nkor a t.anúcs te l'cmbell 

e l'/I(' fj}jedi r(' ndo!! illést 

J(eW Ta· 
d élutón 6 

tart. llI ('lyre a tamics tagjai t s:r..erctettd Illcg hí \',iuk. , 
Budnpcst. 1940. ~zcptemhcr 3. 

Dr, Kozm(l .fellö 
gondnok. 

.IÓzml Miklós 
Ici k 6"-7..-e l nö k. 

7'(Írfl,l/flOroz(/l: l. lmn. lUhlinoh·nsál\. 2. El nöki 
megny itó, 3, ,Jcgyzőköuyvhitelcsit.ők. 4. F.lnökileg 
elill té1.Ctt ós folyó iigyok. ri. Odvö~J I-t uz egyhlb,i 
F öhntósá gnak a7. :illnmjol;'i hf>lyzct vú ltor,ú<;u r end
jén. 5. Jelenté'l :w. iskolai év mcguyitíl!<ilrÓl. 7. Ko
csor di paróehi a kérdése , 8. Vugyonke~,dő g ondnok 
beh' e llesítésc. 9, Nevcli-s iigyi biwt üdlg' jclcnt(.>;Ie. 
10. GnulMúgi hi zOlbl:ig j elen lésl'. U, Időkör.ben ór , 
ke?)) ügyek. 12. Jn dih-{myok (irá.sbnn ('lőre). 

NB. Nevelési bizot.tsúg ; IX. 17, (kedd) . Gar.da· 
.súgi \li7.0ttslÍg: IX. 19. (csillürtök) délután 6 órakor. 

M I;~G III VÓ. 

A OUNA- ,'L' [SZA ME~Tf tTN ITA Hit-f-' _~ EGY· 
HAZKOH.19.fO. é"i o!.: /óbl'l' 111\ 18 Ufi »·' j . " ,.Jl m. llen /dirl! 
/J u~/(llIl)sfen. I\.Z V,. Kohúry-ulc l~ 4. 87,Ílm lllu.tti uni: 
tflr Hl ii templomblln roggel k ilenc 6rakor . 

évi. TC1ldc8 küz{Jyűlé8 f 

tal't,. melyre II lolkés~.ckct, éMk,'c7,creket, felek " 
isk I " IC t "ó" t C 7.o~1 

, o ~Ul ~ . n~ 1 Jil " a~, egyh ázközségek k iküldölt 
kell~' l selO1t es ru'. eg~'házkör te rületén lakó egyhiu'.,i 
tanaesosokat szere lettel megh ivjuk. 

Bll d llpcst, 194q. 6v i augu S'l,lus hó 1;:; . 

Dl' , 1Jitéz K ozl/t(l Gyö" {JY J ózmt M ik l6s 
cgyh:izköri fe liigyelö gond nok. cgyháZköri espf'r e>s. 

T (Í )' {JY so razat: 

1: Isle~ltiszte.l cL : Imádkozik N09 JJ Sándor ko
(')';ord l 1(' lkesz, Jlréflih~1 SZCld - / l'áuJJi S li nuor buda
pesti vallásta llító lelkós;l;, {co\. Ul. ta nít r, az ének. 
v e zéri teendőkot vég'l..i: Nany Simdor hudapf'st i 
k á n!.ol', 

2. Elnök i megnyitó. 'l 'III'Oa (fT. v itéz Kozm.a 
G~'örgy felügyelő gonu nok . 

a, Megbízó lo ,'olek bemulalá .. ~a . 

<L. Megalakulús . 
5, J egyzököny v hi te lesítők kijc!ölóse, 
6. !,'clsőbb rendeletok ki hirdetésc. 
7. Es peresi jc le ntes : J óz(m M iklós . 

8. J elen tés ti g~' iilekezctek n lgyoni helyzet&
ről é, ... problőmúil'ól: Hant/His Tsh 'á n. 

9. J e lontés II rx . egyhÍl r.kör illiamscgc l y6!'ől és 
annak l'elos7..lásÍl r ól: K efellICIl Béla. 

10, .Jelontés 1\ , 'al1úst llll ífllSról és a felekezeti 
iskolill'ól: Perel/ez, JÓl..sef. 

ll. Jelentés n.. lelkószi ll yugdij i nté7..e t rő l : dr. 
Veress PÚl. 

12 . . Jelentés Il'l, énckesk iin y,- 0.." ká térc form !Dll n
kúlntniról: ti l' . Csiki GÚbol'. 

13. AU n.láuos ti szttijitás : mcgv;i1 8$ ~.tan c16k a. 
Du na ..... '1'i ::;7..nme nti Unitúrill "- Egyházkör nJiLbhi 
t.iszt,,-is el<i i ÓlI bi7,ol t<lúgai: 

H) eg~·hltzkö l·i csperN'. 
b) ClrYhli~,kijri feliig~'elö gondnok. 
c) eg~'hÍlzköri :iegp'..ő . 
d) egy h:ízköri köz i iJ!')'iga~.ga tó. 
cl cgyllllzköri pén r.l liros . 
fl eg~'hil zkijl'i jogt n n A('~os , 
g) az ('g.\'hftzköt·i He\·('I (.;;ii ~'Ti bizottság. 
h) az eg}" h ~í zköri fl'J!'yclmi bír6!1Í1g, 
il az eg'ylHuköri közi::::l7,J!'nilís i bíró~!ig, 

H . A .iÖ\·ő ód cgyh 1Í zköl'i g)'íil é.~ holyének ki· 
jclöl6sc, 

15. Idökö7,bclI ~rkc~..ő ügyek. 
IG. Ind ítY{IIl l'ok. meb'ck fl gy űlél;t mrgcl6zócn 

öt Ilfl l)!la! íTÚSb1l1l hcndand6k. 

U. ft. X I X. !1. 
87 

• 



I si. nliszl. l.tI sorren d 1940 o k I hóban, • • 

" o L 
I ~oJ)' I ~ I )1.1, I 
.non ~ .. bu 

8.u IK~I"'~~ v~J.1 

A) Templomo k ba n ; 
6,20.27 d. e. 9 t Szent-Iványi S. 

V., J<ol1áry-ulCa 4 •. .. 
.3 Bara btl~ Isl v;\n · " " • 6,20 (l.e. 11 Bar:lbas István 

• • 13, 27 Józan Miklós · " • d. e. 10 d r. Csiki Gábor 
II. Iif);' h4r'·I.I. Il llS,lnill 6. 20 

13, 27 Ferencl József 
(Ra~os,u l c~) • • 

7 c ~ t e 8 Ferenci': József 
• • 

8J Körure kben : 
6 d u.4. dr. C"ik i Gábor X .. Máv. _lelep. r' II.lldil 
20 Ferenc? József • • • • • , 

CI pcslkö rnyék en : 
.3 d. e. 9 Pethő István Csepel 

6, 20 Pethll Islván Klspcsl • • 
pCS l szentens~bc l 7/ • Pethó István • 
p..:s lucnl lŐ ri nc 6, 13 d.eJ l Pe thő István 

UnitM ius templom 20, 27 • • Pethő Istvan 

Rákospalota 13 d. u. 4 Szent- Iványi S. 

D) Vidéken: 
dc. 10 J6zan Miklós Debrecen, 6 - Kereki Gábor" Dunapat Jj 6, 13 kll.It.1 

20,27 • " 
Kereki GAboT 

• • 
Szolnok reL lcmplom 20 d.t ,,/,g Jót an Miklós -

Az egyhazkőri kőzgy űltis ulkaluu'lvlll ok tóber 
18-;i1l dé le lőtt 9 ó r n ko r B uthll)esicn, a J{olllír ~' .uicai 
teml)lomba n tarta ndó l stcn tisdele1en imtidkozik 
Nngy Sán dor kocsordi lelkész, préd ikli l S zent.. 
h a nyi Sándor budapesti vnlliísokt a tó lelkesz, teol, 
m, tnnár, kli ntor Nllgy Sa ndor BudllllCSt. 

k ö nyvnyomdája 
Budapest, VIII, JÓzsef-u.61 
T e l efon: 13·92·59. 

- -

UNITARIU S ÉRTESITÖ 

P6ké János 
s'l:obafest ö és m á zo ló m ester 
mu nká t vállal 

V., Koháry-u. 4. - T.: 11O-671 
• ...l 

ÜVEOés 
porce/Ján szaküzjet 
Bp. H .. Párisi-u. 2. (Váci- u. sarokI 
T : 384-289. MATe ZOL TAlV 

I 

ÜRMÖSSY ES EÖRDÖGH 
Fér fi és női szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabátok. Szőnyegárúk. 

IV" Petöfl Sandor-u. 3. az udvarban 
• 

ITÁRIUS KONYVTÁR ts IRATMISSZIÓ 
-I 

v., KOHÁR Y- U . 4 . 1. E. 8. 
n ylt vn kedden d. e. 10- 1, esUWr töktin délután 
,l- G és "asá rnnp d élelött 10 - 'J.1 Cirák ktiztitt, 

Jm nés é uck csktiuy. 
"ck , tnnkUuyn li. . 

. -A unitárius közösségi gondolat 

az 
, 

hordozója 

"UNITÁRIUS 
1940 évi előfizetési díját szives·· 
kedjék mielőbb befizetni. 

Utánaküldés kizárva'! 
Ftt le lö s szerk.sztö és kiadó : Ferencz Józsa' Uj eim: 

Tá rss'l:erkeszt6 : S zent.lvanyl Sándor 

• 

Szerkea ztöség és kiadóhivatal 
8 udapest, V" Koháry-utca 4. Teleton 117. 529. 

Megjelenik m inden hó Hi-én. 

A. Iap 
EIO Ii'l.tth i Ilii egy évre 4'- p , 

tulajdonosa a Budapesti Unita rius Egyhuköl seg 

A tap e"og.dlba 8 1örlzeté are ketal8z. • 

Nyomatott Mate Ernő kOnyvnyomdA jaban, Budapest, VUI. , lön el.utca 61. _ Telefon : 1·392- 59, 

, , 
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