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ALAPITOTTA : ZAN 

, 

Sz. 499-1940. 

Felhívás 
a budapesti unitárius egyházkazség adózó tagjaihol. 

Kedves Atyánkfiai! 

Ötven éve szolgálja immáron töretlen hűségben az unitárius egyház magasz
tos céljait Koháry-utcai templomunk. Az egymás után következő nemzedékek itt 
nyertek buzdítást és vigaszt az élet terheinek és gondjainak elhordozására. Salaktalan 

• 

tiszta örö meinket is ide hoztuk megáldás és megszentelődés végett. Testvéri szolgá. 
latot is végeztünk, amiKor pár éve a belsőlipótvárosi református gyülekezetet befo-
gadtuk a mi hajlékunkba. A menekülés korszakaiban is ez volt az a szent pihenő, 
aho l isteni megnyugvás töltötte bé az im ádságos sz íveket és -lelkeket. 

Ötven év alatt a templom belső berendezése megavult. Meg kell újítanunk , . 
a falak festését, a fűtést és világitást s emelett a régi szabásu orgonát is, ami bizony 
tetemes költségbe kerül. 

Erre való tekintette l az egyházközség decemberi közgyülése 
hogy minden egyes kepefizető l O~- P évi adóig IO %-kal , azon felül 
járuljon hozzá' a belső renoválás költségeihez. 

meghatározta, 
pedig 20%-kal 

Önkéntes adományokat a szent célra ugyancsak köszönettel fogadunk . 

Csekkszámlánkon (30.400) "Templom" jelzes mellett kérjük és várjuk 
ves adományokat. 

Hitro.koni 5zives üdvözlettel 

Budapest, 1941. lll. 5. 

dr. Kozma lenő s. ' k. 
gondnOk 

• 

lózan Miklós 5. k. 
lelkész-elnök 
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Magasságok törvényei. 
A polgád repülés, utasszálli,tás !·Oh~léP.tekben 

f 'lődik. Sokat írtak már róla, hIszen muszakl szcm
p~ntbÓl igazán váratlanul mcglepö eredményeket 
é t cl ,a levegő vasút ja". Nem érdektelell azonban 
r , . . . okat 

feljegyezni azokat az észleléseket es vlvma.ny .. 
"em amelyek az utazó közönséget magát Illetoen 
~ál~ közkinccsé. Ime egy nehá ny, ize!ítőü l : 

A hosszújératú utasszállító repÜlőgépek (pl. n 
hires Clipper) útjuk jórészét Ilagy magasságokba n, 
csaknem a sokat emlegetett "sztratoszférában" t e
szik meg. Az átlagos magasság 6000 méter (a Gel
lérthegy csak 224 ru), az óránkénti sebesség 4?O 
kilomeler . ny nagy magassag és ekkora s€bcs~~g 
megfelelő óvóintézkedéseket tesz szüksegesse. Az 
ajtók, ablakok légmentesen lezárta k s a ri tkább le
vegőt óriás-venlillli.torok nyomják állandóan a 
"hajó" belsejébe, hogy a szükséges oxigén-mennyi
séget biztosítsák . Kül ön nagy probléma az étlrezés. 
A gépen nincs hely konyha számára, de meg nem is 
lenne jó odafenn főzni, ezért az ótelekct hárorrme
gyedrészt elkészített alla pot ban villamos melegitö 
készülékben viszik maguk Ital. Ügyelni kell azonban, , 
hogy olyan ételt ne szolgáljanak fel , ami gázt fej
leszt, mert az a magasabb, r itka levegörétegbell ki
terjed és feszít. (L . a magasba szálló s ott szétpuk
kanó vásári-léggömb esetét!) Ugyanezen okból 
szénsavval telíteLt italokat (pl. szódavÍZ) nem visz
nek fel, mert ott szétvetné az üveget. Szeszes ita
lokat sem szoktak fel szolgálni, mert a magasabb 
legrétegekben egy pohár alkohol há rom pohárnak 
számít. hatását tekintve. A doha ny, cigaretta nehe
zen ég s más az íze is, mint idelenn. A rendes töltő
toll pedig odafent folyni kezd, (mert a légnyomás 
kisebb), úgy, hogy csak kiilönlegesen erre a célra 
szerkesztett t öltötollakat lehet ott haszná lni. S így 
tovább. 

Mindez érdekes ugyan, jelentőséget azonban 
csak akkor kap, ha róla haSonlatot vonunk le a lé
lek magasságainak törvényeire. Ezt a hasonlatot 
I~het ál~lánosságball tartani, vagy teljes részletes
se~gel kidolgozni. Általánossá.gban azt mondhatjuk: 
nundenféle magassagnak külön törvényeket adott 
az Isten, azokban csak az já rhat otthonosan aki 
ezeket a törvényeket figyelembe veszi és azokhoz 
alkalmazkodik. A mi már most a hasonlat részletes 
al~lma:ását illeti, itt tag tere van a tapaszt a lat 
szulte k:pz~lő :rőnek. A t apasztalatra szükség van, 
~ert eneikul nmcs tudás, viszont a képzelőerőre is 
ra.szorulU~k, mer t a tapasztalat nem terjedhet ki 
nun~en resz.lelre, egy emberélet ehhez kevés is len
ne, es nem er el egy b· 
Részben ";' lzonyos magasságon felül. 

tudunk, r eszben prófétai unk mondotta 
v~~ ~ál apostol is. ?:1integy utbaigazit~sul azonba n 
II nl szeretnénk a Biblia pár mondatára amelyek 
ezen az úton elinditanak minket hogy ' ta t 
lathoz s k ,a pasz a
sunk I en~e, nyomán a képxelőcrőhöz eljuthns_ 

. gy nundJárt a légmentesen lezárt ajtókra és 

!!!,~--
U. t. XX, 3. 

ablnkokrn talál J éz.us utas ítása.: "Tc pedig, amikor 
imádkozol, men j be a tc belső szobádba, és ajtódat 
bezá rva , imádkozzál a tc Atyádhoz. " Mt. VI. 6. A 
magasságok világát keresőnek az etkezés kerdése 
sem közömbös. Jézus így szólt: " Van nékem elede
lem, a mit egyem, amit ti nem tudtok/' Érdemes el· 
olvasni nz efre vonatkozó néhány verset Jn. IV. 
31-38 a latt. Az italokra nézve: ,.A bor csufoló, ~ 
részegítő ital háborgó és vala ki abba beletéved, nem 
bőlcs". Péld. XX. 1. Eltekintve a teljes mértékletes_ 
ségtől, amikor valaki magasságok világát keresi, 
nem lehet "italos", Töltőtoll ncrn volt a Biblia ko
rában, lényege azonba n ncm is ez, hanem az, hogy 
a magasságok világá nak más az írasmodora, mint 
a fö ldié. Azt mondja P á l : " A mi (ajá nló) levelünk 
ti vagytok, beirva a mi szivünke, amelyet ismer és 
olvas minden ember." II. Kor. ill. 2. 

És igy tovább. Sokszor vissza fogunk még terni 
ft magasságok törvényeihez, mert szeretnők, ha -
a Biblia segitségével - útmutat ással szolgalhat 
nánk a kereső lelkeknek . Ugyanakkor, természete
sen, szívesen vesszük, ha olvasóink is beszámolnak 
tap{lsztalataikról a magassagok világába n. Adja 
I sten. hogy minél töhben legyenek közöttünk, uru
táriusok között is, akik szeretik és keresik a ma
gasságok világát. 

Sz. I. S. 

Bibliakör Kolozsvárt. 
Örvendetes hírt kaptunk Kolozsvárról. 

Buzgó unitárius nők , Péter Rózsa unitárius 
tanítónő vezetésével Bib1iakört alapítottak és 
gyakori összejöveteleken olvassák és magya
l'ázzÍl k a Bibliát. Ez a hír annál örvendetesebb, 
mért nem lelkész alapította ezt a Bibliakört, 
hanem maguk a hívek, még pedig nők , s bár 
néha igénybevesz ik, természet szeriileg egyik
mási k lelkész segítségét is, a Kör munkásságát 
magnk irányit ják. Vallásos megujhodásunk 
lilrempcntjából óriási jelentöségünek tartjuk ezt 
a megmozdulást, hiszen most már a budapesti 
Helta,i Gáspár B'iblia1cöl' mellett Kolozsvárott 
is, - süt bizonyára más helyeken is, amelyek
ről még nem tudunk, - de ahonnan, mindenün
nen rurek(!t szívesen vennénk, _ visszatémek 
az unitáriusok a Biblia m agyarázásához, vagyis 
ahhoz a vallásos a laphoz, melyröl Dávid Fe
rencék elindultak volt s amelyen egyedül talál
hat a lélek vigasztalást és felemelkedést. La
punk, val amint a budapest i H e lta i Gáspár Bib
liakör nev6ben is, szeretettel köszöntjük a ko
lozsvári bibliás" test véreket. 

Sz. I. S. 

, 



Bencze Józsi megérkezik. 
H etyke legen:\' ' ·olt. Senki nk1tl"utát nem is

m erle d . .. A kO I' nem énlclH" - ez \'o[t II S1.a\'a
:iár:íS;l. '1\ -ll!p IOlllba I leIll jlí r t s mosolygolt tl7.okon. 
kikllck cszébéjulo tt 11 \'l,,,,iu 'Ullpi istcHtiszlclcl Sok 
fiuwil lél e k ji, .. II vilsígun ll , ki k nek utja ig~' kez
tiödik. 

r::gysw r - min t mon dogatta - jitd egy temp
IOlllb1l1l Ji igen jol Hlull1lot.L IIZ ottlévőkön . 

- Soha",cIII lesz belőle tisz!csscgcs ember -
i<il':ínkozoU 11Z :t1I~'ja. 

Apja ,' it kll>l7.II " í. cUloc r "olt s iukúbb tekinte
té vel lulta tudtlím 11 1. ;I!I!;zon:nLHk, hogy felesleges 
jujgltlús"ld 110111 sokr/! ItI cg~·. ha[[ga>j" on hút. 

A szolll>jzctllHIIl lakó sógor, FaJdi Dénes ilII
groll szol'ctle II hetyke fiatalt. s níilig hallgoz
Ill t ta. hog)' sok i)YC Il kcmclIY . 1 cgéll~· kell one még 
II Jwz/í Ilii k. 

- UgYIUl. Déli !}..'!. hút. hog~' mondha tsz ilyent. 
- szó lt. test.vér e, az aSSZO ny - h itt. lehet várn i 
nlln lll it il'; egy lcmplolllkCl'ü l őtö l. 

- l~ehct hM - mo ndta 11 t.r éfitsked v ii, de bö lcs 
I'mber - ny ugtOll lw~yja ,It pa pot, 

A rintlllcm bcl' bejött II ka pn n. 'Megérezte. 
hogy róla bc;;zéI IlCk, \'agy t.udt ... hogy a nyja nlin· 
den gOlldolllta n~le knpcsollltos S dtlCOsall szegfe 
fel n fejét. A n ll tartott. hol 1~ beszéigetök álltnk. 
Anyju C;,i llku C' 1H felkiálto tt, hi sz fiiL nem sZú,kott. 
közöttük lenu i sohnsem, Az a nyai sz í,' megér zett. 
\'alam it. 

- Én chncgyek II fn lu ból - mond ta II fiú s 
öklét tördelte. 

Apja s n:lgybátyjll bnllgllltak, de anyja egész 
testében I'CnlegTC. ijed t(!lI szuhlj totta k i a szól: 
- H o\'il ' 

- Vilúggál mondta;; azzal h ittllt.fol'dítva, be-
ment 1\ házba, 

An~' ja fCnn a kndt szem mel mCl'ovedet.t Fadd i 
Dénes fel6, ki vég l'o csendeseH mond ta: - K ell ez 
ne ki. 

Az I\sszony al'cábó l eltünt mi nde n vél', s urH 
kar júnlJ fog la fe l z uLlm ó lestét. 

• 
Hég az ideje, hogy B encze J ól,si e lhagyta, a 

f.ll ut Mu' ,· ",,,,,,,., . b ', 
. ' ", ,~ ti. un),Ju szomol' u !;zemo esze ne 

rola. ha ug~'an e l nem költözött \'olJw II tü bIJi ör c
gC~ me nn i kon yszCl'ülő sorŰ buII. A fulu csa k a n y
ny ll)an vá ltozott.. hogy az a pák gOHdjat. át.vetté k 
:~z ak~OI'i fiilk, Bonczo ,JÓzs i iskolatú l'Slli, Do az 
oreg Flldd i Déllos még m iuúig IHlzavarta kercszt.
fiát. 

Vasá rnap VlIU _ . , kond ul a ha.l'<l ug s az ü n 
neplőbo öltözöttek s ietnek II tc:ni!llom fele, Az 
öreg Faddi Denes múr 11 templom elött ba llag, 
\'iszi Ilug)' botját s eg)' hosszú é let ezer gondjá
ban meg tör t ablkját. 

, Utún ll .hosszú sodml\ cmbcl'(J k jön llok fúr ad. 
~,Hk, hc tykek, szomorünk. v idtiHwk, közöttük egy 
I ~"I,I III~gtört emb~I" . hl~KCH, do mégi ~ közé jök 
v.tlo, l\ IJ uth a most I" IlHadkozl1 a. 

~Az. ön'g'. ,FlI lhli. lIl,eKúl! aciu terem elöt.t. hog)' 
megll~ ugod.lek kL,.,sc. Ulert !le ki már " " I, •. 
I ", ' I . U~ ~z II leg')'I'CJIII'as. , egfor dul to n ézi n több ieket. 
· - , I ~~s~ nam - re:<7, ket u hangja _ húl meg. 
II< haZllJO\·cl. - I ndullItiIt. InlÍr lIeHl lehet meg
f> r ezni fak) hlll lgjÍlhan. 

- Kere~ztll plÍm, hút kelld még cn 
- \'íu'illl uk, hogy meg térj_ 

· Viwizll.érl elll. Sok volt. higyj e el. míg ide
Jutottum a ~lILterol1l be. B elLcw J ózsi mcgtört, sok 
\'elt it cSll pas. ny ugulollll'lL '·Ílgyom. Imá d kozn i 
szorutul:k . _ . do ILHgyOn nehéz. 
· - ,J ózs i - mOIL<.!iil. az öreg - mindn yáj an ide
Jutunk, A cigUl'ettilt l)ipúnd csoreljiik fU! s az
tÚlI cg.V Sl'.cr IlZ is kicsik II kuzüllkböl. Mi kor meg. 
gYOllgiil Hl'. e mbe r el'ej e. ukkor erősödi k a hi to, 
M indn n'L.iu lL k ú tj a irlcvezet.. Előbb, vagy u tóbb 
mcgtöl'i k rt d aco!-; kelllén ~'ség . Jobh lett ,,0I u3, 
ha ,' él'ed IlIlItllll'úbb c~el](lcscdett vol na le, Sok. 
lllegllyug tató imit t. lHul a ""ztott;i1. !l anyúdat. sem 
kísél'hcll ed ki , , , No llIi lldcg~'. jó hogy most itt 
\-agy .. , 

Nézi kCl'csztfi{tI. Az embe rek után II pa l) is 
pC nUHlt ol !'''-, búg az, orgonl\ lúgyan, 

- Na me njü n k !'ium. 
lútlllpjukal levesz ik s ll lilwttal lépnek be az 

Isten ház:'t bu. Kereki Gábor, 

Egyháztörténetünkből. 
Almási G. Mihály (1692-1724) egyhá· 

zunk szomorú korszakában volt püspök, 
A Disciplina Ecclesiastica (Egyházi Rend· 

tartás) előszavában ezeket írt a 1694·ben: Nagy 
szomorúsággal tapasztaltam püspökségem kez· 
dete óta, hogy az erkölcsök ilyen Ilagy meg· 
romlottságába n bizonyos, mégpedig közzétett 
szabályok és törvények nélkül mennyire nehéz 
igazgatni és kormányozni az embereknek még 
azt a testületét is, amelyre a minden pásztorok 
pásztora, Krisztus reá bizta az ő juhainak le· 
geltetését és akinek megrendelte, hogy jó pél· 
dával fényeskedjék az ö nyája előtt. 

Ezél't 1694·ben kiadta az Egyházi Rendtar· 
tást , ~s azt mondja az olvasónak: Te basználd 
azokat és légy irántuk jó indulattal." 

Mi is azt a jó ta nácsot adjuk egyházhíveink 
közül azok nak, akik az egyházi testületekben 
tisztséget viselnek, hogy: olvassák az egyházi 
törvényeket s akkor az egyházigazgatás ered
menyesebb és áldást hozóbb lesz. ( t. gy,) 

Ha9~pénteken d , e , 9 órakor a passiót é nekli, mind a Koháry·utcai, mind a Hógyes Endre · 
it~aJ . te ":,plomban az e g yhá zi é ne kkar, d , u, , 6 órakor pe dig a Kohóry.utcai templomban Szent· 
vanVI Sandar le lké sz tart biblia magyarázatot, s az egyházi zen e kar alkalmi számokat od eló. 

• U. R. XX, 3 . !9. 



Téli konferencia. 
Az Unitiiriw'LKourcrcnciás Túbor idei tdi 

kOllrcrCllci;íj.H a Koh~íry- utcai lelkészi irodában 
Inrlolt..'1 IIl Cjr. Tárgya ll. legégetőbb kérdés voll: 
,.1Iog"YIUI vcdcm hitemet másvllllitslulk között! '· 
Előlldlíst ÜIl'loHnk PCl'édy György szerkesztő. 
SZIIbónó \Veress Joliw i]'('1I1Ő és "itéz Gidó Béla 
~zúrkosztő. s/ljtóo[őadó at~·iillkfilli. Ezen értékes 
elöndások uyomúll '-\ legérdekesebh egyélli goudo
llllok szítr'lIlaztllk It kOHI'N'cnciH l'észtvc\'ői ré
szÓről. 

A liiIfoIlj, "ú·dé.~·ek kö:dil n következők merül
tek fel: 

A halhn[atlansúgot szcmélye.<;cll \'agy pedig II 
Illcgsommisiilés alapj{m kell -é elkóp".e]nünk1 
(Nin'áIl11.) 

Sz..1.bad-ó II Krisztu!! szót hasy.nálu i /.lZ unitil-
riusokmíl? 

Protestimsok nlgyullk-é. ,'agy !icm" 
Eskcssüuk-J músvallits\wkat' 
A reversalis adúsok meJ.:'ukadídyozilsa igen' 

fOlLtos. czért belső missúóval és minden lehető 
eszközzel lörekedn i kell rá. 

A reversalis problérmUúL osetleg Wrvényho7.á
silag kiknpcsolni . 

A rovcr,<;ali1,:t adót ki?,Úrlli az egy házból , de 
legalább is nlinden unitúrius s7..e l"Yezetből. 

Eloszlat.ni az olyan téves hiedelmeket, melyek 
ma is clőforduluak, pl. hogya hÍL7..ft.sSág nem érvé
nyes, ha a7. unitúrius fé l nem ad re"c'rsulist. 

Az ifjúság szeretne ér inlk.c?..ési alkalmat talál
ni az cgyház"czetőkkel cs últalú15an az időscbb 
atyafiIlkkal. akár egy kÖ7iis klubhelyiség felállí 
tÍlsa útján. a kár mils m ídoll. 

A predikátorok legyenek a.um. hoJ.:'Y fokozott 
készülessol beszédük szinyonalút emeljék s a temp
lomon kívüli híveikkel való I;;t,emélyc.s érintke?..és .. 
hen tal'lsúk szem előtt a.z islenti!;ztelelekeu han-
goztatott clvcket.. . 

kt. egyhá~\'(~zetők vegycnek részt. az h:itent.i sz
telotekell. 

A hí"ek a lel)lplomball énekeljenok, 
.. Az ifjúsúg a lelk i gondozás hilmyát érzi, kiHö

lIosl?n az!,k az ~gyetemi. h~ lIgntók, kik il. felszaba
dulas utan kerultck a róvll rosha ,fo az otthon meg
szokoUak pótlására nem kapnak hasonlÓ gondos-
kodá..<it. . 

Miért keresztelünk Atya. Fiú , Szcntlélek ne
vében' 

S.úi,kség vu,!- egy a biblia alapján kószült a))o
lt:w~tt,kara. s 1;1, Jelcnléyők esetleges kiadús előmoz
dlt.astll'a ,fehlJunlottá~ előfi7.efésck gyűjtését. 

Allalupos hE}-lycslpsl"O lalún a vullirstanítás és 
leml)lomllltogahls orelycsebbé télele s kívánsirgok 
~!lngzotlilk el, hog.y a vallásJcgyok érdemek sze-
11Il~ ada~sanll~ s ne legyen könnyen elérhető a 
legjobb el'demJegy, 

,LelkesCl~ indít"ímyozlúk a résztvevők, hogy 
2 hona.l~onk~lIt ta.rL<iunk kOluereneiát majd a. kOIl
f\crencws, tub!?!" Jegyzö)évé yál~?,toi.ták H egedüs 
J bel~ cgleteml hallgató atyankfmt. 

.' E-J",(Hl a konferenéiáu vc)'.eHék be a t.unulmá-
1l.~ I CSOp~:rl?k1?au valj megbo.<w..clést. amikor is kb 
Íl7.o."1 tul?rmllo csoportokban mindenki elmond"a 
gOIl< o alat, ~~ egységessé alakult véleményt ~ 
Cl'loporlYezc~o a.közösség elé tárta. • 

11;t"Ou -'i:l'.Cps? .. nmú 6.s lelkos gyiileke7Á'l volt -
,k?nleSI'.enCIII. s. un.nak, .zUI'Ó jf;te.nliszt.olotéll. _ cl~e~ 
~ot ~.ont,.. T\·auYI Sandal' Iclké$'l. n k f ., ' 

tithOl' ,?gyl~ázi oillök~ tu.rt<?t1 _ té'mplO~:~Il~ko~~fS\~ 
p~k .. ~)I ZOIl ~ u 1.li ' !,--l.~a!a ~a II o !'vcn dctcs(> II j II "U I t. k il
.?~}o!<ell I~Z I ~1!~.l gl I!<tenhst.telot ré!<ztyevöinek 
~l~~nm,~' l~mof'J,I!k. hog~' .. ~z\llán egyhúzi életünk 

, (dl elon e y;mel'hetJllk e7,t. 
t .. LkA ~~llrere~I~ln zi,ró .. iil~.M \ltlLu kÖ7.öS leún "ct
,~:téz G~íó "Ble, ~,ct., a. Noswyel.8l!g. Leáu}'egylet és 

l( el.lIIo ahlozatn wtl lehetövé. (k.-g.) 

lll. U. É, XX, 2, 

Márton, Vilmos 
keresztellek téged, az Atyának és fiúnak 
és Szentléleknek nevében Amen! 

Néhúny nap elölt rilyid ujsághír közöltc hogy 
11 Luther ~?,ö\"c16ég S?,Cl·vezó..,éboll Ul'. cnmgÓl illkus 
el-("yhú7..kö?,ség\)en megkercs7.tclték az cll/Ő ötödik 
gyel,n~J(!:~, .Első ol.rUJ~ él"te lClIlucu. hogy n ko-
1'~S?,t~ztllol, ItI$I':tct első IZ\.l,6P töltöt.to ?C <IZ egyhÍt~, 
IWPYI#elctebcll t~7, Cov!!ng\!lJkllf; egyhazwrsadalom 
egYik ~!yn!1 t,llgJS, nln. valln,liu. hogy az újs?ülöl
tet erkok~.I- cs anyagi e!'ej~~el tálll~g:atlli fogja, 
~~fu'fe,bOOsule'cs IlHlg~'U. 1" cs JO e\"ulIgehkus \"úljék 

. Nem tudolT}; soka.n. avugy csak kcycsen "ettek 
rc~?,t ~~fn U7. UIll~CPI aktusoJl . C7..e.n II valóban 
.. J C'L.USI ,kGr.esztelon. do bizoll}'os. hogy akik. jelcn 
vol~ak, cle.t.!1k egyik felemelő eseml!.lIyekónt. köny
"clrk el. llJllIt olyaut., amelyen kétC'J",cr é\" m CSS1-&
~égéből súí rődött .I11:~zzajuk II 8)'.ó1'at: ,.Ugy \"ag~'
tok vl~.I6bal1 ~<:stvel"eJm. ha egyrnast szeretitek. ha 
cgymlt..<;t segltltek", 

~uhos hangú időket Óli.ink. ti. mC!>l:Cziről jövő 
í<?,elL d ha ngok mind nehe7.ebbell találják meg az 
útat a súvckhe7.! ' 

f~l"dekes lenne tudni, hogy .:Mill'ton Vilmosl" 
bogy ullyakön,yvezték' A következő rendes SOI"
szám a.latt, ,-alami kodvcs jellel't Vagy talán kü
lön. díszesebb könyybell. mely fedölapján ,-is.eH II 
biiS7.ke cimet: az, ötödikek llnyakijnY"e, Miudezt 
n~m tudom. do, az bi zon yos. hogy alru nt nő az u 
bizonyos sorszam az allyakül1yvben, erösődik a 
lánc magyar és magya l" cVIlIlgélikus és cvang6-
likus között s II láncon belül növekszik egy test
ben erősebb, lélekben magyal'nbb Jllugyat· és evan
gélikuSltbb evangélikus nemzedé.k, 

Köswnt.jiik fl. szép és jó J ')éldát mutaló ovangé
likml testvéreket Engedje hton. hogy It palúnta 
í<udúrba szökke.nhessék! 

V lljjon Dem kővethetnők-e II póldút1 Kisebb SZ1"t
munkra való tekintettel javítolt formában' Az 
ötödik helyett. a ney,lJc(/ikkel tehetne kezdeni a 
sort. músfelől a nlllr megsziiletett lIegllellikekre ls 
kiterjeszteni a testvéri S7..eretetnek ezt a melegót. 

Vujjoll egyháztársadalmunk 1Sorujból jelent
keznéHek-e a hOll- és vllllásépítő szolgúlatra azok, 
kiket ilyen szolgálatra csalthli tradiciók. rang. ál
lás. vagyon. méltós;íg, gYOl'me.kt.elenség stb .. stb, 
esősorba lI kötelezne' 

VesSii.tlk szám.ot mngyn,r' és unif{l!".iu s lelkiis
meretiinkkel és ~észülji.ink SlI': első neuyedik ke
l'clW,tclörc! 

• 
'l'omplomunk várja meglÍjhodils.a ü llllepét. Mi -

h'en S7,óP lenne. ha a rGShltll'irlt Icmplom ünnepi 
aktusÍln mcgkeresztelhctllök mi is az első negyel/ik 
gyermeket moudní.n: .,Ferenc. ke rcsztellek téged 
az At;-,'ának és Fiúnak és S7.entlé.lekuek lle\'ébcn, ,. ~. 
Amen!" -. 

'l 'alúll Isten kegyelmes Imme ős Mózsúkllt 'ős 
SiLmueloket is kerof;ztelheluénk. Do ha uévtelen 
ktüollákal keresztelünk js, megéri fLZ á.ldozatot. A 
hiLborlÍt ll. közkatoni~k hal'colják végig. rajtuk for-

• dúl Illeg a győzelem vagy ll. bukii!!, 
AldOl'..at nélkül n incs ha.ladús, fejlőd&.<, eIIcikiii 

pedig IliIlOS cleí! 
Keresztszülőket I,-eresiink az ezcl'éves haz.a Cf; 

II uégy-s7.6.7. ó\'es uuitúr;lL':' egyház orős ítésél'e! 

Budapostell, ] 940. febnllíl" 3. 
BarabúlI Is/vánné, 

• 



Fögondnokra van szükség! 
Az u. J. l!).lt}. J:1. sz,imlí hu ;\ a rögoudnoki "'~.é

!;I'k [iJ'c";c(h~,,,én; 1 J'lIpt'''ulatbl l11 lIl-h;'UI)" u()."et so\'o\ 
feJ. :Ikik .,unitúri1ls S7.ClIlJlontbó l is ,I If'gjohlwk 
kÖZt- IUJ'l1.lluk :ol sz('m(']yök j(·killtél yt j clcntcHo} i< 

erőt. uduu IIZ (·gyh(\'l.lluk", 
Ez a 1 1~'ih' (IIIO-: t.li "mcl'Ós mim\(>lIcsctrc nagy 

1I1 Cgtisl.tcltcws mo: u uililrius kÖ1.vélcmCny elött. II 
nll:'!;Jlc\'ozcUckrc. A Itwgullk részérő l IIcm is óhaj
tuuk IL lIIillÖ~ílés CIJl'1I kiroglÍst emelni. J~zt. Illeg
ICF<úk a fclsoro1 lllk közül ö lJkriUkúyu l - fcltű\'c
!;iillk ~7.11 l'illt _ Wblwtl. gli 11l(>gtCUCDl. 

A7. lIuit1irius cgyh,h.lwk ugyanis sok tle héz és 
\'Iii súgo'" tötlcnc\lui jcJcntőscgii hclY1.Ctébcn scm 
\olt llngyOuU 8zük"égc kin'tló. egyénileg kifcié i:3 
",úllyu J bíró gO;Hlllolwl(I'Il, lIlilIt a hú;;z Ihi o'lilb 
limlom UliUL 11 III U i hclY1.ctuCJl, 

A IJüspöld sd:k uclöltósc és IL főgonunoko k 
Jllcgl'tÍ]a$zll'lsa uz ugyhitzlli I.\I"ősOrtHIIl \'allitser
kölesi hiYutúslI. lek iIIl etéhen kell, hogy megn)'ug
InSSll, A vil ligháuol'll utÍlu II 22 él'ig t, lrló oláh 
urnlom il titl'sadultnHt nlllitscrkülcsl, cSlIlúucrköl
e~i és köy.erkölesi tekiuictucll auuy ira IczülJesz
tette, hogy it kormimynak is sok gondot okoz H 
közé leti Icziillöllség fc]jnl"ÍfáslI, 

Az :ílllllllok u lapja It tigzla erkölcs ICI'éu, II tör
tcnelmi egyhiIzIlk HZ orszúg ;lzempontjából llllllyit 
cruok, amcullyit n ti szt u erkölcs megvalósítitsa 
tekinteté bc n jelentenek, A polgúr;lág csaláuerköl
esi és túrslldalomer külcsi é l·tékétől rügg ,ll. állam 
nemzetközi súlYIL is. tehát az. egy húzRkuak 111. á l
lumboz "ILló ,' iszollyúball azokat a lelki tulajdon
ságokat kell kiérlelniök. amelyek egy nemzcLet 
befclé is és ki fe lé is Ilaggyá tesznek. Az unitáriu.s 
egyház II. lIlUltlWIl Ilelllzelue"é!ö jolen töségét az
által bizonyí tolla. hogy iltlllgosa n m inde n té r cn 
h ívei szúnllmiJI~'út lllcghlllndóun tudott közéleti 
cmbereket fi netllzot szolgá llllúba úlliiani, 

Azok, a.kik a z cgyhíiz iskolnJonntul'ló célkitü
zéscit s ennek f'gyllÚ'f.tÖ t, téllelmi jclcJltő;:égét isme
rik, lélekben llIcgTl'lJlliil\'ekell. hogy it1ljnna.k amn. 
jelenség elött. hogy Jl clIlllfOnk az olil b uralom II 
biinös, hanem II sajút belső korln úllyzaluu k is bi 
hás az egyhúz \'agyolli erejcnek lerolHlúsúUH II. 

Mu. a fögo ll dnokok az egyház \'ngyoui ercjét 
kell. hog~' helyrcÚllitsúk. 

A lolki üd\'össeg kérd&.é bon cgyhúzi ember 
csak a ,'nllús llluitúsa u la pjilll úllhal. A tö l'lClIclmi 
egyhúz. mint illlézmóll~' azonban csak ukkol' tölt
hoti ba r cndo\tetését. ha II k.OI' kíl'úllalmai szerint 
luegfelel u i tud Il ma kÖ,'clc lményekllek. amolyeket 
a kÖ'f.é rdek Illll'1lnesolólag feliillit; ;1 h i"ek nol'c
leso lekintotébcll , 
, Egyházhíveink jellems7,ilúrdsÍlgút, nuritán 
elctfcll'ogúsút, egyéni. esul,idcrkölC;li és túrsada-
1~l\Ierköle"i nevelését efOak oly cltyhiÍz ludja bizto
"Ituni, amelynek él ón jellembon kifoglislaL.l1I és 
~gl'élli "1I1yuknúl foS'I'u vezetés l'c hh'lltolt fi:rl'iak 
allan'tk 'k'k , ........ , "l " t" k ' . ..,,~ I - Ul. egy lUZ JO"U,IC II HaJ;1 c e II . cr-
tek·,.,~:.,.;, .. l " k" 'k' hl 'l l' k ,"",C"<>,lYe u!>szc oli - cs n~. egy 1:1< c c ene" 

• 

johbú. lf'1j~('hlJ(> t('t"Iún' IIljtl(I'~11 úld(Yl.atra ké
IJt'St'b:, 

A IJctöltt'~ ld.ö fő);:'oll(\lIoki ÍllIrisoki-a ol~'n ll cgyé
~l? .. ket .ke,1I klvlIlalll.lanullk. akik II lIIegl·i.ltozott 
Hlok IdlokozoU kívlillalmnihoi'; "1.u bott. kö\'cu+ 
lUénycknek tIIin(\cn\)('1i I\lcgfl'I(>lő l'ltyélliscgck • 

. '~,ZOk~II.Il. akik ('ITC IlC!)1 aJ kuimasIlk. lesz uny
~IYI onk1'ltlka. II löUljénczök liin"'ge\'d !'i';ClIlbcn 
I,.. !I~I!~: II .. kiizuötÓI'I·C ki !oc lépliek, Akik pedig fl 

mm luokhoz ~zabott nagy feladatokat teljcs oda
HI!ússal nem "idlalhatjúk. ÖI\Ö~ t\ic~ő,;égért egy
hU7.unk kormúlI)' rúdjitt II l'lIl I'ogjilk <I kczöklw 
\'Cl ll l!. Ez Illlit1Íl'iu, .. h llg~' omÍlIIY. 

l!-:gyelertHnk H7. U, J, úitül kif<'.iczésl'e julta
tolt a7.7.111 a gOlldolaltul. hogy a ma érvólIyes tör
\'ény ( l 1I1eg\'{das~.túsn itl HZ il1tulúnos szótöbbségel 
o.:.lcgclUl őllck tartju . tlo II tiszteletbeli idlúsr a. "IlUgy 
többségi bizalom uélkiil Il (: lll lIlindwki szokott 
''ú lia l koZll i", 

]~7., a mngus cl'kölcsi fell'oglÍs volt m. alapja 
lIulluk, hogyamu ltbllll ilZ IHlitúl'ius tiszt úul úlús 
legkifcjezőub IHcgnyill't'llIul{,sn ilZ c~D'hHHgÚ kö~,
biz,dom "olt, 

A IIlni. idők cHHck il szclleHlllck mo újraéled.}
!iét kÖl'olQlik, A'/. cllyházUlII1 II magasab b tisztelet
beli idllisokuúl felc.slegessé kell teu ni n köz\'cll'
lUéuy kiHIlIkítiJ.su II!jÚU II hi\'uhdos ViÍ!'tba reot. 

Az cgyhúzi kormúnyzat nem jiu'ha t meg-
nyug\'ú~t keltő ol'odméllllyel, ha nem II presbyttl
ríalis rendszcron fölépült és lll. cgyhúz közél'dekét 
szcm előtt tartó közbiznlom emelte fe l a ,'clelóke!. 

A míi l'észetek utiU! II tín'saualnü életben is je
lentkező prilllitil' izmnsllilk lIZ unitúrius cgyházi 
elet ir únyitúsÍlm h ivutott "czctö állúsok betölté
sénél ncm lehet. léUogö.s u](i;úga, 

Ez c\lcu olsösorb,Hl nom illi. hancm cg~-háZ\l!lk 
mulU1\ tillakozik, 

K özéleti lla gysÚgot, Ick inlóh't képviselő, ki
fOlTOtt ég~'éHiségct ohajlllnk lúlni ti. főgondlloki 
szókboll. Egyéni séget, nk i elhivatott crl'e ll'/. erköl
csi értékel. képyi,;clő ('gyltt'lzi móltóságl'a! 

Dr. 'I'óth György. 

Az lsten nevében 
kopogtntun k ulli lúrtu s Iltyankfi,ti szí,"ónck ajta
jÍln. J(Qldkáb(l. hhcjuk ket. dUlloj)ofaji házikó fel
épí téséhcY~ A két kis lok (I lIafl!J DUIl(L me/débell 
Il t'lr h6Ucl cy,clőtt kéL S7.cgCUY unit1Írius családu nk 
C'gyetlell Hlgyonká ja. volt. J\ la csak romok "atlllnk 
olt. ahol ne m regell II llllró gyel'lllek húz,5dott 
meg i;y.iilöik szel'ető oltHl mábllll, 

A KisktinsÍlg mC'/.cje. hol az Ur értülIk nektárt 
C!leprJfl1e(eff, t'éflCS-d: !lifl egy lIag~- temető. A P etó!i 
jáda földön míndcnlilt siJ'llloUl és gyilSY. honoL _\ 
!'~A.iI·nyÜ pus1.t ullÍfOhllll csa k az Nuberi scgíiő sze
retet m(:é.~c~ei I' ilúgitanllk, 1';)'.0 /IZ OIt.UlllllZÓ ;;zcre
tel j,·rje,. .. zlcllc k i SZÚ"ll~'li! II mi kél unitárius 
t·;.ali.dullk föló is, H aj léklÍhn fogad\;~ az [II'tallulI 
II U\lI'Ó g~'crll)(:kot. Do mindig IIC'U! &l hC'lllek mú
~ok i" gllhJl{dIÓI. 

U. to;. XX. 3 . 21, 



~fJílSiik föl luH a ktit ki,., családi h iL7..a.t , Olynll 
ruÓdOIl, lIlill~ ahogy n Sy.ckc.!yföldön sY.Oklák. K ö' 
zös erön)cl. Csnk fiJléz'okeL kéz·üllk. D o m.illdoll.ik 
uuillÍz'ius cSllllídt:;1 kérünk. vulnhovR sonlink el
jutnnk. Jöjjenek II szont Hargita szókelyei és sz.ií· 
kcbb .i\f;lgYlu·o z·.;;zilg unilúriu"ni. I ladd ére7..Y.c II 

haj léklaJanllá \"Iilt 2 unit{ll'ius szegény csaliul. 
hog)' :lZ u!lilil .. ius összel/Il'!ás ucmcsak s1"ólils· 
mondiÍs, halIcIII élű \'1I1 ~;;'lig i.<;. 

1!l7.cIŐU. " óv\'el l)un:Jpntajon egy kc{h'os szé
kely telUplomot emeltiiuk az cgy igaz J stell tis1.
tclotél'e. A templom úrnyékzíba most 2 s7.ékely há
zikót óhllJtunk cpitell i a :'- "ors"lljlotl csalzíd szit
múra. 

AZ c!ső tégl;íklll HIfi .. cl is kiildte az aLyaJisú
gos szoz'etet II szeut oltú z'nl. Kohúl'y-ulclli temp
lomunkban min'ciu;! 2-án az Un iloí .. ius Ko n fel'ell
ciá,,-; 'r á boz' 48 pengöt adottel:)' bo pc z'sc lypénzké.lI l 
A P Cl'czcllló ,K OZlll ll li'lúl'll Unitúl'ius Lcú n ycgyc
siil et tagjai 5 pengő ~2 fillé r t IIdtak, H ayns JÓ1,se.l' 
és neje .1 0 pCllgőve! .iiittek Mlgit-scgülI.kre, A bud!l.~ 
past.i eg~' h Íl1,község p re.suit6riunH~ pedig 50 pengőt 
f;z.1.Vawtt meg lcilllycgy hú1,kö~tÍge 2 csnládjá.uuk 
tá lllogntzí.sÍlra" 

Az adomúnyoknt II b ud apesti unilitri u$ egy
hilzközstÍg "ént.lill'a eimére kérjiik, V., K oháry-u, 
4, sz. Az eg)' házközség 30.400 sz. csekklapján is le
het külden i adomtl llYI. "DulI!l.pntajU jelzésseL 

Atyafisúgo~ s1.c I"etettc.l: Barabás Isi ván és 
K ereki Gábor D unupatajm helswlgú l j lelkipász
torok, 

Jó példa II. 
T. S'l.ÍlIlIÍ! jó 

s'l.iunúban i 
felb uzdul\'a , 

, 

, 

" 

az em
ez miiI' 

" Az, .. amit igy II bölölliek csináltak, egy mély 
e! lClnu,l, \'ullásOJi CJiclckadct. Az. hog)' úlmullk \'a
!Ol"i,l, va ll. ,'I IISzékelyföld és \'ele Bölön kÖ7.ség 
\s I1J~a ~Z~lb:H.I. Is~.cz l miívc. Istcnnek t.artozuuk 
erette ,1.l al,~lvul. AIII L\'e l Ul'. emhez'ekl le k tartozunk. 
az u ko>!zoll~t azél'l hogy hleu celjni szerint ei<e, 
luk.edlck, ~\ h{~la 111. L"'t{'nt ille ti. Ad Jl{'dig méltóu_ 
bun h'rÓI!l, tII11}t uhog)' II böliilLif'k csinúljúk, Illig 
1.;'1~('~,lIe:,.-l.?bb !:~ } !1éltó,~.b éll"pehclöség~k~lc7. segi
\Lk uh.lozott fnJlH Juk :lo\'c ndo llcll1zcdekct. 

", 

1111Zttfia8 CNcliJk('!letll ck i~ gyönyöríi. 1 N 
11 m(:ggyötijl't élj. haláll"a ítélt "k, ',i emcsuk .. k ' "k . >17.0 e ye nck. volt 
ll<lgy sz u ~cgll ~ 1I'l'tl, IloA'Y II sir·do", j,.',," k' 

b "" k ' . ' .l~ lO L-~'I.U ,auu Jllllll' cs az, llllYlIOI'SZllg öket zou ,: , 
o lelJc, A7. any/\ol's1.aglluk is éPJlcn olyan g.lhoz 
sziik;.ég" \ :.11 11 ~ I"\'O II tiflzluvér íi.. tisztalelkíi. I\!lg}" 
s IllTa :Il': OSCl'Ol'll, alHely~t ~z IL nél) a'l. Cgyet~el~re 
IIHlI;O'll l';.agllnk II IIClllze t l Ic.lemclkcdés ko:h es 
jeleIIt, CSHk miné l többet obből a hJ" ." bo' " • 'na" a!I, 
'bb k '" " ~ •• <> Ille ~? an '1IllU\'C 1\1 n~,t lIz,o;.:lchetsé.gc.t, mell 'cl a 
.10 1.:'~~ lI, ezt ~~ népe t meg~d(lotta ! E~ a cél \'~lelle 
a, b!-,Iolllc~et IS ,a~kor, mikor II rels'l.abadu1:is em, 
Ickcl'O s!.ck~ly lfJnk lúm og a lás/\ céljából eml'k-
alapot lclesl l eLtek, e 

ol ! ! ! D r. Cs iki Gábor, 

Beszélő számok. 
B udapest Szókesfő\'úl"OS most megjelent Sta

tis1.t iklli f:vkiillyve igen sok érdekes .szúmot tartalo 
llIaz ránkvollatkozó:lll is, Ne m cz"dek lelen tehút, ha 
II tarlózó lapunkolI kel'osztii l úhtdja az olyas6nak, 

Az :ldatnk a1, 1939-es .h' törtón etéből s1..úrIll1l

'lóak, t ehil t erről lll'. én-öl beszél nck: 
Szüle/ell ösucsell: 4J UlLitárius g~·ernlek. ebből 

23 fiú, 17 lelÍny d\'e. ] leán y halva, Tisz.la unilú
.. ius csal iul ból sztileteU fi grenIIek, .Minden 1000 
IIjszülött leímyl"ll 2091 fiú csik. Tűr VCII,IJ/elclI III/i
/(Íl'ius !llJcl'mck !Icm .~úife lelt" 

Meg'hal t ~5 tlnitíll'ius" 
H (í zuSIi(ílJol ŰSsz(!~'(!n 38-(111 ,,"ö/ötle,,", ebből tisz

ta uni!úr ins hÚ,1"l\S~itg G. Lttlitzí l';US r, k~tI,-snl 26, 
g, kHt.-Sui 2. l'cJ'. -!</t 1 3, iZI', -\'11i I. 

A. .IIlJcrmck wdM,wím 1'011(/1 ko;:ó m('lIemJcz(I,~1 
kű/űfl e '" 11 c,yellH'II, ebbül jlt\' lt llkru Wl'té ll t 5. k{l-

- '-,----



run kra 6 .. \ .in \'ll11 krn kötött ek kö7.ii l :1 ". kut., I ret. "s l iZl·. ré."ZI'őt \' tl lb. M ;m/cll kürUlIl,;r a köl öf! 
"'('fI('fl,IJC;:;.'!; fl r. kaf . ('ff.'Jh(Í.z ja l'IÍNI m el/ t . 

A IIIClJCfl ,IJczbf'k dl'éll !'(';:zf c ll ii ll k: 
1936-b1l1l 3. W37-ben --. 1938-b:1O ;1. 1939-bcu 

J('lkeL 
1939-bcII rc\'crS'lIli"t ndott .J lI u itúri lls "őlegeny 

és 2 lIuitiiriu i< meurn~"zon~· . re\·e rsnlis\. kapott 2 
1IIIiti'ri\1" \'őlt'gén y C~ J unitfl ri ui< menyasszony, 

A IIII'!JC!J.I/C;:'-'."t'I.- rh'én f9S6. óta mind c", é~'bc1! 
(I r. /.-of. p!J"l!áz 1I.IJcr/. "' ;I/(/e/l l)role.~/(ills f eleke
;;e! {'enIcIf. 

Belé,.I"".- fl;: (fnitárius E .tJ.I/házlm 1939·ben ösz.
.. 7.ese n 71-{'JI, A betcrlek köúil 38 ferfi, 3il IIŐ. 

EII/(/!llJták at UII;M";1I1i Ef/HluíUl I ÖSljzesc lI 
IQ-Cll. ebbő l II r . knL nlll/ism 6, a rcf. és izl', 
"HlI;i;;.okr~ l_ l té l'i, 1 pedig felekezclen kiyii li 
IIHlrtHlt, (I'-~!J.) 

Hírek.-
A .. TtIIlako7.7.ütok :u ir:i sokat" cs a .. Történe l

mi IHIIIt:ir" rO\'1ltok j e len szárullllkbó l an:ragtorló· 
thi s mi uft lIIa r ndfnk ki. 

A Heltni G:íSI)lÍr Bibli a Kör bil)liamHgYlll'lÍzó 
é" lelektnni I'lőadúsnit (ob·tn lt ;l rebruar 6 é" 20·ún 
é~ llI(t}'('ius 6-inI. SZ(, Il' -h:in~-i Sandor lelkész il 

!<zenn~d és jnnlllkl-a rOl'd íthll'ósa~úl'ó l bcszélt. A 
Icgkö7.l"ll"bhi hibli;Ji órlik múrciu;;. 20-an, JÍ llrilis 
a- ilii éo: ii-fil 1e>O:ZIlCk, ~.Iinde>nki t sÚ'-CSCII látu n k. 

A zsinati rőf.!tll ács i iil es :íllri lis 27-é n lesz :lIa· 
ros,· :isá rhel~·tl 

Bras,<'a i Bácsi á lló iróasda lűt ajá ndékoda 8 

budapesti egyházközségnek csehétfalvi Albert Já
nos gl'árigazgató atyánkfia A nemeslelkű aján
dékozónal, ezuton is köszönetet mondunk, az egy
házközséget általa ért igen kedves cselekedetért. Az. 
íróasztalt a.- püspöki viká rius dolgozószobájában he
lyeztük el s az emléktárgy volta mellett egyik 
legszebb bút9rdarabunk lett. 

,All yakünp' j bejegy zések fcbrmi r 10- m:i rci us 
I~'lg, ~ereszfelHik: (k ne m C,iI loko(li S/ulllol ' Zol
til II III II r~Yei. m, 11l1llh {." IH' j e ZS 11 11 k i\f a n!i t. 
Csuba La ~7.ló _ ~ell1 es J6~ 'lcf és ne je K. ilyén SÚ 
ra, Trén , A,tme.-;; IIcvii /-ryel'lnekél. 
~ H:ízn.!'s :i~ut kiit iifte k: H C/-rf'(!iis G~' U lll r. k. ei< 
I'ckete F,l'".l."cbct lluiL, Kmo' Gézll unit. {-$o r.c nkci 
1l0!1l1 I', k.. Ke ndI' Lúszló unit. \'" Gjlllki Vel'oJlika 
U1l1t. - 1stl' II {lldú'lil legy('n lIlindu~'iduk é letén 
. U:tloUaink : nhrndblÍuyai irj, Hérl ilr('!' DéJa -IS 
t'\'O" korú.han \'úrn tlullul hunyt el. HnllÍllI nem 
c<:l!k .\c..~ll.ItOtl "ziilei, hanl'l1l eg\·hil7.unk zellekara 
~:: a .lHarl! is nl~l::Y ~ ... ap;·!J:t . .icll'.ut: -;- l d, Dcilk P m'-

I"~" 83 e"es, h omlll' :\hhulrne 61 o,'cs korúbllll el
llllL yI. - l~lI1lckiik('t ~7.CI'('lcttel öl'iz7.ii k. 
I • ':,A ~ c-"aJ:i d .l1 ew '7.I' h ·i!d l' lm ; lJlolg:i la fa Erd ély· ben. !.-.7.~n _a. ClI!11'1I .fo/-:, ('.lölld.ÚlJ l In,r.tnn i C;~' I~lhtY 

OI!\Oko,< f01<7.erkeszlo ah'Ullkfta a h l"r:llulh- I ar
,,~.!<u)!' tlUda, :1 Oil\' itl 1;'<~r(,lIc F.~r\'let "e;;l,',;n' míl r-
CI1I<: I . ')1· I' . .. .... - , : '...... . ". 11,0.- -1' 11 11'lnl:lll to ora kor !I'f. [Ultill'IIIS :'I11i'z
~~.IO . az ,!pmlJlom:l ;wl1. :\ 1:·lrgy i~ i' .. n7. clöudó 
I ~11!l .:.h'(" I li I'(>1Hllu vili :11 ka IllU!!' H1'!'.I, hog~- é l'dek
Ol t'~,'11~ k:1 r.l. lé hres.'<7.l'. Le j:: ~' ü II k ott 111 i lui 1I~·:'J j a " ! 
rlh O"ldo Bllla sZul'kl'~Zt,j al,' únkl'iál a ,·ilúc:h:'Jbo
.. ' Lt ~\ . ta 11 u;;i I ott- 11 III gal II 1'1 :'1 ~II j lill! 1111:1 z;'lsa kóul 
' 1Ie7.l(~n\' atl·k l · Ikl 11·1' ... ·t ' .a . ',7. a 'n omlHa l'$lI (t( Ja OSI 11I'\"0 

\,p}te '! "''''f.u . .vit(·~ (lill.ú Bélúllal< II m('gérdemel!, 
~z~ II . !! II.SIl) l'f('S III ka Im II "n I :;17.(' rI 'let tc I tol111l1<.-"ol
Juk .!ol.-I\·'1I1"úl::ullknl. 

: N,:s~üv('f.~~~ i . ~ .lir c i n ~ . 8 7.Ö",-:t""'giink foh'ó hó 
~-.'l.H t,11 tot.t ()~,,'jz~.I 0'·l'I('h'll I'lhaI1l1'07.ln, ho~y án-iz
>:I.I ~toHlI kc ~. ;1-:6 ~~:cr 1.!l ~k ('s at~'úukri~~ meg;;egité
selC-_.~~I:,:ó c".U\l1:t1I.'S l -en d {'\ ul1Íll li ó rakor ",njút 
IH:l ~ !,.~!:~bI'H JClk~pc.'1 ICI1 ' c~tet r elHlez. A tel\ meg 
" :llt:!"' l ara 1,, 1 , I I-'~·.~\' t' 1t·"''I.é~'''z('J'inti Q,;s'l.eg. E;,
tc!yunk l'e S~O\'l'!~C~Ullk lIluuklÍja i ránt én!cklödö 
mlll(~~n ~!tyall,k~!Hj sz~rClctlel hh' juk cs várjuk. 

Noszo,,~tsl1gu~l k folyó ho 17-én délutím ;) órl\
kor a ,lcI~e>:.zl. hl\'utalb:lll (\ -.. Kohál"Y-u. 4.1 ,·,i
l :l~ztmanYI ul csL tart. Ugyanazon lIilllOn lléllltiul 
6 omkor le"7. 11 Kő"'zö\'et~t-g é\' i 1'ende"- kii71:r\' iilé~e 
III e I y I'l' l!,l i II de!! é I'd~'tl őr! {Jt sz í ,'csen lá t ~l'l, EII;öksJ/-:': 

. Az Eg~'eslllt"Nn! l abor 11 lI\':ir folyamúlI az 
e!!,c~z ol'>lz.a ,l:' tend':,t<lu f<ok"'ziJ:.t. C;ycl'lIwkkerte\. ;il
ht fc l. A Iclelltke1.O "é7.('lő~; l'é"7 .• "re 1- 3 heles d íj
lablll t:lHfoIYHIlIOt. 1'cudt''l.i \nk. (BcimtiH<i dU 1) P,) 
.\ Gr('rl11?kkcrle.k. s7.:t kk<lpzet!. \'I''I,ctöi !<zablldic
I!P't, Illkn",t. ~1~lI t a"t és ha\' ! M P . t i!<zteletdíjnt. 
~llpIHl .k . Ft;lI}I~:1Uk n~ okle\'cll'_'I o\'óllökel.. elemi 
I~k obll ta HltOlloküt. "niamini II közcP!>lkola 8 OS7.
la.1~'ú t ,'CI!1.e,U. l~iiJ!yi.rj ú súgol. hog-r kÖZ IJon!i i1'o
Il ank,b:ll1 (1\' ... I',s ku · ut G.l 8zem élyesen Yagy íl'ÚS
bH lI -' cl cntl~cl.1.Ck. A 8zcme lycil jcl e llt. k l'7.c~ lI él s1.i.ik. 
":é~e",,.okm!n!r,:!~: szli lctósi 11 1l~'nkön n'i k i\'OlW L 
O" Ollol-tIlJlll onQI o klC\·él. illch"e érct tsé,g- i bizon\'Ít
\'ilJl ~· . 11';'I>ll)c l i jclen lkt"zé>; csel én kí\'1ín t ndatok' 
"l.~ile,tcsi év, I~ely, \'11 1l:i~, oklc\'él kelte. K e,·cs szit: 
lilII ,1clell t kcl,es c!l.CIt'>1l II ln n foh'llmra felr é teIt 
nye d ICt ll ck az ó"ónö-, illetn' In n ítónökcpzö inlé
zetek utolsó Ó\'fol rnlllút \'cgzö uÖ\'en dékck i!l. . . Te
lell tkezciil i hntliridö I!l -l l, iJpri l is 1. (A fen t i relhí
\':-..!'t ltZ Eg~-esült Kői 'I';ibo l' fclkérése a lnp!lin kö-
zőljii k,) , 

A Nöszü"e lscg kll r:i esonyj :tk e it)j iinak e lszá
m o l.isa . ( Fol~' I ,) 

f, Az ef}yll4,"; pthl.:/dr IHjd/! befolyt: Klein Géza 
40 P . Kubányl Ivanné 35 P . v. d r, Szinte J anos. dr. 
Jakab Zoltán ,. Ibusz". Nagy Géza és N. N. 20-20 p, 
Gyermekbarát asztaltársasag 15 p , Bajcsi Fülöpné 12 
p , Ujvári László, özv. Cséry Lajosné. Bauer Imre és 
neje. v. Kozma Ferenc, v. Fabry Dániel. ÖlV. Belovits 
I mréné. Demjén Endre. d l'. Schiffer Emőne, dr. i\1ájay 
Dezső, dr, Koncz\ J ános, özv. Dobleczky Sándorné. 
Schmidt Gusztávné. Fekete Imréné, Pá.key Lajos. dr. 
7.sakó Andor. l\1.lIch Móric, v. MatM Béla 10-10 p , 
Kuti Károly 8.58 P , vargyasi Máté Ernő 8 P. bAró 
Daniel Gábor 6 P . Kl'lcgel' Tamá.sné, Szende Gyula, 
Bol'sos Zoltánné, Előd Istvánné. Izsák Zsigmond, Fe
kete Zoltán. Gyal'lIlnthy György. Kiss I rén, Tontsch 
Róber t né, N. N .. Szantó Rene, Kiss Magda, Zsigmond 
Löl'incne. Palatka József. B..'l l"na Sandol', Lorant Is tván 
5-5 P. Csatkai J enö 9 P . KAdar Ferenc, MolnAr J A
nos. Lliszló J tinoa. ~zilágyl TIborné. Deák Farkasné 
4 '1 p , F erencz Józsefné 3.50 p , dr. Gál Jenő, Röszner 
Va.lérla. i\f lkó József. Pecsl Iván. Botá r I mre 3-3 P . 
Fel,<::nczy Istvanné, Belényessy Sándorné, Labancz Ge
záné. SAml Lászlóné 2- 2 P, Szá.sz Károlyné 1.50 P. 
Nagy J ános, dr, Orbók Sándor, dr. \Velsz Sandor l - l 
P ÖSl!:eesen 534.68 p, illetve 1268.68 pengő. ) 

. (Folyt. kő", 
Lelkészi N y ug'(!ijllhll)ra f, éd j;wmir . és feb

rut"n' IHi foh' lll1l1i ll bekül dött kl'g~te;;: IIdomnllyok~t 
!lZ ('g~' I Hiz ill','éhell h:H:jiilIHl kösz? uőm és Ilyuglu-
1.0111 'uninl kün"l kl'~ik' Bor-"O"lle 'V~lId lcr IrIII<I 
20 p, 'vi do l' HllJ)lle l'!. · "Úé'!. S~ i l;tc ,TiIUO!< es BO~OI' 
Kli1'ol~· lU- Hl p , S7.i1úgyi Arthur, Szelllcrl'd~~ 
Súndo l' éli Miklö-,,"y ,lnHO" (;- G P . TIaek lel' Arthul 
(\", G\'Ü l'g\' Vilmo-" 5--á p, K. Sigmond S;~ndol', d.-. 
Sllr:j-ll\'i Edc t'~ .JÓ7.:111 O\'ör~" -1- -1 p , S zck"b' ~('-
1'('lle .ss Kb, ... 11'óU :1--.'1 p, Pi' INf,' .Iuli:l: p. P!!11 
) l lÍ l·in. \'i lé'l SziulL' (l:ilJor, ,luki l'.:il'ob·.ne I'S ~zl1l,.
to )"«I'C1lC 2-2 p , ö~,\', Hild uly JMlosnc l P 60 ' 
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Istentisztele ti sorrend 1941. á pr. hóban. 

H O L I \1 ~I.d~ I )Ielt I S,ul".;).",)\ ,,1·~ .1 
I __ ._"::'-'::'''::.-. _ _ .J.;''e""""''-'' Ól" ~." 

A) Tem plomokban: 
V., Koháry-u tca 4 .... 

.. .. 

.. .. 
.. " .. .. .. 
" " 

6, 20 
11. U. 11 

'.f.7 
6, 13, 

J. c. 9 51.cnt-Iványi S. 
~ ~ Józan Miklós 
.. ~ Székely Gyula 

d,c.1I Barabás Istv:\n 

14,20 ~ ~ .. .. - 14 ~ ~ S/cn t-Iványi S. 
fi d. II 6 Barabás Ist van .. " • ~ ll" .. Szent-Ivá n} i S. 

II, Hívu &lir!·g,1. (JlsuJilill 6, 14,27 d.c, 10 S7.ékcly Gyula 
(RakOS-ulca) 13, 20 ~ ~ dr. Csiki Gábor 

ll) Körzelekben : -
X .• MávAelcp. p,,1. I • • UI 6 

20 .. .. .. 
CJ Pesrkörnyéken : 

d. ll. 4 

.. .. 
I 

Szent· Iványi S. 
Dr, Csiki Gábor 

Csepel 
Templom-u. iskola 

Kispest Hungária.u. isk. 
Pcstszenterzst bet 
Erzsébet-u. iskola 

pcs\slcnUörinc 

13 
6, 20 

d.e. 10 Székely Gyula 
"9 Pelhö István 

1, 4.2; ~9 
6,13,14 d c.ll 
2U,27 ~ " 

Pet hö István 

• .. 
.. . .. .. 

Rákospalota 
MÁV telepi iskola 6 d u.4 S7.Ckely Gyula 

Sashaloll1 KOIIDIHiri lit. 14 I d.u. 4 
Budafok. Ref. temp'om I 13 d. u. 4 

D) Vidéken: -

• • .. • 

Debrecen, unit. templom 6 d.e. 10 dr. Csiki Gábor 
~ ~ 14 d.e.lldr.CsikiGabor 

Szolnok. Rel. temp'om 6 • ~ Józan Miklós 
Dunapat lj. Unit. te lllPl . 6,!\ de. 10 Kereki Gilbor 

~ B 13, 14'1 és Kereki Gabor 
... 20, 27. d. u.:I Kereki Gábor 

Polgárdi unit. templom 6,1 1,13
j
d.c. Il Nagy Samu 

.. • ,20, 27.; " ~ .. .. 
Biblio mogyorózot : 

április 3, 17 ·en este 7 órakor: Szent-I ványi ~ándor . 

A l! rllá/n/zoll tláfumokra úrvflclw/"fI o.~z f ás. 

UjvÍll"Y LÍls7.1ó l P 50 r. Bmtuli s LÚf'zló l P. Ö;;z
KZeSCll : liO pellJ.:"ö 10 rill c \". Mely ih;szeg 1\70 Orilzú
~~s .K!JZPOHli lIit elszövel kezc.tuél (V .. Núdor-u. 2"2.) 
.. C Lutam!;; ~el ~ 6sz i Kyugdijinlézet.·· címen \"ezc
IcU r01YOSZlllllI:lllkon J.:"yümülc<;ö7.öl"J.:" \"nll elh c
IYl'Z"C. Ug~'llllidc dil'ckto hilllwo csc k klll ])OIl is be 

-
UNITÁRIUS ÉRTESíTŐ 

Felelös szerkesztö: 5ze nt· lvényl Séndor 
Felelős kiadó: Ferencz József 

Szerkesztöség és kiadóhivatal 

Sudapest, V., Kohary-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjelenik minden hó 15-én. 
Elöfi1.etési dij egy évre 4' - P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unilt\rius Egyházközseg 

A lap elfogadasa elöfb:eté sre kötelez . 

:\I EG HIV Ó. 
.\ UUllat.lsza!1I 01~ti Ul1itiLrim. k:g:rházkör i]1l

~1:1I!('stL11 (\ . .. I\.?h a2·~·- Lth.:;I . . t) l!).\]. lIl!lI'ó; i\l ~ h ó 
l.J· l ' U (]{~' ,ldell) d('l~'\ott HJ ol":dwl" II IUllúc"tcré lll
IH,'lI t<lrtJH 

, tyi Ho nd os l{ özg~'ííh!!i~t , 
1Il.I'ly~·(' ~.IZ q~~'húzi és dlú~i 1·f'Jldl.!" tHJrokat ós 
l":)J."Lf;{~lo,ket, "alnllli\l\ nz újonnan \' illa,,1.lott cg~' 
haZI t<lIl.It""O", Iltyúnkfia.it s1.~n·ll-lt{' 1 m eghív juk. 

Buda pest. 1941. Ulal'mus ho Hi. 

nr. :'I.' i !ez. I~.oZI1lR .. G~·örn s. k. J ózan :\l ik lós s. k. 
kon IcIHgyelo gondnok. esper es. 

'l'AHGYSOROZA'l': 
I. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkünyvhitelesítők kiki.ildó"c. , 
3. I lllát mond Bíró Lajos. -4. E "pí' l"es i jcl~;lllés az Anracg yházba \"Iiló 

Y;SSZ1lcsa toJá sról: czzel ka ])osol ato,," jU\"lIs latok. 
5. K üzalap és Nyugdíjalall számadilS1L az 19~O . 

ó\"l"öL 
G. D r. Tóth GYÖl"g~' indítyúllya: 3 főgomlnok. 
7. 'fisztll.iílús 1.941-44. terjc(lö időrc: más odik 

r. gomblold .'dl(H, betöltése, bizoU<;úgok. fcgyelmi 
bíróság, közig. h írósúg megnHasztása. 

8. Egyhú zköri kÓ!lYiselők kikiildése és ll l'. 
'Egyház i Főtanács: 1 ('gyhá.zi, l yilúgi. 

9. Időközbeu érkező iil,,'·Yck. 
1O.1ndíL\"Il nyok (ínisbull - előrc). 
N. B. Oyülekc7.e1 eillk figyelmct felhí"juk, 

hogy IlZ új törvóny él'tel mében közg-yiilós ileg ki · 
jelölt e !ektorok uevét előbb kÖ·l.ülj ék az esperc~i 
hivatallal fi őkl}t. \'l1lumilll II köri kőzgyíilésrl} kl 
kü.ldött h.i Yatnlos ké!wiselőikot lIIegbizóleveJlel 
lilssilk fll. 

Az elektorok. a köd közgyíílós \"t~llezté"el. az 
esporcsi hi vatalban k,ülön nHasztó Ifyülé.s~ hl!la
nll !( 8 azon 2 tngot vulllsztmwk. az b:gyh az l Fotll
llitcsball l cen dő I(ép\'iseletre: akú r 2 cgyhúzit a kár 
2 \· ilúgil .. 

K özcbúd· dóli ] únlkol' az Erdél y i ycndé,!döben 
(V., .JÓzsef- tér ) . Vidéki t,lgok r észére szitllásról 
gondoskodulI k. ha idejóbeu jeIc IlI keznc k. 

(K özhílTC lesszük .. hogy 1170 Uuitúrins Egyh;Íz 
Zsiullti Főtn lH"tC S I,i.. HZ egyl'iÍlzi föhatösúg 19.u. ápo 
l'ilis 27-re. i\htros ,·,isarhe l.rro fogja egybehínli.) 

-
Utánaküldés kizárva! 

Uj 
.. 

elm: 

Nyollla l"U M~lC Ernő könyvnyOllldá j:\han, Budapest, VIII .. lózsef-ulca 61. _ TeJdon : 1· 392 -:)9. 
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