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Telik az idó. közeledik karáesollY és üjév. Jó
ezt it két ÜllllelJi id őllo lltot Illost egy ütt emlegetn i, mert kar,lesony, II békesseg és szeretet ün·
IICI)C, más szint atl a közele tl() iij eszte ndő n ek .
I{arllcso ll y nélk ül' IlZ idé \' komor k érdőj el et, Initborzolllt"utó L:t lá ll yt jelente ll e a szamunkra. Az
idő millas:it id ez ne az eszünkbe ól maga esU!J aJi;
,'a lóságot l e h e l ő , mivolt:ihall , s igy kellemetlen
sót ijesztő alklllomlllli válnek. amelyet jobb eUelejteni. a naptárból is kitörülni inkább. semmint. hogy nu!g külün mege mlc kezzüllk róla.
Karacsoll:'!'on :it t e kintve azonban az újév
felé. a muló idő veszi! félelm et essegéböl, rid e~
ségéhől és
ki etlen érzest k eltő ya lóságából.
Ah ogy a szeretet és békesség fészket vert a lel·
künkben, nkkor uni r az idő lIlulása nem rémít.
siit i :tÍrett~1 t.eljer., hiszen a karaesonytalan időt
szandékozik az I'elvtiltan i II kllráesonyos uj esztemlővel.

Minderről

IIerSZ6 kÖ lln ~' ü volna most azt montlani, hogy Init It karáesony és az újév is mes terseges fogal1111lk. nallhiri es pallÍrossugil i d ő .
lJolltok csupán, a melyek semmiféle vonatkozáshan nincsenek II va ló élettel. s hogya karaesony
elmú li k, (dév L.. mögöttünk ma rad, de a hahorúlI ak azert nem lesz vége, az e mbe riség " é res önlIIarea ng'olasa tart továhb! ] g8z, de az II b első
vltlósa/C, a melynek a karácson)' es az újév csak
k ii lső kifejező i , az az időtl e n ós törtónelmien ki:
IIlUtathlttó elet-fol Yll ulólt. mely II békét és a szeretetet va/::yoU eszmc nyei nkkc l eHe. _ mimlez lIem
III csterseltes., hanem u g~' llIl csak élő es valóságos;
elevellehh, es va lósli,l:'osabb, mint maga a hliború,
Ill ert a háborút II lIlulalHlóbb valóslig: ll7. ember
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tahiltn ki, It szerete tet CS a békesseget azunban
az egyetlen örökké való valósag: az lsten.
~Pll e n ezért, ak i karáesonyon át tek int
az
ujév felé. a ki vallásos szemü"ege n at nézi a közeledő jöye ndöt, an nak :a szama ra nem az is mere tlenség köd,ébő l kibontakozó rem az uj eszte nd ő , hanem ell e.llk ~ző leg n;\I1relkelie az, mely a
békesség es II szeretet közeledesének s uga ra.Yat
festi rózsaszíllűre a lathatart.
Egyszerre kiYá nunk hát minden kedves olvasónknak boldog knrácso Jl~' i es ujevi ünnepeket.
hogy ezzel is ramu tassunk "a ll:is llnk lényegé re,
1Iis zen mi lenne Ul á,.. a mi valláslUlk. mint a m(llti
időnek az örökkévaló evangéliumon át nézett
értelm ezese.
Ezt a ecH szolgálj a lall11uk, n UllitlirilL" Ertesitő is, s cIIIle n ezert Hzt hisszük: szükség va'n
rea, hiszen kiegesz íti a t.elllplomi szószék evangélilIUlot, ke resztényi renu!lI ységet és örömhírt terjesztő munkáját. sőt olyanokhoz viszi el jóreszt
az unitárius eszméket. llkik It nagy
távolsa!;
miatt _ vagl' egyáltn lán ncm. vagy csak ritka l!
járhatnak 1\ Királyh;igólI innen ullitarius telllll'
Iomba.
Lapunkut teh.át szeretJHík megjelentetni az új
esztendőben is. Ezt azonban csak úgy tehetjiik
meg, ha az el őfizete s dij:i.t év i egY pc ngó\' el fel·
emeljü k. A nyomdai árak drligulása ennél Üg;\'j;;
sokkal nagyobb. Hisszük. hogy olvasóink meg.értik ezt a sziikseges lépést s mellé nk :ilJallak.
hogy tovahb is és meg fokozottabb mér tékben
teljesithessük fe llldut ullk llt II Kirah' hágól1 in nen.
A mi egy Istenünk :i1 d;isll leg;\'en az olvasó\·al.
SZENT-IVA NYT SANDOn.
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('lőli k('zdiidiiit, hl'l ,('I-{~('g'í'ip. ]l!'d i ).:' levl' k(' ny('n
i~ ré"zlvett, kii lriJlii,t'n ,L J)l"llziig y i l\" gazda. . iigi I ('t'mé>~z('iii iil-\FJ.: inlézé> ... l' kapc,ún. :\;Jgy
\~ld (l m (' i

mhtt t i... z!l\!(,t!wli

p n'", hitl,l'!l ,k

la"l',1olh tl1l'~ közy.yü\é>",ünk.
'I'{llwll-' . . (· últ'l1íi no--, _';lg~' ré>~ZVt't
fvlvt It' t! p('r mhl't' i -í'll a f;lI-ka~l'é>ti

v;í-

IlIl'P {·tt

t<'!flt'tö-

Hn\T;lbL1Úná l <1Z a iúhhi-l khall i~\'l·k(·zl'tt
tL'metö IO'\';é_;.; It·lki ,lt·t·kép\,t I\, ... t('n,{ róh :
\)('Ji.

öt

Zsolt. XXHI . .t,
,'J c~ il"

:1 h Rlal iirll yek:íuak "iil,e'ye hen jiiruk i .. , IW IlI rclck a gu·
lI osdól, mert T I" vel'!!Il vIIgy.

'· at;

Budapesti egyházi ve.ze,föi11k sOl'<\ban igaí\án rendet vágott a lutlú,l ('bben az évb~'n, hlpu nk számról-s"ilmra. Ilf!kl'ológokknl tehk nwg
s ul:,ryanilyen arányban ürü lnek m eg azok a
helyek, melYl'kröl (>~·yház;lInk ~iI, t ét inín'y ították az azokat betöltúk, :lmíg éJtek
Dl', )'Jikó O,íoor hillál<l kébzC"re:::<-'n i~ fájó.
Azért is, met't egyh,ízköZiségiink egyik l{'gbu7.góbb s kiilőn öseo pénziigyi tél'<m sr,intC" póto1hatablHn képzctt<:égű v(>í\etö-embcre volt, dc azért i8, mert az ö~i ~jikú c,:;aládból púr
hÓIH~pon lXiIül .már mÚf:odik vezotö ('mhl'rünkt->t w:-zitji\k ('l h1!nlll') :-.öt, ha a ntlgyobh (:-:1liád ot Illézzlik, akkol' máI' ,~ h.at'mac1ik<lt.
Él otrajz.i Hclll.ta,it l'övitkn ~'z l\k l w n i ~ n1('r·
1etilik: K olozsvÍll't sziilrtett 1 876~bnn , f:diJ'::'apja néhai 1'.'1ikó )<fi.kló!i kÚl'i,ü bíró. n:ao'vatyja (l?, ~:gyl!á~un~, ?Iet{·b(,l.' l'gyk~\' n'[ \gy ~-;'('.
l'f'])et VIVO MIko Lonn cz. ]00'-1I1n<1.r (\"'vhiizi
t'öt'Vényeink X 1X, l-izá zad i 'k~l i ri kllt~~H·.u ~ \r i k()
GÍll)OI', i~kohíin-a !'l f'! vé O'zé;\l' é,,- a. jo/ri doktonitus

~(O!07~"i~':~lt'olt v~ló ,n l'g-,:zt'r;é;~ után ,

a~ 02'szn go~ I\. oz])on\i H ih'lnövf'tkC'zpt ~zol
g~1I1tab,~, !l'J)C'tt. ,Ihol
töbh nagy fl'l,,!ő,:
:-.cg~(ol, JH!'O b(>o ... zlú":l ulán, üg-yv('zetö iguzgatova . ej.; II ~z(>m~lyi ii2;yC'k intéz{jjén',
om('lk~d I~, ,/I: ~z~,-:(>I \';1',:('1 i éh~l1)(, 11 k-i fl~jtC'tt
n~,u." \.;.~t.<:'!ó:H~;I~' li , ll l, Ot'n,~a n y ZIl 1: I' a "k i n f' ..;t,í ri
f?t,l,!<l(..+!,-O,j.; -,1 Cl tmnC'l! 1t1lltpttl' kl. Az d . . ő vilnglwhoruhan, mint n('pl'öl\';(>'lő hu ... zár-töhad"~lfO' vett rt!"zt :-; az (·1I('n:-{> .... {'lőtt tanus ítot t
v,I,té;!' n~agn tal'lúj..Md ,lj', \'ziisf t'l'; bl'ollz 1(.'••f('l~ohl? t'h~ IlWt{'S,,(\1 é'\ a német V<l :-.k ('l'P<:ztld tii n-

tettek kt.
'>, ~~'yh,izk(ij'.....pgiink f>1f'lé twn ,mi,1l{lvl"Fig tHl~y

~ t dcldo d (' ~"l· t (.", ~ l'Á,' t '('tott(,I , tll!ha ny ev vl..'l C'z-

..

U, Eo XXI , U,

l~lgy

SOk"'ZOI', ho!!\' lp!fl('tni.mk kpllcr,('.
" mi meg J.", illk,íhh \'i~~z:(blhllü Yá!!.\·\I1~k .
nlinr!en könnyiinkkl'l. !-óila jankka l, alúz,ltiln{, kal é ... imÍlcl"'Íl~ !!,al. :\l'm kurhí1 olt.;l g búl, min tIta képlPJ pnd:: \' oln ~í nk lll l'gt!rlen: a halál Iwrt'jczctt m űvét, - Il l' lll ii" hil<.'th'n~0ghi-)L nú nl·
hel JH'Hl b!znünk nbbun, hogy l ... tt'll jó ltelY\'t,
1>1\,'1[1, i.lkit l'lhí"ott- h,uwm "",zp!'ett'tb01 0 ~ hg,Yt 1<,lhii!, ho!(Y !t'l mÍl l' 1,1 kt'\! H'"zíh'lüink túvozú kcdvp ... iinkhii1. ami bú" {> \'{!'l' volt bennt'.
:;:. a ha lhnta\lun.;á~ \'t'g tt'h' !1 !~n·in '-1'Jn kövNhC'tjiik HrJ'<t köz ~lg{j IrI két. - maradjon hl'\Ü!t·
mégi" v1t ~tl lllink, mniről mindig- Ilái~nJ\'riink.
<Imi rp:é-;zl'n ö ma~ll. s amiriii Úgy ma~unk \·lé
tudjuk V i.l1'Iíz~olni ( ' ~:f''''z léll~·{'I, mintha {.l !l l'.
JlY l'n t11'<\~<l l'mI0kt-zl"t!i l(h<'l ...:.zúmunkr<l
:\J il,ó (:ábor ból az ii ,i t'lli"flH') t Il!o~olya_ mt'lycl
minth a mé~ mo"t j...; lútn,ín k. hi<i.ba takarja I'J
l Jőliin-k ;\1('llt \'C'!:;Í,ntilkiili nh>n,\,.,(i:.\~ r ! a :1i\\ÚI.
\~an I1H k

(,llIlwn·k. akikPt :ll'('ukn:\k zál'kóZiotti"ága j('II(,IlH' í': inkáhh, má "o krrt a fcn..;őhh
~(!:!,(', fPjhordoz1l"" i . . mét 1l1á ~okat II bel"t'Jé né·
zií elmél,vii lé.--. ~1 ikú utlhol't :L 1l1O.'Qlya jt'l \'nIC'th'. ~ annyil'll 11.'ght>n"ií 1Il'! !!c1t mu tatla t':I. il
m o",o l~' , hogy ~z;inh' idpgr-ItllPk l'n'ztiik az ;11'('cít, amikor kialu dt l'úl;1 I'Z il hrl iilr61 liiplcílt
vilrlgO:-, .. ág.
.
:--\old'é.J(o mn:-:.oJy ", ziilt'fík ,IZ t·mhl· ]'t iln.'okoll .
At futó (>" rl'liil l\ 1t , ~. zaholátlan és ll'lm, gono:-7.
induhl.i ú é.-: ki'j-lIv/ír'. tOrz (>" kt'c.'yt"\tJPIl . ,\70 ,ő
m o~~) l\'a
miÍ, voll, rninl f'zl'k, 'I'al'tolnw" • t'"'
•
•
mélvl'öl rl1bdú. tll •.,I:'Ilg'l'tií é· nYÍlt VOIl;hll,
nll'~l'<lg;tdÍ) é" I"lIl'!,;'liOtt:, olyon 1116]~, lryökprfí
l;S O]~'IHl sokr{>líí. hog,v :-:t.intl' rWIll i,: Il'lW1 t>gl'~zl..' n

nwgt'('jtl'ni,
8pPI' Tl md'l'I, \',~ilk \' ]JlilAvolt képet ,~dha 
iunk l"6].a. ,ltllilw l' azt mondjuk. hog~~ JlH.nd ('nll\l·lilit az é]ptt<.,! ~z(,1ll1)(' n{> zij há!ol'",ng ] p \[ <,nwzl t, mo'olvá!. I~n'k (lb! ;t h<l!:íl lÍt'Ilyékiimlk
vö!gyélwn. .iri t ! lW1NWJ) u l,ín. Rell'~'l:W' tnlit '
cgy$z('r tlwl-.:'t'Ohanla. h·!p!wdl' (. .. 1('gyozll', :-\z
é'H lw (":Ik ]'"Ill."'!t·]t':-' ~Zl1b'l d ... ii,l! I'1\ pngpdt t' vi:<;.;-

:-.z;a, ;\ Iikú O,íhor Iltd alá lmn volt annnk, hog-\'
:-;z<ÍmÍl)':\ !l úi)' t'lki ilrlt{>k a l tt·hh·ól. j.; (, .. ak rwpok \.::(·l ' cl{>~ t · , ltolrr tnPw~rk {'z;z{>k, hatwm HÚ·r!
1'1 nki_l>nl llí!ot1 fr'I"lnwl a rno"o]""íhan, J f~az,
IHIll Illo-..t (,Iii"zii!' /l.{>z,'!t :-;'<;('1111)(' ;1 1ta!;íI1:d~ ;t:t.
l' h"i)

vil,íglt,íhorúllHtl, mint hu:-úíd'ijha dnagy,

II It'g'l"zl'hh magylll' és némel k itiin}eté"ck tnllu-

bi1.ll /1 y.~iig;1 ::'Zl'! int, 1ll 11~{l a.nulta mar. ~ogy l}l'lli

,:zllh1ld hu nY OJ'II :llU , I~.llnkor

y

Il,H!;)' l;)ll(,l~rel] (' 1

az \ mh" I' -.Z\'1l1lJl' k('ru\. .,i\lq{ Itu

halaI arnYl,kiinak \'ölgyéb~'n jál'ok ~"1, lI,pm ft' 1\'k II gono....z;tól· · nlllJiI II z~ol ll1nru :s Vl'\(,' mon dhalla ö j""
,1 ~lIdl'k t'ztl'tŐ l1!u~o!y iill <l,k nní .. odik jcJlemZŰjl' ;1 lli t. fh ig<lZ;j bát ol' '''Í1~ }1~·.1l1 gO,ndath~ n~
:-Ií'"

111'1 11 ,I

JJlt~I'('m

;I

vl'-;:zöly

nl egvt' te:::cbo l

fl

:SZi-l; 'm ,lzlk,

hitbé;1. ,,~em félek ,I gOJlo,?ztol, m.e rt.

Tp I'r,un és 1:-\(' II'd1), v(·11'n1 vugy " - fl'.]('zl
'
lll' ,il Z~O Itar.
Ki iJönö:, hívők ('zek az lU1 itiirju~ok, lIlondImtn;i n lla ki , aki csak kivil]l'ől i :: I1I ('I' nlir:kt't.
_ hi .ín"zik bl'Jőlli k nlind en rajongk;, <.1 vallá~os-"á,,' ill indl'1l i~lllel't jele, azt hihc1.Jlé az, e mbí'l' rÓl u k, hogy ltit('t1(>n~k és k,Ö~ÖI~l~fu(~~, Am,

ha cg'y:sz l'l' IHJtl~ tll1 a~ proh'L, ('!~ alJ',tJ<3 oht ,~I'l.;
é- Ic>t Iw k\}rer;:dut ele, ,.1 Imla! arnyekanak voLgyéhc> tén d II Jábuk,,- cgy~z('rrc kigyú~ ~zC'
mlikbcn a hit I·agyoga.:,;a $, ők ~z.cmbe nczn('.k
:- or"lIkk <l1 rendült' tlen , "Ha l !o;tl'n vqJiink, kic so-

Tgy ii ll ('lőttiink M ikú (:ú13o l'

m el)' v('lünk lTI:ll'ad.
o
,
A z <lZ cgy I sten pedig, aki mind i"" vele
ilU l adt, !('gyenJllo"t m iv('1iink i&, miko,? u halitl., (IZ Ő I/{!lá{(j, <l l nyékúnHk \'ölgyéhen já.l'llnk
h?gy mi '::1:.' .féljünk :'"t'l1l mi gonosztól , htlO(,l~
hlzzunk <lZ U,ba n rendiil<.>tll'n. Amen.
,
Szc nt-han Yi Sá ndor.

Bölöni Vilmos

b('l~ö vll11á"'o,,~iíg- éJ'ze-tt i\fik& Oábütmosolyában i ~ , A tuda t, hogy h ~en vel~ vn~ .
.\ 1('1t e~ ,tkugnI Jl veLe i ~ volt az h tcn. ~1I, akIk

1878- 1942,

il

az ö é lNél n'lO,,,,t már egé,,:zl'l!. vég ig látjuk, d mondh atjuk róla. pzt <-l .-: zívtö rl énr ti igi.lí''':' iÍgot,
~lióta 11 t örtén ~mi Jlikó e~a!Hd l égköréből út!lak indult. hogy ;1 főv"ll'o "ha (' I'j l~n i; itt ~L mag,~ út júra lépj en, c.:'.a ládot lll.upít..-;on :-;. tHe tpii1~' lít fu :<!' on l'gé ::;z a cs úc~ig, é r0zru(' kE?:llett
a I)(·!.~ ö, boldog bizony~ ilgot. hogy mindvégig
\'cle llHlrMlt az lsten.
Az btl'1L ve.le .lTIi.Il"adt, nU' l't Ő is IstemlC'l
ha ladt ('gy úton, gYal'l ó embcrv oltának lehetör-ég1.' ".zt.'l'int. S e bbő l a közös útból fa kadt mo~ol y5 nttk hilJmadik HLnezój!!, a t"z(>l'otct, Illel)'
ahbó! olya n ll'gyözhetctlen crővel iú'ad,t. Ennek a ~Zl'l í!tl' tn ek legközvetl{, llcbb tá rg ya~ ilZ
;1 ('~a híd volt, meclyet
egész élotének mLncl en
gondohll{l\·al és érz&sévcl körii lö!clvo ta.dohl .
Jutott :lzonban ebből. a szm'detből nekünk is,
sz.ék(·l y-mllgyuroknak és uluhll'iu:ioknak ho "")'
boldogun kitúrj uk előtte mi i~ a. I(>J kiink~t. AOk i
IAtta öt al. (,bő világhábol'út követö időkben
mikol' ll1l'n(>klilt s zékely vél'cil foO'adta ví <ra!'"z~ '
la ll a, déde lgt,ltc- é::- H'g:teth.', al.t itihctte '~O hl'l .
c~u'p!l köze li )'okon ;lz cgés7- m enekii hl El'dél)',
S Igaza Il' tt volna, mNt testvéré ne K tart.otja
ű az t'gés z :- zék('lyéget.

, ~,eg-yllílzáho;l, is holtá.ig J'<lga s:.:;kodot.t, Alig'
11!~!"zll k el , hogy nt'm mo~t. lii kÖ;I,öU tink me'»L<'!o'zélé!"{\in h n, ' tanÍlc~koz;í.!:;ainkon, arc!tn I~_
g~'ellll\t' ,; ért() mo,"olpl val , hi 8í'Á\n ni ncs több
ket Iwl.I.'Il&I, hogy így ültünk eg-yii.t t. Egyhilzun k II"'zlt..>l"tlx·li kPbli la:nác$osának vflla szloUa ml'g, d<.· HÁ'l'l,tdbeli kebli emooriink ma.radt mi ndvégig.

Ö hathatat-

l;!!) mo .'; ;ll r[l~.:m, llwly(,t uÚjor.:úg:, h it é:s sz!,'I'p h·t adnII k o""z(', hogy nl(' g ,;zi i l e ~.~ék helG1i.ik
('gy ('g é ..,z(:o élő C'ml)('l'. Kiidön l'; ..í !törő fény t' Z
a m o~oly , j ég" ihígban lohog() liiz , :.~ halá l árIl)'ókámtk völgyében ft'l hangzú diad al mas í'A>ok.
tUl'. Hogy tudllá ezl i .. t'lragadni tőJ.i.ink;~ hilhí. 1?
.. Maradjo n m~g hút l' ml ékezcliinkbf!1l ez 1\
g)'~:-C'(~c1n~e~, .,dt'a,gu ,n.. o:::~)I Y9ú~ . .Mcly mint a.
~· lrJ<.Ibol klk('11O huwetl Illt, alc1t:'t'cno' könny'ön
- o ll, ,~ gya;:z
' I,<lm Ol' ~Zi:9 nl'in míg'
mu 1alleIo' ~ ag
C"'11 k t'gé.:'zl'n ólő emlfkkt>
viilik, v :lJó~á,rgá

ela ('Ih,' nünk !',
~:;i1

/l Z

,

al'1.lnyossz.ók i KÖ"cnd .szül ötte, rl'ord..111 és
K oIlozsvá l't. yégzi isk olni tauulmimyait, & mint.
tOl'dai s. lclki.'i1J k ezd i meg lelki p ásztori munkás·
5<úgát. A fi.ldal . íg:cl'etekbcll garoag ~1Cl k ész t. S cps, ikőr ö >i-palil.k hh"jll meg papjilUl, s oU szerzett
gYIl,korlHt.i ta pa5 ;t.Lal:~,tai. SZOl'g/ll mus öllmű,-eléso
cgy!Jt't-u1. egyik je,lcs gomIOl!ko'l.lÍ prcdikátorá v Í1
!l\'nttá k, Al, J91O-es é"ekbcl! !llíll' Székcly udvR.r l\('ll~~t t'i,llul vitros i gyii.1 e kczcLiinku e.k papja. VÍll'i
Al.lJer L IIlé-l t6 utó(lll. nki a s7.6kelyl'öldi rő vílros~
ball móltó 'S IÜyt bi'7..t.osít az unitúrius névn.ek.
1\ '1.

I{ ürel két. éd.izeuet töltött. eo! ezen II fontos
őridIó ilClyeu, Ezen idő ;t!:htt. II ,,{Il'OS IllugyIIr tiu '>;ndalmí~blln is m e ,~ b ecs ü lést és tc.k i ll t ,i1~'t szerzott !IZ lIHitárius 71!!\'J'f'k, G~-üle kezc-t (' srl.ósú ké.u

U. É. XX I. 12,

..

,
1'1ll"lkooott gondolko7JI"Ú l()l;kipÍlS7.~Ol'.. rg~i rd0t:ö
II SZÓ n('m~ értclJJ1éb~ll. ll!!,méb' ooo. fllo7.0fus l~
luk. Iwszede.ibC'.H P61crry Dl'uC'S kou~<?ly. bensö~o:
gC$! lIuith.ri7.JllusilJwk to\·flbbrolytlllto~.u. Egyha~t
oo:';1.altlciből Pl"óf6t..úl intok c. cgy JlUllctre \'wloL
'g,' bcgyiijlöl;1. s ki~u1ot.t. .Milyen kúr, hogy s~,~
~é;J)',~é~iill.k llelll e.ngedi meg, .. hogy jeles lol.klpitS1.!{múnk f!gy élet.en kill'Cf!z~ul olmo.ndott bo-o$zéd oikből Wbbct is hátl'tlh/!J.:"Y.!U 1Ill,k s n~'o mtHlwír,

lenését. Ma új alapkövet raktunk le! A Sárbogár dra tervezett népfői skoláuk alapkövét, Főtisztelendő
Józan Miklós püspök úr áldozatos szer etettel fel ajánlotta kérésünkre a sárbogárdi udvarházat népfőiskola céljár a. Nőszövel:.ségünk júniusi közgyűlése
mcgszavazta 3000 p új alapító tagságokb61 befolyt
összegét. ezen nemes célra. Köszönet püspök urunk_
nak li köszönet kedves nötestvér eimnek megértő,
bUll i~ IlIlPViJÚgOt. .hilLa>\'~u,lla.k.
szerető támogatásukért.
1924-bcll ~1 "úrosi lellkészi 1Í1lúst\ 1\ nyugodulMost a* jelenlévő, kedves budapesti hittestvéIlHlI:mbb kolO't.::,i ck.léi'...-;iú\';ll C'l;Cd'Óoli. fol. os itt. yonult
lIyul:pdombll egy óvn!l w,(>lölt ]941:ben. ~y~~gll.- reinkhez fO r dulok! Mai előadásunk az Enyediné
• Iomban töltött. esztendejét. olvllsglttit:;SlIllI tültotte. Pünkösti Maria emlékalap javát Szolgalja, melynek
BőJÖlli Vjlmos egyiko \'olt kéJlzet~. in~ll~kluc!. hivatása önérzetes unitárius leányok neveltetése.
gOlulo!Jw cló pás7.tortil.rsllin,k~wk, lLklk llU~l dl g. ko- J elenleg e célt úgy véljük l egjObban elérni, ha az
1ll0J y olőtanlllmi'Hl Y IllJllpjilll késziiltek 1gehmlcalap jövedelmét a .sárbogárdi leánynépfőiskola megtésükl'CSzell CSIl-lútloL a.l upitot,t. Fcl:cs~go F..I.l.luvógi valósitásár a fordít jUK.
A sárbogárdi udvarház magán~ában a népfőis
VilmIL koyilit O!,hllllyt, öt gYOI'Jncl\lik közill négycl
fl'llllo\'ebl.ek, akik mi nd Ilyújan Jllunkús t,:,gji\;i Cg~'  kola vezetői er edményes munkát fejthetnek ki. Hű
k'IZli élctüllolwlOk. G:rcrmt\kci ur. ll Öl\'öIU And.!<l); és önérzetes ifjÚSág nevelése a célunk. Tanítvá~~'hÍl7,közS~\güllk jll'esbitr.l'c. B ölöni B~la l.? .. kir: nyaink a Budapestr e felkerült székely leányok, 10tiizé.rs'I.ilzudos, l ll'. B öli)ni JÚliSCf O1.\' ()S es 'l'oroknc
egyházkör leányai lesznek, akik
Bölölli \' i!tna ~ négy kis unoka gyáS'l olják cg:" vábbá, a Duna-Tisza
.
hittel ,(.(.oljcs. ölltudat.osall magyal" ullit-árius lelk.l- a Perczelne Kozma Flóra leányegyletet kibővít ik.
pásztor c!.költözósét. ~1\'nlCté;;éll R á.'l,mún)' );101' Erdélyben ez évben közgyűlési határozat által minlelkész jmácl kozoJt. dr. AbnHlbilllYlli János, tool.
den leanykör t Perczelné Kozma F lóraról nevezlek
d6kÍLn mondot:t egrólli;:'; t'gci SZ &p Cll mólta;!.ó Ogy~
házi. bCé'1~d et. SLrjúnál ]ledi~ kolozs i S'lolgál~ül el, mert ő . volt az első unitárius nagyasszony, aki
ht.lyóll utóda Komjút.s7A:.-gi uéza. bl1csú·l.talttja egy a Budapestr e került székely leányokkal foglalko,
~í ró ,g~'iilok,e.wttc.l. Síl'.ill oLL a li.O.loi',i"i dombol dal- zott. Enyediné Pünkösti Mária mély meglátását
ról \'Bkill.t Arllllyosszé.k fe.le, ,' igyúzó Ő Ü,,, a,ki .szli- bizonyítja, hogy ö má r több, mint egy évtizeddel
!lőfllluja IliI'Zutérésool't, llIm;!. nlÍl!' 01.1, ft.'ln1t, HZ Urezelött Perczelné Kozma Flóráról nevezte el az álHúl fohászkodik.
tala alapított leanykört.
Em J/:>kez('t.éL mill{IH~' {I.:iH n lTlcgő1'i1..1JŰ k.
Sl;i rbogárd egyhá.zt ör ténelmi jel e nt őséget nye rF erencz J Óz-ser.
ne auí ltal, hogy az a sszonyi lelkek között meglerem ten d ő egységet szolgálná. az erdélyi, duná llhi li,
budupcsti, pestkörnyéki leányok közös Ile\·clésé,'el.
A nyár i .hónapokat 6hajlj uk a tanfolyamra felKedves vendégeink, szeretett testvéreim ! Ma i -használni, egy hathetes vagy két hathetes tanfozárszóm tulajdonképen búcsú Budapesttöl. H úsz év lyam felállításával. A földmívelésügyi minisztérium
után elválni nehéz. Sok-sok szál f űz körötökbe, me- gazdasági szakoktatókat bocsát rendelkezésünkre,
lyek egy-egy megkezdett munkát jelentenek. S ell- telj es felszereléssel saját tárcája költségére. A népnek a munkának folytatódni kell. Erős az én hitem l főiskolai előadásokra Sz. Weress Jolán kedves testhogy a jó l sten segitségével nagy és szép er edmé- vérünket nyertük meg, több vendég szakoktató lányeket érnek majd el jelenlegi munkatársaim, akik togatására kaptunk igéretet. Reméljük ebben a kula megkezdett és kijel(iJ.t ulat folytatják. Maj műso  tU.'JoZminisztérium segítségét. A berendezés a legeg'yros d~lutánunk szép sikere az ő megértő asszonyi szerűbb alapon alakul. Mint cserkész szülö, jól ismunkájuk eredménye. Köszönöm hálás szívvel ne- merem a tábori élelet, ilyen tábori alapot, képzeljekik és kedves vendégsze replőinknek szíves és érté- nok el kedves testvéreim. A ml pénzünk a mai drákes ltözreműködését.
ga világban nem sok. Ha azonban az alap megvan,
Kedves vendégeinknek köszönöm szíves megje- úgy a többi kialakul a jó Isten segítségével. A nyár
folyamán Értesitöi felhívásom után ,egy-két bútort
• Elmondot<ta Vltm Nyiredy Cézá.nb. a Nöszövet- és t öbb f elszerelési tárgyat kaptunk. Pesten járt erB';g okt. 12-én -ta rtott ünnepSégén.
délyi papnéink is áldásos munkát fejtettek ki kéré-
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sUnkre. Firtosváral ja, János falva , Székelyszentm~
hály és környéke, Székelykeresztur, Vargyas sze·
kely asszonyai megható szeretettel és a legnagyobb
me értéssel karolták fel megmozdulásunkat. P árná·
kat~ szőtteseket ju ttattak fel létesítendő népfőisko,
lánk berendezéséhez. Könnyes szemmel olvastuk so·
raikat, mert sokan maguktól von ták meg adományaikat, szegény sorsúak lévén.
A megszállás évei, főleg Bukarest, nehéz nyomokat hagyott a székelység életében. Ezeknek a
nyomokna k cl kell Hinni Ezért mi ,'agyunk fe l elő·
sek. Budapest kell, hogy Bukarestet ellensúlyozza.
Buda].est fenys ugá r ke ll legyen a székeJyseg életében s a mi székely leányaink lelki világának kiala·
kulásában. E zért fordulok megértő
támogatasért
,
budapesti testvéreinkhez, akik áldozatos tettekk'el
mindig kivették r ész.üket a Nőszövetség minden ed·
digi megmozdulásában. I gy együttmunká'lkodva
érhetjük csak el a kívánt eredményt. Kérem, néz·
zenek szét háztájukon, s ha valami felesleg akad,
vagy ha székely asszonyaink példája után . saját
maguktól vonnának meg valamit áldozatos adományaikkal , a jó Isten áldása kiséri a jótettet.
Bútor, evőe szköz, abrosz, lepedő, párna, tányér,
csésze, petróleumlá mpa, mind-mind sokatérő adományok részünkre, ha vala mi javításra szorul, kijavítjuk. Bhhez esetleg hozzáért ő kezek segítségét
kérjük.
Egyházközségünk hozzájárulásával perselye~et
osztunk ki a napokban, melyek Enyedy Róbertné
Pünkösti Mária·alap célját szolgá lják. Aki ilyen
persely t igényel, jelentkezzen itt, a teremajtóban
levő pénz tárunknál. Főtitkárunk előjegyzésbe veszi,
őket s feljegyzi címüket, hogy később a perselyeket eJjuttassuk címükre.

-

Fillérekből p engők gyűlnek s Isten segítsége-

vel május- júniusra
Összeg.

együtt lehet

a

szükséges

Jó gazdasszonyokat, buzgó háziasszonyokat kiképezni, igazi unitárius magyar öntudatot leánya.
ink, asszonyaink szivébe plántál ni: ez a mi célunk.

A magyar öntudatot székely szivvel megtestesitő asszony mintaképje a mi szemünkben Enyedyné Pünkösti Mária. Ö európai tudását állította uni.
tár ius egyházun k és magyar hazánk szolgálatába.
De mivel érezte, hogy az asszonynak családra és
leányokra van szükSége, hogy anyai lelkét tovább.
adhassa, magaköré gyüjtötte unitárius leányainkat
és olyan szellemi útravalóval lá tta cl öket, mely a
Leányegyletnek ma is erkölcsi tőkéjét képezi. Időt

szakított erre a nagy munkára a meleg családi ott.
hon és az iskola gondjai mellett is. Sárbogardon
azt akarjuk elérni, hogy a háztartásban dolgozó leanyok megértsék, hogy saját n:'-unkakörükben oly
·C'o kéletes munkát kell kifejteniök, mint szellemi ,;..
r en Enyedyné P ünkösti Mária tette.
A sárbogárdi udvarházban még egy női mintakép r aj ZOlódhat szemeik elé. Az udvarház nagyaszszonya, aki eddig mindig ott nyaralt: J ózan Mik.
lósné, püspök urunk szere tett fel esége.
A mi kedves Etelka nénink mintaképe a hűse.. ,
ges feleségnek, jó anyának és háziasszonynak . Tője
kell megtanulnunk, hogyan tölthetjük meg asszonyi
melegséggel a kis kört, melynek szolgálatára rendelt az isteni gondviselés.
Búcsúszónak tervezett sza.vaim így válnak hjvogató szóvá; mely új elindulást, itt Budapesten, a
Duna-Tisza egyházkör területén és Székelyföldön
egyará·ut. E rős az é.n hitem, hogya jó Isten nem
hagy el bennünket s megsegít abbeli tör ekvésünk·
ben, hogy unitárius leányköreínkben "Máriák" és
EteIkák" nevelőd)'enek az unitárius jövendő szá"
mára.

-
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KÖSZÖi\'I':'1'N YILVANITÁS. Kedve.'i I:líveimnek, régi bar.á t:tilllllak es jó ism erőseimnek Mik·
LÓs.n:tlú üdvözletiiké rt és jókivanat.uikert ezuton
mondok halás köszönetet. ~~ Il viszont m inden jót
kivtlllok mindn y/Í jukllak, It közeledő szent ünne·
)tek es a magyll r újév tt lkalmából. Kolozsv:ír, 19.12.
deccm ber ti. Szere toltcUef> iíd "üzlettel: J ózall
Miklós piisl,ük.

,

LAP UNK előfizetési árát 1943 jIV1uár l-Uj I
kezdyo kell y tol e nek voltunk e"i egy pengővel felemolni. Uisszük, hog y II papír- és nyomdai árak
:illandó dr:ígul:ísll mell ett olvasóink megértik ezt
II kényszeru ICl'esüuket, mel y II költsegemelked é.'!t
így is csak r észben fed ezi.
l<:;gY ÍlUal szeretettel kedök kedves elöfizetőio
ket, hogy hátralé kos elüfizetési díjItikat szíves·
kedje ne k egy hazkűzség ünk irot!:ijaba es ekken ,'agy
Iwstautal\'án yolI be küld eni, hogy Iltpunk megjelenését biztos itani tudjuk.

RAOJOS JS'1'EN'I'JSZ'rELE1'ET turtunk január JO- é ll d li l wőtt !t órllkor a Koh.íry-ntcai teJU!,101ll1lIlkb:lII. PredikiiI: Filep Imre lelkesz.
U- R. XXI.'J2.
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i\lnl:'.\' nro r SZ:'IA' Kurm:ill~' ztH:1 vitez Filel) .JiI- · K01'm{Il1~'z ú (JI' il lIl:'lgyfll' l'1'lI('111rfl1l11 I O\,llgk('zsd ezre ~ lcs eS vUéz " l ózes Mih:ily h;\dlú zt o<; Cl.'
l'nztjénl liiu \ ctt .., ki II IUI( \i~1,H1II gOll n kurt\okbt\.
redes al~':illkfil1iH~k II ::\1:I.lO:lr 1~I'dl'l1ll'I'lld 1;-<1,liKe csk e mét e n (h~(', 20-:ln, 111·lt lö1t 11 ol'Rkor :t1.
kt'I·t'~ 7;o1.ié t. II tlo III {u I~'07. t n,
C\-a llJ.:"c 1i k 11 " I l' IH II 10 lU ba 11 It 1"0'11(' ~ II r llO~ z tÍl, -(I \ C!O'December ii-li ll II Oliviii ,I<'crc u c EA'y le t Ifjú- Iwk:l p,· ... olt ist cn li~1.tl'letl'l 11I1·t IJ,-, G>(i~-; G{I\.J()t'
s:iA'i I{őre [ium'III! I:-,-! 1'('1,1\1('1'('11 ~b:;~'llrori;;:'lg Kor·
Illi, _;o;iüi !t'lk('",z.
m :'1lI f'l-Ujll II t'n ·!llll/.i it t l. ..\ z II d \l'1l ti h.1 UO Li:<lli 1el f' i l'U
A D :h ill FHI' ne E~~' l ct ;\Iis.,,, j{,,hilzi h elyi"c.
[{('I"(>.ki OMIOI' I~'l];l,~" ""olg/tlt. Púké D I;I1t?~ ifj. t·l- g t'bcn S-itu. kl'dtl"n (· ,~t t' q::r Itwgúl IHcgué\'t!zni
nök lllomlott l(ö~7.ü ulút. llIt·b·!Jl'n :l ,,7.l'kd~,y !'ia· Ilt'IH aklo'ó ,Hla kom 2;, I t, t'lI {'kl' ~ "Ht',OI'iII ado.\t II
tul~iíg li ...zt('ld(~1 t(llll1:i('~oltll
a 1 1\gc!~Q l1Ia~O··Il·
;\ I i ...... ~,i,·lh úz h a n h,k 6 röi~kolnj hallgatók t·é~ Ze l·C. A
('IllUC':I' t~lőll. ~z~kl,ly 1'1lhúlJa ~; l:!ijúHl lt':'IIlyok IIn- ... 1.I\'I'~ ;ld:lkn",'hl;1'I eútlOll j ... húlú~ kŐ"ZÜll t}I!' 1
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I;''' vesiiLt Si.ii 'rubor kép\'lS u'll·t~hl' lI '1'III'I1U1l-t'i .Lii"zl li·
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1{:II'ú('so u'\'fa i illn c ll él~· . :\ö"".ün,t ...églmk a mill _
d, II (,\'I) UI -1.0kl'I·1I~ kal'tlt·~ I .'lIyrll·i i.lLn c.IJ t!h"t!1.. cz(o\"
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A'/, 194:1. CV I U llil:iriu s
nyn.i J úIlO;;; és Pel' Cl u::'/, Józ~ef ,.,7.crkc ... :dé-ébell
mcgj elt)u1. Al'll 80 l'illúr. lülI,hatU a'/, lI"'a lllli<.~zió
lmn t's II Iclké~l,i hivatoloJdmll.
J~Űl'illel. Y Mih:íh·IH.i til'. Bedű JúUa ti fl.ztclet e~

a sszony, IlO\'. l ~l · éll délllt:Ul II ,~z6kol~'!'öhli lcúu~' ok
körébCIt. előlldú,.,t t udolt, ~ a:t, otlholl idnti kii \(o·
lt.....:i-~gl'() ' inl útt,ú II szbkel)' falYllk k(>n~'él'kCl'e~éh' e
i ti ( ,sz!ll' n1;.11.01,t fi 11 I ll!.ill i t.,
A szek e l~' fü1t1i leányok I'c.~d·l'() I'end ezett nJ-pmii\'ch....:i lu u l'olrHllI on 11 ké! csoportba II ntÚl' -12
lcú n y lnmtl . ..\ néplUiivdc~i lanfolynmol nenll'~
gihcn mcglúlognlta Ifr. GF/c i .I01 ~cf cg~'hitzi fő
g:o lldn.ok Csil6 NO./JN Lú:;zló CgyJ'lúzi tiikú r ki ... érel(:ben, .,. HZ ön m ü\'clc ..
üuiudulo-; t' g~·ii\'et.\l·'
toza!! tu d llt.ál'!l rig.\eluwzlcttc II jl'lcl1lc\-őkeL ..\
lIögye~ I~H th·"'-uh.: a i t".opol'lot m eglittogatl:l röti.... z\I·h·l1 dő .} (,::IIII :\I ikl&. "ii~ll(jk ú ,'. aki ... Zt'l'c-wt.
Ici t~rllf'klö t1ö tt a \('ltIlYI,klól II tallul m iwyi l'l.,'d111vllyr·k felöl.
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k il I" it (' 'll II .r i <;t'gé 1y II k l' ili I·t( ue roI ~. t péu z- t''; tI.' !"1IH~sze t .
!)llIi :t d(1l1 1{.lt~' uk é t'l. K\!.!>ó hh rC.~d(-\e ~ Ilrllglitzú~1
i<; Hd. Eg~hell "'ZE'l'ckttcl hí\'jlt fel hí\'c iuk !'igydmet lljból lL hÍlbon't,~ tél nch('zscgcil'c ..: ké l'i
te s t\,{; l'~iuk e t , hogy ob'ctlcn iil jUlta::,sú.k cl ado·
nllí.llyukaL e!'rl' II l'('lI'a azok i.... kik I'ddig tlH~g
nom teheHék, mcrt II fokoZÓt lotl nehéz~é~ekel ki gíiukllck, ha hi\'ci llk

ké·

:J

délutúu

dettcl.

c lsií 1J:lI,j;i Il, Ilélutún (; ól'a.koJ· fl
szóke.l)' főldi I('j.!"éll)"ck é ... IpinJyo.k \'(!;;;7.(:.I'O
ur\'a(-501':l0"'Z t 1t_-,;.; wl IIg Y Ol' k il P ~O I t i ~ t c II t i "zI e l t'I ct la \'.
hmk :1 :\1i'~7AÓ lI il z luuplnul úbll ll. A "zolgitl atot
.Fcrollcz .JÓ7.sel' lo'tkcsz y é j.!"l.i.
K nrácsony i iiullep éh ' t l·end('7.Üllk dec. 26·Ítn d.
u. 6 lirakol' II $zékeh l'üldi !eg(ollrok (O..; leányok
lészé.re, ke,.,öbb llH'gj l'löll' udő h eh·('n . .\ k u r úc",ony i
,",zorgalma'<.<ln

\iISÚ f IlHP fClh!t'zi llIeg a
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?\ó~zö\·cl~é·

m ódjú\)all

1I\indimlt~' ilm

kÖtl-II!;-,~l~(ik (' l.

lü;dü k.

teljcsítik cz·

hog~' mimle tl llctlllÍ

lel·mc,.,7.étben,i ad o!l1Í1 l1r t S~clt'-I nill.lJi Sándorl/':
tis zteletcs llhZOlly l'Íult' ro (\'., Kohúrr-lI_ -I.) jul tnUli ;:zÍ\·t'~k(}(lje ll ck, lIIiltL

a ~1.cgéUygOlldo.

aki

zús n e h éz mnnkú,iút llw~ i)I'H \'!Í !\:üui ~zi\'l"

\·oH.

N iisziivct .. élt iil lk lII űsoros tli.luhillj r Cl ltl,·z·"li
ll eel' mb el' Itú 7·é tl ;) o nli kf'ulettl'l a ~1.I'i·ht} helyi -

ségévNll. A

tltÍi1>ol'o .~

'kill'il('sollyi

1!,~l uti(ll

ti~zlll

... 1,e g é u~· H'gélrc z.é-;

.iiJ\'l'd cllllt'

;~

~zolgul.i ,!.

céljitt.

J g'ctl ,,'léjl !:;Zll III II kÖ1.Üll~ é g jrl('!t!é-li:\)t}\t 1.1t,iIOIl lJ
a IIJÜS01', tltelYlI ck >'ut·úu II ;,O(cI't'plők e h'cwll':, m ii·

s()I'''zúmokknl It,tt('k

fl'lc,ilhe\t>III!,I111é

II

1110".111l1i

uehéz alka lollllllul i~ jól sik"l'iilt Il(j~zü\' .. t"' égi ku ·
,

l'ÚCSOJI.\'i iilllleJ)('I~·t. :\ I1lit"OI'O~ dú]ntún
tb,iitL SZl!I/I - I I·IÍII.'}i $rílltlo/,JI(I t i ~ z l{>l e j(' ... n, ~1.0!1~ ·
mondotta, kl't·\·O hivl'ill.k llIeg(>l·tö IÚlnognlú~lÍt. :\
hithol'ú" idi.ikbl'll t',lő l'loO 11711.tlíl·_~lIdlll olll ('é, zi'\'(' a
SZt'r ctl'l Itljit.t .il'liih,' IlU'g küt ('le ~ ... (\.t'kt',ut. .\ tWI,O"
"ikl'J'ii tlwJ;{lIritú ulitn l 'odar/iJ _.fIlIt(·.~ Iwldl·"zúlú
Jll kÖ\·ctkl'Z('11. IU l' h ' Ul' k "ikl'r."
a liihh,..ú;ri i~("'1

lllCgllp-

megi"'lllMlöllö

1;1\1'"

hi~.(IlI.\'ítottll. kiilii ll ü", Il' I".,z(>,.,l

IIY1'kl,t jitl"-zolt h t' g l·di))1 l"lI'r!th'~

Il1ü\'t'o"7,nö, ki UlIK\'Zt't·ü jittt~kÍl\ld

,
~Z(' t'l.t' lIH"

I-:l i1. IlI'ged í'lntló.. :ít:)(.ll pI ·

rn~;! , It :l! ll l

Idiú;u-I 'I!.· t, .\ 11i'1ll 1'l'J.!' d ij a ! h l1 ~· \ · !·t
lIl íj Vf:"'7,I'Ő n , 'k ! 11', 10 11 j .. l!J'a lul ,i lu uk (' .. k (j-.;zij n{"tiill kd l o h ll li l'''OUuk . SzolfJ" /<' (, 1'1' 11 (' l.. lke -z; V C'il

n ', P l·tl·l' .. II .! 1I (' tl1 kht'u M _z/llru" e. k öltem {··
Il y é t IIIOII !l O!l11 ~1 j i) (I\ ('n:(>· ..d

é~ \· l ö H d ú ké " 7~ c::

I\ i i lij rr ll'/t~ "

{'!n'z('{1'I lIy ujtott F cjjo M ug dolua
,.l étlcl6. ruli n;'"flI ii. ki W'1,i ll'li ink k i i lh'mc lI yei böl
ulI .n ll" t t ('J.!'.\·II~;h:'t!lyal. l~ ,:.:' y " ,'('zl iik , h og ,\' lII il~(I CI\
Kl '!

k(i/ h ' I11 (;lIY('1I k t' n'~ztiil m:l).ph'a[ a l, ij l tő \"(! !

tabil -

koz lll llk. 1111'1'1 n z. (' IVllrllí miin' . zuő m e g é r zé ;;ci és

h'lll J.!'- Úlll'7"'L' liikt;ld~' " ij":"i zh a ng"hHlt \'állla k .~e ngö
kHHl,tIll'lIu r i'. . \ lI1ii~Ol·"7.úH1ok a t lIt". Sclt e!J /l OII f I
jr'lell / pll l' hl'. ..\ ~7.'·'P l1Iii .. orr.' dé lui úu l K (n l/oki
/{ i.,-..- Jl' lIvm; Hlc!n ii knő kt'd\'t, ~ ~Z.ll\· ili zlhtú k h e.
kü .. zülIl,tcl H10IHl n t 11 'zcl·I'IIJö ku l·k {. <; m e gj e le.ut r.kuck . A lll ii 'H1 I' f)~ d él u l "nl -'7.iillC t(· bc !l é; 'a III iiSO l' \'cgC,dé,'c l 1\ 1II l',i.l'.it'lo llt ll k ll1 (' gt e ki ll t l',t l~ k II
Yi'l-ll l'l. A m ag unk I' c ~ zél' öl i.. I,Ő "z Ö n (·[ c t. 111 011-

dl', ~ur :'lll ,' i 1·:.It· HI"

1', 1.1 H" l'a h'y Sil nil or :1.
p , ;,.) Zi1<lll i .\ m lnl _'" 4,
l ', li.) II q :" d il'i ~ l.i, ún l
20 - p, Ő"Zl'''C I1 2~ IJe ll g lí. f.<. ka lÍ hl ú~lI leg ycn II
.inkc,I,·;i ;ldnk ozóko ll,
HcI :vt, ... hi té.... IJllPUl1 k m ull -.zú m ;lha u .. " jlóh ilm
k ö\'c l k l'l l l' UCU kcl(' tkt: u ·tt ('Ii ni"t n kéut he lyc"t,ilj iik , h O~T ŐZ\' , R ii(' I1 I ~' .1[,110"11 6 a P iinkö",ti M ári (1
alapra. rt:l i ilri 'l.c l é.~ eim é u 1I'l'1Il 1 P -t. h anem 12 L" -t
kiil d ö tt.
AII)' a kü lI ~' v i
lJe jeg:vzcs e k 1I 0 \' CI1l \lI' r t á-ttil.
I\a c,"zt elliik: Bcrci .JÓzser ull i l , co:; i\ra ro~i .r ulia l1 na n· r. - J ó:t_",ef. R ol\,i h y Sund OI' l'eL és 'l\[ó{ly
Anlla 1111 i t.. - I1d il, ó. ,·a('lk a . T óuol' G YÖl'gy lLll·i t.
és S ~rn tQ \" ilm a r ef. - Amirú" . nem c" kökösi
Sigm Oll d SlÍl1d ol' !H'c<;bilc!' ~" A:jtay Anna Uoltihi l'iu <;ok - J ul i/Il!IH!, J ilk ~lh fmjo." \t ll i t. és B á1l y ai
lG~zt{, I' n~ r. L·a.ios n e di gyc I·mekét. f.e;lel1 áldás u
!cg: ,\' Cll lHill(I Hu ll y iuk él cl én, _ Hú _z(l,~ ,w i ,tJof- kö tö l -

l ek: i\lódy p úl

t i sz.h' i~ (' l ö é .. A d\Os i

7Cll , ligt\L Ht' J11 i>ljiik. hog~'
i " r észünk le h et. n. ~ü .)' i i\'{'\~ég kedvc" iil111Cp"cgci bcll.

l'iteJ,ka u n ihüiu,~ok, A 1lI CJI~' Il'i-S7, Ol l~' A l'ko~i 'l'am u s lclké.<;ztiil'",ullk t cil!l ~"n . A'6 édc-.n p íl !l e m lehetett jelen 1.1
kefh 'es ~'l k t ll " llÚ !. 11li"e\ Sillral vál'ó! n e m tudot.t el jc,:!nl i, A !lw(lk tb" ?l ló{\y p úl egyetemi m. tallú l'
é ~ .A rk olo i L-á" zI6 gi mnÍlzi um i tun1ll' \'ollal;, m ind-

Nö,~zijl'l/ ,'úl/'i}/k

k e tlC>n a y ölegen~', ill eh 'o a lIlC' nyn <:. sz:ony t e s t.v e-

IllI Uk 1\' ö" z.(j Yl'1.sé,l.!'ii u k [il g,illi u'n l; II k c d vc ~. j ól ", ih !'iil t rn í i ,() l'o~ dél u llí u ért. ki l' Hl l'h'e ,' it é z \- a d ady
A lbrl · tll l~ fiititkll l' Iclke~ n1UUk{lj{l !.
ki í'.QHgora, :dl lllllinll

1l1 ii~01'(l1l

kidil

i~

szó l'a kozt a Ll a
m ég t öbb ízben

a k ö-

I//III1J1k /Ítjú u i ,~ h(ihj'w II I.:ö ~zijlli
(/ lJiilfé-llc (/do ll .\ úl'eS "lIol)/(íll,l) ok(l l .
C~e r IH~ s l u'l l lat \I II k ~ I ik ul a 'i-dé l u ta nj a, D L'Celn -

],('1' Ij·án dél ut i111 ~ ~ P I·k(."z(·"ll/lat \1 llk t agja i l'észc l'c
i\ l íklll li" d é ltllúnt n; nd e z(~tl. 11If'I YIIC k kel'ctében

!cilt ~7.o1g;Htllk fc l a .;zii lö k l'" /J l'''cl'ké '.zfiúk I' C" l~ !T\ ' III i IIdc.ll. (, ~(> t'ké"zf i ú kapo tt egy -egy Miku1:·1"-<:~ O IlJ:t g{.1. I\:(izbctl ltlin d en Ül ' ~ egyén i ·Ö-,;zc.-í lli t il"bnll lIlií~()I':-zúmokklzl :<7or<lk oztlutkt 11 m c g jelen t l' "('t' ke· z ~ziilőkct . ), I egelő zö J élulú n e....e l'ké"z:eink ~lz okat. II t'scrké ..z ~loii l ök c t é ~ hozz.át a l'tO'l.üka t. k ik lll' l a ('~lllú llf(j Iw dlw volI.ul t., (>(~
., .\' -e;","
."
liz:c rc t (' t-~>,o lll a gKil l IqMk IlH'g', t\ jol si kc riil t. ~ I i
kulú s dé ltllúnon !1l l.!gjcl(>1l 1 Szcll t - T \' ''m~' i Sú,ndO I'
H'l.f lc 1(' lké_z ÚI' \" a t i ~ ~It·lclt!" a, ,;;Z()Hy i,;. k i k
milld ig :-zcl'clf'ltcl lrí mogaljlí !, a csc l'kén e"','-l pa i ol.
IÚlszo n í mc{:vnltás eim én p ú .. iu l ödö n lui.niS7Jt e r i lanúl;so;; a ria "7('~é ll ycillk r.}~zél'e 20 P -t. j ut ta tolt. ct cg y h i·lZkiiz..,ég(in k Ilé n7. t ilníh o:t" U g \-all
CITe il l'clra dl'. :\I ikó GÚ h Ot· :1I' ill I Cl1Iet é<i(' a lkalmúhól dr, Z~a kú O rula l i;" \' ,z. ta ll ilt'~el n ök és dl'
~
k' 1
"
,~a ~ St\'Ílll ig;I'I.~aIÓ - rÖ0 1'\'O~ ar i a i 20- 20 p Cll g ó t
k ~ltd\,lt tck t'g~' h ú:t.kii7,,,l·giill k ll(~I I7..t ÚI'ÚaJi..1k, A nem c.."
eclra kUltlöl 1 ".1 1 o m UIl~
" "' ,~'I.e
" l' l' tettcl ny ugi a" zzuk,
A
Lelkcszj
' • •N ) ·U l:'I ' l""
j ' II ' eze
" t .Hl\'UI'U
" "
lIo\'c lI dJt'l"
h óba II 117, u lh l1hi (ulomúlIyok fo ly b lk ~ : 1.) B al' ubilS
1.1'1l1n ~,- p , ~) Vc1tiu JÓ7A l fllé 1.- P, 3.)

•

I"(' i , :\ sze l·w r hi.{t Szeni- [\,{myj S ú,udor \'czetö lel·
kC ~ ~ \'ég cztc. Szeret ettcl grlHulúl n lHk. Temetfiik: J OHHlO V Tódom e ~zii l. Györfy J úlia i 2,
F IJ lI('sa Ii Z~iglllont1 52. - i\fec h lovils Andor 53. K o\-ú~s S ii lld o I'l1 6., ö r,~i Mlil'ia (Du napataj) iO. {ll.. i\lj k ó (; úuo r 6i - CYCS test v ére in ket, Em Hk iikl.lt .szcret e Lte l ör iz!Ziik ,

K ERJ üK HI V g i NKET.

j c l ez Zl~ k

HZ

cgy házi

iroclá b a kiil cliiH csek k e ike n . ho.!;)' mil y en cklra
kiildötték 11 " énzt, m e rt !,io k Hl\'ed ésne k vehe tik
i g~' el ej ei.

Szent-Iványi Sándor:

,

MAGASSÁGOK

FELE

V lI llásos Wrte ll cte k az ifjil s ág S'talIlli r II. n."ssz

4

Il c ng ő

Rübe r t k el.e ive l, Ara:

50 !'i IlÓr. '\fegr e llcl e lbe tö II

IJUtl llllcsli lelkészi hí wttal útján is,

U. B, XXI. J2,

"

,

,

,

•

" Hrdócz VilJIIIIS IH'(!sbl tcr iink
kitüntc.t&ic,
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A decemberi i stentis:..tclct-i s o r r c.ud nyomdah i ha kö"clkcztóblm za V(II'c>s.SÍI \' Ú It s ezért l.l d ccembc!' l j, utilahi i.sten,ti~ídclel,i ;,;o l'l'cnd ct újból közöljiik: 20-un 9-kor llul'llh{lS hldn, 25-é.lI 9 órakor
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, {Ior CS
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