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1nag"..k~t 
irunk m ost m :agunltn:.k . Eln'Olldj~k 
'll !;:",h"es ol \"asut1lt.k. b ogy u,:!to m a r . 
t libb. min' k l' ttÖl'.%erolSZiz m:!to~y:, r-. 
oruági unl t:ir iw uaJád baJléká ba 
kopo~t b ll'. miudf'~l hónap k ijl:l'péu 
:n. UNITÁRIUS IS I ,ET. 

~'" !tH háboru kötölti id őben az II 
le,' t'S feIrog is uralkodolt. hog)' II 
lapot : lU unitá rius l'\·an.g~liull\ot 
csak s a e lo!iu lóknt'k .kUldjük mt'~. 
s ezen nt'OI jutott pHd liny sx-,imunk 
sohasem tUJ az egyeul"f'u . l'b 11'1-
küldjük i.$ko lákbs-u is főiskolákon 
tan uló dtikjainknak. azoknak II h í 
\"einknek. akik nem t udn:r..k még Ii
l enkettö for intot sem fizetni egy 
en e n éri, hogl ' lapunkból un.itárius 
Iclket l ip llÍlkozh!L~ak. ts küldjük 

~ Neked is, aki már m eg (iz.eUNl az 
elOIi1elisi d ijst és Neked is. aki 
még nem fiz.ette m eg. de aldtöl \'Ür 
juk lU; clöfizetesi d.ijs. t , \-sgy a nns k 
ris.detét. hogy Neked és m ásoknak 
to\-abbra is kÜJdhrssűk. 

Senki ne küldje , ' iSS23. Il lapot 
8'lert. me r t ma nem tud U:t.e lui. d e 
mindenki fi%essen . m eg- áldo'lSh'álla~ 
liissal is. a ki t ud fizetni. Ez. B:t. egy~ 
másert vaJó közös felel iissér,'viiUl\l:is 
m egkönnyít i a mi munkán kat is, 

Köszönj ilk 3. S"Lellemi ta.rtalomra 
vonatkozó tanácsot is, mos t már 
rend~%e.res,en adju k AIllTAT rova
tunka t ts, iU ll. i Inppéld!\lly unk s,zaz 
olyan . els,üsoru!U\ s%orvá n)'bal1 e li) 
hiviinkbih; kopogtat be, akiknek 
cime l eddl~ nem rsm er tilk, Rem él
jük, 001;10' aug\lszt usi iiz:\munk to
vabbi ha romszb aj tón ro~ bebocsú.~ 
tást kur ni, 

Kerj i!k az olvasót irjon levelet a 
s l.c rkentöhüz., mi a z.. amit w '\'csen 
olvas, mi a·l., ~\mH Iné", ncret.ne ol ~ 
vasni. zr,.-e re.lcdj c cl. 8'tonban senlil 
sem , hogy csak n ég)' oldal :ill ren _ 
Ilelket.ésre, De ha m ind enki bdb.etl 
a titen~eUö forintokat. akol r r ew c
tekben IS, akkor h:Wonta kétszer 
t udn!Ulk hasonló t c r jedelem ben m eg 
:Selenni • 

.'\. magyarors7.:ig'i un it Ii ri Ils é le t 
eseméllyeirUl, c!j.ak akkor t\lttunk hü 
króniká t Ildni , ha oh -asulnk , mWlka. 
~á T!'a i~k be!t"/.á moI6kat kilhlcnek. f\ 
nag )'vll l'ig unitárius életet. különüs
kél)l)cn o.,; erdélyi \ln!túrlusok életét 
t ~ t-'\'érl !\"I.erctelte l t'lJI ),cljiik. s a rról 
'l l\·as.úinkat Idönké lll lá j é.ko'l.tlltJuk, 

l\ta g ul~krú l iizúloUUllk _ m aguuk
IInk, khj,lk , hogy é rls{· tek a !\".(Ót és 
st.ellemi és a ll)'ag l dltlo'l.lI.h 'álla lással 
vcg)'!'tek ré!\"l.t II küzös relad llt hor _ 
dozásábllJl. (·'eN! L1 Cl, ,1(I1I:Seí, 
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ÁHITAT 
Sorsod h~-d az Úrra, s binát hh'l'l l, BAtran 1{'PI ru:. utra, n\\'twn 

Q viszen Bár ó?i iroel.. Mi,t se C'SÜ~l'u.! S\l~anlt leküldi s f~ld,'rül (\ 
n"p, Jókedvbcn, tnloon olt "M "l'led Fcn..\·Ot'n ~'S bCIl'\\ban jó tsl('.n~L 

Örökkél't1IÓ lst€'f~, mentlyei }ó AtJl(im! Kkak'itofll tIIClQCU)} e{lu lJ(ír ~ii
Inlt(ltra ~bbői II 'mllló dUigbO&, melynek t'rilrO.!ii.mi ~l' hirib(lI'(l,Ió..~dgoi Im'o
;cl"helt€'k is NffÍro$.~toH(l,k . Tl'f.,-intere-m('c Q MchclSó d~QOk-rQI cl IciChatatlo
lIokro f""H'l-em_ S ,,,ig gUÖI~yürk(jdöm hntalmad k. dicl"ŐSéfJt'd $z'('/llIl'(fht{\c'l\ 
stivemba s;:cíll go'tdpiseUI ccrl'tetrd bolcloo fr::ftt>, 

Tí"lt' l'{ln n l'~cim ctic$~r{'t IllOll(ll!l'$(lI, d .. a:: ! II jót, 1nit N:IC'Ul l-.~flt'
kedtél. kib('$.:f"~i uC'm tItdom, i\Wyen j6, hOfltl " bli. buj ~s Mllnt dldgclbl.il 
I-lv:zdd mí"nekiilht"tf'k, go'tdt'i$drst'd s.tcirllyni alatt dqcts..:ioidS1t (,?het:k t'l' 
m€'ggyő.:OOherelll afe/öt hOPIJ SQrsom $ ... "Cnt k.~('dbI:tR l'(Uluon .. 

i\l it,!l'("n jó, hogy S':"t"lIt léll_tX'dből /"-C'bl("ml'le Il'lkec lE'hritéi t-..~ II: 
ö rökkét'oló . .'~<ig !l.::R:marQ t"lIge-fll is: t"jepy{'.:.totl. Mill/t'lI jó, hogy a:" Or Je!u$ 
K ris.:tusban en nék("m {((t'f'zít t'i t adcdl, 011/O1l tlZ Q !-'ildR .. miIIt cl fil. rndv 
rfggel sa r jad , rcgpc! dI"ÓU:ik ' rs sarJad fs ("s!t'l're elhl.'n'nd h megs:dr(!.t··. 
De a= igc. me!.!IE't CI Te cent fiad u Tt- s.=cr('tetrUről ~ól. milHIö'ökk~ IIW,,
marad : ,,~indörökké szeIIt és iga.!. 

S:ellt igktdel tcipldij és Ilet'elj ('ngem is, .4. tydm, Q T{' i<»t'ts..:rl'Ni :;,::c
rint !'{llo életTe. Tanits cnQC'1I\ üglJ s.:ámlálni napjaimat, hogy bölcs ldt'ht>: 
jussak" hogy az ooa!öll'a!ókk1l1 tÖ'Őd,;ek. meluekrt a IODÓk ('I IIl:"m loph/!!'ltlk 
et n ro.:sda 11leg nem emés.:t. 

Te .tttdod n Te gondola io idat, melyE'kct jt'llSlem gondolrdl. t t. csak 
anllyit .tudok., hOí1JJ u Te s:aretcted soha ol nem JOf1u r$ ca Te ioQbO<'l $(,hlt 
meg ncm rÖt,idiil. Ebben a uulatbrul rc rdd bi .. om ölUlwgo.m rs ~<>i'T~·,,{'im 
~orsrit és boldogan {'aUom o hitt'olló/..· him II us.:rit : "lJIC'a t>Clm,/Ok győ:ö .. .it'~" 
hogy Sfi'm ha!ti!, sem élet.,. S€'IIl. jE·I{'rll'uló. l' .. rn rlköl'(;fkt:rl\d ö. l'E'm ma 
gOSM!J, sem ·mélllség ... Uí"m s .. mkncrhnl el minkC't l st€',uuv .. l1.!l" rf!mé r61. 
melIJ !mmJOII ca mi Ur unk. J é:ul1 Krjsz·ttlsba,~," A mtllL 

1\1 \II andó..~~ - i.i rűkké\·alÓSÚ i:' , 
"A~ fof:, tt!!; a fölet e lmulnak,. 
ele "_ é.n b~k1e1n, sf'JlUltl-

• k é l)pCm t'I IWOl mulnak." 
(l,nkü l'!:! XXI . 33.) 

Kedves Atynmfifl ! 
Vedd elö <\ biblil'l.dol, olv<\sd c l tc is nem cs.!\k a~ it t idel.ctt I,N . hn

nem L ltk;\.cs cnmgéli llmi'tnélk XXI. fC'jc%c tét cgesff.'l" N em $l<'t \'e, CcttllE'tt'
.!'cn. ahogy az lIj'!'f1got. VU!:::\' a reJtrns t olvosni sz k ta d, hnncm tas...,<It\. nhl· 
lattal. ú.!O· amint fl szcntirltsl olvasni Illik. :\z:lfl l\ hmwd It' $Zt'nwid NI j.:,(l n ~ 
dolkoz.záL Szakítsd ki mfUlnd ('gy lll'h nns pt'l'Cl'C c 'muló "Ung: !Q I·~I:ls.'''nbó l. 
Nl' gondolj sClnmh'l', csak I\rl':l. a mit. (U: ig;;- mondott. Lülni f(),!::()ct hO~Y 
mennyil'c bcteljesedC'tt mindul.. a mit nl. Úr J~Z\l~ e l6r(' IMott . UI nl ffli;Od 
to ,is. hoK" e vih\.l!on n1lndf.'n muland ó, e~\k ("nycdill 1$I€'n es ,1 ~zusnHk ls
tem'ől {>os az ö vnúc;nról való tnnÍ\:\st'I ÖI'Ök,lUt,\ll116. 

Volt idő, \nlkol' t-l[. ~S töld nem ,'oHlInak : tudósOk Io.niliilk, hO~\' t.'.I:." 
ös se ilböl mindenek lniképpcn Ict!<'l\ek, (.(osz Idö m ikor él! k mid ('Itnul~ 
nak ; tud6..<:ok kisz1nnitoih\k, hogy kiMH majd tl föld, kinJlIsz.nak II (':;llIaQClI,. 
meltfagy a nap s az: e~ész 1Hl.1(\' ml ndcns{oi! sz{ot pntlnn, mini n st:lppon
buborék. lslel\ azo.nb..'Ul mindi):: volt tos m[ ndil[. lesz s J t-zu!> UlnU~sAIIOk. fr
vénye Ö róln és az O vlh.\g(u'Ól $Qho el n€'nl m úlik, O ll ' nmland ósAg röl,llt' 
áll . ."Minekelőtte hCj{ycl: Jell('k s föl d CS "nAi! !c,wmóJlnl(.k, öröktő l (\'1/0:\'11 
mindörőkkó 'r(' vn.if\' Islen." . 

Milvon vis:asztnló nz, holt'\' () villli! I(,'\ell, mclvbC'n rOJJld C'i\, d(' l~llll(\(,ll 
vnltozlÍ.s a1:\ vettetett. l'C'ndílholctl€'nnck "Nt In">uok ö...<:szco.mlllllnk, vllt'li!b l
rodalmnl.: clcn.\·észnC'\k és \\lnk t{unndnnk. \:,s,Llll t-k. NClfOi'm !\k. 1'('1l Is,zl'l,{t 
és d iVJllok vlÍ.l to:t.nllk. ill:OWl\lt 101'lot t dól,l(ok hor.\IJ;:$AAokHllk blzonvuJnak , cr 
me.dordít '\'h. c '\'Íl Hozó \'Ut\~ f('Ic· tI ,'ml e'l:\' Is t ('n. kj v!llIQ:l(\~'\ niA n('~l'I ('l'l!c, 
k inek hntulma vé.l:.1cJen t3 $z('I'('t('IO soh n 1'1 I\l'i\l folt\' , NI!I,,"!) d,:cIS% tltl.) /I 
h it, hogy sOI'slm'k flr. Q szcnt kC'l.Óbcl\ vni0'on. Ö fC' lilt\l( hl\j&lnll\ l l is. ~~.\~ 
mOll turtJu. Fllni. c,.i\.~g'c{h\i. kétg s.:u('('s.n l tch tH nlnc.'l okun\\:_ tud,l fI fil 
~Ondoln t/li t. metvckQt fclöltl n l( s.:onctol S ml hl!lSzilk, ho!!" b{k(' ~Sl\i:lll'k (O, 
I\o:n 1 \I\borús:'l~nnk ~oll<l oll\to nl., 1I0A\' kiv(l1ln l ().'1·Vel~N nd lo n i\~I,{\n k. VI~ 

• E eim nlt'l t t közlllt C'I«)t s.z6rvt'uwbHI\ Nő hl,,(-'\ nknrok h~'41 h1 1 " nll ~.~ 
t l:'lelcki'O ls uinnli\\li:. 

• IJN ITA UHJS t.u .'T III. 1, 
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Látogatás 
szórványban 

GH";.:Ul tul d:L.Q.l\ h!l"lnÓ t~\ldcl;: 
ti:.: ~l.ul ~ .... akacuk:o."-M Jrorilh'\"tt 
ta:\\".L ~\ {.my.~ "\."'9:l.;\df!U:..~. biró 
UlUf.u1.US ;;.l:.cl«1~' ember tl Homllf'lkl. 
n\t:Ut..-:.~ u,,"':\t ~ puli. na.ll .... II ~I
............-... atlan \-etld~ Itlll.Ul. 
... ..-;: .,t ::.;;;.u<" d ' o 

Slzt:rt'teHcl te-....~n.."'!k be .. e n~,. 
m "'*u,u pitv3.l"b!W.!\: !\lIO elöl t 

:'unk k ki.~-",,~'Obb ..... &ttre. 
Etmol.ld<)o'l\ rü\iden jijnom oet1:h. 

s; UlM h~ is u.ikrunro! ta:;tl)!l-an 3 
...Pas::.torlt!.\-cl"-bóI: .,J:~'" tu. 
dJ )lU ,"!Ul ti~ttete."It" ... maid . .fa
lÓ .;;:ttre::eael }.."O.."'tdolo.l;: mt ., .••. .,; 
\~:üI in'ls: _,-nl3ki titek-et r.\ ne 
s:td.im b.i~6 bc$::éddcl es ki ne 
s::;akitsoo. abból II órt4,"3 lcl.ki k-fu6s
*bói. rueb-nek ne\'e: Unit.\riU$ 
An.\"a.S:Mt~yh.U.." H ...... --snsbb c:>(!nd 
~lá..." söbajh-a ~ ennyit monda
nak: könikljilk. bOá.!Y in. ob-an iól 
esik ludni. h~' nem !eleitenek el 
nuru..=e~. h~- elh0r.3 ezt s:: irást. s 
fcloh-asta. 

:\la,id el&..-erül tá.skámból az U. s.. 
utóblÜ s:rama.. a David Ferenc: füz-e
t~-bóI kéúéle. so ~~t ocfundom. 
Na~y a= ö,."'Um.. .s iJ:;L"ik..~· ~
badtdejWd»m elol\<,."rik Ar. ~"'ik 
CS3ljdta~ kihozza a S":f'!bJból 8 ro
mea bibliat. Et'Q..""SSll ~ is keresi 
a P3...<:::ztorlen9 beYe:E:tó {}!éje: s 01-
\"35;-' is: _"dert nb.-srom. hOEY tud-
totokra 1~"Wl-' __ _ 

- CS3ba fiam. o-ere hii..-eJebb, -
stilok a -; b"eS, fiÜcs1cina.l(. - A rel, 
hittanorin rnegtanultad-e • .Mint a 
szip bh-es pata.~a- _ .. éneh-et? Gye-. 
re, éneh-e!d el, ma.id soegitek, - Hal
i..-an és biron,.'r.Rlarul indul. de mind
jobban eri. Aik. mar hárman.. \-NW 
m;nd az. ö ten ének-eijiik.. lassan, :ilii
taual emeli le fejéIiil a kalaoo; a 
csahid!ó. s az ének után l'ÓJ1:\ÖIlZött 

o °máh _ . n ' k"-parsz.a\-as .l ();! o !Séi idPS71 'o::t _ 

t,"eS tenreret. mint a többi. M~
tott fe}ie) ha.n...C03tjá..lt a Miat\-aru...""Ot. 
s felszabadult lelkn,qimz! feiezzük 
be áhitahm.~t a SzÍ\~t hozzád 
eme!em-mel. 

Örömmel elbi ;;é!reb.eruc sok 
miooe:nról. de !egfQképpen onhonról. 
rnelJ cek képe ffiClS1. olyan n~'on 
knzel iött a lelke1;-hez.. de itt az ido. 
s uekem induIno.."Ii h"cl1. K iséröim a 
mc,yelidillt puli és ö.~-endezó. bá
!:ill..""Odó lelk-li unitárius S7Htels 
at:!."ánkfiai. kik leLL.."Ükben örvende
ZE ) sokáig néztek u iá'cam. miJ! az 
ildott bűzameziik buUám.aj kfuött el 
nem tünt.em elólü.~ 

J ózsef D n sii. 

'KiUföldob elii unitárius rokona i
na k . ismet&--;nek UODtos eimét fria 
me2 szerke&~ek.. S mi örom
mel inditjuk me;:: cimükre az Unitá
rius Delet. 

AmstenIa mb3 n Uié so 'ik a nru!;''\i
l3,g unitá .... 1"sa i nak háronlé\-enként 
tar".ani s:zo.kott ülése. \llli~ derekán, 
Az wo/e? 'sek és ta."lácsh""Ol:\sok érde
kesebb esemenseirOl olvasóinkat 
maid tájékoztatni fO$tiuk. 

2 u:o..nARrus ti H ' lU. 7. 

14"t1t~rma.ll.:o'b) t~r\'tib<! bde n~m tt!kinthl.'hlnk. Aat. hojt\· n"\lnek m\~rt 
keU .'"<\l'"t~nie C!SZ.t1nk fül. nem éri, dt! \'tgaQtal ft hit. hoay Ö $o ro.ssut ls Jór~ 
(o.r<bthlt;~, .lU. tita.~ból lS. Al,dd.s •. R cs:lJ)l.\sból is öfÜlnet f:tkasz.thnt . mert O; • 
~retö lÓ At~"'a. nu!.:.de.nhalo Isteu. Megtni)Ztiulhnt n fbld lábunk alnn. le. 
SlakMlhm ;sx ~, fejunk felen. dl! nz. ho~' Istc.n lU. 6 iQ"e.rmekei: e.h-ec'l 
tm,1i.-edjt.'. o:oh;s m~ nem tort&thetLlt. 

l,éen léll$: és l!lwe~e a &erel!:!t. _Innitotta az O r Jt':Z\I.S Krisztus. Azér. 
:s:r.eret. mert A t.-"1.\nk. \~. tlttrt At.y:.\nk. \Utt! szeret? Minde}ty! A font05 
ft, ~. az ", .... '":.ll h;\;1 lÖl'\·cll.)~ {\ srerete.l. l\IU\' CIl \·\j:ru::lta1ó. hoitY u vtl,\~ 
9J.t'8a.. mi!lybt'n JNUS jö\"end61~i:! Mboruk,rol. zcndill!sekrOl, földitldul!l..sr6l. 
éh~l. dÖjothah\lrol es l'I.":lte.I!és~""Öl már oh' s.ok.uo.r beteljesedett. m1.'.\I)'I.'.\ 
Jet'mA.lem l"omhis, .... uuk ttete o.ly soksltbr ml.'frismétJödötl. el\lli'.k II \ .nll):nak 
II ;;Qt"S3 ntJ.;t S(! l'OI\\t~ ... tytel.en.. J ezus ~cl semmiképpen el nel\\ mulna.k. 
A s:t.erete\ · ri'ü..-.er.·~·ü tön ·énsa. !l. j6.'\klU"ntú cmbercl:: között btkcs:s~):"'t 
teremt. Betcljll.'Sedik tz..,,<;.,·\üh: álma.: .. 1..'lkoEik 8 rarkas II b."u-ánnyal ~ II 
párduCil. 3. k'""E'C::Sk-clh'h-:al kkszik. a borju és az Ol"ORlt\nkö.I:,-Ok ~ n köver 
barom N'YUU. lesznek, és eJ.!)- kis JQ'ermek öni Rzok3ol" Ennek n kis lOD'e l"
mt:knek n böle:sC5jo a be.thlcl\cmi jmol ,""Olt. Ö urnn Krisztus. az élö lsten 
fino II tökeIetes t::tnber. kinek beszedc.i scmmik~pen cl nem múlnak. 

Atyfunfia! Sorsod. h3j!)"d az Orra .s biual hiven! Dr. Csiki Gdoor .• 
e 

Á budapesti gyűlekezet ünnepe 
A budGpesti ej()·ht\7.k&..~ csah\dl 

enl"h~künnePóll}'e es riiszh"ÖZ .. yülé:sc 
méltó \ ""0.11. s::el!etneben az. aU..""1l:om
ho;:.. m~'re emlé..l.,."t!Z.tek. ' Az elsO Bu
dape:sten tsrtott n.'ih·nnos unitáriw 
i,;;;tentisnelet e,'{ordulóia alkalmából 
tartOti. emlekistentiszteletet Em.·ed 
BshilS:i!.ép S%.ólóéneke \-ezei:te be. 
Barabás Isl\'án szép imiiban es tar
taima,;;; egyhé:ti besz.Mben emelte II 

lelk""E!k.""el 8; h3.la3.dis s:t..'\l'm,"Bin lsten 
e!e. A.!ap~je sz efézusi le\"-eJ. Il. 19 
,·olt. mel:!-re annakidején nyolcvan 
é\,,~ ezelőu Ferencz József. akkor 
kol~n\ri lclkész.-tnnar. kesóbbi 
D8j!'-""l\e\"ü piisnök"ilnk b E 'Mét alapi
lotta" meh'ben az. unitárius ken::sa
tén,yséJ;!: ismertető je,I;t\.eirO!. szólott. 

Az: cmlékistentiszteletei a ten\D
lomban k""Ö\'ero diSLl.,."ÖU'-ü.!é:,~ dr" L ii. 
zar Janus a bud3.DeSti e!fybázk"""ÖZSé2: 
ranJtidös ,<!Ondnoh-a mitotta me.>! ta;
tal..ma .. be -eddel. meh'ben a multra 
,-aló \·jsqale.l.:::int"és l..-özben a 'óvó 
feladatait állitott3 a il.'iilek-ezet elé. 
Az ünn~~ ielen voltak dl. Im~eh 
De."?;es es dr. Gál!al\'Y Ist\'3.n E!2Yhaz
köriink [ógondnokai. \'alamenm'i 
m~"1lI'Or:;:za ,Ei unimrius 2'\""illekezet 
leLtdpásnora. s többen a oestszent
ló..--inci Iroillekezet Dresbiterei közül. 
elj"lkön Simon András l!ondnokh"""3l. 

A diS""l.,,"Ö7~-ülhen a Ma~
szá~ Unilárius ~-ház.l..""Ör n€'\.wen 
dr. Csiki G ábor esperes - püspöki 
helynök S7ÓlaU fel. Fileo Imre hód
me:akasarhel.yi. Szász J!'i.nos uol
~. Bajor János Wresgsarm3tl, 
BuzQJi!:fuu.' Kálm:in debrec.eni. Pethó 
Istvan pe:nzentiórincl. GAlna Sii.n 
dor dunapataji. dr. Abrud~"ai Já
nos kocsordi és Bencze Márton duna
tiS?3közi !elkiooszto.rl?k más-más 

..h Unit:iri.us L\Us .... ió H iz D iá.k
otthonat a ;ö ... öben csak tizenb.-eltö 
~-a1 tudja 3. biwusi .. az an"a!!i 
nebf?- ' O'~ mialt fenntartani. A le ... -
jobb unitárius diál..-ok l ész~ kh-an 
eliel az füdoZ3ttal fenntarton diák
otthonban belyet biztositani. 

A protestáns kultuma pok ZlÍ.roün - , 
bepélyen dr. Biró S,-\ndor történe.t.iró 
ref. teol. m.. tanár tartotta az ün
nepi elÓ3dast. meh'nek során az er-

o 

2:ondakltol szólaltaltak meg n Mln
adAs elismerés harurián. de mind
e.g).-.ikük besz~e unitárius bizol'lxstll!_ 
te\:é,s \·olt. Dr. G\'armnth\' LAsUó 
~ondnok kilSZÖ'lte mel! G felszólal:'! . 
SOk,H_ . 

A diszkóntyülés t:.i.m"eI.etét és sze
retetét tolmácsolta dr. K iss Elek ko
la.:s\-ári Wlitárius oü.suök és 3. ko
lozsvári Wlimrius 1t-ilIel..-ezetnek.. 
melsnek papjai ekfj!zben \'"Oltak II 

budapesti unitáriusok beszoU!iló lel
k'észel. 

A gyülekezeti teremben ulrtott 
et!"yben évsd=áró presbite."i. és nl:)szö
\-e~ Ö<j;;zeiövetclen. családi eg\'lál
étele.s \""8csonin dr, l\Ien\"Mrt Dénes 
gondnok méltatts a nószih"etséliti a,q
szom-a.k lelkes munkitiat és {áradt'
z..<\ .. ",ál akik több. mint sz;\z ember· 
nek teritettek 8S"'t..1.lt. Barabás István 
és Ferenez Józ:seI II budapesti el!\'
h:!izl.."""Ö"Z-..<:é. .. eJ.etéböl elevenitette...l;: rel 
epizódoh."3t. D;" Imreh .Denes {ó-"Olld E 

nok 3. testvéri e~\"""üttmtlködés szel
leméről és elteló ereiéről. dr. Csiki 
{rilbor esperes-püSPÖki hcl,\'"nök J 6za.n 
l'd.i.l.;:IósróJ. eInlék""Uett.. Dr. Láz.ti.r Jn
nos budapesti gondnok felhhrta az 
elO·~-ill.teket. ho!!..- mumss=H, me2 
Wdozatkészsé:gük-et. hO~ Gidófalvy
né pa tahi Etelka toroch-ói ú,ro:acso
raos:!tast ábrnroJó szep kecel ~ilIe
kezeti tennün.1{:rés:zere meg\-3sároI
hnssuk" F ilep I.rnre és dr" Abrudbá
nyai János 1O'illeh-eretilk támo..c.onl3 -
~t iJ;:'e:rték m~ e szép gond?l~thoz. 
Pelhó fst,-an Pétedfv G~""lJlarol. II 
budapesti I!','illek-ez",t e,2:\irori k<\nlo
:-áról" aki most slilvos beteg. eml~e
zet! me~, S7olJ!a F erenc özv. J OSl.DO
"ichné Németh Irma emléke:reté~ e1~ 
,"enitette rel. A te"",-t\·é"..; t31álk-ozon 
mt'.2ie1enlek soh. .... :Hg m:uadtak e~'ütl . 
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HIREJ( 
A bu()apest! békckoogrcsszus a 

ma.2)'8r nép békcakarat.(mak mee:
n.yilatkonjsa volt. melyen a ma.I!Yar 
nép minden szervezete képviselve 
volt. az Cl!:':1házak népes killdöttséeét 
is beleél'~ve. ERyházunk kepviseleté
ben dl'. Gá![alvy István foeondnok és 
dr. Cs iki Gábor esperes-pUSpöki 

helynök vettek részt. 
Unitárius vallásos fé lór l t közve

tIt a R(Jdió jUlius 17-én rCi!gcl 9.30 
órakor. SUlld l ; Huszt.i János. 

A gyenneknyaraJtatási ak~16 j~
vára dr. Hc,i::"ooUs Gyula afw, alnt 
eakoron egyházunk m'8raltatni vitt. 
20 Ft adomanyozott. Az adományt és 
a belUle me,gny.ilatkozó hála lelküJe
tét. köszönjük.. 

Péterffy Gyula nv. i..e:az.eató ta
n ító. a budapesti egyház.köZ~2 
hosszú éveken keresztül buzgó ének
vew kántora b~e.e:ágyához elkiild
iük jó kivánságainkat. ,kérve a i6 Is
tent, h02Y adja vissza e.e:észsé.li!ét mi 
nél előtt. 

Dr. Szimonldesz Lajos prot. tá
bori püspököt jUn. 15-én d.. e. avat
ták fel ünnepélycs külsöségek kötőtt 
evangélikus püspökké. Az ünnepélyen 
a honvédelmi miniszter helyettese és 
több m.agasrangü honvédtiszt vett 
részt. Az avatást dr. Vető Lajos 
evangélikus püspök és Bereczky Al
bert refonnátus püspök végezték. 
Egyházunk képviseletében az ü nne
pélyen részt vettek dr. Csiki Gábor 
espercs-pÜSPM1 helynök és dr. Gál
lalvy István c$:yházköri főgondnok 
afiai. Dl'. Csiki Gábor üdvözöLte a 
felavatott üj püspököt egyházunk ne
vében. aki beszédét meleg hangon 
viszonozta és jó kivánságait .testvéri 
csókkal köszönt.e meg. Dr. Szimoni
desz Lajos objektiv történetírói mun
kásságát régóta tiszteljük és becsül
jük, s prot.estlms tábori pÜSPÖki 
munkásságára az egy Isten áldását is 
kérjük. Beiktatása alkalmával !tisz
teletére a Honvédelmi Miniszter va
CSOl'át rendezett, melyen egyházunk 
~épviSeletében Pethö Istváh e. fö
letn'W vett részt. 

Unitárius középiSkola i vallás1ani 
ta~önYVek megirására hirdetett pá
Iya'l.atot az Egyházköri Tanaes. Az 
I-! I. osztályban egyetemes és uni
tárius ~háztörténelmet. a I II- IV. 
osztályban unitárius hittant. erkölcs
tant és hitvédelmet 10.Erunk tanltani. 
Örvendenénk, ha e munkában arra 
hadl.~?6ságot én:ő lelké.neink mun
kakozos,ségben vennének rés1lt, s ió 
volna ha e törekvésüMben erdélYi 
lelk~testvéreink is támogatnáruik 
b~unket. A pályáza1l határideje 
1950. má~c: 31. A legjobb munkát az 
Egyházköra Tanács dijaua. 

Bel.~ emberek legközelebbi érte
~:Jetüket Szasz J ánOs POI.eárdii lel
ba ztársunk; mc~hlvására Pol~árdi_ 

n tal·tják aug. hó utolsó hetében 
E~en az értekezletett vilá . . 
tÓlflk közül is több"'" -"-t mo veze-

~. ,='" vesznek. 

DUDAPES'r. 

B udaör$Ön az áUaml elemi leánv
iskolában aUJ!:. l4-én. d . u. 3 órakor 
istentiszteletet Ita rt: Győrfi István. 

Tűri,ikbá linton az llllami elemi 
leányiskolában aW!. 14-en. d. ll- 6 
órakor Istentiszteletet tart; Györí! 

• István. 
Rádió közvetíte tte is tentisztele

tünket jün ius 26-án. d. e. 10 órakor. 
A szolJol:álatot SzeIga Ferenc lelkész 
vó;:!.ezte. • 

GyörijU ju!. hó 3-án a rel temo
lomban Ílrvacsoraos;,:tássaJ egybekö
tött istentiszteletet tartottunk. Az. is
tentiszteleten közel 40-en voltak je
len és 23-an éltek úrvacsorával Az 
ürvacsorai kenyeret Balo.'1l La,los és 
neje. a bort pedi.il: Ferencz.i. Gábor és 
neje adomárwozták. A szolgálatot 
végző Szolga Ferenc lelkész Győrött 
több unitá rius családot látogatott 
meg·. 

Ma.lI'Yarkütl .l!YermeJmvaraltatás 
'iül. 8-án veszi kezdetét. Nöszövetsé
Jtünk áldozatkészsége és az esrvház
község támo,gatása folvol'án IS sze
génysorsü unitilrius .e:ver meket nva
raltatunk két héti.2 ma!tyarkúti l!Ver
meknyara!ó telepünk.ön. A m ' aralta
lással tá ró fáradságos munkát nÖ$zÖ
ve1ségünk áldozatkész tal!iai vállal
ták ma~kra. A nyaraltatás tartama 
alatt jüL 10-én és 17-én. mindkét va
sárnapon is tentiszteletet is tartunk 
a nyaraló telepen. 

Budap esti templomunk helvreáUi
tására a legutóbbi kimutatásnak: az 
Unibárius tlet .iün. l 5- ik! számában 
történt közzététele óta a következö 
adomán.yok folytak be az. egyház.köz
&éJOlez: üj. Barabás István 10. 
S7,ent~örgyi Ferenc 10. Nagy Amád 
35. dr. Zsakó Is tván 4-, Szepezd.y Zol
tánné 5. Abrudbányai Ödön 100 f>$ 
Kádár Ferenc 4 forint. Az egy igaz 
Isten áldása le.e:yen a jókedvú ada
koz.ókon. 

A d iákakció céljai ra jün. hó fo
l.yamán a !következő adomán.vok ér
keztek a budapesti egyházközsé,ehez : 
Mocsáry Gézáné a. dr. GYUlay Tjbor 
5. dr. Sohey Ilona 2. Mlkó István 5. 
Abrudbányai Ödön 200. Nagy Arpád 
25. dr. Semerédy Sándor 2. dr. Papp 
Antalné 3. Gyallay Domokos 10 és 
Páll Sándor 7 forinl 

Ba ra bás Irma p(mzü.lO'igazgató
sági tisztvLselőnö tragikus körülmé
nyek között elhalt. ~házi életünk
ben tevékenyen részt vett. Isten ál
dása legyen eml6kezetén. 

'Gönczi Sámuel budapesti presbi
ter afia kis leánya keresz.telője al
kalmából 50 Ft adomárwozott az. 
Unitárius Riet részére. 

UNI T ARIUS l\DSSZIO H AZ. 

A BIBL IAKÖR 
ez.idel 7.áróösszejövetelén Uzpni GyU
lané pénztáros flartott ÖSSZefot:t'laIót. 
mely áttekintette ep.;y esztendő szor
gos és bensőséges munkáját. Köszö
netet mondott a biblatköri tagok ne
vében azért. ho,ltv dr. Csiki Gábor 
CSperes-Düsoök!i helynök és feleséite 
saját lakásukban otthont adtak. 
mely az össz.ejövet.eleket ls bens6sé
J!:csekké tette. Minden héUőn délután 

I'.(.yű ltek össle. hol többen. hot keve
sebben. pv. összejöveteleken a lelké
szek b ibliamaJ!:Yaráz,atot tartottak 
ezt ·követően pedii!! a leJ!több aJ.k;j~ 
lommai CJ!:Y-egy rövid érdekes ki~ 
(,~Ö?dás ls elhanS{zott, különféle uni
tanus és nem unitárius előadóktól 
A teát és sütemény.t, melvet {clvál~ 
v<l: a bibliakörl asszonyok adtak. 
mmden meJtjclent egy-egy forinttal 
vá!.totta m e.e: . Az év folyamá.n be,;trwt 586.90 Ft-ból rendswt"CSCn se
.E!,~ettek eg'l: unitárius s beJc.ltSé~c 
rruaLt tehetetlen leányt. eokoron 
nagynevú. lelkészünk IlYennekét éJI 
egy hadlfo.ll:"sáJ!:ból hazatért bet.eg 
családjától távolélő hívUnket. Támo~ 
e:atták a diákotthont, melynek lakói 
részére karácsonyfa ünneoélyt és ka
rácsonykor és hüsvétkor is ünneoi 
vacsorát rendezl.ek. A Misszió H áz 
udvarán létesitett viráe:áJ!y beülte!é
sével és .e:ondoZ-ásával a -temolom be
iárata elötti udvar t s,zépitették mee:. 
Maradvány 121.02 Ft. melyet a2. ősz 
folyamán fognak felhasználni . A 
bibliaköri összejöveteleken a rende
zés. az előadások meESZervezése te
!'én leAtöbbet Gidó-Béláné afia fára
dozott. akinek munkáját a kör tal1:
iai nal!Yon értékelik. Az összejövete
lek alkalmával néhai ls7.Iai Márton 
eevkorojl kolozsvári énekvezérünk fl 
leldoliozásában énekelték egyházi 
énekeinke{. Buzgó munkassá.1!Ukra 
továbbra is Isten áldását kériük. 

P ESTSZENTLORINC. 

Gyülekezeti nap P estszentlÖriDcen. 
A pestszentlőrinci egyhá:zközsé.e: szo
kásos havi evan.e:élizációját és JO'ü
lekezeti találkoz6ját jülius 3-án. va 
sárnap IéI 7 órakor tartotta aZ e.IrY
házköz.ség állami telepi gyülekezeti 
termében. Előadást tartott: Dr. GyU
lav Zoltánné egyetemi tanár neje a 
családi nevelésről. Nagy pedagó.e:iai 
énékkel és gondos szülői hozzáér
téssel fejtegette meleg és közvetlen 
előadásban a kérdést. ihogy elérhe
tik-e a szülök .l'!yermekeikben a cél
jukat? Valóraválnak-e a gyermekek
hez fúzöt t szülöi vágyak: és remé
n yek. Torockó! emlékereseket olva
sott fel József Jánosné. Szavalt Pé
ter Mar.2it álL isk. tanítónő. A mú
so~t ~yerrnekek szavalatai tarkitol
ták. Me.'!:l1yitót dr. Bartalis Akos 
presbiter. zársz.ót H usztí János s. lel
kész mondott. A lőrinci hivek ado
mányaib61 teávaJ és süteménnyeJ 
vendégelt&. meg a közönséget. mely 
z.süfolási2 megtöltötte a pyülekezdi 
termet. A lei!közelebbi gyülekezeti 
találkozó Itazd~ műsorra!. hazai 
borsos tokánnyal és puliszkával var
la a hiveket aUR. 7-én. u.e:vancsak 
fél 7 órakor a R,Yillekezeli teremben 
a kispesti hívek rendezésében. 

KOCSORD. 

Kocsordi egyház.köz.sé.l!ünk szo
kásos nyári egyházi DI'Ot!:l'am.ia kere
t~en 8 vasárnapon keresztül vallá
sos és társadalmi uton az alábbi be
osztásban fot!lalkoztatia az 'ee:vház
közsé/!' tagjait. illetve iíjúsáJ!:át és 
gyermekeit. JuL 3-án az asszonyok 
rendezésében Népünnepélv sportver
senyekkel és más játékokkaL Jul. 
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IO-én' val lasos ilrmepélv a Kul turte
rembcn. Júl, 17-én ru: iülisft t! tá~c
mulS ' .;áRll. Júl. 24-en ali CRyhá.z~öz
>;éI{ aratáSi \-ac90riua ST.inlén 8 K:~I
lurl tlr.~rnbcn . JlU. 31--én \'sUAsos un
epély ti Rultu rlercntbcn. "wt. 7-én 

.~ iskolás .IO'crmekok m üsOTO$ dél-
uCl\nJa. mcly alkalomlT\al a ItVcr:ne
kek faJO'lal tot kapnak assronyamk
!.Ót /\tut'. 14-én a k()(:S'()rdi i(iak kö
ros kiránduláson Budapestre utaz
nak hol két. napl~ ismerkednek ha
'Únk fővál'OSával /luft.. 21-én vall,á
so!! ünnepélye] zárul az ~házköz
~ nyári programj a. Mivel 3 nyári 
id6suLkban röldmivcs népünknek 
/tYérc.n van pCl12.e az e,eycs összejö~ 
"eteleknek clSŐ$Orban nem anyag) 
eredményeire számit az ~házl..-ö~
~. hanem az a törekvése. ho.e;:v hl
"eink és fa lunk népe 3 l~áradsáj.!o 
sabb munkaidőben lelki és testi fel 
frissülést nyerjenek akkor. mik~r hat 
mynkanap után az imádság; heredik 
napján 8Z élet áldottabb perceit töl· 
tik... 

Kocsardi unitárius asszonyok ö t
venháI>om csin.--ét adomanvoztak lel
k~k felhívására a torockói unj
tanus úrvl'lcsoraosztást ábrázoló szén 
festnlénv me~sárlása .költse~ei 
l"észbeni fedezésére. 

DUNÁN'túL. 

S:tisz János polrirdii missziói 
lclkészünk az elmult Jlctekben több 
s2l6rvimyt kCreséU fel. Na.gy1..-anizsán 
jún. 5-én istentisztelet~ tartott úr
\~aCSór3<lSZLással, ahol 3. ref, .c;yüleke
zet sze.ret.etteJ fogadta szórvanyunkat 
és 1IZ or~nánél .a:z. Ul'Iitáriu$Ok isten
tisztclet-én a ref. leU .. -ipásztor s:zol
~ált. Az iStentisztelet utQn egy uni
tárius l.!Yenneket is mooh"'eresz.tcltek. 

Szombathelyen jún. 12-én osztott 
úrvacsorát, ahol a hivek szintén 
szép számmal ,l:!Yúltek ~be. Dél 
után KÓS7.cgen szolttált. itt konfir
máció is tel"V'be volt veve, de. elma
radt 8 n övendék betegsé.!re mjatt. 
Remél jük. mihamarább sor kerűl 
reá. Innen tovább iolVUl1'11I útját 
Sopronba., ahol jún. 2O-an., heUfón 
este ta.n:Ol t istentiszteletet és úrva
csoraosztást. Bir a lelkész már lárt 
SoPronban látogatáson. több alka 
lommal. 1944 ót:a. ez volt a'Z első uru
tárius istlmt~te.1et a városban. m~ 
lven sok mésvallású is részt vett. Az. 
istentisz.1cktet 8 ref. templomban 
-mrl.oMk.. Az úrv8cmraos;ttásh01. e'l. 
1'1kalommaJ iárult elsőizbcn az a 
két r. kat., m~~.!tVŐ7.&lc..~ől áttért 
két ass.:o:onv. aki áldo::ato1:: szeretetét 
CRVházunk irarrviban is megmu'Ultta. 

J u n. 26-6n Bá.u.ker ettyén volt is-
1e.nlü.ttekt. itt a sz~oen fcld:!szitetl 
altalánoo i~'ko.1a l.ermében tartntUk 
ru: Ul\1acsOl aos.z:tást. ahol az olaitele
t:IClt unitár.ius hlvci mind e!tVül1 vol 
l&k. Sok m ásvalIá.:sú és crdél\'i dr
maziu:ú éroc'klödö is OOutvert az ls-
1CT1 ,ti~lclctcn. 

E kö1'Út utolsó Allom!..<::a Zala.
-,gel'!"U'g volt jUl. S-nn. E 'itárcsnak 
~ 10m} 'PXltcst!n<l bizonV'sác:te\r~e az.. 
holZ\' az unitáTiu!= h,tCl'!tiszte1etct fel
váltva kell a ref. és evang. t.cmnlo
mokba.., 1s'l"Tani. mOStani alkalom
mtLl az u tóbbi voll soron.. A ször-
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\>úny családi {innepet is ült. mer t e.vben mezkez.di müködés.ét.. A Teo-
hé.l'<lm Ifjit testvérünk ez alkalommal 16giai Intéz.et unitárius lelk" lU, ne
konfirmAlt. Öröm volt hallJ!(a~l, ér- velésével foltlalkoz.ik. Mindazok. akik 
telmes és llleglQtözödéstö\ erős fele-- iU. unitárius lelke.s.z.i pfUvpa ha.ilan-
leteiket. melyeket új jonan átdolgo- dka,got éreznek. adják be írásban 
zott Káténk nyomán tanul tak. Látni kérvényeiket : Unitárius Teo16ltla'i. 
lehetett. holO' a 2 leány és l fiit érti Intézet. Buda-pest, V .. Koháry-u. 4. 
az unitári:zmus léllyegét és hisz ab- . eimre. A k.éréshe:z. mellékelni kell 
ban.. amit'Öl bizonyságot tett S!:avai- ed~i tanuln:tányi eredménveiket 
val. A z:alaegersz~i st.órványJ!(ond- igazoló bizonyitvim:~ ... t .. C,Q'~ ma
nok. fele -pge tirsasft.gában ér.lrezó lel- solatban. reszletes önéletra j7.0t és 
készt_ több hivünkel együn. már az gyülekezei.i lelki'Pásztoruknak zart 
áUomáson várta. akik négy napon boritékban csatolt aiánlasát. A kél'
kerertül látOgattAk a vaI'OSban élö vény beadasf,na'k határideje 1949. 
unitá.r.ius hiveket. A lelkészi p;if' Slept. 20. Új kérvény t kell beadniok, 
vendé.l(látásában a hivek és a varas azoknak is. akik kéI>ésüket 1949. ele
protestáns lakÓ$ai e.i!Ymással verse- lén már egySler~yitjtottak. • ny eztek. A 

DunantúU szórványliuogató körút VIL GIAH. TEOLOOU.JA 
ujabb állomásai: Szekszárd .júL 2·1. ~házköri Tanacsunk a buda_ 
d. e., B onyhád d . u. Gyönk iul. 31. pesIl Unitárius Teológiai lntézettel 
K özben a lelkész PéCSeItl és kÖTnyé- kapcsolatosan Vila.ltiak Teolo2iája 
;cén is szórványlátogatast fog vé- elnevez.essel. gyülekez.eti munkások 

• • t!:ezni. Ennek a kÖI'Útnak célja a képzésére tanfol}"'Mlot indit az. 19491 
torna-baranyai uj telepes unitáriu- SO. iskolai. -év folyamán. A tanfo-
sok felkeresése és számbavétele. 1)'amra, elóképzettse.e;re tekintet nél

DUSA-TlSZAKÖZl SZÖRVA.~Y
, EG1'RAZK.OZSt:G. 

Szolnokon jún. 12-én a ref. temp
lomban unitárius istentiszteletet tar
tott es úrvacsorát osztott Bencze 
Márton lelkész. Orvacsorai kenyeret 
Szathmáry Lajosne és Katona K ál
mán, bort Katona Kálmán ado:m..á
n.vozot't. Kocskeméten jún. 19- én P . 
Buzogany Lajos ~ondnok a lia hiza
nál tartott istentiSZteletet Bencze 
ll:t.á.rton lelkész. H elyi gondnokunk 
ez. alkalommal is régi bu.z;gósá~u~al, 
Ül p;yű.l'ek:ezetet verbuvált.. J ólesik: el
k-önyvelni Buzogány Laj os ' gondno
'kunk lelkes munkájá t . 38-a.n vol
tunk együtt. s mindann:yian nagyon 
boldo,!tak voltunk. Templomma avat
tuk imádsá,gunkkal a családi ha jle,
kol. s Isten 'szent Ügyének szo1~atá
ra ú j bUXJ;::óságot n.vertünk: mep:erő
södtünk uni tilrius hitünkben. Isten
tisztelet ut:8.n lelk"é:sz megkeresztelte 
Bedő Sándor es neje Bakó K18.ra, 
Gyula. nevü gyern1ekét- Isten ,t::azdag 
áldása Jegyen az ártatlan kis In'er
mek és a S2iülök életen. Szoln okon 
és K oc:s.lren'le.tE::n már a koraösz folya 
m á n jsmet fogun.1.;: istentiszteletet 
tartani 

sashalmi I özv. PáU !\fikl=t szórvány
gondnokuJ'Ik. 5 hónapj ih0SS7.as bete~
sé.!t után, jUlius 2-in meghalt. Lel 
kes és liradhatatJan munkása \' ol t 
szórvány l!yü1ekeze.tünJ.."1l ek. Július 
5-én temet tük el a ;;ash.almi kÖ7.ségi 
temetőbe. Ad;ion az lsten ~éki csen
des nyu:goc!al!naL 

A. rikospalotai templomejapra 
b efolYt adományokat lapun.l;: kővet
kcz.ó szá.rruib an nyugtitz:ruk. Adom~
nyoka.t, v alamint az c,ItYhaz.i adot 
kérjük ' be.fi:ret.n.i az ,,52.226 Duna
Tisza.közi Unitárius Szórván~·eln'-· 
házközsAt!. Buda-pb-L" eInevezésü 
~--cldkszémlán.kra. 

TEOLÓGU] INttZET 

Ej:Q'há..-köI'i Tanác$'l1nk Budap es
ten Teol6,!:!iai l ntuet felál1ítit.sá1. ha
tároxta el. melv az 1949/50. iskolai 

kül. minden erdeklödó férfi vagy nö 
jelentkezhet. e/Q'szerii. irisbeli ker
v€my beadasaval.. Hallgatni lehet a 
tanfolyam összes. \"agy csak a ieJent
h-ezó által választott ep;yes kunusait. 
A tanfol:yam elöadasait később foe
juk ismertetni. A z előadások a dél
utáni es esti órilkban folm3k 1ar
tatni. 

KtJLFÖLD. 

A BmLlA a legutóbbi statiszti
kák szerint részben \<;8j!J" egészben 
I UJa ny~vre van leforditva is kiad
va. Teljes b ibliafordltas 188 van.. Az 
ujszőv'etse,g ezen ki\oiil. még teljes 
egeszkben le van forditva 243 nyelv
re. 585 nyelvre legalabb egy C\.~é
lium v8,li(y valamelyik ~ köDyv' van 
leforditva. 92 nyelven pedj~ váloga
tott reszJ.ebek jelentek llleJ!, Ökumé-

• niJ..."'US sajlószolgálat. 
An.t:liiban na..ltY' a Jelkészhi.á.ny, 

több. mint tiz. ~f,zkfusei!ÜIlk leI
ké::i'zi ál lása ma is betöltetlen.. A 
teológiai föiskoJakról kikerüló ha.1l
ltatiik azonnal elbelyez.kedé:>bez. 'Íut
nak. ű reserlésben van a délafrikai 
C8pe Tov."ll unitárius Jelkesz:i al
lasa is. 

UN ITÁRIUS :tLET 
A lap tub;jdonosa a Magyarországi 

Unitárius Egyházkör . 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

Barab a s Ist van. 
Budapest. V., K oháry-utcS. 4. 
:s:vt előfizetési dija: 12 fonn!. 

Nyomatott Máté Ernő könyYDyom
dájában, Budapest, VilI" J ozsef-u. 

41. szám. - T elefon : 13'1-626. 
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