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Hóvirág. 
,.Az Ur hAzának plánlái a ml iste
nünknek pitvariban virágoznak-. 

Zsolt. XCII. 14. 

ou., ahol én ucvolkedtcID, az erdő alján és a Nagyberokben a tavasz eh6 hirdetője to voltál, 
kis virág. Szent b tlz <;talommlll közelcdti/nk ilyenkor felét1 tánaimmal együtt, ro/ut a zarándok, aki 
Búl·ében hordja ado, amit keres. Szh'iinkbeo -bordoUllok mi is tégedet; biszen te voltál a gye~meki 
lélek imádságos ébredésében jelképe az ártatlanságnak és a tisztaságnak. Amint el6uör megpilJantottuk 
a bokor tövén üde zöld száron csiingő fehér szirmai dat, az örö m árja reszketett a mi ereinkbeu. 
Benned láttuk a ta~asz igéretét; benned láttuk saját m4 unkat_ S önkénytcleni.i1 arra gondoltunk. 
bogy te az Ur hátáuak plántája vagy Első azok ktizött, amelyek a mi Isteoi.lllknck pitvariban 
virágozoak •. _ És betelt a Ipl kUnk áhitattal és kalaplIukat levéve imádkoztunk j hálát Adtunk a jó 
Istennek. hogy téged nekiink adott és minkot neked. Ha ősei nk ugy szoktatnak vala, taMn le is 
térdelt,üllk volna, mint ) ~alami oltár előtt, amint illik a természet templomában, ahol fiI,- fa,- virág 
az Örökkévaló cS9dadolgait példána. a mi számunkra.. Igy is lohajoltunk, cirógatva-esókolgatl'8 a te 
sl'.Uzi pltrtádat a viszontlátás édes örömében. 

Másnap ismét ott jártunk az ismerős vidéken 8 t ele ti.tilővel szivtuk magIInkba a sznb8daág 
üde levegőjét_ Jól 6sett látnunk, hogya te b6virág-lelkod nem változott. Másnap is olyao. egYBZ~r(i . 
olyan tiszta olyan kedves voltál, mint azelőtt Csiliogel6 csongettyüid szava elkisért hsdlg. elkl.ért 
a kic.i oy kunyhóba, boI ál mainkbao szelideo elri llgatva halk muzsikával .ugta fi.iHlukbe; ~Lcgyetflk 
ti is az Ur házának plántái, mint éu . _ . Éu ocnl bántam meg. .bogy b6virágnllk azülettem, wert 
ón az örök Ta\""aszt hirdetem c • _ , 

És amikor az álomból val6 és a játékból munkl' lott és jöttok az 610mlábn napok és jött a 
ltétség, jött a szenvedés és megindult a keseri.i könnyek árja és sirtunk, miat II záporeső. egy _ elté
kozolt élet romjai felett, ujra te joleusz mag hármas nirUlaitldlll, bólohér lelkoddel, _ kikel~t vlrá.ga: 
<{alanlus fliua[ts J Igen, diákosan igy hivtunk téged. S bUszkék voltunk reá, bogy Dll c~ t IS t~dJllk. 
E.~ ~lIduQk sok mindent _ . . Vajjon ott vag:.v-o még a herbariumbau többi t~r8aid~III. a fOh~:80~ 
kozott, a~ édes Anyánk h~zi kincetádiban? Ötven év terhével, ötven év porával gy6zod·e a _v.~rso Y t 
Mit mondok: ötven év I Bi8ttlu ötven év az örökkévalé,águak csak egy porco. Es:! to örok vagy, 
mint a gyermek, ki a borsón is "szépet álmodik" ős örök vagy, mint II 8Zi~t.6l1ia, me1>,'lIok Iltol8~ 
f~nlWges akkordja angyalszárnyon viszi az i1dvö~ii1t lelkot igazi hazájába, az orök Harro6nJa melloyol 
blfodalmába, boi az Ur házának plálltái vi rágoznak, . , 

_____ ... _..l.' 



2 UNITÁRIUS tRTESITO 

A legfőbb j6. 
(Anonymus - XIV. szdl ad.) 

Tudnunk k~/l S"ltrtll~im. hogy iraz boldog
sdgra c!ak az ~rényes élet drdn jutha/afik. Az 
Ist~n mag a sem segi/heJ raj/unk. hog}"ha ez a 
mé'ystges vdg" nincs ott a ml IdkOnkben . eppen 
ezirt nincs sok érit/me annak, hogy a nagy el6dök 
példdját uiz~gdljlJk s abb61 ~f!YekezzDn~ megtanulni 
az isteni aondvls~/és ullall. Sokkal Jobb, hogyha 
csendesen Dnmogunkbo elmerü/ot', kérdeztet/Ok, 
vizsgálgof;uk, hOf Y kik (s mik vagyurk .. Mi oz 
emb~ri ilet ? - Ki oz I$f~n? es ml ce/Ja van 
veJOnk? És m:t vdrhaf tófDnk minden klJrOlmények 
között? Ezzel együtt ozl is mel! fogjuk Ir/~ni, 
hORY az örök üdvösség is c$ok eJ!yetlen egy 
dologlól fOgg. Es ha valoki I{'ozdn boldog akar 
lenni, _~gy a szüksi ees dolog II : és t'nnek otL k~lI 
lenni~, olt kelt gyökereznie kinek-kinek a sajdt 
Ie/kében. 

KérdUelr. tc, lán: Mi n az fgy szükslges 
dolog ? Váloszom ez: a Jflek jósdga. Az, emely 
a prdbót már kiállotta. és bnmagdn f~lü/emelk~dell. 
Szóval ki nem mondhaló. Nl v, n ncm nel/ezhető . 
Kl nem mulalhaló. De elég az hozzá, hogy otl 
van, mint OZ örök isleni je/eOllét, mely a maga 
diadaldt Iá /;a benne. 

Ebben oz örök sz~llemi •. Egységb~nlr áll Qz 
iaQz boJdoClág titka, OZ idvesség egyeJJ~n reménye. 
Ter~mlett dllaf, avag y anr>ak munkája itt mitse 
srdmil. Minden az Istent61 és az Ó su nt , karatátdl 
(ligg. 6 red bizom tehdt magamat, tDr/énjik bármi ; 
mert itt hidbavaló az emberi segitsig. 

Islm. a legföbb jd, ell'igzi a maga munká;dt 
az én lelkemben. UI életet lermel a lomok közötl. 
Áld i s vild{;osit, épit és megszen f~/, megbocsdt és 
szeret, mervólt i s Udvlizit. hogyha mindezekb~n a 
csuda!ételekben magam is résztveszek a szomju 
/ilek krisztusi áhltatdval. • 

P. b. 

Felekezeti surlódások. 
A mult é" 6szén élénk I'ita folyt kiilöuböző ke

resztény felekezetek vezetl5 emberei ré~zér61 , amely 
el.énk tárta a keresztény felekezetek közölt. [cnnál6 
1.1 lS'l71a.rmóniál. FeieMs állásban lb'll politikusok köz. 
beulá~iÍ~ár:l. ?1.után a \' it:~ elhallgatott. E sz(lcsend 
lcheto\'é teSZI, hogy a. khdé~hez mi is bozzászól jllnk 
~ert 1ll0s ~ már 3. ,'it3.-1cgalább egyelőre _ befe~ 
)eztE'tI'én nem ,·á.do'hatna.k ~ " ",' b· •. . k .... "-' 1I0gy If ul t o}· 
JU' fel magunka.t, 

S1.efi~t.ük meddl5 dolog a. jeler. \'iláb..'l.n II mIlltat 
f~.~zegelnt , azt a. keserii multat, amely j6, hO!:.y el. 
lUut a maga. "hes ytll ' á.~harca'val. BOl"itsu~k fá. 
lY.O~t ~rra, jobb ez, mint ujra fel Lépni a. régi sebeket 
~ulon~s,eh tI~.kor.~ ~a az lünik ki e multból, bogy azokat 
I sehtke! kolc$onosen ou.logat.tá.k. };gyébként a the6. 
~~~o~nH k nem igazi kenyere a hislórin, és a the. 
:b:,rj~ :smtre;e l.e '\) bitto·iték arra, hogy "a'aki iga.~ á.n 

• 

l ) Igy pl. egyik vit6.e pontban nz n. w rtknelmt 
iga~ság ,bogya nlllltban lllindkllt vitaU:.ozó egyM,7, _ 
1\ L'\tol ikus é~ református nem nagyon volt türelmes 
scm egymMsnl, sem m6.s cgyh6 . .n::tl n.emben.Rog,. 
egymássI11 nemben türelmetlenek voltak kell ·e bizo_ 
nyitanH Olt v:mnak eg)'r észr61 8. reformfl.tusok és 
c\'nngWkusok gályarab jai, n. pozsonyi ktLtolikus vér. 
törvényszék flldoz.a.tai - viszont misrészt sd.mmtna 
kat olikus pap (jczsuilli.k, m6.9 oor:1tok és vil6.gi papok) 
áldozatul estek ti. l..'lTUcoknak, al..iknek javarésze refor. 
roM us ,"olt. 1<.) 

Hogy viselkedt ek nz egyh6.za~ barmadik réllel 
szemben 1 E rre a. leg jobb p(;}d6.ul kinálkozik nz unitá_ 
r ius egyh6.z, amely E rdélyben mindkét "italkoz6 egy
ház befol)'ád.t. és batnlmit megérezte, bogy nc mond. 
j:l n\ á.tszcm"cdlc. Az unitáriusok történet.e a. mult,. 
bila történtekre ,'onatkozóan mindkét egyház. türeI, 
Dletlenségér61 beszél. 

A tizenh etedik században Erdélyben a. reform6.tllS 
egyház vol t. a. fejedelmek \·all~a., amelyet. a rendek 
többsége is követett. E kornak ~köszönhetjükc deési 
templomunk ehét e:ét ll. rcform6.tusok ja\'á m, a. három. 
széki eklétsiáink j:u'arészének megsemmisétés6t 8 az 
unilá.rius megmaradottaknak Bo ref. püspök, fel · 
üg:yclete aIn helyezését; s tb. Mindez persze II szomba
tosság ürügye alatt történik. De leginkább a lelki· 
ismereti szabads4gba. vágó "olt első Rákóczy György
nek az a. tényked ése, b ogy II deési egyezségben (comp
bnátió) előirta, mit szabad h innünk s "I~i törvények
kel fellyeget.te azt, aki nem azt hiszi, amit a tör vény 
elői r t. 

A tizennyolcadik századb.."\1l fordult egyet a kerék 
" ti. lfabsburgokk<lll a katolikusok kerül tek hawJomra 
};rrl~lyben. Ok már nemcsak templomainkat (Kolozs
\'Ih, Torda.) nemcsak föiskolánkat ,'ették el, hanem 
a. hivatalokb61 és közóleti szereplésből is ki?!i.rtá.k 
hivchlket. Tellát mig a t i1.enbetedik s7á:~lLball bá.ttérbe 
szorittattunk, a tizenn )'olen(lik százn(lbnn a katoliku. 
sok részé.ről már üldözt eltüuk. Végre második József 
fclvil1gosodáSIl előttünk is IDcgnyitott:l. az én'énye· 
~ iilés teré I.. • 

A mi S7.0nloru tapasztalataink szel"Í tlt tehát- csak 
fokozati kü!ömbslig va». a reformátusok jlLvll.ra. a. türel
messég dolgába Il. Hogy léteztünk s jogaiuk voltak 
ErMI~'ben, azl sa.ját. maguuk "ivtnk ki Dál'id Fercnct 
álta.l s János Zsigmond lmitáriu s fe jedelem JÓI'oltá-
16', Enél kül sem' fi .re ~ormátllsok, sem 3. b tlolikllsok 
Cll neUl ismer lok ' ·OIDa., amint nem ismertek cl a. tulaj· 
donképpenj :i\ fa.gyarországou. Itt csnk a. tiz€lDkilencedik 
század liberálizmusa hozott. fels:r.iD.re az 1848-i nagy 
nnpokba.n, 

Türelmes a. multban elllször no mi DáNid Feren
cünk "oH , eunek bizonyitéka. az 16G8·j tordai országgyü. 
lés hatÚl'ozata.. A z 6 türelruességének forrása. az a 
Ul(-{;S"y6z(idl\s, hogya. hit. dolgában Illi uden cn'lsza.k él 
kényszer bill.ba.,·a.16. A türelmességének mMik. alapja, 
, ...... ry az ul koroon fejlődik ki s a tizenkilenoedik siti· 
zadban hozz:"!' gyümölcseit: az ember egyénisl:gének 
li lS ztelete, Ezt csak "a láreadalmi élet individual iszt j
kus ahIpou való kifejlődése hozza Iéire ; a. sZ:1ood· 
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-) L. AcsAdy I. Magyarorslag Bllda visnafoglalisakol 
53. Iap. 
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Jt' t .... tudJon lenni a. mult. megit.élésében· abbot 

na.gyobb elmlllyülés 8tÜkséges a. történelemben'. 
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eh'üségnek egyik nlaptdtele a t.iirelmesség. 
A t iu\cvilitotok, n. vnllá.shnrcok h6~ei ellenben 

IIlt hitték, hogy los len dic968~ét munk61Jálc, ha cm
bOrt6.rsaikat iildözik. A gyü:ö:et. náluk erősebb volt ti. 

s u 'tCletnél. ' 
2.) Még medd6bb kérdés aunak. bánylorgatá_sa 

mc1yik al\ igm: ilUlgy:!T egyház 8 melylk new. A tor
tliue]mi igD:t.ság az, hogy mindkét ... itátó egyhá' ma· 
gyar, aminthogy oew is lehet mis. Ezen a. tényen 
118m \·(i l lOl,~t n? a körülmény, hogy- egyeseket fel 
lehet boz ni, akik hata6.rulók voltak. Kolonics va.l6-
ban n magyllI'llág ellensége volt s ~ ezt ti. kp.to:ikuso~ 
nem ismerik be, ugy hibihnak. Pe bAr <5 ,esztergomi 
('r~ek "011 , mégsem lehe' , egy ember hünét 3'1: egé~z 
egyházra. h6ritani: mert hiszen ugya.n~kkor élt. ~ás~(hk 
Uák6czi Ferenc is, ez II buzgó katohkus és Lundoklő 
llau,fi, akinek . áldozatk6szségén és önfeláldozáoSán 
megtört Kolonicsnak minden árta.lmas szándéka. 

Amint Q, katolikus magyar a tizenbete<lik. szá· 
zad elsó felében németpárti "olt, ugy a reformátu! 
m3gy3r törökpál'ti volt; egyik is, másik is idegen 
fiegi!s6g161 várla. 3Z ország sorsána.k megjavulásiit; 
k~sőbb a. reformátusok al'. alkotmányvédő eEenzéket 
alkot ták a kirá:y 6s kormánypárti katolikusokk31 szem-, ' ben, A kormányp6r:iság áUaláb:\n sohase lebet va,aml 
népszerü dolog s voltak a kormány vezéremoor;\:ti f.,::ö· 
zött bizonyára egyesek, akik saját érdeküket a ha.
záóua.k elébehelyeziék, de a k3.tolikusok eg6szükben 
azért csak jó ííail'oltak a ba.2á.nak. Azutá~ ne feledjük 
el, hogya Habsburgok minden magyar alkoImA
nyossflg eHenére tula.jdonkép abszolut hata.:ommal ur.!l
kootak II tizennyolcadik században s a kormányzat 
igalIi fejei osztrákok, csehek voltak, a. magyar kato
likus kancellároknak, tanácsosoknak "tb, csak alá
rendeltebb hatáskor jutott, az igazi felelősség tehát az 
előbbieken van, A katolikusok bizonyára sok mindent 
elnhtek a királynak azért is, mert az is katolikus 
volt. s abban a klprbarn a vallás ,'olt fl. domiuá!6 t énye
ző, nem pedig a nem1.eti eszme. 

Aminthogy a kálvinizmus sem elsősorban nemzeti 
szempontból "olt akkor ellenfele a. Habsburg királyok
nak, hallem saját vallásszabadsága bizto~ il6.sá.f.rt, at
után meg az á\lnmot is ugy akarta korrná.nyoztatni, 
mint aho<.,,"Y egyhá'láball megszok"f.a a. presbyter;ális 
és zsinati cgyh()zi alkotmányfl.\'al, szóval képl'iseleti 
rendszerrel. Ez a. )szabadság_ az, amelyért a tizen· 
hetedik názadban harcolnak, 8 nem a tizenkileucedik 
vagy huszadik $z()zad nemzeti, liberális vagy demok
rntikus eszméje. A tizenhetedik század s:r.abadsige5z, 
méje még rendi, inkább arisztokratikus szinezetü, Az 
abszolu\' kir()ly~á.g volt ll. Habsburgok ideálja s, a ka.
toliku~ok inkább türték az abszolutizmust, mert egy' 
llázukban is megszokták a. tekintélyek tiszteletét, a 
hierMchikua rendszer~; II kálvinis ták a. rcndi alkot
mánynak voltak hivoi 8 ellenfelei a. kirá.lyi abszolutiz
musnak, mer~ ez az abuolutizUlus vallás,i ,ti,ren ilO a 
maga akaratát 6néllycsit.ette a. cuius regió, eius rt:ligió 
el\'{, alapján 

Tuh!ÍII tehát az, ha azt állitják a kálvinis~k, 
l'0l:!yha ők Mm lettek \'olua, most nelll volna Magyar
o~szág; mert hiszen Zrinyi Miklós, máoSodik Rák6c~ 
li el'ene, De(j,k Fereno 8 tb" akik kato;likusok volt.a.kr. 

sem tÜftek el mindent a. HubsbUJgok abnoluti.mu~ 
","" ' 

A küvinizmu.snnk {genis könöuhetjük. a rendi 
szalw.dslLgunk.a.t, az 1I.1kotmé.nyoss6.gra l'al6 torekvé~t 
azt, hogy itt sohase győzött teljesen, ugy mint Európ .... ' 
mái országában, ;n. Ilbszolutizmull, at. ulkotm/i.uyoll 
jogfC'lytonosság nemzedékr~l-nemzO(lére mfgmar-.l.dt . 

fl) Hogy ' állunk a. jelenben 1 A jelenben a valM
szabadságot ves:&ély oem fenyegeti, hiszen az még Ro
mániában is biztositva. "an, Ugy a. ,'alJási, mint a 
nem:&eti kisehbségek kérdése nemzet.közi ügy 8 azt. 
már oly könnyen megaemmisiteni nem lehet. A bevetl 
"allások között a. jogegyenlőség megvan, hancmazert 
az állam r6szér~llehet részrehajlás egyes felekezewkkel 
szemben az állami segély dolgában, továbbá kisérletezés 
a .numerus clausus« alkalmazá.s6.ban. 

)fár a békében emlegette a. felekezetek .szám, 
hIányát.:: br . . Barkóczy kultuszmiuisztér :umi min, taná.
csos, a. katolikus reakei6 vezére s oda célzott beszédé
\'el, hogy az állami (k!llönösen az ő hatáskörébe tart~ 
zó tanügyi) állások betöltésénél figyelembe kdl ven
ni a felekezetek s1.6,maráuyát. Tehát, lIa pl. a. reCor
m6.tuKlk orszégos 81J.zaléka,; 20, akkor minden 100 
álllami tanár közül 20 lehet református. Képzelhető, 

mil)'en j61 j6.rtunk volna. mi unitáriusok emollett a. 
rendszer mellett, akiknek orsr.ágos arányuk, 0,4 szá-
1..1.lék "olt. br. "Barkóczy honmentő eszméje akkor 
szélesebb körökben nem keltett visszhangot s az ti . ki
sérletezésérc csak azok emlékeznek, al-ik 31. Ő igazga.t~ 

sának szenvedő részesei voltak. , 
Eszt ti. Jsdimaráuyt«kérdését elcveni!ette ,fel az á.J.h

mi élet egész körére vonatkozólag gr. Zichy János, 
ll.. keres:o,tény párt egyik vezére. Nem tudjuk, hogy 
a jogegyenlőség korában szükség \'an-e komoly vi\()ra 
e kf rdésben1 Azt még ért enők, ha a grÓf ur hitsor· 
sosait buzditaná, hogy minél több és bcrolyá~osabb ál
lást. igyekezzt.nek ~t6lteni a.z állam és t.ársadalmi 
életben egyházuk és hazájuk javára, de hogy a. tObb
ség II a. számar{LllY alapján klh'etelje minden téren 
a vezeté-st _ ez a követelés érthetetlen és kivihetetlen. 

Állami hiva.talok elnyerésére a fclt étcl ' ket egy 
jogállnmban az -országos törvények határozzák meg, 
amelyek előirhatják mint feltételeket: Ilonpolgárságot, 
bizonyos 6letkort 8 a szükséges képesitüt, d~ nem 
irják eló _ Ilgymint 1848 előtt rolt - a nemesI szár
IlNIzást, sem pedig egy bizonyos vallás,hoz valÓ tar

tozást. 
Egyes katolikusoknak ilyenirányu~ a,.,jogegycnl~ 

s~gct s<,rtő kisérletei auakrónizmusok, IdeJuket multik 
s amennyiben az efféle kisérletekkel a prowstáns test
Yéregyházak szembeszállnak, ugy az unitári.~so: ~s. ~ 
tekinteU)Cn egyetértenek velük. C&ak ile ll)dOZZUDk ve 
bokre á"'Yukkal s;n e ke\'er jük belé a. m~Jtakn.t. olyan 
értehnez'ésben, ahogya. történelmi igauágokM~, nem 
felel meg. EgyCIi katolikus papok és máglltbok kiJelen
tései mindjárt ue hozzanak ki a. !odruukbó,l. Al'. :: 
szer,'nv kőrömben ucrzelt tapasztalatouls.zel;1ut. a k 
t oljku~ közliposztály türelmes 8 igyekczz~nk hi~gad~ 
lrveléssel erre az inte'ligens osztályra. hatOl, azt hiSze 
ez ~ikerinl\i is fog. De, ha tuUö"ünk a. c~lou olyan ál
litásokkal, hogy 65eik neln j6 mngyarok. stb" épp nz ~ 
az ost.lüyt. sért jük meg önérzetében lS az elleuke;!;őt 
érjü.k el, magn um haragit juk Ok,et.. ~ 

• 
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l~yckcuii lll.: mindélI m"" fckkcl.etcll lév~t 3 7; 
t>gy" niSoSg thlldct~re bi1'ni, lii r c1cIlU'O:l S :) , l).'wid Fe
r.::no..& Ill tCl05re, bögy ~ h it do11P\).-m senki cn'bw l"Ot 
ne :tlk:\lm;' :t.tÓn, .\ mlltl fdl ih\gosnl l emberei kij. 
~ul erre a. n t':lcll'll jUhJtt. már m;i.;!odik R:\kócú .Fc
rencI 1~ ~k inck kÚH'll kclŐ >- It:,,';}.i bizonyítják ClL ., 
• :Mcgf,:.nt'"lt:lIll. óh olriik ig:llS.\g, h ogy ll. hit~ :) tc vi
lógo,,:\ j,,-od, nom 1" 1111>0:-1' ; mlln~a c~!méllye. j.' (\ r:.do
;t.'\-om \l1;SÖ <'él j., :I " ,"erei e l \' lssz,,"I;\.lht:'i" (-c 3.1. ('gre
n.' lknlil'g, ~~iilöl~ég és ;\1. (:%('1.:1)61 Ile tAn cl'\.'\l hctő , ,:, 1" 
•. Ill tá..~ <lkni l\:lk megsr.iin lcl.~"C. ~1:tgy:trors1.:\g királyai. 
nal. 1-1.0k:\.$\ "Icr ill l .11;(11.:11111< II li'ifl'ényckl1('k I11cgCaf · 
\ :l801r,,. !Uu",!)'!! !.: :I klllunböt.} \·l\IIA~ok(ll. :u orst~b:\ 
l)e f~:l \I I:I \; . m('gC'sldl~ll~k \~8 e ltek :'l li)r\'~nrek :u erő
s~1ko~kO<.B 'oka 1. lil t ják. A fep lclem kér h<l t i gyónt.1tó j:'l, 
és i a.nflC~O!;:'l i \'ékmenyét, ,Ie emlél..'"C.u.ék mcg :;InóI, 
" lin,iig, hogy elek is , :\.m:'l1. is ember és azér l. dő!)b 
\'it~ji(á l j : ; mC'g a S1.Crch' !l ól ,'e~.~rch·<l 3 lclk i;" mct e tf t.. .•. 
S~óml Ő mil1l lC'u :l lalt\'.11,\ j:\u;'Ik ifj.U aty j:"!. :l k~rl. }Cn

ni, Ulrf' lmNl "011 " llo"m k:'lt oliknsokk:'ll is s « ·nyesCl} 
mcgtM('\l!a ;'Itt ;'l it :\l:\ jll.'\l:mnl f,' n\ ;\\\g~ó dd:'lt , hogy 
;'Ik i tÜ I~' lmes k\;'.i)nl l -ö ~ hit ében. ~I ,' rt, hi$1 1\I,h ':'I lé\'ó, 

h\\gy Ő 11:'.13 h itl:lUt.jl;óhh kC' \'\\8 <lmbe r "ol t.. 
~ S~,'ghly , C' ~on)m hM.!i.nk n:l k éppen jelenleg 11;1\0." 

sziib{~ \ :lll:\si \'it flkril fl :'l it ebból folyó i;zéll .. l
golUflgr:l. VdekCtetkö~ i h,\k,~re ,'a1\ s1.iik ~éoY(!, akko r 

Icu " f\~ :'. lagyarorst 3g 6 N!.Jl\N j\ik , ism t'>t u:tgy. 
,Uot!i.r ' Im tc. 

Szózat az UnItárius Nőkhőz. 
.h _ l'uit :\:r ius NŐ~tÖ,,'h.\"g jön., h6n:l jl :ll. ·fn. 

hu,m!t utf\.lIi C:- li tö ri i)kön t..1rt.j.1 kör.gyill6ét. Itt a. Ic · 
.,tllmol f;.., id"je. ~ 3ho \'égigtekin1ii nk:l1 e lmult. 
h 'C'k nUlllk:'. j~ll , :I ~\ ll\.l jllk, hogy a ki'll'iilm\\nyekho.!t 
kÍ' I)('SI ,' I .... gel d olgÓ7. t unk , de ~lagyon kc,-eset. ahllOI 
k'\I)C~ t , :llll l'Illl)'i t kellctt. \-olna. ,~S :'Im (mnyit. lehete t t. 
\' olml, 113 l óbl)(>'1\ ~S I\!lg~ o!)b igyeke1.etlel d olgo · 
w nk. l';terf'kro mC'gy :'Il Il1l it:\.rill$ ll ők s1.i ma cs:!.k itt. 
a főd1'(''Ish;lll (.S Il\tgi~ d('n)'~~6 <:$o)k,\ly ,~ ~1.Am:l 

atok n3k , :11.;ik :I N6.zöw~t srghcll ('sa.k nl~ \'kg is St C
repchwk élt nulg ~okk:\ 1 ki~t)bb azoké, ~lk ik ;\ lénylegés 
,IS kellll !\lll llkfl h,'m is r(~$ ~ I, "c:>1I)ek. 1 .... '(\ig 01'00-
mfl\yt ('~ :lk l~y h iln"k cl , 1I:\." N tis 1.,i 'l· ... tség m\lllkáj4· 
bm\ nl ind.' I\ egyes ti II i t :\ r i II ~ nő crcj,\he ~ m,~ l' t en 

1\ ~tl W" 1n A ~ ::m yn~i !L1{I01n'\.t, a lil iI k i ,,:\ mm k , - i'géu 
h r(' 1 })('n~~ - ij!;:lzá n d eo)' t'i17.l'ien c..~ í'kóly és még i:>, 
ha. e '.1 milldcnki Iditct n~, mit- tekin té lyes &l~teg 
(;~· _.\l\ (k i>!l"~o). 1)0) m."g cnnN is fOll to~a.bb " sterclet, 
iI'l. f r.kl..11X1'·1I , II ki>lC>!önös ,álh'ctClL mllnka.. 

Cnitárills -"8'20n)"01.: (os 1.C'3nyokl J\ k:'lfj:ltok-e 
ar.'m~· lag e~(' k i-l y ,mmC':g t:'l.g :l.\l f1.-.. ,;."\l ,~ S á ldomtl.\ l meg
mUI31 ni ru.t , hOlt y igatán hit hll lnlit3.-ri \l ~ok 61 jó 
nl .. Jt)':l. f'O'k " :lI;)' lok t '\ l..-nrtok·e ,.ok n C'h ':1.8t'1!g<'1 kih 
d" qtyh.hunk .cgilllt"·g, r e ~ ict n ; 1 Ak.:. r jfltok-e Illag ) 'Af 

' "1l)IIIU_\ll\knn ko:f'('~u ii1 nt tg,\u. m~y:'l r, :\.g iigyét 
u "1r"ln. , l-~I ~o:nl m dGm k "'I~C'lni , h~y l , gycn ka· 
' \J' Ich k (OV)' II , aki . 1<'10:1'0 a. );:\\rJ.f~ck l'C U1em -c1 
I A1~'''.luh\l'I. 11 (1 \ollln i\S ~'Il, :It ~,áll cMk n,I,'I,'8" 
\" .dl 'u \Il1it A.nu~ f ... l1I"tfyar 1l0, ·.::t ~8 ca~\k "tól'al 
\"" H'I Ő)!' ó, m\ J, ·ltU~ll.nkllflk. 

.) ~.kbc:l.y On~ktr' l lI , ml&}'l r fordilh Domján 
EI ktOI. 180. I. p. 

-
lIogy t i nem c1.ck kÖlé tartollok"\ lJitOllyitsA.lok 

he 3 t1~11 , 110fl'y n:lj.!y~ üU"iillkol\ tcl jl!9 ~úru I 
f>I cg~!I~ ~1.i \'\"c.l n\,.rt l'c!\,St ek, llo'l.1.:\lok oda. ké:!1. ~:l. 
I' cket, i nc:til,:ny~kat ,. mi h413 .. :l 11 rog:l{ljllk, mcgh:l; . 
~tlnk ~ ... "k,,\·ct l,lk. ' 8, ha. eucl ~~Ö\·ct./!~.ünk ' cs !l1.e. 
!"Ct Cit. Ctl-"y~I~Il \lk ii.tty~t. előbbre "ihc~jiik . 

SU!I"CI N tcl ,ár bCI\Ilc.tc ket. 

al lJ n i t:\rhl~ N6Stö1'Ctsl'g elnök~,'-gI:!. 

OrszÁcos CyQjtés. 
(I X. kö&lemélly~ 

, . 

A beérkezés l!ofNlndj óbcn 
kö~öljük a gy llj tőlt ll ev~t. és a 
"''' ''gét, am int. küyetkGlik: 

hál:h i.öuüncUcl 
gyiijtői \'ek \'~gÜ8t. 

:>.80. I?éd iger BóJa (Győr) 100.000 
200. Sóthy Alltal (UIld:l[lest) 50,000 
:W I . BorOlI Áron (1:I 6dlll Ct &f!\$árh ely) 50.000 
:l92 lAriucl Dónc~ (Budapest) 100.0 00 
2 93. F'orencty ISI.\':\n (S~akm:\r) 200.000 
204, Zsigmond Lőr i nc ( Budape8t ) 258500 
295. Sltókely ~1 6tel!" 485.000 
29lL Ueusy L:lj08 (Sxajo1) 150 OOO 
2fJ7. l{olb IÜ'l.Ilike (Budapest) l i3.000 
2\18. S:tókcly i-'CrCllc " 220.250 
299. Péterly István (Nyi rbogát) 50.000 
300. dr. Deusy Andor (Vác) GO OOO 
30 1. liako ndi Igt.váll (Tiuabó) i 50.noo 
302 . De rzsi J uli i\ ( l1udalle8t) 700.000 
30 3. Tőrök KAhu:'t ll lld " 24.0.000 
304. dr. I{arácllou btl' án (I1ndapo8t) 2,085 .:100 
305 . Gál Zsigmond ( Makó) 100.000 
306. dr. Ko:tma Jenó (Undapc8t) 1,050.000 
307. l ... á8~ld JAuo 8 (SJ:cged) 240,000 
3u8. dr. Nyiró G6.dnd (13I1d :lpellt) 2 10 000 
S09. Fejér DOl1lok-08 (Rákospalota) 26.000 
310. Máth d n Ó\;l (Porou:16) 150.000 
J II. dr. Uorbtily Oylll:\ (Mi8kolc) 120.000 
312. dr. Póter Alildár (Oroflhálu~) 1,400.000 
313, Ag h J 6zscf (BndaIJellt) 50.000 
3 t -L l"urt.a8 Zsig m on d (l'örtd ) 170.000 
315. Uuit.árills l.cánycgy h:h: köu, (I:>obrceen) 5,000.000 
3 Iti. dr. Mo luAr JtUl6 (Bnd:lpG8t.) 50:.000 

l.-IX. kötlomény ÖS82.::g0: $fJ,638.526 
~1 öSlZeg cgyctik :\ lU. kir. l'os latak:!rék:· 

péu7.t:ír 19 25 . óvi 15. u:'tm lHki\' ouat;h'a l. 1'cljc). 
tiutelcttel : 

lU Egyllihköu~g Oondnoh;lga. 

Horshaca• 
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61.~P kcrttlktGl kc~c1\,(l 11 3 öscrd6ig. A komor fenyőtól 1\ 

"idClIll uyirfflil:j'. _ Ih~ IIItOWOI"ll Vilgy, ülj Ic 30 nyh', 
f:\k kö!:,'" ahol a. .. ölti Jc ... , ]~'kClll.lralJyO~lIn ..,(it át.[l. njl ]1, 

o. fchh ti,ir7.8ck kvzült. kéklik a te nger. - C~akh~'ma r 
kiUlondhnlnllan öröm tölti be szívedet. onnyi S7." p~ég 
IAll:íra. _ Vagy kelj fcl k(;\l'iu reggel, ft Gl j :L kikiltő· 

l1I(!r!~ horgoddnT. A3 é j lIIotlt,lkiilöbcLI VIIII, (L n,lp kéj, il 

l~ lii kürsim!~ teugerbo VUc1{,9 7.Ó csuk{~k nagy C1,iisL k:l' 
rikáka!. Hluok - wig lo (11. egyik 81.61> ~iig('r t a. más ik 
ulll ll 1111 1101.1 fol - lehet-Q onuél s1:chbcl. kép7.clui1 .1\ 
,rél llti, d ll 8 iipsé';é6r: som c~cd nék d C;!;y :1Ugu ,zt u~ i 

l's tóL a hors hagai \'cf :ludin, amikor {l. hold ezüs töt 
s1.lu· :~ t.ollgcrrc, és tt nagy 6r irVJ Wlgyek levolei t.i· 
tok1.atoS!11l sul.toguak - S~óLlunul HInnk, hallga1..\'I\ 
igaz mcsOjűkllL rOg elmult időkről , rlmikor még az 
óriiisok ~~ erdei tUonók lany:\:drlk itt, hog y lIzut!nl 
l(1sson, eHizve (171 clllbc.rtól clpusztulj:iIlak. Az ember 
erdőt Vrlgot t., kÖ"ckct tört., épit-ct~ és dolgozott, dc 11 
, .... ~. tengeri t ermés1.ctot, lIem birl:l, legyőzn i . Az erős

scbb, lI:\~yszc riibb az emoorncJ. A tenger fs fIIlnok p_,rt
j3i nem lm jol nak m~ emberi iga al:\, és ('ppcn ebben 
rej li k különös \'ar:hsnk. 

llor;: Il:lga, 19:"::6, augusztus h6. 

CJ)r. Pánáyné-Hfelt cA/no, 

IFJ USAGI ROVAT. 
Dr&7,lluloMllk uz \lll iIArius-M.lrt'll a. kghll1.ls:.lbb rel

adatok köt,ó 1:l rlo1.ik) me,rt cS:.lk j6L, ~1.l'pc t. és ered
lIlénycsiJt il'hnhmk r óla. A Dá.,·id Vel'pnc líjlli'ági .Egye
~ülel :~ I egMetképcsebb :l1:Ikul.:.lIok közé tart07.nlldÓ
s!ig-.1rúl t eit. t:ulubi1.011)'&'\gOt. ok lwr. mikor v!lllalkozott 
:lrI":l,. hOb,)" :.I t:l"aly szünetelő b."iJ.j:\t. lIem csu.k fd
UjitOtt:l, Imnem :u;t lIIéreteiben ki is bó,>i t et.!e ~s 

impoz(J.tI~sll. tel te. Az e11mtirozt'i<!t. tctt követle, az 
c.rcdményt pedig s iku koront'i.:d'::'l. S c siker c16ré.sébcn 
legels&!orlxliI lIos$'/:U K6.lmá n egyesületi el nököt ill 'I i 
a die~&ct, akiuek a szemClyéoon mcgta.lil ta a.z egye
stilet mr.t n rátermett lelkes ifjul., akinél {I. munka
k(l(h ' ég ti t :\karM egy s1.0l'smind llIeg":116slIlist jek~lt., 
A'l; c1ökl!szü\clekbcn n:IGY te,.ék~ilységet fejteU ki 
G5.lffy I;;á.!mt'u\ {ótitkt'i.r ('s Borbély Andris, d c mcl
leHuk ln. egyes6.let minden t.'1.!;j..'\. :l. legl\ag~'obb agi
litt'i.s~'\.l dolgozott azon, hogy mind e rköl<U!i, mind 
n.ny:lgi t őkét. bizto>!its:lllak maguknak. .... \ tine rell

dczl'se köriiI Borb6ly NJ. eiginyvaj<h :~ nfIJ:~ Ulegszo
kott ügyess':-gé" el é~ j/\. rt (\$s6.~,'aI úJt. .... lállos elégedet
séget. \·~1tolt. ki a. közö"s~g sor:tiból. Dc még f.:-I mllu
kál. SClll \'~el.bcUünk, ha nem lelt \-olun. hátunk mö. 
gött :lZ unitárius lársadalonl éi! anna.k bao:\t.lfnuk t:'L
n\ogutó kClo b bizt.ató 81i\'o. !re rt mag{Iban mi t l' r 
a tü:thdy, lln n ines mcg hont'i :.Iliif.c\ő a nyag. E lit a 
IlIcleg ... t lIug:\nó nnyagot kapt :~ \Ileg :\ houtal:l\luá 
,.Alt. It.~oly i fju~6rg oz lInilArius \;'ír,,:w:\lomtól, :l.Ulely 
mindenkor atyrubg llleg~' rtikn kmllt:!. fel a t:.Illu16 
if}:l.k t üreh~scit.. )Iost is közös \!i:;ryak teljcsed
tek :lkkor, runikor r:rdélyból, (1:10 öti lla7~"'lól n,'I 
unnft. ~tNOOL hivek ösSltejöltck, llogy :l loc:UI~lIrio
tilllUust i~ ébren t~nt\>3, p.v kcd\'cs Ó\'!It töltsenek 
sfgi iSlUc~eik k5t\:\)(lU II ugytlu~lkkor goudolj;ulllk 
Mom nl elh~"')'atoH lUllgy:l r tnnuIókrn, tLkik Muy-

t.olenck vol1ilk m~g a sz ii1őWldjiiket illoltll~yni hogy 
nyel vii ket. l~egv"'dhe~sék a legnagyobb n6IkiH (;zt~IICk 
{1l'6 n is. ltegl'rtö és embcrlxu·fl.li uh'ekre tnIMtnu\: . . , 
:umt Ig:~zol a k étszá.:t.u6t ntl.gyobb s~ {l.Inll búh'(odllijki 
nO"sor és védllökeinek áldo1.atkOs'l:3ége. Ez uton is 
h!Ilá~ köszünetünket. fe jcu.ük ki mindazoknak, akik 
~Tkölcs i lcg és anyagilag i~. voltak szivosek; Ilmukl\nk_ 
mm bennünket. lámogalni. r.~ ilot o helyon elllÖsoru;m 
emHlem mcg szeretett [öp/i.s~tornnkuak, Ferenc J ó. 
zsef püspök ur oruéll6ságfl.ul\k u cvét, aki igen meleg 
sorok kiséretél)()n \'oIL súveil el(oga.dui a. t!.uees tély 

ró\'édnökségót. SajnoQ, :L patriarchális kom mialt. 
U7. estólyen nem " ctt ek réSzt, d e 16lokoon bi1.ony[na. 
kÖl.öitüuk ' ·olt ,. SziiksCigesnek b rtom annak n megeUl
litésél, hogya M.li összes bevétel 1800 pengő körül 
" (m, mc.1yMI eiren 800 peugtl a. tiszta. jö"edelem, 
Természetes e z csak hoz1.á.\·et6leges azá.mi tli.s, mi \'cl 
:t végleges els1.:.'i.molá .i! még nem tör tónhetctt. meg mAr 
azht scm , mivel m ég mind ig hOZ7.:t,tI. pos l..~ o. védnöki 
elijat, wni leh:i.t. késle1l6ti n ,·tSgleges kimut,\I:i.st. A kö
\'o.t kez6 s1.ámu.."Ill közölni fogjuk. azoku.'Ik a. jónkaróink
nnk n ne" Ot, akik anyagi tá.mogat!l.s..1ikkal hozzá.járul
tak estélyiink sikeres, ff1egrenclezéséhe'l:. E~t pedig 
t essziik :.I1.ér t, hogy m egörökit.sük lnng llnk S~álnár:l 

Awknak :11. emlékét, nkik áJdoza.l.ho7. o.tnluk o.lkallllá.
\'nl nzt ta r tott.'!.k Ip:emük előtt, hogy aki az it ju
aágnak juttat, Oz n nemzetnek ad. M~g a. legelejEn 
kellet t \'olna. ffi!'!gá.ról a. btllról- emlit~st tenn i, Ez 
[cbr. 19-én a. Lloyd-pulola. llagytermt-Pcn folyt le, 
nmelyen ur. egyhá-ú e16kelőségck, 61én JÓz:ln Mikl6s 
piispöki \'ikárius, rörcndiházi t."lggal ~s ti. világi lIola.
bilitások t ekin t61yes számu. emelte az esWly féuy6t. 
Hö\-id mii~or ui á.n Koclé L1sz1ó erdélyi oig!wyprimfis 
r6zl"ndi tctt a7. . Ott ahol a. ) I:uos vize messze i öldön k:l 
nynrogc o. csárd!lsra, amelyre a. fiatalok megkezl1lNt 
a tánco t s u. reggeli ó rákig a. legkiHillőbb '11:'lllgulnt
b:'ln löltöt.tt,\k az id6t 8 mindenki ti legjobb cml"'k<,kk<,l 

t~rozott . • 
Borbély .!nclrá3 

HIREK 
Telefonszámunk : Lipót 974-24 

rstf'nti szfeletek a fóvarosban és a kllr; 
nyék en ~lind e ll va.s:í r nnp d. e. II ó rako r a z ~ . 
KohAry- utcai t e m p lo m bau, Minden h,', második 
,-as:Lrnapj:ín d. u. 4- 6r :l kor :\ V III. Csobánc-u t,cal 
e lemi iskoliiba n. Minden hó utolsó vásárn~PJán 
d. e. I I órako r Pest ~ze n tl ~r i n cel1 ;'\ 1 ál!auJI tele· 
pell n p olgn ri is kol:l.b:lll. 

Esketést, keresztelést, temdés t eg.'I".lIapP:l! 
elöbb kell bej ülentcni. Elit. a:ljú! érd ~kébc ll wHldeu.k l 

l;HtSll nem ülött H i ,·aialo.i! órák: délelótt 9 - t 2' lg, 

délután 2 - 4 ig.' • . 
N6sz6vetség link m i nden hó más o dik ~lt: 

tö rtökén d ólut:\1I 5 6ukor tar t ja iil ósei t :1 lelkeu l 
hi \"n ta I ball, IIg)' it 11111:, kor bi bl in w al'}'lI r :i:ra I . 

Rendö r e ink róná N) k iilöu rllteutiiulWltltet
tll:rtullk lll indeu hó harmadik c~iil(irtö lr. é ll esto 6 

ó rakor . 
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Lakésváftoztat6s 080 1ón ogy lovolcz61apon 
Ic 6rll II Ic G rtu , i t68t 11 1. Il J cl III ,61 , hogy lupu r) Ic nt ppn \orJll,D 

U l'.boeHhoIfJUk. /. 
Mindenkit kérünk, ilki JlOlltIi1l~lIh·,ml0D. 

vagy c,okk lllpOIl I,ÓIl l'.L kllh1 II budlll)O.t l lelkónJ 
hiválnl ehll6ro, h ogy 11% utu lv(wyllllok Vfl«y c.ellkllek 
mnsflrlköztolVólly ollrO "1.011(1\ 16 holyén irj. meg 
vllégosan azl , 'to gy ,.d Óra , uJ~ágra, a DAvid 
Ferenc Egylet Közmllvc' f désl Sakos'ltályé
nak (Patrol1sJ(c), Az Ifju agi D'vld Ferenc 
E~ylclnek céljára, vagy valami egyéb céJra 
kivánja cJkönyve ltetnl. 

A budapesti lelkés !l hivatalban lIpÓlU: 
tM k01.olGl!1 é t l U27 , Jnuu{tr hó ).tól (Já l MikiloB 
nyugn llJlIlw tt lo lk óu ,-otto flt ó~ hh' Hlalo. 6r.tíkllt 
t ll,t mllld ollllllP i l , o. () -1 2 19 68 ll. II. 2 -1·lg. 

Ha egy csuhtdbon lll' t UgBég, ,' agy cgy6b 
bllj tr.mnd, 11/0 vnlulll uly t~nlr.d l ugjn k6rhJÍ1.i r.POI(III 
al (\ ko r UI , h0 1. ~Atar lozől luvlo lbll l1, l-Ugy tololollOI) 
értOl/i h,6k It JoJk61J 1.1 Idvntult orről, h ogyarnelJuyir& 
orőllkt61 tollk, onyldl81111 to~ti·lolk i t:ljdalmát, HZOD 
vo('16 t08 tv6rUllkll l.l k, 

Angol társalgá.s t o lJrllflr 2G-61J , póntoken 
('.lo G- 7 -11( II 'oJ k6ui himtn llHtIl . 

tcl.n'irJlI4d li j\1fl-ro iu8 O I 8~~ "I\~(ullap.ilul (fj -fl-II) d , 
ti , 4. ó rhkör kcztlőd l k. u· kon ri rrll("" ió i oktallí.lI. J elmll.
kezu ; lII/í.r mOHI. l e huL AJ indl.' 1I 1<1 é lctGvH U!:t.(jltG fi u 
(ill leány joll.llllkt'z1.ék Itl0 j600Il , Ilogy ki IHl wlIradjon a 
~orbloJ k~8Ú i j .. loul ke1.(·s m itül.. A1. ünnopé lyell kOIl' 
l ir múJlLII, mCij(~ldll8 éH ur. c! IIŐ urvacHora kioIl1, 1(~qa. mr ... 
ju. ~G·án, áldo/.ÚIlM il1ÖrlŐkőlI IUHl'. a I\olláry-ucca i te m]) 

l tll/illllll . (dc. II . (' ru ko r.) I': r ru f~ HUtlu IKlHt ht·7. I al'tod, 
Bzórványok klJu firrnúlóinllk iH ol kcll jVuuiök. 

V,r tJ('I}'.1 U ll ltli r lllll NII"I i\ , kUj!hulú korlátolt 81.álll · 
XIII r~ J o l k~8z i h iv(1t. tllJttll. A I'~ l )>l: llg6. A ki 81.c reli ll~ 
1('lI ho lll . I'ld61yi 8MIltrn l 16pl(l.]f·kol , r , nd ul je u Ix l ·lc, 

A k ,lIlllluml IIl1ilg\'l'rH(' IIl'r (l 1 - b!~I' cKY hóul~pja 
mult IU(. t - IIICI{ kl'll c lll lókcwilllk. M6g a fül üuk ho;lI 
cecilI( 1\ dnl, lIIég 11 1~ lJjll k II 1.01IH , allwJy I~kko l' 1I ~,ál" 
nyulm vl.I~lo lolklillkct, II e lll l'1t.c W!foJ(" IlI iut k ö tHel· 
höt u rCIj:Kull 1111 1' IlI ulcf.(é . .Nem i~ pl'ó l;{~J kow llk JUcg 
1I'~'/,(lI, lIol;y Mtl~ Y!lkl tl , 'k1 'rl'"Mllllk, 1111Iolyuk I" ólló [ug· 
hl hl! ti i ' c llu l ll úllck d lll !;'!! Ll t I~l (J,~ II II k ilU tr., gyöu yörü · 
IJ('1l11Ilklll!k. N(' IJI la IJI'ób(\ljuk il lU)! , hogy n. hnrlgv\'I' ~c ll y 
II lllv(wl.llölt (., IIIUv(i ~ ~.ui t I!tllNakk~1 l tiCII(· r jiik II nJ61· 
l llije llk, 111Cll ~ ~,cli:(' llyUI I' u ha kIlIIC IlI iudc u HZlo lo lllll.
'('Miik " 1rI1h' ('n\J t!lk tUl(yOKó \ cl!1 ló l1 - c8uk kÖS'töujiik 
Ill'kik. IHiftl'ovllj ti k 'ok~ 'Au r. KÜH~ülljUk t~ luag u uk 1ICVó' 
hall , , , tW"~ö1l1 Ilk I~ IUI11MJU fllmk 1I0\'é l>cu 11 IIIU1,~i
kM ... U7, (!lIckcl. .tl költ C III('IIY ~ 8 ÖllY t"6.t.ry J:~1 6I1Ó 
um'~~onyllllk kU~1,Üllj l\k , hogy II~ CI;~1I1.Ot ÖSuoh01;ta, 
rl odcl,l!), hU1:(y 1'J:(y ór6.m rúl'~.l1btldi lollu lolküllkut -
1':1, hUJ:(Y l' l!Y Illu.u l t gycrmokll llk járu I toOg it.ult I~ füldiiu. 

A ~ II J mll!;)' lI r Or~ll\ j!:Sy nlh kót. h6.'l.lí.nuk kót ulIl · 
t "Tl U ~ t; 1 ~JÓ I , ,I(nll ll Mik ló, r(.I'(' II,lI h6.:l.i tugol.~. d r. 
li o'MlIIl J tllO 1,] -óll6.1.1 kf- 1J\' i l clőt umlCIJoCjfu Wr6.ti kö r
OIJU 1\ \l1I1(}'I'r. Vi16K fO.'lI(·r II <z tlll6.IIIÍI rUut. I l -fu 
I '~Y kl. I nl~II04l(, Nom hivlllh l u~ 1I 11 1J \J p(o[y, hUII I' 1II 
" tll ll6.tl lo lk"k . '1''' 1I1(> III'k 1II{·~lIy lI (ll kl)t(. ~t~ uyurt k i
fll)uh(O t. fiI.(Jkll11l1 ra J.1I~1.Ó\1 .' kt.o" , IIl1lulYi.! kkul k{is1.üu, 
IlJW'k, ü<,hUtl,ll ltk cWyoá1o\luk, kCl~ Ilhl'lIl IJlCIlt! Log] 6-!. 

Dr. Nylrooy Jeni! gondnok nlia J6W.D vik!J.riul (G fen. 
det , dr. Csiki Oábor Ul I 8.u 1 6 Iclk l:8~ ped ig K01:mo. J e llú 
l1r. ornClggyül(:s i k(,l)visIIIOt. kÖll'l:öntötw fel. 'Közvl;t.. 
len ni 687.i ntc 611 jÓi1.ü hUUlor6,yul i\lo l nfl.r Je llő d~ u.~" 
1.IUI v i k(~ri u8~1\.1 együtt töl tött. dh1kkor lJá.joll cmltikeí. 
hll! Idbett , mlntl(:o ha llgatónnk gyönyörü"€:g6re. Amil 
n. 87.6uokok ot.t (11. Il.IU;tul molJbtt k iv6.nlak, tnt ki,,10_ 
jnk Ilekik mi i8. Ta r tso. IlIcg nt b um ulindkctUij iikct 
bur.6.nk (;s (:gyI141.unk h l\.ll Ml(IrIL 110káig. 

N!lJa' ,,~ l1 l ekcn hudapcMti templomunkban d. o. 
II óra ko! h tcnti!lt:wlctct kLrtunk. J\{15i otthoni uo-
11. (' 11 Hzcr ;ut ti. . 1'118116(,( is é ne keh .1 fog juk. I m~koúk 
lj prédi kf,l mró I..a.jos. 

lfu!!vHi IlIlIICllUnk mindkH nu.p j6.n osztunk. 'Q. rv:~

c8orM. J. IW jl j6 u Il r('dik6.1 J Ól.an MiklóM püsp öki vik~ 

rl u ~ , unuc~or{"t OHzt dr. OHiki G(~bor lI'1 i ~8 1.i ó i lelk!':8". 
ll. IlI~pj(Lu pr6d iklí.I d r, C~ i k l OlJJor, urvacaorát 081.L 
Hirú }.lt jOI/. 

OcbrccllubCII úpr ilis 2<1.·én, vu~ /í.rnap w r t Ünnel)i 
J Htvnti!~ ~. tclcu.t U. c. f61 II ómkor J Ólun ],likl68 
PÜRI)ök i viklí.ri uM a l{ollllul h, u<!eni r ef. w m plomban, 
ugyuuukkor urvacsorlí.t ill O$zt. Otlbrecenböl jövet mcg· 
l/í.logat ju.: 1'·ÜZC8gytl lll'll lt. DÍ'Ylwá.nyu. 68 Mczlibcrény 
t'gy há~.kö1.8égekc t . u ho l e~pcrclli viz~K6.l alot i8 tart. 

1'11. 111\11, u r. oUa ni r cf. Nóegyesű lct mcgbiv6sál11 
11127 m (HCLtIH 20.-6.n a Nócgycaillc t vallásos C81é1Y(:1\ 
clőndú.s l la rt .JÓzáll Mik]{'lI !Jüspöki viká.riml. 

A IIcthh.11 O Mlur !Mh-et ll<'g fllUu minden h G.· 
8~.crlU~j fLu clI te f (;1 '1 ó rakur fl, Oc{~k- léTi i llkola d is 'IOler
m i'hc lI ( lIojllral. I V. ~ ii tő·u. 1.) IMtandó c1(mdálllloro-
1utlJlol küiönölIe lI f t, i1l h ' j uk h ívei nk. figyelmH az 6. 1)( i
I i II G,· i k i clő(IIJá~ ru, a nnl lyo lI .J Ó1. 11 n .Miklós p ú8pöki 
vi k6ri uHullk bellr.a ~ IŐHdú.s["\IIk cimo: . A p roles· 
tÚ.lI t iWIU& u..'Cudli j a nOIJll'.ct i I;I)y8(og IUcgt.eromtk8fJ 
kö rü l. A1. cliSadá.9~orlJ1.nlot t.gy(ol,k(onl. itt köúiljilk. 
Márci\lb IG.-311 I'uky J~ lI o:1ro I~ k l-p vi sc!őhfw. l~lclnökc : 
Mit tc hol I~ IJI'u tcHUWII cUloor n po li l ik(li küzd clmu 
Il1cgllc lIJcail(iHc (·nJekÚhull t MÚI'ci ll8 2 :.1. L cchlli tr.ky 
(.Iyu ll ~ I u.llá l' : A prU I CIIH~llti1.llHI II Jliyu.lás tl. ti. nemzetno' 
veU'1I éli k llltu rpl)li1i k (~ lCI·ún. I\ I{\I'C:UII :JU. ~1.a l>Ó .Imre I 
I't" !. lulk(ia1,: 111, cj.(yll{I1.l1k II OIll ·/.UWllvulli l fclado.t a.. 
Apr ilib O. ;' Ő 1.lt 1l l\l ik l6!1 IIlI i t. piiMp. dká ri u!I : A p roles- I 
I IfJ II IiWIII II lC~ lIdö i 11 IICItl1.C \Í cgy!l('g lIu.:g tA:l I'Cmt.:so 
kö d I!. Apl'iliY ~U. Kut hy /)c~fJV li ll cv. egye t. egyh á.y. 
r('o!itkúra: A IJrult'I::I HlIJt,iwI Us jclcuJcgi llfdyzct.e a. VI ' 
16 ~(,1I. ApriliM :&7. GÜ(lc J~:1jO~ rc r. IJih'püki mMlOlllc lk. 
.M i ~ ki'15zön 1\ IIII\~-yllr lIeUl1.ut l1 prutell l úntiz rtm~nak 1 
.Múju l::I 'I. Z'rjli I"orelll' iró : A IIH1gyar [lI'ot.C.\I tán t ltll.':1I 
l lh;Jt[, ~1I I~ rokul! kcluti IIGI)ck ungy Ulcgmolo:lul~i\ba _. 
( Vetitett k(' jJokk('I. ) IIcl!lJ.l& lij lIil1 e~, .\ liud tlUkl t U l

H.CII U'iluuk. 
, k , I Irv:.IfJ ,ur(.buu r C:· 

\· l ri\ I!i ~II ,.i\ r llul)j li ll l I la o COli II I r' 
, , , , 'k' /. ·i kfiri nll ur og II' 

8l'.t:~b lllck hu'c lllk. Jów u .. I ..,~ , I '", ", 
, , , ' -ktul tomp OUlVi.1 U u· , 1{1I11ntclolc l Lo rt u ul WA UVlIug I 

I I (, rukl, r , 6pfÍ lill IV,·('u. 
' k (,~ fc I09"gf.l i llfl ,, (l u):~!1U 1l 

11~rl'ne J Ő1.1! ct J)ü.,.IÚ ur r 
" hlrckril u •• odulom I)· 

IU llf lM..tq(c.,Hé k. A:.J c is" ,.V~~): ó fo 
.. ol~ ol luilltJuylí JIIUkul , tlo illU m6.r lllcyu)uglal ~. 
t C~it('8 t kl'l .l ullk ut róJ, hu~y jI1Yuli\'I álln~t [JI} II I!tl '. 
1(11. 6 lJ tl lJlJI 6.h{l1l (Ol II teljo. rcJlI'y(lKyu lfJ.~ ho~ , III('g Vli ll 

. ' , y "y " "'ilU 1JI1\: l őIJIJ . 
(I rClu(,uy. IlIlOl.l Ilu jl l, 'Ulf 
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UNITÁRIUS IlRTESITÖ 7 

TintnJItÓ kllzgyOlfll1 és KebliTnllM:si iilés t tarI olt 
n hUflapu ' j E.rr1.tI'l:klh 8 'S m' re:us G-An d ~l. ' tí.n. A kcb
li . Tall6.c~ {I7. 1926 Öl'; stAmndAst \-il.sgliHa. felül. A 
!!I.áOlOdás ,-égső credméllYO a kö,-ctkc:r.6: Bel'ótel192G 
~\'l)C1l 437. 192,392 kor. Kindfl.s 1926 é,-ben 'J2i.132.G51 
k(lr . l\ramd"ány : 10.059.74 1 kor. Tch/it 31. 1927 ';vre 
kÚ;l'.péntben átvit etet t Ti:r.miIlióöt\'cnkilencezerbét-3l.b 
UCg)'Tcnegy p.1pi rkorona, a1.3'l; 804 pengő i7 f illér. Á 

l Ö1.gyfol és tisz tujilissal foglalkozott. Az uj Kebl i-
1'/1II:'ics tagjai t., goodnokoknt és mM egyházi bivn
lnlnokolml ,'6JtlS1.tott. Uj gondookká \'áJasztntott dr. 
n1ffy Móric, (1.. Földt3.ni I ntézet nyug. igazgatój::. .• Il 

köri felügyelő -gondnokká. "ált\Sztott Dimény Mozes 
pow.röigatgató helyébe. 

Március 15-ét a Dávid Ferenc Ifjusági 
Egyesületbe tömörült budapesti unitári~s ifjuság 
az unitárius templomban , gyönyörU slkerU mü
soros ünnepély keretében ünnepelte meg. Az ün
nepi szónok Nyiredy Géza magasszárnyalásu be
szédben méltaUa a nap jelentöségét s a többi 
kiváló szereplővel: Tárcza Ilon kával , Nagy 1I0n
kával, Kiss Jenöve!. dr Molnár J. Antallal s a 
Poós Margit vezette kedves leányka dalárdával 
együtt a nagy naphoz méltó áhitatot varázsolt a 
templomot zsufolásig megtöltO érdeklOdő közön
ség szivébe. A hangulatot mely mindenkit betöl
tött, legjobban fejezte ki az ünnepélyt bezáró Jó
zan Miklós pUspöki vikárius gondolata : március 
idusa reményl ébreszthet valamennyiílnkben, akik 
látjuk a feltörO életerOs unitárius magyar ifjuságot. 

UnitdrilIs Irod Alom fáiáu mosta,n:\.b..'\n két stép 
"irág nyilott. Két könyv, amelynek mindenikét &z(:'
rdr,r'nk bi\'eink kezébe :tdlli, hogy el ne menjenek 
wellrtlü!; ugy , hogy meg sc lássAk. Gyallay Domonkos 
ismert ir6nk: .Vo8k~ll l'C! ren. eimü regénye egy pil13.nat 
utal t megh6dilota. az irodalmi világot. Lapok kri t i
kusok nyilatkozata. szerint: Egy u j Herceg 'Ferenc, 

jelent mC€'. G y, ;a. l l a. y' Dowcwkos irói tollá-
ba n Ajánljuk minden bivünkuek vegye meg s oh'nssa 
cl a. szép Torockó \'idékén játszódó regényt .. A másik 
kÖllyv egy világszerle ismert , nagyrabecsült és tisz
telt unitárins tudósnak ,Brn.!3sn i Sámuelna.k élcUről 

beszél. Dr . • Boross György egyl\ázi főjegyző mllIlkájn. 
u kEnyv, amelyben gondos és alapos u!úna.járássn.l 
sok 97.em-élyestupaszt.nhtltal fcls7,crehe és felkús1. iiNe 
hüs~ges t.ükörképét adja anna k ll. léleknek, melyuek 
nagysága. elött meghatódva. hajtja. meg ma. is a. tudós 
uo fejét.. Mindkét könyv megrendelhető a. , Studium« 
könyvesbolt (Muzeum kőnlt) utján. 

A blulai ref. I-:SylU\tUZ8C!g gróf 'Bethlen Ishán 
miniszterelnököt egyhungulng presbiterré és az egyll:'i.z 
község gonduok!\.\'á vilnslttotta. 

Az _Egyházi trl l"lJ iHS« eddígi szerkesztője dr. 
$t..'\bó Imre rel. lelkész egyébb sok mn nká.ja. miatt 
meg-.·!lt a. lap g"erkesdői tlIIá.sá tól, ffi<lyre Göde Lajos 
pü~pöki m6..sodlelkészL hívták meg. Az uj szerkesztő a. 
régi kipr6bált. vezető nyomain kh"án maradni, meg 
tartván alot o. tiszta. kálvillisla sItellemel, amely lap
tll fS\lnkat eddig is jellemezte. lsten tUdá.so. legyen nz uj 
-" cntők munkáján. ' 

Gyultn mál'Qiu9 21-én (vasárnap) t~lr t.ja. első ta.-
T8."i I stenti ~" t.cleteL Jó"an llik:63 viké,rius ur az o ·t.a.nj 

r r r. trru!omb.1n. Oyuln környő.kl hiveinket ia lueghh'jult 
n7- I&ten t i"7.tcletre és az Un 'ae$OrMxHl "a16 r! lIl.vé.telre. 

Dth' id Ftrr nell F"gyleln~k /i. prilis 8-/i..n (péntek) 
este G órakor o. Koh6.ry uccai templomban tartand6 

Ynl l.tl.!;\OIl t s t !!I)'!!n Gá.l Miklós nyugnlruruott lelkélllounk 
t;,Jt jn fcJohasásá.t.: . Epiz/Jdok J h us !!le tC!bGI modern 
nlrgl·i1 t1 gittl8bon. e imen. ! . , 

Ellnek a. komoly és ér<.lemes tárgynak 3. meghal1_ 

ga t:kára és a zcnei résznek mü\'észi élvezetére S1'.e_ 

rctettel hi"unk mindeukit. EsMly után a Sl.okásos ,·a. 
«orát is Ulegtartj\lk. . 

Hnltottnink : Bresk)' RtltmtinnC!., J& .. an vikárius 

ur ungybát.yjáuak felesl'!gc 77 é,"es korában Tordán, 

8,.(·kl"l r Dénes földbirtokos 77 éves korában Tord6.n, 

kiskoru Lázár DC!l\ r!l 4 hónapos korá.b:-tll Budapeslell, 

1\01'I\C8 JuliskR) Kovács rJajos brassói lelkészünk le

ánya 18 é"es korában Bndakcuin, Pnt.ik Tnm!\.s 2~ éves 

korában Budapcsten, AimMal' Zolt lhl fóhaduilgy fl6 

""cs k(\ráb..'11l 'Budapesten, özv. Rnllpller Károlyné 18 

éves koráb.'\u Pestszent16rincen, Pnp Lnjos 56 éves 

kodb:-.n 'Budapeslen l'!& Imre Ferencz 27 hes koriban 

'Buda.pes ten meghalt. Béke l'!s nyugalom legyen pár

nájuk a földben s iidl'össég hajna.la. virrad jon fd 

rá j\!k a mennyben. 

A Ror.nu1nyz6 Ur öft'lmC!l! óstl.gu március hó IZ,cn 

(~tOrubaton) déli 12 órakor rogadl..'\ kihallgatáson 

J ózan Miklós püspöki "ikárius urn.t., Az il\ldieneián -

umdy egy negyed 6ráig ta rtott -n KormillyzólJr S7,c· 

rElette1 érdekl6dő t L egyM.wnk ü~'ci irint. JÓl..'\.U vi

kárim! ur pedig megköszönte att n kitiintetkst, amely

bell :l Kormányzó Ur Jegntóbb részcsi lelte, egybá.zi 

mnukájáu:1k elismeréseül. 

,h Unitárius Nt'lszt'l \'rt sC!g nugygrOMse. :F. évi i p· 

r ilis hó 21.én, csütörtökön d. u. i'j-Órn.kor az unitidus 

temlombnIl n nőszövet ség n:lgygyii lést t..ut , melyre 

Izerettell1leghiv és I·:\.r miuden uniU. \'i u ~ asszonyt., tár

sadalmi kiilönsL-g uélkiil. ,\ uagygyiih~s tárgya. és viia 
t.étele: ~J,Iit teheblek uz unitd.ri ui nt'lk IH\zá.jukért , l'ilJ-

16.!'\lkért és cgymruér t. és miként lehetne :lsszony.ainkat 
kh.étel uC!lkiil egyesületiiukbc tömöriteni, 1 Aki szetdi 

bnzáját, bú egy Isten h itéhez, az jöjjön, hogya. hitbeu 

és 51loretebcn együtt lehessünk mindannyian. 

B d t 19"7 .<_- 13 A Budapesti tlni/árjus , u npes, ... . m ... ". . 

N6szöl'etség vezet6ségc. 

Az "Unitárius Értesítő' 
minden unitárius család asz/a
lan ott legyen! 

I 

I 

I 
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8 UNITÁRIUS tRTESITÖ 

BERDE LftJOS 
cipészüzlete 

Budapest. H. Bat1hyAny-utca 48 sz'm. 

fe.r;fl- és fl6i cip6t mérték után készilek. Jav:tását is 
dll_lok. Mérsék~iI arJk. Hó és sárcipók szakszel'Ü 

jatifásit vállalom. ====, == 

BIRTALAN LAJOS 
kárpitos és diszilö 

BUDAPEST, VII" AKÁCZfA·UTCA 58. 

Elvál lal 21l~ol bór" szalon- és f(lggllnydi!'zi téseke 
továbM szabadon álló o llomíl.n ebédlö-divíl.nyok 
rugganycs ág)'bctélek, ma!ucok, nbJakrolók kést.i· 
tését és liutók rArnii7ásál a legjuI .1nyosc:bb áro,. 
Vidékiek soronkivfil pontosan kisw'gállatnak. Sz,!.. 
nl egek, f(iggönyllk ffi('gÓ\·.!isat és alOlyta /anitas \ 

vallaiom. 
• 

, 
ore ma es 

•• zlrmay 
tongora-, piantnó- és harmónium 

ktstl!ók 

BUDAPEST, VII" DOB·U, 94-96 
(Magyar S:z.inMz közCli bcn) 

Késziltink : A legmagasabb igények nek 
·megfelelő uj zongorá kat, pia ni nókat és har
móniumokat a legprecizebb és legmodernebb 
vitelben. - Z'lngo rák átalak itásat teljes 
kijavitását, börözéSét, fenyezésé t és ' hango-

lásá! vállalják JÓIállás mellett. 

E l üsteremmel kUüntetve. 

Rigó Ferenc 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Két-, három- -és négynyüstOs • 
• • 
: székely házi szőttes! 
• • : asztalkendök, tOrOlkOzOk, konyharubák : 
: slb. megrendelhetOk , : 

: Miklós : • • • hitrokonu nknál • 
: L.k'~a: ll. KER, TÖLGYfA-UTCA 14 : • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I "STUDIUM" 
KÖNYVESBOLT 

Badapest, IV., Muzeurn·körut 21. s:Am. 
Tel efon: Nagyrészt erdtlyle-kb61 Teleton 
186-87. aJakult uj dllaJat 186 87 
Szakmunkák, szépirodalmi, agyhiti és eg)'eleml 
tanköny.ek raktára Be$uru és sullil mi!lden 
kapható külföldi és belföldi klinp e! ts folyóiratot. I 
Vidtki meglendelesekel gyorsan és gondosan d intéz 

Kitiinteh"o I 90g·bM és I 925·ben. 

FŰRSZT ANTAL 
dh-at és orthop:id cipéu 

Budapest, X. SUudos·"t 2J stám. 
J ll vi t!isoknt polltOSilU kénitek. Le \'"é1hi\'":i un 
ll ltouual j ő \·ők. Ritrokonocmlk jnlán.\"09 :\r . 

Kádakat 
Puttonyokat 

Boredéuyeket 

Mező" 
Szel 

Tr8g~ 

Kocsi ~ 

k é s z ~ 

Budapest, V., KálmáA · ll . 21. Telefon 

1 

• 

szobafeslő 's n. ', lol6mesler •.•.. 0'0 0.0 , ...... o;:; , I • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 

~!;trokonoknak a " 'P; árnál olcs6bb, " ! Prém János szabömestek :.' 
vállal ugy szob .. feslést mint mázolást. . .,1 I 

: hitrokono"Mk a napi ám:U. olcs~bb~n _'" a : 
Lt'velezO. lap hivásra azonral jövök. : b3r1111féle ruhllvarrlis l, fonhl:\st, tI Sl.hlá~1 stb. : 

PESTERlSI!.SET, JÁNOS-UTCA 66 SZÁM. ~ lakása : Budapest, VIII., Vig-utca 33. S7 . : 

"""F.-~ ·~;~~,:o",5.,F.t.tO:~ny~o~"~.:d;,.;;,~"t..;il;6; .:: NEsz,:' K:\L~\AN~ ... !. 
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