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Gondviselő lsten. menn yei jó AtYlÍnk! Szincd ,ele ki vlínkoztunk, 
hog~' hitünk szent biztahislival imli dkozzunk. Ajkaink ra .,' cssúik 
szent lI eved et :IZ rlhita tllak ebben a esőlltlcs ót'ii ja!Jall s tele vagy unk 
készséggel, hogy ,' al his t teg y iin,k Ról a d. Vallj uk és b is.o;z ük, , h oJt~· 
,' cgteJelI ha talmad ajtai te teremtette! mindeneket: az ejtet es it fö l· 
def .. a csillagok ezreit s e löHiin k láthat ntlnu messzi ,' ilágok minden 
kis részletet. Te kornHill~' zotl a nagy világ egeszét s eg~' mozzanat 
sem törtimhetik a te tudtod és nkara totl nélkül. Te ü <;elsz gondot 
lIliIIIlen terellltmCI1~' re S tőled száll a lli minden j ó és töki:letes aja n
ilék. Te adtál az embernek öntu da tot, gOlHlolkodó értelm et, hogy fel· 
ismerhesse hivatását s It tök elclesseg neJ.: yégtelen hosszu utjan ey· 
százItdok nehéz küzdelm eivel e löbhre juthnsson, 

Hisszük. hog:\' It szere tet et !lelH olt oUad h iá Lm az emberi szí· 
vekbe 8 ha s okszor golgohis ú takon ján'fI szclH'ed uie ke ll is, D)' Om a · 

ban :ilclás é. .. boldogulás rakad, Hi ssz iik, hog~' etilited nem lehet 
elrejhe semmi s II hűséges, otlaa<l6 IUUllk !i t Te jufalmazod .8 leggaz· 
dllKllbball It lelk iis meret tisztRSlÍgá bnll és n~' lIgn llmiban . E hitüukbö! 
rakad gyermeki halliuk, 3me!>-ct allizl\ ttn l hozun k e lúdbe, Foglld~1 
ked\'cseu. hisz eg~'ebet sem :ul bahm k Ne ked, min t gyer l1!eki ~~ I ' 
\' üuknek Usztn érzeseit f s őszin te hál:lluhis:it. Minden Toled jon, 
Minde n :ilblad lesz :i1t1ássu mirajt unk. fI :dal mtulhoz !lelll mi Ildjuk 
iU: erőt. ll. böl cseséget. :ildó és llIeg bocslíl ó jósngotlhoz II szeretetet. 
örökkévnlóSlígodlu)z' II \'égte leu idút. szab!1I1 tselekvesedh ez AZ el~ ll
tárflz,i st. Mi cSllk sziviinke t ndhnt.jnk Neked há iJu'rzetél'el, IllelkulI' 
ke t a hizatos hitil\'cl. a z é letiinket jó cselekede/eh 'el. F.zt II Hozd d 
l'ag-~'o . Benll e ~1 bízó, <in ti sz ívünket t:irJuk k i Eliitte~~ , .hog~', 1II ~ l y~(]ges 
hlihterzeUel e lte h 'e momljullk köszönetet meg-m eguJuló "Jdtl sAldért. 

l\'lil" sok is 8. Te líhliisotl mirajhlllk! Millllell 111111, tllllc b ' re fe l· 
ébredjlnk: miude n erő , iunelb'c l lJIuukúinkba :illunk, mindeu re' 

~~ l,t az iwil L ef< !I Z utána kö\'e!kc-zó egyl.l.úz i .~I!sz~dct ti pUII\k 
Ti sZlll\lCl1t.i eJ!yhilzköl' okto~l'~' ~8·;Íu .. tl.~ I·!~ t t kUZgY II !éSCIL 1110 U{ ottl 
el. A kör e lllökscgó ll(·k rdhl\' /l SlI l':t kuzulJ lI k. 

• 
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. ' II ' 1 '.!ld csii,lf',lCcdésii nk Cjs7.nk:ij:it 
1II~11'· ';;t'1t. IlliU! ~C t' " , t · .' : 't ' , ·t 'lIuclh'c1 bill l:! sz. Il szere e . " h ',l'Ig l Ol , n II . · · . k . 
· ,', , " ""Idhoz öl esz. :t minde nnalll 'cn ye r. 
II "'C , '('I." ".' 

, " . t"" " ,l.:r" 1I1"vl'zel. II lium cIlIItt iII egesz-
l""C ve :tsz.. • . . ' \ 
t; l; /r ;un r h 'hclI IIIcgl.arlnsz. II mind cn nnJH ~I 01.11 . 
:HJI~ ll ~' l' l 'lIIeJ;wihclltetS;/,: s ',nég' ft. sze n,:cd cs !s, 
· 11 .d illiinkiut Jlróbarll tessz, !lilII" . I1IIIHI a fe 
,11111' :- , ." I' í tunk 
;ihlüsod mirnj tullk és II 'I~ JOSll gOI ,ri I~ ..... 

Tm:lllkOzll llk Hozz;Íd , 11I Sz oly sok 1I11ndCJ~. kc~z. 
tet Ic boru l:i sra ezen II 1111 1'011 . ,Eg)' .csztelld~ ~'.eg· 

.tt lUunk :ih'll l mjjgöUiink, sZ1I lIl lldasra g~' lIltllnk 
~:C i"tlit és hOgTIIII végczt.iink\' Te t udod osszc. . , . k , . 
Is tcIIiink. jó Ats:ink. !ui csak :lJ:! hll JU, • IOgy 8.~1II 
' ót tc hetfiillk. /I Te segede lmed folyf:!n teheUuk. 
~Iien k l'olt n JIIunka , Tiéd nz :i ld.is, mi enk volt az 
illl.id slig. lied a meghn ll gnlás. 

Sok \'olt nz imádságun k, mert nagy volt n 
SZCllvtldésiillk. Sok és nehéz vo lt II munkánk, tie 
édcs II rmll énysig iink. hogy :i ld:i sOII lIe m fog el
mnracln i. Hitii nkbcll nelll eSlll ódtu nk. Szellved,í 
sz.izezreket vezéreltél l ' isszn : IZ élles h aza keblére. 
E ngedted. hogy örömkö llu :rei llk beszéljenek arról, 
mit SZ:Il'llk ka l elm onduni :lIlIll gy selll tudn:ink. Olt , 
tic lIIegbiin hódliik huszonkét keserves esztendő 
Il la t! sok·sok hibá nkal, lIIulllsztasllnkat! Izzó vas
sal égette II mos toha sors II szíviink e levenj ét., 
széldarabolt tesliink meg maradt és le l' lÍgott re
!>zeit e.lO·llrunt .. B:i na {.kölln y cs illogott a búzos1.e
mekclI is s Im!Ja ÍJárn:in selll jött ólt, de h ányszor 
élles .HolII filrallt szemein k re! 

Vollunk hn l.jJ raítélt kevesek s1.éUé llett testtel 
lj h:t ll ll olli sötét v izeknck Illlrfj;ín rűzfákra ak:lsz
toH h.írf;íin nem pelltliilt II hÍtr v id:í m dlllokrll. 
C!l ll lókll játékot űzött lelkiinkke l sok-sok ide ig Ill ég 
II reménység tiindére is s mi mégi s b idunk be nne. 
kö" ettiik. mint eg~' :ílomkéllet: 113 lI em Illa. holnllp 
majd célhoz érkez ii nk. És adüil a reméll ykedésre 
heteljesetlést. sok rOJ:'ol~' lI ak szah:ltlulást. hosszú, 
!Iiitét éjs1. llk/Íra h ajnal i félll·t, reggeli v il.iJ:'osságot. 
I<: JJ:IIISu,l:' :ir fényében s iitkérezünk é~ ölelkezülIk. 
l\Ic,l:'szorit,jllk eg~'nHis kezet lI agy s1.eretéssel és 
megbeesiiléssel, hogl' széhá lnszt1mtó többé Il e le
g yen, h(lg y ez ölelkezésból és megbcesiilésb ii l új 
e~ ii s1,zi rm nz1.ék ro ebbő l Ilulr ít.,enek újllbb remeny
~t'get azok is. nHk ma lIIég eSllk !l írn i hul nak v:ul 
lIululntok Iill a l lIell ézzé lett sorsuk 1I1llljn in és ej
~zn~ili u . AilM meg lsteniink ezt az ülelkezest. hogy 
Itt IS S'titrlllllzzék bel őle mel; na gyobb megértés~ 
lII unkllketh' és szeretet. HlIlIat.tllsd mÍl'e lünk nz 
~ IJOst~.1i ~1l1$1 : "Egymás terhét hordozZÍltok es 
\I':)' lult<;etek he a Kri sztus 6\"lIllgéli umát" s el ne 
ft'h;tl kezzék c'· · ' k" " , .. k U . . . ..l IS ·U1.11 lill runk Jezus SZ1IVIII-
ról: "Arról i~ ", "- k , . . . . " ... . lIe meg. 10l;'y nz cn buutva-
1I \'lt l lll ' ''''''\'tok , . 

, ,'h. • la egY IlIIIst, szeretitek". 
SZltllln cl ó lélek k" l ,. ,- ,t ·· k" S' ., . 

k t , • " ... IP II un ossze. zama uas un
ll , e \'cgez'l.uk és "' .. " k . • • , . OSS1.egezzu nz eredrnen vt: a Jol 

l'1'/{Zl' !t UJunkn ij I • ' 0. • • 

"

. k" .. k I m,lgll u:t1l Jlltlllmnz. Amikor eg~' -1,11. urun ' a !mgl' ,g . • , .. , ,.,. . 
h 'k . . " l et u \'n osng Ilr""sngn után 

I' I' allcs,) lódlk a l' isszaté r t t " ll ' k" "k ,.,. fol ' ' 1 . U) II 'uro ' nagyo uu 
~IHtI .. Ja , I'ZZl!1 :11. ér1.éssl' l k" " t " 'k . f I 

juk te..:; t"érei uk et, l:lles "t,.' kOr~z~,n JU es ogllt -
Jo~bb . .. .. II !!l I . 
, en az Crz.esben kerÜlik 'I'égetl : ndd reimk 

U, E. XIX. U. 

:i~ll;h!l.I,tlllt. l\~ ulI.kilsai tlll llk. ak ik OIltuulássa l végez_ 
tek kutelesscgelket. adtl IIIcg l\. le lkiismeret me.:
U~' lI gtlltó szavában és hékójcheu me nnyei juta i
IIIndllt. Aldtl m eg anyaszcntegyluÍlIalllkat. mell' oh, 
!jok lIIeg)lróbaltat.a.<;t a lJott ki évszazadokon keres~_ 
tü l diesőségesen. Bh'ei nek adj békességet hahiro
kOlI inn en és hllt:irokon tül. 

Altld Illeg hazú nkat fl ragyogó 1I:\IIjal emeld 
m ÍlIIl fönnebh es fönnebb ;-," míg rmgllra ivltl cl ncm 
er, magÍlhol. IleIII ölel mil\(len Illagyart, minilelI 
t estvérszível 

,\Itld met kormanyz6nkat az országvezetés és 
építés hölcseségél·cl. AId Ill eg a vezetőket és "eze
teUekel a Te bölcseséged szerint. 

Áltld Ill eg ft. Földet, amelyen születtünk, ame
lyen éHillk és a m elyen meghalnunk kell. Adj vi
g:tsz1l1lúst mind en szenved ii llek és gyóg)'ulast a 
testi és le lk i betegek szÍlmára. Sa rjadjon hűség a 
sz ivek m éh ségében Jezus követesére s az Ü el' 3n. 
11:éliulIIll szerint tnláljuk Ill eg a1. útllt. llJeh Hozzád 
vezet, Amon. 

N agy Sándor 
kocsordi le lkész. 

Hazatérés. 

I . Jn. III. 1·1. 
1\fngn nz II tény, hogy a l)ulla- 1'isw-mellli 

egyhli'l',kör ma itt közg~, űlé..<;t larl. <h'úga bizollysitg 
a nagy mngya r beteljesiilé.'1 mellett. Ami ért. aJln~'it 
fohitszkod tllnk, v{jgyako1.t.uuk és I'cmcgtiink, amil 
II ItlgromÓllyl.elcuebb p illll nalokhnu i ~ miudeu .iő 
zan és ós külső akaditly ellenől'e I'e méhli soha. meg 
nom S'l',ü n t.ünk: Erdély s'l'ilzszor S'l'..ent földjének 
fels'I'.IlbadulÍlsát jelenti ez a mi mai közgyülésiink. 
lriszoll o. fels'l' ... lbadulás nélkül a m i egyhúzköriink 
1\ tel'\'e'l'.ctt új alkohmíllY ér leImébe n 110m tartott 
"ohm löbbó gyűlést. , 

Hetek óta ünnepel HZ egész OI'Szag, hetek óla 
ohrassuk. halljuk, titrgyaUuk és részletezziik ennek 
11'1'. ítldoH fels'I'.o<'1ba duhiSllak a jt1lenlőségét. Azt Ic
ho lne hinn i. már mindent c lmondolll.lk, megÍl'lak 
és kirós'l'.Ieh~7,tek, amit vcle kaDcsolalban kigon
dolni lehet. Nekünl;: uilitú,.r iusoknnk, u'l.Ollbnll még 
m il ldig van megbeszélni. e lll1ollduJli. megha,tódl li 
és clhillál kodni valónk, Vnhuni. amit - blÍl'ffieny
I) ~'ire egyek legyünk is egyéhkén! flljlest\'ércink
kel _ uekünk kell külöu hoz'l'..:.íll(\lIunk e hhez n bol
dog esemé nyhez.. 

-';;sZltk -l~l'dély és a P arti um IlIl1~lIé l·t.. A mi 51 .. ii
m uukra. uniti.rius ok $ZÍllllitI'U azonban ez. 11 hnzn
térés fordított aránybnll kö\'oteke1.cf1. he, Nem Ko
loz,~1'(í1' lüt JW Z(t hozzánl.-. 'mi l érlünk 11f17(/ Ko
(ozs11órho:d 

Vallnak hel yek, ahol gyökeret \'1'1'1 ogy eszm? 
s a me lynok így nyert s úl yÍl l. fO/llo;<l~Úgí~.~ és \'OII~O 
orejót a fo lyiOlI "il liozó \' ilág ;<IC lll tudJ3 m,cg\'u l
lozllllni ozutilll. Betlehem, pcldílul, c lvt!.'>zlthotle 
ve'I'..Ctö helyét. ker iilheleU pogílUyok hnlnlmll nl!Í. 
nk llrh ll Ul\ k ft lU i.lguk képére rormi.lni: Bllbylon. 
n óma. /IZ nrnbok és U10fléru )'~>li ,lók 1i01'1'1I. Ilzért 
még is lllin dell kulhírcmber előtt é~ II IJely 11111 is 



• 
nnm l~l('It kiihliiltc Ki ".!!·!!!'>, nkit hi úhll ilh!öl. a 
"últllkur..ó hatu]U1I1. kiiihliir.ui Oll lllUt IICI1\ tud !<ohn:.. 

1I)'on Bethlehellt II Illi s7.úmUllk rll K olou<\"ill', 
S lehet. J)oJitikui. k('r(' '<kNlclrui. sől kullthfl1i .. 
lil'.cml'ollthól j", fOlllo"nhll vli t'ot< cblle n il h:17.itban 
eU'J!. Uli lI11itil .. iu~ok hii .. zk6u ős holdoj,rnll hirdet
jük: IIC I II Kol07.s,,{u' l6rt \· i~ .. za hoz7.ú nk, mi tó
!'iiIIk 1101.1.11 hlll'~}. 

I~nllck ft hllwl(Írl-"llck II !l7.crW!7..cti r észével 
foglnlkoilik IIInjd II nwi közg)'űlé,:;. cs utána 1l1. ilIe
tik(>s fórumok. - lelki oldnlávlIl aZOlllHIIl i1l11ClI 11 
flzó:<wkn11 kell fogllllkoilnnnk, his7.cll M'.é.'t nw 
islclllis'l.lclct miuden köri k öz~n,űlé"en. hog~' a lelki 
dolgok ~ mfll'lulianuk fig yel men kíviil. 

"Mi tluljuk. bo/-:,y {dtlllltlcnt,[ink ahaliliból 87. 
életbe. !lIer! tHi M..en~tjiik a mi IIIY{II,kfillit." 

]<;g.\'sr,öl· míu' I,c.srkllem crI'ől ur. alapigéről. jó 
lJoll{wy évvel cr.c1őt!. n kol07,svltri szÓswkből. fir. 
olső Ilomwtkőr.i lJuil1'lrius vlls{lrnapOJl. Allnnk u 
sWI'o!:!abh o/tyiiLLmiikiidci>llck II clokumOllt1'tlítsÍll'1\ 
u. ... c1Őmoulí tÍlslll·/l. vezették , 'olt bo ezokel II nomzot
közi unif;Íl'iu~ vllSÍlI·tmpokal. m oly 1!);t4-hcn mog
mozgatta ó" rcllollwsít<,Uo flr. cgésr. "i lúg "",abat!
oh'ii kOl·oszt.éuY(l il. Húsz millió unitúrius II ,-ilúg 
miudoll 81ll'kúbll1l ogy HUP cg~' míl.."l-ól gondolkozott 
és cgYI1Híséd im11c1 kor.olt cr.ckcn 11 ' ·U'i,íl'tHlpokon. 
Soknt jo[oulcll nkkor or. n m07.gn[Otn. hiszen sz.n
bndoldi \"nllllsunkllak mindig nagy IH"ltnillya volt 
:l sr.cl·,'emtleuség. hogy egynHisl'ól ko"o~ot I.ud
tunk" éppol! C7.éI·t kovoset is sogíiet{ünk egymá
son. lia lLr.ollblln soko.1 jelenlott ez 11 szol'osabb 
együtt ruiíködús fl vi.lág onitú!'ÍuslliIIHk, Icgtöblw! 
mógis lIok iillk jololltott. m ogti l)ort. !laponia Illeg
alúzolt. legelemibb jogaiukból is kifosz.lolt iu'va 
e l'délyi ulIitúl'iusoknnk. I logy is \,úlllsr.fhallam \'01-
na hát mta!! nillJ)jgÓL lU'I'll llZ else nomr.etközi uni
túrius "usúrnn\ll'H, mint O;'.t: "Mi tudjuk, hogy ill
lulmenhink II hnlúlhó l !IZ óletbe, mert swre!j[ik n 
mi llLyánkfiuiM!" 

Azóta szertehullott II lIemr.etköú unitru'ius 
egyiitlmiiködés. hisy.en hitbol'ú VIlIl kint a nugy vi
hígbnn. - do ha nem hullott \,olrla szerte, ukkal' 
i~ sr,;ízszoda többet .ielcllt mo"t uokiinl" hogy Ko
lo'/,svúl'llo:t. huzuf6rhetiillk, T-! OgYIIO hnsznú!llilm hlit 
most ii; ey.t az alapigót: "i\l i tudjuk, hogy últalOlon
tiink II hulúlból HZ 61cthe". 

Az egyhúú S~.ólloklaUall !lwbiilyai S7.(~rillt 
nlnpig6nknek uzzal a l'ésr.évol kell foglalkoznom 
legelős'/,ör. amel y benne leg inkúhb ige, aZllz II Icg
súlyos1~bb és legtöhbet mond !lckünk, Pedig 07. II 
I'ész nl. adott köriilmónyek kör,ÖU Iil tsr..ólag kényel· 
metlen szempontokra utal. "Mi általmentii nk II ha
lálból az életbe". Ad látszik joleu leni ct. a piti· szó. 
hog~' hu ,'issr.a 1Ií'1ll térhc.ltiillk \·OhHl. ha toní.bbm 
i!; mllgíu'u, munHI u Csol\ka-;'[ag~' nl'orsz.úgon élő 
unil:lriussÍlg, eh'csmtl. megsemmisült volna, Er. a 
lúhlr.at ur,.onball 1{ltszut cs\lpún. 

ŰamÍ1!iol h íres tUlIáosu jut esr.cmbe. amit uz 
ifj" kerc\<ztéllysi!g el1cll fení'ket!ö zs idóklInk adoH: 
"Hagyjntok hck6t llckik, mert. Itu embcrckWI "aló 
Cl. II tlolog. S0I1I111i\'o Ics~~ li1l pedig rsiolllő l "aló. 
li I't'l 110m bOltthntjidok", Nos hút. a Csouk!l-~IIl-

g)'nrorlOz{lgoll (' Iii 1l1.!i t{lrill .. ok 1,I .. r.ak!ulil~lit lil't\1~'ln 
1I~1ll emhorek IIkl.Il·luk, nem 1I1.()k II IIH1Kyur Hllihl
r~u!'l e mberek. nklk ' I'ri UI1(1Il Iltilll t' .. m;ntl Erd(." 
tol c!lr.nklldt nk. Nl'lll \'olt !lZ itt rt'k(, .1t IlllittJ r i .. ' ,. k .... ' I U (I" 
'O".ott egyet cn egy 101.' 111, Ilk i IIllpOllta IH' illll1dkn. 

r,.oll, Ilu ~óhujl01,ott. Ill' kÜlIIlYl'U'U \'ohln }o~l'\.lt'h-l' r t 
és II velo "uI6 ctn'e .. ülC ... é r l, S hogr IIll·~i .. , 11I ... ~. l'\' 

eltelto 1l1{1II , lép&.ek lürtéu lck a C"ollkll ~llIg~lIr 
Ors~'f0H llIanldt uni,till'iu""úg "".or,,"n!Jh meg-<7..er ' 
vezcscrc, ezt l1em IlZ embe l'i \'i,. .. ~~l\'Ollá .. , nu~n'ril ' 
"ágyás. \:"gy k(ilöIlC~Ö tlé" ok ozta. hlll1l'!ll 11 ,,~,iikség 
okozta kenyszcr, 117. dcttlknrlll , Il ll'ly c,.onkún j" nr
ra tör. hogy teljcscn éUOll, S(' l1Im ifclc ,.r.o.:r'·l'y..ele II 
, ' ilagnak l1e m el hel. lurtósnn csonkirn. rélig t>:; be
fejemtJeu[il, clőbb-u tóbb h('ldml lso tlk ll~Ílg1t b 
féligsége hiáll~' nibll, A ra. h ;'lI· lIll.!lI l1yil·~ f;'\Úou is 
lomeL .. r.c.tt úga, llod\'ol hOl'sút II ,.ohl'f' é", befol·I·119.1_ 
ju az!'. hol;'Y fOllllnkHdíl." nélkül rolyh asso!l II Illeg' 
llHL1'1ult r Ó-szbcll ll '/, &Iot. nClh'kCl' iugésc, 

Az som vaI6sz.itlli. hogy II Illl1g;\1'1l Illlll'mll és 
megsr.Q1' \' cy.kc( l ő eSOl1 k a -Ill a g y !II' cg y h Ú7, h\.ll()11 t t s~.
tult. ,"olu/l. eg yclliil "ulós:'lgll é~ kies ;tIY;lÓge hi:"II \'ni 
ba. Ez IL kis egyh!lr, L"lcll \·lÍgr.éso folylún IlluI'mi l 
egyodül. ar. Ö akmnl{thól kezuult it j Cletot, Ö "édle 
bizollyÍlrn, hisr.oll Itlcg'\'éd tc mitIII lL l1Iai !Iapig. 
Adott k.ililnŐ "ewtők OI. hU'l:gú hí,'ckot. új te mplo
mokat. élő Sl'.(ll·\·cwtcket. A rH seboi heggedui kc1,d, 
tek. h.isr.en vi rúg is ns íl l 110111 egy egyhÍlZl1l1k éli) 
fújÍln . 

.L\.m l1em iio! onől he.!izél tu\1l.ido llkél)J1{HI alap· 
igcnk. 110m külső. sr.or \'cy.cti kérdések l·öl. AII1]li~t~k 
írója .• János, u)'I'a 111 111. hogy az új kerf'sz tc;~ 
ment út a halttIhói nz. élethe, mert új Iciket kapott 
a smrotet le1kól. A pusr.tuló klllsszikus \'ilúg egye
ui cs;.kedő öur,éso, irígykedb;e, nHlI'akod:'ISIl és bom
l/lsr,1O UlOg· lIclll-édé. ... e he lyei t. lll' rú lett 11 kerosr.
tény lelkekcn a. szorutet, n S7.c l'etC1. lIlcly üs;;zol'or
I'IIszljn. kibékiti s nr, egyih'etHl'loz{lS bc.loujú]m la
jltlsr.tju, /IZ CWI' fol é bogúl'Zó embel'; hOlllOksr.flmc
ket. 

Reánk való fllkalnHl rllsú ban is be l ~ö és smll e
m.i órlelmo ,'uu euuek l1 Z igéIlek. j':xtl'a l'lut1,!,t'al·i ultl 
11011 est viia _ mOlllio!lúk ö Sllpúitlk - s i est. viIa. 
nOtl est ita.1 1ge1l, i\lngYill'ol'SZúgOtl kívii] nit1cs élcl 
magyu I' ombel' sr.ú tllúra , dc ha vall . i". i lZ ncm 
OlYWI , !Jem loljcS. ncm ]ökélt..des . l1em [,: tellnck tot
sző s er.órt 110m tOt·m észcto". 

}l ogy fi legkéze1lt'ek\'őbh padid , 'eg ycm: Cson
ka-Magyal'orHwg is IUcgt':lt \-o!tw El'rI~Jy, uéJkiil. 
hisr.Qu ól t és fejlődött az ul ol"ó h uszon ket t.l\' alatt 
is. Dc arkrt luiudig lett volna ezcl'éves har,;'tuk lé
tébcn vl\lumi kjúlfó hiúllyé.r7.c!. ntlami olthatnllaJl 
sóvill·gíl..'" \'Illami II legboldogabh ól'úkat is meg
za\,a ró. befelő hull ó kÖlltl)' ('sepp J.<-;nl őly uÜíu. ~rerl 
a mugyarl<úg UgyilU eUI'ó ll1lh'ú JetI, l..lHr1Íioka~ s ~ ..... r 
wtt. eml' szid lal Hir.fc mngilho7. Il 1l~- llg;lt()t ~~ IIH!
gitt ahho .... do iguziill egriivó mégi s <;s<lk ;;[IJ'I.! r~.I 
jú,-al lartor.ik. "Iljilt ÖIIIIlUgÚ\'1l1. El'IleJ~' .ndkul 
olya n Mab'1'l1I'o l'sdtg. - Ilel \! ulilIt ik"I't~~t~'.~·I· II'S!' 
níl'(' 11I:l kíil, l1em mint 1111)'11 gYCI'U1ckc ndktlr.. 11('111 
miltt test kal' ős ilib 11 ~ lkíiJ. h lltl~llt oJya ll, 1111ttt. II 

'Ik"j hl -Z 'IZ\<zí\' v(wkc. I' lllgé;,;. az ug)' gOlldollll IH' 'U. I .~ .. 
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'""J
' ,' I i l! fl llJodC~'n Luclowimy, lét?'" 

szor dclhen i . 
,,é,.o céllld:w cl:! iirtÓI;lcJcr.l. CiOlJ k cgyii t c ,; cg~' llIa-
'ri crdem c" IllcgnwrnduLOk. .' 

'" \ . -", .• "Vllll k J':: o loul\';J rrnl Illeg ':;7.l11_'<zodn 
J 111 1 \"1"", • ~. • ' " 

.. I I " S ",'ún' IleIll h .olol'..-l\'u l' IC I" n"szn, 
IWZ\'CI elle)u. " . . I It " k 

.', ' .. lk bI1 7~'l KoloZoS\"úrhoz. )\ 11 1." ,.,7.erer. IC 1,111 
IUL rUl . ' ... " .... I" " ... ·ur·l tlt , k ' "'Ilo<'\"érllkc t iH cs Jill utt 011 .... ~ , • 
bll l',lIO 11 , l ".~ ""1",' . 
't tI'lgylll' uui!;iril'.lI1l1S lIlIIIdI'll lil ii !! 11111 ,il I US 

:17A.!r II I , I " l ' .:. '/ I 'gy ('811 ' 
élol fol' múho7. csuk l"okoll, (1~ . ~() ?l'.,. ~.:l~ I lJ.:. 
IÚII. .1<:gy csaliuldú tesz I~ 1l\'gr!<7~ ~ 1', P\ C,. mllltb,ól . .'1 
fuji kŐ7'ö" cl'cuclböl. u:(, cg)' iilt \'1.;;(:11 sztl ll\"cdeS<'k
ből és egyiilt \,:Wal! célokból fHk:!!I.? Il~.ml sz?nl 
szeretet. melYHek hiúlly[,lml l 1 ü:~lC( lI llk ~I,,,eg~,ur:l 

I l Ő ," '' o, ,',' úe seho"'1 SCUI luk tet cl utCUlIIUk, allt rzo " .. , ' ,,' ' 
IehetiiIIk az unitÍlrius Ol y mposz leglll"cs magassa
gúbulI relsw!>IlIwbuuol"ckozó gomloln t, tic, nem \'n
gu uk éleI. E~..érL tudjuk Ill i most, ll og~- :~~taltucn: 
tünk II halillból lll. életbe, mcrt i'ze rctJ u k a UH 

nlyilllkfinit. . . , .. 
Enllek lll egfeleJöell fl mi mo."tH II I hnzutcl'csullk 

](oloz~níl'hoz nem olyan, Illilll Júkobé, ki É zsau h,i
zatídu fe lé biiuéböJ fakad t telkii!lllle l'elftlr<lalil ~s;.t1 
köZ(!lcdik, IIcm olyrw mini ,I tékozló núé, ki atyja 
küszöbét lIggódó szí \','crésscl pi lln n tja meg, os ol yan 
scm, min i a JÓ1.sefé, ki szí llJlndi jfllcll etcke~ készít 
elo, hog~' tcstvéreivel a kimngyal'úzkodás.t lehetö
vé legye, hllnem olynu, millL H'l.é a férfiú\' á érett 
gyei'me ke. ak it. az élet szakított voll el szülőházú
tól, de Ilki az első kínillkozó alkalmlIt megraga d ta, 
llOgy vit."l.Olltlássa régel! tiltolt anyját. S amikor 
végt'e lulálkoztak, HCIII volt s~.ii kség békítés rc. 
1I~1~:o l~ s~.ü k.;;ég 1iillla,!O·!lI'ÍI~:ko,~lá.s I'a, c.:;ak csíin- ' 
gott IIJkun szótlauul. mill i gyulllo lc1> II rilll. 

Minket a szeretet v isz Kolozsvt\!'I'u s t.udj uk. 
hogy ott s~.crc t et. rogad. 

A htlwtérÖhö~. azonban ;ll ik, hogy tavolI éte, to.
r nszlnlatai, s7.0rgalmas munk{tlkodá:;u és s ik crei
nek emlékeként hOl.zon yulumit. Valami értékes, 
jól ki \' itlal>ztott. őt. jellemző i:,. 111\ Ollhonle"ökllek 
kelln .';; ujándé.kol. "Mit vi szünk mi Kolozsvú rra' 

Mud, hogy v iuniillk kell \'nlulllit, az két ség-tc
Icu. !-l a uem fi lllagunk, ncm ollll)(~ I'i gYtlrlósú " hi 
Inijúból i'wkadt UlIk el, hunom II mcg!)!"óbáJtatKssa l 
nc,'eJö ht el! akaratából, akkor eH1Ic k ti k~en'es 
It~~~.Oltkét. csztendei kiilön"úláS1IlIk b il,ollyá t'lI .vol l . 
cl'IJII valami. Talán az!. uka l'la Ist.cn, hog~' miII!. 
II ~ziilöhilzlól elsw.lmd t. riú, m i is fédi\'ú érjünk, 
I;~.crc't."/'iillk, g)'arul'odjullk: töhbek Icgyiillk, mint 
c~;,"/' .. kaditsu1Lk pillanatúbuu, JtiZUlI, ismcrt pé ldúzn
tall!~1L u hllllyag és rcst ;;wlgút kivetik a kü l ső sö
t~tscgue, mert ura IUI1 .. atéré:;ekor ugyanalln~' it lId 
V I I>:;.~~\ II ~úbí7,QttHkbó l , mint. amCl1tl~' it knpott. Míg 
II .rll.1U k~ti'Att talell lu mokut l1\e~sokszo l'or.ó si'AI-
g ukhoi'. W~· !I~" I " .. "", J 61 .. , I" . • ' "' , "'"' ..... .uH:" \' 111.0' 0 11 , JO CS LU 
8wlgU IIl, kCVCS6n \'oltúl ilii, !<okra bí ~,lnk ezuhín", 

" . II ~ nem akarunk o!YlIuok lell l1 i, millI II küh;ő 
!:'otol~cgrc ,' et~lt g~"Ot;z é,; res t ""/"olga. llWg "k ell 
lI~u t nl~JUlLk, Jlll t muYclliilJk Itu"i'.Qnkét ev niatt II 
rallk IJ~~,ott la lell tuUlokkul, I-:{,t"égt elen. hogy It 

r'~,lLk UIWtlakut gyurlljJítOl!uk, hogy \'UH Illit \'111 -
IL uuk IJlll J;:" II Ukko l KO!o1~"varrll UjiIlHI('k u1. 

IH U, t .... XIX. ll , 

Vii<!<zük magunkka l mindenekelőtt sÚl mban ús 
Itllckbct1 UlcggY:I,rapodott híveink I;cJ'f>gét. Oh, hog~' 
!U'lIl v ihe tjük l1li n ~l n1.Qkllt, a k ik 1!l18 óta híveilIk 
közé tnrloztak. A mulandósÍlg azohnot. órU" tör
n ; IlY II Cl. alól senki sem kivótel. ILkI él. Kh'élclck 
:I"/'onbaJJ ó"k, nk ik mcghnltak, mcri olyan alloPolba 
juttatta őket lstcn, ah ol mái' a 11<11<1.1 töuh~ nem 
"ehet ürő t nLjluk. ,8l nek ők I."lc u nJi~II Il Yci ouz.a
g'ú h lll1 S él nc k ilt <l földön is, ~oha mcg-;lcl!l -fcled, 
kewe IJ) IÓkcr.0t iin,kben, 

.i\ lcg lwlt tCi<héreillk sZlllHa mr·gl'il k Htn 'a S(l 

t'ai uku l. dc Illa mégis többen \'ag Yll,L k n volt CSOl,' 
ka H a~.ilba lL, mint huszonkél ~\' ye l »zeltilt. 'föbh{<'l 
\'1lgyullk sz~ímbclileg és többen vag y ulLk lelki ér
telcmhen is. Csonk:l-l\IagYUl'or!i1.ÍLg unilári llsn it 
hus~.onkél év alatt cgyctl en " us:'trüD jl ' Idhag \'áfl'l 
uélkíi l crdély i tes tvérei nk :j"/'erclclébell uevpltiik. 
Amit. valumikor a~. unitúl'lus nw<.g:1I0tJ1 lek;('''i I1Y
lésének t artottun k volna, ma bell"un é~ boldoguu 
\" !Illjllk, hog)' unitáJ"i uslLuk Il 'IIUi, mllg~'ar unilit, 
riUS ll nl< le nIIi egyct jelent ezzel: erdé lyillck lenni, 
KV:6ötuin k még az is, aki nem II fölumjú E rdfly 
tnlnjÍlu született, cr délyinek ta r tju magfL.! lélekben, 
a le lkiism crcti szabadság és a vIlII iisos lu reimesség 
fi ;i nllk és leányának vallja Ul tlgÚt. Gye l'luekeink a 
v:,dlitsórúkou ny er t is mereteik a lapján úg~' g ondol
uak erdélyi tesh'ércikre, mint az e mberi tök életes
:'(-1; legendás bőseir"e s ba kiejtjük clőliiik czt :I 
:;~.ot: Kolozs \'ár, ú g y g yúl pí rba a~, :Ircuk, mint 
miko!' ti. katolikus ,Rómát és a mohIlmedan Mekkiil 
haJtja om legetni. 

' Visszü k ma gunkkal e mcll e.1I ato~ubl u kQl"eteket 
is, nmelyekbcn híveink il yen s"/'úmra és ilyen lélek
rc teltek szert. Viszüuk né hány új cgyházköi',ségct., 
I'és~,ben Erdél yből k iköltöi'.ött, részben azonban itt 
hozzú nk tért hívek sercgéveL Vi s~,iink néha ny új 
tcmplo mot, me lyeket szegéll ységiinkbő l és kis szá
Illuuk ellcnére is fc lépítetliink s meh'eknek kö ... ,ös 
VOI1:"SIl, hogy erd élyi, székely rajtuk - legalább is 
stil llsban _ miudeu, H a fi lI'ljekozuUlln utazó nlln
hol az Alfö ldön, vagy fi Dunúlltúl on, Buda pest kör
lLyékóu, \'ngy akin' II vúros szí\'6~en is, hirtelc~ 
szemho ta lúlkozik a tornÍlcos torlLyU, székely molt 
\' u lIlokkal dís"/'itett tcmplomaillkkal s értctleuiil 
<ill meg cz előtt II túj szokÍl suitól él> lelkétöl eltérő 
ópitós~..et. el őtt, csak kérliezősködllie kcll s humaro
sau mcgtanulja, hogy Ullitúriusok építclték azt, 
akikne k II lelke, a tavoiból is crdé lyivé "áll. \' 1I~y 
erdé lyi nllll'adt lelke kí vÍl nla ezt II stilust: O~, ~ar 
efln k 111, erdé lyi lelket is úgy bc tutlllók Jllalltah~1 II 

Csonka H aza aUllyifé le ferlÖzésllcl küzdő lelk~s~
g ébc, miut ahogyan II székely loulIlIomokat rclcPI-
tctt.ii k it.t. kU 

S vi1'~.i itLk magLlukkul c~.ek bcn II temp lomo' 111~ 
. ', .. , 't "" "" ,'úJ'eJlek lllosbulJ egy UJ Il lurglll ,az IS eu l11:IZ e c ... . k 

vúllo~Allút. l~z az i stc JJ ti.~~.teleti SOI"'CII<.1. :tIn.cIYll~, 
mOi< is L·&s~.esc i \'agy unk, 111, cll'z/Lkíttntll.s nt nil SZLL 
Ichlll meg. Bővebb, mint amilyen 1918:1,11 11 ,:~It, ,(~e
.. okkul rövi debb, m int Dil\-itl Fere ncek 1l11ltlol,lIl1S, 
eredet i lilurgiitja, Hosszíl évtiz.cclek óta fo lYi k II 
vi Il~ c!&ylll"tz\l 1J k berke ibcn, hog)' .Ill i vel I,~het Ile lIle
legebbé l<S fJ)i többó te llni is telltUtr.tclctullkcL Mi 
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azt h i~'1.,.ii k. 07. II k('fll é$l II mi m OMhUli lilur,::iÍlukkul 
megol dódott. Bcldlol'.l uk n hihlillolvns!Lsl. Il iswn 
húrm i lelfyell ;;1 vélolll!! uyiiuk /I Bihltn cgyc-~ ré· 
!<1.oi uck tör ténelmi. i rodnlmi ég "1111:",,<(>,.; ér' t /ikoiről, 
miullu yój unkrw k e l kell iSltlcl'll iiuk. hogy D<.Í\' id 
j<'crcuO " u lrítw. Illiuden i dlllyllllu Illlö unit:u 'iu!O 
rér fi Íl, II B iblilÍ.hÓI iudult ki. mTU Ol,rtell.c fel \'u l
'Ii.~os IliCgg~' özőtléfol é t, belő le mcdte llc hil,.. és er
köh.'slu ll lluuk 1lllllll'illé r'ciL Illő dolog tollli!. hogT 
bL'lóy,ódJJl1k Il luJljiíl1uk rövid fcloh'n"ása melle tt 
olrnn hoss1.nbh rós.,,1 is olyaSunk fel :l B ibliábó l 
íbtentisr.telctiillk !-loriIH, moly II rijvidebb beszild-
01111'01 uJúfesti. háUC .. re l lirlj" el és ),űsr.letesebbcu 
jo;; ki fojti. (:;8 ue hozluk istculiszleleliink v/igerc az 
li ldús-kcl'bit. Nem \íj dolgot cselokodtiiu,k ozr.cl. h i
swn íjl,wudlllis s7.0Jgúlatninkbnn. lhvncsoru-osztús
kOI" kOl'csr.toIÓSIll! I, ol<kolCsnól. sőt :,~ logtöbb holyon 
lemelőskor is. lolkÓllrA:itlk IlJindig Iildtis-k é.l'éöscl vc- , 
ger.ték II si"AllgúllltOt. H u pedig helye volt nn nu k az 
e m litett Ill knll lluko tl . lII ic l' I, ilO lchalno helye at. 
Isl:cnt isztolot végéII ' I l l őb!> bcl'e.iczé!;j olgoudol ll i 
sc m loheL I!! r. II kót v{dto7AntílS islonl isi".leletcinkot 
II tapusztala t s7.cl'illt ltl elegcbbé. úhilll losllhhft. mc!;
Itittobbó teLto. Nekünk. ukik llLÍtI' lIIcgszokluk. na 
gYOll fúj ulI, ItII I~ lit urgia cgységesítcsc ked véért 
Ic kol Ic ne lIlondnuunk róll'\, 

VégiiI I)ollig llzl hisu~lIl nom té vede k. ha ur.t 
mondom. hogy ,'U!ziink magunkkal K ol07.i$,·arra 
vtlllilsossÍlgllllkbll1l vallllni {lj színi, m oly csak lIZ 
utóbb i idökbo.H "tHt észlelhelö\'é. S hn azL mou
dom, hog~' e7. Il szíu új, - tulajdonkóppeu osak v i· 
szony!ngosau Í1j;\l ól·tek .raJta. t-.t eg\'olt az "uHá
sUllkbll1l ArMUldokoll il l. csuk IIZ. ulolsó rólsz{lzall 
luh..olt ruciounli7.llluSll törölte le róla - részhen. 
Mi ez llZ. új és mégis r ég i szin ' 1)lIitúr;zmU$Ullk 
ma kc\'ésbé elméleti. kc\'éshé negativ ős kc\'t""bé 
Inglldó. mint az utolsó fólszú'i\lul aint.{, bármikor. 
Nagyobb s(,h' t he lyei". az illlitúsl'lt, fi hi"é$;r(l és ti 

vtll1ílsra. u mCg'vullt'llI ru, ti hitűl tevésre. Uj környe-
7.otben éltünk, minket lIern v édtek é ,·szúz.ados, ki
pr6bÍllt egyhÍl3.; keret.ek. M:tg ullkuak kelletI. fc l
ópítűuiillk é,; megbi~.onyítltllutlk az un i túritlS h it 
viltígol. Nem vC8zli.iuk cl hál ti kOl'elek feltl ltnrtú
silIJIIII, nom ére7.liik bir,tollsugban nlllguukal C.VSz.ú· 
zados ; lIwullón yek úl' uyókúbuu, nem is ke llett 
m; nden OI'őnkot ur.ok mcgvódósél'ü fOI'dilnllunk, -
figyelmünk tchút II lul'lulom, uz. [.let Ilinyege felé 
fordulhutoll. SClIki som ukarju lIzl úll í tnn i kö
zöttünk, hogy II koret Ilem fOllto~. hogy nzoknuk 
meg\'édése Hom e lsőrangú unitÍlriu s érdek, t isztú ' l 
Iú!juk nmuban ar.t is, hogy lIe m !;ZHhud ' ·I. lIúsos 
életünknek kimCI'üllli n kOl'oluk ó ll ítgel ósehon. ol · 
lalmU7il.súblllt ós fonlllnrtiliiíluuu, A k(' l'c t csak lét
r a. ue 117..ou meg i ~ ke ll imlulni relfoló. A kere l csak 
melegág~' , do mugol is kell hele "ctni. A km·ef 
(:lIak össr.fiíÚitt. !tiijok köuyve, do C'/.oket n lupoknt 
lelo is kell i n ti, 

' l'íwolr61 I!om úllíljuk. ho~y ortlólyi tc~tvero;nk 
ne m voltuk épp oh' jti IIllilílriufo\ok. é tl]l o l)' hívö 
ker<ló;~,túuYok ól:; ÓIJt l ol y vallú:I'm! cmhlwck. miul 
amil)'cuok mi \'ugYlluk . Ll'ha llck cgyónQuként 
még sokkal johhuk il!, A kél kiiziilc l röl {lltal{1I10fo\-

"',I:lghlllt u7.onlmn ('lIno"l(lhn l6 "'1. n7. Jí l'lI ,\' ulalnyi kii . 
l~nl.l!ég'. nmd ~' 111' 111 I,. kiilöllh ~('I{. LI' Ut ,ilU ('gy ki .. 
l'JlJblel nH'lcgségh("I, hi then. imíI1IkM..u...\", , 
J' b· bó' W I , . H "11 -.',',' ,.','.11 ';;' Il r k' ~~{II ~lI k IIliJt (~1,rC\·(·1Ielö. de Udítö 
l , II 11 .. :111. J!.r.t u. ' t ~ arll yn lul ot. tii h\ ,I"'Il~t é.~ illalot 
n 1.onun u holdog $ZI\' \'1'\ mu lat j uk f ,I I", 
"li ro tl. t - \.Ol 0'4S' 

S zcrertot lcl "i sf<ziik, I;.r,(> \ ;,\ uii,.r.kt' lkcd .i.- , . , ' •• .. ,..se l'~ 
II " : UIO!l 1<~Á',,·t . lty .. ~g!,el ~ ln'nrúlI l. M;lrncljou meg 
helo~c, allu J~. IIml :11 111 111110.'>11 11 hns~.II"lhalti l\s \'el . 
fGS;:; ... k el. nllll f:l1ut I' lII űlhelll o kiiz l iiu k, Dll ll' '''' " _ 

l " '. " .. 111,1 
I'll l 11$ 1. C.~ el.~·c,~C" t. eg ~' ke l)IIC Il ill ll·7..:<.iik eg~' iitl. ah. 
blt ll II kolc8-ollo~ S7.c r(ltel h~lI , mdy II j obh j öh'ő 7.il-
10gukÓnl. ClIeudiil k; a lnpigéu khöl : .. Mi IlHlj uk. 
hogy fl1tallll c tlWttk ;1 hul idhó l uz clelbe. mert .. r,.e . 
rot jiik II m; nlyiwkri nit .. , 

Koclolilll y i .JitI IOS tnOlllUlt el1t úlis l'eg cllvélJen 11 
Juli ímus hUl'íllulllI í rja vn\IlJlol. hogy ~r.l'r~t es.t~ r . 
sui m ;nclcnkó\)]lQII kéh~ II\ odl ek J lIli ;'lllU$ "' Uú unk si. 
kCl'óhon, I'!i !!r.cu Iühbszll:Z c ::o.~.lellrl ö "rtlaszt othl cl 
mÍt l' a koltÓ8zukadt tt1Hgynl'"úgot, AY.Ó \I). flol,ll L " úl
tOI'.halott lll'. Űfl ltl ltgY ll t'ok II reln , ill , :l1l1i kéll t \' :'tIt\1' 
zol~ ti miOttk, nog~' fogj u Illegé r le ni .J ulin ults n.;.; 

Ő8 n1l1g~'llI'okllt. Ó$ llzok őIT JlIlinrt lls ll a k cg~' 11 fele-
1('10 Illimiig: Ma j d mcg 61'1ct II kül t!.~i.h t ii;< >1l'"cI'e!O!. 

E7. II kö!t:söniis H7..e I'Nc t értesse Il wg h ú l II mi 
Ilil z;dl; r'Ő le lkiillke l is c t'dé ly i te.<;.I\·é l'oill kke l " ők " 1 
vc l iiuk. bogy igM {1Il fd tnhlU' nHink n hnlú lhú l az 
életbe. cgy teljese!>!' éi' bohlog ll bb ultit ilr;us é let be. 
AnHlu, 

Sze nt- I vlinyi S ;imlor. 

A,,.olt nemzetségéhő l "lt ló lelk ip:'I.<::t.tor volt . 
NOIt17.cd ékc l, cg~' ház;a i' lelkiilel é nok h'\'cgüjéhclI 
nőt!. fe l lJ ;lIdll11. cl a k (!(fI'i Pllrt'lkiíll'ól IW. e \'! lIIgé· 
lium hil'd.ll t é.~é t'e ('r; II 1)(1 0 ;(/ F ll l'l'lIC iJ;IWilllll; s y,,,I · 
G'úlalúl'u, H Ul'nlinc énm iti , ' i" E· lle II P,'l l(ISlot Wt, 

ul~'ai ll/h.b61 ho~.otl hll lo'olllfluyo,; 1Il1il:'lriUII hliséJ;' 
gcl é" I isr.tcs.'téggcl. 

]~\'lIllgé l illtll i Kl'.o IIl! rtltll l1 1 illitnloU Itlllgvelüi 
1Il 1l 11 kújÚ II Uk c l'cdmé u,\'el,é ul eg y !Illtl'ék d l'lÍ jfot 
" iH IIHlgú vn l ignz kölllI~' l'kllck r_~ meleg IHlg y r'lI!Je

'c .. ii1 éSllek k6póhc II, :F ö ldi nlg r oul nom hag yott 
magn 1If{1Il, Nem tltl'to1.0l t II SU' I'Zi) P :'I ~ZlO1'ok 1I~1tl 
ép pe n rok(llI !>zcu ,'c:< I li um'állu , O I~'IH I orhol y", ~ II! 
loU, tlhol P úl njJoslol lI yollldokll in j :'t n ·a. eg~' m:t~lo l 
m e;ls ~"c r(' k,'ö gyiilekcz,'lck gOlldo711 ;;tl Incl le ll, pa,.z· 
lor; t Ot:) ndö;n !.ii i, kC7,c tllllnkí, j{I\'n J ke lleti JtOl lll o.<: 
kod ll;n forrón ~~A.·ro, c tt (' ;;:tl it dj líróL i\l l'glíl(lozlntoU 
a mind e nua ,1i goudok oltü ri.... 1·;lcgcl-t ti .<:1.Cr: l-
loié l'l, IIggóthí;t (·lIu''\;;1.16 1 iirklwn, A l ·{OlsZIIII:1g' I'lol l 
rOg' \'olt öll"r,c. A kcnyt'- l'Il ek bo tja Ilkkor tü r' l kott" 
IIkerebelt, Ilmikor II bcesiilo lt'S közólc li . k ii 7,.d~Jmc 
jululmillll fel':'je II p ij ltltt. páltnmí g h i l'l ok ;llwl1 Jűh \ , 
SO I'sol I'clll(olh(' 1.011 \' 01,111, 

mi iN,,,j,ij 1, 'r(i I "'~· tI 

h1kkÖJö. "ii ke t 
A ICJrllchl·7.<·hh ulliliu' illi' 

dolgor.oll : l-:hléll)ull hnl'lwgok 

. --



·. , .. , ·.'> ' zi .... c !l (' ,I ,.)\cnl ti izf't ,. Hallij,hó ml-
(' '''U111 Ji' WI! ( C ~ . .. ,. I l ' 110 111 nekik, huncm CR-uk M. Istölll lek swlgújuo 

YBúgol! rojii, ny ilt o;úvü ré l" riut, jÓs7.úudékú 
kö~kleti munk:,st. e vulIgélil.llui lélekke l ulmelegi_ 
telt ldkü ullilftl'ills Iclkipús 1,tort. egyene" gondol
ko,lús ú karh'u-Slll g YW<7.Qlunk BelIIle. Korai el 
hun y l/\ lIeUlclmk ún'U Il II1l1rlldl CSllhidjúnak. hanem 
cg y h:h:ullknuk éi o mindunnyiunknak fú jdullJllls 
veszteségo 

'1" II'" ~ 1.i·[ " 1.0 1·1 cSOUlok"I . e c ., n l. 
j ' kell I;'\' '' J (Ige" . .. , 

ll! . . . -. , l1\'lkiil":~ dolg07.otl nhh>lll II l m ut
'\rIlWS I'CI1lCU~C "k t' E, . " '1 'u",c'll i l re.· .. l,1 leo)nll ' cs é l'C. g) -
'", 10"'" :1111 1 ~ "" • . , . ,. ul . .. . '0.0 ' ~ """ 
" I. rör("~('rcli(. poiglI r t! 1-) II lIom :í"n I cg) I k C! ( c .} I 
lZucn· . , . , " ll' ·,·--, ·,Icr! IS -.. , k ""II"' l) ... rönl 1\ o mu HlI \ ~ ~ I,(TIl e "1"<.. ~ . • -. t 
lI;él IIrrll a Iwlyre, :Ihol lI lI Uy l "Z('I·(: t ~.I{',t cbrc~zle.l 
.. 'ol " h'Ul "(>geig ö;;7.ÍI1 ! (' mcg uet'"u lcssc l , ctt,ck 

k· .··I1· ~ , ~'" fol,' lll i1n II .ki l:Hú"lnl;:1Il h 'll"co l ti lo cgl'lSz uru. I~. • k " 
, . I'" o,,,,C,.re~HC kiterjedő !Ill iU "U U ICZQn. «unnI! LI , ".. ' • • 

l ' ,. I' ' I" "o'P,' "or"ll ti vl,,~:r.:l\·O Il 1l1 0 h;ldsc rcg l·( lgll . ... . · - •• 

háHij vcd('hnc7ii lllóeéd 801'''tL - tl1- ch'cr],c,;. 
Sok nClIl eS ItI l a j , t OIJ ~ ligli mel lel! l"len rll~a lllla;l 

kcdélh'e l iitdolt:! Itteg k ii !iiILÖs kegyclmektmL Bz 
seg it ,,;te lit ki i lii n lcg es ncll~z hdyzcléu~1 e redö [cI 
ki d\'odú~ ll ill o Az el]J u~ 7.t l tl la tnt laT1 cl ctkcthoet II 
~\' i.ko.í \Oize iI1c!t(' t t ~Ú\" t ll lelkébe a m h, den hclrzet
U~II tatpii rn c~v ,;zékc ty ne p ld kébő l. Annak HZ 
ifi/cn/d ó lIolJá j l/1i l/éj)1H'k lII idy Yl, II11"o:,; enese 1:é.II~t _ 
Jelt 1)1 ... ioj:1Il és Sll g" ÚloZOIt. hes~.édc i hőJ. Apalaslot 
kOllwh- wpl tósúg g"n l tu d ta I"i"ul ni. 'J'i :: ~,iC$ szegőny 
-,,{>gébeOu is 1I1t'g" tudtu é r/elui a~, e mbel'ekkel, hog~' 

Utol~ó íll~Ílnl .I\ ~ i l1lul~oúz ud" nrÍln tmtott gyú,;ot;
s7..erlarta s Il lan lu d as g y ulckc7,clo. és Pülgárdi. kÖ7.
scg ének kö nn yező népc k iséric e l a~, uuitúrius Ic. 
metí.íbe n pihe nv édesanyja üloük nyugvóhelye me l
leti uyitot t. ,.;il·júh07~ A tis~,telők kQg~.o r':'iYal es d 
roúg:\iYill hebol' i l üt\. s ír'hul o lll roa s zel ide n mosol y
g o. tt le a z. őszi 1I11j) déli féll ye. Azt. momltll nekiink 
1\7, elömlő m g YOgÍl_i, hogy cMk tt tes le llihen a 
fl· i.'l$en Íl.'lott lIír'Unu. A Ici ku oJ avuló, aho.1l11<111 Sz.úl! 
alil a föld r e fény és hm'mul, úldás ér; sú\-béli enr
hü lés. 

HIREK • 

A RA.DI Ó kiiz \'e tifi decemb e r 
S-;i n t:rrt lt lltló lode nt iszlelclii llket. 
I~ retlikú l J Óloall Miklós Iliispi.iki 
,' ikHrius, 

Ad vcnti ir;te ll tis lol c lctek le"Zlrek 
az l Tnilúriu'l Mis!;'zió Ház tem 
Irlo.lJuUmu ( H ö~oes "~lHl l'(>- uo 3,) 
tlél·('mh(·1' t II. 15, 22 napjuill est e 
G (omkor. Az úhil atok lárgYlI : 
..Jöjjiill el a Te orszfiyotl°', 

A hmlllllc!" ti I\oh:ir~' -nl cai tem
Illom!túz és tClltlllom 50 éves fe llll
idlú ... íl t ihwepcltc II b ud ;1I1e"ti uni
lúl"iu ;;; eJ,:'yhiízkü1~ié ){ októbe r hó 
t j -ell , \'USíuoUllIJ dt" l ető tl. A 11 órai 
i "te!l1i~~olelf'tCl1 J ó:mn Mi fdú,~ püs
pöki \' ik:ir iu", II bihli ll Ol nl.Súskor 
u,::noHlI!w.t II~, ig él oh oa s tlL re l em 
~ckrlctiil. meh'llek ll la ll.i ílll II bol
dog I' ml likí i l)erZl;i tú í ro/y II bn
d~I.JH~ ~ti ('looh(rzkö7.sÓg 1I1egulapí
t0Ja tCIlJJl IOmU llldull1 IL ~. elf;Ö is te n
lIsztdl'lcu lwód i kú It. A l'emlk i ,- ü
I~ ~o(;zgyüli';le n dr , 1,iléz /(ozmo 
('JJf: r(J!l k~,:io. fcliig")'clö g ond
ll f)k . n~egll~' IIOJahlLn II le mp lom hi
,'au,,,u.rfJl:o kOll~.t'.r\·á ló 1\'1 fellnta r 
tó ~ 1°(,) c l"ol b~!<zt~lt, meg<,m l&kc7.ve 
I!-rrol. hogy 1.l"d,·I.\'1 il tem l) lomok 
;:~ ~1:. c~y hiloz; {ill'\ Il~rl o ttll tenn a 
-- (\ I l.ulloSll){OIl al Ci II kommün 
alatt llllnk,ot i~ a le1ll 11l om \'édet! 
',"',1{ u kél~éghee'le"löl. Ne m fcl' , ('){~ II 
• • : • ' 0j.,')0 InO~1 mcgcmléke-
~ ~'1l~ /I tl.'ml llorllllllk :10 éve .. mult
Jllrll. IIm('h ' ;;t\' ('1l l~\' ala tt le m 
plomunk mimli){ el.:"'·"'· -t . """ 1 I ' ell\ II es '. ur o lu il hi\'ök Seloegét 
1 !anll II 'l ii"I.;;ki \' ik{lJ';u~ clll lé~ 
ke? ... ·)1 1111'1.:" 117. (il non t'\' 1Il

0

0Z3..an-1 
lillro!. ('!i'uk \'u r:"""'I" .0 ' -,. ,. , o • 'oo ~~'" ilZ ü l veu 
'- \ .t 1I.ItI.tI!"1 l'~ kIl7.t lt'lllleit .0 00_ 
;'11'11 l'" lJullutui t. V'·J.:iH jU \:II':l~~ 
11110' 11I\' II"7.I"U r""I"""ük új ra I~ 

h·ll1ploI Il Ol. hOIlY II n~J.:i tli ,,~.hen 

10% U. ~, X IX. U. 

IsiolI il Idú sll kCth'cs cllll ékéll él/. nz érelte hul
lalolt I(önll ycseppekcu! K~o ugodjék békesscgbclI! 

(dij on e !öIHink. A közg y ülóson 
megje lentek Cg yhll UgÜll1I e lfogad
túk a janls lntot. 

Á p rotestáns nap ok ünnepc in , 
kii1ö nöseu il rerorlll,orció rM ld,i n , 
ne mcsak h íveink ,·et.iek l·é<;~,I. ha 
IIcm s~.en·esen bc.leill CS7.keth ·e II 
llag~' műsorbll . le\,ö[egese ll i ~ 
r Mzt yett eg y h áz.llI'l k, Októbe r 
a l-én. tlőlelö tt lJ. ótí\kor' dr. J( io~s 
Elek kolo"l..sni ri oiis pü ki he lyettes 
1l1Oudolt imát e..;;; ue;;zéde t II Ko
h[I1'~'-ute;ti teJllploJllun k ba llo :-..telll_ 
csa k igéül n ila$zl ottn J ézu>m a k 
a zt II mondásá!: ,oEvezz a mét ~· re". 
hauem meg is ta n í lot.!:l. htd lga tó
SÚg[lt arra. hogy a n kell 11 Iné lYTI) 
evezn io A Vigu Jó1.r,w ta rtott c m 
lékiillllepen'Jó:utn Mil.-ltis piis l'öki 
\'i kárius mondott imúl llZ öröl> 
reformitciól'ól, méh' hittel cs köl 
tői lendületl e l. U gYHuahhllll M, 
időben a :Miss7,ióhú% lellll,lomúhllll 
tartolt ndl[I>;Os es té li S ::ékdll 
Gyu/a Iclké,sz.jclült mon do!.1 /IlknI
rni i mttt a~, öloök l·c l"onnúcióloól. 
\lg~'al\elTöl Ho tt\múr6 l fclo\'a-"úst 
Im·t.ott Kereki Gábor lelké!!7. CS 
ZÚr.'l1,ót GO)//lJoo~ S lÍl,ll/cl, II 13l"a-"_ 
~ai SáUlUel ifjúsÍl gi egylet. el
nöke. 

OA D un a -')' isz:lInen ti u n iLiri us 
Egyh:i.zkör októ ber bó JS-itll 1I11'
lot t. kö~..g.r ül é;;l lJr. d téz K oz /ll" 
G}lÖTfJY köri fcliig~'elő goutlnok 
nyitotta Illeg II kÖ7.g yiilésl, felh i
"lL'I1 inté-.r.vc a megje leJllekhez 
egyhŐ7,k.öri fclada t llillk iJjs~.eríi 
ségé re és fokozott mérlékbeJl "n
ló nHlIlkli~s[rgr<l buzdít \ ' U. hog y 

e){y hazu nk el'l~.Olé ll ~·ci \. mcgvnJ ó
síl hass uk. J 6zwj Miklóo~ eo'lpér l.'-" 
jele ll lesébon m egc rlllék e"l,clt nz 
('g y hüz,kör teriilelŐn l ó,·ő egy hitz
I..ii :t..'<Ógc k esemellyeil·ől . rnn j d JlH'g' 
illl'Wdölt lélúkk el SZl' u lelt a küz· 
I{y íilé s e~'"y I)c .oeel n rTIl, I,ogy II 
S7.kkcl y füld l'J.:y lOC" 1":IIt'k V ; ;;o" ZII -

Dara bás lst.vá no 

IÓl'ésóvcl k!l llC-"olatbnll l sten ne
vé re gondoljo no Szomol"llan jelen
tette lre JÓ7,lln 1[ik1ós CSI)c r es. 
hogy Polgúrdi le lokésze. Bartók 
Géza. <I kör.elmultban elllUllYI. 
Mindannyiunk állIII S7..el'etelt lel
kész Ilty Ílnk!iúnuk emlékét egy
húzkÖl'iink jeln'7.őkÖny \·Cbell is 
m cg örökitet.tiik. A hí.rso·sOl'owt 
I<,gfonto~abb llonijána k, II ti szt
új ltÍlsnflk m eg n rlósÍ!ás8 ez alka
lommal c lmnl'lldl. lis7.tÍl7 .. iJlla n lé· 
"ón nl'. a kérdés, hog y igazgatóla
" úcsos alYIÍuJ\fiainak \Oan-c a kö
d kÖ7.gyiíléseuo szavaznli joguk o 
Tekin lcttel ;U'fIl, hogy ellnek a 
kel'dósllek lis7.t!ÍzlÍsa az egyhúú 
FötlWltC-" feladnia Ics~ .. az eg o" IrÍl7.
kÜl' mindaddig. mh, ez II ké rdés el 
nem döl. a ti,.ztíljítás t lIem ejti 
meg. lIchogy tör\'é ]l ytelclls~gl}t 
kö\Oel<scn ('I. A k(jz~Yülés l.re~.n]" I 
sa utÚII II közgyiilési tagok kö~ö~ 
dJCllc lI \'ottek rcszt, ahol test\'el'. 
l/."l,cl"et clt.el beszé lgcU\.lk CI il l'égen 
[lHotlakkal. 

Cur" in lán conl tün tette ki fl 
f(ornuí1llJzJ Ur, l{elemell ! .. (ljo.0~ 
Ill y ílllkfi:it a töroténetínis tereli. kl
f"jletl lIIuukússúga eli~mere~e · 
kbpl/cno UgYllllcsnk kitiintclés ~r
I ~ fh, V (l rY(l Béfa unitill"iu~ Il" o~' 
I'ököt is, 11 bölcsé~zettudomim~o,!k 
te l'én k il"ejtclt ulunklísságll mc1-
IÚI1\' IÍlsakó .. t ,'alnTni .. 1 a IlCVf'S 
lill i j il ri u~ í ~oó·t. (i olj(/If~~.IJ.o ])0 1II0~'Ok{ ~ 
a7. IrOtlalUll " ue m kulonb,cuol 
.. ,>hbségi sorbalI élő erde!~'! ~nói 
~.ra(" népért folyln!OI! ,IlJsuJ.:~r 
lH uuk á..:... .. i.){H c1j S IUCl"e..~l!k~lIt. Mll!d: 
kf'th'll II Con'in ko,;?;orut koll]Jtnko 
A Von' in kitiinleté~ek az .'~oollal 
lui ó~ llIíi\°!Ísú teroeu .. kil eJl etl 
1 r"\ 1111 k úl'!:Iilgok j ul ul r!la ~rilSll rll ,;zo 1-
){rllllak!< t~"l..('Il.I. ICI"t'tloll.oleguu
gyo!.h kiliir!wtc~l!k. ,~ k}tulltl.'\f t ; 
tek Il)('ghllll . ro~otl ,;z.auwt Erdcl) 
cgy 1"('"z':lIok \" l ::~z:tter h.' alka lma-

" 

, 



I 

I 

nil fl'1<'IJIl'II ('k '·Jl.\'II(·hÚII(l~· 1l1 l'I 
hii~;I,kc Öri.imiiQkll!'k 1111 "!.' k .. ki!"C'. 
i/';('::~(. hOJt~· a kpye,;,'k kllzv U ily 
~1..r" JI ~7.lí ll lltllll rnJf I !lIi\a~ helyet II 
Illi Ul1i1lil'ill~ IIlyuukf"lI. 

J 'i ll o.~ Zsigmond cml6kiilllle
Ilél; " 1·t'~HIt'ZI'U o"Ió"t' r !$-íll} ,Il 
i\li~ .. zióhllzbllll II 1I11,lul>l'''11 Of/Il ld 
1'('rf'IW l'I:~' lcl es II :14'1, "z:ímú .Iá
"O.~ Z$iflmoml CSl'rkl'''l'.(:SlI jlat. a 
kllll'101ll01 7~"lífoli, ,, ig mcgWllő 
kü;wm'cg ró.;:zNule]c\,C'1. lIal Ma
kor relhuu,:t"/.ott II lIa~n' fejc.lcll'lIl 
ko,h-cllc éneke: .. .Jú Ur hIp" te
killl .~ hozz(íllk". U/inHl dr. C.~ild 
Gríhor rőti/klí " ;1 fcjcllcll'lllhl'z Ill i>!
tó illlilball lIlIolt húlút il Y. F.IC~· 1,,· 
ICJl u rk. hogy Il('kiink /ldlu fl llnl!Y 
kir:'d"l . 1)1'. /)(i,.6 DÚllicl G/illO!' 
e~T1C:li c]niik mcgllyih'dfd dl', C.~i-
1,-; Gábor OlnlSlll rel. Ilwlyboll dr', 
hú r ó D illliel Olihor' s'lCllcnir;;'~ll itl 
líto!t /l. lé1ki sze melllk rlé n feje
delmet 6..<1 Jll1pjlÍt, .4JJril.lJ r.(/jo~' 
" T.IIN akarja fl ,~Ol',<" dlllii, izabe l
la kir/tlynt'I'ól írt vc r'sét 7.cné!'-itct
tc meg ó/ordai rrl'/'cs .~ /fh'o,~, fl 
('SlIpl1t Illlrll!leSJlok/l, ÓUűkcltc Bp
rei Mária, i"Á)ngodlll kísél'le II 

7,cnes7.crző, Az cmlékiillncJ)é l ~' 
fcn,\-1l0njjll p , Szcl/fmár/Olli Túit-
mÚli s7.ékelykcro!<i".turi 1IIlitíll'ill<; 
kollé~dumi tb_ iJ,rlll.gnIÓ, f'l,p-húz
liirténetíró clőadú"a voll, .. Jál/OS 
Z,~im)/olld cmlél.'ez('fc" c ím Cll, Az 
i llusztri" előadó, nki .Mllo~ Z,~;.fI -
11/01/(1 jelenleg élő lcgnagr obh i <;
mertcl ője ,<; nkinck Jtinos Zsiq
mOlldról írott élc! I'llji""n II ff'j('de
lelllnek ('(IrIig IIlcgje lf'ut é letrnjzui 
közl 11'l, egycdiil hiteles , me r t elf(l
g lI latIan: ai",,[llllH 11, 20,25 !lel'C ala it 
oh' hiíell clé nkúllítoltn II IJngy ff' 
jedc hn e l. hOIZT s únl e lú ltuk 11 \' f'
Ic i<i".embClI állók ki(,,, in~'e"" t'get is, 
~r ikOl' befejezt(' II heszédét, egy 
pillnllatra a m C/thalO!1<;úg nemn · 
~úga úllolt h e, hOlo' nunIrI lIn ' 
gyohh cl'ő\'cl {ödön ki II zúgó 
tllllS, M, U/brielt f/ e )')uiu: God ll 1'(1 
"ncr('eu ,~e" -jéL és ~fn!-:!-:Cllf't "i\rc
dihkió"-jút lulla ,,1(j ~I)ndo~ HlŰ
\'6..;;'l,ctiel ~OJ'(h111k{lll, WllgOI'Úl1 ki
i'é1'1e óforrlo; W('I'(',~X Álro,~, .I,íZ(l1! 
!Jfik/(j,~ "Némf,\'Zfi ~ fl V (')))lr:""'~('f(>" 
o..:!11lÜ n,lklllmi ódújill adtl1 clő, he· 
1l\1.onYltvn, ho,:y lJCIll<:-;ak I'l1pi (1 
lud tCHni n 1111~ ,\, rl,jrd e l (,lIllJ ~k, 
!Ul1lClll kö!tő,lt' &.:; wlll\'alómüv{-"ze 
IS,: Dl', 1';/{>Z N }l ired.,f Géz(I alrl 
liO}> h~b'ett 1'('/{, 6 1.~/l'fill 1.úl'óhe
szetlo c..<; II "S1.Ó7,:~t." ének(' zúrta hc 
a jÓ,1 i< ! k~rii1L fe loh' u<;ó ülés\. m oly 
lI Z Hlc l c\'adhnn a~, e !,.. rl \' tl lt II 
Dál1 id FerrllC E,Im1efbell, UtÍlIlU II 
fil'. U~~iláriu,q NÖ l<zii/'dl<éfl lf'iJj íll'll 
m~l1~unk, ahol 1llf'J,rlarlottuk a 
J)u v1ff Fcrellc EfJylef v{.lu!<zt m:i
lI~'i iilését F; i"Rn 11 "li v id iil(;"c ll dr 
CHild Gábor fiilitkúr lelke"- i<Z {l~ 
\,akha!, jelclll('!I(' he. hog\' 1';I'd,'h ' 
cIn: r(..":I7.e \'i!<"i"'; I\é l't fo " íllY ,iH\'U
"ol Ja, ho~y fl DrÍ1' ;ff FerCllc E!I!J' 
l!,' c~atlul(Qzzék Ui", nllyn (' ln' l('th(' i"~ 
'-'II,\' , hOII Y R udlllw"t l'e 1';I'délyh61 
h<!,Zi".oIl. clŐlIdókal .1" \'i szollt, ;, mi 
cloadÓIlIk men,;cllek KolO1.sv1Ir I'1I . 

,\ rllegj,'lcllh>k ö l'(;rllnwl fOlInd lilk 
r i II 1\limlalHlyiullk Il' lkM)61 "d,,.· 
mm~ó ja\'ll"llllol. lit{,n:l a tl' !1('li-
1(:l y t tarlol\llk lIl('g, 1l1f'l y nu y agi 
Ing cs erkölcsil('g jól .. ikr r iilt 1':1'
d(·!~' j;l\'lírn , 1'öhh ib-cn mc1 1'1I nn
[lot kédink, l\(lg~' Ile rHJ,ryj unk 
me/t ebhen a rid eg \'il{lghnll, 

A " H c lta i GasllIi r h ih li ll kiirw
• 

hf' ll Szcnf.TNíllJl i StÍl"for teo ló
giai magdntanúr, \-n lh'l"oktl_tó 
lelkés7. fo lyó évi novcmhe r hfl j ' {-lI 
fc"ii!ődökön) kezdtc m('1! hiblin 
órúiL A 7. idei bihli;1i fÍr úk llll \' a· 
g:n: ,,6römii'!c/I('/ ( I ,~ ::(' 11I' cd6l,"JIc J.-", 
J;;zt 11 nwi idökhc ll oly Ilk t u ú li " 
ké J'(lé~t fog:ia fd tf'gf' l ni S ze nl , 
f\'lil1yi Súndor és ped ig ( I hó <.'I "ö 
(os ii tör t ökéI! hi b I in III au~' 11 l'11;::1 1 t il ! 
~ fl hó hnl'llHUlik \'a"ú ru Hpj :i n lé
lektal1i e lŐmlú s"al. A ]('gközclf'hhi 
lélekta.ni e l őn(I;'I !; tlo\'ember 21 -én 
ICliZ s hihlilllll:lg,\' al'l'l7.ul d CCCl n lwl' 
fl-én, 1\l llHh)llkit "1.Í\' f'~('1I fid II 
hihlia kÖI' \'ci".elü"éec, Bihliúk hl' 
szerezhctiik ai". lill ilúl'ius TI'lIl · 
miss7. ióllúl ug,vallott. 

Az erdé lyi Illenek iilt,ck fclsegc
b ' ezesére rcndezett Nőszii\-e I St'gi 
Ica ősszche\'étele 2,jO.- pengő, Rh
hől 200,- pcngiit II kolozsv úl'i Nő
" ziivctséghcz. áO,- pengől pedig fl 
Főmél lóil1igú A""-zo n~' akt-ió j ÍlI'lI 
küldünk. A \'ézrlege;; cl szÍllllolus 
heh'"zííke militi fl kih'ctk ('zó 
<;zÍlmhllll jelellik meg, NőS7.ö \'el
"ézriink az erdé ly i mel1 e kii!tek te
'I i"Pro, d C('('Jllbf'l' 11\) clt>,i e n k ii lfi i 
r u h u{'somuzrjll i t K o loz!o1.\' f1 1'1'11 lIZ 

oHmli Nősuh'cl !;óghez , K é l'ii ik 
n tníllkfiait. hog\' az elTC a célra 
"zán! fldom;íuyokat ezideilt jut 
tn ,,-"ii k el II Koháry- n, 4, f<7h al a tti 
le lkl' ;:.zi hi\' l1talha, nH!,\' ugYlIJ tidc 
k üldjenek értesit ést. hOl!\' adf)ltlil 
\l Yukat elhoi"..alha<;suk, (T l!1.: ]17-
"29,) Am e unyibCIl oly a n iSIII<.','ii
"f'ik lcnnének, kik erre It ('('h'u 
'zúnl a d omitn~'nikat llZ (tltnlú!lO~ 
':o' íi.ités Illhrlnrúval eljutlntni 
' rem tudlúk. Úgy készi<foIlCf<f'H " id 
lIt1:illk az. Ő mlomán Ylliknak 10-
\'áhbitirsÍ1t is. - A NősziivC'l"ég 
rlece mhcr 15·(on és 2::!-e!) \ 'tl<; íu'IHl n 
diol előtl y/tf<tht l'el1fl cz s a.iú t heb' i· 
"i'J[úhcu (KohiirY-II, 4, !<z,), S i"l'!' (' -

1f'1If'! kód ii k le.sh-ére iuk linll o/,W
l il ~ úl. A.lom.ín,\'okal t'<; n 'L"(ldb
kat k(·!'illlk millél 1I11J:\' ohh "dilI!' 
hm l, hogy czúltal k!lI'lÍ,'~ou y i sc
u-élYllhióllk jöwflelmet ,. livcl· 
hc~ ;; iik, 

Csiki Istvá n l i V. ítl l(l 111i IllIl i llí
'~éPl'zd t' i illté~, l· ti ' t a llitl' P iw illl ('1; 
IHlIU-t. Buzgó :ltyitnkri :1 \'011. IlkI 
, p it pai llJJit íu'iu!! if<kol it"gYf't'nll'
kl'k \'al1ú" hmítÍlsú t ho"szlÍ id őn 
,\ t v égczte. Rmléké t S1.crch,ttc1 
ii l'i zziik, 
~lúl(ifh O Ol1loko" II)', milli,,7.

le,,; ! a lli'i~.,.o!; IIh'{I!1krill 78 {' \'f''' 
korillJall R{l k o~ligclcll clhllllv1. 
Buzgó ullitúl'ius uf)' (llIkrii'iI ,J~ -
1'.1111 ~nklós pii !;pi)ki "ik:íriu " 1.1 ' 
!<ertc 1'1 utol !<ó fiil d i úOliu, I';mlc
kót kcgYűh~ttcl öt'ii".",iik, 

U«diger n .! lu , ~ ~'(,~)!li".f' I'í'~/, 
n t)' lIllkfi;l ~: " /l nft/Hz Jl{u r" ,', ' 
I I -. I ' "1.' 1' 
"HI}I ')' I 1' 11 Ilt 'f ll "'''!lj,tot kütiilh'k 

II h_n,llfi r Y'lIkni 1I'1I1 pl"lIl l1nll \' 
t' ,: k~ L,'st ! (,ZfIIl Mif,-MR Jlii~]Ji i ki ~' iz 
k,!rllHI vl'ge 'l,tf'~ .'"'gyik l all ll . fI,r'ld_ 
Imll ~IOH, Údml j,tyÓg~-"7.,'I'i;~Z 
:,II Yl,I.llkha volt , r" l l'lI ú!,l jn mt ... 
l' lelll k.'I, ... 

All~',nküll ~' \'i hejegy~és; ek : ok\ú_ 
he r h,Oi)l'!l1 k.'I't''''l,lclt iik K'h l r~ill' 
/tl?r ~! l'JlUt,~ t (O nwl1iik: ~h' rú"z { .. t
V'~ lI1le, Gomhof< Boz:,l iúl t'" idii" 
,Ic"fa lv i Put Ak i Kúlm ún!' 

.l o h II !' 11 ~sbu r ghó l t'J'k (''lA'1 t. .! d, 
201/ M'k/O R, 1,1iis n iiki \'ikúr ill'i d
I~ (o ro eg )' la\' lrn l , Jn l'h 'h\'u SzíiJ", 
~, c l'f !IC, ll!)' ir ~ I k f ~ n r ~ i l'i"~i k i {il'iin,,;\ 
C" ,lnkl\!ll n"-UJ! Hlt hl·(It·11' ("~\' d '
~z{'n ck \'i l"iwn léré,,(' aikll-;;'):,h61 
S~.J ko a t~'ú ll k n ll {' \, f'kkt, i ei"':': ltij j 
flwn\ ki Frll llCia o rs'l.i,ghll , n hol 
kh. lii",űll~it r.\'Íg r it , m ajd 01l!lnn 
,T6znll l\flld ós pii !;niik i \' ikúrill !! 
t)III'tl'og{l.iHi\,nl {.lküllÜziitl II dól
nl'l'ikni llllióhtl : MiIH\aUll \' iun il l'
\' f'l lrlliillk n Ul lak, hog \' II til\'ol hau 
I'W lf'sl\'l" r 11 nWU' \'a r 'iil'iim ki f(' ic. 
'11' ''(' k O l' .. g ,"' lIi~.:'I1':l ~f) Jl do I t. X t' \'C. 
",t' tt ni ~'{H1k(i tl Szűke (J '/iil' fl lI ]1f'"t
"-7('nföl'ilwi PJ'f''<hit Cl'ü nk fi u, 
Sz ű es .JÚzs('fné e J'd l' !)' i llfli lú

I'iu~ Ill('uckii lt ( "\llllt'í,~ ,,~·-ti l 9j, 
\'''1, ( :L) r~' I ' fi rrhl' r ncm ii ... k t;~ iilty 
lI f' Jll iik k{'ii"ité"ét \'1lllalja a Icg 
jobb ki\' ih' lhf' lI, l1í ní~ra húzho:J; 
lúegy, 

HIVATALOS RÉSZ , 
-I !l9-19~O, 

• i< 71nn . -:\Ieghivo, 
A l)/ul"I>('~fi /(Ili lúr;I/,q cl,,/h az. 

I,'i';z,~é,t, [(clili Tfm(Í(',wr 19~O, rl e
('cmhCI' 2-ii n (hl,trón ) d, ll . G óra' 
ko!' li h llUíCi<tNc m hell la l't,ia 

él' nc/,:'yctli rcntl('~ iilését. 
mclYI'e II 'I'lIl1Ú('S tn.zrja it ;;~_crdc\
i c I mCJ:hidu k. 

B IJ(lnpclil. 1 9 ~D, nO\'I'1ll hol' 9, 
Dl', t 'iM .. T{oz mrr ,/ r llV ,~, k, 

.ltOllrlllok. 
.Iózon Miklú.~ 1;, k, 

Iclkrs z-o lnöl" 
, 

'/'lí/'fJy,~O/'Mfll: L Tma, hi,hl,i <l o!
\'U":'l'i, .. ~, 1;:1 n,ük i .n!,pfl' !1 ,\'I10; ,:1, 
,J f'.tr ,n:o k o 11,1' \ '. h 1 I (' lf'~ II U k, .,~, I<.hlf~
I. ih'g eJinlhdl é s 1'0 ly6 ug,I'Ck', :1 , 
Kii!t os{>g\'cié"i lel'\' ('zr l n l'. }9-t 1. ('~' 
I'C, G, A j sl..1'iwlé kos I'i zl'tr"{',!II('J C ~ 
J;: erC~ 7,tíi h ' i t c ic at. t'/'O' h:OI,~ ?'&.." t;l,gl 
l i"' 'l.t \' i,,,t' lokn':;!. 7, R c nrl k t\' ult koz
g' \'I·i l(. .~ hnlúJ'oi"..I1Ia <l ,tl'1lI11Io111 h~l· 
ső r f'1I 0\"í!Úf<,1 l Ú':lIy ;!hnrt, , S, S ," 
\'c l ésiig~' i hiwl l ,<".g "!llcnlt'liC, 9, 
Gnzda"' fí gi hi 1.oU"llg' J ('l e flt é~c.- ~O, 
ldo küzht' l1 é l'kcző ii g y rk, IL [lIIlt l-
\'J\ n\'ok (irzlshall elő!',:) , , ' 

NU! N e\'el cr; üg y i D l 7. 011 "ll J,:" ~ {: 
:?,'i .l'll d, ll. (i ó t'nko l', - G :17:<la"agl 
Himtli'{lg XT. :?fi- /'iu d ll, (i ora koI', 

tri r(,/lfk,~ 1rüZ!J! l íi ft l,y : !9-tf!; d ... · 
('(' luhcl' U, ( <,((,~(Í r l1(/ /) ) ~! j;I~~lo IIII~ 
61'H k or 11 1(' Iti I) I Oll} hllll, , P of" ~:! (~ , : 
Az J9,1f. é d ki.i1t~ (' ~ I'/' ~e;.o I! IP,!! ,I "ti 
,d tilSll é~ II Kehli 'I'1111al'" :ll lal II -
ntnll. iiJ:)'ck, 

U, f:, XIX, J I, t03 
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Islenliszteletl sorrend 1940. d e c. hóban. 
H O 

A) Templomok.n: 
V., Koháry-utca 4 . . '. 

• • 11 \ 
• 

• 
• 
• 

.. I I, 15 

" • • 

L' • • 
• -
• • 
• • 

II. Bi !)tlll jrl·g.I. IJJ:u ·nj l1 
(Rakos·utca) 

• -
• • 

· -
• • 
• • 
• • 
• • 

B) Körzel~kben : 

X., Máv.-telep. Prfl,lldh 

• • • 
• • • 

c) PU!környtken; 

Budafok, ref. tcmplom 
Csepel 
• Templom-ll. js~ola 

Kispest Hungária-u. isk. 
Pestszenterzsebct 
Erzsébet-u, iskola 

Peslszenllórinc 
Unilárius templom 

• • 
• • - • 

RAkospalola 
MÁV lelepi iskola 

Ujpest, DeAk F-u. p. isk. 

31 ' 
I, 15 

20 
26 

I 

8 
15 
22 

I 
15 

" 
26 
li 
21\ · 

I, 15 
22 
25 
~ 

I . 8 

." , 
25. 29 
~ 

26 
31 

I 

15 

d.e . . . Józan J\liklós 
• " Józan Miklós 
~ " Józan Miklós 
" " I Szcnt-Ivtinyi S. 
" • Barabá~ 15b';\n 

LI e. II B:Habás 1~lv jn 

• • Barabás [sh·án 

• • Szent. lvl l1yi S. 
Miklós 

• • 
• • 
• • 
• • 
du. Józan ; 

• • dr. C,;iki Gábor - Fc/encz józsef • • 
• • Székely Gyula 

d uA. Szent· Iványi ;'. 

- • dr. Csiki GAbar 

• • Székely Gyula 

du. Fcrcncz 

• • 
• • 
• • 

'". 
'". 
• • 

IstvAn 
Hván 

I 

Pethő ISlvá ,! 
Pethö Islván 
Székely Gyula 
Pethö ISIván 

Fcrencz JÓZSl'! 

Szcnt-lvAnyi S. 

UNITARI U S ÉRTESfTÖ 
Fel.las szerk .szta és klad6: Ferencz József 

Társsze rkesztö: Szent-Ivényl Sandar 

Szerkasztös6g és kiadóhivatal 

Budapest, V'I Koh Ary-utca 4. Ta lefon 117-829. 

• 

Megjelenik I d h6 m n en 15 - én. 

A lap 
Előfizetési dij egyevre 4'- P. 

tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyhhközség 

A lap elfogadb. 0 16flz8t6. r. kBt. laz. 

O) Vidtken: 
Debrccen, 
Kecskeml!t 
Dunapahj 

• • 
• • 
Polgárdi unit. templom 

1. 26 de .. 10 dr. Csiki Gábor 
22 . de. II. ferencz József 

\ , 8, t511.IUIJ Kereki GAbor ' 
22,25 • • Kereki GA\)Qr 

26- • " Kereki GAbor 
29 de. 10. Kereki Gábor -

8iblio m09yorózot; 
KohAry-utcai lelkészi iroda : 5, 19 du. 7, KoMry-utcai 
templom: 26 An du. 6 órakor: SAndor. 

Páké János 
szobafestő és mázol ó mester 
munkát vállal 

V., Koháry-u. 4. - T.: It O -671 

ÜVEOés 
porcellá n szaküz/et 
Bp. Iv .. PárisÍ-u. 2. (Váci-u. sarok) 

--::;~T:::::: 384-289. MATÉ ZOLTA",= 

ÚR SY ~S EOR H 
Eérfi és n ői szövetek, selymek, siffon és 

Esőkabátok. Szőnyegárúk. 

Y-l. 4. I. E.8. 
i!". kedden d. e. 10 - 1, csUti5rWkl.l11 délután 

és "usárnap délelött 10 ~I/.l órák között. 

Imaés éuckesköny
Tek, talJköilyTCk. 

Utánaküldés .kizárva! 

Uj eim: 

H • 

NyomaIolI Máte Ernő kOnyvnyomdajaban, Budapest, VIII.. Imlef-utca 61. _ Telefon: l-39f-59, 
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