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imre ezek fl, sorok nyomdafestéket Iá.tnak, is- ra, s igy, attól félünk, hiveink ritkábban lS gya.k0-
kohis nÖV6ndékcinlc HII lesznek már a. vixsgákon, rolják azt. 
összefoglaló ismétlésel,en. érettségin, már ki melyi- BármeJUtyire hnroolunk i ..... awnban isbentiszte
kCII, s útnak induhluk a. megérdemelt pihenés felé. eleteink látogatása mellet.t, mégi. .. teljes megértés
Háború \'un, megnehezedett az idölotek járása. fe- sel fordulunk azok fel é, nkik szünidőre mehetnek 
lettünk, de azért a felnöttek jó része is nyaralni s igy istclltisrleleteinket átmenetileg nem látogat
indul nemsokára. Néhány hónapig csendesebb lesz hat,ják. Ez az év olya.n nehéz., izgalmas. testet és 
egyhúzkÖ'lJSégünk Koháry-utcai irodája., S talán még lelket fárasztó volt legtöbbünk szá.mára, hogy a. pi
a len~lllom is. A templom látogatását mindig hang- henés most még inkább ráfér minden emberre, mint 
súlyozluk s minden nlknlmat megragadtunk, hogy a béke éveiben. 
nimutassunk, milyen helytelen az az újabb időben ' l\likor azonban jó nya..ralást kívánunk kedves 
- e sujzad eleje óta _ lábrakapott felfogás hí4 atyánkfiaina.k, szeretnők megkérni öket, hogy azért 
,'eink köz(itt, .hOb"Y mi, haladó ' "aHás vagyunk, a unitárius voltukról ne feledkezzenek meg. Da Sze,.. 
józan ész alapján állunk, élMm e-Lért elég, ha meg4 kelyföldre nlennének nyaralni. ett bőven ' találnak 
gyözötlésünket az unitárius e!'''Ybúzhez wló tarto4 unitárius templomot, lli;togassák hát az isten
zas tönéllyes kiilsöségei között gyakoreIjuk s a tiszteleteket buzgón. Az istelltisrl:eletek lát.ogatas~ 
temIdolll és az isf:.entisztelof'ck látogatása szükség4 val egyrészt sajá.t leU{ük békességét és t9kéle~ 
telen. lIarcoltUllk és Imroolunk ez ellen a. felfogás dését szolgálják. másrészt pedig nem mutatnak 
ellen minden re.ndelkC'J'.ésre álló alkalommal, mert rossz példát gyermekeiJolek s nem utolsó sormul 
h~s~.en is~e.ntis~~o: és valláses gyakorlatok nélkü"1' azokna1( a. szélcely unitáriusolomk, akik sokszer 
luthnk vllagnczetté, böl~zeti elvvé, száraz ren _ megbot.ránkozva tárgyalták c!'''Ymás között, hogy a. 
s7,erré s ilányul. A vallás 'nom elmélet, hanem él t. faJujukban nyaraló lleSti. ,,'agy más nagyvárosi uni· 
"Nem mindenki, aki mondja: Uram, Uram, megyen táriusok a. ~mplem (elé se mentek az egész szün- , 
be a 1lI(l.llIIyeknelc erszá·gába, hanem aki c s e I e k4 időn át. 
s z i ~z. én mennyei Atyám akaratát" _ mondja. Jé- Akik .olyan helyre numnek nyarulni, ahel a kij. 
zus I\.rlsztus, a mi melUlyei Atyánk akaratát a Vele '1.610011 nincs unitá.rius templem. azokat nyugedt lel· 
\':.\Ió tilrsalkodílsoon, imádkozásban és istentisztele- kiismeretl:el bátorit juk. hegy látogassanak há.t má .... 
tek ~H\I1 ga.tii.sa közben ismerjük meg, Nálunk az js.. kereszteny istenüszteletet. Római katolilrus testNé
te~lhszteletek látob'Ut«sa. még szinte font.osabb. mint reink Iltlntosan előírjáJc, hogy a katolilms hívő, ha 
mas felekC'J.eW keresztény tesh'éreinJmél mrut a tt.incs a. közelben katoliklLo; templom, IM.ogassa. első 
r~mai katolikusok ot.thon is l)Crgethetik a 'rózsafü4 sorban a görög katolikust, he az sines, akker fl, gö
'1~r!: ~ reforma.lusok és lutheránusok templomen rög keletit. Tovább nem terjed fl, Iá.togatható 
kl\'ul ~s ol\'ashatjúk a Hibtiút, mi unltáriusok azon4 templomok száma. l\li, unitáriusok nem teszünk 
bau roz.sufüzért lIem használunk. a Bibliát pedig semmiféle megszoritást sem ezen. lSem más téren" 
nem suwaiban, IUlncm sz.eIlemében tartjuk "ezérfo.- Nyugodt lélekkel bízzuk rá híveinkre. hol,"l' - ha 
naiulIknak, a.mi az otthelu bibliaolvasást a mi szá... nincs ulutárius templem f.l.,Y&rabisuk közelében" -
munkrn körüLméllyesobbé teszi, mint mások számá- 'nlil)'en keresztény temJ)lemot liltoga"s"mak. l'hnd· 
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össze :lzt I,érjlik kClh'c.~ Illy{,;.kfiuitól, vigyellcl( 
lI111gu kknl olyan uuihirius tnrtalmú.olnlsmiul.:rok.nt, 
;tlllclyek idŐről·időre \'aló IUI)()zgatnsa az IWltánus 
néZÖI~ol1tol emlékez,?'ü l,OO idé-Li; KiilöIlQ~e"n .iS k~r
jiik, hogy kű ldcsséJ, maguk ntim :11. UllltarlUS :f~r
t~ítöt lllerl ZIZ ittJlOuj ft)Jy há.z.i hirek,et abból meg
tudlmÚí!k ~ olYUSlllílllyniból esetleg lelki épülést 

szcrcrLhehlck. 
Ifa már II uyúri egyházközségi lúreket m.eg

c?llít,cUel,;l1. hadd mondjak valamit arról is. hagy az 
e~örc ~Iern 1{,l ható es~nények mellett ~Iye~l. való
szíllŰ "ire1, :t~ok, a~nelf~k ked\re~. ~tyánkfmlt é~
dckelhelik EgyJlázJ(oZ6égullk vw.ewsege n. most ko
,"ctkez6 nyár tartama 'alatt S7.erebH~ megold,uu 
1 '~II)J1 loll1ullk reslauI'ilásúJlnk régótb. búzódó kérdő
s~t és orgoll:'ulk "ibj,ívjtését. Templom unk újrafl.,'S
h:~,:l "mallyvilágítás nlollerniuílása.. a huzalpk 
f!llba tétele, új lá.mpák, 1\ mi szél) templomo.mkh,oz 
tallÍ l/) s tilusíl fiiggők benllít(lS:L ré.góta húzódó I)rob-
1é.lIlj~j!L · cgyházl,özségii lllmok. Sajpos, hogy éppen <\ 

legllchC'/'ebb idöIjell, h(lború Rlntt kell ezeket az á.t
uhtkíf.iisolmt végezniinic, s 1111llál sajl!álatos!;lbb ez, 
mert 111, uuyaglÍnlk nu~ solcl:'ul magasabbak, mint 
ullulyeuek voltu!c II bélce éveiben, míg a. rende.Uiezé,.. 

" 

, 

sünkre álló unyagi fedezeL a bé.ke évei óta. Ilem 
'cllIol1;:edeLt. (Az egyházi IIdóL lIem emeltük, házaink 
bérjövedelmét Ilcilig fi ható~b"i rendeletek kö'"el
k~tébc.o IIcm is ~mel~ettük.) MégiS el kell végC'v 
J1~n~. eze~cet a~ ~1alukllás~kat. mert Ul. anyagbw.ny 
nott.HI UU, s felo, hogy meg a háború esetleges kö
zeli berej~ utÚn is éV~ek kell eltelniök, amig 
lL gazdasága élet a normális' kerékv(Ig-.i~a. viSS1..a.
wr S ~ lerombolt .v~rosok. újJáépitése olyan anyag_ 
mennYIséget rog IgeIlyehu, hogy lern.plomUJlk á.ta. 
lakítására esetleg évelóg Ilem l.'i gondolhal"Unk. 

Az orgona. átépittetését egyházkőzségűnk köz
gy61ése IlUlr megszllYlll.1rl, luitra vall még, hogy II 
Kolo1sv(lrtt székeIü főhatósá.g is helYbenhagy ja ha.. 
tározatUJlkat. ' 
. Oszintén reméljük, hogy összel hazatérő 
a.tylÍ.ltldiai egy me.giljított, Széll templomba. jölUH:lk 
majd istentiszteletre, melyhen a. mui és fővarosi igé
nyelUlok megfelelő orgona. fogja Isten dicsé:retéL 
sZQlgálni. Adja ft l\lindenhutó, hogy így legyen! 
UgyancsIlIt .nz Ő áldását kérjük szünidőre távozó 
hiveinkre, ho~y térjenelc ma.jd \'issza meb"Ú jult erö. 
vel é6 egészséggel. 

Szent -! vlÍnyi, Sándor. 

, HOSEINK 
Nemrégiben ünnepeltük· hősök napját. A két 

világháború között kegyeletes ünnepünkké vált 
a hősök napja: .s az volt most is . . Mégis érez
bető kiilönbség mu tatkozik a mos tani világhá
ború előtti hősök napja, és a ma ünnepelt hő
sök napja között. Akkor a hősök napja csak 
emlékezés volt. Az ismeretlen krutona eszmévé 
magasztosul t képe lebegett szemeink élőtt, el· 

. vesztésük miatt fájó sebeink már beliegedtek, 
az apa, férj , fiú nélkül maradt családok vala. 
hogy "me~találtá~ helyü'ket a béke éveiben. Ma: 
itt a szemeink elölt s ziilelnek a hősök. Ma: min. 
denna~os ~~goda1munk, imádságunk és zokogá
sunk oveZl qdRkint harcoló hőseinket. Ma a hő
sök kérdése nem eszmévé tislitult emlékezés ha. 

• ff • , 

nem ego problema, mellyel minden keresztény 
embernek szembe kell néznie. . 

, E,ls? pillanatra úgy tet szik , hogy a báború 
kerdescrc a kereszténységnek régóta kész a ' fe. 
lelete: 

·Minden el<;misla tudja, hogy J ézus Kri~ztus 
ll;m akart verontást s követői t is Óv.ta attól. 
J ezus semmiféle erőszakol nem 'helyeselt. 
Ugyan~kkor azonban kétségtelen jel~i t látjuk 
~nnak ~s, .hogy a k.~il~nbs~get, mely az ő világa 
es a ~! ~ llágun~ kozo~t tatong, t isztán látta. A 
:~k kozul v~gyi~nk csak egyetlen egyet s néz
uk meg: n~ll J~lel~t az. János evangéliuma 

'X.'Vill: .rcszcnek 36-Ik versében e~eket feleli Jé
z~s PIlatusnak: :,Az én országom nem e vilá ... : 
ból való. Ha e Világból való volna az éll orszá-
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gom, az én szolgáim vit ézkednének érl.em, hogy 
át ne adassam a zsidóknak. Amde az én or.szá
gom nem innen való". 

Két ország áll itt szehlben egymással , két 
világ. J ézus világának alaptörvénye a szeretet, 
az igazság. Az ő országában nincsenek elnyo
mottak, ravaszul kijátszottak, a hatalom birto
kában levőktől kisemmjze\lt egyének és népek. 
Az ő országában nincs háború sem, mert szük· 
ség sincs a hábcYl'úm" s aki mégis háborút kez
dene abban az országban, az méltó az ítéle~re. 
mert csupán s aját vérszomja, türelmetlensege, 
meg nem fékezett indulata mia.tt kezdene har~ 
cot. . ' 

J ézus országa azonban , sajnos, nem II mi 
országunk. Nálunk vannak elnyomottak, ,V811 ' 

nak a hatalom mámorában elbizakodoU -SZlvte
len emberek és népek , melyek az alájuk került
től megtagadják az emberi élet l~glénregesebb 
követelményeit is. S nálunk van habon!. ,. 

A báboruk nem ott kezdődnek, ahol az elso 
fegyvert elsüt i valaki, Jl).ég ott sem, amikor ,a 
hadüzenetet a követek átadják az egyes korma- ' 
nyoknak. A háborúk ott kezd?d~e~, a~ol a ~~e 
társ adalma elmulasztja orszagaból J ezus vila
gát formálni ki. " .. . .. . 

Amikor már II hábonl kltort. ke$O a pacl
fizmns, a békevágy, a kereszténységre és Jézus 
Krisztusra való hiv8Jtkozás. Addig kellett volna 
ezekre hivatkozni. amig béke volt. Addig kellett 
volna kereszténnyé lenni , amig ezt megtebetlük 



volna. Addig keHett volna Jezus országát meg
valósítanunk magunk között, amig ez h&~,al
munkban állott. 

Igazságlalan dolognak tartom, hogy rende
Ben azok ddal ják a kereszténységet a leghan
gosahban a háború mjatt, akik maguk soha egy 
lépést nem tettek a keres2cténység megvaIósí
tása frdelcében, akik soha te~plomba nem jár
lak, akik ellenkezőleg, a béke éveiben a legna
""yoob cinizmussal szolgá lták a maguk önző ér
dekeit vagy legjobb esetben is közönyösségük
!<" I tették hatástalanná a keresztény próbálk0-
záSoKat. Akik ,tehát a legnagyobb mértékben 
hiba sak abba n, hogy Jézus világa és a mi vilá
gu nk még ma is két egymástól távoleső világ. 

AzoIt ' vi szont, akik jó keresztények voltak a 
h&lw év€-iben is , most látszólag csodálatosképen 
nem t iltakoznak a háború ellen, hanem teljesí
tik kötelességüket, amit hazájuk vár . :tőlük. 
Mert tudják, hogy - bál' Isten szíve vérzik a 
kiontott vér láttára, és hogy J ézus inkább. is
mét meghalna az igJfzságért, ha ezzel' meg nem 
történ tt é tehetné mindezt, ugyanakkor azonban 
atyai és 'testvéri szeretettel tekintene'" azokra 

, 

hősökre, "a~ ik ,kötelességUk teljesítése közben 
halot~ ho~ok'ke válnak. Mert bizony, ha 8. ke
resztenyseg olyan egyszerű parancsokat adna 
hogy: ti pedig fegyvert ne fogjatok , ne is vé~ 
deke,zzetek, hagyjátok kiirtatni maga tokat, 
csaladatokat, nemzeteteket, magát a keresz
ténysége t is, - akkor furcsa világra virr adna 
rövidesen a föld: a gonoszak uralkodnának és 
jóknak még írmagja sem maradna sehol. 

Ha e világból való volna az én orszárom 
a~ én szol.gáim v~ tézkednének értem _ mO~ldj~ 
.Jez~s. S?-Jnos , ml , nem vagyunk az ö világából 
valok. bar vannak soka n, a kik közelednek már 
hozzá, akik azt szolgálják - ha gyarló módon 
is ---.- már mos t i"s. Ezekér t és az igazságer t ma 
kell vitézkedni ebben a világban . Minden imád
ságunk legyen az' érettünk, ha zánkért és igazsá
gunkért vitézkedőkkel , hogy óvja meg lsten 
drága életüket, mi magunk pedig készítsiik mir 
most az utat, mely a háború után egy igazságos, 
szereteten és megértésen alapuló világhoz v.ezet, 
J ézus világához, melyben szükségtelen a há
ború. 

Sz. 1. S. 

A , 
rovott botok , 

Két hete volt már Erzsike nagyapóék vendége 
Székelyorszagban. Ebben az évben hamarább vég
ződött a tan~tás , mint máskor, s ahogy a tiszta, 
kitűnő bizonyitvanyat megkapta, szülei felpakolták 
a leánykát s lcvitték Székelyföldre, nagyapáékhoz. 

- .Hadd kapjon egy kicsi színt azon az áldótt 
falusi levegőn - mondta az édesanyja, - hiszen 
amugyis pápista képű, sápadt leányka volt mindig, 
s ebben az évben aztá n egészen elszíntelenedett. 

Hát nagyapóéknál aztán lehetett szint kapni az 
embernek, azaz a gyermeknek, az már biztos. Fent 
állott a hazikója a falu felett, az erdő széléI}. Olyan 
édesen éles volt arrafelé mindig a levegő, hogy ha 
beleszippantott az ember, jött, hogy pohara.t kér
jen s belemeritsen, hogy még nagyobb kortyokban 
ihasson, mint valami !kútba hullt madártejbőJ. 
Olyan vidáman sütött a nap folyton, hogy az em
ber 'kényeskedő sóhajjal fordította, feléje a másik 
oldalát is, ba már az egyik jól megsült, s Erzsike 
úgy érezte ilyenkor magát, minlha sárga dinnye 
volna, melyet nagya pó a másik oldalára fordít, 
hogy az L!!, átpiruljon, sárguljon, édesedjék. Alig 
egy lépésre bent az qdöben piros fejű földi eprek 
kandikáltak ki itt is, ott is, érdes sötétzöld leveleik 
mögül s még csak le se kellett hajolni értük, elég 
volt, ha az ember hasra feküdt s úgy csipegette le · 
közülük a legérettebbeket. S aztán, - de ezl már 
csak nektek sugom. meg, gyerekek, titokban! -
nagyapóéknal nem kellett sorbaállani sem tejért, 
sem tojásért, még vajaskenyérér.l sem, bizqny, mert 
oLt volt minden - legalább is az Erzsike számára. 

Sőt, ha már a sorbaállásról beszélünk, hát nagy
apóéknál épen fordítva volt mindez, mert valóság
gal a tej, .meg a tojás állott sorba" hogy keUesse 
magát. Legalá bb is igy érezle ezt Erzsike, mikor 
esténként látta a legelőről tele tőgyekkel hazatérő 
teheneket, amint az is tálJó ajtajában meg megallva. 
visszatekintgetve s hivogató, szelíd bögéseket hal
latva várták, hogy megfejjék öket, - vagy amikor 
a délelőtt meleg csendjébe egyik .tyúk a n:aásik után .. 
hirtelen belekotkodácsolt s addig el nem hallga· 
tott, ·amig frissen tojt tojásit fészkéről el nem 
vitték. 

Hát szóval Erzsike bőven részeSült minden 
földi jóban, mindene megvolt, amit csak szeme szá
ja k.ivánt, s arca nemcsak szint kapott ez alatt a 
két hét alatt, de szépen ki is gömbölyödött. 

• 
Épen ·ezért egészen elcsodálkozott, amikor 

egyik este épen naplemente tájban, nagyapó ki
vette a ~zájáb6l a pipát s Igy szólott hozzá: 

_ Erzsók, Erzsók, - mert így szólította őt 
nagyapó - nem hiányzik neked valami? 

_ Nekem, nagyapó? _ csodálkozott el Er
zsike. - Nekem igazán nem, köszönőm szépen. 

_ Hm. ~ mondta nagyapó. - S hát nem 
hiányzik? 

_ Nem, _ ismételte meg Erzsike s még a fe
jét is megrázta hozza. 

Nagyapó nem sz6lt többet, csak szívta a pipá
jat, elgondolkozva. Erzsike is csendben m~r~d.t egy 
ideig, de aztán, mikor már Ágnis, a szolga lo IS .be
vitte a frissen fejt tejet az istállóból a konyhaba 

" 

, 



s mcnt!bcn orrukba csóbbantotta a frissen fejt á.l~ 
dott ital édes illatát, nagyon furni kezdte az olda-
lát a kiváncsiság S megkerdezte: . 

_ Miért, nagyapó? 
_ Há? - riadt fel nagyapó a gondolataiból. -

Hogy miért? Nono, hAsze csak kérdeztem. 
_ Mégis, nagyapó. - Unszolta Erzsike. - Mi 

hiányozha:tnék nekem? . 
_ No hát sok minden hiányozhatik az ember

nek sok minden - Vélte nagyapó. , 
_ Itt- ? --'o. tamáskodott Erzsike. - Hiszen itt 

minden van. Látná csak nagyapó Pesten, hogy ott 
milyen hig a tej, amikor - van. holilyen izetlen ke
nyér. Milyen, 

_ Ejnye nó, ejnye nó! - zsémbelt nagyapó. 
_ Nem eréJére gondoltam én, hallod-e. . 

_ Nem efélére? Há:t mifélére? 
_ Nem csak kenyérrel él az ember, igaz-e? 
_ . Igaz, igaz, - ismerte be Erzsike. - Mégis, 

mire gondol nagyapó'? 
- Hát ,teszem azt, az Isten házára. - Húzta 

a szót nagyapó. - Nem hiányzik ne'ked a templom? 
Valljuk meg igy egymás között, Erzsikét nagy 

csalódás érte, amikor ezt hallotta. ~ár-már azt 
kezdte gondolni, hogy valami jóféle tálbaföttröl, 
vagy rélesröl kerül szó S már előre nyalogatta gon
dolatban a szája szélét. De hát a templom! 

- Voltam én templomban eleget, amig isko
lába járlam, - mondotta kicsit durcásan. 

- Netene! ....L.. torkolta le nagyapó. - Temp
lomban soha sem lehet eleget az ember. Mit szól
nál hozzá, ha hirtelen azt mondaná neked a Jóisten
ke: most már eleget ettél ebben az évben, Erzsó
ka, a hátralevő Ibónapokban ellehetsz evés nélkül 
;s, , "'I' . _ . . . , 

- A Jóistenke ilyet nem mond, - bölcselke
dett Erzsike, - mert a J óisten tudja, hogy táplá
lékra minden nap szükségünk van. 

- Abbizs, - hagyta rá nagyapó, - oe a Jó
isten azt is tudja, hogy Jelki táplálékra épen olyan 
szükségünk va:n, mint testire, . 

Erzsike meghökkent egy kicsit. Hiszen igaz, 
hallott ő ilyeneket eleget odahaza, tiszteletes bácsi
t61, tanit6 Ill.énitöl, szüleitő!. De hát úgy vette ő~ 
az.t, h0ln:' a templomba menetel is olyan kötelesség, 
rrunt az Iskolába járás s amikor vakáció van akkor 
vakáció van ks punktum. S ráadásul még ho~ épen 
n~gy~p6 'hozza elő neki ezt a kérdést, aki pedig 
mmdlg morgott, ha könyvet vett a kezébe akárcsak 
meséskönyvet ia: Ne rontsd mindig a 'szemedet, 
gyermek, eleget tanultál Pesten! Nem tud.ta mit 
mondjon, inkább hát hallgatott, ' 

Nagyapó is hallgatott egy ideig, egyszercsak 
megszólalt azonban. S olyan különös rekedtes volt 
o. hangja, hogy Erisike ijedten rezze~t össze a hal
latára. 

- .Te leánka! - mondta nagyapó. - Még so
hase kerdezted, hogy miért lakunk mi idekint 8.l5 

erdő alján, mikor pedig mindenki más lent l~kik 
a faluban. Nem kérdezted, de ha kérdezted volna 

I 

, - --'" 
sem mondtam volna meg neked _ máskor. Most 
mégis elmondom. N e k e d - elmondom. Öreg va. 
gyok már, kl tudja, meddig élel!:. Hát elmondom. 
Halha tanulsz belőle. 

Megböködte a pipa .hamuját a hüvelykujja kör
mével, nagyot szítt rajta, aztán houákezdett. 

- Nem mindig laktam ám én idefent ugy tudd 
meg. Lent laktam én is a faluban, min't a · többi. 
Szép házam volt a községháza mellett. Bennvalóm 
is volt hozzá, jószág is böven. Nagygazdának tar
tottak az emberek. A templomban is elöl ültem 
mindjárt a kurátor mellett, - már, amikor olt vol~ 
tam. Mer.t bizony sokszor voltam távol az Isten há
zától. Egyszer hétfői vásárba kellett mennem s hát 
én elindultam már vasárnap reggel. A többiek ebéd 
utan indultak, mégis megérkeztek idejében, dehát 
- mondám nekik - nem nyelem én a port kietek. 
kel, inkább elmegyek előre, S elmentem. Persze az 
istentiszteletet is elmulasztottam. Máskor: egy ki
csi sarjú volt még a keretem végiben, gondoltam: 
levágom, az állatnak is ' hagy legyen vasárnapja. S 
levágtam. l!:ppen istentiszteletről jöttek a többiek, 
mire készen lettem .Harmadszor: valami rendbeten
ni való akadt a ház körül. Negyedszer: épen akkor 
jött rám, hogy peceket faragjak a kis kapuba, ami
kor beharangoztak. S igy mindig akadt valami, ugy 
hogy ejisze többet voltam távol az Isten házától, 
mint benne, 

(Folytalcisa követkeZik.) 

Sárbogárdi népfőiskola 
Az Unitárius Nők Országos Szövetsége f. év 

április hó 25-en tartott közgyíilésén elhatál:ozta, 
hogy Sárbogárdon az Unittirius Püspökség birtokán 
nyári gazdasszonyképző tanf.olyamot rendez népfő
iskolai jelleggel. Ennek felállításához, úgy a Főtisz
teléndő Püspök Ur, mint pedig az Egyházi Képvi
selő Tanács hozzájárulását adta. 

A Földmlvelésügyi Miniszter Ur ügyünket a 
legnagyobb megértéssel karolta fel, amennyiben a 
gazdasszonyképzésre o~tatókat bocsát teljes felsze· 
reléssel rendelkezésünkre. A háztartási tanfolya
mot unitárius magyar öptuda·tot adó előadássoro
zattal egészítenénk !ki népfőiskolává. Hallgatók le: 
,hetnek. : A budapesten tartózkodó székely. fal~sl 
leányok és a lX. egyházkör teruletén lakó u~ltárlUS 
leányok. Egy 6 betes tanfolyamon 18-24 leany .. v~' 
het részt. A rendelkezésünkre álló idő sajnos rovld 
ahhoz, hogy a szervezkedés munká~á.n kivül már az 
első tanIolyamot is megrendezhessUk ez évbe~. . " 

Tekintettel arra, hogy az épület felszereleser~1 
és berendezéséről a budapesti Nőszövetség óhaJt 
gondoskodni, kéréssel fordulunk budapesti hi~test
véreinkhez, segitsenek bennünket ebben az, e~onket 
próbára tevő nagy megmozdulásunkban. JUnJus 3-
án megtartott r. közgyűlésünk 3000 p·t sz,avazott 
meg (alapitó tagsági pénzünket) a berendezes meg
ala.pozására. Nagy segitséget jelent nekünk a B.ud?
pesten fennjárt erdélyi pnpnék megértő munkája es 



fi székely falusi a8s?onytestvéreink melJénk állása. 
Szőtleseket: lepedőt, szalmazsákot, törűlközöt, toll
památ stb. ajánlottak fi sárbogArll i népföiskola be
rendezéséhez. Kis erdélyi fuluk példát hmtató meg
mozdulá.c;a. nagy erkölcsi eröt jelent számtmkra. Jó
formán minden háztáj adott egy-egy darabot erejű
kön felül adakozva. Arra kérem a mi lelkes, meg-' 
értö budapes ti hittes tvéreinket, nézzen szét ki-ki a 
maga lakásában, s ha bármi felesleget találna, tu
dassa fclajanl8.sát a Nöszövetség vezetöségével (V., 
Koháry-u. 4. I. e.). Nagyobb darabok elszállításáról 
gondoskodunk. Felszerelési tárgyak: asztal, szék, 
ágy, pohárszék, szekrény, polc, köny.haedény, tá
nyér, pohár, kancsó, evö'eszköz, petróleum és aceti
lén lámpa, st.b. 

Ez a mcgmozdulásunk legyen tanusagtétele a 
fö,'áros és a fa lu összefogásának. E "kalákában" 
létesítendő népfőiskolának az a célja, hogy az uni
tárius szekely leányok Pesten kiváló háztartási sc
gítő erők , a "Székelyföldön" majd jó anyák és há
ziasszonyok legyenek. 

Is ten áldását kérjük megkezdett munkánkhoz. 
vitéz Nyiredy Gézáné, 

elnök. 

Arról a felejthetetlen élményről, melyhen ál· 
dozó csütörtőkön részünk volt Koháry-utcai temp
I(lmunkban - ha megkésve is - egy nehány szót 
mégis írnunk kell. Az áldozó csütörtöki probléma 
a vílágon élő, mintegy 776 millió keresztény em
ber legnagyobb és legvitatottabb kérdése, amit töb
bé nem lehet a "crédo, quia absurdum": hiszem, 
mert leheletlen felfogásával elintézni, megmagya
rázás nélkül hagyni és - mint egy legyintéssel -
átsikJani az áldozó csütörtök lényegén. A feltáma
dás kérdése könnyebben ér,thető, hiszen előttünk 

folyik a tavaszi ébredés, ujjászületés. Azonban azt, 
hogy egy elég nehéz test, az unitárius Newton 
(1643- 1727) nehézkedési törvénye ellenére leve
gőbe emelkedjék és a földről ismeretlen helyre tá
vozzék s onnan visszatérjen - gondolom - nem
csak a 776 millió keresztény, de a 2.018 millió vi
lágon élő ember számára is megmagyarázhatatlan. 

Felej lhetetlen élmény számunkra a mostani ál
dozó csütörtök, mert templomunkban erre a kér
désre kaptunk feleletet, amikor az egyházközség 
vezető 1~lkésze teljesített szolgálatot. Elkezdve 
attól, hogy kezében bibliával, ősi székely módon be
lépet a virágfüzérrel feldiszített templomba, min
den mozzanatával, minden szavával a probléma 
megoldásához segített. Alapigéje János evangéliu. 
ma XVI. részének, 28-ik verse volt: "Az AtyátÓl 
jöttem. Ismét elqagyom a világot, hogy az Atya
hoz menjek". A beszéd concluziója az, hogy Jézus
ban a lélek volt túlsúlyban, ezért lelkünk ura; 
benne a lélek sz61 az emberhez, aki az Atyától jött 
és újra az Atyához ment, ahQvá mindannyiunk_ 

nak a Mester ütmulatáaa, követése útján föl kell 
emelkednünk. Tökéletcsednünk kell: "Legyetek tö
kéletesek, mint a ti Mennyei AtyátOk, tökéletes". 
.. ~pen· i.lyen felejthetellen a másik élmény is, 

nudon feher és magyar ruhás ífjúk konfirmáció. 
hoz felált sorára gondolunk. v. Lázár János, már 
vitézzé avatott Lásd6 ncvű fiának imaja és az 
egész Ü~~.pi jelenet egy nem unitárius asszonyt 
arról gyozott meg, hogy az unitáriusok valóban 
J ézu!l követői. Könnyel telt meg sokaknak szeme 
midőn az ifjak bátor és tiszta feleletei után föl : 
csendült ajkukon a "Hiszem, vallom egy az Isten ... " 
ősi dallama. Fodor Béla presbiterünk Lilszló nevű 
fiának imája is az élmény egyik legszebb része, Az 
úxaszlalánál mindvégig körben á1l6 ifjak magukhoz 
vették a Jézusra emlékezlető jegyeket s ezutan 
S z e n t-I v á n y i Sándor vezető lelkész a gondnoki 
szék elé lépett, jelentve az egyházközség gondno
kának, hogy az ifjú sereg várja egykőzSégi tagokká 
való fogadását. Vitéz K o z m a Ferenc ny. altábor
nagy, 'akinek 1664 óta 16 unitárius pap őse van _ 
köztük az unitárius történetíró K o z m a Mihály és 
Gergely - katonásan, rövid szavakkal üdvözli és 
kézfogással tagokká fogadja · az ifjakat, lelkükbe 
vésve: "Egy Istenünk, egy Magyar Hazánk" jelsza
vunk legyen mindig világító szövétnekill. Éreztük, 
hogy gondnokunk és lelkész elnökünk ősiséget be
csülő , a modern tudománynak megfelelő munkás
sága biztosítéka annak, hogyegyházközségünk jó 
kezekben van. 

Köröspataki Kiss Károly. 

Irodalom 
lUlIiLúS öDöN: A magyar. llrotestáns egyhát

alkobnány kialakul asa a. reformáció századában. 

l>áJla.. 1942. 
• 

Hazai protestáns egyházaink ősi k o r m á n y-
z a t i formáját illetőleg az a nézet alakult ki szak
köreinkben, hogy az Ú, n. lelkész-zsinati tipusú volt. 
Ezzel szemben Miklós Ödön érdemes munkájában 
azt fi nézetét fejti ki, hogy a magyar prot, egyhá.
zak ősi alkotmánya az egyes országrészekben nem 
zsinati rendszerű, hanem ókeresztény presbiteriális 
típusban alakult ki és az egyházi hatalmat ez a 
csupán néhány papból álló ,testület gyakorolta. E 
nézetének bizonyitására sorra veszi a protestantiz
mus hazai, ősi szervezkedési területeit, úgymint a Ti
szántúlt, Erdélyt, az Északkeleti Felvidéket és a 
DunameJléket (Tolna- Baranya) s kimutatja, hogy 
a protestáns szervezkedés alapjául a középkorból 
származó fraternításnak nevezett papi szervezetek 
összejŐvetelei szolgáltak. E szervezetek vezetői vol
tak az archidiakonusok s a seniorok. Dévai Biró 
Mátyás, mint a bihari papság fraternitásilnak veze
töszcmclyisége, vice-archidiakonusa felhasználta a 
bihari fraternitás 1514-i "zsinatá:l", éNe az alkalom
mal, arra, bogy a jelentkezett lelkészjelölteket a 

" 

• 
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papságra felavalta, azaz ordináltn. Tehát 6 volt al'. 
első, aki a protestáns értelmű ordináció első alkal
mazásával megindította il. reformáció cgyházalkol
mányi szervezkedé.$ct. Ar. egész vezetőség mindösz
sr.e négy tagú volt (széniorok), mint a váradi 1569-i 

vagy a nyirbátori 1571-i zsinaton megjele.nt siénio· 

rok száma n\Utalja. 
Dévainak bihari kezdeményezése az' ordináció 

tekintetében utánzásra taltilt az ország többi terü
letein, halasát a következő évi erdődi zsinaton, va
Iamin l a fclsőmagyal'országi szabad kir, városok in· 
tézkedéseiben észlelhet jük, 1550 táján jelent.keze.tt 
pr~teslal1S egyházkormtÍny?.ati feladatok ellátásá· 

nak jelölésére hazánkban előszőr II púspöki cím. A 
zempléni archidiakonátus papSlÍga hasnálta, amivel 

szemmelláthatóil-n az első szeniort kívánta külÖnle· 

ges ordinátor i megbízatása mellett kiemelni a töb· 
biek közül. Nemsokára ezután megalakuJt az erdélyi 

nemzeti egyház három szuperintendenciája bizon.yos 

egyházvidékek tömörQlésébőI; a szuperintendensi 

cím hazánkban, Miklós szerint, erdélyi eredetű. 

Még megállapítja azt is, hogy a reformáció 

papjait a senatus ecclesiasticu$ (= széniorok) he· 

lyezte el, a városi és falusi vezetőség ajánlására, 

amelynél az utóbbi a gyülekezet tköz,hangulatára tá· 

maszkodott. 

Mi!tdezeket bőségesen bizonyítja. Azonban tör· 

ténelmi kapcsolatokat nem tud felmutatni .arra vo· 

natkozólag, hogy milyen viszollyb-dn all ez a szerve· 

zet a cseh-morva atyafiak egyháza:lkotmányaival. 

Annyi tény, hogya cseh·morva szer vezet kialaku· 

láss éVItizedekkel elözte meg a magyar szervezete· 

kel. Az is tény, hogy a cseh·morva .atyafiak vezetőit 

szénioroknak hívták, leg[Öbb szervük a kistanacs = 
senatus. Idézi Dávid F erencünket is, aki -azt állítja, 

hogy az anyaszentegyház igazgatásában a "csehek
hez hajlánk". 

E kérdésnek bővebb felder ítése, a magyar re· 

formáció viszonya ·n, cseh egyházhoz, a jövő fel. ' 

adata. Már Tóth György szerette volna az unitárius 

egyházszervezet alapjait kikutatni, de ez nem S I· 

került neki a XVI . századra vonatkozólag. 

Miklós könyve megerősit bennünket abban a 

felfogáSban, hogy hol keresend"k . . o a lill egyhazszer-

v~zetünk alapjai és reméljük, ösztönzőleg fog hat

III abban az irányban, hogya lengyel-cseh.magyar 

egyházszervezcti kapcsolatok csakugyan feIderíttes
senek. Botár Imre. 

40 U. É . XXI. 8, 

H i r e k 
• 

Úr"acsorai kenyeret é~ bort adtak a pilnkö~lli 

iiIlHŰpl'" II Mi ,;>lzió il iI'!, 'l('lIlIJlomu I'í~.;';'l.él'e StÍlu/ur 

Júnn"uó ':!s Szm/lli j·11<,-;I,el· homorodalmús i !;'l"útma" 
1.:'1 ... ..;1'1. Peste ll llo!l,:'o'l-ó uSS1.onr CI; leány. Nemes tet
liik 1<'J;Ycu rnilulallllyiuuk tios'lilre bm,ditÓul. 

Il:i rlió kö1.,'eti.leUe is tentiszteletünket jilll tus 
hó H -Cll, ll. e. ~ ól'akor a K.,ohúry-ulcui temvloUl 
bp l, A szolgúllltol 1)(/", .. 6 Bé\a fiizcsgynrmati lel
kes 1. nfin végezle. 

..... · e1hi :jr~k hi ,\'(' ~lJk ~1.i ves fig~' ~lmét arra, hogy 
.In1l11l;; ho ).kulan c!<ak ll. C. 9 órakor tartunk is· 
t.elllisz tc!l'jC't II J(ohúry·uu'ui IC lllplom\)lIu. 

'L'1l11 6vzilró i!ilentis7.tclc.tet tartottunk a Ko· 
hiu·y ·uleni 11'l11plornuukhan júuill!i 7·é.1\, vaSÚrnn l), 
d. l'. !l ól'ukol', Szo lJtitlt. KCI'el.'i Cithor vallirslanító 
Iul 1,6,.", A1. iin u()pélyos i-:lcuti"ztclctel lll eg·e1~h.ö 
!rét ei I rni ll lk'u hitt:IIlC .. ~Ol)QI'llJall mcghll'lottuk 11 
vall(l.';yi'l.sgúk:ll .. 1':zckcH n" ('l,:'y!JÚ'I,kÖI' kc!w iselüi cl
utiki;llt:k M cg~·ldl1.küzségii t1k nc\'cJésiigy i bi'l.oIt.5á 
gÍLnak tagja i i~ rn cgje!C'utck. ÖI'\'enuetc..r; volt látui, 
hogy II s'I,iilők olYflu OI'l.Óp ,s'l.:'mmnl jdelllek meg fl 
"a lIiis" ii'..sgú kOIl, 

A MA V-teleJli Protestáns tem-plomban uni
rOll, július és IHlgU;;1.lu<t hÓlIilpok folyamán nem 
tllrlunk istentisztelet!.'t, 

A Dlllla -TiS7~"lm ellti unitárius egyh:íz.kör évi 
rendes közgyűlését 1942. június hó 19·én, pénteken 
d. u. 4 órakor ,tartja a pesl szent]őrinci unitárius 
templomban. Este 7 órakor i~tentisztelet alkalmá
val imadkozik es prédikál Biró Lajos hódmezőv!Í· 
sárhelyi lelkész. 

• 
lIi"'Ltalos órilk az Egyházi K öny vhí rhall és 

: :1 '1, Jrahnisszió llá L Az ]~gyhÍtzi Könyvtár és aZ' 
Iratnüss1.ió cwlún kö1.ös időben tm"tuHuk hi\'uta' 
los órúl, minden csiitöl'tököu d. u. 4-6, és mindcn 
\~a.sú n lllJ) ll, C, ]0-12, A kÖlIy"túl' és í ralmissúó 
hclyisBge II l\:e llÍll'y ;ul.ea 4, szúm alatt jobbra. :lZ 

első emelotcll V/l11. B cszel'czhetök az Ira hn iss1.ió· 
nfil !IZ öss'l,es egyházi könyvek. énckeskönY"ok és 
bibliúk, Könyvtflnlllk pedig l'endelkezésü l ídl az
llllilúrius iroclalom utún érdeklődő hiveinkuek, 

A legutóbbi Fütn uÍlcs jcgyzökőnyvcit llrcgkiil· 
tlöttók egyhúzközségii II khöz. Egyház]{öz'SégLilrk 
3'l.o1l lllgjai. kik 1.\ FőliHlÍlcs tagjai is, a Jelkészi 
irodíll1 (V,. Rohúr y-u, 4.) út"ehClik a jegyzőköny· 
vekot uzok í~l'íllHlk megtédlése ellenében, 

. Lelkészek n yári szabacIs liga. Egy!Hízközségiillk 
lclkéswi felvúltva szabudSlÍgra mennek" ]Jar(/bás 
Istv,úti lelkész jún ius hó 15· t ől 1I11gllszluS l · ig, 
Szellt. [ vállyi. Súndo l' ,'c'l.eIŐ lelkész 1111gusztus J - től 
szeptember l.ig, Kereki Glibi)!' vallústnuitó JelkCo:rz 
augusztus l-tól szeptemher ] .ig. 

A mag~'Hrkútl gyerllle knYlIraltlt t:is legna· 
gyob b suju;Íllltunk l't~ e1.eu II llyi.,"OIl c l kell. hogy 
1ll1l 1·ll(ljon. :E~lIl1ck, l'U'YOt!CIl okll éi;; ('gy ulla l lilii' 



• 

• 

!o=')"llrliZll W m'.. 110,10' 11 j \' lcnlc.,;:i hclY'l:dut'lI II Ma · 

IP"urkúloll 1 1~ llruló gy cnul>kck éld l.11cr.é..~öt HeUI 
lIiijuk lJi r,tosítoUul.lk. Az cgrhÍlzkÖ1..ség num 
n .... ·ú jtlw l g ll r lI1h'int. /lrrn . hogy :11. 61"hnczósi n o.
hb~'<iog('k iclcjébel1 r~'nll ak a\ I;'I i< Il uIkül tudj;;~ a. kg
"züksC.ltoscbh dQ!.Itoku! b izl osíluui. Természetesen 
mindannyiunknak 1I11~O'on fo~ hiúilyozni ll. nlin
dig ,· ítf{l111 és j M.szlÍ:dó l fnrkailólnígyú g~~c.rnl~ke~ 
i<CfCgC. \"i87.0Ilt nem lehet, ópell ezeket a Joolvugyu 
Jt~' c rJl1ek('k6t a ma i L'IjC'$CII bi'l.onrbllllU jö"öjit 
IIYllrallis "i"7.0u llIg"úgn innk - fclelösi<ógiink lu
d;d úbau - ki tenni. Még az t ii< Illrl;' kell emllta
uiink. hogy llYlualólc]l' l liillk épiile teit esetkgcs 
I'ziiks(-;,:-hcll a llwgw"ulJb nemze!.i órdck C' kll ck is ali. 
kell vetniink g könurc lI megtört,éH heL hogy cwkr e 
ndő tc küll.ell el II hlllÓ;;úg igón~'lw "Ci>zi nzoklü. 
Ezekr o nlll! il i n ükozásflU I l!fl II Iln:l k rcúlcn yóbon, 
hogy lL 111 1Ii h elp.c t lll'hczs{'gcit mi illi II lluyill II meg· 
\Ír Unk. kifejc~. ,· o II jövő n~' Íll"i 1l1l1g~T ft rkú t.í g~-e l" 
III CkHynl'1 lllat.:í:< ;;i kcl'{\ ir~llt.i b izal mu nkar, sz u
lőknek és gyol"llluk ckn uk jó 6); IUlsz nos idől öltést. 
kÍ\'Únuu k. . 

Iskol:is nü\-c lld ékeink ju tn lmllzást\. '1'udomá· 
súm hoztuk II -szülőkllek 6s iskolás gycnnckckuck 
cg~·~H·Úllt. hogy lIZ is kolni é,· '-égőn a. jó clőlllcn c
leHi és {'g~' h :iZllllk inhlf i b uzga lmuk nak mindcn 
tercll kifejezés t. ndó iskolils llö,'endé kcink közül 
cgy ueh úllyat jutalomb:1Jl r é;;zesít.ünk. Erre a. 
I:élna rcndclkl'z'-'sii l :ill az cgy házközségnck J ózan 
MiJdós püspök lÍr. a bllllapcsli cgyhilz,kö7..ség hosz... 
szú edizcdekl'!l itt yo lt Ic\késze Iliispökkó \'lÍ las7r 
túsu CS egyh:izkö7.súgiill khől "nló c llávoZÍlsa alkal 
milYIII a h OS!i'zlÍ. <széll es el'cdmé ll yckoon g tlz<lag 
lUuJlkú .... "ilga emlckérc létes ített ti l apja. M inI. ér
I('~iilf.ii!lk. illclékCi'll'k 11 h,'gki;7.c!('bbi na pokban 
hoznak dön!C;:zt chhen 117. iigyhell. A jn tal m:lzotta k 
névsorút ig~' InpulIk kiiwtkező szúmúbnll hozzuk 
Ily i I ":í llMS/lgra, 

l!:speres i "izsg:iIHt. il Butlapcsli Uuit:irius E,I:'Y
Inizközséghcll. l<:g~' h:í7.ll1l1.: föhal.ú,.:íga cg-y!J:hkö1. ... 
s,égii llkpt e:<p('!'l,,.i "i7.,.~úl:lt ItlÚ \,(l llc!CItC. A hm,;;zú 
é,' jjz{'{I f> hll út pii • .;piiki yizsgidal allll.t <illó cs ig-y 
Nt. 1\ k i'"últs.úgo!. ('ln'ző {'g'~' lf!lzköz$ég' 6'1\'1 61.It,'11 ju .... 
1I'1I16i1 d1to'l,ús!. .i~It'nl az új hl'l yzoct. A Du na -'!'i
szaill('llti Egyful'l.köl' CS \WI'CS.C, til', Ciiik i G;i bor és 
F crl!lICZ J 07..:<cI' ktiri jl'gy",ű j Úll iu;; hó 1I ,CH. ,'sii 
törlököu IlIrtoll:ík IlWg' nz 1'''I)CI'l's. i \·i 7~<; :.riila lol. Ez 
alkalomlllal ll. u, 6 ól'akol' isll'utisz!elclel tm·tot · 
tunk KohúrY-lI l l:ai h .' lHp lomunkha ll, iUelYl.'il e" pc' 
rc" afia momlolt h~zco\II'I, T~l t:' llli6zl f' l l, t IltiHl ki.i7.
!;yűlés volt. IHl' ly('n a hi",'k az Cspl'rL .... ii ltal fe l~ 
telt kél'dé"f'kl'" alllak vúla .. 7.I a z f'g~· hú7.kö7~ég éle
tére "aló fcl"i1ilgo~i\;i" k(o]1"II. 

"~s llcre~i \' h;s~;illlt I)uua\mllljun. A t1u uH IJa 
taji l~iIHYI'~yhúzkö7."l'lthL·1I jú nius hfl ..j· é n lal"loll. 
esperesi \' i 7~~j;dtlntol dl', CJoiil,.; (;ilhol' C"-Ilt..l't's. Az. 
isl.cllti"'ztl'le t"u t'sp,'n':< afja mondott. !t'l kl's ilö !Je. 
f<zCd1.'t a fi: ~t. l l t'l;yllit1,k(i7,<;';J,: hi\'ei llez, lI1lljd 11 7. 
i"tontis1Ael~t.c1. kö " ... lö kÜ'f-g'~' iili:sl'l\ M "t.:'yhúzköz
sé,; ÚJ.!T llÖntÜtl. 110J.(')' a SZÓ I·"11IlyegY!llizköz.scgi 
lIIiuö:;ég hul~'elt 11 lHHtnl'est i l·gy húz kö7 .... ég leá uy-

('g'yh:hki'z l:'é J,:', 'kéllt kí\'{'n lovli hh Cini IIlindnd.lig. 
J1lÍ~ kcllőkC])C1I 1H ~'1:t' lI CIII t'1'&'<Öf lik, . \ délutúni is
tcntisz tole tcn FereHez J úz"cr kii7.wmti mi"S7.i ói . 
le.lk ész. köri jcgY7.{i ntyún!.:riu m ond ott. imút. ~;z 
:likalommnl t:u·totUtk Ht~'g nz i!<kolál' gyermekek 
ntllásvi'l..sgájÍlt is , ml'iye\l 11 7. eg~'h ilzkör n('v~lé8-
iig~' i hizottsllgltnuk kéjlvi!Jc le túhen F er<JJ!cz Jómcf 
:l fia c luökölf. 

A H elmi Oáslllir 1li\Jlhtkör ~ !lZ }':gylni7. i Ze

IIckn r júuius lui IS·ú n, d, u. 7 órakor II Kohúry. 

ukni lcmplombnn é"1I1I7.úrÓ le mpl omi iinncpClyl 

lal· t , me lycll hihJiát lIlag ~·lll·il7. S,;wI11-!ni IJ yi . Sún 

dor \'cwtö!clkész él; :l Z eg'yhú'l, i 7.(>1\eKI1I" le;o; 'ú .. ú 
lIcsse ;iittékin·(t! , .:\'l ilHlcll bi7,olm~' al fcll'mclő leS7, 

ez az iinuo()ség is, min t a Wllbi ha!Soll!ó. Garaucill 

elTO II towreplűk c(hligi nHU\kú~sága. 

l..cll,észi Nl'ugdij Alulml !iZ a labbi szives ado· 
mányok folytak be május h ó 3l·ig: özv, dr. Nyirő 

Gézáné 2, Bajcsy Istvó,nné 6.'10. l{atollu Sámuel 1 , 
Bácsy: J.?ániellO. id. Rédigcr Béla 1, B oncza Ferenc 
5, Biró J ózsef l, Doczy Dezső 10, dr, SUt'ányi Ede 
7.50, Tibody Gyula l , Pál! Maria 1, dr. Havas Béla 
100 pcngő, összesen 145 pengő 90' fillér. ZSigmond 
Lőrinc pénztáros. Isten áldása legyen m inden ada
kozón, 

Ar-.'YA KöNYV' UEJEGyztSEK iUAJ US 
10 . .lUNIUS IO-ig. Keresdcltük : Fiilöll Elek és 
K övh' Róz;;a unitál'iusok - fló~Íi(l. lEleI/w - GOIU

OOE; S!llItlor és _AlUlrtissi J uu liúnua u niláriul$ok 

(DUutlIHl lnj) _ P(íf- A'u l (IS ~llirtoll unit. c..<; F odor 

Vcronikn l:cf. _ Má rlo//-, .lJiluil y - Dömötör 
G~'öJ'j;~' 6,.<; H oc/deU "lIna u lli t :i r iu8ok - 0 10(1, 

J udit _ Schndllcr Lajos I·Cf. ef' I'at,/onuloy Id a 

unit, _ Ida, f{t/l fllin _ '1'6111 J:)('; III' ;; uHit. cos Z:s iO
mO/kI 1\lúri l1 ref. _ D';' I/.('Ii, P dc/', Mil .. 16s -

Ilcvii 'g~' Cl' ilH' J,:.ét. T$h.'1I hŰfl l!~l',<; lí!dá "H le-gycll n 

súilŐKön 65 a g~' lll' I~le kek(!H c J,:' y adln !. 

.Hazllss:igut ki.ilüUck: 1,;,~i,qmo /ld i G&lu ref. és 
OrliZú,f1 l\OIHl 1I11i~, _ N(illl/ (Íu Al1~ .. t OS Ko~'úcs 

Vi/111 ft 1Il1i lú ri ill:iok ~ Prc lw :; i/,: Kúrohl r , l\<l lli, és 
.Be/'ci -i\l'argit Ilni!. _ l :.: t (JlI. k i ii:;.szeköti II szÍ\'c, 

ker. úldja meg (I. kötött frigycket. 
Tcmettük: JJenc(h '''" Gy u ln 20. T e/kelJ' E1II6 

69., dr. Cl<OJ/lQ/' Bclillll\ ~z. IJcíCl<i i\!úl'iil ;.\.1 éves 
tt}.. .. IYt! rciuktlt. l oStclI [IlIjUlI u('kik cseudCri nyugal

mat. IIc kiillk ,·ig;u'iz tal ilil!. Eml ókiikcf :.:zc rctcttel 

Örízzíik. 

A :U5. sz. ..János Zsij:lllond" IIl1it:irius ~ser

kCSZCSHllllluuk régi Y{lgy:'t lm:iIHl k IllCg\'Ullí;;íttiSÍlt 

\TeHe te r vhe: En/él/lben va lú tili'OI·ozil",t. .-\ nwi 11(" 

hól. gazd:l "ú;;i \' illl!;'h:m ell!w k 1I11'g'\'lllósihislI 1':;
lI Yeb"C~1I {öh h nkadiil ylm ü tközik. mini eddi!,;', do 

(t lJ."upnl lJunllll'sl\ok.s{lgu {\ .. S7.t'r\'uw ' r estiiIcic 

• 



llwgk ii7.l1 a 1 " ll'lHt~O' l')hlJ 11kndilll?o! il;. H ill'illily Istentiszteleti sorrend júJius hónapban: 
idökcl éli il tk i..:: llZ ii l'ök fi li UdlOrozik. Ilike! II hal - . 
hlllHllnn l1CI1l)',cli élei ..:zil1niu'll nkanw k füfiof.:l .. á 
ncvclni. D o C)'.ekCll ft}liil ct:y crdélyi túi)orozú:'l(m 

al1ny i ÓbllÓIlYOOIl , ' UI1 111. ifjl'Uluk r&:;ze, leslil('g, Icl 
kilcg CcJiillii l. megiSlIlcri IHlzi111k [cf,:'lizclJb és leg
rOl1lanfikllsahh ,. időkét: Er(lélyl - s millllczck 

cg0;z életére ·kihnlil$l<UI lesznek, 

A hílJoro~.;'l!1 mcg\'ultJsítústl igcn s!"llyOS, fele

lósscg1.eJjcs. ,,/Igy és I1ché--" feladat cló itllít.ia 11 
\'c~,clöségcl, les~,j ozt :l~,Ol1hl1Tl Il~.é.rt is, hogy I'tnlel 

len ('!I,I/ ulli/(Írius cserl.:éliz sc nJfll'mfjon iIIholl. Ar. 
hogy vIllakinek II sziiloi Hom hírjúk fizetni a, la
borozlÍs i költsegeket, uem lehet. nkadbh', Unihí 

ri us ifjllil1król wm szó. I1Z ö .iö"öjílkről, unól , 
hogy egy cgú,«Z óleb'o l(i hnló szép é.lrnényol,ben 

gllZ{ing táhol'o'l.úst tllllJl1 llk mil1tlcnki nck hizlo,sí

l/lni. A f~pal J>/lI'11I1Cfl l1oksúg/t ós SZCl'vczö'l 'esti i
Jeténok mi nden Il1sjl1, n s;"ülők Il1cgho;"nnlc min
dell ÚJ dozl1l.ot, {Ic mcg kell lJlo;"dllln i ok azon un i
UU'ius tc!ó!t"éreinklJlek is, Ilkik nem tartoznak ;;;';'.0' 

rosa n II cS/lj)'lt h M., hogr lehetövé Ichc!*.iiik a túbo
ro;,Jt!ó!t a'l.Ok rés;,,érc j~. Ilkiknck ól sor" kevcsclJh 

anyagi lehetőséget juttatott. Aki teh,H t.eheti. fe
dezze. ha e511k rószben is, ~7,cgény és arrn rÍlsz.o

rult IInitÍlriu!'l cserk6sziinknck 1áborozilsi dijÍlL 
Remóljük. hogy mindcn c;;crkószt. s ikc riil iáhorbn 

"inni s annak rcmcllyéhel1. hogy majd crcdmé

n~'('khc ll gazdag és !".zép túhorozÍlsról s:dunolhat 
ho II ('slq)at - kívitl1unk . ligy a P at'allc!ó!Jlok!ó!:í g 
nak, mini 'millde n c!ó!erkésznck "JO JlfUN[{AT"! 

(O. V. Á.) 

Nlisúivelscgi hirek. A'J)I'i li,~ 'Hi 20-dn mef)for
fol/. Irijz!l.IJlillJsiinl,: l/fl/úrozrr /fl .~zf' r it" 1lfUmi dr. 
1;; n 11 e Ili n óIJ('rI1Ié, p ii 11 ld; .~ ri i Mti.,.io. 'emM /,'ez('
Irtc Nö.~zü!)(' I .~é.flih!1.; " I. fl 1) '11 V IÍ?! 1J I Ié/csl/. Sze
!J é /l.~J.~OI'N1Í. lÍr1lff, 1)(/1I.IJ l/IIdilÍrvn /(,rínJJ!ly('rm.e/w/~ 
/onilfo/(hárn, (1)('/1;1,'111'1('8011)(1. fl. U. 111ária fJ.lJrJmszii~ 
I<Hú r,~".~rJllol), ?I!(hodu,r/III n xzékelll fulu ,~i. It'álmo l~ 
/rmílf(tllÍsám ( srírllOfJ<íl'f(i 1lél)rői,~ /wlo). Ezh/eig ez 

-
UNITARIUS ÉRTESíTÖ 

Fel.16s szerkersztö ; Szent-Ivényl Séndor 
Felel6s klado; Ferericz Jozsef 

Szerk.sztöség és klad6hlvatal 

l!!Iudapest, V., Kohliry-utca 4. Telefon 117-929. 

Megjelenik minden h6 15-én. 
EI6fjz.e lh i dij egy évre 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti UniUtius Egyházközség 

A lap elfogad •• a etöflzeté sre kötelez, 

H O L llle!rJ~ l ~.~ I hQlgMatol v'C. l I .'1>1'0 6"bu 

A) Templomokban; I 
V., Koháry-utca 4. . . , 5. ", d, e. 9. Szent· Iványi S. 

• • 12,26 • Kereki Gabor • 
Missú6 l'láz , l 

• 

IX" Högyetl E,-u. 3. 5 d,e. IO dr. Csiki Gábor 
12. 19, • .. .. • • Ferencz Józse! 

26 .. .. • • • • c) Vidék : d.e. iO Kereki Gábor 
Dunapataj 5, 19 " • d. u.3 • • , • • • • . . . • • • • évre 160 I . (/ :tWllrf,~1 ' .. (Ip/ImI". A rJ rJII!.; a 1wtcs l vé

r einket, oki Id/di. r/(Iokoué/~ (I )jemes cé/m, né/wi 
/,:(~dves /elS l v(-rii/IJ.:, leúlIJjlli?k ú/do/t clltlJkí~ lell,J
'vczdő;ic cmléhéllck. 

Arm kér;iük oz l v ti n A I" 11 - II c l' ti c IJ ;-
z o t t lj á fl r (I, fldllkoZók(/{, IWNY (I. ?IJJál'i, hónapok-

1'(1, is ;1/UasHík cl odomú11ynilwI, NöszövcllSéuihJk 
wJllz!.á rcíba. A 1/CllfJZ IJe,~zcrzélSe láe v aló t,c/dulc/
l el J.:ömlJJítiin /~ oz EfJyltdz mUlI/ajjáu, IUt ő,~zi be
IizcrzésJ'C nyár 'vétJéli 1'C IUlc/kczésre áll bizonyos 
ö'~'~z.e!J o !Jlnl1uí.zinm sz(Ímál'(f,. AUfJu szfusi v. SZ(:Ji 

femberi, SZámU1!~:b(ln 'IIYu!Jlázzu/~ ez évi (t({(lko-
zói ll l~ (u/omál/uoi'. 

A Buda Jlesti Egy h:'azközsé.g Vezetösége fel
flj<ÍlIlo/t(l (I, Nő,~zöv('t séfl l/Ck, hotJ!J Jl!o.f!yorkúlon 
a.rm v (lló 1('k.it/ICUcI, "o!w (/ !wenllekllyuraflol<isl 
nem ~'ik('rii l megoldani0!.: u It i I, (i r i 1t lj "i l! f' k 
JI. lj fl J' n I ci. s á t szcr vezze 11/{'!J. Nőriilbclől 20-30 
d!m dll ,'(l)lde/l.:czés re 4 neUJY hclyisélJbell: Ebből 2 
női, 2 férfi. szob(ít ,'elldCZlIénk be. 1'ur;sla iuéll:l}rk
/lel,; lelcl 1Jl{!1} II beremlczó, Erre való l ('ki"lrlld, 
I/Z lÍra/wi i s cl/llek 1IIcofelclefőcn sZ(lbjdk mefl, 
l'h~J>; hrílds 1 p, Jht löbb no))m veui v alctki inénlJ
vr, 'IH/!IlI l/alJ:lJobb cRal<íd /lyam/, 'lÍlIY lIupi 80 f., 
,1ym'llwknc"- 00 I, H a /'ctJflcfi,-ül IJ/du.llk fJomlo:;
/'-oelni, 11lJ.IJ krí/l(1 40 I .. {(lj 30 f., lea, 20 f., CII./.:or ó 
k(' //.:lJéJ' nélk ül . .A k crlln' lt I.cr/l/rlt zöhl,wJockből 'lili .. 
,~árolni Ir'he/, s fl. kOIlY/1(!. ,,~' J'cwldkczélS /'c áll. A 
küzellJc I/. I c IIŐ 1}l!I/(f/;gWfJf' /I rit li:czh el 111'''- (t, /I !}W/'II
{rik. .A jó, f,.i,~.~ ' '1IU1!J}Jur!clÍli for/'IÍ.~ 'v íz 6IJ (;lSel/llr,~ 
"'ö'/'II,lJezet vlh'j{t (/, lly(//'IrfÓkol .• /PI(J lllkc2/1; Ichl' l: 
U'nil(Í1'i'/l,~ SZÖI)('I,wl{l, V., /{o/llirY- II. J. I , p, élj fl lcl
kés&i irQ(/ábrl1l, ( Kolt/íl'Y- II . .f. II. 1'111, 1'('1: ,'l17- 529:) 

• 
Utánaküldés kizárva! 

Uj eim: 

• 

NY0111UOII Ma t~ Em6 könyvJlyomdájában, Budapest, VIII., lóllIel-ulca ti l. _ Telefon : l-392- 59, 

, 

• 
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