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A kolozsvári Unitárius Nőszövetség elnöke, a tőbb lelkész nemzedé· 
ket atyailag fő]nevelő , néhai Csifó Salamon teológiai tanár özvegye, 
annyi árva, elhagyatott lélek partfogója, a legszeretőbb szívű nők 

egyike távozott el sorainkból halálával. A haloltas háznál, melyet 
hÖIl szeretett fiával, Csifó-Nagy László egyházi tit'kárral, annyi 
gonddal és fáradsággal rendezett be kényelmes, meleg otthonná, -
Szent-JIványi Sándor budapesti lelkész az alábbi búcsúszavakat mon
dotta el . 

.. tlog~' tudjuk búcsúztatni Öt. mikor egész 
lellüinkkel, minden kŐlulyünkkel marasztani , tá_ 
g,yunk! 

Hogy tudjuk utnalt indítani innen, mikor nél
I,üle értelmét lát-stik veszíteni ez a ház, meb'et - . 
otthonna Ö varázsolt! 

Uiszen egész é letében a részekmkók közé tar
lozoH. Az.ol, közé, akik ahol letelepednek, ott nem 
l ak n ak, hanem é ln ek, nem b e bittoroz
n II l" hanem b e t ö l t e n e k, s akilm ek egyszerű 
megjelenése il! e lég ahhoz, hogy :t legridegebb kőr
nyezet is barátságos OtthOllllá. " áljék. 

. l{i lUÓlá elfelejteni az Ö jós{tgos lényét, amint 
1l1llUlel~ sziih:séget észre vesz, m.inden hiányt ki(ló-
101, muu.lcnre gondol, semmit el nem felejt! 

. "fogy .ludnók elfelejteni mindenkiért dobogó 
~z l vet:. amlllt övéinek I'özvetlcn körén tül is, lri
artulö szeretette l s l egyőzhetetlen fáradozással fut, 
szala,d rolwnol,. ismerőSÖk. elhagyott-ak és á rváI, 
dolgaban eg;yarállt. 

.. lIog~' t ud nám elfelejteni én is a. sok .. többi" 
kozt csa l, ezt az egyet, ezt a. " lÍ ratlanul jött anyai 
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gondoskodást. mellyel a. tengeren-túlról jött., idegen 
világból, idegen világba. szakadt, előtte ismeretlen 
fia.tal asszonyt egyedüh'alóságából magához ölelte. 
hontalanból h azntérővé tette, s elhagyott anyja 
helyett any jává lett ~Iete fogytáig! 

S most mégis ez a· CSUI),,, jóság, ez a mindig 
szerető szív okoz fájdalmat nekünk. Az fakaszt 
szemünkböl kÖIUlyet, a kinck egész élete könnyek 
Wrlésében telt el. Tá.vozásával most Ö maga rom
bolja össze ezt a fészket, a mit pedig olyan nagy 
S7.eretettel és akaraterö,rel é l)ített fel nemrég. 

Egyszer már álltrun így mellette, Összeomlo.~t 
fészkének romjai felett. Igaz, hogy akkor nem Ot 
sirattok, _ Ö siratott. Siratta. azt II férfit, akivel 
első fészkét rakt-a, akineJ< Ö volt mindene, s aki 
nóll<iil _ úgy érezte - Őmaga IleIll lehet sellun.i, 
S akit mégis elszakitott tőle a. ludáJ. 

Fecskékröl tudjuk, hog)' lerombolt .f észkül, he
lyét kétségbeesett szárnYCStll)!wdással újra és újra 
fe lkeresih. Régen áll már új, máshelyt rakolt 
ftiszkük de a lerombolt régillcz mégis mindegyre . " 
visszatél'llek. Ugy Játszik, bűvös erejük " un az elso 
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feszel.ben tölWtt ídőlmc";, magát a részl.et leront
JJatják, de a boldog órák \"ar:l?'Su él tovább s lIem 
hagy feledni, , . "" 

Vele i!:i így \'olt. Először azt IlIttul;;: nem eli 
hU. liésőbb , idői, !Ilultin-nl, hogy itt közben új 
részl<et. ralwU, reméltii!" hog)' az e lső fészl(ct, :IZ 

összcom lotl:al, már-már elfeledte. i\lost lá.t,juh, 
hog~' mind II lu)tszer rO!:iSzul ítéltünk. Erőseb~ \"~It 
benne :~ szeretet fin irÍlnt, sem hogy akkor meg lit 
hagyhatta volna, - s gyengébb ,:olt a szi~~," hogy
sem ezt. a I,ót fés7..c1, kÖloÖttí Imlalos vergodcst el
bírta \"oluII, 

Mert a,zt. :~ rti.gi fészket soha cgy percig is el 
lIem feledte, Milwr láthd, Ilaponlu~nt tett, káh'á
riÍls útját a temetőbe, mikor hallottu I., hogy itUton 
sem nyugoszik cl, emlél.el, kísértő" r~:iát b?iij,~i 
m:I!,'1lköré, s :~ helyrehozhatatlan mlertJen gyotro
dilc tudtuk múr, hogy szh'e, mint a fészke rom
jain vergődő mll/lár, nyugtot nem tulál, - amíg 
új fészl.ct lIem rakhat ismét, a-zzal, akit Ilárjá,u1 
rendelt uz Isten, 

S most elment. lfigyjétek cl, hogy fészket rak
lI.i lllont el most is, új fészket, a harmadikat és 
cb'yúttal az utolsót: - túl a földi téreken, 307, öröl.· 
kérvalóság honúban. Ott, ahol többé már egy fésze" 
scm omlik össze, mert nIÍnden fészek végleges és 
örök Ott, ahol már senki sem sir. senk.i sem dide
reg, ahol nincsenel. árvái, és nincsenel, hajléktala
nol, sem, nl,ikre gondoskodó szívének ezerszer ál· 

duLt gondjiit. kit.eritse, Ot.t, ahol lsten hatalmas 
tenyerében 11'/. egymfl,.o; rat.alálás boldog Ilihegésével 
ül meg minden fll'szekre lelt madár, 

, i\liér~ tartózt.atllók hát vl .. sza. ebben 30- boldog 
szarnya}a..;bal\ ? Tuduunk keU elfelejteni a magunk 
,'~sz~esegt)~, h?lon', ~'1, fi boldogsága teljessé legyen. 
Ebbol ,a .~azbol III:\nyo7.l\i fog, s C'L a. fészek hideg 
lesz nelkule - egy ideig. De :'i ll a. fészek, amit fi 
épített, s . :~7.ért éllített. hogy ha. ma jd Ö elmegy, 
al. kor IS feszek legyen, melegítsen, ó"jon és erőssé 
tegyen, S egyszer majd ismét benépesü! ez a ré
wroh, megleli]( újra. dallal, ne\'etéssel, tartalonunal, 
élettel, - hiszen azért fészek. Vigasztaljon minket 
ez a jÖ"elu]ő s á ld j ul, az eltávozott, örök feszkére 
talált fészelcral,ót. Amen". 

Temetése" február 4-ikén, csütörtökön ""folyt le 
Kolozsvárt. A gyász háznál Szent-Iványi Sá,.ndor 
budapesti vezetö-IeUtész, a régi kollégium Ú. n. 
"Hall-termében" Józan Miklós püspök, dr. Gelei 
J ózsef egy. tanár, fögondllok, Vajna Lajosné, br. 
Diószeghy Ilona és egy menekült diák, a sírnál 
ismét Szent-Iványi Sándor búcsúztatták. 

Fián, Csifó-Nagy László egyházi titkáron kí
vül, kiterjedt rokonság gyászolja halálát, köztük 
árkosi Veress Gábor, az IBUSZ vezérigazgatója és 
árkosi Veress Pál egyetemi tanár afiai is. Nyugod
jék csendesen! J ótetteinek hosszú sora túléli öt s 
emlékezni és követni tanít. 

Egyházközségünk szétszakítása * 
(Hozzászólások.) 

l. 

Rövid hozzászólás 
Az Unitárius Értesítő januári számában olvas

tam Kelemell Béla. gondnok afiának igen 'érde
kes fejtegetését arról, hogy "Szabad-é kettészakí
tani a budapesti eb"Yhúzl<i;zstSget?" Ez a kérdés 
mintegy másfél évtizede kavarja, nyugtalanítja a 
budapesti hivek lelki életét s most már valóban 
megérett arra, hogy egyszersmindenkorra lekerül
jön napirendről. Hivalottabb ember nem is kísé
relhelte volna meg ennek a nagyhorderejű, de lé
nyegében a háttér félhomályában lappangó problé
mának a megviJágításat, mint éppen Iielemen &Ia, 
llki II llUdupcsti eklézsia gondnoka és a l\lis.<;zióház 
Bi7.olLo;.ágúnal, is hlgju. Tömörebben, világosabban 
valóban nem is lehetett volna a kevésbbé tájéko
zott illelékesek és hivek elött a kérdést minden 
vonalkoz.;'taában megismertetni. Irásában nem szó-

• A:-. egyháY.kÖzségUnk létét érintő e:-.en nagyoll 

ls IdőszerU ké rd63he:-. idön;;tt(U sorrendben az alábi:J1 

~J:revételek (;l·;u' :-.tek he. Az ItA. közölte.ken kivüli ujabb 

hou .fui.Zóllu\okal jövö 8Úl.nHlIlkoon közöljük - hely, 

szilke miatt. SzerkesztO. 
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nokol, 3Z érzelmi szempontokra sem helyez külö
nösebb súlyt, annál erősebbek, kétségbevonhatat
lanul bizonyítóbbak a logikus gondolatsorba fog-
lalt érvek, melyekkel feltárja a vallásközönségünk 
nagy nyilvánossága elött, hogy mi6rt fog~alt .. e~
hangú hat.ározatt{tl a buda.ll~ti egy~a~~~,7,seg 
Ilfcsbitériun1l\ és l.ö7,gyülése :í.Jlasf. eldezsmJunak 
szétdarabolílsa ellen. Ez a cikk tehát nem Kelelllen 
Béla egyéni véleménye, halle~l a legilletékeseb~ 
tényczől(, sőt mondhatjuk n-z,l IS: hogy .. iL . ~udalles,ti 
IIl1itáriusok egyöntetű vélemenyenek ~omor rormu~ 
ba öntött !dfejezője. Nekem tehát, aki ebben a ha
tározathozatalban magam is résztvettem, eh~ez a 
cikkhez hozz.álennivalóm nincs, annR;k mmdc"~l 
állítását vallom és minden sorát ősz,i~~e meg?yo
"d' s, '"cm alá. Van ennek a taJekoztatonak zoese... , . t' 

mégis egy olyan rendk ívül ~rtek~s Jelleg~e ess~gc, 
mely hozzászólásra kés:t;~t es ,m,lIlteg~ kote~.ez;"leg 
arra indít, hogy l,ülün IS feihivJam ra- iL konde
mény fig')"ehl1ét.: II lárgyilagos~:i~,. Iga~, hOg~ 
Kelemen Blilu, mjul, gondnok eklC'J:sluJu, ~lIllt e~)-
h ," " 'amícsos e""'ptemes egyháza. e rdellemek kell.a..· , .. 
viseletében bcs71:1, JIlégis:\ legteljesebb e Ismcrcs 
illeti. hogy szószóló hi\"utÍl .... illllll, lelkiism~r~tes ~e
töltóse Itözben sohasem tévedt rá iL szemelYI tekin
telek vjcim'alis v:'!gány:li r!l. Annál nagyobb érdem 



" , , 

ez, mert hiszen ll. multban a váltók enn~ a ,ké r
désnek minden állomásán erre voltak ":ánYltv~. 
Világosan kifejezve :. nem . tud~lk. (YL~ az eletbeva
góan lényeges ))I"öblemát. h7.~~t ev a.att scm meg
oldani m ert mimlen l.erv vltt&.Ja megr ekedt a sze.. 
mélyi 'szempontol{ hoJt,~·úgÍln.?'úlI .. A hozo~t h~tá~o. 
zal ok csak ideiglenes Jcllegu, felmegoldasokig JU
tottak, mert a tárgyilagosság vQnaláról lesiklol-

lak. . k " Kelemen Béla afia cikkeben nem csa erve-
ket ismertet, hanem - és ez nagyon fontos -
utat mulat, megm utatja. 1)éldalldóull az egyetlen 
utat melyen eljuthntullk eJlnek a nyugtalanító kér· 
dés~ek a \'égleges megoldílSl-ÜI07u Valóban, amikor 
egy nagymultú egyházközségnek életérdekéröl. s 
ezen keresztül anyaszentegyházunk egyetemes cel
kitüzéseinek kötelező szolgálatáról van szó, nagy 
tévedés vohm bárki részérő l is, tisZf.t11l személyi el
foguUságból, mellé l, szernllontol,ra al,árcsak hivat
kozni is. 

Kövessük a megmutatott szép példát, mert -
amint a mult szomorú tapasztnlata i is intenek -
nehéz feladatunkat, melyennek a bonyolult ügy· 
nek a végleges elil1tézésében mindnyájunkra vár, 
csak így tudjuk a köz érdekének legmegfelelöbben, 
közmegnyugvásra megoldani. 

ll" 

Győrfy István 
presbiter. 

"Szabad.e sl.étszakítani a budapesti 
egyházközséget til 

Kelemen Béla, a budapesti egyházközség ezidő
szerinti vagyonkezelő gondnoka jónak látta fenti 
eimen az "Unitárius Értesítő" 1943. jan. 15-ilii szá
mában egy cikket írni. 

Szándékát tiszteletben tartva, én jónak látom 
kapcsolatosan az alábbi megjegyzést tenni: 

1. Az ügy már megjárta az egyházalkotmá
nyunkban előírt utakat és minden pro és con tra 
ad.atával döntés re éretten főhatóságunk előtt fek
szik, Főhatóságunk bölcsesége az összes számba
vehető ~zempontok figyelembevételével bizonyára 
meg fogJa találni a helyes megoldás módját. Fölös
leges lehat nyugtalankodni! 

, 2. ~el~es, ha a kérdésben eikkírással is egész
seges kozveleményt igyekszünk teremteni. Ez azon-
ban csak úgy " h t"" I h "" .. er e o e, a a kerdesre vonatkozó 
osszes adatokat és 'I I d"" vá . . , mer ege en o szempontokat nyil-
bá ~~g ~Ie ~rJuk. Különben az egyoldalúság hi
haja a e~un~ es az ellentt'lleket nem áthidaljuk 

nem meg Jobban eiméi 't "ük' • 
3N ' YlJ. 
. em Illik gyanus'ta . . . tula 'd 'ta' . I nl es romboio szándékot 

van.J Onl ul valakinek azért, mert más nézeten 

4 A ikk' 6' 
Ház inté"': BiZ~~~ ~egbe,eSült tagja a Misszió 
házunk g nak 18, mely Anyaszentegy
cikkíró ~~:~~i:á~yoSan. végzi kötelességét. Igy 
okirat I . a . tudnia. kellene, hogy van egy 

, me y a MISSZiÓ Ház épUletének haszonélve. 

zetét a benne lévő inlézményc-kkel együtt I' d 
. I t ti ""I A e l ege

n,lt.IC ; enu . nYllszentegyházullk számiIru bizto_ 
SltJ~. gy tehát az n?m egy olyan "idegen tula', 
don, mely,. "az ~Iapltók által bármikor m' .J_ 
holnapra ehd~geOlLhető" és Igy n'm b;~' atal'OI 

I k 
,.. ...... ony an 

a a~. ra. ep~tet~,' blz.onytal~n ~élo~at szolgáló egy_ 
házi mtezmeny , milyenneK eikkiró atyankf' 
állítja. la azt 

5" AI eikkirk6nda~, ki j~lell volt azon a gyülé. 
s~ná' bme y~1l a er cs a MISSzió Ház Intéző Bizott
sag an targyaltatott s az egyhangú határo ath 

" I á"á z oz magda IlS IOZ~ J ruit, tudnia kellene azt is, hogya 
gon o at, anu cllen most hadakozik, hogy t. i. Bu
da~sten a többi. felekezetek példájá.ra az óriasi 
t~rulet~e való tekmt7tte~ egy, új egyháZközség ala
kittassek, nem a MISSZiÓ Haz BizottságátÓJ. ha
nem egyházi főhatóságunk alkotmányos vélemé
n;vcző szerveitől indult ki. A Mi~ió Ház Bizolt
sag.a csak azl tette, hogy az alapitóknak az alapító 
levcl.~.? lefektete~t sz.ándé~á.~ i~yekezett törvényes 
eszkozokkcl megvedem a clkku'o szándéká.val szem
ben, aki ellentétben azzal a határozattal, amelyet a 
Misszió Ház Bizottságában ő is magáévá tett az 
alapítványt eredeti rendeltetésétöl akarta clv~nni 
s a Misszió Há.z..at . a budapesti egyházközségbe 
akarta beleolvasztam. Nem kelJ nagy jogászi ta
len tum annak belátására, högy egy alapítványnak 
eredeti rendcltetésétöl való elvonása annak elvesz
tését jelentené. 

6. Vannak, akik szeretik a budapesti egyház
községet annyira, mint a ci"kkiró' sokat dolgoztak 
és áldoztak érte, szellemileg és' anyagilag is jól 
megalapozták azt még mielőtt cikkíró atyánkfia 
Budapestre került volna, és még sem látják annak 
megöletését abban, ha Budapesten l sten segitségé· 
vel mellette még egy új egyházkőzség alaku\. Sőt, 

nagy szétszórtságunkban az intenzivebb és felelős
ségteljesebb munka feltételét látják benne ők is, 
mint főhatósagunk alkotmanyos tényezői, akik a 
tervet felvetették. Az élet parancsának tettek ele
get a többi felekezetek is, amikol' nemcsak a na
gyobb vnrosokban , de a nagyobb falvakban is 
minél több önáUó egyházközségbe igyekeztek hivei
ket beszervezni. A kálvintéri református egyház
község nem vált életképtelenné azáltal, hogy rajta 
kivül Budapcsten fokozatosan közel húsz önálló 
református egyházközség alakult s a kolozsvári 
farkasutcai sem azáltal, hogy mellette még nyolc 
önálló egyházközséget szerveztek. Sőt, mtenziveb
bé és eredményesebbé vált a nltUlka mindkét he· 
lyen, minden vonalon. Ezért vannak ma !lZ uni
lariusok között is olyan sokan, akik ezt mond, 
ják: annak örvendenék, ha nem két, hanem tizen
két ullitarius egyházközség lenne Budapesten. 

Egyoldal ú hangulalkeltés helyett bízzuk kü
lönben a dolgot egyházi főhutósligunk bölcses.segé
rc, mely előtt i\.Z - amint emHtém - minden pro 
és contra adatil.Val döntésl'c é retlen fekszik. 

U. 1';. XXI I. 2. 

Dr. Csikj O:íbor 
esperes. 
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Válasz dr. Csiki Gábor megjegyzései re 

Az Unitárius É::rtesítö január havi szá~b~n 

k " "It. cikkemmel, minden " II )'ugtnlallkodas l ~ 
ozo • ." k"" - d ket ko 

hangulut keltési szrul~ék". IIclku. j~ (Y/'Cr e . ro ': 
"álltam Szolgúlni. Targyllagos ma.r~dt~, ~ze c 
Iyeskedés nú' il ül. A nyilvánosság elo~t ls.~e~elt~n 
nem kivántam c kérdéssel foglalk~zfll. E~obbl cik· 
kemben az ügy érdemére vonabkozolag mmdent el
mondottam. És ha mégis szót kérek, teszem ezt 
azért, mert a Misszió Ház lelkésze,nek fenti ,meg: 
jegyzései helyesbítésr~ szorulna~,. eppen a l eny~g 
tekintetében. Hat, ammt éppen o Igen gyakran es 
előszeretettel mondani szokta: "tölts iink tiszta bort 

'
- b .. II IlO m f a . 

Kezdem a töltést a cikkének 4. pontjában kö
zölt megjegyzésével. A Misszió Ház ingatlanának 
telekkönyvi tulajdonosa a Brit és Külföldi-, vala
mint az Amerikai Unitárius Társulat. A t ula jdon
jog t elekköllyvilc.g sem az Un.itá~ius Egyház., s~m 
pedig más természetes vagy Jogi sze~ély J8,vara 
korlátoz\-s nincs. Afelett tehát az emhtett Tarsu
Jatok a tulajdonost megillető összes jogokat: ela
dás, elajándékozás, megterhelés stb. minden korlá
tozás n~Hkül gyakorolhatják. A2. e lidegenítési s tb. 
jogok gyakorlását nem korlátQ7.Za az említett szer
ződés sem, mely a vagyonjQgi kérdés tárgyában 
létrejött, s amelyre a cikkében is hivatkozás törté
nik. Ebben a többek között arról is szó van, hogy 
eladús, elidegenítés esetén a befolyó vételár mikép
pen osztatik meg a tulajdonos Társulatok és 82 

Egyház között. Igaz tehát az, amit a cikkemben 
írtam, a cikkíró fölé.nyeskedő megjegyzésével szem
ben is, nevezetesen az, hogy a "Misszió Ház egy 
idegen tulajdQut képező ingatlanra a lapított egy
házi intézmény, amely ingallan a tulajdonosQk ál
tal maról-holnapra elidegeníthető" ... Erről a t e
lekköny,'böl és az említett szerződésbő! is bárki -
igy a cikke7.Ő is! - meggyöződhetik. 

ad. 5. pont. H ogy az egyházközség megoszta
sának a kérdése nem a misszíóházi bizottságtól 
ered, igen jól tudom. Ezt sehol nem is állítottam. 
Ez a kérdés majdnem egyidős a Misszió Ház ala
pításaval. Napirendre került ez már a harmincas 
évek elején is. Az egyházközség akkori bölcs veze· 
tőségének, keblitanácsának és nem utolsó sorban 
néhai dr. Tóth György akkori vagyQnkezelő gond
nok előrelátó, megfontolt, erélyes állásfoglalásá
nak köszönhető, hogy a terv akkor sem válhatQtt 
valóra. 

Igaz az, hogyamisszióházi bizottság a mult 
évben foglalkozott a l\lisszi6 IIÍtz )térdésé\'el. A 
gyűlésen tényleg jelen voltam, de ott a budapesti 
e.gyhúzkÖ"t.ség kett.eosztúsÍl nak kérdése határozat 
tárgyát nem képezte. H a a kérdés ilyen vonatko
zásban is határozat tárgyává tétetett volna, min· 
denesetre tiltakoztam volna ellene. 

Sem a megjegyzés tárgya.vá tett cikkemben, 
sem pedig a Főhatósiaghoz intézett beadványokban 

U. E_ XXLL Z. 

~~SS:iÓ Ház és.le~készének .és a budapesti egyház
kozsegbe - szo SUlCS. IgeniS a mai tarthatatlan és 
sok feIreertésre alkalmat adó helyzet rnegszünte
tése végett szorgalmaztam és SZOrgalmazom a 
Misszió Ház és lelkészének és a budapesti egyház-

. község viszonYának az egyházközség területén a 
vallásos és hitélet terén ' kifejtendő ténykedése te
kintetében - sza.batos rendezését, szerves bekap_ 
csolásál - anélkiil azonban, hogy ezáltal "az ala
pitványt eredeti rendeltetésétől elvonni" akarnám. 
Hiszen cikkem utolsóelőtti bekezdésében reámula
tok arra a nemes és Szép missziós munkára, ame
lyet célul tüztek ki az alapitók is. Olvassa el barki 
Parker Marian, az Amerikai Unitárius Társulat 
titkárának Csiki atyánkfiához intézett és Boston
ba n 1929. május hó 22-én írt levelének 1--4 . pl)nt
jait, ahol a Misszió Ház feladata szabatosan meg
határQzá.gt nyert és mindjárt megállapíthatja, hogy 
a fennebb említett viszony szabályozasa nemhogy 
veszélyeztetné az alapitók célkilüzésének elérését, 
hanem azt hivatva volna szolgaln i. De szolgálná 
az egyetemes egyházi érdekeket is, mert ezáltal 
kiküszöbölhetők volnának azok a kell emetlímségek, 
amelyek sajnos, a multban is éppen e kérdés ren
dezetlen volta miatt - előfordultak. 

ad. 6. Nem értem, hQgy a misszióházi lelkész, 
úgyis mint esperes, ki ellen veszi védelembe aZQ
kat az egyházukat szerető férfiakat, akik "sokat 
dolgoztak és áldoztak érte, szell,emile~ .~s a~ya~i: 
lag is jól megalapozták azt, meg mielott cikklro 
atyánkfia (már mint én) Budapestre került ,volna". 
Hiszen cikkemben éppen arra mutatok ra, hogy 
az egyházközséget a nagynevű elődök több, mint 

50 éves szorgalmas, önzetlen munkája, áldozat.os 
kötelességteljesítése hívta életre, fejleszt~tte,. biZ
tQsitotta annak fennmaradását és ellenáilo ,~epe~
ségét bárhonnan jövŐ áramlatokkal. sz~mben . ~~a
sok érdemeit nem szoktam magam )avara n~gt.áz
latni! A példaadást azonban szerény tehets~~e~
hez képest 'követni megkísérlem . És elsőrendu .. ~~
telességemnek tartom legalább azt, .amit a~ ~lo?ok 
reánk hagytak, jó sáfárként, Isten segitsegevel 

megőrizni. 

Különben is e kérdésben első sorban v~le
ményt nyilvánítani hivatott törvényes sz.ervek, Igy 
az egyházközség kebli t-anÍlcss, valammt anna~ 
közgyűlése egyhangú határozattal ell entm~ndoit az 

- - k ' minden Ilyen ten ' egyhúzközség megosztasana es , . ' 
ellen élesen tilta kozott. Sajnos, az ~aP.I.to~ ms.r 
mind eltávoztak, és azok, aki-k az egyhazkozseg feJ; 
lesztésén az elmult évtizedekben sokat ~ol~~~~at_ 
_ már igen kevesen vannalc Igy hát a mar . 
kozott egyházközségi szervek mellett csak a~.ra ~I,: 
vatkozom, hogy az egyház!tör mindkét felugye ~ 

, .., . d ' ' r om gondJIO 
g ond I101m és az egyhazlwzseg mUl . III _'" _ _.osztásl cn ku, határozottan állust fogla lna l, a Ille 
, 'el ,sZem.bell . . k ha egy-

Azt hiszem mindnyájan szeretnen, k -, t 
' . D csa ce-

házközségeink száma szaporodnck. e f I d t nk 
ké))C..'! eg~házk~zség:k alkotása .~ch~t s';:;:sz~~ t íi~ 
nem pedig az cletkepes cgyházkozseg . 



án nl'. CgylHJzközségck szumÍ\nuk növelése, 
!la, csup . . "l ' d k'be . ás nem egészen VIIagos ce er e e ll . 
vagy Am Ca'lvin téri példára való hivatkozásnál .nem 
h II athat juk cl azonban azt, hogya budapestI. ~~
fa gátus egyházközségek lélekszáma külön-kilian i:r

;'OOO-13.000, és R: összes cgyIHizk?Zség~k c~y 
b I -t' " egy házmegyeI. II l1wtnult cgl'scges \ ezete:; 

(
Ut a lICSs; allltt. Tehát ft szétdarabolás helyett kő
eSP'~k" a szétdarabolás kérd ésében azt a sor rell

veSSlI . . . k" t 
d t amelyet a reformátusok IS bizonyara . ove.-
t:k: szaporít suk It léleksz(ullol és ll,'L !lllyngl felte
t I ket teremt'siink mcg olyan mertékben, hogy 
;61 ~képeS egyházközségek életrehívása biztosítta~
.. ' d " l t cs "k E r re a IlItlllkí,r:~ rogjunlt nnll nyuJan {eze . 
~:n~t_\'áJlhOz \'el.\,c, szo rgn lnms m~lIká~ral te~elllt
" k meg az új egyházközségek felteleleit: a 12,000 

:::itirius lell,et. és a szükséges all)ragi feltételeket. 
Ezt II eélt khríUlht szolgálni megelőző cik " em is , 

És végezet.ül: így állván a dolog, m~ért kellet.t 
a :M.issziö Ház lelkészének tárgyilagO$ ~Jkkemre, ~ 
fentiek ismeretében az "illik" és "tUtlUllI lu' lIene 
oly gyakori használatával olyan fö léuyes hangú 
JI1egj~gy:r.ésel, lwl \'iÍ lll"wlllja ?! . . 

A válnszadást El türelmes olvasora bizom, 
Kelemen Héln . 

Templomi ünnepélyek 
Debrecenben 

A debreceni unitarius templomban F erenez J ó
zsef lelkész minden hónapban ünnepélyt. rendez. Az 
elsö ünnepélyt január 17-én d, u. tartottak s a hí
vek és érdeklődök megtöltötték a kis templomot. 
A januári ünnepélyen El budapesti Dávid Ferenc 
Egylet működött közre, Fercncz Jözsef lelkész imá
ja és üdvözlő szavai után dr, b:u'o Dániel Gábor el
nök, felügyelő gondnok mondott megnyitót, mely
ben a régebbi idők egyik nagy világi unitárius ve
zető emberének Petric lll~vich lIo l'\'il t h Ferencnek, 
1700-ban Allologia (i' rntrulU Unitllriorum c, mun
káját, tanításat ál!itotla követendő például htlll
gatósaga elé. Dr. Csiki Gábol' esperes: "A , rallás
sutbadság tör\'énybeilüati'islI." c, előadásában Já
nos ZSigmond és Dávid Fercnc szellemi arcképét 
rajzolta. meg, s munkásságukat ismertette érdek
lödő hallgatósága előtt. I'alll) Evikc és Boér Gizi 
tanulók verseket szavaltak köztük Mester Lajos 
presb~ter, városi törvŐnyh~tósági bizottsági tag: 
"FOhusz'.'. c. szép költeményét. 

. Az. unn?pélyrŐl a két debreceni helyi lapban 
szep meltatas jelent meg, meJy az ünnepélyt s az 
o~t .elha~gzott ,gondolatokat a város nagy közőn
segevel IS megismertette, 

A legközelebbi debreceni templomi ünnepélyen 
februá: 21-én délután 5 Órakor S:wlga. Ferenc bu
dapesli vallastanitó lelkész imádkozik Ferencz 
József lelk' ·t' , Ján esz ~egnyl ,o~ mond, dr. Abrudbillyai 

.. ol:! kolozsvári teolÓgLUI akadémiai dékán tart 
eloadásl s szu vala tok egészitk ki II müsort. F , J . 

A Diák Foto bajtárs i szolgálata 
F Úlly l,é!leZÜ L C{lIIyok ~ Fiú!'! Levcll lél<. ('set 

kíl."zek. Dill!(old 
Olvastátok·e néhány héttel ezelőtt egyik bu

dapesti napilapunkhall egy hajai hölgy levelét, 
melyben felhlvlÍSt inLézetL a fényképező ifjúság. 
h~z? Azt írta ~bben a levélben, hogy nyáron egy 
kl~ eldugott. szekely fa~uban felvételt készitett egy 
szekely csaladról. A kepet azután elküldte a csa
ládfőnek, Szilveszter Mózesnek, aki azóta valahol 
Oroszországban harcol s ott van vele, mint leO'drá. 
gábh ereklye, kis családjának fényképe. "Lehet-c 
kint harcoló honvédnck nagyobb örömet szerezni, 
mint ha elküldjük neki családtagjai képét?" _ 
kérdezi a levél lróju és felszólítja a magyar fény
képező ifjúsagot, hogy készitsen minél nagyobb 
számban ilyen felvételekel. 

Nos hát n Diák Foto felszólít benneteket, hogy 
fényképezőgépeiteket állitsátok be e nemes cél 
szolgálatába is ős fé nyl,épezzétel, le azoknak a har. 
coló honvédeknek családtagjait, kik Olyan szegé
nyek, hogy szakfényképészhez melmi nem tudnak, 
vagy olyan eldugott helyen élnek, ahova szakféllY' 
képész nem jut el s ajándékozzátok meg őket 1- 1 
ilyen képpel, hogy elküldhessék azt messze idegen
be, A bennünket védő hősök, ha elül a harc zaja, 
elövehetik ezeket, a nekik oly kedves személyeket 
ábrázoló kepeket és az orosz tél dermesztő hide
gében is érezhetik néhány pillanatra II családi tíi?;
hely melegét. 

Bajtársi Szolgálalt~nk pályázatot hirdet ! l{ét 
képet készítsetek minden fe lvélelröl. Az egyiket 
ajándékozzátok oda a harcoló honvéd csalitdjának, 
a másikat pedig küldjétek be szerkesztőségünkbe. 
Ez utóbbi há tiapjára írjátok fel a csalitdfő nevét, 
itthoni eimét és tábori postája számát, Aki folyó 
év novmeber hó l-ig a legtöbb ilyen képet küldi be, 
az elnyer i a Diák l<~oto Ba j túrsi Serlegét, a helye
zettek pedig fényképészeti szukeszközöket, szak
könyveket kapna.k nemes munkájuk jutalmáuL Ok
levelet minden résztvevő ltap , Az okleveleket az is
kola igazgatójána'k, csel'kész, vagy levcnteparancs
nokának küldjük el. 

J ó munkát ! 
n r. lJatlll,s Fel'ene főszerkesztő. 

A Konferenciás Tábor 

TÉLI KONFERENCIÁJA 
1943. március hó 20, 21 , 25, 

(Koháry-u. 4.) 

Tárgy : 

Unitárius misszió 
a történelmi időkben 

U, F.. X:X II , 2, 



Hirek 
f\ IlAZ/\ÉUT. S7..nbó Jen ő leugerész gépiizem

n~zetii alyállllfia januá r 22·é ll , luuliszolgálaiba n, 
lcngere ... z h Ö)<i i halá l t hall. Emlélu:t, i"zereteU el meg-

íír izziik 

lb . (·"IJCr('.; i \'iz!iI.:'Ílló"zél!, fi dUllaliszamenti 
egyhazkörben, az alábbi időpon tokball tartja meg 
évi, s7.okúso$ vizsgálatait: PestszenUörincen feb
nlár 28·án, Dunapata,ion március 2J-én, Hódmező· 
v:isárhelycll, Orosházán és Szegeden aprilis ll-en 
és az utána következő napokon, Dehl'ccenben má
jus 2-án, J{ocsordon mAjus 3- 4-éll, Dévavá nyan 
május 5- G-un, Füzcsgyarmaton május 7- 9-én, 
Budapesten majus lG-án, Polgárdiban június 3-an. 
Kívánatos, hogyavizsgálószéki kisz,aJlásokkal kap
csolatosan a gyülekezetekben ünnepély is tart tus
sék, melynek rendjén megemlékezés . történjék az 
1568. évi tordai országgyíílés 375. évfordulójáról s 
31'ról a munkáról és történelmi nevezetességről, 

mely minket llllitá r illsokal ezen évforduló emléke
zetéhez fliz. 

ISlUETELTEN K.tUJ ÜK előfi~,ej ö illl,et és min
dcn I.:OOvcs a fi át) hOb,), unitárius \"aUású. fronlon 
l évő Itatonáink tábori posta. s~.álllát lupull.l, szer

keszlőségtÍ\'el közölni szl\leskedjenel.:. Szeretllől.:, 

ha, sonlinkImi minden unitárius honvédet felkeres
!letuénk. 

CSf~KliEN:BS POSTAUTALVANYON solc

~zor tÍ rlm ... .i11. be olyan IJém.kü ldemtÍny egyházl.özsé
giillk eimére, melyen a rendeltetése nincsen felfün

tetl'e. Ezért a l,ölIy, 'elésllél zava rok támadha tnak 
l{tÍrjük kedves atyánkfiát., hogy minden bekü ldött 
]lénz rendeltetését },;özölni szíveskedjenek. Egy ház
ltii ... .ségiinl;: cseld{szúmlitjánul, száma 30.400. 

RÁDIÓ közvetíti istentisztele t"ülll.:et a Kohár;y
utcai templomból má rcius hó 7-én d. e. 9 órako r. A 
s'I,Qlgálatot Szolga }~erene vaLlást.'mító le ll,é$z 
,'egri. 

Rádió közvetitette istentiszteletünket a Ko
háry-utcai templomból február hó 14-én. A szolgá
latot Szent-Ivanyi Sándor vezető lelkesz vegezte. 

}[ely l·eigazit~\$. Mult havi .számunkból kima
:.adt, hogya janUár 10·i közgyüles eredményes és 
onzetlen munkássága elismeréseként tiszteletbeli 
k:bli t~n~cs?ssá vruaszlotta Kisgyörg~ Sándor tör
venysze~ bIró nfiát. Midön készséggel teszünk ele. 
get a hmny póllasának tb. presbiter afiát szeretet
tel köszöntjük és további munkájára Isten áldását 
kérjük. 

Kisgyörgy ~Ia főmérnök kebli tanácsos nfiát 
egyházkőzségUnk Kebli Talláe~a, jalmar 2-an tur
tott üIésén, az adóügyek előadójává kérte fel, néhai 
J "szió János aria utódakénl. MUllkássagarn a mi 
egy Istenünk áldó.&át kérjük. 

u. E. XXlI. t. 

.. ~.tú.r Imre tanár, kebli tanácsos aíiát eg ház-
kozségunk KebU Ta . ..' y , .. nacsa, Janu r 8-an tartott ülé-
sen a Konyvtar és I ratmisszió Bizottság I 'k' , 
] 't f l ' enoeve 
{er e ' e, nehai dr. Zsukó Andor utóduként E l 
kalomból szeretettel köszönI," k' . z a -u es munkásság,' ca 
Isten áldását kérjük. 

1"{lIri Kilroly abrudbán . I lk' I h' , . . . "... yal e esz Ivtak meg 
II hivek Ürmos kozseg lelki 1""" 1 veze oJeu, a Brassóba 
eltávozott Fekete Lajos utÓdjául Szeretettel " d 
vözöljük. . II . 

l~~ke~e L;~jos ~rmösi. lelkészt htvták meg a 

b,ra.ssól hIvek Kovacs LaJOS eSperes ulódaként. Ál. 
lasat a mult hetekben foglalta el É I ' k " , . .. . r o: es, Ja mun· 
ká~, kivá lo prédikátor és iró személyében meltó 
utód folytatja elődje magveteset. Szeretettel üdvö-
zöljük. ' -

AnYllköny, ' j bejegyzések jauwir hó l-től, feb
ruúr hó 10-ig. Keresdeltük : Pentek Sándor és 
Adorjáni Juliánna unitáriusok - Margit, Piroska. 
- Vass Miklós és Nemet Eszter unitáriusok _ 

Miklós. - Gyerő Dávid és Barát Margit unitáriu
sok - Csaba, István. - Fülöp Elek es Kövér Róza 
unitáriusok - Magda. - Rétyi Miklós és Zsig
mond Erzsébet unitáriusok (Kecskemét) - Ibolya. 
- Csézár Lajos es Sárdi Mária unitáriusok -
Margit. - Dr. Szén Ernő unitárius és Babits El· 

vira r. kat. - András. - Szilágyi András unita
rius és Lóránt Gizella r. kat. - Sándor. - Török· 
falvi Gyula r. kat. és köröspataki Kiss Laura uni

tárius - Sarolta, Irén, Margit - nevü gyermekét. 
A mi egy Istenünk áldása legyen a szülőkön es az 
ujszülötteken. 

Házassúgot kötöttek: Mátyás Dénes gyári 
munkás r. kat. es Varga Zsuzsánna unitárius. A 
mi egy Istenünk áldása legyen rajtu.lc 

Temettük : J akab Jenő asztalos segéd 20, -
dr. Barabássy Istvan ny. kuriai bíró 63, - Deme· 
tel' Mózes (Somlószöllős) 2 - éves atyánkfiait. A 
mi egy Istenünk adjon csendes pihenést az elköl· 

. tözötteknek, vigasztalódást az itt maradottaknak. 
Emiékü],et szeretettel Örizzük. 

KOS7,orum eg\'áltás eimen özv. Pantrásovich 
Imréné _ Bölöni Vilmos lelkész temetése alkal
múból _ 10 pengőt egyhúzközsegütlk péllztál'ába, 

jótékony alapra befizetett. 
A Dávid J<~erolle Egylet rendezésében a néhni 

Boros György volt püspök emlékére tartandó ün
Ilep - az előadó kérésére _ később közlendö időben 
fog megtartatni. fl. közgyűlést azonban február 19-
én d. u. 5 órakor a Misszióház gyülekezeti tenné
ben megtartjuk. 



t"elké rés. Volt. O!3ztltlytársaimat, akik Székely-

l ,." 
az Unitárius Gimnáziumban, az 1932-keresz II I 

3 
. kaJai évben - velem cgyiltt. - végeztek, sze-

3 . IS 

relettel k~rem, hogy címüket velem közölni szíves

kedjenek. Szolga Ferenc unitá.rius lelkész, Buda

pest, V., Koháry-u. 4. 

l 'iSzlligaroll, mÍlrcius h,ó 7-én d. u. 4 órakor Ül'

csoraosztással egybekötött is tentiszteletet tar
va " 
tunk. A szolgálatot Ferencz József lelkész végzI. 

K érjiik azon kedves atyankfiait, kiknek kór

házaink ban frontan megsebesült, unitárius vallá sú 
rokona, vagy ismerőse va n, hogy szerkesztőségün k

kel közölni szíveskedjenek sebesült alyánfi~i kór
hazi címét. Lelkészeink fcl szeretnék keresni őket, 

~ogy ft nehéz napokban .vigaszt nyujthassanak. 

A Butlal)(~s ti Dá,·id Ferenc Egylet 1943. feb

ruár 19-én, pénteken d. u. 5 órakor a Misszió H áz 

gyülekezeti termében, IX., Hőgycs-u. 3. sz. alatt 
évi rendes közgyűlést tart, a kiküldött meghívó 

szerinti tárgysorozattai. _ . . - --
- Lelkészi Nyugdíjula l)ra. az alábbi szíves ado

mányok folytak be január hó folyamán: Borsos 

Zoltánné 20 P., Tóth S á.ndor (Aszód ) 100 P. , Haek

ler Artur <1 P ., Székely Fe renc 2 P. , K lein Géza 

10 P ., Valentin Józsefné 1 P., Robonyi Piroska 3 
P., dr. Surányi Ede 10 P .. Ujvá ri L ászló 1.50 P ., 

Zsigmond pénztáros. I s ten á ldása legyen az ada

ka rokon. 

Az Ullit·árius Nöszövetség hálásan köszöni és 

ezúton nyugtázza a kanicsonyi akeiója részére kül

dött ruhanemüeket, természetbeni adományokat, 

valamint műsoros cslünkön fel á llított büIfénk ré

szére felajánlott élelmiszereket. P a pirhiány miatt 

nem áll módunkban fel~orolni va lamennyi nemes
lelkű adakozót, oly sokan volta k, akik megértő tá

mogatásukkal lehetővé tették szegényeink megse· 

gítését. A melegszivíi gyermekeknek köszönjük a 
játékokat, melyeket oly sZÍvescn hoztak és juttat
lak szegénYSOrsú testvéreiknck. A segé lyezésre be
gyült ÖSszes adomány : 2.982 P 6] fillér , a kará
csonyi vásar és mŰSOr jövedelme 647 P . 75 f iller. 
A"/. alábbiakban nyugtázzuk a befoly t szíves pé n"/.
adomanyokat: dr. Suranyi Edc 50.- P., dr. Ma
tol~y Györgyné 30.- P, dr. v. · Fábry Dániel. d,". 
Szasz Anna, Ranzcnhoffer Hugó és Henrik, v. Koz
ma Ferenc, dr . Ma tola y Györgyné, v. dr. Szinte Jú 

~OS, Havas Jcnöné, dr. Halász János 20- 20 .- P., 
l". Benczédy László, Magyal· Prot. Nök Szövet-

segc, Fercnc Jgnú cne , dr. Veress Púl né, [<Icin Gé
záné. Gyarmnthy JSlvánné, I<cszler B/Há nó, Réd i
gcr Károly, Várad y Kálmán né, dr. l<á.lnoki K iss 
Jenő, d,·. Gál J cnő , Elckes Endre, özv. Raduly Já
nosné, dl". Sirnándy Tamás, d r. Merész Károlyné, 
v. Gidó Béláné 10- 10.- P., Fodor Béla 7._ P. , 

Fodor Árpád. Hol16sy F ilep Piroska. Simdor Livia, 
Kisgyörgy Sándor, özv. Kálnoki Kiss J enőné 5- 5 
P. , özv . . Sá my L ás"/.lóné, Ujváry László 2- 2.- P., 
Weisz Simdol" és Fnzakas Julianna 1- 1.- P . 

ő,w. Sc hoy i':l' lI ő né l'/i c,,/1.lú\\ja :\0 P .. E"g-!.'l 
(l ~· ÜI·I,C\·d ,i! :Hi P .. P :Uhlky !<'Nt'lll·m' 2:\ P ,. l'húri 
Lúszló 2""2 .P., Fid.H"Y I '~ll (· . /11'. SI'h ir rl'l· E rll(}né. Si -
111011 ),tihúl~· PÚl. Fon\! 1~ 1"l1iill C , "II a\·;I$. ·.Tel\ünl-. 
1{\·1t-111 l' 1I Hé.l:1, l\lato\n~' C: rőrg- ~· I I{o. P ÚI·to...:; \ 7\',·a. 

{ho~ Súml0'·II('. kii !,iis i Rigmoml S:·,ndo,·. Sehwi\\\· 
ltL/"l' Tn1l"l'tI ':. Hlltll'l· l\I\réH l' I'f; fédCl. ·IRrSZ H'I' .. 

DTI,:de,rlsh{lIlqlé, Abt'llIlbú l\ ~' :li 'l.olillll. li'f'h'ki 

ZoILi"I :.lU- 20 P .. v. Y ':ltlad y Albf'trtllé 19 P .. Szent
I"únyi StIlHlo.l·, lk1l1.l"w R ó.lúné, K c lt'm CII 8 <"1l1 do1", 
D<ÍlLil~ l A \·011116. "F'(,1"l'llCZ~' f:-;tvil nn t} I:I- ]i) P .. H é· 

lh.'J"\' Íl1"Y H ll:,rÓtl l', St'he l!l'el· Mi k l ú~ , Ki 1"id y l;; \"II ő· 

\Ié, 'I'ürük )i'c\·ell (' . Székel :. Uélu. Szil úg ~'i T ibomé. 
Klopft\l' Súlldol'm'. i f j. Csi:t.nm di ll. F e l·ene. y. ·F e

reuc i MÚ,l"tOllnö, AIIOII YIllU<:, )f{l l6 n yomda. Tr:;,·ai 

Erv inné, v. LÚ1.JÍ1I· ,Hmos, Sim,ind y 'l'lI1nás. kál

noki K iss J CoI\(). (i :U ,Tenő. F.l e.kes E nd fl'. őz,' . R ú

dul~' SilllOf; IH~ , ' l'o\l1pa T,il r . " . Mit 1"k F m."cn!.:, 
P orcw i nővé rek. 'l \ábol"o5$)' JímQ-nil, 81;'

kcl r l~" Il , U<ll"abús J slnín né, Ol"h:íll Nng .\· 

JÓ1.&:' rU Ó, Ö1,\·. 13ok,·o<:$ JÓ1..scrné. P{lk<>~· 

Lajos, ,JÓi'JUIl ),I iklós-né.., Öz\'. 'rólh R Íl rolYll é, D i

Ill ·hl.v :\ l úzc.s ué . ih·,\'. AJHln·,sovics llUré-ué. n ~·ö rlh· 

J, ... I\·(III, Sülő N:I;r.\' ]~ú_-;z l ó 1té . n OI'O'lS SÚ1Hlo1". P I·· 
IJe.l"ffy .Iúlill, I\l' l"f'~Ö ,rói',",cf.I':lö~1 Ts t vitn, ,J tÍw II 

Dc·/,...;ő, Ki~s Púlll(o, Si'.('nl -h'ílll~-i S{lIulMl1é, \ .. 
G y ubl~' '!'ihol· 10- ..10 P .. Fodor B 6111. Hld·fld i - i 
P .. Alh(\rL .1(!H o ~né. l\fút<- T,ltjo". K,idíll· fo' f'1"I'III' 

fH i P. P (lrlo-.. ~:-; igmollcL P élNfI"y Am w . Alhel"f Jú· 
lI o-';' lI é, Ö'l \ '. Polgíu· Lipó t IIé , Polg;'1 1" -;\fll1":!i.I , iiz'··. 
kidlloki ·Ki~ ,. ,] e llö\l ;},Ki.:-;gyö rg- .... 8 /\ ndOl". l\"l"f'ki 
G(dU)1·. G:í]:; i'~'C ~ ' ;:: lIlilll.é. FI'köte 'l.ollilll , L:·I~zlú 
J Ú,ao.:;. J"<" l"t'll(' .Jó/~ .. (' fll é, K oltni HI'l1ÖII";. 

H orh:ío; ll·lItH, B ot/u· f11l1·(\ Ki .. g yiirgy Aron. :d t:1Í 
Ko \·úl'''' .J tn .. !'!". li'OIIOI· !.ú ..... ,..I ó, 1,\,I.:.;r ... ~gh r ~ill \t lUl·. 

" 
I,ÜI·i lll· /' I ){' II~"", tl'l lntl.t'''-I'Y L Ú"'i',lú. :Rart h1~ L ;lj l "III·. 

1.fok..,ú ll .\· i G~· u];·, né . j\l ik i r,lljo~, Szentgriirl-!") i 
Ft' l·t · II I'. Ko \·ít c...:; l\ ;'d111 il1l1ll,. H plul Aurél . ) [ il1:' b · 
H.u dol r II~. '1'0 ll":l· h II li lll' 1"1111'., l rc'.I-;" cclii.o: Sl, i 1i·1 )"( Ini'. 
i\l"lIj()l"():-; "1\1 ihitl y. O ról" Mi.klól' lIé, G('rgely TlOlw , 
'1'Oflll\·u y "\)011101-:0:0:, lW:$(,l1yői lk"I'lI yő i Zs.ig"\llOl1 d. 

K.·Úl1I I1 II'I' ,Jú'l...,cl"llé, Lül"illf'z p rd 5- :; P. 

U , • XV" " • ,."._ ....... . ~. 
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Istentiszteleti sorrend március hónapban' • 

II O L I lIeJYlk) ll"l)' I 
n~nnn ~ 1 .lJ." 

8%Olg~!ato' v~g.! 

A) Templomokban; 
V., Koháry-utca 4. • • • 

Rendes istenIiszielei R 7 d. e. 9 Szolga Ferenc 

" 
14, 21 • • Barabás Islván 

" 
• • 15 • • Kereki Gábor 

• " 
28 • • Szent- Iványi S. 

IfjlÍ$ági istentisztele ! 7, 14,28 • • Kereki Gábor 

" • 21 
" • Szent- Iványi S. 

A Misszió Ház temp'o-
71415 dc1Q dr. Csiki Gábo rnában (IX. Hőgyes E.-u 3) , , I é$ 

" • 21, <8~, ll. 6 dr. Csik i Gábor 

B) Körzetekben : 
Máv telepi prOf. imaház 7 d.u. 4 Barabás István 

21 • • Kereki Gábor • " 
cl VIdék : 
Dunapataj ti. e. 10 

Szolga ferenc 
Unitárius templom 

'.1,15,2 1 és 
,I. II, 3 

Debrecen 
Unitárius templom 7 d. e. 10 ferellcz József 

" 
14 d. ti. 5 Ferencz József 

• 

I Ti szai'gar 

15 d. e. 10 Szent-Iványi S 
" 7 d. u. 4 Ferencz József 

-
• • • • Az (ffall'l/ zolt mII lokolI urnl!:sol'a oszlas . 

Megjelent -
Józan Miklós: 

, 

" 
ARATAS" 

c. 'könyve 

• I Ara: Fűzvel0' - ,kölvelS"- pengő I 
-

UNITARIUS ÉRTESiTÖ 
Fel.lös sz.rkesztö és kiadó: 

Szent-Iványi Sándor 

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
Budapes t , V. , KOháry-utca 4. Telefon 317-529, 

C •• kk. z.mlau.m : 30.400. 

"~~~~~~~~-Megjelenik minden hó 15 - én. 
Elöfizeté~i dij egy évre 5'- P . 

MEGnnn 

Szabédi László 
szerkesztésében jelenik 
meg a fiatal erdélyi irók 
f01vóirat:3a 

• 
Ara egész évre 15 • peng o 

MEGRENDELHET6 
A SZERKESZT6s ÉG 
ÚTJÁN. 

• 

Szent-Iványi Sándor 

, , 

8 888 I I e e 
c i m ű k v e. .. 

o n y 

Történetek az unitárius életből. 

Kapható a lelkészi hivatalban 
Koháry-utca 4. - Ára 4.50 P . 

• 

-
Utánaküldés kizárva! 

Uj eim: 

• 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 
A lap .'fogadása elöflzetésre kötelez. 

---=--c::::~~-,;;;-:,-;-=:-:.::...c:='=-=-'--'----------:-:--:::=-- _.-
Vlll'gylli'Jt Mlité Ernő k Öllyvnyomdája, Buda pest, VIrt .. József -utca 61. T elefon: 139- 259. 

, 
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