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legyen a budai 
l~Ü'Zú~Ü9'Ji ~o:e",~ .. tGk ~ t_ett 6<.<Úoi 

templom 
U...:ttWU4 te...rl-&_. 

]7; rdeklődéssel oh'nsfa m Gotllu r(l ZSig~I?Jld J!ün:~zteri osztí~lyt~níICSOS eikl,ét ,a budai .n~táriu:"1 

t . ' vonatkozólag. A k h 'ú!ó épl tcszmcrllok elgolldo lusal 'nemcsak a mindenna pi elet k l -
templom ,en eire •. . J ._... • . t t' t'J ' • " . érten, de egyúttal a s7.éIIc.rzek, nU1J( ,,.,.... Ig ugya ma-gyar , nu nt rt. pro es -:lns li I takUl' 
v~b gnih"'é t':'J'- ,',f:m u tntásokat jar t:n lma7.0ak l\Jugam részérő l 1t~hány egés7..ségügyi khlán a lomra n L'7.\ 'C 
te.., en IS r ee ' ''''' " . .•.. , J ' . ', szeretnék néhány megjegyzest: fU1. III. lIem a clld,hez, hanem aClIllI om torvC7.oseh07 •. 

A femplom k ülseje ne feje7.zon ki ridegsége.t é,.., Q Ib?járn~ 1(.?IIJ1yen ~le~l,ö7,eli!1het?,. nem pedi~ 

f
' tó 't elé.rhető legyen. A temlllom belseje, nagy~aga IS ZOl mt, barntg,llgos es ulntatot kelto 
arasz u on , .. J "At ' t ' JO' , 

r . "ba ,'onzóbbá teszi a hivek r lOS7.cre az lSfell bszte e -e... ernles7.6 es , ' 1 gossag, vagyiS a. nap-
ormllJII n , . . I f J J" JJ J tt bJ J J 't'" b ' li r bejutása kellő 1I1'&)'SÚgú, forma'Ju es meg e e oen c le yeze III II tO ( II Jan Jusson e, u gy-
~a ~~l tÁli ma.jdnem kúpr.íULt.os fé ny, sem IletJig \"íl.lamennyire bántó és esetleg bágyadtságm 
o~ í-Imosí ló' lI atItsú leg)'cn. A világitús :t sze:m egés7"ségé.Ile.lt é rdel.ében fontos sze.repet játszil,. 
:~n;kes kőn~' \' betüinek kiolvas{lsa" vng~ 3. ,jelzett. u:oltár ,!Számá nak könnyen fel!sme~ font?;' té
n:t'ező tii.jékozódiis s7.cmpontjából. A, s,7..oszel:b~n lmadkozo,_ vagy ,beszéde~ mon~o , lelkesz a~akJ'lUalt, 
főleg a rcilnak, 6zClncinek és arclrifejeusenek latasa megfelelo fonnu.ban az e r deklödest álla lldoan CelUl- CI 

tartja és la- figyelmet leköti. A mesterséges 'vilHgí tás Wc:í.r v illa nn yal, de gá73.a1 is az előbb e mlített 
körülményekre tekintetwi volna. bevezetendő. Bizo nyos színhati'lS h ozzájá.rul .a. templomi hangula thO'.l. 
Ezért a fa lak, anennyezet és >a·Z á.ltalúnos berend,ezés, bútorolt, padolt színe, vagy teritOk Színe mind 
hozzájárulnuk a. környezet hahíshoz. - A hang megértése, ~'ehát az ak usztika megfelelő volta nemcsak 
ébren tartju. a. fig)'elmel, h anem ].örutyűvé teszi fi hallottalmak felfogását. tGotltard cikkében említett 
szószék elhell'czés nemcsak testi fá.ra.dtság megkímélését, do egyútt:tl lelki ny ugalmat is hoz, h a mi II
den mesterItéIt fejta r tás és t.estrnozgús !llélkü1 lehet hallgatni fi, le llu}szt; és ráteldnteni a r CÍLra. A levegő 

tisztasága, jó szellőzéssel, egyitttal annak megfelelő hőmérsékleten tartása, tehá.t la fütés, szintén na
gyon fontos egészségügyi tényező. A templomban, ki.ilönÖsen tilen, a megfázás lehetősége lriküszőbö
lendő . A hömérsék és '1l levegő árnmlús :az egészségre, egyúttal a. kedély re is szerencsés esetben jó, 
máskülönben hátrán yos h atással ' '"<1 11 . A világítás, a szellőzés, fütés meUett a testi egészség, de egy
úttal fl. hangulat szemlloll tjából is épp olY".1 11 f ontos, mill t'aZ ü lőh e lyel{ helyes kiválaszt:á.s.'\. Nemesalt a, 
rövid, "ugy tíLl'ollátók részére megfelelő hely elfoglalása, de Cg)'llttul a p ndolOlak és székeknel{ a. mi-. . , . 
nősége is szerepet játszil, a templomban tartóí',ko dás a lltalmáva.l. ·Nemcsak a fejlődésben lévő gyer
me!tek te rmészetes iilőhclyzetbe juttatása. és gerincelferdülésre h a jlamosok veszélyeztetése kerülendő, 
de egyúttal 1\ felnőttek tesfmagasságáh oz és támnszlwdásához nu!r ten megfelelő, nem túl kényelmes 
és épl)Cu ezér t az álmosításra hajlamosító, de egyúttal ra csontrendsz.ernek kényelmetleJmé , 'á ló pad, 
iUletöleg ülőhely forma, gondosan megválnsztalldó.A Ibl bak elhelyezési lehetősége, az ii1öhely széles
sége, azután a pad, aszta l esetleges fiók, illetőleg táska , b önyv elhelyezése szintén megolda ndó h elyes 
módon. A padok közötti á.tjúró, ma.jd 11edig ~IZ Ur Asztaláho~ tör-ténő j árulás lalkalmával az a.sztaltér 
nagysága, hoza.á.férhetösége szintén meggondolús tárgyát képezik. 

" A padló bongása, azután a templom előtere, iIletőlega,jtaja előtt a lábbeli sártól, hótól meg-
szabadítása szintén fontos egészségügyi k övete.lm énl'. 

, A. gy6lé-sterem templom alatti elhelyezése jó megold/lS, sőt h'ogy d ohos levegő, nedves fa la it 
~ros klhatMa elkeriilhető legyen, a. gyűlés, illető leg a. tanácsterem a.latt Ilince építhetö. Ugyis a 
~el~ h~l~:zet h~ nl:lgá.val az óvóhel~'ek éllítéséllek szükségét. [gy tehá.t az egészségügy szempont
jáboi ezJ.ranyban lS lehetne megfelelő megoldásokat talá lni . 

. Amikor az ér7-ékszervek éS á ltalában a testnek bizonyos mértékű kényeimét tekintetbe kell 
venni, u gyllllaklmr szrunos ln Je ' Jek I . ' 't f . , tó" ' '. ' ~~ jCgC-'!zsege ellllo..ar ,a lelei, nyugalma.t a hanguln-t meb'1lyugvá~~t 
es b. kwánat.os áhítat f lm "" l ' 't " haih tósan e eru ese a. h elyesen kigondolt , célszerűen végreha j tott be-relldezéscldwl 

I~ lehet sZO,lgálni. J\lindenesetre az « nyugi körülményektől függ ezeknel< ~ kellő szÍtl\'ona lrn 
~: ese, d~~ ~genyes eszközökkel is, mindent el kell k ö,'eb ti a test és a. lélek él.ségéuek és ia lel

meger I e6enek céljából a remélhető templomlét.esités a lkalmá.val. 

DR. ZSAKO ISTVAN igazgató_főorvos . 

• 
Lapzártakor vettük a hírt h H 

templom é itbi: k"lt é" " o~y e n e s e y István dunapataji atyánkfia az épitendő budai 
közJ:légünkPt l, , o kS gel~e 300 P: t fizetett be egyházközséglink pénztárába. Dunapataji !cnnyegyház

agJama ez Irányban megnyil á It ál 
nyiünk szivét. Az adak , v nu dozatkészsége jóleső őrömmel tölti el vnlarneny-

__ . o.z6ra, valammt adOmányára- a mi egy Istenünk áldását kérjük. 
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Az ádámosi unitárius templom szentélyszéke a b d • 
... . M' b - u apesh .... emzetl uzeum an. 

Sokan !,l,om ismerik a budapesti Nemzeti 
Müzeum gyu]teményében azt az em1é'ket, azt a 
templomi padot,. melyet a rajta lévő egyik fel
irat mialt "Dávid F erenc padjának" neveznek 

A templomi pado t, helyesebben szentély
széket, 1909·ben szerezte vásárlás útján a bu
dapesti Nemzeti Múzeum, Adámos község uni
tárius templomából, az ugyanonnan \Származó 
'hires reneszánszkori festett, virágos mennye
zett~l együtt. A szakkörök figyelmét e templom 
művészettörténeli jelentőségére , Kelemen Lajos 
tőigazgató úr hívta fel először, aki 1894·rben fe
dezte fel az ádámosi emlékeket. 1896-ban cikket 
is írt a festett famennyezetrő1. Majd 1906-ban 
az Unitárius J{őz!őnyben (XIX. évf. Kolozsvár. 
Az ádámpsi templom és műemlékei) röviden a 
szentélyeket is leírja és mál' akkor megemlít i 
a pad háttámlájára irott, Dávid Ferencet emle
gető sorokat, Ettől [kezdve a kutatÓ'k figyelme 

.11em kerüli el ezt a számunkra különösen jelen
tős darabot. Szádeczkv Laios (Műtörténeti ta
nu.mányút. Erdélyi ,\IÜulJrn. 614-616. 1.), to
vábbá Ráth György (Az ipar'.uüvt:szet könyve 
II. 484. 1.) s végül Varju Elemér, a Nemzeti 
Múzeum igazgatója foglal'koúk tüzet~sen a pad 
ismertetésével. (Közlemények a Nemzett hIú
zeum Érem és Régiségtárából. Bp. lt.16. I. sz. 
27-29 1.) Kelemen Lajo.s figyel~m1Uel kisér i 
a szentélyszékkel foglalkozó szakirodalmat s 
1918-tóJ kezdve több helyütt r észben Ikorrigálja 
és saját véleményével egészíbi ki azt. (Az ádá
mosi rmennyezebfestmény és szentélyszék. Dol· 
gozatok az erdélyi Nemzeti Múzeum Érem és 
Régiségtárában. Kolozsvár 1918. 233-237, 1., 
254 256. L, Adámos és r égi emlékei. Magyar 
Nép VI . . évI. 1926. 449 451 l., Erdélyi műve.' 
s~etl emlékek a mohácsi vész korából. Pász.or
luz 1926. 399 1. ) 

Mindazonáita: 3, pad h.ittú!Jl'jájára véset t fs 
rajzolt !elirao~{. még végle -:resen most sem 0'- . 
dódtak meg. oj 

. A szent~l.ysz{;\t vagy ~ '.!l' · um, a temp:"m 
egylk legfontosabb bútordarabja. Rendszerint a 
szentély két oldalán szokott állni, s eleinte csak 
a kanonok számára készült, később pedig a 
keg~~k, céhbeliek, tanácsnokok és patrónu
~o~ ylohel'ye volt. A szentélypadok alakja, fe l
el?ltese szazadokon keresztül úgyszólván nem 
v.a~tozott. Meg\'cü mindig .a. pad magas háttám
lala, mennyezetes párkánnyal az ülŐ'helyek 
előlt pedig a térdeplő és a könyÖklő. Az idö:k lfo
~.aman r;supán a díszitések, faragások, bbera-

asok v~ltoztak, s ezeli'böl lehet a szentélyszé
kek kora~ és keletkezésének helyét megítélni. 

~ IllU pa~~nk eredetrleg egy 8 üléses Ikettős 
sz:ntelyszekbol és egy kisebb kétüléses papi
szeknek használt rész ből állt. Ezekből lU:a csak 

egy négyüléses részt állitottak k' ". ,. 
sen rongált darabot a Nemzeti M~' a t.ö.b~l .e:o
tárának raktárában őrzik. uzeum regIseg_ 

A múzeumban kiálUtott négyül' 
f~l~~k~pé.t ehelyütt tesszük. közzé elősz~:es pad 
[olottI kepek s a szentély s zék k·, ldal: A p~d 
1't tt k t " I e o an felal
l ~ eresz, ih to,;abba a könyöklőn átvetett 

szonY,eg, nem ozzatartozó darabok s !D.em Ad' _ 
mosrol származnak. A 'könyöklön átvetett ~ 
n~e~ .cs,upán ~ ~,rdélyi szentélyszékek. SZO~~~l 
dlszltesenek mód]at lII1utatja. 

. . Farago,tt pad~nk - felépítésében és díszé
ben -, a szas~ h3:tas. alatt kialakuU, erdélyi ma
gyar, tIpusl kepvlseh. Ez nyilvánul meg a hát
tamlat ~,~o~6 k~sk~ny ikeretelésben és általá
b~ a dís,~ l~es I?-er,tekletességében is·, A ,növényi 
d~sze~ el?ter~eJ utasa s 'a kedvelt ágracsavaro
do, k~szo ~e~,elsor s azok változatai ugyancsak 
ezt blZ0~YItJáIk. Padu,nkon alrukos dísz csupán 
egy helyutt fordul elő: egy sánkányfej a r3lk
tári darabok egyikén. Ugyancsak a raktári da
,.rabokon szerepel - a pad és papiszék oldalfalá
naJk belső r~szén - egy torn'ácos, lőréses to· 
ronr ~ar-a~vanya, amely valószínüleg magának 
az ádamosl templom tornyának másolata lehet. 
A levéldíszes faragványok lapos relieft echniká
ja, s a mélyített részek besötétítése, végül opa
dlUlk ,pártázat.án-ak fogsoros építészeti dísze, 
szentélyszékünk keletlkezésének idejét a 16. szá
zad elejére utaljáJc Kivételt jelent a szőnyeg~ 
gel takart könyöklő, amely későbbi kiegészítés. 
Mestere valamely névtelen erdélyi faragómű~ 
:vész lehetett. 

1vfielött padunknak sokat vitatott, s néhány· 
szor fél remagyarázott felirataira térnénk s 
azoknak történeti hátterét feltárnók, Adámos 
község történetére kell visszapillantanun-k. Ez 
a ,köz-ség Dicsőszen tmárton közelében fekszik, a 
Kis-Küküllő mentén. Az oklevelek Zsigmond ko
rában emJítik először egy adománylevél kap
csán. A 15-töl a 16. század közepéig néhány ot
ta·ni hirtO"kos családot névszerint ismerünk: Bo
gáti Imre fia Péter, Baládfi, Horváth, Porkolá'b, 
Onbonász, Patochi, lekcsei Sulyok és Mikola csa
láddk. A község temploma a 16. század elejéről 
való késögotikus s tílusú. Hosszúkás, kes·keny 
.szentelye és vastag, tömör támpilIéres falai vol
tak. Tornyát fáb61 való körüljárós tornác és 
fasüveg díszíti. Belsejének födísze és értéke szé
pen kilfestett, kazettás, virágos mennyezete -
mint már fe ljebb említettük - a szentélyszék
!kel együtt a budapesti Nemzetu Múzeum tulaj
donába került, s a legkoraibb, évszámos rene
szánsz stílusú mennyezetfestmény Magyaror
szágon. 

Padunk háttámláin különféle írások, be-
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I 

vt\sese'k láthatók, -ame:!yek ~vszázadokon át 
többé-'kevésbbé olvashatóan mara.dta~, fenn. 

Az első táblán vörös krétával, erosen meg
rOllO'ált állwpOl'b~, latin nyelvü 16. századi 
iráso látható; Hoc opus (fieri fecit) Egregius 
Jo'hannes p. '. de ~peryes. -:t1~~ta I?ed!g a hely 
használatára jogosltottak nevtoredekel. , Loc~s 
domini p .. . Az elsö t;n0nda~ ~ pad adomanyozo
ján!l!k töredékes nevet emhll. A szakemberek 
különféle megoldást találnak helyesnek. Varju . a 
p-betűvel kezdődő szavakban plebanust. sejt, 
míg Kelen~en ,!1 p-?etüb~n esetle~ az ,aradm:
gyei Eperjesboi ·szarmazo. patoc~l-csalad nev,e
nek kezdőbetüjét véli fellsmerm. Ez acsalad 
Adámos vidékén valóban ,birtokos volt a 16. szá
zad végén. Az ülőhely -használatára jogosító fel
írásnak p-vel ,kezdődő betűj énél pedig akorbeli 
írásrövidHés szerint per szótag olvasandó, 

A második táblán eléggé jól olvashatón: 
Locus fi (Hi ... i) látható. Ez a Ihely v:alószínű
leg a patrónus fiának :helyéül szolgált. 

A harmadik t-áblán atlul, erősen 'bevésett 
felirat: me: F: (uH) T: (homas?) ARK: (osi) 
ANNO: DO (mi) NI: 97 et 98 (Itt volt Árkosi 
Tamás.) 

A harmadik táblán fölül ismét vörös krétá
val felírás olvasható, amely Epita'JYhium Fra'll 
(cisci) Dauidis címet visel és a követ·kezőképen 
folytatódik: Fulmina, crux, gladius paparum, 
mortis imago. (Mennykő, kereszt, pápák pal
losa, haJ~álna,k a képe.) Ez az a sor, amely miatt 
a padot "Dávid Ferenc padjának" nevezték. Ja
kab Elek: Dávid Ferenc emlé:ke cÍlnű könyvé
ben megemlít egy verset, - melynek első sora 
a mi felírásunkkal egyezik - s hozzáfűzi, 'hogy 
a hagyomány szerint az Dávid Ferenc saját mű
ve, s dévai börtönének falára maga írta fel utol
só két sorát: "A pápák kardja, a \kereszt s a 
halál képe - semmi nem fogja az igazságot út
jában felbartóztatni ... Azt h'tam amit éreztem 
s a:mli.t érzek bízó US:ekke1, igazin hirdettem. 
Meg vagyok győződve, hogy az én vesztem után 
a !hamis igehirdetők tanai össze fogna.k omlani." 

A szakemherek véleménye szerint ez a vers 
nem Dávid Ferenc saját műve !hanem !halála 
ut~n lkész~lt, a ,kor szokása szerint képletes s1r
fehnat, eplt-aphmm, amelyet valamelyik híve 
(e"setleg a költő Bogáti Fazekas) írhatta. 
, , Régebben a pad negyeilik tábláján lévő fel
~rast, 'he:~ytelenül összefüggésbe hozták a sírfel
Ira~tal s ~zeket a sorokat a vers folytatódá.sának 
lekmte~t~k: Peccatum populi planget clades 
Waradir:-1 1~55. (Népének vétkét, Várad vesze . . 
delme s.IratJa.) A két irás között azonban úgy 
tartalnUlag, mint betűjellegben eltérések van
nak. 

, E~eknek az utóbbi sorokna'k a tartalma be
plUantast enged Erdély történetének ftbba 
korszakába, amel,y Várad elestével 'kapcsolat~ 
b?-n, ,a protestantIzmus erdélyi uralmához és vi
ragzasahoz vezetett. 
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Nagyvárad Szent LászlÓ kora óta a kató. 
li~iz.mu~ egyik fellegvál1f! volt. A virágzó püs-

. ,POkl .~zekhely: g~zdag szekese~házz,a\, püspöki 
palotaval, zardakkal, kancnokl hazai val A 
Moh.~cs !1tá~j országszaokadás azonban áll~ndó 
feszul~ Jegk,on:. t~r~tett. Hol az öket folytono
san tamado to.roktol kellett rettegniök, hol az 
idegen szellemti Ferdinánd király uralma ellen 
lázadoztak. Már a nagyeszű váradi püspök, Frá
ter György fondorlatos politikájában is, fellán
gol a magyar ura:lkodó utáni v.ágy a Zápolya
család uralmának biztosítása. Az Í550-es évek 
elején mindinkább erősödik az Izabellát és fiát 
J~nos Zsig~?;.a~ot, v,isszahivók serege, mag~ 
Varad akkorI ",OlspanJa, Varkocs Tamás is csat
lakozi·k hozzájuk. 1555 év fordulópont Várad 
történetében. Az egykori tudósítás szerint ez
után "az egész váradi káptalan reszketett". A 
lelkes szövetséget a ·hitújítók tábora vezeti. Var
kocs Tamás nagy seregével megostromolja az . 
ellenszegülő Váradot s 1557-ben el is fogla:lja. 
Az egyházi javakat a fejedelmi kincstár szá
vár!'t lefoglalja, s valamennyi káptalant, ,klastro
mot megszünteti. A váradi székeskáptalan tag
jai a vár elfoglalása következtében szétszéled
nek az országbi+n. A város .maga az ostrom fo
lyamán nagyrészt elhamvad, úgyhogy Iza
bellának rendelet útján kellett a várost új
ból benépesítenie. - Ez alatt az új hit 
a protestantizmus rdhamosan fejlődött. (Itt ter
mészetesen még a lutheri vallást jelentette.) 
Izabella maga látszólag megmaradt katolikus 
hitében, fia János Zsigmond azonban teljes szív
'vel-lélelcl!:el az új hit felé fordul. Figye!emmel 
kíséri a Debrecen felől ér-kező Kálvin-hitet, de 
a 60-as évek vége felé nem zárkózik el a Dávid 
Ferenc hatása alatt lelkében megérlelődő újabb 
iránytól sem. - A Ferdinánd-párti 'katdlikus 
Várad tehát 1555·tőlikezdve szemben. áll 'a pro· 
testántizmust jelen tő Izabellával. A Zápolya
család uralomra jutás·a Váradon, a váradi ,ka
tolikus egy'ház szétszéledését és -a protestántiz
mus megerősödését jelentette. 

A szentélyszék 'háttámláira írdtt sorok te
hát, az adományozónak és az ülőheLy birtoko
sainak névtöredékein kívül megőrizték szá
munkra Várad ve3zedelmét emlegető feljegy
zést. Ez alatt az 1557-es váradi ostromot és en
nek kövebkeztében a katolikusoknak a város
ból való szétszéledését kell érteni. A feljegyzést 
valószínŰleg egy Váradról Ádámosra ,került, €I!
keseredett vándor vetette a pad falára, ki "Vá· 
rad veszedel'mét" a város "népének vétkében" 

lI1EGVÉTELRE KERESSÜK 

kőrösföi Kriesch Aladár: 

A VALL..\.SSZ.4.8ADSAG KJIJJRDET~SE 
című nagyalakú képét. 

Szíves értesítést szerkesztőség címére kérünk 
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látta és utalt a katolikus egyházra vészthozó 
1555" évre. A felírás azonban csak az 1557-es 

~strom utáni években .kerülh:~ett apadra, ta
Ján akkor, mikor Adámos !akOl csatlakoztak az 
új hlthez s anu!<,or a ka.~likus t emplom, a pro
tegtánsok birtokaba kerult. 

A Dávid Ferencet eml egető feljegyzés pe
dig m.egőrizte első püspökünk sirfeliratának 
egyik emlékezetből idézett sorál, melyet az ö 
halála (1579) után j~gyzett fe l yal~ely~ 'ltíve. 
Ha ugyan azt nem lS t udtuk bizonyltam, hogy 
az Dávid. Ferenc padja volt, mindenesetre Dá
vid Ferenc közvetlen , szinte egykorú emlékét 
idézi s igy egyházunk részéről megérdemli a 
nagy' alapító szell:emét megillető kegyeletünket. 

Dr. Scbey n ona. 

Biblia olvasása közben. 
Máté evang. 20. r. 1-16. v. 

Isten előlt kedves szolgálat az Urnak .szőlőjé
ben való munkálkodás. A munkás jutalma magá
ban a mWlkában van. 

Vannak, akik már reggel, zsenge ifjúko
rukban beállnak a munkába és kitartással munkál
kodnak életük végéig. Vannak, akik a világi élet!-
től elvak1tva csak az esti órákban indulnak az Ur 
szőlőjébe. Vannak, akik ~k egy-egy órát szán
nak az egyházi munkának, mert tehetségük több 
földi jutalomban részesül a világi élet munk3jllleze
jén. És mégis előfordul, hogy mind a hárman 
egyenlő jutalomban részesülnek, oot a tehetsége
sek kevesebb munkával" mint azok, akik magukat 
az időjárás viszontagságainak kitéve egész nap dol
goznak az Ur szőlőjében. De ne zúgolódjanak az 
állandó munkások. Ki tudja, milyen nehéz megpró
báltatáson mentek keresztül aWk, akik este felé 
végre beállottak a munkába. Számunkra talán sok 
volna ez a megpróbáltatás. Ezért adta lelkükbe a 
mi égi atyánk ifjú korukban az Ur szőlőjében való 
munkálkodás szomjúságát, hogy megálljanak az 
elet útján és ne tévelyegjenek. A tehetségesek egy 
órai munkája pedig nem ér-e többet a mindennapi 
munkások hosszú idejű munkásságltnál. Örvenjünk 
minden megérkező munkásnak, akár reggel, akár 
este áll be a munkába, kérjük a mi égi Atyánkat, 
hogy kitartással dolgozhassunk az ő szőlőjében és 
ad~on tehetSéges munkásokat, akik tehetségü k szí
nCJavát az egyháznak áldozzák ezert imádkozzunk: 
Égi atyánk! Az örök reformáció az örök javítás 
és javulás hónapjában leborulunk 'előtted, gyermeki 
a~á.zattal kérve téged, adj erőt, szeretetet, de fŐleg 
hl,tet, hogya Te munkásaiddá lehessünk egyházun
kert dolgozva . Vezesd minél több testvérünket a Te 
sz?IŐ~ben való munkálkodó.sra, hogy tehetségük 
szm.?J~vá~ fe~'lSználják egyházunk fejlődésére éL 
az o lidvosségukre. Erősítsd egyházullkat és az ér
dekében mWlkálkodókllak add a Te szent lelkedet 
hogy ~ Ur J ézus nyomában haladva végezhessék 
~~ká~u~at hazánk és egyházunk javára és a mi 
udvössegunkre. Ámen, Ujvári László. 

A Reformáció emlékünnepe 
egyházközség ünkben. 

. ~ ~gy~ázi Képviselő Tanács 659-1943 
szamu lelrataban értesitette egyházk" '.. . 
ket ho y E ... F~ . ozsegun_ 

, ': .. ~ . gyoazl, olanácsunk folyó évi már~ 
C~USl u]eseben ok~?ber 31-.ét, mint a protestán_ 
tizmus nagy napJat egy.hazi ünneppé nyilv' , 
totta. Ez a ~atározat tUlajdonképpen csak ~~;~ 
vénybefoglalasa annak, ami t egyházközse'g , k 

Itb . . d' em a mU .an
t

,. mfm 19, ~akoroltak. Az unitáriz_ 
mus, mm a re ormacIa legfiatalabb hajtá 
hazánkban, természetes hálával és kegyeletteisa 
ugyanakkor a protestációból fakadó következ~ 
.~ények vá~lalásával tekint;1517. október 31-ére 
VIssza, amikor Luther Marton a lelkiismeret 
szabadságának a védelmében a wittenbergi vár
templom ajtajára 95 tételét kiszögezte . 

. Lapunk. ~ás helyén részletesen is megta
lá~Ják ,olvasomk azoknak az ünnepségeknek a 
musorat , amelyekkel a Bud apesti Unitarius 
Egyházközség a reformáció emlékünnepét ez 
évben megülni kívánja, Itt csak röviden rámu
tatu nk arra, hogy október 30-án délután 6 óra
kor az Unitárius Irodalmi Társaság tart felol
vasó ülés t KOháry-utcai templomunkban, októ
ber 31-én délelőtt 9 "órakor Koháry-utcai temp
lomunkban prédikál Szent-Iványi Sándor vezető 
lel kész, délelőtt 10 órakor a Misszió Ház temp
lomában prédi~ál. dr, Kovács Lajos teológiai ta
nár és délután fél 6 órakor ugyancsak ő tart 
előadást a Misszió H ázban rendezendő reformá
ciói emlékünnepélyen. Egyebekben az Országos 
Protestáns Napok falragaszokon és napilapok
ban közlendő :nűsorát ajánljuk híveink figyel
mébe. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság 
Budapesten. 

Mind egyluízl{öu.égünk, mim1 az U. I. T. szelll
llontjá.bót tör ténelmi ,na p lesz oldóher 30-a. Ez az 
első a lkalom ugyanis, hogy az Unitárius Irodalmi 
Társllságot 1Iazánk fővárosúban üd" özölhefjük. Az 
első világháború utáni é \'ekbcn a lakult meg Ko
lozs" árlt, amilm.r eleset1ségünkben és árnlságunk-

• • • 
ban, jÓl tudtuk, egyedül II magynr k ulturn ereje e.<> 
a magyar irodalom íze ta rthat meg minl.et, Azóta 
több, min.t! húsz év telt el s az U. I, T. nemJan
kruló buzgalommal művelte a magya r unitárius iro
dalnmt ta rb:ltt felolvasó ülésel,et Kolozsvárt és 
vidék~ s kiadta a Kereszt.ény Magvetőt, és más 
irodalmi oorrn.6Jteket. A jelen swmunJ.ban ~kőzö l t 
meghívó és műsor értékeléséhez tudnunk keU, hogy 
dr, Ferenczy Géza, egyetemes uni tá rius egyházun.k 
tb, fögo ndnoka és az U. J. T. elnŐ J.e egyútta~ az U. 
I. T. megalapítája, szellemiekben és nn~'a?ta "b!UI 
legnagyobb erőssége és tíunogntójll, va losug,guJ ~ 
lelke az Irodalmi Társasá~"Ulk. P. SzentmártolU 
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Lapzárta után vettük II megdöbbentö birt, 

'.gy 
dr. Kozma Jenő 

egybázközségűnlmek h ossz,' éveken át gond
noka f . hó 13-án elhú.nyt. Temetése szomba.
ton, l6-án délután fél 4 ó rak or lesz a. Far kas-
réti temetóDen. 

Kálmán, egyhú.ztőrtélle!műnk Iriváló müvelőj~:t 
székelykeresztúri wtit'á r ius ginmáz.ium volt s most 
tb. igazgatója, az Iroda lmi Társaság föt.itkára. A 
többi szerepjöt, köztük Botár Imre nyugalmazott 
tnnár, történetíró és GyaUai Pali Domokos orszá... 
gosnevü regényíró a.tyánkfiá.t nem kell a budapesti 
unitáriusok számára. bemukltnunk. Szükségtelen is 
talán , hogy külön feUúvjuk Buda!lcst unitárius hí
ve inek figyelmót arra" hogy mindn yájan tartozunk 
1\2 Unitárius Iroda lmi Társaságnak, egyházközsé
gülIknek S Jegfm,éppcn önmagunknak azzal, hogy 
ezen a felolvasó ülésen, október 30-án d. u. 6 óra
kor II Koháry-utcai templomunkban megjelen· 
j ünk. 

Szent-Iv-.lnyi Sándor. 

Lelkészi továbbképző 
tanfolyam. 

Az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége 
értesíti tagjait, hogy a továbbképző tanfolyamot 
1943. november hó 18- 20. napjain, közvetlenül az 
évi Fötanácsi ülést megelőző napokon Kolozsvárt 
tartja. 

Nov. 18·án, csütörtökön délután 5 órakor a 
kollégiwni díszleremben tartandó istentiszteleten 
imádkozik Da rkö Béla füzesgyarmati lelkész, egy
házi beszédet mond lUarossi Márton székelyszent
mihályi lelkész. Az istentisztele let követő díszköz
gyülésen megnyitflt mond P ál Dénes felsőházi tag, 
simimfalvi lelkész, tb. elnök. Ötven esztendős lelki
pásztori szolgálati évforduló c. határozati javasla
tot terjeszt elő Ferencz József debreceni missziói 
lelkész- titkár-jegyző. Javaslat Dávid Ferenc ko
lozsvári szobra felállításara c. előterjesztést tesz 
dr. Abrudbányai J ános leol dékán, alelnök. Főtisz
Lelendő J ózan Miklós püspök felszólalása. Zárszót 
mond Ekárl Andor csehétfalvi lelkész, teo!. m. ta..
nár elnök_ 

Nov. 19-én d. e. 9 órakor tartandó rendes ülésen 
előadást tartanak a szórványkérdés egyházi és nem
zetiségi vonatkozásban c. dr. Csiki Gábor budapesti 
esperes, misszi6házi lelkész, és Lörinczy Géza nagy
bányai lelkész teol. m. tanár. 

Nov. 19·én d. u. 5 órakor tar tandó ülésen a 
m. kir. nenuetnevelésügyi és propagandaügyl mi
nisztérium kikiildöttei és dr. Szathm.ú.ry Lajos, az 
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Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet üv. alelnöke 
tartanak előadásokat. 

Nov. 20-án d. e. 9 órakor tartja az Unitárius 
Lelkészek Országos Szövetsége évi rendes közgyü
lését, melyen E kárt Andor elnök megnyitója után 
a szokásos jelentéseket terjesztik be. 

Gyülekezeti Mapok. 
Egyhazközségünk vezetősége, az unitárius test

véri érintkezés előmozdítása érdekében, gyülekezeti 
napok létesit.ését hatarozta el. Qélul tűzte ki az 
egyházközség ügyeinek fokozottabb megismerteté_ 
sét s ezáltal a hivek érdeklődésének elmélyítését is. 
Ezeknek az összejöveteleknek nincsen hivatalos jel
lege és jellemző sajátossága az, hogy vallásközös-
ségünk tagjait atyafiságos szellemben egymással 
megismertesse. Nyílt fórum, ahol m;indannyian nyil
vánít/juk véleményünket, hogy egy '\tözös, egészsé· 
ges, mindenkor egyházunk iránti szeretetünk szel
lemében megnyilatkozó véleményt alakílhassunk ki. 
A gyülekezeti nap társadalmi jellegű s éppen ezert 
nincsen pontos időhöz kötve, l\1inden hónap első 
keddjén tartjuk s egyMzközségüuk vezetősége dél· 
után 4- 8-ig az új gyüle:kezeti teremben tartózko
dik. Ezúton .is felhívja egyJtázkőzségünk vezetősége 
lúveink figyeLmét a gyülekezeti napokra s kéri, 
hogy azokon megjelenni szíveskedjenek. 

Az első gyülekezeti napot október hó 5-én tar
tottuk meg, melyen híveink igen szép számban vet
tek részt s a testvéri szeretet hangulatában beszél· 
gették meg egyházközségiink problémáit. Legköze· 
lebbi gyülekezeti napunkat november 2-án, kedden, 
délután 4- 8-ig tartj uk. a Koháry-utca 4. szám 
alatti új gyülekezeti teremben. ' 

Uj könyvek. 
TÓtJl E rvin: E uróluli grafika. Budapest, 1943 

dr. Vajna és Bokor. 96 nyomtatott, 188 képoldaJ. 
Ugy tárgyát, mint kiállítását illetően különösen 
figyelemre méltó könyv. Szerzője a grafikai iroda
lom elismert munkása. Egész Európa grafikájáról 
ir, ugyanakikor azonban megemlékezik azokról a 
grafikusokról is, akikről a nagy nemzetek szakíro' 
dalma keveset tud. Az orosz, a lengyel és a bulgár 
művészetről is. Természetesen a magyar grafilm
sokról sem felejtkezik meg, akik mind előkelőbb 
helyet foglalnak el a nyugati nagy nemzetek szak
irodalmaban is. A tárgyat, amiről beszél, részle· 
teiben fogja meg, igen helyesen, amint az egyéb
ként csak elnagyolás lehetne. I me a tartalomjegy
xék.: 1. A ~zerzö előszava. 2. A vonal. 3. A rajz. 
4. A fametszet. 5. A rézmetszet.. 6. A rézkarc. 7. 
A kőrajz, 8. Uj grafikai törekvések. 9. A magyar 
grafika. 10. Gyüjtök és gyüjtemények. 11. Iroda· 
lom, 

Külön kell megemJékeznünk a könyv képanya-

• 



gáról: a mai nehéz háborús viswnyok között is a r ra 
alkalmas papimIl, gyönyörű, so.kszor többszörös 
színnyomntli képekben Itíthatjllk a grafika fe jlödé
sét időrendi beosztásban. Ezért a hézagpótl6 és 
gyönyörű kiállitású könyvért illesse elismerés a 
szerzőt és a kiadót egyaránt. Sz. l . S. 

Szőnyi [St\'Ü II : K.€P. l\legje!''Y'úsek o. művé-
• 

~el.ről. A l{lllturá nk Könyvei sorozatában jelent 
meg. Abban II .'iorozatban, mely szabad kezet enged 
a szerző egyéni vaJlomásainak. Éppen ezért formája 
is kötetlen. Egyszerű és közvetlen hangon ismer
teti a festőmüvészet kérdéseit. A zenét sokikal töb
ben élvezik , mint a feslészet termékeit. Könnyeb· 
ben jut el II széles rétegekhez, míg igen gyakran 
halljuk emberek nyilatkozataiban , hogy nem értik 
a festészet egy-egy remekét. A művészet intuició 
_ de azt hiszem, hogy a műértés is az - állapítja 
meg könyvében a szerző. Hogy egy művet élvezni 
tudjunk , sziikségünk van iránta táplált megértés
re, szeretetre. Ennek a megértésnek és szeretésnek 
szolgálatá.ban áU ez a könyv is. Sok, a nagy közön
ség számára eddig rejtelmes művészi kérdésről 
rántja Je a leplet s szinte észrevétlenül születik meg 
nyomában a műalkotás megértése, szeretése és ér
Itékelni tudása. A nagy művész igen szerencsésen 
vet vilagot a festésze t mély lelki és technikai kér
déseire. Egyéni megnyilatkozás, mely minden elő
ítélettől és teorikus korlátoktól mentes. A sok bo
nyol ult és ·kusza elmélet helyett világos és min
denki által könnye!t érthető nyelven tárja fel a mű

vészet alapvető kérdéseit. Megállapításait 16 mű
vészi képpel támogatja. A könyv kiállítása kiadó
ját, a dr. Vajna és Bokor céget dicséri. K. G. 

Hírek. 
• 

ImRDFJ l\IOZES E!\ILEKE. Szeptember 19-é ll 
az unitárius egJ'luÍ'l. nagy jótcvője, Berde !\1ózs .. 'I. 
em.h~.ke.llek áldozo[[:. Fő!mtósúgllllk r ClldelkC'/.ése 
fol~1án minden unHÍtl'ius templomban megemIé kC'L.
tÜnk ról a. KOlo:tSvii rOIl a piis Jlöl. és (ögondnok ural, 
\'ezelisé.,'cl meg!m8wruztál{ a híl7songárdi temető
ben lé",ö cmlCJmszlopát s 11. püspö);: úr szép bcs'l.éd
b~n t'm1ékC'LCtt meg az UJlitúrius jótevők fej edelmi. .. 
ro1. Budapcstell az istentiszt.elet Iw rctébllll c.1II 1 ~ 
I,eztünl, Illeg Berde !\1ózsÍlról. 

A Dunu-TiszamentiUnilárius egyházkör -érle~ 
I'ezletc. A Dllna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör 
november l ·én d. e. 11 órai kezdettel az Unitárius 
~lisszió Ház templomában (IX., Hönyes E.-u . 3.) 
erte~e~letet tart. Az értekezleten az elnökség meg
beszeles tárgyává akarja tenni mindazokat az. idő
~erű kérdéseket, melyek egyházunk érdekeit a Ki
ralyhágón innen érintik s il megbeszélés eredmé
n~eként m6dozatokat keres a fel adatok megoldá
sahoz. ~z elnök.ség az értekezletre a lap útján is, 
az. egyhazban VlSelt tisztségre vaJó tekintet. nélkül 
mmden unitárius ember I. férfit és nőt szeretettel 
meghív, a felvetendő kérdésekhez mindenkinek hoz
zá!;zólasi jogot biztosít. 

H6szövetségi hírek. 
. Isten .ne~éb7n megkezdtük az új munkaévet. 

~lnde~ hetfo del után összejövünk 4 és 7 óra kö
zott r~llnde~ ~6 olső Ihétföjén pedig 5-7·ig választ
má nYl gyules van. Szeretettel felhív juk tagjain
kat, ~ogy vegyenek részt összejöveteleinken! Ha 
valamikor, 'fiost igazán szükség van az össz.ctartó 
szeretetre. 

Kérjük kedv~s hi.ttestvéreinket, hogy aki cipőt 
vagy <l'n:eleg holmit Szan szegényeink részére jU!r 
tassa el hozzánk már november hónapban 1h~gy a 
hideg. id.ő beállta elött szetoszthassuk azokat: Hit
testveremk a múlt évek folyamán mindig jó sziv
vel ~oztaJ~ áldoz~to!. Kérjük a mostani nehéz idők
ben IS SZl.ves segItsegiiket ! 

Nőszövetségünk nevében hálás köszönetet mon
dok közeli és tá~o1i Ihittestvéreinknek, akik a "Dr. 
Iván Lászl6 emlekalap - Berde .bizottság" részére 
az aJább nyugtázott áldozalos adománYOkat az el
mult isk. év folyamán hozzánk eljuttatták. 

Kolozsváron H atos Sámuel V. gimn . bözödi 
szüle~é~ü szegény székely gyermeket, Budapesten 
BencedJ J udit felsöipa roskolai növendéket taníttat
juk. Miután a talltttatás folytatólagos, kérjük szí
ves adományaikat jelen tanévben is! - Valószínű, 
hogy az előirányzott t anittatási költség emelkedni 
fog, ezért, akik: még nfncsenek az ada.koz6k táborá
ban, de szeretnének velünk együt.t dolgozni, e ne
mes cél érdekében, annak senuni néven nevezendő 
akadálya nincsen! 

Dr. Ivan L ászló emlékalap - Berde bizottság 
részére az 1942/43. isk. évben befolyt adományok 
nyugtázása : 

Dr. Albert J ánosné 2 p 20 fillér, Adoy Győző
né 13, Barabás Istvánné 50, dr. Bartháné és Ro
bonyi P iroska 10, Belováry István né 10, dr. Ben
czédi L ászló 95, Beues Vinczéné 22, Buzogány An
na 15, Csizmadia Ferenc 10, Csucsi László 2, Csu
por Andor 21, 'Fejér Domo:kos 6, Ferenczy István
né 26, Ferenc J ózsef 7, v. Filep József 30, Gábor 
Antalné 12, Gidó Béláné 10, dr. Havas Béláné 20, 
Hegedüs Gyuláné 4, Hegedüs Szilárd 10, Hollósi Fi
lep István 3.20, Iván Margit és családja 50, J aeóbi 
Fülöpne 15, dr. Kaplayné Sehey Marianna 13. Ká
dár Ferenc 11, özv. Kálnoki Kis Jenőné 48. dr. Klil
noki Kis Jenö 36, Kálnoki Kis Dániel Orosháza 10, 
Kis Irén 6, Kriza Kálmá.n 3.60, dr. Kőházy Endre 
.s, dr . Lőrincz Ákos 15, dr. Matolay Györgyné 20, 
Máté Kálmán 5, Mátéffy Zoltán 5, dr. Moicsányi 
,Gyuhiné 10, dr. vitéz Nyiredy Gézáné 9, dr. Nyi
redy István 12, dr. Nyiredy János 50. Nyiredy Jenő 
12, Nyíredy Jenőné 20, özv. dr. Nyírő Gézáné 15, 
Pauspertl Károlyné 17, Pázsint Ödön 20, P erceI né 
Kozma F lóra Jeányegylet 16, P álffy Géza, Medesér 
40, Polgár Lipótné és Margit 28, dr. Rajczy Mária 
12, özv. RáduJy J ánosné 6, Rédiger Károly 10, Rös
lel' Valéria Dunaharaszti 36, Sehmidtné Vas Ilon
ka, Németboly 20, Sepsi J ánosné 11, Sigmond Sán
dorné 12, Simon i\.llhály Pálné 60, dr. Surányi Ede 
93, dr. Szász Anna. 20, Szegedy Márta 6, Szende 
Gyula 3, Szent-Iványi Sándorné 20, Székely Ko-
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csard 30, ifj. Szbkely Sándor 3; 7 aar .~tvá~. ~~, 
Tarján Árpád 8, dr. Tauffc: Bélal~e. 24, ozv. Torok 
Kálmanné S, Ujvári L ászlo 39, vltez yadad~' A~. 
berlne 30 Varga Istvánné 14, Veltin J ozsefne Pal 
Maria 13 ' Weress Ákos 15, Vértes Jenő 178, Vidor 
Ruppert Afiksa 30, Zsigmond. Lörinc: lU, _ ös:zesen 
1.628 P. Ka posi Mária péllzta..rOS, Kalnola KIS J e
nŐlló elnök. 

Hegedüs Abel okleveles középiskolai tanár, 
egyetemi tanarsegéd atyánkfiát szeptember 25-én 
summa cum laude" fokozaUal doktorrá avatták a 

budapesti Tudomány Egyetemen. Az új doktor 
atyánkfiának szeretettel gratulálunk. 

Reformáció emléküJlIlCI) lesz október 31-én este 
fél 6 órakor az Unitárius Misszió Ház templomában. 
Ez alkalommal dr. Kovacs Lajos teológiai tanár tart 
előadást. Ugyancsak ő prédikál ugyanezen a na
pon d. e. 10 órakor ft Misszió Ház templomában 
tartandó istentiszteleten is. 

Rádió közvetiti istentiszteletünket október hó , 
H-én d. e. 9 órakor. Szolgai N a g y Zoltán tábori 
főlelkész, valamint október hó 24-én, szolgál dr. 
e s i!k i Gábor esperes-Iel:kész. Mindkét alkalommal 
N a g y Sándor énekvezér orgonáúk. 

Győri szón':ínyunkba n október 10-im ta rtot
tunk istentiszteletet. A szolgálatot Szent-Iványi 
Sandot vezető-lelkész végezte es ez alkalommal ott 
lakó híveink közül többet meglátogatott • 

Dr. Ferenc1.y Gézu. nagyajtai ügyvéd. egyházi 
b. fögondnok atyánkfiát, a jeles közéleti férfiút a I 

• , áromszék megyei ügyvédi kar meleg ünneplésbell 
észesitet te abból "' alkalomból, hogy a 'kolozs-
ári tudományegyetem, ötveneves jubileuma alkal-v 

ro , , 
v , 

ából, diszdO'ktori oklevéllel tüntette ki. Az ünnep-
ég Sepsiszentgyörgyön folyt le, s ez alkalommal 
z ügyvédi kamara és más hivatalos fórumok kép-
iselőinek üdvözlő szavai mellett, egyházunk ré--
zéről dr. Ge.lei József egyetemi tanár, főgondnok, 
ala:mint dr. I{o\'úc." Lajos teológiai tanár köszön-v 

t 
h 
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ései magaslana"k ki. Megragadjuk az alkalmat, 
ogy lapunk útján üdvözölhessük a jeles erdemek-
en gazdag tb. főgondnok atyankfiát és eletére, 

valam~~~ egyMzun'k érdekében kifejl.endö további 
munkaJara is a mi egy Istenünk áldását kérjü1L 

• 
UNITÁRIUS ERTESiTÖ 

Szerkeszt6ség és kladóhlvatai 
lSudapest, V., Koh6ry-utca 4. Telefon 317-1529. 

C •• kkszAmlauAm : 30 .... 00. 

FeleUS •• z.rkeszt6 és kiadó' 
Szent-Iv.nyl S6.ndor . 

EI6Iizeléai dij egy évre 5'- P. 
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitarius Egyhizközséa: 

A lap elfogadé.a elöflzete.r. ki5t.'ez. 

Megjelenik minden hó 15 - én. 

----~ , 

Dr. Férenczy Géza atyánkfia rmi t U " " 
Irod I · . ' n az mtánua 

a ml Tarsaság elnöke a közel,'öv"b b 
t " "tá" há o en a uda pes l um nus egy zközség vendég k' t .-

dalmi .társaság felolvasó ülésén, o~~;er a;O~~' 
megnYltó beszédet fog mondani. an 

• 

Meghívó. 
A.z Unitá rius Irodalmi Társaság 1943 kt 'be 

hó 30-á n, délután 6 órakor Budapesten a' ~Oh~ry~ 
utcai unitárius tem.plomban ' 

Felolvasó_ül ést 

tart, melyre minden érdeklődöt szeretettel meghiv 
az elnökség. 

Tárgysorozat. 

, 1. E lnöki m~g~yitó. Tartja: dr. Ferenczy 
Geza. 2. A tolerancia a XVI. században . Székfog_ 
laló. Tartja: B o t á r Imre r. tag. 3. J . S. Bach: 
"Te légy velem". Énekli B e r e i Mária, a M. Kir. 
Operaház tagja. 1. Elbeszélés. Felolvassa: Gyal. 
l a y Domokos vál. tag. 5. Beethoven: Vezeklés. 
Énekli P. Szentmártoni Éva a kolozsvári 
Nemzeti Színház tagja. Kíséri: P. Szentmár
t o n i Kálmánné. 6. Bezáró. Tartja: dr. Ferenczy 
Géza. 7. Himnusz. Énekli a közönség. Belépődíj 
nincs! 

Istentiszteleti sorrend nov_ hónapban: 

H O L 1 1ll·1,lk lllal, I 
..,on "ibaD. 

Btollil.atol dpi 

• " 

A) Templomokban; 
• " " 

V., Koháry-utca 4. , . . 7, 21 d. e. 9 Barabás István 

• • Rl4,28 • • Szen t-Iványi S. 

A Misszió Ház tempIo· 
Bencze Márton mában (Ix, Högycs E.-u. 3.) 7, 21 d.e.1O 

14,24 dr. Csiki Gábor 
• • 

B) K6rzetekben: 
Szolga Ferenc Máv. telepi , 7, d.u. 4 

prot. imaház 21 Kereki Gábor 
• • 

c) VIdék : 
Dunapataj Unit. tcmpl. 14,28 d. e. 10 Szolga Ferenc 

isd.u.4 

... Magyaróvár ref. temp. 21 Szent-Iványi S. 

Utánaküldés kizárva! 

Uj • elm: 

• 

• 
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