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A hazáért 
Dr, S z a b ó László orvoo-J6-

hadnagy, hazája iránti köteles-
sége teljesítése közben, 27 éves 
7rorában, repülő halált "'..olt. 

vitéz V a T g a Álmos m. kir. 
hadnlJgy, a Kowel körüli har
cokban, mint századparancmwk, 
katonáit rohamra vezetve, 21 
éves korában hősi 1uJláJt halt. 

B e r d e Károly tartalékos 
zászlós, tisztviselő, a harctéren 
szerzett súlyos sebesi~lése kő
vetlcezfében, 25 éves korában, 
hosszas szenvedés után el
hunyt. Berde Lajos kebU taná
csos atyá?lkf-ia szeretett fiát 
gyászolja benne. A m.agyar M
sök seregének bátor katonái 
\JOUak, Aldozatuk le!l1J6n fcrrrti
sa a szabad, magyar e1etnek. 
Emléküket szeretettel megőriz
zük. 

Gyallay Domokos új köoyve. 
az "Egy födél alaU" (236 oldal, ÚJ 
Idök Irod. int. kisMise, 1944.) tulaj
dOnk.l~peD könyvismerletése1Dk közé 
kIvánkoznék. Szeretnők azonban 01-

• 
vas6tnk fl~lm.ét. külön lB felhIvni 
aITe a könyvre II azért itt toglalko
zunk vele, mindjArt a lap elején. 

Ezt a klv6;elczéet megéTdemll ez fl 

könyv úgyis, mInt trodalml érték. 
Cyallay Domokos kIfolTOtt db E 16-
10 készsége, [zes magyar, e6t 6z6-
kely (de nem lnestevkAlten "...re
keiy") IrAlya ,komoly érték, novella.
lrodo.lmunk WlOÚle-ja.v&. Igy, IIZ tn 
közepén, nem ,lehet még a "teg" 
képzöt alka.lm.aznl. erre a kÖnywére, 
mert még n&m ~udjuk, mllyen 6j 
elbeoZélés-gyUjWmény jelenik meg 8 

--. bio~evO féleaztendöben. azt 
'ronban nyugodtan elmondJ'latjuk, 
bogy ez a. köDyv egyik legért6ke
.. bb mQve az 1944. 4tv ternn.éaének. 

Mtg az &. llilZempcuit &em booM 

eit a nehAny lIOrt Ide, a. lap elejére, 
Ilo&)' armek a. !p k6DyvnBllt 8. l!I%eI!'-

-~ -~ ~-" .. - '-----", .. ~ 

fJÖJe unltlirtus ember. o.l!l r úadásul 
unitru1uoo.ágAb61 nem ts ealnAl t tt

kot., ebben a mo.vebC'n som. Pedig ez 
som iklCSiség, ha ID. tmlunlt ea.jnosa.n 
clfujult feleke/:.ét1eakod~ ama mér
tékére gQndolUDk. amely bLwny Igen 
80k esetben letéteti a. könyvet sz 01-

mBÓ kezéből. ha nem a saiA~ fcle.
kezete írótól szthmazlk az. 

Pa.rancsolóIag- lapunk cle6 oldalára. 
vonzza azonban ezt a ,könyvc~ nz a 
tény, hogy abban nem CtJ:'lk unltA
r .UI iró szólal m eg, hanom. egyúttal 
unl:AriuB lrodalorrl IB születik meg 
I)(>:rme. Un.!tártua szépirodalom. Hall
juk ene a. megjcgyz6arc fl. felvI
hom ellenvetést: "Mi az az unltá
r:us szépirodalom! Ne. szaggassátok 
szét a T7wgyar lroda.lmat felekeze:clc. 
szerint! Legalább Ide ne csempész... 
szétek be fl. telekeze.Ueskcdést, o. 
pártlkulá.rtzmust, ar., -am.l részekre 
bent, ahelyett, hogy egyClSltene, a.m1-

ro pedig ma.ns.psAg olyan tgen nagy 
aZilkOOg lenne!" MegéIrtjük, aJd fgy 
klált feJ. Magun~ ts azok kÖ7"é tar
toz.unk, akik egyooltenl szeretnénk, 
nem mt'bontani. Am ~\t 'nem ts er
r 61 boozélilnk. Az unitárius sz.éplro
dalmat mindössze abban látjuk meg
jel.ölhetönek, hogy .a magya.rság egy 
kis töredéke, a székelyföldi un,I.!á.
I'~"sok. a. srlzaaok folyl'án annyira. 
kUlan vUágba.n tartotta fenn magAt, 
bogy ez a külön vilAg- lBmerf.etöt, 
jellemzőt, Irót kIván a szépirodalom
ban ts.. Tönti:!rkény és Móra sem 
akarták szétszalútanl a. magyar 
lrodalmat, amiért megajAndékozt:ák 
Iln a. szegedi (:EJ BZegc-d-környék.! 
magyar ember remekhe9za.bott jel
lem.1t.épelvel elbeSzéléselltben. A szé
kelyföldi unHárlusok cm~ külön vi

lágADak a kiallfkullislt ncan annyira 
c.sak az unltárhlS h\.~elvekbOl fakadó 
élet.módjclt, mlnt Ifőképen az az ül
dözés es meg..nem~,:és feJIcsz1:ette 
kl, amellyel s:<:lizadokon kar~(ll 

~ talAltúdt magukat. Bár
mennyi igaZ9ágtalanság la é:rt<e azon
ban &tet a. magyarsAg ~öbbségéDck 
a i oomröl, nen'.na.k, hogy hamttat
~ nem lettek, hlUlCf1\ - épen 
elJenkeT61eg - mitXl.lg és minde.
nOtt a legel80 hdyTe éJ.I.ta.k; ahol 
6.ldoza,~otl bozhattak magyarBAguk.érl 
AlI bed1U~. Kb &Zá.mukAt m e e 

felWhal.a.dó mfu":{.I(,])en vették ki 1'Ó

azükct azoklx\.n a. harcokban, ame
lyo.ket b6k.6bcn fl. ma.gyar kullCIrci_ 
ért, hliborCIban fL mngyo.r 6Zabod_ 
aágé:J:t folytattak.. Amikor ~ 
GyüUa,y ezt az u.n1'é.l'lua vl1á,."Ot !H.. 
mcrte~l, egyben Erd6J.y legmag"j1\._ 
rabb és l~ogóbb jelleme1rOl a.a -UnltártUJJ papolaól. harBllo~_ 

ról, légé..tusokl"ól <:EJ hIvekröl talál
hat_unk pompás elbcszélmeket e.bbaD. 
a könyvben, molynck. mutatvány. 
képen közölt egyik Il&VellAja ls nm. 
kisebb embert von bele a történetbe, 
mint Krtza János püspököt, a. " egv 
magyar uópda.l-gyUjtöt és f..r6t. 

Ezek fl. tIpUrusan unltlu1ua iU!
kely ~l1em:képek gazdagodása. a 
magyar Irodalomnak. de gazdagodá.
sa és f elmérhetetlen kincse az unl

tlLr1zmusnak Js. A leg:öbb magyar 
ember Jókai .. Egy az Isten" dma 
regényóből Ism~ meg az unJtlu1u-
80kaL J!;r:.J\et6en, mert - ci<:eklntYe 

att61, hogy BZ un'tárlusokra. vonat
kozó m'áa tenntezo:Q lamertcléseket 
a. nem-unltArtusolt alig olvas:1i.k -
a magyar ember mind máig mllSC
rajOJ;lg6. Egy vers, regény, yag1 

9Zlnda.rab mcgt'ogadhatóbban érzé
kelteti fL legtöbb magyar embe:rref 
az elvont Igazságokat, mint bármi
féle törthlol.rnJ.. teológiaI, 'fag)' nIo
zófla! érvelés. Ezért (ldvi:!zöljük 
olyan Igazi örömmel GyaUayuak en 
a könyvót, mer.t ezeken az elbeeZé.'.é
seken át Ojabb olvo.sók l3merlok 61 
szeretik majd meg (l2Ok.at a .székely 
embereket, o.k1k 1I2 unlt.ártzmua em-
16m élnek. Adja Isten. hogy ez 11& 
elsO ki:!tet még sok he90nló, unitA
tiuookkal és az unltArlzmusaal tog
lalkozó 8%épirodo.Irnl mQní!k legyoo 

az oIÖhlrnök,e. 
Mikor GyaHay Domokost az "Egy 

födél alaU" megjClcOCee oJJra,Jmá b6( 

a:.yaflaá.goo !zcro"ettoJ J(Ö<pI'Sntjtlk. 
egyúttal ItéTJiIk 19, örvendczte . eu 
meg meg m1nket I:IOk haoonlóan fZl'I!J 
és kedves tört<:neltel az unl ' á.r1r~ 

történelem át az tm1tArluif 6J'Jtberek 
köréböl. 8z. J. s. 

A oImlap<m lévo kép flZ ójszólcpJl 
unitárlua Jemplomot AbráZOlJa· Raj
zolta KareId Q4.b0r. 
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A PűSPÖKNÉ TANÁCSA 
V6gh Antal J<..Iekede kJérdcmc.stlll 

JcJkJpé.8zt.ora. nagy t18ztolöJe volL n 
tollforgató embereknek. 

Egyetemt dJák'korombM. Il szárny
prótdilgalA80k idején, engem ls 
gyn.kran meghlV'Ott 68 8ZÍvescL vm
d~t meg kia hAzAbo.n, amelyet a 
nyugaJon\ba.lépüJ Idcj6re ti. fMU 
egyik swp pontián épnlett. 

Volt jó 6lG~ ll- Jds hMbaD! 
A 1.1.u:(llotcs o8SZ0nybnn ugyttnls 

v.nLalll'Úk6ppen az n tudat rögződött 
meg. hogy fl. tolltorgnrtó emberdk 
mlndl\YáJan 'hajJI/l'flu'k II mellbaJl'UI, 

tehát hfzhLlnl kell iJlret. M lndcl!l jót 
WIéJn .hUláosolt volno. olfJ,ét"em 
a:latt. 

Dc, persze., ueffiC$ak keny6rrel él , 
n.z ember - ik.1Vlllt pa.plh.á%JOO.n. 
Végh AnbAl IcUd Ibáplá'IáBomróL ls 
gondoskodCltt. J6b.4>sz&lcg ember 
" oJt, nem fogyott kl az omJ.&~zé· 
6ekböl, A kolozsvArl O.koI1é81lutm 
dolgaival nn.ilai ozo'it. 1CG'8Zlvesebbcn. 
MUy,en vidAm dlákiMet rol~·,t ott az (I 

Ifjúságd.ban! A legU,cló örömet ... 
a ikAn' us szerepléseI ~é:scken. ln
kodalrn!Lkon . .. a eoolor nagy ha
lalnla. ... 

No, és az 81kkorl pll8'pÖk fennkölt 

S7AlInll61ye! •.• 
Kri2.a. János vmi 8. pUSpök V~h 

Antal dIákkorában. Il népkölt' l.et 
kllo!'6'kidós.n, 

T örté.nt, hogy u,lobó thcológl'8.1 
alz.tClDde.jénok ,pünkö6djén KrIm 

pUspök Végh Antndt Tordnszentm~_ 

hál)'lnl. rendelte Unnept legátusnak, 
Súp főpásztort ImteJmekkel tör

\.Nt_ R ICg'átUllOk .szétboc:lá.'áSD, 
- T tllibet ó'l" egy rn:!lJrék jó m~a

v1selot., mint egy véka. tudomány! _ 
kölötte JelkUkire fL pUapök, 

Antal diák vfdA.nt 6Zlvvel gyallo
goU. el Szcmmlhályra.. Dc mlndjá\'1~ 
leiohadt a vld1.nuJI\gal, emlnt fi pap_ 
p61 meg1Smerkcddt, I!: ltes, oo.vani}'Ú 
ember volt Osombor tisztelete., olló
vlll borotvAlkO'ZÓ, mIId-mord aggle_ 
gény, ~ R paplház ls kiet len, Urce 
t"'Mk. ~ltvOhelyet la iflehCO'.on 11I
dott 19ar.ll'8.nl a. leg'lUwmak. 

Sz.erenOl:lére az ~~ _ dJál<:

embernek mégl.8 nz a tö - nem volt 
baj, mert mind d61ebödre, mInd va
c.orá.ra együtt j4rta.k a pappal o. 
helybelI töldbl.rt.o'k.OI8hoz, ~ó KA
ruly ura.mhllZ. 

ÜWlCp e\.!jö napjAllnk vacaordJAII 
olyan lrAny,1ja; kIWlndozo' ,' el ru-. öre
gek. t.ársalg'n , .hogy a. lf'Cé.tua la 
szóra. ~e't. 

_ Milyen gyöIl,Y'örüen énekelt. a 
m.a.l. »rt.ent.i\92:t.elete:n egy leány! -
mondt&. - Köeépcn Wt a leán.yok 
PadjAban •.. Dememk a. hlI:n.gjt'vuJ 
vA!l.t !kl, hanem fl .szépségével Ls.. 

Baló uram é6 lll. ~,mint egy 
rugóra járo lelkek, egyszerre me
ree.z"etták tuskés tek1n':et.tlkCi~ a. le
S"tuSl'a, 

- All', a. Bere)'ll\é 1c(Ln.ya, Esztl
k.e! - jutott .ewMbe lL papnak. 

S mlDJt mérges kandurok, ha. ma,. 

dáorrlóka pot.~an e:.éjtlk,.n.a.gy 'her
gélS-n LO rgáJ::t kezd!.eJt lL legátus m;e,g
jcg}zésén. A leányzót ls ró :tált, dc 

főként az M yjá.t, öZNCgy B~cy MI
há.lynét vették 800.pu1Ól'lL. Hogy e'.t 

(LZ asszony milyen felhAborltó mó
don üz gUn>': az úri teklntély.böl! 
Férje még hUségeseD. önlz:'e c.!1\Uid

ja nemesi hagyományait, egyhAz és 
voi lu ,Jfegye 19azgatúsá.ban, párta.!alkl

tásook, vii 1.as?,tások alkalmá.val az 
urakkal tartott; ez ti. Bereyn6 pedig 
m1n.dlnkább ohé.tat to.rd1t az ún rend

nek. Pedlg pap, . tUtú ~ó kérője ls 
aJt>adt volna. a I.eáJ:lörAna k, ha. kl mm 
vetkőzik az úr.L !kön.'ösböl.,. 

Mésodnapjá.n a Jiegá.t.u.'1 végezte a 
templomi SWlgAlatot, Berey Elsztlke 
akkor ls ott vlrlto'!!I 'so PW'.!IBztJányok 
kow..ortíjában, A legN us Itélete ISze
rlnt most még gy&lyörilbb Óllekllit!
ael &eg1tettc mennyek felé '(I. gy(11c
kczc,t áhL:l8.ló,t, 

l stem.tlsztclet végén lL cint.c.rem~ 

ben megtUIt .és szóho. e re.szkcde,tt n 
lAnnyal. Tlizzel, hévvel köszönte 
meg', hogy 6nekével olyan, nagy gyö
nyörüaéget 18'Z'e'l'2Jett nek.l. 

- ÖrUlök, ha rtetfJ"ThJére voL'!! -
I r ult~plrult a lány, _ Legá.tus úr 
kllm;a,tostól V1aszaflzet\ie szép tlanN\~ 
"val 

A vacsora megmt., ott volt ti. föld 
bl11'.'Okos hároná!. A:z 'ambltuson UI 
tek, maroamentt nektár mellcU ;m,u
latvá.n az IdOt. 

Beueg most, az ünnepl láhltat ld!!
jének lejártáva.t, 8. falu sem volt 
p ?!ide.s, Pár házzaj' odó"" folyt !lZ 
Itjüstig 1,lialcmu~ a. mUZlll

knn6 Ideverödöbt '8. bá.nu\z nl'ltott 
IIIbiakltn. N6taközben pedig a BaIÓ_ 

k\Í..1"1a kökel'i.'.6!fe mc:l.le«. utca&!:. tn 
hUollá.mz.o\.t aM. It td a tAnC népe, 
Zstbongl'e.k, ját..l!:z:a<kma.k énekutek. 

- Berey l!laz'lke éneke! _ ne
szelt lel cg)'8Zel' Vtgh Antal. 

:r.Wyon gyönyörOen. fújja JI. vilAgl 
t: nckeket la! Csupa. fW volt; milyen 
llzivf'SCn k.et1llt vom.a, O ls a kapun 
klvtll JI. lOOny közelébe! L'_thagynJ a 
k t:t vél\ nytlgGI! SZÓ sem lehet róla 

o 

lOZÖrn;yen m.egsért.&mének. 
Az öregek ünnep nevében nc.hány 

pohAr 'b:orTal megszerczt.éJt a -hé!oköz

napl mértéket, k~öcSk.é.n voJt mál", 

mikor o. dlék 69 a pap fÖ:meont.ek a 
p.a.rokdállo., D e V 6gh Anta I nem vol.t 
á,1.rnoo, Kinylto~ta. az ablakot, az ut~ 
c&Sor foló haJlg>a.t.6z.o,",It, Ide '8. t-emp

Iomdombra méig &ebbeno, még 1>ULr
ny.al6bban ~ü.hlt föl az Esz'tlte ~ne • 
ke. Dal~élf' hf.vja Ilyen Mes 
ze:ngSeJ. 'a pá.rját! 

Cs lk Aut. ott II fülelt egy IdeIg, 
addig tlldl1lmlk, amig a pap S'ZCI::lá
jéb.M kialud.:! a. gyertya, LábUjjhe
gyen az e.jtóhO'.: ment, haJlga.'ózott 
klcslddég, aZtAllI V,lfflza az ablak· 
h.oz . " kiUgrott az udvaJ'ra. Il d0-

bOgÓ sZWv"el eliramodott a mulat. 
sdg l rAnyában El"Ö8en fogadkozott 
magában: csa:k egy órácskA'!) Uilt 
fl há20n ldvill, nagyobb gyülek.ez(f. 
előtt ,nem ls mutalkozlk. c$k Berey 
Esztike Ól1~k hallgatásában gy~ 
nyönködJok lI'övjd órn.osiOOot", 

Úgy kezdödö'lt, ahogyan tervezte, , 
de nem úgy vég"o'.ödött, Berey EBztJ
!ro N!lgyon S7jv:CS volt hozzája.,
ml'm.tha csakugya.n v,é..rta volna jö

vetel'Ó~ _ de a fllllusl IfjtísAg ,16 ked
vesen togadba, külön táncca.l tlsZlt:en
te meg. Mos~ azMal", V,i1sSUL kel
lene osonnl, nehogy a ross7i,vmú, 
boglyookOOó pap és:uevegye a meg
ugrást, "De E sztike olyan szép 
volt élJ olyan z.eogó .. nyájas 8Z1lJVak.-

Ioa.'l mll'rasztnlta! 
, 

A pitymallat ébreszte.';te tlllIglb;a 
Végb Anta.Jt '8. viga ág m.lmoclból. 
Most. a.ztá.n osa.kugy\m v1ssz.n JI. pa 
rókiára 6s bosuITalll az ablakon! 

Ha ugyan 'belelé lit olyan könnyen 
ment volna, mint ld1'~! 

Az ablakot Z.ArVa taléJta EL le>gá

tWl. .es ki1n! a~ ablak alatt o't vo!t 
a batyuja klc6duh\zvu: "Azonnal 
hagyja el az. 9}(.!M..shU! Tettét je!;m-

3 
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l('nJ fogom o. pUspök úrnak: l~ljc 

mq Ö, Ullk-e legátusnak k;ée(S éjjel 
(l paplház abl8..ká.n kiugranl II po.
rOSZtOlt}f.aJ duhajkodnl? CEJomboT 

lelkész." 
Végh Anl&llal b:uognl, tccsegnl 

lr.e2dett a. vl1á.g. Krlzn. pililpök jóBA. 
gos arca vWen~ m"eg képzelctében. .. 
látta. hogyan komorodik. el a föUs.z· 
lelendő úr lI.ek1ntete, aztán hogyan 
kezd v111Amokat:S%.Ól'lll sö:ét, nagy 
.szeme. Hallotta, milyen rnegbo'IrAn· 

k.o'nhmeJ kéri uémon a marék ma.-
gaMséletet. Hogyan nylllk Itédetre 
ajkla.: méltatlan 1e:1~ a papi palá:st 

elJlyeroo6re! 
Ereje:fogyo:rt.an ü~t le batyujánl. 

Hogyan lehetne a pO.spök ltélet.ét el

M.rItan1 ? 

HAtrh.!L meg,kérteJ.né a papot? Néz· 
ze -el meggondolef.~ansá.8'At, ne mge· 

relje ellene. a. pUspököt. 
Vajjon. allsz.l.k.e még? Igen (J,21 

fogja. c.selekednl, mcgvArja. a. pa.p 
fölkeJ.és6\ beszélni (pg vele. 

Dehogy aludt, nem aludt. a pap! 
Feltnrt nyakú kabátban jött f eléje 
a kerten M, a Ba164túria. felö!.. MAr 
m 1,Iröl rája Iccsegtdte hangjé.t: 

_ MI az, ,Még mindig lt1t cég"érezJ 

El papihé.zat? 
- Kérem liszte\etes úr, bor : 'von 

1TI.I?g! - áUL föl a. legátus tiszteld. 
tel. - Bánom amit teli'.lem. 

- Igy botrl1nkoztatni az eklé
zsiát! 

- A nép nem boC"ánkorott meg. 
Még jónéven vett.8k, hogy közéjök 
merf-em! -- kle.re8elt metV.Béget 
Végh Amtad. 

- A oop? - b1gyesrtette a.jkát a 
pap. _ lu stAm1t,.amit Ba.l6 úr 
mond, Belő úr pe1tg ezt. 'klfv:flIlja, 

hogy tüstént tUnjék el ti. faluból. 
Bal1ó úr kfvánpága? Vetlte batyU· 

jAt, ld.kullogott a faluból, ike:iE dili 
Torda vArooán, r.eld KolO2"J!lVá.rnak! 

Pünkösd hava volt, Wndö145 ta.vo&, 
A 2lOrd-mo:rd. emberek képe mind· 

Inkább beleenyé6?et1b a tAvolségba. 
BeI'ey Esztll!le almavvAgboz tylBl"C).. 

latos l8lGm.tete jn. elkedett Végh 
Antallal, "& v:aéJwr2zte hangzó ta· 
,... I hangve. 2 ny pe1tg E i'ke 
éDeklftS6n.ek euilewt caend1teUe meg 

De &lIMIt u:rg1Atta It()k'TTVél't! Az 
6-ht'lglwn~. untat IIIIZ.tgoroO. homlo
kAl klemelt .. többi hA le '1(özffi S 

4 

vele e.zemben a pi1ll:pökl Mxat. ma
gM mcredWt OI·OIlu:at:6.val . .. Bl· 
zony e.ls.zorúJt a Végh Antal szive ~ 
klrtedt belőle Berey Esz.t1ke jA.'\sxd, 
sz.el1d képe, .rolni a madár a megdo
bott bokor.ból. 

.Moo 82" <á.n 'h wMitg mind CI58.k 
K.r1za JUspök .sujtol6 teklntetét lAt 'fa 
maga. előllt B ltéW 62030vAt haU.o!.'a, 

M1.k.or érkezik meg a. pap följe
lent.' v? Alkalmasint a hetlvllsár 
alkalmával fogja 'a vlldlevelet be

kWden\. Nehány nap van még ad· 
dig, azt az időt kell a ,buj megclö· 
z:ésére fölhasz.náln.!! Zavaros USztfl,' 

lan tervek k1sé.rtetl:ék e1alváos előtt. 

Ha a pap levelének hozóját meg le
hetne környék-ezm s a (öljelcntést 
cigányútra ju,ta.tni~ ... 

De reg:ge1re c1nwlt . a. IldsértCl!. 
Nag)' e)ha:~z;A""al kelt fel. A pOs· 
pöknéhez fog folyamodni .'lz,oronga

tott állapoULban. A fötlsztelendő 

aserony a diákság védöangyala, 
Ehezö diákokat táplál élétika.mrájá
ból, az: iskola. be ~ege1t -anya! .szere. 
tettel gondozza., flata·l papoknak és 
t8lllárolmak méltó Mza.stArsat e.jánl 
8 urának j6 sz:e!le.me az egyhá% 
ügyelnek iga.ZgabhAban. Ha Ö oltsJ
mába. venné a szentmIhályi pap tá
madása ellen! 

Megleste, hogy Krtz&' pUspök mi· 

kor megy el a kasz.IDÓba. s !ölbái·o r· 

kodOl't a fötislJtelendő ",&SZony S!Line 
elé. ősozlnlén elmondotta. szemtcrni· 
htUyi cselekedetét. A leány menm.yel 
szép éneke fogta meg, de noagyon 
mélyen megfogta., egészen a sz[v 
gyöl(-eré1g . .. nem tudo"t ellenáJln1 
a vágyakoz:ésnak! Belátja" hogy nem 
volt l1lendő dolog az ablalton k!Lug

ram. ... 
A püspök.né tlgyelmesen megauwl· 

gal'.ta. a papjelölt töredebnes vall<>
mAsA:! . 

- Engem meggyőzött .,z.ánd6kA
nak t.LsztasA.gáról, Végh úr! - mon
dol:"'8. mosolyogva.. - De az uramat 
eJdgha ny'ltgt.atnA meg a maga ma
gyarázata.. Tudja a férfiak ofegyelm.l 
ügyek Int' -< 'ben nem s:roktAk ér· 
derne S'lJenilrt méllányollld. a szerel· 
met. Jól van, én sziveeren V(:gh úr 
péJr1U6.ra éllok, de 'sz uram meg. 
nyuglatá.sá.1'8. valamt a1kaJma ' I bb 

mente~e.t keiIl ldtalálnuDk ... 
_ Mit tsnéesol wl.....t,etend6 asz.. 

m.onyom? - nézett Végh lUIt.&t jó 

londo!.at hI1ny~ba.n II P~Jlök!ntre.. 

A pUspöknO gcmaot.k.orott IWJ 
Idc4.g. 

- Végh urat lehAt fl Berey El<!t.
Uke éneke von:z.ou.a a mulatsAgbs.! 
- fordult azlán a. fla'al emberttC:l:. 
- Nem laDult meg vagy egyet Bt 

Eutlke ének6b6l? 

Végh. An'al ugya ncsak próbált 

emlékezni, de VégW CSUggulten en,. 

gcdte le fejöt. 

- Az énekek sxövegWe nem t.u. 
dok emlékezn!. csak a. ~ 
c:!engnek a tuleml>en. 

- Kár~ Mert az uram nagy győ
nyört1ségé~ lelI ezekoon a falusi da
lOkban. Papja.l~ ~S á~nd6a.D 8el'. 

kenU a dalok följe~ére. Köny_ 
vet a.kar ö.sszeállltanl ezekből, a7n.lnt 
mondogatja: cs0dá3atca szépségQ 

bokre'át fog kötni az ÖSS'Zegytljtött 

\'1I.dróz.sAkból. Ha l E'hAr' maga i!I át
nyujtJmtná. ne.'.f.1 nehány $Zentml· 
hály:l. dal $ZÖvegét, mindjárt 1T\.á., 

az1nbe. lehelne öltöztetni a. maga éj

szakai ktr.1,ndulását. 

_ Egész ftlze:et ~ele1rhatta.m .. '01-

na Esztike d8l!a1val~ - sajnálkozott 

a natalember. 

A püspökné tovább=öttc a tavet. 
_ Utó'-'égill még nemkése ;; el, 

futni fogja 'ti. sz.ünldöböl. Suúoml
hát y nincsen mes:sze Ide, ránduljoQ 
kj újólag. Esztike blulDyosan nem 
fogja rossz néven venni aháborga· 
tást.. Jegyezzen föl nehány S7ép 
dallt ... én Azalatt VtgYá.ZIJL rtgok, 
hogy a pap följelen~é.se ne kerüljön 
hamarabb az uram .keZébe, mlDt 11 

ma.ge. daIJbolm'é.t:á.ja. 

Örill-e a méh, ha il"'ÓZSához nyjllk 

Ilttta! 

Végh Anlal haIjtla.lr'a. ~ 
repeső kedvvel indult DZ'lke lát»

gatésara.. 
Pá.r nap mulva jelentkezett a. pOs' 

pöknél Gard'ag . zsákmánnyal wt 
meg, ~on<los sz.ép J:rl~S%'1 jegyezte 
föl Eszt»c.e dalait, még meg 3s lE'" 
!.ézte tmoegy Bereyné lóllbamondO

tt 

r6g1 énekeivel. , 
McgbEPé\W-k a tenn'va.J6Jcat: bO' 

gynn nyújtsa. at 'a daios füze~ ~ 
ptI8pÖknek, l\Ogyan 9ZÖje ,bele : 
gyüjtés tsmertelé6ébe ru: a:b!ak.OD ti. 
való közlekedést? 

K:i1z.a. püspök nagy 
fogadta .fL tlat'alember 
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bllllg6nwdA-

".:;:; , . 

. _'i 
je-!" ,,,, 
• _.,1 , ,' 

f~1 

" ,.,' IJ. ... 

tIl~f .. ~,.. .. , 

-



.,.. 

..... 
~fli. ". , •. 
R~. 

"" '/;lfr, 
»::..1: 
• ~ t· 
""',,::. 

\'"., t· 

• to< 

" .. 
~.",. --
_.0 );" 

-~ 

.< " ~ 

.!\t. p;)J'Ue, 01700 • pUJUw acn· 
f'ooólyG: Mo Cnloor nem tud cWudDJ 
1!18 lU n.bla.kon I~ Jdugrlk, ha ór:'ókea 
m't.kml\nl'Tt~ van rClllényJl.ég. Nagyon 
dlc~relQ!J dolog . .hogy papnövendék 

dynn meleg 6rdck.lödóst tnnU.'itt a. 
m!pköltMzet. Iránt. 1lls7.c.n, ha :rl\OO~ 
mc-g:nnulJ& ti. gylljt6s togásnJt, pap 
korAban mcgb008i1lhctctJ.en rrrolgúla
tokat lohol a tudománynak ... 

Nagy kegyolc.mbcn hAgyr.1II. .1 

VOgh Allto..l o. pUspök szoMjAt. 

),{uUll.k a napok, BlmUll,] hIr a t'öJ..

jolent6srOI. Ugy IAts~lk. Jl\cgls meg
icndoltd.k ti. dolgo' t\ Rz.enll1lUu\lyl 
.or(l emberek.. ,',ll";ót..ótlan b!I.gy1.H(. "
pünkösdt kalandot.. 

Du h.<\.t egy.s:.er Jön ~ aonlor: V"Ógll -. 
Antal siessen a. pUspök urhoz. kl-
l\.'\ldgn'Asra. No, most 1(),.U 8. n.ngy 
hadd-cl -hlIdd! - kcriUgcllo ft. hJ

ders6g & tlatOllombOr Imlold..'I.1At. 

A pu.spök azonbn.n nyájas nlI:>ooly

lyN togadta, kezet nyujtott nekll. 

_ HM bardtom maga nagyon 
.z.ép csokrot kö'.ö lt Gs S2!) Szentml

b.'\I~'O.Il1 _ mondotta.. - Való&<\gOa 

B'Yöngyszemek, ékességo1 lt'8UIek a 
Vadrózsdk kötetének.. De éppen" 

merL olran szé:pek, a kis hiMk b 
jObb.'l.n meglllfsmMk rajtuk. Sza
vak. 8Orok Itt-ott kirlnak a versek 
s:z.crk~lJéb61, tleMé.k csak megha.l.l
gnUL\! - olvast..'\ fci II püspök a ki

fogásolt darabokat. - Kar v.alna 
ez;e,ket Uycn ofogya.t.ékossAggal OOSO
rozn\. n kötet,oo. b1zonyosan helyö
IJCbb vA.~ozatokat ls lehet ne tnllUnl 
Szen\mltmyoll. De .kl V~~ e l il 

kutat.'\.st? LegtClllll6s1.eLeiiebb volna, 
11.'\ a s:t.ontTn.llltl1yl pnpl'a blznrun il 

fclada.·ot. dc - köztiink legye..'l 
n\OJ\dvn - C.s:'!!llbOr urrun llng)'Oll 
I'lparlng1."\.$Odotl ember. nincs &'zéke 
ehhez a gyön,y6rt\ mutlk!\hoz , .. 
m06t!\ps&g ls t'l.gy b17.QllyOS föJ jelen· 
tésben sz,om()l"ú blz,onyIL\'lluyt é.11i
tott ld hoZZl\ ne m értő , sek61~'es lel
kületkr61 ... Hogy o!.djuk meg tehá t 
II kll.nlOsJ ' A feleségemnek az n 
j;ondolata tI\madt. hogy l1lngAt kel
lene megkCJrne m , édes fiam. a B'Z.ép 
felndat vAlIIl\(\.,:tra., \'égül ls ntagn 
kezd.l.!, magn v~~ be. Arrn ke-

ked ... o~ 6rezne a. dologhoz, egy-kel 
hoj lre ljznbndeégot od.nt'-k ifi köl~l 

1.1b1ege.zné.m fl. Va,dróudk <kötettmek 
lfrh.~re, 

_ Boldogan szolgálok. f6t18ztclen
l!ö uram! _ tört kj n kJ n ... \g V6g'h 

Arw ruból. _ Szlvenmek tetnö fel
rldat., még ma. l1t.ra.kelek! ... 

_ OrUlök. !lgy lAbzI:k, feleségam 
uu tal Ls cltaJélta a. leghelyesebb 
utat! 

Vő.gh Antal !ltra.kerekcde\t. meg
smr.. Elsztlkénl:1 EI tekintélyes Idbbo 
taO, de gondos utAnjl\rá..s.AA1 btI _v 
S'es szövegvá:ltozal'llt jegyzett föl, 
gyfu)yÖri\sé.ggel vé.logathato' t 00115-

A kolozs\<"ári Unitiu'ius Kollé,
gium Gimnáziumn évkönyve most 
jetent meg. Gálffy Zsigmond Igaz
gató teb:e ltözz6 és Lllszló Tlha.rn,ér 
Igazgatóhelyettes s:zorJtes:ttelte. Az 

' lntéz.etnek. - mint tu. évkÖllyvböl 
kllílnlk - 258 rendes és 19 maglln
tanulója volt. Ebbt:il unWLrlult 182, 

• refonmé.tlls 34, r. -k. 28, g, <kat, 1, ev. 

6 és bap:lsta 1 volt. A 252 osztályo. 
z,ott növendékböl magyar anyanyel

vü volt 251, l pedig romÍlIl anynnyel
vü A 252 uö"endék 1308 jeles, 1152 
16, 796 elégséges és 4 elégtelen é.r
demjegyet szerze·t. Az ére:tsé.gt t ett 
növendékek. közü.l ipari pályát .2. 
-közigazgatAsIt 1. lelkészlt 3. ~.n.nárlt 

l . jogit 3, or\'osil 4 , álla torvosit l . 

müszerész.ll 1, erdöm.ér"nökH 2. ve 

gyésLmérnök1t 4. kögazdu.ságt.~ l , 
ga.zdasfl.gil 3. katonrut 9 választot ~ . 

Az I.nter.nA.tusnaJt 127 Illk6jl\ voll. A 
tanári lestüle' i'Ilek 18 tagja van. A2. 

évkönyv magában foglaljll- nz Iskolfl 
I'övld történetet. vn.lnmblt az 19·13-
44 . l~olal év történet ét . Az Intéze' 
nek az 1920-21. Isknl1l1 ~vbcn 300, 
az 1930-31. Iskolai ~vbllll 197 , oz 
1940--·U. iskokll évben 204 növen· 
deJte volt.. 

lern lehAt. m~g egy8V"r ffl.rndjon JII 
f\:r;entmlMI~,.a II cu.'lret a JllegjelÖlt 
dalokat ~okeltl'lS9C . mondnssa ei 
mln61 :öbb ember-r()l. Il "UlOC1-. .... toknt 
Ir.IDd !cgyerD& föl . \'niaholltmn CSlk 
(' Ok,6rW. Q rom.ln..l~ növer. Ha 

Budal istenti$ztcletcinket alig 
kezde tUk meg és JlIá r ls bh:ony-s.>\
got kaptunk afelöl. hogy az Is'e n
tIszteletek tartAsfulak gondolata Igen 
jó \"OIt. H1\"eink már az első ls en
llsz'eleteken \li; Igen szép S:tAlllb6n 
jele.ntek meg. de ez a s:~_:"m a m á
sodik Istentiszteleten még cnlclkc. 
deu. A jelenlegi helyzet ne.h.é"z:s~Ci, 

II nagy aWolsá.gok és :l.Z á.ll!mdó lé· 
giveszély következmé.nye. hogy hl
vcink Io.kásuka: nng")"Obb 'Avo I81\S'I"t\, 

tuk.. vadl6 tk ,.~~ ol _u !t. 
nlll'lllO • , • 

• 
MAr annak 18 !IL 'p Ideje mult. 

hogy Klskedo k1e.~t pa,pja 
sz ö .. Irodalmi mO,köd(z!'-nek. ezt. sz 
ewtét elmondot14 neJtem. Dr lT\QIt.;. 

ls 6rzem a. tornác violAjnak es'.! U. 

IlLlM 6s <hlLllom IL. t.l8I.teletes a: LI)IIY 

hn.ngjAt. a.mint kedves zaörtö!ör.Us
sel .k.!szól a tornAcra. 

- Tólll.kám, ne éJs:zak1zt.asd a 
vendégUnke ., feküdjetek mAr le! 

- Megyünk Esz:\kém. megyünk! 
- é.llt föl az öreg derüs ptUantlls • 
sal. 

különősen itt, ahol :kisebb gyerme
kek ls vannak, nem merték elhagy_ 
ni, Egyhá'Z.közs6g0nk vezetősége ugy 
hat:irozolt, hogy 'a. tá.volSlbb lakó 
hivek részére, la.kAsukhoz közelebb 
levő helyeken tart ls~ent1sztele:et. 

Tekintettel arra, hogy a fövil.ros 

pesti oldalil.n eddig ls ,két helyen 
tartot:unk Islentisz:eleteket, a K~ 
hll.ry- és a Högyl'B--ulcai templomok· 
ba.n.. s ha ehhez még azl ls l!f)?:7A. 

vesszük. hogy a MÁV :telepl )ffizös 

protestáns !mahAzban ls ta:ntot~unk 

két hetenként lstenUsztele~et, magé.
~ ól értet6dö, ,hogy a budaI oldal uni· 
tá.r lus hiveihez kellett .köZelebb men
nlink. Eddig három. IstenUszteletet 
tartottunk Budán: kettót ti Da:ré.nyi 
KAlmAn-u. fi, sz. r eformátus temp· 
lomban, föként a. :-cr. kerilletbeD la
kó !hIvek r&!zére, (L:t a gyülekezet 
szlne előt../.. már egy újszillötAe~ ls 
Illog.keresztellünk), egyet pedig IR n., 
Torocz.k6-tér l . sz.. reformá.tus temp
lomban, Hlvclnk flgyelmé t újból 
felhlvjuk a budai dstentiszele~ekre: 

n XI. ker.. D8JÜnyl Kálmán-u. fi, 

sz. alatti re!ol1Jut\tUS templomban 
nunden hó e\só vasárnapján déli 12 
óra.kor, n II. ker. . Tor0c2k6-tér 1. 
s.... alatti reform.átus templomban 
pedig mlnd(lD hó ha.rmadtk vfl.Sár
napjAn déll 12 órakor. tartunk UnI

{lI.rlus IstentlS2:tele:eket. 

A lIünkösdi ünnepek UJ'\"8/lSOrai 

ken.veré~ Ertl KWyné s%.. Nagy 
Róza., borát pedig dr. ",-itÉ": .l..d.Mr 
JAno.s gondnok és ""in JÓ· eDlé 
atyánkna! adomAnyOZtá.k. A mi egy 
IstenUnk áldja meg a nemes afv(l 

adako:tókfll, pé:ld\juk pedig aolgA.!· 
jon buzdftAsul mindannylunJmak. 

fi 



Egyházközségünk életéből 
Abbó:l az alkalomból, hogy az dOZZ8, növelje. Az ö várbeli S%.in

idei május hónapban tartottuk első ház-utcai lakásának .s:t.fvesen lá
budai isi:'entisztelet.üJÍket és pedig tobt. vendegei voltak az unitárius 
május bó 7-lw, a XL, Darányi~úti egyház itteni hivei., akik ide gyül
és 21-én a n. Torock6-.téri refor- tek egybe házi istentiszteletre, 
mátus templomokban, megemk.... hogy hallják a reg óhajott igét 
kezni óhajtok a mi egyllikö2 ~ ~ itt az ünnepnapokon úrvac.so
günk eddigi hitéleti munkaterei- rában is rCszesülbek. I tt tn:1álkoz.. 
rój. tak a Budapes~ fel-feljövö pila-

Az 1867. iN nemcsak hez,ánk tőr- pökükkel is. Azonban úgy érez.. 
ténetének, hanem a Kinüyhágón tek. hogy nem elégíti ki lelküket 
inneni unitárius egy.h.áz. történe- teljesen, vil.gytak ~des isten1tsv 
tének is nevezetes éve. A buda- lelet után. Úhajuk igyelooze~ük!kel, 
pesti unitárius közönség ezekben o. le!:kesedésük.kelés -áldozatkészS:é
történeti jdökben indult meg, mint gükke1 valósággá vált. Az elsö 
mustármag, h6ditó útjáXa., hogy nyilvános unitárius istenUszte.."etet 
hívBJl'ását teljesítse fövároswLk- 1869 június l3-án a Killvm-béri 
ban a hítélet t.erén. Buzogány református templomban tartotlt!n 
Aron lelké$! i minöségben, Hajós Ferenc József, alkkon. kd.ozsvári 
János, Bedő Albert gondnokdk, első olei'kész. Ez vol t az első temtr 
Jakab Elek és mások, akik hiva- lomi unititrius istentisztelet Bu· 
ta:luldkal át jöttek. a bérces hazá.- dapesten. Ezután is sror~
ból, voltak ei3ö itteni. ihívebik. san jártak a SZínház-utcai ven· 

Buzo.gány Áron Ferenc JÓ2.aef dégtá.tó ,házba, ahol a házigazda 
nagy püspökünkkel, mint a lm· le!k.i és szellemi táplá1.ekka1 és 
Ioz::.,.-ári g.imDáziumuník növendé- magyaros vendégszeretettel fo
kai, egYS:r.eA'e 'és egy helyre in· gadta hittestv6reit. I tt beszé"rtlék 
dulb.k !külföldi útra a 'kiegyezés nq az egyházközség ügyeit, itt 
elötti utolsó években, hogy hön beszélgettek arról, hogy meg !kel
óhajtott vágyukat, a tanári szé.. lene alakulnia a fiókegyházköz· 
ket elooeikhez méltóan töltsé1r be. _ ségnek. 
De az Isten könyvében sorsuk má&-
kép volt me'girva..Mikor lkülföld. V,*re sok küzdelem utJán a 
röl haza érkeztek, 8\kJ(or üres volt fiókegyházközség rnega.la.kult 1876-
a la:OOmvári szószék es ök nemes baD. Ebből az alkaj1.omból tartot-

ta október 22-én az evangélikus 
versenyre keltek s úgy táplál.titk 
kolozsvári híveinket az igével. Fe- fögimnázium nagy.t~mében a mn· 
renc József a püspöki székbe ju. sodik. nyilvános istentiszteletet 
tou, Buzogány Áron pedig a val- Ferenc József püspök s a követ· 
lásügyi minis21tériumba, mint a kező évben. 1877 június 17·én 
tanügyi osztály tisztviselője és az Derzsi József kolozsvári l~,lre.sz. 
unitárius egyhilz kepviselóje. De Ek!kor elha:titro2l1:ák, hogy éven
szért ők életük végéig együtt k-ént két istenItisztejelet tartanak 
munkilJkodta:k és egyiitJ:'es mun. s arra meghívják. a kolozsvári lel
kájuk egyik seép eredménye a készeket és pap1:anárokat. Azon· 
budapesti unilárius egyházközség, ban sziikséget látták annak, hogy 
a mÁsik pedig a Keresztény Mao_ helybeli lelké."w 1egyln az egy
vető. Mind a ketten példssdÓ:n házközségnek és terhesebb áldo· 
megfeleltek hivatásuknak, zabtól se I'iadtak vissza 

Buzogány Áron. mint budapesti Végle oly erőre ka,pÓtt az egy. 
hivö Lelek nem e~eht meg az- bár-község s hívei sz:lima is annyi· 
zal, hogy a rdinisztériumba.n ra gyarapodott, hogy 1881 októ
jól k.épviaelje ecybullnkat. és js. ben 2-án Derzsi Károl}'l egyház· 
kOl" .. II........ b .~ k Xm.';'gu··nk Al .. fi és -~p\t6 \-"-.:._ _"......orem arra WiC ......... _ ~ ___ ........ O:::.U\. ... 

Ir"'dett, hogy az ide feljött. unitA.· sze megtartbatta. az evangélikus 
ril' 5 Atben az egyház ir!Lnti haeé fögimnázium ns.gy.U'!rmébell az 
&et éa raB hdést et'ÖSttae, gon· anyaegyház.kö" 'g megnlakuhis.a 

al:k.almáb61 sz ünnepi isten:tis:z.te
letel, melyen püspökünk is tÚiZl 
vett.. aki egyháZkÖZSégiink szer
vezése alatt is mindig nagy gond_ 
dal. pártfogásgaJ vett részi:, a szép 
munkában testli·lelki barátjával, 
Buzogány Áronnal együtt. Derzsi 
Karoly alatt kétszer v~ ha\"on. 
ként ugy8.no~t istentiszte:et. Az 
előbb emlitett hiveinken kívül a 
munkában résztvettek Derzsi. Ká
roly lelkéSz és Székely F'erenc 
biró. Alig, hogy megalakult az 
anyaegyházköi;';'~, a templomépí. 
tés gondo.lata foglalkoztatta hi
veinket és sok !küzdelem és mun
k~ után 1890 dktóber ~6..Q.n fel},. 
avathattJák Koháry-utC8.l templ0-
munkat püspökünk jelen:léJében, 
ahol minden második vasárnap 
tartottak istentiszteletet. !tIL meg
jégyzem, h ogy a templomav30tó 
isbmiszteleten a mjndenÜnnen ér
kezett. vendégek .között megjelent 
Józan Miklós akkori polgá.rdi-i lel
kész, késoöb évtizedeken át Buda· 
pest lelkesze, most szeretett püs. 
pökünk. 1894-ben a Srkkesfóvaros 
segítsegéve1 segéd1ell..-észi anJjst 
szervezlek és ebből az aikaJom· 
Iból elhatározták, hogy minden \ "'J.' 

sárna.p tartanak istentiszteletet. 
Az jJnnepnapokon eddig mindig 
csak az első napokon tartottak is· 
tentiszteletet, 1896 áprilistól ikezd· 
ve azonban az iinnepek első- és 
másodnapján is. 

1906 decembertől kezdve a cso
bánc-utcai iskol!4nak a Szekesfö· 
város állta l átengedett tantetlll1& 
ben gyüjtöt.te össze J ózan Miklós 
akkori esperes leIkészünk a kör
r.yékbeli székely mWlkáso.kat dél
ut:áni istenliszteletre minden hó 
e~sö vasárnapján a téli hónapok
ban. A nyári hónapokban szünetelt 
eddig a templomozás; mert hI
veink elmentek Erdélybe ft falu, 
jukba, városukba, kinek hol volt 
ft szillöföldje és ott 8'rokban!lZ 
évszAwdos fehérre meszel1t temp
lomokban merítettek erőt a továb
bi küzdelemre és e!öhaladásra· 
Azonban 8. világháború és az utá
lia ránk nehev"dö komün és el· 
sz.a.kadás elválasztotta hh'ein.l;,et 
ErdéJy!'ö1 és igy Ll nyári idöswk-
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brul ls tenntartot.lAk tu Lstc.nl.l.!Jl'... 
leteL rondjóL. 

A vilhg,M .bonl 68 (\. If'Úllk nehe
zedő komU.u klUöJl~n íi.'\ttLll9é· 
gUJlk 001'6:\t nc'hezitel.tc m~. En
nek (I. !intlllságnnk terhe enyhltésó
re dr. Csi ki Gábor, Jl\ostani 08p&
ras. kezdQm:él1~~ nJakuit 
Illeg az Unitárius Mjgszi6ház &s nz 
oL~ elhelyezett második 1.Cmplo
mUllknt 1929-be.n nvntLuk Iel . 
Mig Koh!\.ry .. utcai 1am,p!omunJc.oon 
:\ J.."CZdoLtöl fogva ~o!.t II 
órakor tartották ist.cnmlcJetcin· 
ket, itt 10 órrukor voll istentiszte
let. Mivo] l'ádiós istollbiszt.o.letc.ill1k 

W.rf~ alkll.1Tn1l.Snbb II 9 &ra, 
o.z6rt k6s6bb a 9 6rai bJLc.t\Li$2Ile_ 
lelel ls rendSZCl"tWít.ctl6'k, mint if· 
jús..\gi isten.tiszteletet. E1.ek voltak 
odd.i.gi budapesti istcnliszlcJetein.k 
helyei. Itt csnk 8. szoros értelem-
0011 velt budapesti istc.nti li.sztele
lek helyéről runJékeztem meg. 
Nagy Budapcstcn számtalan he
lyen tartanak istentis:tte.lctekel. 
söt egy templomunk is VIlJ'I., Pest
szenUőrincen. 

Elthez II )8&990 fejlődő isten
tisztcletsorom'thos most a. budai 
isllOllt..i&.telelt:ek csat.l.a.kJoota.k, ame
!~:'el, Szenl-lvOOyi s&ndQT vezeti) 

• 

lelké6zün.k tM1.ott II tm. mag O
kCit.t ih:!otteéggel 68 .fU. ilgy imn.tJ 
bw;gÓ6ággnl.. Va16ban ~ mun
kitt végzett. Budai hivoink bWWó
s6.gát.61 és kitartilsától fUgg, hogy 
a SZép Ikozdctnok egyhádjJltó 
orooménye legyw. VagYUnk 80-
V<n::n, kik azzal a gondolBUal ~ 
gyün.k ezekre az ,Isbcntiszlelelakro, 
hogy Budán fo1éplli o. h1l.rm.l\dik 
templomunk. His?cn iMen indult 
meg a vát1beli Szinház"'l.ltcai Buzo. 
gány Áoron ~l az unitárius 
egyhltz h6d1tó úbján. Adja laban, 
II.Q8Y úgy legyen, 

U. L . 

Guman Jenóné, dálnoki Arkosy P. Ferike 

A Nagyküküllő völgyében, még 
nlindi,g nz idegen \IllegsdL~lást 
ar.envedö Erdely.ben, viLrosi villák 
és házak között áll egy srerény, 
vörös téglából épült ház., melyre II 
magasba szökő tornyot még min
dig nem 6pítették Ici és melyről a 
vakolat még mindig hiányzik; de 
nmelybcn annál buzgóbban sz.'UI 
az elszakadt, á.rvn rnagyaroik. éne
ke és imijaaz Úr f~A: a med· 
gyesi wül{,rius teml)lom. A kik 
ismm-ik Isten c srerény hnjlÉlWl.
nak lörténetél, II ,küzdelmeket, 
miket idegen já.rom alatt nyögő 
ma.gynr hivek vivtak létesitésé6rt, 
március 9-án gond.olatb:ln bizo
nyosa n felhú1Jhfuk mó,g nem léle1.Ö 
tornyárn n fekete gyáSzlobog'Ót, 
mert ezen a napon kölLözött cl 
közülünk egyik leglelkesebb meg
alapílója ós Aldozatoo lébrehwhja 
ennek n kis unitárius tempjom
nak: Gumnn Jenőné. dálnoki t\r
l;osl' l' .• · eril.e. 

Ősi székely unittu-ius nemesi 
csn:lá.db61 szi.iletQtt }{Ör.möeb.'\
nyán, 1888 januá r 22-én. I?;de.s
anyja vaUlLs.'\t kö\'etve fi ik."\toli
kus hitben nevelkedett. mig fiu
~st;.,·él'eit ullitl6.ritlS la1kész hiá
nyában az édosapn t..'lllltg{\U~ az 
ösi szókely hit igéiro. Eze'kcn a 
csal6.di va.lI ásÓrhkon O is megta
nulta. l~telui éfI hinui n.z egy 
Igaz lstent ós mcgérve nagykorú
l16.gát, l(!Ilki meggyöződését kij· 

emlékezetére 
vetve, fe1vebta ősapái hitét, az 
unitárius vallást, melynek utolsó 
lehelletéig ignz hive mATadt. 

1913 március 9~n ment férjhea: 
Cum:Ul Jenő bányaménnlikhöz, .kit 
elkis6rt egyéV<!s amerik.ro tanul
má.llyütjára. Itt született meg kis 
leányuk, kinek 'amerikai kero.;;zt
wlyjául egy ottMl.i unitá:rius nőt 

kért föl és akit Pit.tsburghban 
lreresztelt meg az ottani unitárius 
lelkósz. 

Haza jöve, SOI'S8. v,*sZ!l.vezette 
ösei földjére ErdélYbe, KOIl02SvR.t'
ra, majd Tordára és végill 1928· 
ban az erdélyi szászok legerősebb 
fellegvárába: Medgye.src, Gym-
mekci megnövekedésével csalliadi 
gondjai csökkenvén, fáradhatat
la n energiájA t most ösapái hité
nek, az uniLlu-ius \'alláana.k istó.
pOlásárn forditotta. Akkoriban 
Medgyescn cS8lk. uru'l:árius szór
vány~gyházközség volt, heten
ként egyszer járt be ErzsébetJvR
rost"Ó1 ti p..'l.p istenlisz.tcle!et és 
vallt\sól'á.t tnrlani. ny alknHmn.k
kor 8l'. unitárius pap mindig asz
tftlának vendége volt és ntint AZ 

egyházközség fögolldnokn ebéd 
utnn részlotesen tájékozódott az 
egyhltz iigyo.iröl és tüzetesen 
meglhrgyalt.ák n sliIgő:! Leendő
ket.. Egy ily alkalommal vetődött 
fal CL nledgyes.i. urutfu'ius t.emplom 
épi.tooo és Bende Béla lLkkori er· 
zsébetvárosi unitArius pap segit-

aégével slkorlll t 8. medgy8!li 'Ai
rosi tan.'ÍestÓI teldtet szerel! nj fl 

templom és temető rész.lre, BL 

épiLkezéshez szük.séges töke ősz

S2egyiij~éséhez pedig saját magn 
kezdte meg önJténtes felajánláOO.
val a gyüjtésl, moly a kol.ozsvá.ri 
anyaegybáz támogatásAval siker
rel is v6gződött. 

A ház felépült, s bAr 8. sz(1kös 
tökéből nem tellett már az Is:en 
hajlékának külső dis.zet megadni, 
a.z.ert nem kisebb leLkesedé' el 
sereg1lebtek ÖSsze II hivek a fel
srontelésre. Sikerült egy h~ 
niumol is beszercz,n.i, de ének~ 
'lk nem lévén, O maga Wt a hang
szer melJé és áhitaJOOs szivvel ve
zette ruttál"S3.it az &:i zsolb\rok 
éneldésében. 

EI.'ét családjinAk, leányai, 
fia. és utóbb nevelt leánya feLne
velésének szentelte. De maradt 
ideje a művénetek szeretetére iB: 
mesteri.kózze.l vezette az akvn
r~~l ecsetet és ösztönös megér~ 
sel tallu\nllln~Yo:z7~ a képzőművé
szeteket. A kölni, egyházi régil!Ib
gek múzeumában egy 1100. évb6l 
rnegmarlldt, fából furtJ&Ott Kris:t
tus feszillel elött óril.lcig gyönyör
ködött az ősi keresztény müvé· 
SZO~ meJysógében és cssk a zár.. 
óra tudta onnan eltÁvoHtsni. A 
k1':lssziJn18 zene maértöje és a\'a
tolt 1l1l1vcl6jc \"01t, Saját maga 

7 



tervezte, m.agya:ros, leheUetfinom 
kézimunklá:it amerikai barátai ter
j ' • .tették a tengeren tw. hirdet;. 
ve a ma.gyar ipa;nnűv;észet nagy
szerűségét. Német, firancia és 
omer.i.k.ai barátaiva.l azok anya". 
~én, egyfoTma. könnyedség
gel és sz~emess"éggel társalgo.tt 
és levelezett. EmelJett igazi. Jtázi
A6S%ony, cdaadó anya. és feleség, 
mindenek előtt és mindenek fö
lőtt eg~ lelkével mwgya.r és ,uni
tárius volt. 

Az. igaztalan politik.a.i. Ul'dözések 
térjét 1942 őszén megfos:ttották 
obu viselt állásától és a meg
azá liott Erdélyböl menekülniök 
kellett. A megpróbáltariások: órái
ban és az idegen járom súlya 
alatt, OSlIIknem ,negyed százados 
kisebbségi 80ISban miooen!kor 

• 

er&! lélekkel! Allott férje mellett 
és szerenc- 'sen kivezetite család,
ját a magyargyűlölet hazájá'ból 
fajtestvérei közé, Boldoga.n jött 
Magyarországra. harom fe1nö tt 
gyermeke és négy uno'lcája Jl:öré
be. Sajnos, alig egy évig élvez... 
hett-e a viszonylagos lelki. nyugal
mat szerettei körében. A kérJel
hebefllen SOM tragikus hirtelen-
8~,ell sz6litotta el szeret.tei k.öré>
böl, kivételesen boldog és harm.6-
cikus I há zassá.guk 31. évforduló· 
ján, életének 56. évében, 

Vele egy értékes, művelt és 
tetuiköJt szellem távozott köTÜnk
ből, emlékélt örökké őrizni fogják 
maradandó tettei, melyeket a 
megszáVlás legmehezebb napjaiban 
a magyarságért és egyház.áé:rt ho
zott. 

Biblia olvasása közben 

Ha. u e.postolGk kOnyv6'J olvas
iJUk, a.zt látjuk, hogy az; apostolok 
vél~ye sokban elt~ egymástól, 
azonban egy: a c61 m1nd.lg közös. 

Ez a cél 'az vo1t, am.! 8. mai keresz. 
tényaégé 'is k.ell, hogy legyen: ml. 
nél löKléletesebbé tenni a. föld' életet 
II 19y Is:en országát itt, ezen a föl. 
dlSn megval6s1tanJ. lu evangéllu
mokat olvaava, ulnt6n lá.1~uk, hogy 
az evangéll8tAkat mM é6 más Irány
elvek vezették Jéeus életknek és la
nftér;'Anak meg1n1Bában, de -a cél ltt 
i", k&& vOJj!: minél tökéleleseb,ben 
az; olvasó szeme.! eU: ~rnl az esz. 
ményl ember, az Ur Jézus Krisztua 
életét, Ebből 1á'lSzlk, hogy kjIJön. 

böz.ö nézetü, Vélem.énYÜ, emberek 
munkAlkodha.tnak együtt, ha meg
ta.Wjá.k a közös célt, mely eg.esz 
é1el'U.ket ,bel ölti., Ha. ebből a .szem
pontból nézzük a kerC\9Zl'ény egy81.1-

mut, azt. tapaszta1juk, hogy a ctl 
k6%Ö8 az Ö88Z€8 cgyházaktHil. MI 
volna más a caja a val1ésnak mInt-. , 
hogy hIveit neveléseel, Igehirdeté&
&et valló........ könyvek olva.sásáIVal, 
bnAdaAgga.l, templomov'is6al _ lU 
~ útjA.n - mlnél ,~ökéletesebb 
6leb'e vezesse, Is:1e.nID.e.k tetsző élet
re aeg1\6e, 

MjövUnk ~ hogy mlndn.yA~ 
jan 'ilY kö~ mennyei Atyé.t m~-

d.unk, Jézust m1ndn,)'J.~ köTetnI 
Igyelmzil.nk, htsZilnk az Is'..e:!l szen! ... 
leIkébem, mint vezérlő s:z.ellernilnk
ben, a keresztény anya.szentegy!láz
ban, amely magában toglal minden
kit, 8.JkJ. követi J e?tlst, a. bünők bO
cgénntM:mn és az ÖTök éle,:ben:, Ab
ban 1& megegye-z.Unk, ,hogya. csaJá,.. 
dl -életet tartjuk Igaz, keresztény 
életnek, ezt az Istenadta. sejtet, 
melynek tlsoz.' a.sé.gá.tól tugg a nem· 
zet és az egyház nemesség-e. MInél 
több egy országban, egy egyházban 
e. békés, tlBzta életü, m\Uo1k.é..s-ott
hon., annál 'Ilemesebb az egyház 00 
az ország, amelynek ezek a2 otbho.. 
Mk a. tlészel. Nem szabad, hogy va
lami ls elvé..laS9'ron bennünket egy_ 
más'ól, az meg VQ.lóban csapá.s 
volna. a D6m!ZeLre, de még a. keresz.. 
~ éllb' egyMzra Js, IUL ellen.sége'kké 
tenne benn"tin.'ko!~ Ü:s ha rnegernl.lt
jük azt a legerősebb .kapc.sot, am.ely 
minket szorosan ágy 6desan)':ához, 
a szent Magyarorezághoz C8atol, rot . 
kor IUt hiSzem, valóban m.egkövetel
het jOk .mindenktt6l, ak.l keresztény, 
68 magyar, hogy legyUJlk egy aka. 
rMtal, egy szlv:ve1 68 léLekkel egy(llt. 

Ezek (l, gondolatok mindig eszem. 
be jutnak, mikor a temetőbe megyek 
és lAtom elvonulnJ az egyes kopor. 
~ elOtt 8. küU:lnböz-o efn'M.zlllk lel-

k("szett. ü ce.nom, mlly o(y6ltIOk ..... 
gyunk.. Ugya.na.z a bADat keswlU lel. 
künket, a szUlOk, a. gyermekek, a 
hlwO$' MS, a jó r ok.on és barát el_ 
ves:ttése és egy a vlga.szte,lónk: ~ 
örök.ki6 tIö l.sten1.llllk.höz fordulunk 
valamennyien balzsanru!rt sebeinkn 
ml a porból lévők. MLkor szép tell 
napon járunk künn a temetOben, 111.[. 

l:ren egyenlO az eg6sz temeto, CS'k 
egyforma dQmboc.skAk eme1koooe!c: 
hóval betedVo. Mlko.r lom.együ.n.k 8. 

riasztó szlIlÓna jo1"ro az óv6helY!'e, 
oda. ts egyenlO s6hajjal megyüUk, 
cgyltáz1 a:rokAStllnhOoZ hlven kereaa:. 
vot.éssel, vagy C98;k x.ezünke~ Öh e 
kulcsolva rebegjük: Atyé:rn, a Te 

k ezeidbe ajánlom azerettelm lelkét. 
és 88.jé.t lelkemet. Legyen meg 8. Te 
a.ka.ra.:od. ms mLkor mi ketten GIza!. 
la Jeá.nyommal 'lu.lnt riasztó ügyet&

ue.sek felvá~~juk egymást és O eL.,l. 
8z1 kereszttel dfsz.Itett könyvét u; 

IrÓ83Ztalról (:os én odateszem a. ke

hellyel d!szl:ett kiSnyvemet, ugy ér· 
sem, egy lélek vezel be.n.nütl.k.e~ &r. 

I'a, hogy va!Msu.nltiksJ rogllillolz. 
zunk ég erósltstLk .tna.gunkban 8. Tal· 
IhOS érzést. 

Ml.kru- d$ga T6relnkre, narn.zetUn:k 
védelmére, Aldout0.9 lel:kü honv&
delnk.re gondolok ott túl a KArpé.to
kon, Ic1k1 szemeimmel out Ié.tom 
m.es.szo keleten erdélyi véreimet, 
anunt a pihenés perceiben .fegyva
f'Ök:re dőlve nézik a. csHlagos ega', 
~teien pll1antéssal megkelesIklI 
Ha.dak-útját és egyszerre dudoJnl 
kezdik: KI tudja. merre, mer-re V'ISZ 
e. v("g2ct göröngyös úton, sötét éjje

len , . " bérces hazáJJk.ra gondolnak, 
az otthoni kis székely falura. s a ku 
.a<'.ék.ely faluról szép Erdélyországra 
és egkz .M"a,gy&ror~lgra. Kezük 
öS9ZMUlcsol6dik és felsóhajtanak 
egy szivvel, lélekkel: egi Atyánk 
védd és ol~a.!mAZd azt a drága. !-Öl· 
det, kunybótt és palotáit, iskolé.1I é» 
templomait, lett légyen tOTl1j)'é.n az 
újjAszOle~s betlehem.! csHlaga, az 
önfelAldpzás golgotha! keresz' jc, 
vagy ru: örök vlrra$2tés kaknsa és 
adj erőt nekünk, hogy ml Ls véd· 
hessük a Tc seglt8Ógcddel, 

LegyUnk kedves Testvérel.m 1J2lWl.! 

hnz1nk fJal és leányai egy akaaoa.t·· 
tal, egy szivvel és lélekkel, akokor 
megsegIt minket a magyarok IJj· 
una. 

U j vári [,áhI6. 
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li ö N y v E li R ö L 
Bölöni Far kas Sándor : Nyugat. 

curópnJ utazás. (Kolozsvár , 1943.) 
Unitárius szernpoMból és II ma-. 
gyar reformkorsza k szemszögéből 

e&"Yaránt értékes munkát vegzet.t 
dr. Jancsó Elemér, mikor Bölöni 
Farkas Sándor Nyugn.t euröpIÜ 
uíauísá,t jól tájékoztató IbeVeze
téssel együtt kiadta. Unitárius 
szempontból érdekes azért, mert 
Bölöni Farkas Sándor önma.gával 
'példázza azt a legsajá.tosabban 
transzilván lelket, mely a Jo.kális. 
korlá.tok közé szorító viszonyokat 
az univerzali.zunus ivelésébe tár 
gilja. A refOrmkor szemszögéből 
pedig azért jellemző Bölöni Far
ka:s Sándor alakja, mert irodallIni 
kísérletei II tán II társadalmi újítá· 
fSok felé fordul és e téren elméleti 
és 'közkleti munkája Wesselényi
vel és Széchenyive'l álUtja őt egy 
sorba. Az E rdélyi 1\l6zeum, az 
E rdél); Kaszinó terve neki épo1y 
életbevágóan fon.tosak, mint szé
chenyi gyakorlati tervei s küJföldi 
útján, épúgy lelkesedik II " gyors-
5Zekér" sebesen robogó menetén, 
mint a .iól s humánusan fe]szerelt 
amerikai ooNönökben, melyek 
,erkölcsi ma.china" gyanant javít
ják a megktaUwdott embereket. 
Ha az adott keretek meg nem gá. 
tolnának, !Jok megkapó részletet 
id~hetnénk Bölöni Farkas írásá. 
bók ·a Vendome QSzlopáról., a pá· 
rosi I lOrályi Bibliothekáról és sok 
más tapaszta.latairól remekbe ke. 
8Zült arcképeket ad . Felidézhet
nők azt a jelenetet, meJyben "hir. 
telen borzadás" lepi meg, amint 
a tisztelet érze~mével megáU 
Washington szobra előtt és mlnd
ebből nemcsak az a változatos és 
e.zines képsoroza.t állna elő, mely
nek megismerése osztályrészül ju
tobt egy sokat nyugtalankodó és 
tudásra. szomjuhozó eInk. nek, d e 
mindenek felett leginkább az ru: 
értékes lelkület r agadja meg az 
olvasót. mely Bo~öni Farkas él~ 
müvéből 'kisugárzik. I gazi intro
ver.tá.lt személyiség, aki:n.ek fáj, 
hogy a tudás és tehetség hátté!rtle 
8ZOM1l 8 arltinek mégis nem az a 
legfőtb gondja. hogy a. maga rf~ 
jó sebeit enyhitse, hanem, hogy a 
közA1lapotokat javitsa. Még ilIli. 

előtt Nyugateurópát és Amerikát 
beuoozza, érzékeny lelkében mAris 
lciformál6d.ik egy jObb világ esz
ményi képe s ez hozza. öt lellti. -ro
konságba Döbrenteivel, Kazinczy. 
val, s ez áUit:ja őt a Széchenyiek, 
Wesselényiek v<ma1ába. 

Dr. K. G. 

Dr. Dancsbázy Nagy Sándor 
dt.breceni r efo.nná,tus lelkipásztor : 

• "Az egyház harca" (e.kklesia 00-
lltana) c1mü rnüvében nagy tudAssaJ 
é.3 s~les Ismer ettel ·foglalt.... össze 
ez1. a hatalmas anyagot. ami t eleke
zet különbség nélkül m.1ndenk.lt at
baigazít a. belm.t&sz1ó munkájAban. 
Túlzott, de nem bántó. söt az igaz
ságra és jawltAara. törekvő lélekkel 
mutatja be a. ma.! lelldpámtorok. 
k.ebll tSDáCSOOOk ~ hivek leJkUletét 
éG a h it h.Jányé.t~ hogy ne -mondjam, 
mmt 6 mond!:la., hiteUen.ségét. Az ol
vasó elé té.rja a Ikrisztus! tökéletes 
leJkl életet. EIsŐ60rbnn ugyan -refor
mátus lestvérelnlmek Irta ezt -a. több 
mint 300 oldalas könyvet (327 ol· 
dal ), de azóI minden Ikere.!ztényhez. 
(Exodus kla dM. 1942.) (u. H 

Balogh Anna : E mber leszek. 
(K orda. rt. B pelJt, UI, oldal.) Re
gény a magyal' l1júság .ez-árná.ra. 
Egy hivatalnok esalád.ból származó 
1tj1l harca. az el6ltéletek<kel szemben. 
:mret'ségt u'.án Ipari pá.Jyé.t választ. 
hogy azon klvivja az eldamerést és 
példát adjon arról, hogy nem. csak , 
az !róa8ztal mellett boldogulhat az 
ember. Közben nagy 1elJd próbán 
megy keresztUl. Mindenek. előtt \9.ZU. 
lelt .kell meggyc\mte e.tTÓl, hogy hi· 
vaté.st teljestt, amlkOl' -beM sugal-• 
latra ti. gyak orlatt pályáJt vá.lasZtja. 
Hivabllnok 0lIztA.lya., mint elesettet 
eltemett. C881knem mindenki megf a.
gadja ~ elfelejti. Végil.l IIJ dl-ads ·l. 
maskodik. H ivatás 6rze1tel v égzett 
mtmkAtja ti. legMobb eredményeket 
hozza meg. BecsI.Iletes élete, ered· 
ményel t eldnt61y:t szereznek szá.mA
ra.. Klvivja 8; tm·..Adsl0mban azt 8 
helyet, melyet a hWatal fróasztala 
meUe't et nem érhetett volna. hIsZen 
képességet .más ~ert\let.re vonzották. 
S~tély leaz, .klt m1ndenJd, 
e.k:Ik e!tot'dultak tőle és lenézték, el· 
f&nea' és CSOdéol Tanulságos k~. 

-

jól IUlÓra.l<:mta.t é8 arra. b!tor1it hogy 
ne féljünk a nlAlllkame:.őtOI ' 
bármllyen ls az, ha hlvaf,h;al :: 
go~, gyUmölC6Ö.~ terem, mely.bell 
örömUnk telik. 

K . G. 

,,~rdéJy a. magyar országgyülé
sen • Ezen lL eimen most jelent 
meg az Erdélyi Párt parlamenti kl. 
~ványa ,amely J\a.rmawnor foglaljo. 
kötetbe az erdélyI 1örvé:nyhOZÓk par. 
l.ameDiIl munkáságát és rés2.letes lá.
Jékozódht nyujt az erdélyt problé. 
má.krol. A parlamenti kladvMynak 
o.z lL OO1j8, ·hogy az országgyülésen 
el.ha.ngzott telszólatások tukl"'ében IL 

nemzet ÖSSZE!Mégéle]. megl.smertesBe 
az erdélyt kérdéseket 68 lL megoldás. 
ra vAró l.egsürgőeebb felada tQkat. 
Az E rdélyt Párt p8.l'lamentl kladvá
~ az egységes magyar nemzetiélek 
k1e.laJruláBá.t munJuUJa. és er<Its~:1 a 
köz,véleményben az áldozatlkészség 
és felelősség "VállaJa., öntudatos azet
leméL A 110 oldala., o}I:ötet fejezeten. 
ként tár gyalja az egyea erdélyt kér
dé.sekben elhangzott teLszólaláBok&t 
és ért.~ea adatalval. lehetövé teazl., 
hogy az o!vaaók a z erdélyi ,kérdések'" 
minden ré.sz!e~t megismerhessék. A 
kiadványt az orsz.á.ggyQléet napló 
alapján Végh J ózsef szerke9ztö az 

• 
E rdélyi P áIrt Iközpontl sajt6elÖ8dója 
állItotta össze. 

J'IlUU8l .sramunkban ho~ruk llZ 
alábbi könyvek tsmertet6sét : 

Szeöketfalv1 Sz;ent;..Mlklóey U .... Ió: 
A pdk!H. Pákey (JTU1slrent T amAs) 

c-'Uldd. 

P. Róth .An1e.l S. J.: UJ "t:empOff

tok a tfpu.skutafdsbatl. 

Bak&a. J á.nos: .A W" 4l4ro rWWCiU 

P. Szen"IWrtonl Ká.lm4.n: Bert:f.e 
M6ua. 

ISTENTISZTELETET TAB-
T UNK BUDAR a U ., Torock6-tér 
1. az. reformá.tus templomban , . 
hó 18·án déli 12 órakor. 

Teológiai Akadém.iánk vlzsgál6 
blzott.sága elOtt ez évben négyen tat
tek szakv1Zsgát: Bajor János, Bed6 
Béla., Péler Ödön és 8zé1relll Ger
gely. .M:lndnyájuknak áJdá9O" t» 
eredményes munkát ldvAnunk a r;ya.
korla.U f:N ata.!U m unkahelyiiköD. 
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Duna-Tiszaközi Unitárius Szórványegyházközség ~ ;..' .' 
Egyh&zl vezc~ s mJndcn 

jó unitárius eGYháZtag eleVen pro~ 
temAját képezi a mal vallá ll(l6 ée 
m.éa lJ'ányú világnézetek hareábaD 
QZOkDa.k az un!t&r1usolwak a. lelki· 

gondO?;1AA, a.k!k szervezett és ~I
k# ej bIró egy~geJn.ken ki
vili oée azoktól távol, szórVAnyokbD n 

élnek. Szá.ma.rányukhoz v1s"U>nyt iva 
éppen ml UD1tá.rll.usok rt'DdO!lkezünk 

II l:googycbb 8:WrvAnyt.erllletteJ lj 

umek követ.kel'MbeD éppen nekünk 
kdl derékon Tagadnunk ezt a. .kéT
dést. Egy.Mz1 főhatOBágtmk meg'"

hozta. a. szUkségc.s Intéz-ke<léseket: 
rel06ZW/a a területet ~ Jol.készelret 
b1.r..o't meg II lelklgondozM felada
!aAnak wg"Lé9f!vel. J.fagától értetOdO, 
~ a. megblzoW lelkészek, az 
egyetemes un1tárius egyMz és a 
me.gya.rság érdektben, e. legnagyobb 
hlvaMsérzet/'"..el be kelJ, hogy töltsék 
megblza.!tiukat, mely ugyan 1dNUl
rol érkeZett, de beLsO lel.k.Usmeret

bell :lté:rdé:69é, ke}] hogy lltala:kuljon. 

Egy olyan IUIID' tertlleten azonban, 

núnt amelclrortt a Duna-Tr1sza.l<in.l 
UDltArtu8 SZÓrványegyhA..ZlkÖ28ég rel
ölel, a ,t~ munkAja. meglehe' 6-
I!etl meg van nehe:z.tlve, tekinte'tel a 
nagy tAvo~ és erra., hogy 
mintegy 135 ikisebb-.nagyobb S6jtet 

alkotnak a fent entUtett 8ZÓrvé.D.y

egyházkö:r.ség tertUe''én élő hivek. 
Na,gy e1őrel'átAsróI t!6 bölesessé81J'Öl 
lletl b\UJnysA.got az 1944 márclUB G

re ÖS3zehlv()tt Duna·'nIszakö:!ft Uni
té.1'Tlus SZÓrv'JnyegyhA.zk&ség köz

gyül.6se, amlkor a három ,legnagyobb 

"z.órványg6cpontban élő htvetnik M
zOl vála.sztot~'8. meg gondD()lmJ.t 
(Kecak,emét: P. Buzogany Lad03 p. 
u. ten4c8OlS: RA~al()ta.: H. F~r 
Domokos ny. Ig. 1'anltó és Szolnok.: 
T100ld1 Gyula. tanár) és a.m1kor a 
~ové.bb1 22 pi :oIot~e:rét 1lgy válogatta 
<il . 'e, h()gy lehe".4eg mlnd6ll egyes 
lertIlet képvl.seLve 1epen. fildk 
együttesen mintegy lI.tölel.tk az egém 
e6rványt.eru,letet s -aláken .keJ 7 !J III 
(I. lei:kbazek, ha közve~enUl rtbkAb. 
ban 18, 6r1n,-·kezhetnek maj<!r Ean 
nm..te:n ez6rvlLnyullltárlus eJ A 
gOIJdroWg, Illetve preebltenég te. 
hAt nem C8~ tb:?ts!get jelent, 
h a- 'il rrrlrujenekfe1e\t h1vaf.Mt; uez 
be!..o ka'el~b6l eaOO6 m.un.
kava.tlalMt. Ez azt >ele:nU, hogy 
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mInden egyes gClDdnoknak. és pi"Cl>bl· 
te~ ma vállalnia kell é3 bo kiel t 
töJ,ten.\e & vllégi papság sz.ert'jpét. 
VéJteJrla kell -anDflk 80 kÖ?(j égi 
életnek a. JdalnkttAsá.t, arnelyböl 
egyetlen szórványun.!:'ér1us sem mQ.
radhat kl 6 amelyen belill egymás 
ismerése és becsülé8e, továbbá. & 'kl)

ZÖ9 hit ös megg)l5zödéfi, a közö8 

cél és munkavá.llaJás képezik. az 
összeta.rtó erőt. 

MInt Qegfontosat.b teendi):" egy
m~8 megiSmerésének a kerdését ve
tem fel e heo1~ S ez vona·,koz'\.k 
először a. l~!:kész és a hivek vlsW
nyAra. Itt azonban (ajra hlVa.~'koz
ilbm keU a személyC6 és közvetDen 
érlntkezl!as nehéu(igelre, mely szét
SZÓ'l"tságunkból adód'.k. Rt jöhetnek 
a dd..ké.uek seg:lt~gé're a presbite
rek. A 8zervezÁ3 \során remé~he''Oleg 

elé.rjUk azt, .hogy az. egyes prcsbl
!ea-ek között feloszthatjuk a tertile
tet és m1nden presbJ·ter atylinkilA
naJt rendeJJv ... e-&re i)..,"'CSá.thatjuk 
azon hlveinknek névsorá.~, O.JCLk köz
vetlen! körn,yezetében. va.gy tJ.ozzA 
köz.ei élnek. Az a gondnok é.'! pres
biter pedig, aki. lhivatá re rüen fog
Ja. fel megbtze.tAMt, tDdE~ tiar:~ fog 
énli,!]! ujAt kÖl'aetéhez. tar!brl.Ó unt
tá.riu8 testvéreinek meglAtog'atésára 
8 e.zjti~alllll"egblllerésére. Igy a. lel· 
kész, hIveinek meglá.toga.~Asa.al

kMmAval, jó .regitséget kap prcsbl
terében, akivel egyi.1tt keresheti fe:] 
Oket. A tovAlbblak sor!\n a gondno
k.o.kna.k. és 11. presbltereJm.ck Apol
nlok k-en az egyhá2.hoz való tarto. 
z.fl.s tlUda.~át. A h!vE::k Ql.egtátoga:t:4.sl!. 
eorán buzdltaD10k kell őket; 'h ogy II 
keresztelés, az cskJe:és és .ti. tem.et'éa 
6Jlk..aIn;ával vegyék ' 19é.nybe M!lé.l 
lelk! . r4lket. IDzéltal az adottságok
hoz és lehet.'l6é::;ekhe.z .mé!f.en. 620-

ros és =eleg 1ca..paJo!a.!Ot tudunk. te
rem.t6Jl1 egymás köZö~t 8 ennek ft 

kapc30latDak köt.el6ke:i. tertuetl szét.-

8ZÓli's.1guo'kon ~ill é6 dacára 
ls, benső k~? I I ........ . -
ké;( . Jltenek. 

megé!66érc 

Ezt a célL srolgálná -az 1.8, M m1n~ 

den egyes unl.tár1us swrványCS']éd 
jé.ra."'Jná az "Unlblrius :ertesltö"_t. A 
gondnok és .ti. pre.sbtterek hassanuk 
oda.. hogy lkk:I asa.k tel\etl, reDdeljc 
meg emlV-ett egybá;a 1a.punk.Q.~ tIIkl.
nek. pedig nem AlI módjában, nnnak 

lJIesgijnk egyUttMen tárrwgaM. ba, 
anlY'lgiakban ls. KiUönben a meg 
rendelJ~sel kapc.solatoa ktvAns4«o
kat lelkéfl'Zt lúv8ot'aluttk (BUdapeat 
IX .. Högyes FJylre-utc:.tI. 3. S7.ám.) 
legnagyobb örömmel teLje6t:.1. 

-

-• 
M.ég S211mO& prob1éma. vé.r fme. 

tésre. maid p ~ :Hg megoldáara, CSe 
az eIlndullL5 a~ ~-egYU 
meg legal4.bb ezeket .ti. k.e'zdö lépé. 
seket. Mert ezek. csak.kezd6 lépt 
se:k. Még messze vagyunk, de .re
mélhetőleg nem elérhetetlen m E n .. 

!!6gbén, a;\tól az él1apotot~l, a.m1lto , 

k 

-
,-, 

mirul"en. azórvá.n.ylúvt1nk ~elkJ gond 

ját-·;ba..lé.t, dJi:alá.nos szoctálls he-I 
uMt ismernI fog-.luk. Pedig -enntIk 
ls el kell követ"k.{'zn!e. AZtAn. ttt va 

még n. legfontooa.bb kérdés, am 
legelö&zör kellett volna. emU:en.em 
sz6r.vénygyormeke1n:k val1áB-erkö 
esi nevelése. Ezekről !később 6ZÓtam 
fOgunk 8 igyekezünk ln'é2:rmé;nyea 
meg<>tdásokat foganatosJtanl. 
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Végezetül meg kell em1élrezn«!Dk 
egy olyan eseményről, e.mely a szór 
vé.n;yegyMZkö-,6gUnkben végzet 

odaad6 .mun1tának méltó gyümölose 
de amely egyetemes egyhá.z1 82d\ 

pon:ból ls .nagy fonk".-fgú. Ezt pe. 
dig úgy hivjAk, hogy: S~órvdnyf& 

tenU8ztclet Ráko"kereslrtűr<m.. Ide 
pünkösd máSodna.pja, helye Palatka 
J ózsef presbiter Gtla családi Mza 
Hogy a rálto.ske.reszt(aM sw rvAny1s
te.ntJ.s,z:,letllnk már Uycn örvendetes 
esemény forrruiijában jelen'ikezik, an
nAk letét eményese Palat ka Józs: 

-
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-
j. 

f 

Nevezett atyélll.kIol& .... al6ban levont. 
presbttCTSégéve.l já:r6 feIaaatkőr'ét 
azt önm8og'á.ba.n. hlva1:á.ssá mélylte'te. 
ÁJldozócsüU:lrtök dölti napon, sanl 
kor sumélyesen e:]1Y lOélgettünk, az 
mondotta., hogy a konfirmáclól an 
nepélyen nem vehet r~.zt, a..m!ért lX 
zony'ár8o megbocsát az Isten - tette 
hro;z.A _ mert személyes· Il e;lau'ja 

rneg1úvnl ihtve(nJ(~~ a P(inkÖSd1 ~ 

tentlszteIetre. Ezt mege16ZÖell t'er· 
mé""Y"':er il l már elvégette az pdat _ 

gyüjté8 neh~ munkájA.t 9 Jgy a 
kÖl'n)"é"k!beU 4-tS községb61 ren" 1-
k( ': ére tWott az umlA.riuaok. DIéV
&OML. A aoomélyea, késö~ pedig le
vél tWaJ történt meghtvb eredmb
nyek.éppen. pünJd . J má.sodnapjéJI 
daután szép gy(ll.ekezlet kulcsoita 
LmAra kezét, hallgatta. a ~ 
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l!Ilfaogól.lUmot. élt ava.:ta wruplommá, 
[:JtCllDCk kooV'08 hnj\.éká;vá Palat.iUl 

Jó ef prOIIblwr ana. 6!1 okOOTIlI3 ueJe 
.,t+~ Mlndcnk.l boldog volt, mJa-

A pr 
irodalom 

szép-

&mid C:r"ozlo Isttm közvetlen .kÖZleI- A P mlnd.-
~_ és az O (jldli keOOnOIt S'lmoga- _ ez.1.detg sam __ 

tti"'\t. TeJén DZ 0'1130 PUnkÖfJd aUUll- anthológ1ában nem 
rnAval ösemgyWt és !evékenységbo véte:e:t. fo1yik mk 
rmdüJt tanltvány1 lellW.k éreztek ho.- egy. olyan m~t. amely ezt a 
30IlIló emelkodetlB6get ás belső' örö- hiá:nyt a.ka.rja ~lni Protart.ána 
.-.et. li;a talán az (lekero:J2l'ények szépirodalmi lex:lJrb:n .k«PIJI. A ~ 

roodezteJ( hasonló e 2"'i'OtoNe.ndég_ rormá~us IÚ'>Z nJr a befei'"'Zkshez 
közeledik. A tclj~g okából sz:Uk-!léget. ..l 

)(l. csak hAJit adhatUDok Istennek. ~"'6S azonban, ho6~: valamennyi pro. 
bogy ilyen ml.Ulká8Dkat adott ogy- tootáns felekez;et ÍPI.rodalma lis le-

~m' ak .... ,.;a:osék l_áb a jolen szá __ A • ~,annak az vö ....... zn • bJ ~ ~ 

SrnOIY ugyan mennyllJ6g11cg nem ""'- bóL Ez a. munka ~-ba.n gya'ko!'
not! !ol a. VOl'9Calyt ~ egyhámk- ln.~1 célt szolgál ltaJ., hogy meg
kal, de amely minő9Ógllcg nundIg az tmnertctf, kik a. ,iID'rtnk", 9 BZcl!em1 
álen tudott jlÚ'Ill. Is.~ oogftségévol erőink hatalmas seregsoomléje lesz. 
és h&! életszemlClcttel, 8Ok-ook Al- Tudorn!á.nyoo ataP'?,n kl>m:ül, B Igy 
dozatvALlaM el ezut&1 ls megpl"Ó- kivánatos, hogy ~t.len pro.:eatáma 
báljuk bcblzonytta.n1 \mltáJ'!zm"s"Dk szépir6nk ae nUl.t'a.d,jon kl. Ezért a.zo. 
m!.nöeég1 éI'l~ékolto ncmzctneve16 ete kat 'a Protes:Ans __ ,!{a.sólnkat. aJdk-

jét. és Is~enorB7oága munkálA.séxa nek mAr jelent::'.'!f nyom::-&tásban 
történt oUUvaM Ff.t. Bencze JUárton azéplrodeJmJ kötet • arra kérjtlk., 

A KONF'ml\1ACIÓS CSOPORT
«€FEK. Az 1944. évben konfir
IWiJtakrtiJ készült csoporUiépek a. 
Iohá.r)·-utcai lelkésu hivatalban 
l!n.phatJI •• Darabja 1.60 P. 

Fef'f'n .7. .József debreceni leJké6z 
ana. k1 h :la8Z1J IdOn é.t Budapeelen 
t.eljt tl:t d t ,üalg1!a.tot, ti. kolozsvCu'l 
Uultúrlu~ Teo' >glal AkadémJAn tör
bér.clml é:J Jt.g l lárgykörböl magán. 
tc..,1rI kép .slt6st 8..~rze~t. Szeretettel 
1>_'Il.tuJálunk. 

Bencze l\tártoll misGzióházi 6, 
toE«:sz atyánkfia o. közelmultban 
tOlt I!lkerro lelltészk6peatő v1zegát 
80 drol.ozsvá.r1 .teolÓgiai llkadérnJán. 
~ alkalomból szeretettel köszönt
.tük <l:I munkA88ágáro., ti. ml egy la
tIenUnk bö86gea Aldásá.t kérjük. 

hogy a lejjebb fel It pon~k B?»

mt 'adata.ikat mi öbb szíveskedje
nek megküldeni a szerkesztő erm6-
re: Hé'ner ZoI:.án ru. lolkész, Bu_ 

dapest, XIV., Tel -u. lfb. m. 6. 
Bár a 'könyvtári stb. anyagot: sur
ke.sztő ma.r feldol(ozta, ponte Gg 
okából azokM ls k rjUk m.un..kA9OO.
guk jelzésére, akiknek ada~\IIJ. mb 

valamelyik széplrO<k:tm.l kíltf6be fel-

I' \tétettek. - A köv. ada/okat IJOOr
jük: 1. Név (irót 1lnevek tu. 00'.(1-
jegyek Ls). 2. V8ll.I1lis (va\.láSv'.áltoz.. 

" 
tatásnál előző vaJ~ IB). 3. SzUlctéft 
ideje (év, hó, nap) és helye"4. Fog
lalJrozá.s, képzct1.00g. 5. Tagsá.gok, 
tLszt.ségek, klti1lll'..etOOek (Irodalmi 
vonatkozásban). 6, Mely lapook 
szerkes2től vagy 1Il'l.unk,a~á.rsa1. 7. MQ_ 
ve1k pontos elme, üfaja, a meg-
jel.cnll:3 helye, Ide Jdadója., D)'Qm-

dája, ol.da.lsz.áma.; • etlege3 újabb 
klath'js\k: Idegen D~vre fOTdltli"'k. 
8. MMordltáBok; ~.:hoolÓg1Ak. .tb, 
SZOIlkcs:zt6sc. 9. Elo.léBzUlo' bcn vagy 
&ajtó alatt 

Az olvasó írja 
Nom. azé: t lrom Ctlekel a lJGn:$QJt 

Inluh e. Kobáty-ul<:al templom azb. 

8z6kéról o!hangzott bo mhltM e.Uoo 
emeln6k kJfogá&[, Azokkal teljc& 
lnért6kben meg va..,ryok ~CÓve, hI_ 
a:.;en mlnde.n1llID6l az Ih!elot.&ég ~ a 
tú1klleztlltaég álla.pitható meg. 

VIIJl azonban c;;y s:t.empout, mel.y 
b.IeZC.rn, hogy meggrov!olásra érde
mea. A. hlvőt soke2or EOt"dekJlk olyan 
dolgok, mol)"'ek ba1J1eAra. vagy Igen 
8OJ<llJg kell várnla, vagy egyált.a.llu 
nem hallha.t róluk, ment a prédika
tort más szemponi.()k, más e1g('#)(lo
Láaok kö<ötI:ók le. Ezért ta.rt:aná.m jó

nak, ha. az egyházközség vezetősége. 
ll. lolkésZli Iroda mellett egy leve!.~ 
ládá.t á\llltana fel, 'fIl101yben hivek 
ktvlitlSá.go.lkaA. te :rta.lm.az.ó leveleiket 
bet.chetmék. 

Mlndenk:1nek va:mek olyan megol. 
dW:rra váró kérdései, melyek felett 
hosszú IdO. tJ'a töpreng, de amelye
kel egy.magá.ban -eddig megoldanI 
nem tudott. Lehet, hogy csupán 
egyelien kis szik.rára vo.ma sziikBé. 
g.!, hogy a nyugalmát mc"aszerezhes. 
5t'. Epen azért, mm 6Ok&~ töpren
gett a kérdés felett, az számára Igen 
komollyá véJt s a s7óS"l>kröi kapo't 
válasz nagy segitség lenne .szálllám. 
Ná.lunk unttlu1UBOknáJ nincsen meg
határozva. - az ünnepek kivételével 
- hogy a prédlk:á.tornak miről kcl1 
bel9zA1n1e 8 épen ezért lehEÚIG e. hl· 
Vők Ilyen formában elö~erj&Ztettki
vJ .nsAgalt tekintetbe vennt Ez ~er· 

mé.szetesen nem jelenthet a préclJ.káo
to1'ok ez/imfu"a megkötést .s csupAn 
alak kivánstiq- lehetne, dc WAn sok 
esetben maga a. predlkátor 18 ör
vendene annak:, hogy hivei közI11 
egynek, személy szerint is, .feleletet 
a<lhatott kérdésére. 

Lehetnének ezek - a. kfVl1nságck 
oévt~lenül, vagy névvel elláto~ak,. 

aszerLnt, hogy a hivő melyik módot 
Vl1Jasztj6.. Ugy gondolom, hogy núnd· 
két forma kapcsol:a.tot j&l.e:(ena leJ· 
kt tek 69 hivek között. 

(töprong6.) 

Dr. Lokodi Sándor Zoltán mÚ· 
egye~em.\ magAntnnél:' atyé.nkfláDflk 
I!I. hldomá.OY09 S2ak1roda.1om. lnÜVe1.6-
~. 63 az egyetemi oktatás ter6D 
&etzett <:rrdómcJ. ellsmeréOOW az 
e...~em.t rondktvtH te.n..'l.rt d.met 
8domAnyozl{Lk. GralulAlullk. 

Gyallay·Pnp Domokos gi:mnA.:
!!tum! tenár, [r6 o.tydnk:ftának_ 
nYUgalomba vonuL "\$a o.1kaJmAbóI. _ 

.. kö~l8kola1 oktatás, vs.1amtnt ti. 

kuIo~úrdlllt élet sz.olg(llatábnn szor. 
lIfltt ér<Iemcl(srt. a tanUgy1 fl»anL 
e'lOflt c1met adom6.nyozt:t\!k, az.e.retet.. 
.. ~t"I(,1:IIQlt. 

KolOZSvári gi~U~'~áz:h:lm;;;;u~n~k~"~l:n~~p~";~";-;Z~"~k~6~J~,~_;;;;~)-;je)~:';'~D~,~t~"'~';;D 
lIprll.l.s hónapban taftottdk meg az j61 ée tl7.ennégyen eLégségeaen ~ek.. 
6rc'teégi ... lzsgtJ.a"~at. A kormány J/!:»n M1k166 piL!lpök fu' 100 pengl5 
részéről KOOOca KAlij)/in tanüg)'i fő- jutnlme.t adományozott a legjobball 
tanác900, a:.o; egyhézV<sz,é.1'Ő1 M4rko.s 6rcta~zett 1"é6zére, m.t! a tanári kar 
Albert ny. tAOOr at~é.nktIa.1 elnököl_ egyhangü dön,té68e1 ZooM Jánosnak, 
tek n vJ.z.sglllwn. A l27 t8.DUl6 l<özill Z8tJM Zoltán atyAnlrNe, fi:lmk &.do-

.. twme.n {Gé.ltfy 1dUtIós, KCW'é,aa,. m4nyozot.t. 
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SJ .... 1.tt'1'.6 _ 

e!pII~. A kebll tem, -: nk azo .... ," olyan kJ8 

bIUl j~ meg ld Q,!(FT, Jwgy ali miA' ?OÖ 

tartha.tó. Törvényeink érlelrnél,)Qo ugyAlI"" a 'riJc 

.. e~~ 
"ott 

. , Itebll tsnéc9Csolt egyba.rrnad& lOOU a tw t 

<I:4W kqM 

n~:1 
0=t 

....... 
Ágoston Ja\.o08 aty{Lnfl8 a!-Jból _ .naJOm: 

bog)' éretb9égi v1:UJg'áját stkeref3e.D letette - k 

iwic16 .növcnd6lrelnltt ju~ könyVOkat: Mo 
ayozo't. A raJ egy IstenQn.k. MG'! .1esym tul Bda.ko-• 
ron, TiZo9gájához grat,ulálunk J, Az Unitárius Misszi6 Bh Dlákottbon§ba. 
19'" '5. 1sk. évre szóló tclvét~ ltéu:(pket loly6 
én e.ugu,sztus hó l-Ig kell beadnI, Felvételre Majlr 
ezém1th&tnelr aJdk mult éT.I Mtr6!:ékallYrt tenU • 

a?Dlt 

""'" 
Sw,," 

I 
• 

1m~ 
mAv I 

~ 
ffUJI6-' 

ne; 
kooyo' , 

pontig klegyenH:lk.. 
Adományok 8 Dtme---Tisw"ÜzI Unitárill8 

vúnyegyMzk1:kség részére: Na.gy Dlmesné, Rákoe--i 
bogy 20 peng~t úrVacsora.!, bo;r megvá.Jtáse. c 
:Madarász IJia.,Jónb. Sashalom, pünköet alkaJ 
Ú1'\IacSl)l"(l.1 bort; ön. PAU ].{Ik.ló,mé pedig W'vs.c 
kenyeret adományo7Dtt. A ri-koolroJ ( <!lA ~ 
o.sztfu:tIoz kei1yeret és bOrt Pakl-tk:a J6zf;et ana és 
j a DAomAny'Ozta.k. - Isteo AWsa legyen B jó .- , 

ADOMÁNYOK NYVGTAz4SA: 
é 10. .... Bombókárosnlmk javán: OtlS Lajo ..... " 

va.-rgna Judit 50, zsigmOnd Lörlnc 20, ZSIgmond 
, riska 10, WAgner Ferencné 10, GE:l'geIi,. noua 10, Po
rey Márla. 10. ö r Y'6en 120 pengő. '1 

A lelkészi könyvtár javára: dr. MaMA!" 
clar 20, dr. Sur6.ny1 Ede 5. ö r 

'PAW 25 peng6. 

A n.eroe Bizottság javára: VértEe Jenő 25, 
P6cb AJadárné 3, KéMT Ferenc lS, dr. Sd" AnDai 

-tO, l1:ejor Péter 10, Rédiger Károly 20, Pá.key ~. 
be1l.3, 12, Varga Istvánné 2 , Unitárlus LeAnyegy1et :l, 

dr. Sur6.nyi Ede 10, dr. Kap1ayné BC:beJ' varlMne l, 
Pa.u.s-pe.rt.l KA.roly 4, özv. NyiredJr GérlinA 12. 'Nyiredy 
ilrMébet 12, dr. Ny1redy Ghlnh 24, Arlow Gy02'i) t , 

, ,. 
Bencze Bé1á.Dé 30, HegedÜ8 Sr4!érd,f, dr. Péte:dfy 
JontI 5, PéteIt!) Gyula 6 , Betr F V,locén§ 50. öAl

• 

fW'!'IM 283 ~. 
A N6szövetBég. javára: VÉrle8 JeoO 25, dr. 

We1az SáJ:ldOr 2, Spitzer Gézáné 60, so68 AgostonnP. 
ri.60, Kuti Károly és felesége 20, Pere,- MArlaO 5, ÖZ1' . 

S<:hey Ernőné l. OS l esen 117.60 penga. 
A:I. Unitárius ~rtesiUJ javára.: LedElii'er Imre 

l~, D>u(!I' Rev ..... 1, N. N. 500, id. JDndre1 Gé't.a ~. 
o.. .... zs ll! 527 PeDgd 

A budai trmplorn javán" I,jszW lVeiael 
J é..,J6 4,2, KOn,fil'IDpOOUM'k, pereclypén_ 18, ltu',j K&
roty /)0, Sz6p Gyula 15-, Robooyi Pil'oeka 10, ~. IAni' 
J62acfn6 6, Joó Elek 10. Ö~ 138 peagoO. 

Az egybM.kÖ7BÓ.g túlkiadá8n.tro: 'rité. z -tn.ly 
G"IuJrw.6 20, Rol.s::2mrum Ign!\cn8 1.80, J6 it JánQI 
4.50, attai KovAcs J64 ~ 10, T .... oo) J6n rillA lit. 
~en ~:iI.10 p c '&O. ,. 

A 1.e'ID)'egylet ):ldra: JélE:! JA,.. !I P. 
A lAkk,; NyugdiJl,nthet: "'vAm: S 'op Gy. 

kl. a, dr. Surány1 lMa U, dr-. T, S~ JéJKle 10, &:V. 
JClky NÓndorn.é S, O& C ' Fl • sa P$D8'Q,. 

A &"srrl6h!.z p't'i\m: dr. T. SrlIJte JéDOfl 20 P. 

Istentiszteleti sorrend július h6napban' • 

H O L I lIaltl_\ II_II •• _ a,'b •• 8oolcrll ,"", ~~ 

A) Templomokban; 
d. e. 9!BarabAsht't'én 

, • V., Koháry-u. to 
9 d. c. 91 Szent-lvé.nyl S. ,. d. e . 9

1

KerekJ ~r 
23 d. e. 9 Szent-lv S 

'"' d. e. 9\ BaxabA.8lBtvAn' 
Unlt4.riu" Mig . dÓ H t 

IX., HOgyee-u. a. 2,16 d.e. 10 dr. QnkJ Gábor 
'0 d .e. tO'dr. cs1kl Gábor 

9 d.e. 10 BenczeMllrton 
23 d~, 10 Bencze ),ltrton 

. 

B) K6rz_tekben: , 
Ref. tempL 
XL, Darlmyi K-. . , • d.e. 12 Szent-IVfmyt a . 

Ref. lempl. 
II., Torock6--tér 1- 16 d.e. 12 Szent.IviDy18. 

cl V1d6k: 

Duna.pa~j 2 d .e. tOl Bencze MArtan ,. ..d,U,3("'.,.. ...... OD 

A Cserkész Osapai javáro: dr. v, gz;nteJ~ 
• )0 pengő . 

• 

A Magy1l.r Unitárius Nm.: Szövetsége gyüjti'cw 
fl. bombakár06ult.alma.k. Az L ez. gyüjUS!ven adako.:>; 

taJt: öcz:v, KAlnokI !os Jenőné 60, dr. Ké.J.nokl 101 
JcnO 60, dr. Halász J6noe.né 50, SlnlDD M1hál:Ji pi! 

100, dr. GOt-blird Kálmán 20, dr. Szinte J'1ÚlOSDá 20, 
N. N. 100. dr. Zsakó Istvánné 20, dr. Vé.ry Istv{umé 
10, dr. Z,aokó Gyula 10, dr. br. Daniel Gé.tlOr 30, 'f1tls 
dr. Uzér János 100, dr. Veress Pélné 20, Ko't'át:a 
KAlmAn 20, Krieger TamAs 6, BareNis rstYállllé 29, 
özv. dr. Zsakó Andorné 15-. Osazeee.D 631 pengd -
A n. ez. gyüjtöfTen e.d:a.koztalt:: Szent.-IvéllJ-"i SIin<Joro-, 

DÓ 50, dr. Josipo't'icb Ist-rá.nl:lé, Gy&- 20, O wnn 70 
pen,gO. - A m. sz. gyUjtölve,n adakozt:'Ilk: dr. C3Hd 
GAbor 40, ÖZV. Viola. M1klAmé 10, Patakfal'\')' 96,
dor 40, N. N. 10, Bnrog Any Anna 5, RáduJy .JIin ... ' 

lJé 50, m. Jocsipov1cb Istvánné, Győr 20, dr. MDtÓ 

Tiborné 10. O c'. 80 pengoO. 
A III. számú gyUjtőlven adakoztak: dr. O Fu 

né 20, PolyAuné ás :Harg1~ la. Ossa:e- pn 135. P , -

Gyt1jtéfl eredm.énye ösez' en 846 pemgO. - A ~ 
UniUiJ1us Nö,'I(, Szövetri~ ezt'íton mond béltlSl kl'M'l.
netet tn.lndazoknak, a.klJt lLk\lW.atké r zúgilkke1 bo G 
járultak Q bombakáorosulta.k eegéJye:009éhca. 
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