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ALAPITOTTA: JÓZAN MIKLO!
•

•

Karácsonyi emlék.

•

1918 karácsony szombatján a kolozsvári Kossuth Lajos-utca
egyik házának ablakából néztem a bevonulá r omán csapatokat. A
korán sötétedő téli délutánon egy őszhaj ú , ör eg ember lé;lett mellérn. Letekintett az utcára, megfogta a kezemet, megszoritotta.
fejét félrefordította s szemeiből könnycseppek hullottak alá.
Még tíz esztendőt adott azután az életből , boldogult nagyapámnak, az örökkévaló Isten. De huszonkettöre volt szükség,
•
hogy Kolozsvár utcái is mét magyar katona léptei alatt dübörögjenek, - és most eljön az a karácsony, amelyről akkor , 1918 decemberének halálosan dermedt. döbbenetes esti csendességében
az öreg nagyapa az ő kis gimnazis ta unokájá nak ~ szé lt.
1940 karácsony szombatján valóban a szeretet köszönt be
ismét Kolozsvár házai a blakán.
Ebből az újraéledt, örökkévaló szabadságszeretetbő ! gazdag
csokrot gyiijtve ajándékozza meg az egy igaz Isten mindíg bennc
bízó székely magyar népét : drága karácsonyi ajándékkal: - s
belőle pár szál virágot piros-fehér-zöld színekkel díszí tve biztosan
elküld majd egy házsongárdi sírhalomra is.
Ferellcz J6zsef.
,

Budapest, 1940 december h6
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Dávid Ferenc örökében
Az a lá bbi cikk az E KT. november 7·j ü lése napján jelent me g
II " Kolozsvá r i E sliJap "-ba n .

A ('S onl. armlg~·!l rO ~7,ági uni tári usok, a k ik hus7,OII kit Ih'CII :i L h űségJ.,:cl ü riztél.: me g 3Z ertlélyi
Ull ihí r i u~ pÜsJlöl;.s.ég m eg IICIIl t:l gaclúsiival f orma
szeri nt i!< idctu r t'ozá s u kat., 1ll 0 ~t , 'es zne k részt e lÖ·
ször szabadol! az c!.'1,ültt"!i htnílcskoziisou, hogy a
feh zuhlldult orszagré.<;zel. örömében mC /:."Üllllcp e l.
j ék :IZ eg~' Mz s zét1'zaldtott, részciIIci, "jssza téTését
is. 1/,'1l1J erdély i UnncfI ez, mer t. ez :lZ ősi mn g;yar

egyház nz cf:,'1'ctlclI inté't.mény, amely nel, m:l i egyes Ulésénél 116m :lZ a nyu ros1.ágtól T rhl llonbun el!';zakílott réS1.c1. té rncJ, " issza Cson!'!1 Ma gyarország
Iör1~'ié h C'l. h:llIcm ti- (,'sonkll. Ma gyal"ország földjé n
egyh(11.i l egfő bb hatósil); lIé1kiil maradt u nitá riusok D un n- és l i"ZlIInenti cgy húzlü izségei és hí \'ei
térne k ,'issza, ide az el'délyi llJl)'aegy ház k ebelébe,
Erdél)' hirsadalma a le/,'llllg)'o bb m egbecs üléssel és tisztelett el övezte az lmit áriusok piis pökének,
Varg:\ BélÍl nak kivételes I,éllességekl{el megáldott
személyét. A rom{1II uni lom legn)'o masztób b feszültségeiben is mint II magya r nemzeti eszme egyik
!C'gm egerősitőbb hi1,ollysúgÍlra tekint ett
reá, A
megingatha lat lulI um gynrt és :~ messze földö n elismer t na gy h í rű t udóst eg~.,rÍl n t é rtél(elte m indenkor az ő személyébe n. lia m ost \/2 rga Béla m e g,'álik a püs pöki széktől . h ogy egyetem i katedr á ját
elfnglalja, Ill egé rtő megbeesiil és te kint további
lIIunkállw dús l\ elé is, am ely m egé rti, h ogy II tudós
magyar, II m ag)'u rságM s Íllyosa n m eSl)róbu lt harcos eszte n tlők ,'á lla lt felada t a i tltÍl n m os t a t udós
t U tlO llli~lIySZ Olllj íWIlI \'á laszt ja lelll e mÍ\..<;ik [elénel,
\'ágya SZCl'illt az e~yetelll i kat.ed r a bék és mUlllm _
te r üleléL

e g~' h ázo.t s ol, megprób:lltatás
érl.e az ido.gen hralom évei a laH, Ezel\ között a
meglJróbáltat flsol( között 110.111 a legkisebb " olt a
~\'lIr, amit II ,' i szf) n~'o k az e ..')·ház kebelén beim
~madt e~yenethml>égekbel1 \'ii. lto t1a k Iii, i\leg\'ullJuk, lIem e.r'-zer
1e k'III ••
.
,'
e t ··U li k s ul;'l'os
aggodal on~Illul az
't"
UIII IU'lIIsok bel<;ij eg~'enetl ellke d ése i felé.
Sokszoro'>Un lizük.<;éges most az egyháznak megmuwtniu.,
h og~'
'
.( \'n loha
. n :lZ i'iIdözte•
• ezek"
'
. 1 Zu\uro
t.~ kOhozakli nak ki,n:tk~zlll~lIyei voltak és a megU,JhOdás • iilU~l'lli emelkede t lsége megtisztitjll. DilViil
Ferenc el; liprelll'z ;Ióz.<;e( eJ,;'yh(lzina k lo\'á bbi (iletH 1\ saj llúlllto~ k Öl.lt lC'ti t""ete k bántó terhétől,
A z unita rius

'00
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Budapesi lüizH,"iztelel heli ;illú IJiis pöki viká riu_
S:I, Józan Mildós, lllag as l(On \ ellenére nag y szel_
lemi I risseségbc ll és ul,t ivitással vezette II. kolo7.$\'llri IIiisIJök megbíZáSából :t Clsonka. Magyarország_
r:.~ s'I.nkadt unitárius egyház ügyeit, Hangját mindíg elhalkítot-t:\. Il lelkiis mereti gond, amellyel E rdély fel é is k ellett üg~'el ni e , nehogy a m l\gyar felsöházban, \'a g~' a. Koh áry-utcui szószéken elmondott sZllnli a Kirlílyhágó n illnen újabb retoniora
I.úsztessék a román hatósá goka t az erdelyi unifii,.
riusság élete ellen , A rádió így is elhozt a hozzánk
Józan l\lik lósna k i:lO pa ptíl rsainalt prédikációs szavait és b á rmenn yi "nit is az erdélyi unitáriusok
lelkébcn a fá jdalom :tZ idegen elnyomás és a bel ső
za "arok milI tt, ezelc a t.ávolból érkező szava k sokszor egresítették és e rős íteíték itt a. lelkeket és töltöttél{ meg tiirelenunel, hitte l a. holnap bizonysa/,'1l.
felé,
A bllda llcsti K ohá r)'-utcai mtitáritlS t emplom
szava most I, öz\'ctleniil sz61 itt k özöttünk :lts az
erdélyi tlJlitáriusokkal együtt E rdél)' egész ma-

gyarsága j oggal vÍlrj,l, h ogy J ózan Miklós S Z3\'a
innen az ős i teml110m püs pöiti szószéké r ől immár
felszabaduló erővel , a halks á g kén yszere nélki.il
harsan fel a z ehnarudt a ra n yosszéki és küküllő
m egyci unitá rillsok felé is, h ogy eg)'részt ideb Clm
az e bry há z eg)'esülésilnek önmagá r " t alá ló életerej ében, m íls r észt odaát a főp ász to r nélkiil vígaszt
\'á ró uni táriusok hit"ében gnzdag te rméssé érlelje
a z U r aszta la fölé fo n t b úzakaláswk ősi k oszorÍlját ,
D a.\'id F e renc és F e rencz József örökét csak
l\ legmélyebb é r telemmel és a leg forróbb szeretette l Ichet múltól,ént megtölteni, Az ő szellemük telj esHheti esal{ ft Illeg II CIII llll<uVó magyarsag aUtot6kéJ)esség{wcl és az Önt.udatos IIcmzet\'édelcm kényelmet I\cm ismerő , "zlIlmdatlllllUI harcos s zolgÍllattét elével a zol,at a fe latl!ttokat, a lllelyeknek sür gös és eredményes cl vé/,'zése "ár az egyesült magrar unitá rius egyh ítz új piislJökér e,
A budapesti Ko hűry -lIt.eú.tól :~ kolozsvári KosSUtll-utCl\ ös i s zekház:iig iS Ill ~t felszaha dult az unihi rius éle t utja. A S'I.éllelyl,ö I.étszer fe lkelő napj á na k szhnboliltus é lt ető e r e jlh 'e l s ug-.irozzoll e rőt
mind e nrelé, Dá\'id Fere nc vá rböriönének s ziklájáig,
amerre esa l( bo ldog ma gyur 1I 011lal)ot á lmodó lIuitáriuJ; magya rol, élnel,.

l\Iindelliitt , a hol \'a lljá k. hogy .. Egy :lZ lsten! "
és aho l m o .. t II Nn i) vu lóban másodszor kel.
BORS€ L Y A NDOR,

I

SZEMLE
Dr. Varga Béla püspök és dr. Elekes
Domokos f6gondnok lemondott.
Az Unitárius E gyh áz Képviselő T anácsa
november 7·éll Kolozsvárt ülést t a rtott. melyet
egy nappal azelött dr. Varga Béla püspök meghívásár a értekezlet el őzött meg. A K épvi selő
Tanács üJésén

dr. Elekes Domokos fögoudnok

és dr .Kiss Ele k

főjegyző

elnökölte k. A n agy-

fontosságú ülésen jelen voltak a most hazatért
kilencedik unitá rius egyházkör unitáriusságának vezet ő i is. Az ülés megnyitásakor dr . E lel~es Domokos fögondnok üdvözli meleg szavakkal a Duna-Tiszamente unitáriusságának megjele nt ki küldötteit. Józan Miklós püs pöki vikárius, espe rest ,dr. iJfikó Ferenc egyházi főgond

Ilokhelyettest , dr. vitéz Kozma György, DunaTiszamenti egyhazkő ri felügy e lő gondnoka t , dr.
báró Dani el Gábor ügyvéd és Kelemen Béla
rend ő rfő k apitányhe lyettes budapesti gondnoka- .
kat . Az üdvözlést Józan Miklós köszönte meg,
tolmá csolva az anyaország unitáriusainak üdvözletét és örömét , hogy hazat érhettek az ős i
erdélyi lluitád llS a nyaszentegyhá z kebelébe.
A gyűl ésen dT. KOZ1'na J e n ő, a budapesti
egy házközség elnök-g ondnoka beteg sége miatt
nem vehetett részt .
Az E gyházi Képv ise lő Tanács az e!őérte
kezlet és a jogügyi bizottság véleményének
meghallgatása után teljes egyhangúsággal fogadta el azokat a határozatokat, amelyeket az
egyházi főtan ács elé kíván terjeszteni a csonkahazai u nitár ius egyházr ész visszatérése alk almából.
Dr. Mi lcó Lőri nc egyházi titká r jelentéséht;n k ~~ö l~, h ogy Varga Béla dr. , püspök felkerte ot, Jel.entse be szóban püspöki állásáról
v~.1 ~ le.~on~as~t. Lemondásának okáról az egyhaZl fatanacsanak később tesz írásbeli jelentést.
I!r; Va,Tga Béla p üspök két év óta vezeti
egyhaza,t . ~ 938- ban valasztották püspökké s az
elt~lt ~ et, ev a latt a vezetéssel járó felelő sség
t elJes altasban a r omán államhata lommal sokszor r endkivül nehéz küzdelmekben kellett
őt a nagy vallásalapító Dávid Ferenc szelleme
r~sztve nni e. ~ Varga Béla dr. püspök tántor~~hatatl anul allott azon az örhelyen. amelyre
kotelezte. Az eltelt két évtized alatt többször
m,eghívták a szegedi egyetem díszes tanári székebe, de ö a meghívást mindannyiszor szerénye~ elhárította magától. Mindvégig kitartott
a kiseb~gi sorsban . A bécsi döntés folytán a
kbó,?lozsvan Ferenc J ózsef t udományegyetem új. l hazatért, s most már Va"ga Béla dr. sem
térhetett ki a meghívas elöl és így elfogadta az
egyetemi tanári állást . A Kocmány~ó úr pedig

tudományos munkája elismcreséül a CO . k
szornval tű ntette k i.
rvm Q.
Elel~e3 Domokos d r . [ögondnokot II an
csak...
1938-ban
választottá
k meg. A puspok
.. .. gy ki
'
m(>l·
, tt
e o I.S vet~e reszét a nagy munkából s m
azzal
át hogy <lnt\8v.,dc_
"'"
.• V lIldokolJa
' a lemondá..~.
J~n
arga Bela dr. püspökkel és Gá l :\ ' ,

fogon.dno~k,al

e~üttmüködésben vall~II;~lo:

meghlZatásat.
· , .. t·
" .
R ..,G(d Miklós dr . a 'u e·c·,
., l an CS
U\..<Ul a
oma l1laban maradt unib>l'iusok -. .
gondozását ,váll~lta. ,lr~rg!t Béb ~r. Pr.SP~ll,hl~~
m ond?tt ~ ~gy.. u.gy ~rzl, hogy leghelyesebb ha
megblZatasat o I S VlsS1..aadja.
'
_\..Z egyházi k ép viselő tanács mindk ' t I
~ondast a ~a :.~zéröl e~,fogadottnak ;~i1vt
Illtott~ és a PUSPOkl teendok további vezetésé.
,:,el K~S8 ~lek dr. püspökhelyettes egyházi föJegyzot biZta meg" m íg dr. E lek es Domokos fő.
go n~nok ot a rra kerte, hogy világi részről mar~~on e~h~a élén mÜldaddig. amíg lernandasat a fotanacs iS elfogadja.

EMBEREK
Dr. Enyedy Róbertné.
"De én az élet fájából nem ettem. Arasznyi lét,
mi sietesre int." Ádámnak ezek a csüggedt szavai
jutottak eszembe, amikor vaSárnap d. u. utolsó utjára kíserlük dr. Enycdy Róbertne dr. Pünköstí
Máriát , a Perczelné Kozma Flóra Unitárius Leányegyesület alapítój át es fáradhatatlan munkálkodó
vezetőj ét. Ez a faJ'adh atatlan
energia jellemezte
egész ?letéL Igazságszerető kötelességtudó volt,
mindíg tele ideálokkal , eszmékkel, amikert harcolt
s a végs őki g kitartott. Hatalmas tömeg Jdserte el
és a sok, elhangzot.t lelkes és őszinte beszéd - amiben mind az ö nagyságát, az igaz, egyenes jellemét,
az önzetlenségét. jóságat méltalta, Mliböl mind
szeretet sugárzott feléje _. vLsszatükrözle jellemét.
Sok helyen munkálkodott, a? iskolában. aho!
tanitott, a Mansznál , ahol vezető szerepet játszott,
az egyetemet végzett nők egyesületébell, ahol e~nök
volt , stb. Mindenütt, ahol dolgozott, a munkatarsai
ielkét megfogta az ő erös egyéniscge, mindenütt
pótolhatatlan ürt hagyott maga után. De amikor
végign~ztem a Leányegylet kisírt szemű tagjain.
ű'jból a költő szavai j utottak eS7.embc = " portested
széthullalld igy, igaz. de száz alakban ujólag felélsz."

u. :f:.
•
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JÖVÖ ÚTJAIN
Jó példa.
E
lávoleső alföldi városból egy jó magyar
gy
.,,'azzal II keréssel fordult az .,Uj Magyarsag cunu
napilap szerkesztö$égéhez, hogy az neveuen meg
neki egy erdélyi unit.-í.rius iskolát. Az iskolának
ugyanis 1941. január l-től mi~dcn hónapb~n 20
pengő adományt kivlm küldem. A meg~ato esel
úgy jutott tudomásomra. hogy az
,magyarság" engem kért fel az iskola megnevezesere.

"U:J

Nem sikerült még megállapítani, hogy ez a aerék magyar ember unitárius-e, vagy se. Nyilván-

tartó könyvünkben legalábbis nem szerepel a neve,
ha csak nem II legutóbbi időben költözött jelenlegi
lakóhelyére. Az II teny. hogy az "Uj Magyarsag"-ot
hívta segítségül az iskola megnevezésére, azt a fel-

tevest val6szinüsíti, hogy nem is unitárius. Ha
ugyanis unitárius volna, bizonyára maga is ismerne
egy pár erdélyi unitárius iskolát, amelyiknek igen
jól fogna havi 20 pengő adomány, vagy egyenesen
papjához fordult volna tanaesért és nem a nevezett
napilap szerkesztőségéhez. Lehet, hogy nem is erdélyi az illető.
Az azonban egészen bizonyos, hogy derék magya r ember. Olyan, amilyent a mai történelmi idők
követelnek. Ma minden magyar ember különös halaval tartozik Istennek azért, hogy kétévtizedes
imádságunkat meghallgatta és Keletmagyarorszilg,
l!:szak-Erdély és a Székelyföld szabadságát megérnünk engedte. Bizony nagy dolgokat cselekedett velünk az Ur, a mi Istenünk. A hála kötelezettsége
pedig velünk, erdélyiekkel szemben fokozott m€>rtekben ali f<lnn. S azt szebben és találóbban senki
•
le nem róhatja, mint ah ogy azt a mi derék magyarunk tette.
Az. hogya magyar lelket szörnyii üldöztetések
közölt a mai idökre átmenteni sikerült, nagymértékben az erdélyi magyar felekezeti iskoláknak köszönhető. Ha rajtam itllana, az erdélyi felekezeti iskolak tanítói es tanarai számára egy külön érdem~ndet alapítanék. De nem feledkeznék meg azokról , akik kenyerük és eletünk veszélyeztetésével az
állami iskoliíkbll próbáltak magyar lelket vinni. A
magyar kultúl'a rongyos gárdistái ök is. :Éhesen,
rongyosan vivták meg a magyar történelem egyik
legnagyobb csatájat, II magyar kultúra huszonkétesztendős védelmi harcát. Ra egyebet nem tehetünk, tekintsünk reájuk megkÜlönböztetett tiszte.
J08

u. "t.

lettel s h07.zunk legulább anyagi áldozatot azokért
az iskolákél-t. umelyckért ők életiiket adták.
Kormány:r..alunk is belátta, hogy a magyarság
igazi e.reje Erdélyben a felekezeti , iskolákban volt
és lesz ezután is. Célju. hogy azokat minél jobban
megerősítse. Nincs és nem lehet azonban olyan kormányintézkedés. amely a társadalom szívből jövő
segítségét feleslegessé tenné. A társadalmi segítés
nemcsak anyagi, de egyben felmérhetetlen erkölcsi
erőt is ad ezeknek a zsoltáros\elkü felekezeti iskoláknak. Milyen fölemelő lehet arra a tanítóra, illet.
ve tanarra az a tudat, hogy munkáját kívülről is
figyelik s anna k siker&!rt máSOk is imádkoznak s
érte á ldozatot hoznak.
Nincs még egy nep, vagy népcsoport a .vilagon.
amelynek aJ,kora szellemi exportja lett volna, mint
a székelységnek a háború előtt. Magyarország nemcsak borvizet is deszkát kapott a Székelyfőldröl,
hanem embereket is, Olyanokat, akik a magya r
szellemi élet legkiválóbbjainak bizonyultak és olyan
nagyszamban, hogy egy id őben a Magyar Tudom!•
nyos Akadémiának közel fe le székely szilrmazilsu
volt és már a háboru elött könnyű lett volna az
egész országban Eperjestől-Fiuméig, Pozsonytól-Brassóig minden nagyobb városban egy-egy székelytársaságot alapítani. Ez elsősorban azoknak a
felekezeti iskolákllak köszönhető, amelyekben zsoltárénekléssel és imádsággal kezdtek a napl munkát.
A székelység szellemi

termelésére ezután is
szükség lesz, Sőt ezután inkJibb, mint valaha. A
magyar ipari és kereskedelmi élet számára pedig.
amelyet eddig idegen érdekek irányítottak, r ater·
mettségénél fogva elsősorbíU1 épp a székelység van
hivatva embereket termelni. A termelői munkát ezután is, Sőt ezután még fokozottabb mértékben a
felekezeti iskolák fogják elvégezni .
Aki tehat a felekezeti iskolákat segíti, egyrészt
Isten iránti háláját rójja le, máSrészt pedig nemzetének tesz nagy szolgálatot.
Dr. Csiki Gábor.

Dá.\'id Ferenc Egyletiink novemberi estélyén
J ó z a n Miklós imája és br. D a II i e I Gábor m,egllyitója után V á. r i Albert teol. tanár, a K.~res:te~y
Magvető szerk esztője tartott alkalolllsz.eru sze~ :s
mindnyájunk figyelmet megkapó előadást DaVid
Ferencről. Ezt az előadást minél előbb sz~~e~!lők
mint füzetes Olvasmányt híveink és tanuloIfJuságunk kezében latnL _ Szép zenc~.mok, ~ z é k e I y
Gyula s?.avalata tették teljessé a~ 1I1l!1~pelyt, amely
dr. C s i k i Gábor zárószuvaivul ert vegct.
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NÉGYSZÁZ ÉV EMLÉKE

.11::m~ In'Hí/ ImMo!J hifl('! 1'fr1l,ia,
A z i {/ ka r jll J/: Im ,'IrtI/t(' III (' fllIlr ri za

{ r(Í.~ofwl h írl'1/ 1lI11 ,1lll orfÍ Zlff.
SZil"< .~z( ·rilll 11m/II !.'iir/'I/ ."
bh
. I
?U I I/ f ru '
IJ icNlfrf{'8!ttl l-.. (1;: gUII 1!I(I z h/('II ,1
.

Jónos Zsigmond fejedelem emlékére,
MoUo: .,./1 !cwien /le li/ illem. timemll!l,"
Cl'ordui fcjcdelmj HlÍy. knpujáll.)

eb/Jt'n fil/jOl, kl/fő/Jb l/Olr/o/l ~'lÍ fI(/:

.Iú Urilj/Clll Tekiu l s hozzán !.: md-m:

J'ül/(/üköljö"

Ilapod Sl/lIlira!

Uflyi .•- QIYlIlI ','(:yes- réfJclI l 'á t'/lIlIk,

JYtlpek iid ve. népek szob(l(/slÍ {/(Ir'
t.~ c.v,dá,,'cm. minlllfl '''>iiull'ij;u/ 1' 0/111/,

GYfÍlJzúoborult mi /Ilagyal' világunk ..

Mil/tilO tJl(' fúnl (IZ (/ lél ck $<611111

Csak bolyol/.glllllk csiiggedcllell án'úll.

A/>o~'!ofol; lIyt>lvéll " 'lI ilúgIWk:
Hall a siket, , , A ,'okol.' meo fál/lak!
}(elcl fája dÚS/III kil'irúyz il.',
flOTOl/djál/ ?taJ>:wydr 'JxJUlJ)áúk,
B alzsam (Ím(/ d{les ' illatábal/ ,

SZel>

ilIl/{jf/s '/lIelIllyből "(lYN f,:euyc/mcf! /Járvá" .

Hi'/l/(/lIlwc/w, !>zörl/Híí $Qr.~Il"k ·végét.
'J'i:kozQlva. ~'zc1l f ek örökségét.

_ Am ft H ifüll!.· )'clldiilelle//. (illofl,
Jl/ onno/mllll/I.. , lIliIII ft ]!iI/ I .lJÚIlJ,:of :
"Szemfül-szembe senkitől .•'C fúliil/k ;

Az Urislel!

{J

mi erősségiink!

•

•

G}jÓ!l}jlllrí,~ o, lOIJ/úol.: ,~álorci/J(I)I
ürö/;élef ,~z(',,1 kapujll ll!Jiltm,
Szinczü,~ 1 je hél,sze,. me!JI i,~zl i I V(I,:

• •

•

Zel/!J ct lélek, (nac{alci( zel/gi,

•

'J'örpeolJYóvCÉn 1neg Ile olho senki!

Pöldön -égen semmi jet shles OT/'O,

F irko(/·e m ég !tajl!(!I

(t

mauyarro,

Z Cltfli -zlÍllj(t lI~ill(', ,mlaki "cifol·,

A'illjai az elevenbe VcífJIllIk:

Zengi -zúgja 'n éyyszáz 1m }dikúfol'.

H ármas csol/kja őscil/k hOl/c;,wk
E.(jybeforTI/; nem Iwl IS 11€In lS aka1",

Mennyi ftö,~leff, m('/llIyi jámbor szrinllék!
MC!lClicsöiilf maml.l)ej ajálldék!

Fönt és a{mll ölc{öJdö ziirzavar , ..

. , , Néyy

Jjobrn. J/{Ib I.ör -

Szdllj szí. v iiukbe, szci/lj fe, égi l1éke!

•

z1Ír; (/ (cllIl er árjn:

'//(/[I.IJ

század horll/afos cmMke,

b<Íllal,

Kié {efJyen kircily koronája?
- Nyúl feléje c,~e{:szüvő é,q clleu,

f(öllnyeilll.· et ifjUl! fef

(Urml/, sefJi/:s saját may/tllk ellen!)

hlcn ftúzcít g[óriciúrt vou ja,

Nyúl feléje !Jyöltue S(f1"j, a GlJenllck,

Lrinccúnlwf ko.';zorúúa fonja

[{if

Ct

1/Iuz8IÍk biillzkén iilll!epeh(e~,

l íöllllyeillken Szép szivcíl'V<ÍII.lJ lámfId;

S

cihnaillk is mim{ v alóm v(Íhlllk:
Győze{/elm i islellorsZlÍfjfÍl1ald

Jobbján jogar, baljfÍn (II'ulIlJulmw,

Es

mijgötle -

Szolimcin Itatalma,

l UJJ akarlá'~ odafent

(IZ

•

éfJúen,

HOfJY az I fjú cszmcl(izbcu éfJjcn

S fállfjOtjOIl, 1ninl H orcb cb·i1)Jmbo,,"I"lI,
f'cnyt cleri/ 've késő :századokra,
L ángoljon, de el IIC !tCII/tva(/ozzon,
f.:,~ IH/zá nkra, dicsőséfJet hozzon ,

Másutt dtítjon sze lttséulörö úl"Jná,ty,
Vérkeres.zles lelleI/moi jein,eJl!:

-

I II szclj{lett Zen!1 " sziv akkorc{ja,
Zeny ijrökkijn fejedelmi l'orda,
, . ' Ezerölszazlwllwllnyofcal IJ'Iak,
Az altlma/o'~ ö,'ömkiJJlllyct sirl uk
- Az Ur ne vél váltifJ 1/w!/aszta{mi",_
/1 01J?} el/wl/flzol! ,I riuos Z~·iymOlld ajká ,:;

(t

Jó UI·islell,

•

•

leJdll(.~ hozzdnk

mlim:
T iindöJ,;öljö1~ szép napod sltgára!
l úílv(Íricít /Icm hiába jcirllwk:
JlJ ciris clerCJlfJ mi 1)I(llJyur 'vitál/lw!.:.
All a H itünk újra r em/iiletlen,
.J(ÍIIQ~· Z:sifJ/JIol/(l, ri/b !ejedelm(')J/ f
lJiroe/alJl/ad ltpJ'(lja ú.~ IW[Jyja
Jézus !clllál úoh/og hilf.el /}alljo ;
H ite 'll/clfell mi1Hlvégi" meflállott,
Mormo/yltlva, -miul n MiaJYlÍllko/:
"SZCIII!ö!,szcmúe .~ellkitől ,~c fétiillk,
A z Uri.~ / ell (IZ mi örijkséyiillkf"

•

JÓZ:UI JJi klós,

" B irodalmu/lk (tprajct él! 'I<t!/yja
•
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KÖNYVEK
•

A fejedelem és papJo.
Unitárius l!;rtcsítö kiadásá ban u:tszetös
alakú köny v j elent meg a fenti .cim~n. Ez a C~ mAr
magában veve is felkelti az un~tár~us olv~ ~rdek
lődését, mert hiszen minden unltánu~ olvaso erdek.:
dclem nem lehet más, mint JánoS ZSlgmon,d, s ?~ o
papja: Dávid Ferenc. Mik~~ azo~ban a c~m fölött
megpilluntjuk a könyv iróJa nak IS a nevet, akkor
érdek1ődéslink egyszerre a legmagasabbra fo~ozó.
dik. mert a tisztelet, a csodálat és a. s:er~tet erze·
tét s erulck nyomim szívünket mclcglt.o varakoz~st
J<elt fel bennÜnl\. A könyv írója ugyams J6za~ MI~16s, püspöki vi.kárius. Kö.zel ~elsM.zad~ v.~ze:l a VIkárius úr a budapesti unitárius egyhazkozseget,. ez
alatt a hosszú idő alatt lelkileg majd minden lt~.
lakó unitárius embernek atyja lett. Alig van valaki,
aki préd ikációi, előadásai , versei, vagy s~~m.~lyes
megbeszelések út jan ne nyert volna meg~o.s~onh;
letIellül sokat től e. Ebben a könyvben a vlkanus ur
irodalmi alkotitsainak legjavat találja meg az olvasó mert bár a tár gy megkívánta a válogatást,
•
•
azt hiszem nem tévedek, ha azt állítom, hogy a VIkárius úr lelkehez mindíg a fejedelem és a papja
• állottak a legközelebb s tehát legkiválóbb műveit is
ezekkel kapcsolatban írta meg.
Az

A könyvben összegyűjtött írások közül kiemelkednek a viluirius úr ódái. Ennek a már-már kiveszőben lCvő műfajna k a vikárius úr legkiválóbb magyar művelő i közé tartozik. Az óda kÜlönleges felépítése, szarnyaló lendülete s a magasztos felé tartó
tartalma olyan l.ehetséget vár, a milyen manapság
kevés születik. Ne értessünk félre: a ver selés más
terén lehetnek igen kiváló költői nemzetünknek,
amint Istennek hala vanna k is. A líra, a bölcselő
költemény, sőt az elégia terén is szebbnél szebb IdsérIeteket és beteljesedett művészettel megírt verseket láthatunk napról-napra. Az óda kűlönleges
müfajilt azonban oly k evesen művelik és tudják
művehli, hogy hirtelenében kÖI"Ül tekintve, nem is
ig~n tudnék megnevezni senkit, aki csak megközeJitő mértékben is elérné az e könyvben közölt versek színvonalát. Aki az idei János Zsigmond emlékünnepelyen hallotta - a vikárius úr saját előadá
Kában - a "János Zsigmond fejedelem emlékére"
dmű ódát, amelynek igen érth e tő elismeréseként a
Pesti HIriap elkérte és leközölte azt, _ annak fogalma lehet ezeknek a verseknek élményt jel entő
értékéről.

Az ódak mellett a vikárius ur beszédeiből 01-.
vashat.unk néhányat, úgy kivalogatva, hogy ódák és

beszedek együtt, t.eljes lelki Itépet adnak a fejedelem és papja nagyszerű egyéniségéről. Ezekrő l a
beszédekről ma mar közhely lenne azt írni, hogy
azok az átlagon felüliek, meg hogy egy mélyen érző
és a hosszú élet sok lelkészi 5zolgálatil.ban érctt bölcseséggé finomult köllöi lélek alkotásai, hiszen eze-

UO

U.

t.
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ket minden unitúri u8 és igen-igen sok nem unitárius
is tudja.
Aki tehát ezt a könyvet elolvassa - s melléke_
sen a könyvbe [aglalt szép kivitclű képekben is
gyönyörködik - egyszerre kettős eJvezetet szerez
magának : elmerül és felemelkedik olyan nagy unitáriusok életművének ismertetése kapcsán. mint J ános Zsigmond és Dávid F erenc, s ugyanakkor külön
élrnényévé válik az, hogy ezeket a nagy unitáriusokat olya n író ismerteti, elemzi és értekeli írásai·
ban, mint o könyv lr ója.
Régi es talá n már fráziskénl ha ngzó megállapításként mégis ide kell írnunk ezt az ismert végszót : ennek a könyvnek minden unitárius ember asz-.
talán o tt kell lennie. Oda kell írnunk azonban , mert
ha János Zsigmond és Dávid Ferenc a J ózan ?.tiklós
előadásában ott nincs minden unitárius ember asz-.
talán, akkor igazá n nem t udom, mi lehet ot t . Az
egy Biblia kivételével, ma én egy másik könyvnek
sem tudnék elsőséget adni az iLt ismertetett "A [ejedelem cs papja" dmű mű el őtt.
A könyv ara: fűzve 2 pengő, kötve 4 pengő.
Kapható a z unitárius lelkészi iroda útján (Bpest,
V., Koháry-utca 4.).
Szellt-Ivúnyi Sándor .

ANYASZENTEGYHÁZUNK
Egyházi Képviselő Tanács.
Az unitárius egyházi szervezet há rmas felépitettségű. Az egyh:izközségek s ezek szűkebb közösségét egybefoglaló egyházkör ök szervezeté~ j.ól ~
merjük, de a főhatóságot képviselő zsinattól es ~O-:
tanácst61 s ezek végrehajtó szervétő l az egyhnzl
képvisel ő lanácstól a trianoni á tok több mint h~
szonkét esztendőre kényszerüen elválasztott. A fohatósági munkakör vegzesére alkotta meg ~gyházi
főtanácsunk 1923-ban az unitá rius egyhazalkotmány magyarországi érvényességéröl rendelkez.ő
t örvényét 52- 923. j kvi. sz. a. megteremtv~ az Umtárius E gyházi Igazgató Ta nács szervezete~, a.~~ l y
e munkakört az adott lehetőségek korlátai kozoU
végezte. E szervezet az anyaegyházhoz való v!sszatérésÜIlkkel a legközelebb egybeülő főtanács kimondandó határozata folytán természetszerűleg megszű nik.

A négyévenként tartandó zsinat és az évc~t~
egybeülő főtanács végrehajtó szerve az Egyha.zl
K cpvisel ő Tanács, amely a szervezeti törv~ny.vona~
kozó rendelkezése szerint "a Főtanács kepvlSeleteben a fennálló törvények keretében kormányOzza az
egyházat s intézkedik minden ügyében. Székhely.e:
Kolozsvár."
.
Olvasóin l, többoldalú kérescnek engedve lSmer:
tet jük legfőbb kormányzó szervü?k az. ~gyházi
KépviselŐ Tanács, röviden EKT. JelenlegI . o~eté
teJét és lapunk jövő szúmában az egyházi. zsl~at1'61 és főtanácsról írunk, hogy a csonka huzal ullltá-

riusság is megismerje ll.7.oka t , a kik legCelaöbb fok on
dolga inkban eljárnak.
Az Egyházi Képviselő Taná cs 8zcrvezetét a
szervezeti törvény 224. §. foglalja magában, ezt
azonban az 1923. évi főtanács -10- 923. jkvi. sz. a.
jcJentösen módosította. A módosilás lényege az,
hogy a hivatalbóli és választott tagok mellé képviscletet nyertek az egyházkőrök is. Ma az EKT.
tagjai három csoportból tevődnek össze: a) hivata]ból, b) választás útján 15 tag, akiket a Főtanács
tanárok, Iclkés?.ck, tanltók és más világi tanácsosok
közül hat évre választ, c) az esperesek és körl felügyelő gondnokok közül a körők által kijelölt egyegy kiküldött.
Az Egyházi Képviselő Tanács jelenlegi összeté-

tele a

"

"

,
,

"

következő:

I. Hivatalból tagok:
Püspök: dr. Va r g a Béla, állásáról 1940. nov.
7-én egyetemi nyilvános rendes professzorra törtent kinevezése után lemondott.
Főgondnok: dr. G al Mikl6s, Torda. A béesi
döntés következtében megvont hat1t.ron túl maradt,
s egyben ottani gyülekezeteink vezetője.
Főgondnok: dr. E I e k e s Domo kos, SzékelykeresztUr. tisztéről 1940. nov. 7-én lemondott.
Főjegyző: dr. K i s s Elek, az Unitárius Teológiai Akadémi.8.n az ószövetségi szakcsoport rendes
ta nára.
Közügyigazgató : Á r k o s i Tamás esperes, sinfalvi lelkész.
A főiskolák hivatalban id ősebb iskolai felügyelő gondnokai:
Kolozsvar: dr. Gyergyai Árpád, a Ferenc
J ózsef tudományegyetem orvostudományi karának
nyilvános rendes tanára.
Székelykeresztúr: dr. L ő r i n c 7. i István, ügyvéd, Nagyajta.
A Teológiai Akadémia dékánja: dr. F i k k e r
J anos, a hit- és erkölcstani szakcsoport rendes tanára.
A főgimnázi umo k igazgató-taná r a i:
Kolozsvár: G á I f f Y Zsigmond.
Székelykeresztúr : p r e i s s n e r Imre.
Az Egyházi Képviselő Tanács mellé szervezett
állandó bizottságok elnökei:
Jószá.gfelügyelőseg: p a t a k i András várfalvi
lelkész.
Pé~ügyi: P á I f f Y I.ászló vezérigazgató, a
kolozsva ri egyházközség elnökgondnoka.
Jogügyi: dr. Abrudbányai Géza, ügyvéd,
Kolozsvár.
Nevelésügyi : dr. G á l Kelemen tb. kollégiumi
igazgató és iskolai fe)ügyelő gondnok. Kolozsvár.
Nyugdíj: Türk ö ssy Sámuel ny. p. Ü. tisztviselö, Kolozsvár.
Jogtanácsos: dr, Szathmáry János, ugyvéd, Kolozsvár.
ELőadó·számvevő:
Lőrinczy Zoltán, okI.
lelkész, Kolozsvár.
, Pénztárnok: id. H a d h á z y Sándor, Kolozs..
Vllr.
'
Egyhiizi titkár: dr. M i k 6 Lőrin c , Kol07-svár.

Püspöki ti tkár : Ű r mő 88Y JM.aef, okI. 1('1_
kész, t eol. m, taná r , KOl07.8vár.
U . Vál asztás útján :

e I e m c n Lajos, levéltári fő i ga z galó 'gy,
házköri fe lügyelő gondnok, Kolo7.8vá r .
'
Báró Petr ic s evi c h-H orváth Arthur,
földbirtokos, S2.Őkefa lva-Kol ozsvár.
T~ . dr. M i k ó Imre, ki r. tö r venys7.i:ki elnök K
lozsva r .
. 0J(

., V á r i Albert

az Unitári us Teológiai

Akadénunn az egyháztö rté neti Szakcsoport rendes taná
'
. '
r a,
"lagvető szerk esztője.
a K c.reszteny
S e n c z e d i Pál, a kol02Svá ri fövim "
tan'
U . , .
",. nazlUm
va a s
ara , a z m tánus Közlöny s:r..erkesztö'"je,
'" ~ j ta ~ ~ ó~f: a kolozsvári egyházközség fele-

kezeti elem Ils kolaJának igazgat ó-tanító énekvezere.
p á l Dénes, siménfa lvi lelkesz, az U nitári lL~
Lel keszkör elnöke,
Dr. F í k k e r J á n os, teol. déká n, hivatalból is
tag,

, G y a r m a t h Y Á rpád, bankigazgató, Kolozsva r.
,
L ö r i n c z y Dénes, lelkész, Torda.
S á l i n t Ödö n. homor ódkarácsonyfalvi lelkész
és udvarhelyköri esperes.
Dr. F a zaka s Miklós ügyvéd, a keresztúri
egyházkör felü gy elő gondnoka, Székely keresztur.
M á t h é Zsigmond lelkész, N yárádszentmárton,
Ü r ro ö s i Károl y k olozsvár i lelkész, tb, esperes.
Uj. dr. M i k 6 Imre, ügyvéd , Kolozsvár, 0 1'széggyü lési képvisel ő .

m.

Egyházkőri

kiküldöttek :

A legutóbbi Egyházi Képviselő Tanácsi ülés
sa jnálattal vette tudomásul. hogy az aranyos-tordai
és küküllöi egyházkör ök összes gylilekezetei és a
felső fehéri egyhá zk őr gyülekezeteinek t úlnyomó
többsége az új határon t úl maradt, ezért T a n k a
Károly szövetkezeti igazgató. Tor da, ar anyostordai,
T. S z a t h m á r i Gyula fö ldbirtokos, H ara ngláb,
küküllői és K e I e m e n István esperes-Ielkesz, Felsörákos, fel söfehéri egyházköri kiküld öttek jogilt
ideiglenesen szünetelteti. Ezzel szemben behívja a
hazatért Duna- Tiszamenti egyh hkőr hivatal ban
idősebb elnökét J ó z a n Miklós esper es, püspöki .vikáriust. A kolozsdobokai és háromszéki egyházk ő
rök gyüleke7.eleinek na gyobb része hazatért, de
megvá lasztott
kikű l dőtteik B a r a b á s Miklós
nagyenyedi lelkesz-esperes és K o v il c s Lajos
brassói lelkész-esperes túlmaradtak a határon.
Ezért úgy rendelkezett, hogy ideiglenes helyet tesítésükte a hivatalban idősebb felügye lő gond nokoka t hívja be, A fenti kényszerű véltozlisok fi~ e
Icmbevételével az agyházkőröket jelell.leg az ala1>biak kepviselik az Egyházi Képvisel ő Tanács ban . .
'Kolozsdobokai egyházkőr : dr. A b ru ~,b..aII y [I i Ede felügyelő gondnok, földbirtokos. Totor.

u. f:.
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Marosi egyhIÍzkör: H a l m á g Y i János, esJll'!res-lelkész, i\larosvÁsárhely.
Kereszt (lri egyhá1.kör : O t ö Lajos, esperes·lelkész SzékelykeresztÚT.
Udvarhelyi egy húzkör : dr. 1\1 IÍ. t h e Ist ván felügyel ő gondnok, ügyvéd, Oklánd.
Haromszeki egyhilZkör : dr . S z e n t-I v á n y i
Gábor. felügyelő gondnok, földbirtokos, Szentivánlaborfalva .
Duna- Tiszamenti egyhúzkör : J ó z a n Miklós,
esperes-lelkész, Budapest.
Az Egyházi K épvsielő Tanács megválasztott
tagjai közül k i I c n c e n a bécsi döntes következteben túlmaradtak a határon: dr. G á I Miklós fő 
gondnok. A r k Os i Tamás közügyiga.zgat ó-esperes,
p a t a k i Andl'ús jószá gfe lügy eJ ősegi elnök, báró
Petrics e v i c h- H o r vát. h Artúr földbirtokos
és L öri nc z y Dénes tordai lelkész, Bar a b á s
Miklós n.ngyenyeru és K o v á c s Lajos brassói esperes és T a n ka KárOly és T, Szathmári
Gyula felü gye l ő gondnokok. Bel őlük alakult ki az
a mag, amely köré a határon túlmaradt unitáriusság igyekszik felépíteni a maga kényszerű életét.
i\Iunk.ijukl'S és törekvésükre. mi, akik az egyedü!maradottsá.g k ese rű kenyerét több, mint húsz esz.tend őn keresztül igaz, hogy sokkal kedvezőbb
kör ülmények között - de mégis csak megízleltük,
I stentől áldást, kitartást és reménységet kérünk.
A fel sorolt nevek minden bizonnyal jól ismertek a csonkahazai unitárill sság idősebb nemzedéke
előtt, dc illő, hogy mindannyiukat
megismerjük,
mert dolgos, szorgalmas, áldozatkesz tagjai egyházunk kormányzó testület ének. Eddigi és ezut án következő munkásságunkra Isten áldasát kérjük.

VIDÉK
Dr. Gele i Józse' szegedi leányegyházközségünk gondnoka lemondott.
, Szege<}en~ október hó 20-án, közgyűlés kereteben bucs uzott a szegedi leányegyház kedv';s ~on dn.ok át61 , d~' . Gelei. J ózsef egyetemi tanarlol, ak. a h a.zaterŐ egyet emmel együtt vis zszament Kolozsvárra.
Gelei J ózsef gondonok búcs úbeszédében azt
h~ng!=>ztat~, ~.ogy nagyon boldog volt ebben a
~ k l.s um~rlU~ szegedi családunkba n, mert itt
~ndig . békesseg "olt . _ A nagy világban,
sot a m!. ~agy al' világunkban, életünkben is, az
e~es kozuletek kebelében annyi békéUenséggel
talalko.~lt . . . itt ebben a kis gyülekezetben
o~ya.n ~? volt lenni , mert Ist en megáldotta a mi
kiS gyulekezetiinkct békességgel . . .
.. A híve ~ nevében Bí ró Lajos lelkész kös~nt el. a tavozó, gondnoktól. Ugy búcsúzott
tőle:. nunt egy kiS család apjától. Apánk volt
nekunk , - mondotta B iró Lajos _ a szó neUt

u. t:.
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mes értehnében .

mert bár mikor fordultunk
hoz~ , :,alam~ lyik hittestvérunk ügyének támog~~e rt , mmtha ~ sak az ö ügye lett volna,
k~sz.se~gel ~e lh asznalta összeköt tetéseit test vé_
ru!lk, e.rdeke,ben. Amellett, a mi gondnokunk
meltosagos ur volt, - folytatta Bíró Lajos _
de ha hozzá. mentünk , sohasem kellett előbb a
mélt6sá~a p'árnázott aj taján kopogtatnunk, hanem mmdJ&rt az emberhez jutottunk be az
ember fogadott, az ember fogott velünk k~zet
~~ fáj olyan nagy~n elv~ni !St: De meg~
ertjuk . hogy Kolozsvarnak elsobbsegJ. joga van
reá ...
A hívek könnyek között hallgatták a lelkész s zavait és ezekkel a könnyekkel mondtak
dr. Gelei József gondnokunkna k Isten houádot .
A k özgyűlés ugyancsak elbúcsúzott a jelen .
nem lehetett pénztárnokától : K elemen Miklós
Máv. főintéző és d7'. Gaál István pos ta s . titkár
egyházi jegyzötöl, akik szintén Kolozsvárra kerültek hivatalba.
Azután megválas ztotta az új ehlökséget.
Gondnok: Kovács Károly földbirtokos, néhai
Kovács J ózsefn ek , a hódmezővá sá rhely i egyházépítő néhai gondnoknak a fi a. Pénztárnok :
S·ig1llclId Pál, nyug. tiszthelyettes, aki más közhasznú egyesületnek is régen begyakorlott
pénztárnoka. J egyzővé: dr . A jtay Gyula or vos
atyánkfiát, néhai Ajtay János lelkészünk fiát
választotta a közgyűlés .

•
Hódm ezáv<Ísci "hely enJ egyházközségünk ok-

t óber hó 27-én, délután 4 órakor tartotta ref ormációi ünnepélyét a templomban . Ez az október' 31-hez legközelebb álló vasárnap sokkal alkalmasabb ünnepély tartására, mint a hétköznapok. Azonkivül unitárius szempontból éppen
aktuális na p volt október 27-ike, mert 1553-ban
éppen október 27-én égette el Kálvin János az
unitárius felfogás ú Szel'vét Mihályt.
A t emplomi ül"mepélyen. telt padok előtt
dr . Osvúth Gábor, városi tanácsnok" tartotta az
ünnepi beszédet, végigmenve e lőad.ásában az
unitárius reformáció
kimagasló eseményein.
,
~nek számokat adtak elő dr . Os-váth Gáborné és Boros Áron. Imádkozott Bíró Lajos
és szavalt Szabó L ászló keresk . isk. tanuló.

•

•

Kocsordi egyhuxköxsigünkbeo november 17-én
tartották meg a Dávid Ferenc eml1~künnepél yt az
esti istentisztelet alkalmával, amikor az alkalmi
prédikáció után fe lolvasott Demény Sándor ny. alhadnagy. Lelkész harmóni um kiséretével énekszámokat adtak el ő: Kiss Zsigmond, Demény Sándor
es Varga László, alkalmi verseket szavaltak Varga
Ilonka, Kósa E mma, Imre Erzsike és Kis E rzsike.
A templomi ünnepély lelkész-bez!rója után a Himnusz hangjaival ért véget. utinta jól sikerült teaestély volt, amelyen nagyszámú közönség vett részt.

KOLOZSVÁR

SIERETETMUNKA

Unitárius professzorok a hazatért
egyetemen.
•

A szegedi

számüzetes bő!

hazatért

ősi

egye-

temmel tért vissza KoloZ$varra a kolozsvári
kollégium egykori tanára, dl', Gelei József, aki

1923. óta a szegedi egyetemen az általános á llattani és biológiai tanszéken végzett tartalmas
nevelői munkát. Munkássága ismert a nagyvilág tudományossága elött s dolgozatai idegen
nyelveken is megjelentek. A Magyar Tudományos Akadémia level ező tagja.
D r . ChJltlai. Zoltán debreceni egyetemi professzor a kísérleti fizikai tanszék tanára, kollégiumunk egykori diákja is hazajött. hogy nmn-

kájával Erdélyt szolgálja.
Dl'. Vm'ga Béla püspök, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja elfogadta a neveléstudományi tanszék vezetését, amelynek még a
régi kolozsvári egyetemen magántanára volt.
Dr. Gyergyai Arpád orvosprofesszor, szin·
tén a régi kolozsvári egyetemen kezdte munkás·
ságát, a kisebbségi sor s ezer szenvedéset vál·
lalta. Kolozsvári kollégiumunk iskola felü gyelő
gondnoka, a Corvin koszorú tulajdonosa, a fül
orr és gégegyógyászati tanszékre nevezték ki:
KeZemen Lajos, a kolozsdobokai egyházkör
felügyel ő ~olldn~.~a , Erdély . tö~énelmének legalaposabb IsmeroJe, a Corvm·lanc tulajdonos a
levéltári főigazgatóvá nevezték ki hogy ősi
munkahelyén, amelyet a kisebb~égi élet ezer
megaláztatása között is megtartott most már
mint vezető irányítsa a fiatalabb ' nemzedék
munkásságát.
A K,olozsvárt felállított Erdélyi Tudományos Intezet rendes tanárai sorába nevezték ki
dr. László Gyula müvészettörténészt, a fiatalabb unitárius nemzedék egyik jeles tagját.
Sz;retettel köszöntjük öket, kérve, hogy
~udom~nyos munkásságuk mellett, mint eddig
IS .tette~ , maradjanak meg egyházunk munkásamak IS.
Kur{\csonyi istentiszteletek. A Koháry-utcai
templomba n kanicsony eJ sőnapjin d. e . 9 órakor es
II óra kor , ka r ácsony másodnapján ugyancsak d. e.
9 órakor és d. c. II órakor, mind a négy alkalommal ún'acS<JraosztássaJ egybekapcsolt is tentiszteletet tartunk. - A Misszió H áz temp!om übnn karácsony e lső napjá n d. e . 10 órakor és má sodtl!lpján
~. e. 10 órakor ürvacsoraosztással egybekapcsolt
Istentiszleletet tartunk.
Pes tszell~lörin cen elsönapján d. e. II 61""8.lw)',
~estszenterzsébeten d. e .9 órakor, Sashalmoa ct. u.
órakor , -_ Csepelen m asodnapján d. c. II :>rakor
és BudaCokon d. II .3 órakOI' urvaesoraos:!:tá~ ]
egybekttl)Csolt istcntisztcletQket tartunk.
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LÉLEK BESZÉDE
Erdély.
A S:reI'ZÖ

felolvasta Kolozs v{rrt a B a r oss
Asszony. napján.

Női

Tábor

K ed ves E r dély, sztJp IUI:;(hll.

Ott sz iilc/lJtt a,:
_~tióta

t n- Aprim , s AJ/yám.

eSflk tI/ dom az cszem

Olya n va gy nék em , millI egy csodá s álom.

CMl k l elni ll yo m kl: / szeme m,

S m(Í r lfi t ollT, /áto m
E9bc n.yu ló b~rceid
S

(I

v ölgy ben ICIII , k iesi" y 'lIi ;;:a id.

0 11 a k " d ves, k ics itly patak ,
Mely II 1011111 r'égig sz alad,
T emp lo m, k ert

(I

/ em cló oel ,

1101 óseill km el, por/(l/ló cllouljai si koUrt«k .
I gclI , (j /~ bátrak é.s cr{;l.~ek voltak.

V édltlk ff'lrdiilr tUm iil. ezr edév e" (i l
Ezt a g .lJöllyöTfI szép m a gyar I/(Iz(il.
DiCSQ &sii k, !;ési) lHrokáj(l,

S:!:ollTorrian ii IQ/, k l IIzab(i!n ba
H ldló kÖ lnryc k k özö/ t olvasom

•

H ogy pwsztu/ (lZ 6r d r ága szép fajom.
liá t mcddig tűrit ek, és mcddig tlártok,

Szűnjö" mey 111dr U az ütok,
S:lkely \'éT6im DyorMl II fO/Ört':
Rll!Jodja l ok kaszó t , ',:a Pó t , szek ercét ,

S ha Iu l , mór f uI az ellenség .
TORDAYNS
8:u:IILmlhalyj Ta r cll(l.lah'y Gizelkl .

u. to
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KRÓNIKA
Unitárius tisztviselők erdélyi
munkahelyeken.
A közigazgatMI kJnevezé4ek sor án erdélyi testvér eink k özlII többen fogla ltak cl vezető állást s magyarországi h iveink kőzlll ls többen té rtek haza. hogy
erdélyi munkahelyeken folytassák tovább tevékenységüket.
Ma r osvásárhely polgármester e, dr. Md;ay Fer enc,
pestszen lerzsébetl polgármester, a peslszentlőrincl uni·
tá lis egyhlizközség elnök-gondnoka. l\Iarostorda megye
föszolgabirat között Mezöbándon : dr. Székely Ferenc,
k aposvári szóf\'{rnyun k tagja, Nyárádszeredán: C,osong_
vay J á nos f öldbirtok os, néhai Csongvay Lajos mar osköd felügyelő gand nokunl( fia. Maros megyében ~.zol_
gabiró : dr. P ető Mózes, budallestI presbiter ünk.
Udvarhelymegye vár'megyel főjegyzője : 8 ,::ell tE frallyi Kál mán cgyhazl tanácsos, a swmbathelyl
szórvány t agja, az ok lándi járus föszolgablraja: Osvdth Árpád egyhl'izi tanacsos, a ker'csztúti egyházkör
f elügyelö gondnoka. Udvarhely megyében szolgabifÓ:
dr. M€'1rylrárt Dén es budapesti hfvünk.
Kolozs megyében föszolgablrtík: HIdaimáson: Ba·
1Iym L aszló
egyházi tan é.csos, é4
Kolozsborsan:
Sárdy Ákos. Kolozsvár város aljegyzője: dr. SZC1ItIvlil/yL Á1'Pád egyházi tanácsos.
Beszterce-Naszód v{lI1negyében vármegyei tiszti fő·
ügyész: dr. VerI/cs Gyula nyl r egyházai ügyv éu , árvaszéki elnök: dr. E riza János egyházi tanácsos.
Szolnok-Doboka vármegyében a kékesi jé.rás szolgabirója: d r. PálI/y Zoltán.
Gye:-gyószcntmlklós város u.ljegyzőj e : dr. P I/P
L ász ló bu dap esti h iv Unk.
A biróság! ki ncvezések rendjén a kolozsvari táblAhoz t anácselnökl megbizatássai Ilrvezt ék ki d r . Mib;
Lőrinc egyházi titkál', egyházi tanácl>cl'iu nkat, fi kolozsvári törvényszék e lnök e: dr, id. M j kó I mre egyhazi tanácsos, tör vényszék i biró; {I r. V ajda B éla ügyvéd a
k ükü llői egyházkö r fclHgyelö gondnoka. A já r á.sb iró.
ság birái között: dr . Nemes Nagy József és d r'. S;roke)y
F el'enc egy házunk hivei. A k ii'. ügyészségen dr. K erekes E r'nö kir'. ü gyész, egyházu n k tagja.
M arosvAsárh clyen dr. György J ózsef, országgyü lési
képviselő, ik landi birtokos, egylui.zi tanácsos -a t örvény·
szék eln öke, dr. Lórillc;;:i I s t ván nagyajtai ügyvéd, ' II
székelykeerszt ul'l föglmnAzlum iskolai felügye l ő gondnoka, törvényszéki b iró.
Désen dr. GálJa/tlY Is t ván swlnoki tö rvényszéki
biró kir. ü gyész.
Maramar osszlgeten dr. Vajoo Ákos sátoralja újh elyi
hivün k k6r ház1 főorvos .
E felso rolás nem te ljes. mert az adatokat nagy·
r'észt csak a napilapok alkalmi közlései alf'pján állítot·
tuk egybe. A felsorolást fo lytatni fogjuk.
Ugyani tt enlllth.etjUk meg, hogy jelentős feladatot
végeztek az erdélyi t erületek vlsszacsatoUUIa (elelősség·
teljes m un kája során <Ir .uiM;; Gyulay Ti bor, a keres-

"

kedchnl ~lj IpMknmnm főttlk á rn éli Pllsi ul Ödön mlnlsztcrd nök segt mlnlll ztc rl OII z1i\LytanAcsos atyti. nkfluJ.

A k [ ll CV~zc tt('kn c k I stcntöl i\ld úsl és seged e lmel
k 6l'ünk. hog y uj. őnAl l ó hely ükön a. m egnagyobbodott
h8'l» ja\'Ara r ejthessek kl munkásságukat II
magyar
ld """k
olt teendői k m ell ett is m aradjon
CJU
.
pad
U
megg:l..-l
. '

hogy egy tlJu uk dolgai Ir/mt ts nusltott eddigi er: ; : ÓdéSl.l ket,
jólndu]atuka t es munka kész.ségüket
megőrl:r.zek.

BERDE CIPÓ
Diáksegélyezés.
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Mindenki tudja , hogy a közelmult 22 év
alatt az itt élö magyarság nemzeti és kult w'ális védövárai a magyar történeti egyházak, ezek
tanintézetei és int ézményei voltak. Azt szokták
mondani, hogy t eher alatt nő a pálma és sok
ideig tartó hatalmas nyomás a köszénböl gyémá.ntot sajtol. Büszke öntudattal valljuk és hírdetjük, hogy a közelmult évek küszködései, nyomorúságai szinte e lviselhetetlennek látszó terhei alatt magyar öntudatunk nőttön - nőtt S lelkünk az emberi gyarlóság salakjától megtiszlulva gyémánttá kristályosodott az egy celra,
egy élethivatásra összeforrt magyar felekezetközi t estvériségben.
Ennek a küzdeleulllek győzelmes vezerei
az egyházi vezetők , csapattisztjei a lelkes.zek,
tanárok, tanítók és a " lenni , vagy nem lenni"
tragikus tartalmát megértő világi értelmi ség
voltak, altisztjei és közkatonái pedig a mi t ántorithatatlan hííség'Ü magyar népünk. E bben az
alcazari küzdelemben azonban vezérek, t isztek,
közkatonák és maguk a hitvallásos várak is lerongyolódtak, anyagilag teljesen a tönk szélére
jutottak. Az elsö aUampolitikai feladat az kell
legyen a visszacsatolt terület eken, hogy ezeknek a hitvalasos erösségeknek, amelyek az isteni küldetés próbájat magyar nemzeti szempontból olyan dicsöségesen megallották, a harcban kapott rése i betömödjenek, anyagi gondjai
eloszoljanak és most már boldogabb korban
hivatásukat fokozottabban teljesíthessék. Addig is államilag és társadalmilag kell levenni az
egyházakról azt a terhet, amelyet mostani helyzetében nem bir : a diáksegélyezes gondját, értve
ezen az egyházi intézet ekben tanuló diákság jó
részének ellátását, könyvekkel, tanszerekkel
való felszerelését ,

Sürgös és fontos clsösorban a menekült tanulók ügyének felkarolása. E zeket a családjuktól elszakadl tanulókat , akik sok esetben csak
a magunkon levö viscletes m hájukat hozhatták magukkal . e l sősorba n élelmezni kell. azután
is kolai felszereléssel ellátni. Nem egy-két átjött, vagy átfutott fiatal magyarról van SZÓ ,
hanem kisebb tömegről , mert pl. csak az unitárius gimnáziumban számuk 45-re rúg. Ezek
éleLmezése és taneszközökkel való ellátása nagy
gondot okoz az illetékeseknek, azonban a helyes
és teljes megoldás hathat ós tá mogatás nélkül
el sem képzelhetö . Olyan jó és lélekviditó arra
gondolni, hogy az édesanya szeretetével veszi
ők et védő és bátorít6 kar ja ira az állam és érezni fog ják, hogy családj uktól elszakítva sem allanak magukra, mert a visszatért ösi haza gondoskodni akar és tud róluk abban a t udatban,
hogy férf iúvá serdülve mu nkájuk kal, mindenirányú szolgálatukkal , ka rjukkal és kar djukkal
sokszorosan visszafizetik a ráju k költött anyagiakat.
De az állami segítség megérkezéséig is élni
kell. Tuda tában vagywlk anna k, hogy a mindennapi kenyér aszt alra való keriilése sok családfenntartóra nehéz feladatot ró, mégis azzal
a kéréssel fordulunk a magyar t ársadalomhoz,
hogy hozza meg a menekült diákok részére a
maga áldozatát.
A testi és szellemi táplálkozás anyagár a.
eszközeire vannak tehát elsösorban rászomlva
a menekült középiskolás diákole Egyházaik, az
eddigi édes anyák ereje a hosszú és hősies ~üz
delemben e llankadt és ezért a magas kormany,
a társadalom és minden jószivü magyar felé
küldik S. O. S. kiáltásukat.
Gálf f y ZSiglll-011d .

TÚL A HATÁRON
Torda_
A román uralom alatt m~a?t _~nitári_us
egyházközségek ideiglenes egyhazI kozpont~
kat az ősi unitárius, s~el.l emi ..végvárba_n, Torg:~
építik ki . A romam81 p'ulek~tek '~'~it s
K é pvise lő Tanácsa TOl'dan tartja ~ru e
.
""
k
'
t E berenlk kemeintezi a föhatósagl mun a. m
senyen állna k a gáton. a nna l< ellenére, ..~o;; \"etgitötársaik és hiveik közül sokan kezt:t
nelék a vándorbotot s nem egy helyen bizony
hézségekkel kÜZ"_d~e~n;Ck~"~:-::,_ _ _ _ _ _';';';
~
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Az Unitill'ius ,Jövendö" Kovács Lajos brassói esp~~~ kritikai ~zemJéjc is ~,lRgy elism;r~s ~ '
sel ír november szamában ,eITHol a, ~unkaro~.
;\ romániai unitárius egyhaz fohatosaga a reabizott munkát nagy gonddal ~ körü l tek i~~éssel
végzi. Figyelmét a megszerv~s .aJat~ leVD egyházl'a minden tekinletben kiterJeszti . Az egyházi és is kola i ügyeket hivatásszeruleg intézi.
Az egyházközségeknek és belső emberek nek

szükség szerint segítségére van. Az esetleg le-

foglalt egyházi ~p ül eteknel, és la~á~oknak a fel-

mentése erdekeben azonnallepeseket tesz,
amint arról értesí tést kap. Egyebek között a
lelkészi és iskolai államsegély folyósitása érdekében írásbeli es személyes közbenjárás által a
Jépeseket meglette. Az áUamsegély e sorok
megírásakol' meg is érkezett."
A hatá.ron tűlmar adt lelkészeink Magy~ro r
szágon lakó híveink kérésére keresztleveleket,
házassági biionyítványokat nem állíthatnak ki,
csak a külügyminisztérium útján. Levelekkel
ilyen ügyben hiába is keressük fel őket.

EMLÉKEZÉS
Baiól' Ferenc példaadó.a.
Az Országos Protestáns Napok keretében
rendezett budalJesti Székely-Esten B i r ó Sándor, a kolozsvári ref. kollégium tanára: " Az erdélyi falvak népe az elmult 22 év alatt" eimen
előadást tartott.
Rámutatott arra, hogy a székely falvak
népe milyen sokat áldozott a templom mellett
az iskolákért, s ahol az államhalalO1n ezt nem
engedte meg ott lcuUúrházalcat építettek. A z
lmitárius hívek: [(övenden, Bágyonbcln, Várfalván, Amnyosrá1coson, Sinfalván, Szentgericé1~
Bözödön, Homoródalnuíson, Derzsen, Székely~
muzsán, Tordátfalván, Arkos01t, K énoson épít,ettek kllltúrházat. A kultúrházak felépítése telJesen a híve/~ áldozatkészségének terhére tör~éllt. Néhol mesebeli jelelletek játszódtak le. Az
"tngyene8 közmunlcciból mindeIlki kivette részét.
A falu pap~a együtt 1lOJ'dta a követ falusi hí1Jetve~. ~ .~ar/alvi ulIitcirius kultúrház pl, tojáS~~bOl epult ~~I. Az atyafio.J..;-nak nem volt pénZ1~k. De a tO?asokat csalúclonként meggyüjtötte/~ s rneghatcu'ozott időben a szövetkezet pénzre
~últotla ~e. I gy aztán a kitartó gyűjtés végül
t,'1 eredmenyes volt: cl tojúsokért kapott fillérek böl felépült Vár/alv(t f..~·ultúrluíza,
11 6
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Bezséde befejező "észében 8u/ázs F'erenc
lelkésztdrslUlIc em l ékezetét idézi:
Ezek II tények súlyos kötelességet -rónak a
mai magyar vezetÖTétegekre. Elsősorban pedig
az ifjúSlígru, melynek sOntiblUl az elmult 22
eszteIIdő alatt sok hősies, bátor katonája akadt
cl 11Utgyar falvak népének. F elmerül elll1ékezetÜllkben az aranyosszéki magyar falvak sápadt
hőse, Balázs Ferellc, akinél többet sellki seIn
tett és senki sein úldozott a népért. Bejárta a
l~erek vildgot . V olt Eszel1e-Amerikában és Ind1ában s hosszú. bolyongás után visszatért az arunyosszéki Mészlcö /aht pal"ókiájára, ahol egész
életét a falvak népének fejlesztésére sZel/telte.
Mindent odaadott a népnek, szabad Ulejét, kis
vagyonká:ját s a végén az életét is, melyet azért
nem lehetett megmenteni, mert nem, volt hajlandó idejében sz(matóriu,1)~ba menni. Amerilcai
felesége a végén kieszkőzölte szám.ára egy amerikai szanatóriWll biztos és ingyenes gyógyulási
lehetőségét. Már megjött a levél is, hogy mehet
a boldog Am erikába) ahol sokkal jobban megértetté1c és megbecsülték, mint itt/WIL De ekkor
már tüdeje súlyosan meg volt tám<tdva. Az útlevelet sem kaphatta meg s így kellett elpusztulnia, élete v irágjában, a magyar falvak legnagyobb hősének, Emléke különösképpen kötelez minket. I sten adta őt (lZ eI'délyi 1llagya·r falvaknak, ?winthogy l stell kii,lönös "'egyelme tette
lehetővé Észak-E1'dély visszatérését.
F elszó[ctlúsu a Magyar Protestcí11sok Lapja
decembel'i számában megjelent .

KARÁCSONY
Karú.esony múSOdn81)ján d. u. 6 órakor a Koh áry-utcai t emplomban a Heltai Gáspár Biblia-Kör
és az Egyházi Zenekör együttes ka rácsonyi ünnepet rendez, Belépődlj nincs. A templom fűtve.
BudaIH!sf.--i\lf"'-telep clI dec. 22-én, vasárnap,
d. u. 4 órakor a X. kerületi szórvá.ny gyermeliei reszére ünnepélyt rendezünk. Az istentiszteleten a
szolgálatot Székely Gyula végzi.
HudufolwlI december 26-án, d. u. 3 órakor a ref.
templomban tartunk úrvacsoraosztásos istentiszteletet.
Sasha lmOll december 25-én, d. u. 'l órakor a
Kossuth-u. elemi iskolában úrvacsoruosztássaJ egybekapcsolt istentiszteletet tart Ferencz JÓZ8Cf.
Kecskeméten december 22-én, vasárnnp d, e. II
órakor nz evangélikus templomban úrvacsora ~sz
tassal egybeKupcsolt istentiszteletet t art Ferencz
J ózsef.

IFJÚSÁGI ÉLET
A Brassai Egyes ület.

kérdése, E tárgyalásokna k fl célja az volt h
'
' ogy
lepltsék
a
kapcsolatokat
a
nuneOl ]o.bb' an k ..
,.
cson _
k a l~azal es az .~r~elY I unitá.rius ifjuság között.
avallvetett
kozos munka és cél érdek•'beno
d
M ul ezek mellett az egyesület képviseJöi nem
mulasztották el az alkalmat és az ős i Unitárius Egyház vezetöi nél is tisztelgő látogatást
tettek, kik a legnagyobb jóindulattal és meg_
értéssel viseltettek az ifjúság problémá i irant .
Ezek után az egyesület vezetösége kellemes élménnyel gazdagodva, azzal a hittel távozott az
unitáriusok fövárosából, hogy ottani tevékenységével is hozzájárult a Brassai Sémuel Unitáriu s Ifjúsági E gyesület célkitűzései nek a megvalósitásálJnz,
o

o

O

A Bra ssai Sámllel Ullitádus Ifjúsági Egye-

sület. november hó 6-án tartotta tisztújító közgyűlését. A

mult eszten dő munkásságáról Bartók Géza ifjúsági elnök számolt be. Reszletesen

ismertette az egyesületi élet főbb mozz3:1atait.
Kiemelte az egyesület belső életének a meg szi1árdítását; az anyagi ügyek veglegC's r~nd e
zését. Öröm mel jelentette be az egyesül ('t tagjainak a gyarapodását Erdély északi felének
visszacsatolása alkalmából BudaJlestre került
unitárius egyetemi ha llg atókkal. .Jelentését a
közgyűlés egyha ngú köszönettel vette tudomasuI. S értékes munl{ájáél't a tiszteletbeli elnöki
tisztséggel tUntette ld. E zek után a közgyíilés a
következő tiszti ka rt választotta meg egyhangúlag: elnök: Gombos Sámuel, alelnök: Veress
Pá l. főtitkár: Oborzil Gyula, titkár : vitéz Nyiredy Szabolcs, jegyző: Rákóczy gva, pénztáros:
Imreh Dénes, e llenő r: dr. Bölöni András. könyvtáros: Tóth Albert, háznagy: Márkos András.
Gombos Samuel, az ifjúsági elnöIz::. a következő főbb irányban akarja kifejten~ munkásságát. Összehozni a budapesti unitárius ifjúságot.
Megteremteni s kimélyíteni a kapcsolatot az er délyi hasonló ifjúsagi szervezetekkel. A kulturális nívó megteremtése. Erdélyböl B'lclapestre
került egyetemi ifjúságnak meleg otthon biztosítása. Az új elnök irányelveit a közgyű lés helyesléssel fogadta és a ti sztújító közgyű lés ezzel véget ért.
Az új elnökség elha tározta, hogy felveszi a
kapcsolatokat az erdélyi unitárius ifjúsági
egyesületekkel, ezért november hó közepén
Gombos Sámuel e lnök , Veress Pál a lelnök és
Oborzi1 Gyula főt itkár Kolozsvárra utaztak. Ott
érintkezésbe léptek az ifjúsági egyesület ek központi szervezetével. Az egyetemes szervezet vezetői , Csifó László és Erdő J ános, a legnagyobb
szeretettel fogadták egyesületünk képv i selőit,
akiknek tiszteletére ifjúsági gyűlést hívtak ösz·
sze és másnap tcán látták vendégü!. Ez ünnepélyes eseményeken kívül tárgyalásokra is került
Sor, melyeknek folyamán megtárgyalták az aktuális közös problémá kat. E problémák között
s::-.erepelt többek között, az ifjúsági konferenCIák, a nyaraltatási csereakciók és a Kévekötés
című ifjú!:Iági lap újból való megindításának a

December 4.-én tal'totta az egyesület mű
soros r ádió-avató Mikulás-est jét, a tagok közreműködéséve l . Ez a lkalommal látta vendégülelső
ízben az egyeslilet új erdélyi tagjait. A rádióavató tea a lk almával az elnök hangoztatta,
hogy ezt az ünnepséget, amelyet csupán a t agok részére rendeztünk, csak elindulásnak kell
tekintenünk és ez csak arra szolgált, hogy tagjaink közelebbl'öl megismerjék egymást, ami az
egyesület életének bensöségesebbé és családiasabbá tétele szempontjából elengedhetetlen. A
házikisasszonyi teendőket leány tagjaink látták
el nagy buzgalommal. Az egyesü lt;t vezetősége
elhatározta , hogy még több al kalommal fog
hasonló összejöveteleket rendezni, tánccal egybekötve, hogy előmozdítsák 1941 február hó
22-én, szombaton, a BarOSS Szövetség székházában rendezendő hagyományos bálunk si kerét.
Egyesületünk szociális hivatását a jövőben
hat ványozottabb mértékben óh~jtj~, ~tölt.~ni.
Kölönösen pedig az Unitárius M~SSZ10. ~az dla~
internátusban· lakó szegénysorsu tagjaIt akarJa
hathatósabban segíteni. Kéréssel fordultunk a
budapesti unitáriu s egyházközség Ke,bli ~~?á
csához és kértiik, hogy a I'eggeliztetes celJa ra
bizonyos összeget biztosítsanak r észünkre. A
Kebli Tanács kérésü nknek készséggel adott helyet. Igy akciónk sikere na~~~zt bizt.osítottnak látszik, miért is egyesuletunk neveben ez
úton is köszönetet mondunk az iUetékeseknek.
o

Igaz szeretettel köszönjük meg dr. ~ozma
Jenő budapesti gondnok adományát~ .akl 100
pengőt adott szegénysorsú erdélyi flamk reggeliztetése javára.
Obol"zil Gyula.
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Rádió köz\'etiti istentiszteletünket jan. 29-én
d. e. 9 órakor ;} Koháry-utcai tem !)lomból. Szolgai:

Sznet.-lványi Sándor .
Oesz!'('nd4li ist cntbzfeletekd tartunk december
31-én este 6 órakor. A Kohá ry-utcában: Józan Miklós; a r,Hsszió Házban: dr. Csild Gábor ; Pestszentlőrincen: Peth ő [slván végzik ft szolgálatot.
Uje\"i istenHszteletet tartunk templomainkban
az uj esztendő első napján d élelőtt , a szokott idő
pontokban.
Barab:L'> [stván lelkész az "Unitárius Közlöny"
novemberi számában ,.A gyermekek vallásat szabályozó magyar törvények" címen hasznos tájékoztatót irt erdélyi lelkesztar saink részére.
JOZAN l\lIKLÓS : "A fe j ede l em és pallj:," c. könyvet lapulI!' olvasói eimé l'c lllutatv(III~'
",zám!it'lIll megkühJöttü!<. Ké,·jü h:, hogy aldk megtartolm!" árút befizetni szí,·esl{ctl jellek. A I{öny"
esetleges tiszta jövedelme az Unita ri us F~ rtesitö füzetei sajtóalapol gyaralJítja.
A bud.lpesti tüzh!l.rcos országos találkozón az
erdélyiek üdvözletet költői beszédében dr. nagyfalusi Fekete Gyula ügyvCd, egyhazi tanácsos, a
marosvils:irhelyi főcsoport elnöke t olmácsolta.
illUTATVA!\~SZAl\IOT lüildiillh: IUIJUllk l{a ra~
e.<ronyi ilozamábó! erdélyi testvéreinlmek AI<i t eheti,
kérjiik, lepjen be e!öf17.eWinl. közé. Lapunk elöfi7.etési ára évi négy Ilengö, mely részletekben is ldfizethelö. - ~1intle n elölizet{-si dij n budal.estj egyházközség ,JÍlnztiir a - V., Koháry-u. 4. _ eimére
k ülden dő .

E r d él ~· i

lelkésztársa inll:at arra kerjük, hogy
Budapestre vagy környékére költözött hiveik cimét
velünk közölni sziveskedjenek.
. Pesu:'wnt liirineen a gyülekezet minden hó első
vasarnnpJán d. u. a gyülekezeti t eremben családi
es~et ,re!\de.z, melynek jövCldelme az egyházközség
llZuksegletel fed ezésére szolgál.
• . ?álff~ Zsi!.~lond , kolozsvári kollégiumunk igaz.
g~.t.ó~.a "Dlágse?elyczes" c. cikkét, melyet Unitárius
Kozlony c. erdelyi laptársUJlktól vettünk át a kolléghun egykoron Berde cipóe nevelkedett ~éndiák.
jai szeretetébe és megértésébe ajánlj uk.
!\) ENt:K OLT erd él~'ick rÍlS7Ál re munká t kérünk!
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,JOZAN i\IIKLÓS Ilüs llijJ;.j viká rill~ há las szerete He l köszüni azokat a jókí\"Ílnstagukat. melyekkel
hh'ei és barMa i Miklós lIulljÍln relke resWk.
Mu rakii7.Y Gyulának, a Református ~let srer·
kesztöjcnek. december hó elején könyve jelenik
meg. A könyv címe: Titok, NoveUák a r ejtelmes
lélek!-öl. Elöfizetési ár a 2.60 P . A könyv olvasmánynuk. ajándéknak igen alkalmas. Komoly mŰ.
vészettel vilúgitja meg az emberi lelek oolső titkait,
ellentmondásait, meglepő mélységeiL Van az eibe·
szélések között több olyan, amelyik igen alkalmas
estélyeken való fel olvasásra.
Kcbli Tanúcsunk december 2-i ülésében egybeállitotta a budapesti egyházközség 1941 evi költseg'
vetését s azt a december 15·én el:.'Ybeü1ő közgyűlés
ele terjeszti. A közgyűlés tár gysor ozata lapunk
mult számában jelent meg.
Igazgat il Tanácsunk november 29·én r endes ülesében tárgya lta az E . K. Tanacsanuk a Duua·Tiszamenti unitá rius egyházkör területén lakó hívek fő ·
tanácsi képviselete mrgyában hozott határozatát.
Állásfoglalását részletesen megokolt javaslatban
terjesztette fel az E. K. Tanácshoz. kérve a nnak
újl·a tá rgysorozatra való tűzeset.
Nöszö\"e.t'iSégünl{ karacsonyi hangversenyén Ba·
rabás István imája és Buzogány Anna megnyitója
után az a kadályoztatása miatt távolmaradt Kelemen Lajos történettudós helyett Szent-Iványi Sándor tar totl előadást felelevellítvc elvezetes előadá·
sában a kolozsvári unitárius diákélet két jelentős
kultúrtényazőjét, a "Remény" és .,Tizenegyek" antológiák köré csoportosult fiata lok munkajat. Szép
zeneszámok és Szokolayné Tompa Márta Nyirő J ó·
zsef regény-részlete felolvasása méltókeppen egészítette ki a müsort. - Közönsegünk részé ről többen is megjelenhettek volna.
Egyetemi istentiszteleteink sorozatában január
hó 20-á n este 8 órakor P e t h ő István pestszenU ő
rinci lelkész végzi a szolgálatot.
Erdélyi menekült unitarius lestvérei.nket és is·
merőseillel a rra kfu-jüll, hogy a trianoni Magyaror.
sz~g területére llöltözött unitárius híveink lakás·
cimét a lelkészi hivatallal közöln i Szíveskedjenek.
A ha táron túlmaradt e rdclyi magyarság nov.

4-i értekezleten, Na gyenyeden, egyházunk négy tagja vett reszl: dr. G á l Miklós egyházi főgondnok ,
az aranyos-tordai, dr. G y ö r g y Zsigmond felső·
fehéri felügyelő gondnokwlk a nagykükü ll ői, Wer e s s Béla lelkész a petrozsényi magyar népkőzöS
segi t agozat elnöke és T o m p a L ajos gyáros, egyházi tanácsos volt parlamenti képviselő. Dr.
G a l Miklós főgond nokullkat a tlztagó elnöki tanacs tagjává választották.
IURDETOIN KET értesitjük, hogy lllU ig U IUll
terjedebnét korlá.tozó rt!udelkezkek ervényben "UIInnk, nz 1941-ik 6vben hirdetéseket
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Dt'lIr('('cnben decembel' 26-á n d. c. 10 órukol'

dr. Csild Gábor tart ÚI'WICSOI'fI,OSzt.fu>saJ egybeka p-

csolt istentiszteletet..
Dllrl,ó Ui- In. fiizcsgyarm:lt.i lcll,észlinlc decem ber
15-én 8éh:ésCIl, 22·én Gyulú.n. 26-ó n Dévflvönyán
Ulrt úrVlICSOI'1lQsztnssaI cgybc)Ulpcsolt istentiszteletekel.
J)U lHl lIlI t llj l1 l1 n N6szövctségi tagok
dr. K o n~
d c c s y Pálné in'ulyításúvo.l minden hóban egyszer
leaestélyt rendeznek, mely jó alkalm ul szo!gúl az
egyház1úrsaclnlmi élet k iéptt ésére,
Pol gá nlilmll II karácsonyi ülUlepelten a kolozs~

vlÍ.ri unitárius leológiai a lUldémia IdkiildöLt tegá~
t"!'!l végzi IlZ Ü111101)i s Y
..olglllatokllt s oszt úrva cSO~
rf;t a hjveknek. A légátus liszteletdijitt il. polgárdi
gymd\rzel egykori lelkCsze, J ó z il. n Mik lós püspök i
viltarius vállalta magára.
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