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ALAPITOTTA: J6ZAN
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Karácsonyi

csodatevők.

-

,
vadidegen terep, jeges

Tündöklö gyertyafény, fenyőillat. párolgó étel, ujjongó gyermekek, éjszaka. életveszély, a családtól ezer kilométer távolságban.
Bármily szerény lesz is idei karácsonyesténk, mégis elérhetetlen paradicsomnak tűnhetik fel
azok előtt, akik érttink harcolnak az orosz pusztaságokon.
Akad-e magyAr család, ahol nyugodtan ünnepelnének, míg a katonAk iránti hálójukat le nem
rótták? Ha meggondoljuk, hogy önIeláldO'Zásuk nélkül városunk, falunk is hadszíntérré vált volna, otthOllwtk helyén üszkös gerendák, égnek meredő romok lehetnének S mi gyermekeinkkel együtt. mint
hajléktalan menekülök vészelnök át a kegyetlen telet, - valóban hálánk csekély törlesztésének tűnik
fel a karonálotak küldött karácsonyi meglepetés.
Odakünn a legparányibb ajándék értéke is megsokszorozódik, jelképpé válik, a kedves, távoli l\lagyarország hírnökévé. !\Ii taJán azt hisszük, hogy csak egyszerü hétköznapi holmit küldtünk, - ők az
egész oUbonhagyott világot megpiUanthatják -a. hazai a.jándék körül S még a -esomagolópapirost is
megsimogatják, ha véletlenül éppen egy ismerős utca nevét nyomtatták reá.
A végtelen ha.vas puszta, az ellenség beláthatatlan tömege s a folyton jelenJe\'ő halál ellen
csak az összefogó, egymást segítő szeretet véd. A hazulról érkező szeretetcsomag pedig így szól: Hoz..
loIÍnk tartozol. l\lagyar \"agy. Számontartunk, szeretünk, bízwtk benned.
De vannak katonak, akik nem tudnak örülni a. finom cign.rettának, a gyapjú érmelegítőnek s a
színes könyvnek.
- tn megvolnék itt, _ mondja ma.gában - van kosztom !!I meleg egyenruhám. De mi van
ővelük otthon?
S a szeme előtt Iá.tja a fáradt asszonyt és a sová.ny gyermekeket. Pénz akkor is alig volt a háznál, mikor eljött, - azóta ...
AIiJyen felmirhetetlen erőt jelentene a. családos katonák számára, ha ilyenkor azt gondolhatnák: öket nem féltem, ők odahaza. vannak. Nincsenek egyedül ..•
A magyar társadalomra hatalmas próba Vár 1941 karácsonyán. J\teg kell értenünk, hogy a társadalom nemcsak gazdag emberekből áll, hanem mibelöJünk, belőled, kj e sorokat oh"flSOd s belőlem,
aki írom. A megsegítendö itthonmaradottak pedig nem a nyilvántartott nyomorgók közül kerülnek
csak ki, hanem kÖl;yetlen környezetünkben élnek. Szegénységük még nem kirívó, a fiatal levélbord6
várandós felesége, II hatgyennekes mosónő, vagy a szomszédban lakó anyóka, aki az unokáit nevelgeti: még éldegél valahogyan a kis segélyböl és ft tartalék burgonyából. De a karácsonyfa világánál
meglátják egyetlen ruhájuk; feslő szálait s rádöbbennek kegyetlen magányukra. Valaki hiányzik a
családból, Ő, az erős .••
Egy Új karics<lnyi szokás van keletkezó"ben ft sebesültek és katonacsaládok megsegítésére. Ha
általánossá. válik: újjászületik. a karácsonyi csoda, felnőttek számára is eleven valósággá válik 8- ka".
~nyi angyal. Kilél) a gyermekszoba kívánsig-cédulá.cskái közül, hogy eleven hat6eröv6 váljék !lZ
eletUnkben.
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Az új kariWsonyl csodatevők így gondolkoznak:
az ajándékot nem a saját nevemben juttarom e~. 1\
gyennekeknek, hanem tirokban ndom át a se~ül~
édesapjának, katonatestvémek, ~agy a ~I~ kicsI
család édesanyjának, hogy ö mmt a saJ8t a.Jándé~
kat adhassa oda agyennekének.
A szegények számára a karácsony kezdett hol~
mi zsákmányoló alkalommA válni, s a lótó·futó csa,..

Iádtagok igazán nem érezhettek semmi áhitatot
szentestén, kopá.r lakásban, egymás mega.jándéko~
zásiinak minden lehetősége nélkül.
A hadbavonult

édesnpa. nagyocska gyermekei
tudják, hogy magánosan küszködő édesanyjuk az
idén nem készíthet számukra. seinmi meglepetést.
Jg;..zi karácsonyi csodának kellett történnie, hogy
munkaképtelen bátyjuk, aki még felkötve hordja.
II karját, karác...onyestén két pár cipőt a.jándéko.
zott a kicsinyeknek! Jézuskának kellett itt járnia,
hogy édesanyjuk, akit áUal!dóan filléres gondok

gyötörnel', kinyitható képesköny~et S ha.}a,<s babát
helyezett s ugárzó arccal II fa alá.
Isteni iga.zságs7.0lgálta:tás: a Jé2usért harcoló
ismeretlen katona családjához tirokban, ismeretle-nül száll le Jézuska ajándéka •..
A katonacsaládok legszebb kar~nyi megleP0tése II tudat: nem vagyunk egyedül .•.
Az unitárius valliisközösség tagjai eddig is egy
nagy családot alkottak. Gyakorlati és elméleti ipar.
kodásuk közös célkitűzése mindíg az "olt, hogy II
maguk területén öntudatos, különb magyarok le-gyenek. :faményükkó \'ált-e va.lÓban ez a magyar·
sági' Idei szegény karácsonyunk mély szépsége mutatja meg.
Csooavárókböl váljunk csodatevó"kké, mosolyt
varázsolva. az elcsigázott harcos, a sebesüJt katona.,
a csüggedt édesanya és a vézna gyennek arcára.
~ a r eménytelen szobákban felgyúló fények szá..
munkra is felejt.hetetlenné teszik 1941. karácsonyát.

SZ. \VERESS JOLÁN

Áhítatos ünnepség keretében iktatták be hivatalába
.
Józan Miklós püspököt
November 16-án ült össze egyházunk fötanácsa, hogy Józan Miklóst, megválasztott püspökét, Dávid Ferenc örökébe iktassa. Délelőtt 9
órakor dr. Gelei József főgondnok nyitotta meg
az ülést a kolozsvári kollégium épületének dísztermében. Igen szép számban láttuk együtt egyházunk tanácsosait, amint magyar ruhában és
székely harisnyában, az egy Isten egyházának
szolgálatában tiszteletteljes csend közepette
hallgatták a fögondnok megnyitójáJt: "Mindenek előtt - mondotta - mély tiszteletünk és
hódolatunk a legel$ő magyar katona, a mi Kormányzó Urunk O[őméltósága iránt, aki fehér la·
ván éppen ma 21 éve vonult be Budapestre új
honszerzésre s a nemzeti becsületünket lealázó
bolsevista szemét Icisöprésére. De éppen akkora
a tiszteletünk Vezérünk, Horthy Miklós katcmái
iránt is. Illik, hogy mwWtt a bölcseség fakadna
belőlünk, mondotta tovább - a büszkeség
elledjen bennünk [iainkra s a hála keljen keb·
lünkböl és Istenünkhöz esdekeljünkJ hogy atcik
ma nagy messziségben, ős magyar nyomdok<m
járnak, ahol Hunor és Magyar ködbevesző ma.gyar 'multban legendákat rótt számunkra, mind-mind haza vezéreltessenek."
Ezután megemlékezett Széchenyi Istvánról,
a legnagyobb ma.gyarr6l, ki minden kor magyar
hazafiának megadta az irányt, amely felé köte.
lessége haladni s amely ebben foglalható össze:
büszkék legyünk rnagyarságunkra.
"Nekem és mindannyiunknak - mcmdotta
záró szavaiban - útirányt a mi Főtisztelendő
Püspök Urunk fog kijelölni. Ot hallgassuk majd
és hozzá igazodjunk, mert nekünk egy az· egy-

lez

ház és csak egységes lehet annak vezetése is."
Dr. Gelei J ózsef fögondnok javaslatára a fő·
tanács dr. Kiss Elek egyházi föjegyző vezetésével küldöttségileg hívja meg az ülésterembe dr .
Mikó Ferenc ny. igazságügyminisztérillmi ál·
lamtitkárt, Kormányzó Urunk Öföméltósága
képviselöjét.
Dr. Gelei József fögondnok megilletődött
szavakkal üdvözli a legelső magyar ember képviselöjét. Benne nemcsak a kormányzói kikül·
döttet tis~teljük, hanem a sok munkát végzett
unitárius vezetőembert is, aki családja nemes
hagyományai nyomdok'ain a csonkahazai uniltáriusság világi vezetőjeként érdemes és elisme·
résreméltó munkát végzett.
Tíz órakor az Egyházi Főtanács tagjai a
zsúfolásig megtelt templomba vonultak át. Jó·
zan Miklós püspök Gelei J ózsef főgondnok jobb·
ján esperesek, teológiai tanárok és papok palástos seregétől követve érkezett az ünnepségre. A
templomban már elfoglalták helyüket az egyhá·
zak, hatóságok és társadalmi egyesületek képviselői.

Az orgona hangjainak elcsitulása után Taar

Géza nagyajtai lelkész mondott gondolatokban
gazdag, mélyérzésü imMo A főgondnok bejelentette a püs~ökválasztás és a hivatali megerősí
tés tényét és felkérte Józan Miklós püspököt a
hüségeskü letételére. Az eskü szövegét Kiss
Elek dr. egyházi föjegyző olvasta s azt érces
hangon ismételte az új püspök. Ezután aláírták
a hivatalQs eskü j egyzőkönyvét elöbb dr. Mikó
Ferenc kormányzói képviselő, majd Józan Miklós püspök.

Felejthetetlenül szép volt, amint a térdeplö Mo1i.torisz Károly dr. a szász lutheránus e
püspök elött elvonult az egyházj főjegyző és h.~ . .!Ia1fban. ~irgil dr. kanonok a görög k~
mind a kilenc egyházkörünk esperese s kezüket puspo~ seg, ':'It~z Oláh József vezérőrnagy a ka_o
fejére téve egy-egy bibliai idézettel kivántak tonasag, Vekus Lajos dr. ítélőtáblai eln"k
áldást munkásságára.
ité}őtá~la ,és a t?rvényszék, DálllOkt Gaá~ El~~
Ezután a beiktatott püspök elmondotta első mer ahspan a varmegye K ele<~y Tibor d
I
<.,
t
"
r.
pobeszédét amelynek alapigéje János apostol első ga.J. mes. er 11;. varos, Huszt1Ly Károly dr. IBuda_
leveléből' így hangzott: ~)lfegirjuk néktek~ hogy p~s.t szeke~fováros, Csutak Béla dr. rendőrfőtaa ti örömetek teljes legyen. Ez azért az üzenet~ nacsos az allamrendőrség v~téz Zomh......... .
ltóf"
Y
aJo!!
amelyet harIottunk Otőle és n~ktek hirdetünk~ rt."
duzof". oparat?CSnOk a tűzoltóság, Illés Gyula
hogy az l sten világosság és Obenne nincsen
:. ~)lg~:zga
~ tankerület, [(a],Uh András dr.
se1nmi sötétség."
pen~ugylgazgato .. p~g a pénzügyigazgatósá
g
A szeretetről, lelkészi hivatásról, magyar kö- neveben mondott udvozletet.
telességről és egymás iránti feladatainkról be.. Sz~mos t~sadahni szervezet is elküdötte üd:,ozletet a beiktatott püspöknek. Szathmáry Laszélt.
"Az unitáriu.s egyház a négyszázesztendös JOs dr, az E~E, M-ikó Imre dr. képviselő és
multnak leforgása alatt mindíg megértette a B..oto,s Jáno~ p~ttagoza~ titkár az erdélyrészi
felhivást, amelyet hozzáintézett az ö Megváltó- t?r:'enxhozok es .az. Erdelyi Párt, Walter Gyula
ja, az ő Ura és T-anítóm.,estere - mondotta töb- fotItkar az ErdelYl Irodalmi Társaság Végh
bek között - és nem volt nehéz megérteni, mert József kolozsvári tagozati elnök az Erd~lyi Mahiszen CL világosság és az erre való törekvés gyar Ujságírók E gyesülete, Sándor Ákos dr. a
mindíg megegyezett az unitáriusok hitbeli meg- szolnoki unitárius szórvány, Imreh Dénes dr.
győződésével és megegyezett '/1UI,gyar
fajtánk közjegyző a debreceni u nitárius egyházközség,
lángoló szeretetével. Nem külön érdem ugyan~ dr. Mikó Lőrincné az Unitárius Nök Szövetséde mégis szívesen hangoztat juk és ezt senki di- ge, Szabó K<lJtó a Leányegyesület, Ekárt Andor
csekedésnek ne vegye, hogy ami kicsiny unitá- lelkészköri elnök a Lelkészkör, a Dávid Ferenc
rius megpróbált seregünk száz százalékig szé- Egylet, az Unitárius Irodalmi Társaság és a
kely magyar és Dávid Fere11C emlékének fáklya- Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület
fénye mellett lsten kegyelméből megismerhet- tiszteletét tolmácsolta.
tük a régi bölcseségnek áldott világosságát.
Az üdvözletekre külön-külön válaszoLt Józan
Mintegy fogadalmat tettünk és teszünk, hogy mi Miklós püspök, kinek szívbő l fakadó .szavai
készen voltunk - ezt őseink nevében mondhat- mély hatást tettek a jelenlevőkre.
juk - magunk nevében, Mgy 1cészen vagyunk
Az üdvözlések után az Egyházi Főtanács
és unokáink nevében, hegy készek leszünk ezért folytatta ülését s ezúttal sor került a püspöki
a világosságért min~ áldozatra. Legyen te- munkaterv ismertetésére. l,lstenben bízó lélekhát a mi mai ünneplésü'nkben tisztelettel és sze- kel - ötven éves papi mult után - foglalom
retettel megemle'kezés arról a sze'kely magyar el a magyarországi unitárius egyház püspöki
fajról, amelynek im.ádkozó kolozsvári tagjai eb- székét, _ kezdte beszédét a püspök - ezt a. teben a percben JuJ-l lják az én beszédemet."
kintélyt kölcsÖ1iZő) de nem keresett hivatalt~
Imájában buzgón fohászkodott a közeli hatá- amely a primus inter pares szerepében jutott
ron túlmaradt híveiért, akik lélekben bizonnyal rám." Visszatekintett a 22 éves elnyomatás idejére és megemlékezett azokról a testvérekről,
szintén mind ott vannak. •
Józan Miklós püspök hitvallást tett az igazi kik még ma is a határon túl élnek s JUknek
unitáriusság és az igazi magyarság mellett ez egyetlen támaszuk az unitárius multból szerzett
alkalommal is, s a felejthetetlen templomi ünne- mélységes hitük. Hazafiság és hithűség szápély a magyar himnusz hangjai mellett ért vé- munkra rokon fogalmak. Ezt igazolja unitárius
himnuszként öntudattá vált énekünk: ,,Egy Isget.
A gyülekezeti ének elhangzása után az egy- tenünk, egy magyar hazán,k." Az egyh~i élet
házfő és kísérete a püspöki lakásba vonult, ahol minden terére kitért beszédeben s hangsulyozta,
az egyházi és társadalmi egyesületek képvise- hogy erkölcsi megbeCSÜlés terén ne tegy~nk külői tisztele~tek és mondották el üdvözlő szavai- lönbséget pap és iskolamester, falu és varos Ü!kat. Dr. Gelei József az unitárius egyházi és vi- kója között. Egyetértő mumkának kell folynta
lági testületek, Kuun I stván gróf közoktatás- a szeretet jegyében.
_ Nemzetem jövőjét - fejezte be beszédét
~gyi államtitkár a kultuszminiszter, Boga AlaJOs dr. kanonoka rk. egyház és teol. akadémia, a püspök - a munka, hitl becsület, kötelességV CÍ8arhelyi J ános református püspök az Erdélyi érzet~ testvéri szeretet és a1dozat soha meg nem
Refonnátus Egyházkerület, Schneller Károly szűnö fogalmaiban látom, hogy büszkeséggel
dr. egyetemi tanár és Járosi Andor esperes az töltsön el magyaroo,k lenni.
A főtanács résztvevői némán állva hódoltak
Erdélyrészi Magyar Evangélikus Egyházmegye,
L
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a ,.ij:ormányz6nak, amidőn v,áJaszU.sának megerő
sítéséről szólva, Isten áldását kérle ' a legel ső
magyar emberre az unitárius egyház beiktatott
fejeÁ munkaterv kiegészítéséül a testvéries
megérté9t jelölte meg a püspök , aki beszédét
e képen fejezte be:

_ Nagy e'lődCk nyamdokdn haladva teszek
fogadalmat a hitlu'iség és hazafiság mellett.
Ezek vezéreltek engem eddig is teljes e1etemben.

Józan Miklós püspök munkaterve is mefltetése rendjén nehéz anyagi helyzetühkről szólva,
azt a kőtelességet állította hivei elé, hogy a küzdelmes jelenben elsősorban önmagunknak kell
segíteni, hiszen mindezt magunkért tesszük. Javasolta, hogy 1571 emlékére .,Magunkért" elnevezéssel egy alapot létesítsünk, amely legégetőbb szükségleteink fedezésére szolgáljon. A javaslatot a Főtanács ,tagjai nagy lelkesedéssel
fogadták. Az adományok sorát Józan Miklós
püspök nyitotta meg 1000 pengő, dr. Gelei Jó-

zsef egyházi főgondnok folytatta 500 pengő felajánlásával. Már a főtanácsi ülésen több egyházi <tanácsos jelentette be ezen alaphoz való
hozzájárulását.
A munkaterv felolvasása után a főtanácsi
ülés résztvevői Berde-közebéden vettek részt,
melyen elsőnek J6zan Miklós püspök szólalt fel
és a kormányzó egészségére ürítette poharát.
Utána Utó Lajos esperes momlotta el a Berdeserlegbeszédet. Szent-Iványi Gábor felügyelő
gondnok a beiktatott püspököt üdv6zötte, Barabás István esperes h. pedig' dr. Gelei József prot:esszort , az új főgondnokot. Márton András a
székely falvak unitárius földművesei nevében
mondott beszédet és üdvözölte a püs pököt. Végül J6zan Mildós püspök köszöntötte a kormányzó úr képviseletében megjelent dr. Mikó
Ferenc államtitkárt és gróf Kuun István kultuszállamtitkárt. A társas Berde-ebéd meleg,
lelkes hangulatban ért véget.
Kereki Gábor.
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Az Egyházi

Főtanács

és az egyesületek ülései.

rendes főtaná
esi ülésünket nov. hó 15-16. napjain tartottuk
Kolozsváron. Kőzel két esztendő számadásait, elvégzett munkáját s jövendő terveit tettük itélet alá.
E beszámolónak nem lehet feladata az, hogy a
gazdag tárgysorozat minden egyes pont jával külön
foglalkozzék. Az egyetemesebb jellegű és jelentő
ségű tanácskozási
pontokat tárjuk fel olvasóink
A bécsi döntés óta tartott

első

előtt.

Az idei főtanácsi ülésen résztvett egyházi tanácsosok sajnálattal nélkülözték az Egyházi Képviselő Tanács szokásos összefoglaló jelentését, melynek elmaradását a főtanácsi bizottság is hiányolta.
A testvéri együttérzés megnyilatkozása.
Az elnöki megnyitó után napirend előtt szólalt fel Z o l t á n Sándor lelkész, teol. m. tanár afia,

aki mindnyájunk lelkéből szólott, amikor megem·
lékezett a Főtanács tagjai közül azokról, - mintegy hetvenen voltak - , akik a délerdélyi gyülekezetek őrállói, s nem jelenthettek meg testvéri találkozónkon. Mindnyájukra lsten áldását kérjük, hazaterésüket mindnyajan reménykedve várjuk.
A mult érdemeinek elismer~.
Az elnökség javaslatt\ra s az E. K. Tanács ,elöterjesztésére a Főtanács egyhangú lelkesedéssel tb.
egyházi fögondnokká valasztotta dr. M i k ó Ferenc ny. államtitkárt, a csonkahazai Igázgató Ta.
nács hosszú éveken kereaztül nagy mU/lkát végzett világi elnökét.
A Főtanács tb. előadó-tanácsosi clmmel fejezte ki elismerését K o v á c s Kálmán tanügyi fő
tanácsos, gimné.ziumi igazgató és d r M i k ó Lő
rinc kir. I.télőtáblai tanácselnöknek azért a lelkes,
IN
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fáradhatatlan egyházépítő munkásságért, amit a
kisebbségi sors esztendei alatt az egyházi és püspöki titkári munkakörben példaadó buzgósággal
kifejtettek.
A nyugdíjbizottság_
Jelentéséből

örömmel értesültünk, hogy tanári
és tanítói nyugdíjasainkat a nem állami tanári és
tanitói nyugdíjintézetek tagjai közé a magyar állam átvette. Ezzel nyugdíjintézetünk megerősö
dött. A magyar állam gondOSkOdása nyugdíjasainkra is kiterjedt. A nyugalmazott lelkészek, lelkészi özvegyek és árvák részére megállapított államsegély felhasználásával egyházunk jelentősen
tudta emelni azt a nyugdíjat, melyet eddig éhbérnek is alig lehetett nevezni.
A nyugdijbizottság tagjai megbízatását a Fő
tanács egy évre meghosszabbította s megbízta 8
nyugdijbizottságot, hogy a szabályzatot a megváltozott idő követelményei figyelemb en tartásával dolgozza át. Megbízta Vas k a Dezső és dr.
Ver e s s
Pál nyugdíjbizottsági előadó afiait,
hogy készítsenek javaslatot a Duna-Tiszamenti
egyházkör nyugdi.jintézete beOlvasztásár8, hogy
ebben a kérdésben jövő évi főtanácsi ülésünk állást foglalhasson.
A lelkészi kOllgrua.

A kisebbségi sors igazi áldozathordozói a magyar
egyházak lelkipásztorai voltak. Az idő változása
azonban reményeik teljesedését nem váltotta maradéktalanul élő valósággá. A inagyar állam kezét megköti az érvényben levő kongruatörvény,
melynek keretösszege ma már alacsony. Hasonló
a helyzet a kórpótlékról intézkedő törvényeknél
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is mcly II kórpótlékok számát túlságosan keves.
b~n állapltotla meg 8 a megállapitott kórpótlékösszeget is csak 50 % erejéig folyósílja.
A gyakorlati életet tekintve, a me.~állap.ított
juttatás: kevés. Egyházi Főtanácsunk unnepelycs
komolysággal hlvtta fel az ElnökSég figyeimét
arra, hogy az Egyetemes Lelkészkör közgyűlésé~
a lelkészi fizetésekkel kapcsolatban elhangzott kIvánságokat ismételten sUrgesse, s azok megfelelő
és megnyugtató rendezése egyik legfőbb gondját
képezze.
Az á llamsegély.
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FÖlanácsunk tudomásul vette az 1941. évre
utalt államsegély t, s annak felosztását. Egyházunk
II romAn uralom alatt a legtöbbet szenvedte, egye-temes egyházunk birtokait az agrártörvény majdnem teljes egészében elvitte, megmaradt nehány
birtoktestünk, mint pl. a kolozsvári kollégium fű
tését ellátó Berde-hagyatéki bányabükki erdő,
épen a kolozsvári határvonalon túl maradt. A konverzió a megmaradt alapokat sujtotta. Intézményeink lerongyolódtak; azok helyreállítása, korszerű színvonalra emelése nemcsak egyházi, hanem egyetemes magyar érdek.
Fötanácsi bizottságunk javaslatára egyházunk
megkeresi a kormányt, kérve, hogy gr. Apponyi
Albert egykori vallás- és közoktatasügyi miniszter
áUaspontját magáévá téve, az unitárius egyháznak
jultatandó államsegély összegét, ne az egyház lélekszámához, hanem nemzeti és kulturális hivatása
mértékéhez arányositsa. Bízunk benne, hogy kérésünk meghallgatásra talál.

Tanári váJasztások.
FőtanAcsunk egyhangúan
gimnáziumi rendes
tanarokka valasztotta Kolozsvárott: ifj. H a dházy Sándor, László Tihamér, Kriza Gyula,
Lörinczi Zoltán, Péterfy István, Ütő Lajos; Székelykereszturt: Á r k o s i László, M o ln á r Istvan és P é t e r f y Gyula tanárokat.
ünnepélyes beiktatilsukról az E. K. Tanács
köteles gondoskodni.
Belső
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emberi érdemek mé ltányló elismerése.
Főtanácsi bizottság javaslatára egyházi főtaná
esi ülésünk megilletődött hangú ünnepélyes nyilatkozattal köszönte meg azt az átlagon messze felülemelkedő munkát, amit lelkész, tanár és tanító
afiai a román megszál1ás keserves esztendei alatt
egyházi és nemzetnevelő feladatuk teljesitése során végeztek.
Szervezeti törvtÍnytnódositás.
Történelmi jelentőségű határozatnak nevezte
a kolozsvári félhivatalos kormánylap azt a határoz~tot, melyet a budapesti egyházközség presbitérIUma elöterjesztésére Főtanácsunk hozotti amiko~ kimondotta, hogy mindazok az egyhaztagok,
akik. u 1939:IV. tc. értelmében zsidóknak tekintendők a ... Ob
'
lOV
en szavazati joggal nem birnak.

A kolozsvári napilnpok e határozatot Igy méltatták : "Ebben o. határozatban nz unitárius törvényhozás az összes keresztény felekezetek közül
legelőször nyilatkozott meg az új idők szellemében.
Az ősi népi elemből álló unitárius egyház kebelé_
ben csupán a budapesti egyházközség összetétele
tette szükségessé ennek a korszerű határozatnak
a meghozatalát."
Egyház,köri válasz.thok.
Egyházkőri és egyházközségi főtanácsi képviseJöink megbizatása a jelen évben lejár, s újabb
hatéves ciklusro. egyházköri közgyűléseink és az
egyházközségek. elektorai eszközlik a törvényben
megállapított létszámban a választást.
E választásokat a kolozsdobokai, székelyke_
resztúri és székelyudvarhelyi egyházkörökben már
megtartották, s a beérkezett jelentések alapján a
kolozsdobokai kör választását, mely a megengedettnél tőbb tagot választott, a Főtanács megsemmisítette, új választást rendelve el, s megerősi
tette két legnagyobb körünkben eszközölt választásokat.
Az egyházköri választásokkal kapcsolatban az
a kérdés merül fel, hogyamegcsonkult egyházkörök vajjon a törvényben biztosított teljes létszám erejéig eszközöljék a választást, vagy egykét tagsági helyet üresen hagyjanak, a túlmaradt
egyházközségek számarányában, a hazaváró gyülekezetek képviselete megfelelö biztositásara. E
nem is lényegtelen kérdést csak felvetettük, annak
érdemi elbírálása az. E. K. Tanács hatáskörébe tartozik.
Berde bizottság.
Méltányló elismeréssel vette a Főtanács tudomásul a Berde bizottSág megalakulását, s
eddigi szép eredményű munkáját. E bizottság 32
szegénysorsú falusi népi rétegből származó fiatal
számára teszi lehetségessé a továbbtanulást. A középosztály utánpótlását célzó ma divattá vált jelszavakat, ha csendben is, de egyházunk a multban
is munkálta. A kisebbségi sors nehéz évtizedei alatt
egyházkörönként néhány gyermek taníttatását
vállalta. Egyik most munkába álló fiatal tanárunk
ennek az áldozathozatalnak köszönheti életpályáját.
A jelen feladatai között fl bizottság munkája
kétségkivül egyike o. fontosaknak, s támogatása
minden áldozatot megérdemel. Árkosi Székely
családból származó főgondnokunk nemes lelkét és
munkásságát dícséri e bizottság eredményes munkája.
A felekezeti elemi iskola.
Dávid Ferenc kora óta az egyház munkája a
neveléssel összeköttetett. A mult század végén
kezdödö szekulárizáló törekvések hatása alatt
adtuk fel legtöbb helyen falusi elemi népiskoJánkat, nem egy helyen csak hasznáJatra engedve át
a tulajdonunkat képező iSkolaéplileteket, amit a
U. E. XX. lZ.
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román lI.llam azonnal lefoglalt a hatalomátvétel
után. A kisebbségi sors kényszere ismét felállíttatta felekezeti iskoláink egész sorát, melyek a
megmaradtakkal együtt derekas munkát végezl:k.
Unitárius és magyar szolgálat volt ezeknek az lSkoláknak minden kultúrmunkája.
,
Ma tanul6ink míntegy 20%-a jár csak felekezeti iskolába, s ezek sorsa és fennmaradása is megnehezült. Az úJlam, annak dacára, hogya csonkahazrunál nagyob~ támogatásban részesíti őket,
.olyan terheket hagyott az iskolafenntartó egyházak vállaín, melyet azok elhordozni nCrn nagyo~
bírnak. E kérdés maradéktalan, gyors és eredmenyes rendezését várja egyhazunk s vele együtt Erdély magyar társadalma.
Tan ügyi jelentések.
Theo16giai A~démiánk nagy gondja a .lelkészi nemzedék megfelelő utánpótlása. A két gImnázium növendékszáma örvendetesen gyarapszik, k~ 1önösen az alsóbb osztályok népesek. A székeJykeresztúri téli gazdasági iskola munkája ma is elismerésreméltó. Növ'endékkel való ellátása lelkészeink egyik legfőbb gondját kell hogy képezze. Kolozsvári eredményesen müködő Leit.nyotthonunk
mellett egyre nagyobb szükség van Székelyudvarhelyt egy unitárius középiskolás leányotthonra,
legalább 25-30 leany számára. Javaslat hangzott
el, hogyaszékelykeresztúri it.llami polgari leányiskolát egyházunk vegye át.
Az érettségi vizsgit.k ismét magyar nyelven,
ősi intézeteink falai közt folytak le. Jól esett megtudni, hogy az. á1iami vizsgabiztos tisztét a két
intézet régi növendékei: Kov .ács Kálmán és
á r k o s i B a r a b á s Tibor tanügyi főtanácsos
afiai töltötték be,
A nyári vasárnapi iskolai tanítások korszerű
sítését több felszóla!ó kérte. E kérdésben a körök
véleménye kikérésc után, jövő évi Főtanácsunk
foglal allást.
Val1ústaníUisi kérdéseink.
A jelentésben a számszerű száraz adatok
mellé szerettünk volna valamit az elvégzett munka
szelleméből, problémaköréből hallani.
Elemi iskolai tanLervünk reformja évek óta
napirenden van. A beadott javaslatot az egyházkörök többsége nem fogadta el. Fötanacs új és
részletes javaSlat megtktelére hivta fel az egyhizköri közgyü1éseket s e javaslatok előkészítésére és
megtárgyalására a vidéki lelkészköröket is Ielkérte. Reméljük, hogy így két éven belül korszerű.
elemi iskolai vallástanltásí tantervünk, s ennek
alapjan pályázat hirdetése után megírt tanköny_
vek fognak rendclkezésünkre lillani.
Középiskolai
vallástanításunk
problémáival
lapunk mult szlt.mában részletesebben foglalkoztunk. E kérdés is napirend ben van, s az új hítoktiltó lelkészi allások szervezési kérdései mellett
majd idejében döntésre érlclődik.
tK
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Vá.lasztá....ok ,
Főtanács

mcgcrősítette

a

székelykereszturi

cgyházkörben köri felugY,elő gondnokk~ m~~válasz
tott dr. M c n y h ó r t Denes szolgabiro aflat, s az
eskUt bevette. Legnagyobb egyházkörünk fiatal felUgyelő gondnokát szeretettel üdvözoljUk.
Két megUrcsedett egyházi tanácsosi tisztséget
töltött be a Főtanács. Mindkét választás régi, kipróbált munkásokat érdemesített az életfogytiglani
tanácsosi tisztre. Egyházi részről R o s t á s Dénes
sepsikálnOki lelkész, a háromszéki kör espereshelyettese, vililgi részé rő l p r i m O r P á I f f Y
László, a kolozsvári egyhazközség gondnoka, a
pénzügyi bizotlság elnöke valasztattak meg csaknem egyhangúan.
Az Unitárius Theológiai Akadémia dékánjává
a következő négyéves időtartalomra dr. Fikker
J ános tanart, a Főtanács egyhangúan újraválasztotta. A lelkészi utánpótlás kérdését szívén viselő
embert jutalmazott a főtanács bizalma.
SzámodllsOk, költségvetések.
Abenyujtott számadások tudomásul szolgáltak. A költségvetésben örömmel üdvözöltük azokat
a tételeket, melyek a missziói munka előbbvitelét
szolgálják. Sajnos, hogy Duna-Tiszamenti Egyházkörünk közgyűlési javaslatai elkésve érkeztek fel s
igy ott előterjesztett kérdé$einket nem méltányolhatták érdemük szerint. P e t h ő István lelkésztá.rsunk tanalmasan foglalta össze egyházköri kíván·
ságainkat, s elnöklő főgondnok igéretet tett, hogy e
nagy szórvány terület kérdését figyelemmel kiséri.
A megállapított 4121 pengő egyházköri államsegély
felosztásáról egyházköri közgyülésünk van hivatva
gondoskodni.
Egyházunk közllon ti tisztviselői.
E. K. Tanács részéről javaslat tétetett a költségvetés rendjén, mely egyházi központunkban dolgozó tisztviselőink fizetési osztályokba sorozasat
célozta. A főtanácsi bizottság indítványara e javaslatot megfelelő előkészitésre Főtanács visszaadta,
s központban dolgozó tisztviselőink részére az 1942.
évre átmeneti járandóság fizetését utalványozta.
E kérdéssel kapcsolatban fel kell vetünk azonban egy kérdést, mely egyházi embereink közötti
beszélgetésben egyre gyakrabban felmerül. Vizsgálja meg e problémát az E. K. Tanács abból a szempontból is, hogy melyek azok a tisztviselői állások,
melyekre a központban feltétlenül szükség van,
azokat szervezze meg s megfelelő pályázat hirdetése
után töltse be. Nem szerencsés helyzet az, hogy
egyes tisztviselők öt-nyolc esztendje csak mint berendeltek végzik munkájukat. Ha e munkakörre
SZÜkségük van, akkor véglcgesen be kell tölteni
megfelelő állásszervezés után, _ ha mint többUnk
véleménye szerint központi tisztvisel6i karunk egyházunk anyagi teherblr6 képességéhez, s elvégzendŐ
feladatainkhoz viszonyítva túlméretezett, akkor a
felesleges állásokat le kell épiteni.
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A fizetési osztályba sorozásnal a,z. á,llami elő
írásokat figyelembe lehet és kell is venni, s akkor
eltünnek azok n lehetetlen ar ánytalanságok, ami
miatt a fötallácsi bizottság a benyujt ott javaslatot
most elutasltani javasolta.
Az unitárius srorvliuykérdés,
a szórvanyokról szóló ta nügyi jelentés ka pcsán
került előtérbe. Az E. K. Ta nács érdemes és részleteket felölelő javaslatát, iránymutatóul a Főta
ná cs elfogadta. Az unitári us sz6rványkérdés csak
kis vonatkozásában nemzetiségi probléma, ahol másoldalú támogatásra is számíthatunk, legnagyobb
részében felekezeti önvédelmi harc, melyet pergő
tűzben állandó támadások és rohamok között kell
, .

megvlVDl.

A mezöségi szórvány most küJőn gondozót kapott. Erősíteni kell a baróti szórvány t, s nem sza·
bad csak a kongruára támaszkodni. N agyvárad, Bi·
har, Kocsord az unitárius szór ványprobléma ismert
állomáshelyei. ElhatlLrozta a Főta nács , hogy központi missziói lelkészt állit b. Szilágy, Beszterce,
Szolnok-Doboka megyék szórványunitá riusai gon·
dozására.
Debrecenbe lelkész küldését rendelte el a Főta·
nács. E kérdés egyházköri életünk régi f ájó sebe,
s r eméljük, hogy d ebreceni hiveink is megértik e
kérdés egyetemes vonatkozásait.

Indítványok, felJebbezbsek,
rendjén kisebbjelentőségü kérdések kerültek tárgyalás alá, s nyertek megnyugtató elintézést.
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A tőt3náesi b izottság
általános összefoglaló jelentését, a főtanácsi ülés
megjelenö jegyzökönyvében mindenkinek elolva·
sásra és megfontolásra ajánljuk. D erék, jó munkát
végeztek, annak dacára, h ogy javaslataikat egyes
kérdésekben a Főtanács plénuma nem osztotta.
. . A Főtanács a főtanácsi bizottság jövő évi tagJ81ul az alábbiakat küldte ki: K o v á c s Kálmán,
dr. Abrudbányai Ede, dr. vitéz Kozma
!?yörgy, primor P á l f f Y L ászló, B á l i II t Ödön
H al mágyi János esperes, Ben e dek Gábor
.es E k á. r t Andor lelkész, p é t e r Lajos tanár.
A bizottság tagjai közül többen tagjai az E. K.
Tanácsnak. Megfontolandó, h ogy e bizottság a E.
K. tanácsi tagok kiküldetése helyes-e, hiszen e bizottság legfontosabb feladata é~n az E. K. Taná cs
munkájá.nak megvizsgálása.
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A Főta n ács bezárása..
Az elnökség mUnkájnért II t ö Lajos eSQeres
mondott köszönetet. Méltatta dr. G e l e i J ózsef
főgondonk törekvéseit aki lelkesedéssel, s igazi székely munkabírással végzi feladatát s megval6sitja
a gy~korlatban is a kettős elnÖkség eszményét.
B.3. II II t Ödön esperes, közügyigazgat6-helyettes
halaadó imában emelte fel lelkünket s mondotf
köszönetet a t.anácskozások békességes' lelkéért.

*
BeB:/.:úmolónkban felvetett egyes kérdések rés:/.:-

letes megbeszélésére alkal milag lapunk hasábjain
még viss:/.:atérünk.
.Jgyháztit~dn.l llli egyesületeink közgyülései.

Fötanácsunk Ü1 ~sevel kapcsolatban egyháztársa_
dalmi egyieleink közUi többen közgyOlést és összejö.
vetelt tartottak.
Az U nitárius Lelkészk ör .
A közgyOlésen Biró Lajos mondott buzgó Imádsá_
got, Pál Dénes elnök tartalmas megnyltót. BaraM.s
István lelkész szinvonalaa él! körUiteklntö előadását
nemsOkára a Keresztény Magvetőben olvashatjuk. Bed/J
~rpád a lelkészi fizetések megállapltása tárgyában terJesztett elő hatArozaU javaslatot. SigI1101la József JndltvAnyára II közgyUJés elhatározta, hogy az Unitárius
Szószék c. lapját tovAbbra ls megjelenteti. Dr. Gelel
J ózsef fögondnok 100 P jutalmat tO:/.:ött kl egy lelkészek által kidolgoUl.ndó pAlyatétel jutalmazására, mely
a lelkész szerepét a nemzetnevelés szolgálatában tárja
fel. A közgyOlés tL pályatétel kltOzését köszönettel
fogadta.
BaraM8 István Indllványt tett egy lelkészköri segélyU;.lap létesltósél'e, melyet a közgyUJés elfogadott.
Pet /w István javaslatot tett, hogy a jövőben világi
embereink köztit egyházi tisztségre csak azt lehessen
megvAlasztanl, akinek családja ls unitárius. Az Inditványt a közgyOlés felterjeszteni határozta. A lelkészi
'egyensapka rendezése kérdését a közgylHés az elnök.
'ségre bizta.
A tlsztújitás rendjén a közgyülés az alábbI tIsztIkart áJlitotta a következő három évre a lelkészkör
élére: elnök: Ekárt Andor, Csehétfalva - alelnök: dr.
Fikker János, Kolozsvár, - titkár-jegyző: Ferencz
J ózsef, Budapest - pénztáros: Bedő Arpád, Iszló - az
Unitárius Szószék sze rkesztője: K elemen Imre, Oldánd.
Unitárius Irodalmi Tál ;"'ság.
Dr. Gál Kelemen alelnök vezetése alatt tartott illé·
sén tb. elnökévé választotta főtisztelendő Józan Miklós püspök urat, meghnJlgatta P. SZCtltmdrtOfli Kálmán
főtitkár évi
jelentését, a beszámolót a pénztár és a
Keresztény Magvető h e lyzetéről. Vári Al bert. szerkes'!:tö
megemlékezett a Keresztény Magvető megalapilása

nyolcvanadik évfordulójáról.
Az Irodalmi Társasdg dr. Zsakó István indítványára már Mnapolt óta 'egy u1!UdriltS lexiko" kiadását készit! citi.
A 'l'dl'sasflg ar . .FerQ'lI(;zy Géza elnök 200 pengtls
pályadljára: az unitárius Irodalom a megszállás alatti
Erdélyben, JQz(m Miklós püspök 50 pengős pályadljárn:
Pétel'fy Dénes Irodalmi mun~flssága méltatása tárgykörben tOl'. kl pályatéteieket.
David F ereno Egylet.
A KözgyOlbt megelőző f~lolvns6 ülésen megnyitót
dr. Kiss Elek ügyvezet ő elnök mondott. Máthé Zsig-

mond nyArádszentmfl rtonl lelk~sz Imádkozott, LőrinC::1
Mlhá.ly Amerikából nemrégiben hlUlatért lelkész éllné·
nyelröl tartott érdekes fe lolvasást.
A közgyOlés tudomásul vette dr. Fikker Janos ut·
kAr jelentését, a:/.: örvendetesen megv~itozott viszonyoknak megfelelően módosllotta alapszabáiynlt. Tb. elnökévé megválasztotla főtisztelendő Józan Miklós püspök
urat. A választmány tagjait újraválasztotta és klegészltette.
Az Unitárius Nöszövetség
évi közgyillését már megtartolta, lUonban szépen berendezett helyiségeiben kellemes hangulatú ismerke
estély t rendezett.
Ferenez József,
4

U. 't. XX. 12.

101

•

Mit mond az írás?
Az örök

életről.

~" vagyok az út az igazság és az élet, senki
Háború van kint a nagy világban." ~beri , p
,
1._ •
la "
sem
mehet
az
A
tyához,
hanem
nu.
en
lU a
m.
élet~k százai és százezrei á.1lanak naponta szemben a halállal. Hozzá.tartozók, talán már gyász- Jn. XIV. 6.
Péntek: Jövetelének egyik legföbb célja az
ban
könnyben , kérnek és várnak feleletet arra a nagy kérdésre: Mi"vár ~~~k ~ ha!.ál ut~! voLt, hogy megszabadítsa az e~bereke t a halál
Ha valaha, ma idöszent az orok eletrol elmet- .félelmének rabságából. Azért jött, hogy "megszabadítsa azokat, akik a haláltól való ' félelem
kedni.
,
,
I
k
Ma időszerű? Volt-e egyaltalan o yan or, miatt t eljes életökben rabok valának". Zsid . II.
amelyben nem volt ~Z a ,kérdé,s .~dö~rü! ~g 15. v. ö. Lk. IV. 16-2L
Szombat: A halál titkainak keresése lassú fejélet van addig a halaI tnlndig Idoszeru . :es anug
látogató' nálunk a halál, belső kényszer hajt rá, lődéssel ért Jézusig, de az emelkedettebb szellemű .kutatók abba az irányba mutattak, amerre
hogy érd eklődjünk az "Azután" felől.
J ézus. Erre céloz J ézus ezekkel a szavaival:
ELSŰ H1!:T
"Tudakozzátok az írásokat, mert azt his~tek,
Általános olva..sm.ány: Máté XXIV. része 'Mgy azokban van a ti örök életetek; és ezek
egészen. Figyelmünket ne ?' szavak~~ fordítsu~. azok, amelyek ~y ságot t eszne.k rólam!" Jn.
hanem a lényegre. Az e feJezetben Josottak mar V. 39. Olv. még: U. ott 46. vers.
'bekövetkeztek ; tényleg nem muLt el az a nemMASODIK liliT
zetség, mígnem mindezek meglettek (Mt. XXIV.
AltaZános oIvasm.ány: Lukács XVI. 19-31.
34.) Titus , római hadvezér Kr. u. 70-ben elfoglalta Judeát és Jeruzsálemet, lakóit jórészt le- Figyeljük meg elsősorban azokat a r észeket,
ölette, a többit szétszór:la s megtiltoHa nekik, amelyeket J ézus korának az örök életről való
hogy oda valaha is visszatérjenek. (Ekkor kez- elképzelése szerint használ, mert hiszen csak isdődik a '"nagy diaszpora", s zétszóratás, mely- mert f ogalmakhoz kapcsolva fejtheti ki a maga
'nek er edmén..;leképen élnek ma zsidók a világ új tanításait. A halál utáni élet ma:teriális és
minden orszagában.) Ami a Messiás eljövete- gyermekes elképzeléséhez már új tanítást fűz s
lét illeti (XXIV. 30.) , erről · késő bb . szólani fo- ennek az új tanításnak első sorai e rész utolsó
.gunk, most az olvasó ne foglalkozzék vele. Fi- versében jelennek meg. " ... ha a prófétákra
·gyeljen azonban mindenki arra, milyen maga- nem hall!1atnak, az sem győzi meg őket, ha vatartást vár tőlünk Jézus háború idején. Ez a la"" a ""/ottak közül feltá11Uld." Lk . XVI. 31.
V. Ö. ezzel azt a igyekezetet, mely J ézus testi
lényeg.
. Ez általános olvasmány mellett kövessük az feltámadásával akarta elhitetni az ő tanításaiörök élet gondolatát az alábbi részletezés sze- nak igazságát. Pedig éppen fordítva: tanításairint:
nak igazsága kell, hogy meggyőzzön minket az
. H Vt/ő: Minden kor legégetőbb kérdése ez volt: örök életről. " Ha meghal az ember, vajjc:m feltámad-é'!" Jób
Hét/ő: Jézus korában is főkérdés volt az örök
XIV. 14, Olv. még: Jób XIV, rész.
élet. " És mikor útook indult vala, hozzá futván
Kedd: Es minden kor a halhatatlanság bizo- egy ember és letérdelve előtte, kérdezi vala őt:
nyosságáig ért el. Jób is. " Tudom, 'Mgy az én J ó Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet
megváltom e1, és utoljára az én porom felett elnyerhessemf" Mk. X. 17. Hasonló esetekről
megáll. És miutáln ezt a bőröm.et megrágják, olvashatunk Lk. XVJII. 18., Mt. XIX. 16. stb.
testem ne1küZ látom meg az Istent. Jób XIX. alatt is.
~5-26.
Kedd: Jézus feleletei rendesen azokból az elSzerda: A halál titkainak kutatása azonban képzelésekböl indulnak ki, amelyek korában iséppen úgy fejlődésen ment át, mint a termé- mertesek. Erre is vonatkoznak ezek a ,szavai:
szet titkainak a .kutat.ása. ,,Mikor gye! Illek va- ,,Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek,
lék, úgy . .. gondolkodtam, mint gyermek, úgy' vagy .a pr6fétáknak eltörlésére. Nem jöttem,
értettem, mint gyermek; minekutána pedig fér- hogy eltöröljem, ' hanem in1cább~ hogy betöltfiúvá U3ttem, elhagytam a gyermekhez illő dol- sem." Mt. V. 17.
gokat", mondja Pál apostol. A népek épp úgy
Szeroo: Sőt, még amikor szellemi, magasabbátmelUlek a. gyermekkoron, hogy felnőtté fejlőd rendű értelemmel "tölti be" az alacsonyabb r enjenek azután, mjnt az egyes emberek. Olv. el: I dű , mert materiális alapú ,,.törvényt", még akKor. XIII , 9 12.
kor sem ~on~at el rnfndent, hiszen jól t udja,
C8Ütörtök: Jézus oldja. meg teljesen az örök h9GY kortársruhoz beszel, akiknek értelmi befoélet titkát, mint a. vallás minden mÍLS titkát is, gadó-képessége határolt. " M ég sok motulaniVl'.

.oJ,

és
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16m. van hozzátok, de most el -nem, 1wl'Clozlwt-

j(dollf'. Jn. XVI. 12. Olv. még u. o!t 13. v~r~.
C8iitörtök: EzéJ1l talá.ljuk meg ~ ezu s. •tallltásaiban azokal II Illllmatel'iális ~l kep,zeleseket a
túlvilágról . melyeket korának zSl~ósag.a vallo~t.
fgy a Seol, vagy pokol ~ogalmar61 IS beszel.
Lásd ezt többek között az altalá.nos olvasmánybWl (Lk. A~. 19-31.) is. Olv. m ég: Mt. XI.

23. XVI. 18. L k. XVI. 23.
..
.
.
Pélltek: Ezért beszél a Messlas szmpadlas eljöveteléről is, mert hallgat?i ~épzeletét o~t akarja megragadni, ahol az mar Ismert talajon mo-

zag. Lásd az előző heli általá.nos olvasmányban
is. (Mt. XXIV.) Olv. még: Mt. XVI. 27.
Szombat: Az utolsó ítélet túl kézzelfogható
elképzelése is igy k erűl J ézus tanításai köze. L.
Mt. XXV. 31 <6.
Ezeket a kezdetleges elképzeléseket az örök
életről azonban Jézus megtölti emelkedett szelle~ . tartalommal , ú~ l~ogy lassan ként meg is
szumk azoknak materláhs jellege és egészen lelkivé válnak. Ezt fogjuk tárgyalni a következő
heten.
(Folytatása következik.)
Szent-l'lXiny~

Sándor .

•

lúu'úCSOIlY f!)'. OntI.IlILjIl nut. F.JSte roló. Siető
emberekkel lelt. 11·1. u tell. Kipinilt n.rcú, csillogó
s)'.o11I1I om berekkel. RoluLHllILk haza. Csal{ldjuk kö réoe. A kurúcsollyfa HIú. A zöld ágnk kö)',ó, melyekell most Illég Hom égHek a gyertyák. Most még
l'suk IL s,wntOkOCll lobogunk il)'; öröm apró lángj'Li.
ALtól oh- \'idíUllllk az arcok.
Az egyik berluh kllpuja alól azonban el-elC!$ukló zokogús sú il'ődik elő. A rrallézek. Nyolckilcnc O:9,tClIdös kislcáuy zokog ti. kapu sal'kábau.
\lókon)' vilUai meg-UlegrÍlzkódnak iL nagy belső
fújdIlIomtól. Feléjc tartok. Hirtehm nagyobbacska
suhnnc ugrik elő il. sötét kupuboltozat alól. Mint
11 nyíl s)'.nlnd el mclletle.m. Fnttílban viSSz.aLHYI..
swme: n tettenért rossz lelkiismerot. Mit tehetett?
Mh'cl r ikat.ta meg ezt II csöppny i leányt' Mcg~
"ü tötte, megvel'w lnlim1
OdnJtlegyek II zokogó gyermekhez. Magam felé
fordítom köuIIybc n \ISZÓ Ilrc:it. Milyen ismerős!
Hehó, hiszen Verollku. ez! Kis tanítvúnyom, II
húzfeliigyolő

gyermeke.

Veronka! Vera! - törölgewm. a könnyeit.. Ne rijj már olyan nagyoll. B ilUtott valaki1
Rámnéz egy kicsit, _ úgy látszi!;:: megismer,
1U'.l:'1II belofúrju szőkc kis t'ojét a. knrom s)',öglewb!}. O!lIum huppogjn löredez.ettoll , alig értem
il s~.avát;
I
- Nem ll. Jézus kal Nem ő hozza. :L karÍlesonfát.!!
Megiitődöm. E)', bizon)' n agy eset.
- :Mit beg)',élszl _ Uunndok rÍl. mort ez 1\ legjobb lIIód;,;z\)1'. hogy felfigyelj e ll s ehUljou II sírtl8.
- HOUllfLlI 8)'..eded e~,t !\ butasúgoU
Kicsit 1'íLJuIlÓ)'.. rcméuyked\'c. hogy luitha meg is . . . do Ilzutim is mét. hlltalmÍlba keríti ~ kiilb1'ti,nditó bizonyossúg. UjfO.llt s,írÍLs bu fog. Ugy mutat lI1'ra feló, nhol fl, llHlUc.kH\ö 6uhauc eltünt:
- A Pista mondto. - S döl il köuuye.
SZÓYfll ezert monekiilt et il)', il}ire. A Pi sh ... E zért
,,"ott ol~'ul\ biint,uuntos n visszunéző két szeme.
Nem a~.ért.. hogy megiitötto \'o,lml u g~'e 1'mekeL
~~U verte illeg. RossU\bhnt tett ennél: n sú"ót
ulottc nu:!&;'. lL hitH "ort.u el.

- A1.tiut luU {Igy lIi,,)',01 te ennek a PistÍlI\ak'!
- }wóbúlkozOIH IL vígasztnlússul.
Ismót II l'oméuykc dve !'elkupott rej s utillljl IL
csiiggodő bizouYOAAíl'g.
- l\[eglllutnltll. Elvitt ós megmutaltn.
- Hol te' Hol tnut:.\.LLa megT
- Nálunk. An yám diszíti II fi~t, nem It kis
Jóws! - S hull II könnye c vallom~i s ulilu ismét..
mint ll. ZállOl'.
Hát el. bhollr ulapOijun eliutéztc a dolgot, ez
a P istn·gyerek. A legbi)',tosabb módon: miudjárt
szemlóltotto is, amit ttlnítou.. A kmnasz-tudás buta gőgjó\'c l, gonosz föléuyévc.l tépte szét azt w.
aranys)'.úll.lt". mcly ez.t II !tzőke fejecskét a boldog
kllrúc"ou)' igézc.téhe7- fűzte eddig. S csak amikor
az összedölt l>clsö tiindérpulotn robaját~ II fclcsukló wkogú,.t hajlottu, cswullt rit f:," yilkos merényletére. Akkor Ilzután elmcnekiUt. Az őrök kalUlI-

swk.

folnőtt

!kölykök,

fóltu<!ó"ok szokasa s)'.()l'int. Akik fennen Í1giilnak, mikor rombo.lni lehct.
de sehol sincsenek . amikor építeni kellene.
_ '1'0 Vcrn. - SzÓlouglltom II s író gyermeket.
Ide figyelj miu", uó. Hnllgass l'úm egy kicsit. AzutÍLIl II!U\yit t>íl'huts1., IlUlenuy it Ilkurs'!.. ncm bá·
nom.
"M egáll egy percre II kÖIl1!yek IllulIlIIl, do jócskán rá!.y olos még miud II két Hllg~' gycrmekszem.
a.mi kor rÍlmnÓz.
_ Ad mondoUl é n ueke<l. bizony II J ezllska
1\

hozza a knrÍlcsOll y fttt .
Mogismétlődik ,l régi mozdulnt" oz ősrégi, örök
ombori uu:w'<!u la t: I'c m óllybtm os illll.ll fe l perem a
kót szem . nztitu Ci;ll lódoUllll horgild 10 űj!'; •.
_ No m lehet 1I,t,. pap bácsi. Efis)'.ell . . . hiSZoen

láttam!

I

.

_ Megúllj tc. Ne !'Íjj mílr megint. Mit láttu n
Moudd Illeg.
. .
_ Hút ... hát lidtum. hogy édC6l111y1Í.m díSZILI
II rát.
_ Egyebet urun Iflttúl'f

-

gg~'e\)o t

nem.

. ',
_ A szomet nem IIltt.ml ' Az édesan~' ad szemot.
_ A s?C\Uót'f _ kórdi csnlód otülU. mert közbeu

u: 11:.
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_ De edesanyamban ige n, ugy-O' - biz.akodik
már reménykedn i keweit, hogy nzt mondom: olt
a gyermek.
volt a Jézuska is, elbúj\-u valuhol II fa. mögöt.t.
_ Bi wuyá r~ , Vera, bizonyám. Hiszen édes_ Igcn, llZ édesanY;ld szemét. Azt lá.ttad-eT
anyád jó asszony_ istenfélő és szeret téged.
_ Mit láttam volna rajta'
- NIYl.'Ziik meg, pap b~i, ,nézzük m eg most
_ Ej Veronka. Hisz.cll pedig csak azt kellett
volna nézned EI mindjárt megláttad volIUi a. Jézus- mindjárt! _ kezeli rángatni hirtelen a kabú.tomat
a Vera-gyerek,
'kll.t benne:
- Hát jó, nézz,ük. OlCg - hagyom rá, - De
_~ A J ézuská.t1 Az édesanyám szomibeu'
_ Azt. Ott. Igen.
hogy' Honnan'
- Hát ahonIlu.n a Pista megmutatta.
Butácskáll néz rám. Látszik, nem ért.i a dol got.
Do hát nem csoda, sokan nem értik ezt a felnőt
S mÍlr vezet is, valósággal hurcol magával a
keí'.cmnél fogva. Hátramegyüuk a. nagy sötét udtek köziU som.
- Ido hallgass, Vera. Emlékszel te. hogy mit vuron a házmesteri lakil.s egyik ablakához. Fügtanultunk a JóistenrőlT Ugyebár azt, hogy lélek. göny takarja, de a függöny r égi es foszlott. Egyik
Nem olyan, mint mi. fö ldi emberek. Nincs testi helyt. jól be lehet látni rajta. Bo is nézünk. Vera
formája. Kézzel meg nem fogható. Mégis minde- laposra nyomja az orrát az, ablaküvege.n.. Jó arcú
nliU jelen va.u s munkálkodik, ahol csak akar. szókely asszony áll a fa előtt, úgy látszik épp most
Emlóki;zel, úgy-e'
fejezte bo II díSzítést. Elégedetlen .szemléli mű
vét.. Az arca piros. a szeme fénylik a jóleső, belső
RAwhngyja: emlékezik.
-...: Hát. i lyon lélek most míu' l.l.Z Ö legjobbik melegtől, 1.\ boldogságt.ól. A fa sí'..ÓP. meg kell adni.
fia is, II Jézuska. Érted' Lélek, mort Isten ma- Csak úgy csillog, ragyog rajta II dísz, az angya lgához vette, S ő is munkálkodik. ahol cSlak akar. haj, a gyertya, Mégsem ez t etszik az asszonynak,
látszik. Nem is a fát látja. Szőke fejecske rajzoErtod Cl.t is, úgy-e' Nem úgy jelenik meg, mint. a
postás bácsi, vagy a rendőr. vagy a. sarki íüsze.. lódik fel Jelki szemei előtt, melynek bordozójá
ros: ruhásan, kucsmásan, bundával a vállán. Ö ról azt bis:t.i., kint van a kapu alatt, Pista gyerek
akárkiboo megjelenhetik, akármelyik. szívben, mert biztos társaságában, s a karácsonyi csengő sza,"át
várja. Aki pedig itt Japítja már laposra. az orrát
Ö lélek. S ahol Ö megjelenik., ott úgy történik
az üvegeu a hónom alatt s aki most hirtelen sntminden, ahogy Ö akarja, Érted ez,t, VeraT
togni kew.
I
Vera érti is, nem is. Csak ennyit kérdez,:
- Pap bácsi, - moudja, - pal> bácsi, én lá- Nem lehet látni'
tom, Látom a Jézuskát az édesanyám szemiben.
- Nem. Azll.'l., hogy mégis, Azoknak a sz.eméEgészen nekihevül a l elkesedéstől, amint izga.
ben, akikben megjelenik. Akiket méltóDajk tart tottan részJetezi:
rá s akiket aztán Ö iraoyít, Irányít arra, hogy
- Kicsi. bölcsőben ül, vidáman hintázik benne,
szeressenek. Hogy csupa szeretetből örömet ok()2.1- 8 az arca , , , az arca csupa kacagás, Pap bácsi.
zanak másoknak is. Hogy karú.osonyfát és ajá.n- olyan drága a kicsi Jézus!
dékot vegyenek. S hogy milyen karácsonyfát veOh. á ldott Isten. ki látni engeded a gyermeket.
gyenek és mílyen ajá.ndékokat.. Valamelyik földi ahol a felnöttek szemei sokszor oly reményteleomhor megy ki a piacra, látszólag ó veszi a fát.
nül vakok! Nem hiába mcmdotta volt Te legjobő is dí.szíti fel. D e csak látszólag,
Valójában a
bik Fiad: Ilyeneké a mennyeknek országai ~
Jéz,uska indítja útnak, a Jéz,uska segít a válogaAz,tán hirtelen csak megmoulul Vera, odatásban és a Jézuska rakatja fel a dí<sz.eket is. Ér- nyomja puha, meleg száját a. kezemre, s azután eltod, Vera'
szalad tőlem .a hÓz,mes.t erí lakás bejit.ra8ru f.elé,
,
- S édesanyám 6zem.iben is látni a J~uskátT
Szalad sebeson, mint a szél. Nem is a lábai viszik.
- Azt hiszem, Vera. Mert. látod, karáosonyfát., inkább a lelke. Felránt ja az ajtót, nyitva i6 hagy·
ajándékot mindenki vehet, akinek pénze -"an reá, ja maga. után. Igy lá.tom. hogy a konyhába ér be
de nem lesz az igazi karácsony, ha nem a J éZll.6ka s hajlom izgatott vékony gyermek-hangjá.t, amint
irányítot.ta őket. Rossz. OJnberek is vCtiz;nek kará- a bezárt s7..0baajtó előtt kiáltani kezd:
csoll~'fát, de nincs ha6znuk belőle. Nem tndnak
- Anyám! ' Édesanyám!
örülni neki, s máso-knak SOlU tudnak örömet szeMeguy-ílik az, ajtó s megjelenik beune ·az a.szreí'.ni. Mert -az ő lelh.-ükben ollem jelenik meg a
sz'o ny ijedt arca. Siet.ve jön, láU!zik al'. aggódás
Józuska, nem tanítja. meg őket, hogy lehet igazt rajta, nem tudja mirc vélni a. nngy kiítltoziist, "karácsonyt ÜnnepeJ.oi.
. de mégis úgy, hogy az ajtó nyílÍlsakor olfedje tes- A Kropac.sek úr! _ böfíen fel most hirtehm tóval II belOlő, drága titkot.
Vera. _ Tetszik ludni, ilUHm a második emelet
'- Mit akar.sz, Vel'a' }'fiórt kinbálilz'
7-ből. Mindig káromkodik .
'Mindenkivel veszek- Edesanylun ! - lel.kendeúk a leán yka.....
fizik. S uwaly is két nappal karácsony után máü Engedje, hogy megcsóko!jnm a szemét!
kilökte a rát a folyosóra. mert azt mondja, hogy
- A Sí'..cnDemet'l .Miért, te gyermek'
($a.k szemetet csinúl a szobában.
Ám Vera múr a nynkán csiiug .küzbell 8 me_ Nu látod. Neki nem szenett örömet a kará- leg, ódes csókokat ruporor. Il drÍlga szemekre. Ugy
Hhegi, egy-egy csók közöU;
~on~rf'll, mert. biztosan nom jó ember " az Ő lel- A J ézuskftéd! A J ézllskáért, hogyeljötHl
kében nom jclent meg ft Jézuska.
4
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Illiu' !lll allyjn szórja II felnyílt, hí.tóra, tágult, nugy
gyonJl o k~zc mekrc, S;r.luHolutllul II l,

_

bn ' , ,édes, , ' hogurum!

Sze nt-I vű' u y i

Karácsonya szeretet

Sándor.

..unnepe.

A csodu"flrók "áldunak esodalóvőkké" swnl
kUI'1::CSOllY ünuepe ulkll lnuLvul. Erős n hitoro, hogy
ell a csoda. 6lményiinkkó váUk s mindnyájull res;r,cseivó lesziink, IIkik orÖ6cn hiszünk benne, 1941
kUl'ilCBOllya nehéz problémák elé állít bennünket.
SlIö\'et'!>cgiink mindolI tnrtalékpemkt kioszt.otta a
Illclloktiltek és mil,s urra ráS'l.OruJtak közölt. Ez
cvhcn a hitbOl'ú miatt '/.<tYyo/,b (I. szükség, mint
Uli olőző évekbclI s ewrt nagyobb és áldozatosabb
seuit,~éget kell nyújtanunk, mint bármikor ezelőtt.
Első deoombori összojövetelii.nk alkalmával
már felcs i llan ogy kis r emÓllysugár, hDgy asSZOn~,.-aillk megé.rtik a karácsDny i h ívó szózatot. Liszt,
:zsír, zsomlyc, konyér a dagjaik felajáuJásával á ldoztak az első kórő !Szóm, ka r ácsonyi akciónk cé1jainak megvalósítá.sához. SrÁ}ret.nők, ba cz évben
sem kellolle kicsinyoillket szeretetcsomag nélkül
hagl' llmlk. Süteményt, fügét., cukrDt., még pedig
kockacul.;rot kórÜlIk,
hogy szaloncukrot !készíthessünk bel őle házilag. A muU évben is az aszswnyok adták össze a .szcrctetcsomagokat, vagy\
ti hozzáva.lót. 19)' unk egy-két hétig keserűbb teát l
vagy kávét s édosítsük meg helyetto a kicsinyek

karácsollyi örömét. 8zeretnén~ 1 k(~'Il'Yn~kct

VidO'-

mállyozlli llemcsak iskolúsgyerme'kei.nlmek, hanem
azoknak II whet.séges sz.ékely leányoknak is, k ik a
nóproűvel ós ke retében tartott el őadások során
6zorgalmukka] kiváltak.
Legfontosabb azonban a cipő- és ruhaadc1lui.ny.
Aki ma segít adomúnyáva.l. az a legnagyobb szolgálatot teszi a szegónytámogatá.s terén Nősz,övet
ségünkön ker esztül. Ez évben ncm oszthatunk élelmiszereket. mert a jcgyrendszer kor látozza szándékunkat. Ezért van nagy,Dbb összegre szükségünk,
hogya rászOTultakat pónr.zol segíthessük. L egfőbb
cóhmk a sokgyermekes szülők gondjainak enyhít&.e. Sokat kériitlk kedves testvéreinktől és igen
sokféle a k 6r~ünk, Nyújtsana k segítséget, hogy
a nehéz időkben is megfelelhessünk váJlaillkra nehezedő munkánknak.
·Hála ll; jó Istennek, · el ső mogmozdulásullk,
műsoros estiink szép jövedelmet hO'bOtt segélyakeiónk javára. ) I\osso o helyről is köszönet Ortnöss y Zsigmond testvórünket, ki Erdélyben gYűj
tölt sr.ínes kéllOi votítésc é@ 1.nmatoe ízű előadása
útján f elcdhe lotleu estét nyújtot.t SZÍlmunkra. Hasonlóan kedves és gYÖllyörköde!.ö látvány voH ifjaink fonójelene w is. Köswnjiik a ,szereplők kö'lr
rUfnűködését.

Az Or'fllösBy-ll{Úaspár egy szép és ér t.ekes,
fekete, délut.lÍ.ni solyomruhát ajún.lot.t fel sorsolás
\a:ián való megvlitelrc. 'r cshéreiuk, fj gyelmébe
•

ajúlb4hlk Egy sorsjegy ára 1 pengő. Az ajitnd€U<ozókra IJJlclI á ldását k.érjük.
Viu;úrullkat a karÍlcsony elötti két \'asÍlrnapoll
délolőtt J0-1 óra között folytntjuk a NöszövelSég
otthon úban. Ez alkalomnl is lehet aorsolú,si
számot előjegyer,tcLni, úgy a ruhúra, mint.BellcZ'uT
I da órt.ékcs virágfostményére. Az utóbbi sOl"Solási
el őjogyzés 40 fillér és II begyűlt öss;r.ogeu második
csecsemő - kclollgyénket egészítjiik ki, melynek kiosztása december vógéu \'álik et>edékessó. Minde;r.ekeL híveink szíves pártfogásába ajánljuk. Karács onyi akciónkat II következő elgondolásban ki"á.lljuk ruegvalósítani:
1. M.i.ndenekelő,tt kal.olláinkra gondolva, érmelegitőkct., eálakat és szoretetcsolUagokat juttatunk
el a VörÖsker06zthez.
2. Deccmber 21-én, vasá.rnap délut.án fél 4 óra·
k,or lesz II gyermekek és az ifjúság karáeson)'raünnepé,lyo a Koháry -utcai toroplomban. Az ünnepség után kisebb gyermekeink, a gyermffiristent isztolet résztvevői (12 évig) cukorka csomagot
kapnak. Az iskolás gyermekek kÖzött 'k ötött holmit és könyveket osztu.lllk szót.
3. Det>ember 2O-;\n és 22-én délelőtt 10.......2 óráig
és délután 4 8 óráig péu'l.1l.dományt OS'l.tun!k szét
a Nősw\'etsóg hcly iségóbon (V. Koháry-utca 4.
l. em, bal lépcső.). A karú.csonyfaünnepély után
a sokgyermekes szülök rószesülnek segélyben.
Használt rnhaneműt csak a beérkozett adomán~'ok
uáuyában tudunk kiosztani.
'l'ájélroztatásnl :.közöljüVc, Jhop:y szórványaink
számára ez évbon szerntetc~OOl-'ll&'ot juttatni nem
tudunk, ezért kérjiik, hogyaszükségletet maguk
adják össw. Pónmdományban minden a r ra rászoruló testvérünk réswsül \a.kÓhclyére való tekintet nélkül.
A jó I sten áldása Jegy.en megkezdett munkánikon, aa adrukozókon és a megsegiwtteken, A Nöszövetség vczotösége nevében
'Vitéz Nyiretly Gézáné főti tkár.

Országzászlóavatás Böl8nben.
A nemzeti érzés szimbólumaival országunk kezd

dfszelegnl. Az e l'eklyés országzászl6 nagy és magasztos
eszmére figyelmeztet: a szentistváni gondolatra, a csorbltatJan :M agyarországra, Bölön Erdély minden közjogi változ!1salban az .itmenö forgalom útvonalán feküdt. Ma Erdövldék határszél! községe. A földrajzilag
kialakult székelyföldi zsák fenekén, határaiban megcsonkltva nyomorog, Közlekedése Sepsiszentgyörgy
felé a falu végéhez közel el van vagva. Román katona
szuronya tiltja el a lakósokat földjeik megmlvelésétöl
és erdejök kltermelésétöl. Gazda.sagllag teljesen érthetetlen helyzetbe kerü lt Bölön s ez a jómódú székely
község ma a leromlas következményeit slnyll.
A hűsz évi oláh ul:'alom derekas kiállása után
Pcstszcntensébet m. város nem választhatott volna
m61tóbb községet arra, hogy orszagzá.szlÓval erösítse
magyar hitébe n és testvéri érzésében, Nem az ilnnep-

•

.!Iégek küll!Ö és hamar eltilnö fénye az, ami .a lak6sság lelkét különösell megragadta és hatál·talnn örömmel töltötte el, hanem a lelk! felemelkedés mellett a
székely értelmi képesség ktmtlvelésének lehetősége.
Az országzászl6t adományoz6 megyei város vállalta 2-3 gyermek tanittatását ru\ Ipari és kereskedelmi pályára. Ugyanekkor a bölön! Mikó-csalad elszarma.zottjal szintén egy gyermek neveltetését vállalták. A többi elszármazottak n "Felszabadulás Emlékalap" létesltésével biztositották, hogy fl falusi Iskola
kiváló növendékei jutalmazll.sokban részesüljenek.
A hazafias érzés, az erkölcsi nevelés és szellemi
felemelkedés Ily mérvU támogatása emeli kl a böl~1l1
zászlónvatAst II szokásos ünnepségek közül. Uzoni Imre
ny, gimn. tanár elnöklése alatt mOködött helyi blzotlság' nagy kÖI'Ulteklntéssel s az ünnepély jelentöségéhez
szokott keretben bonyoJltotla le a november hó 9-én
végbement lélekemelő ünnepséget.
A helyi szereplők n székely lélek mélységeit tárták föl a zászlóavatási Unnepen. Az őket megIlletö elismerés és dicséret - az ünneplők részéröl osztatlan
egyetértésben nyilvánult.
A vendégek részéről kiemelendők: Petszenterzsébet
megyel város kikü ldöttje!; dl', Ojtozl Miklós pU, tanácsnok, eslkszentmlhélyi Balla Gyula főjegyző és Csondor
István dr, népjólétI tanácsnok. Háromszék vármegyefőispánja altorjai báró Apor Péter titkára által es az
alispán d l', Barabás Andor, dr, Tankó Béla főszolga biró
által képviseltették magukat az ünnepségen,
Az elszármaZottak közü l a budapesti bizottság nevében KIsgyörgy Aron szerkesztő és főlntéző számolt
be.a zászlószegajánlás és Emlékalap körül kifejtett
tevékenységről és ö válaszolt az elszárma:tottak üdvözlésére. Ugyancsak Budapestről a Székely H adosztály
nevében beszélt Nngy Áron asztalos aila,
Az ily ünnepségek - magától értetődően _ a mindig lelkes nők közremUködését nem nélkülözhetlk. 'A
helyi nőegylet ls dicséretre méltó odaadéssal vette kl a
részét minden vonatkozásban. A vendégek fogadása,
ellátésa és kell ő szórakoztatása a vendéglátók kényes
fe ladata - kUlönösen falun, Ebben a Vonatkozlisban ls
Tana Albertné úrasszony kedvességgel, tapintattal, figyelemmel és a vendégek leg nagyobb megelégedésére
oldotta meg úri házá nál az adva volt feladatokat, A
zászlóavatás ünnepl sorrendjében is nem'z et! érzéstől lobogó és gyönyörii gondolatokkal tell szép beszédével
- a nőegylet nevében - nagyban emelte az ünnepély
sikerét, A nOegylet a zászlót adó megyel város küldötleinek négynyUstös Székely .szőttest nyujtott át _ a
feleségek részére ünnepi emlékül.
Ugyanez ünnepség keretében helyezték el b, Farkas
Sándor szUlőházára a SzövetSég által készittetett em16kláblá.t,
bölöni nagytemplom bAstyás Vára egykor a lakóssAg védelmét szolgálta, de ma csak szép emlékként
köritI a templomot. A dombon épült templom elötti
ereklyés orllzágzászló azonban szlmbóluma annak a tő,' 
hetetlen tajt érzésnek, amely a bölönlek szivében éi s
amely a határIizélI községben a ho;zaflság bevehetet_
A

If.

len szlklatészke ée nem alkalmi bunker cementerödje.

szétomló
[,'igyelö ,

Kommunista ellenes kiállítás.
A magyar törtlmelem legvéresebb lapjai közé tartozik II bolsevista rémuralom néhány hónapja. Nemc'sak
azért, mert százak, jó, derék, dolgos, Istenfélő magya_
I'ok pusztultak el a terror fiuk kezén, hanem mert ez
a vörös téboly okozta megcsonkitásunk, húszéves nyomorúságunk, ezer és ezer ember vagyoni bukását, II
dolgO'~ó magyal'Ok kezén amugy ls ritkán megforduló
pénz elértéktelenedését, a gazdasági nyomol' olyan
mélységeit és borzalmait, amire addig soha senki gondolni scm mert.
Magyarország diadalmasan letépte magáról a vörös
vél'szlv6 karjait, felszabadult, s húszévi páratlanul d iadalmas. verejtékes munka után végre ott tartunk, hogy
éledni kezdünk a húsz év cl(ltti nemzetgyilkos hónapok
csapásai alól. Hatúraluk tágulnak, s ha szükebb keretekben is, egész EUl'ópAban Magyarország élelmezési
ellátása a legjobb, ez az ország Európa legkiegyen.
súlyozoHabb á llama,
Mégsem céltalan, hogy a bolsevizmus ellen ml, magyarok ls védekezzünk. Csak az isteni gondviselés
mentette meg az egész világot. hogya I'ablásra, rombolásra két évtized alatt tökéletesen felnevelt szovjet
horda r á nem rontott Hazánkra ls, Az örökös készenlét soha nem volt szükségesebb, mint ma. Mindenkinek egy embN'ként k ell felsorakozni c Hazaban a bolsevista mt'itely ellen, akárhová is rendelte a sorsa, A
bolsevizmus !:Ioha nem jelentette a tömegek j6létét,
hanem legtöbbször néhány Jdegenfajú vezér kénye
kedvének, gyilkolásl ösztönének klelégitését.

bolsevizmus ezt a mindent leromboló, Istentagadó, a csalAdot leromboló munkáját fogja lélekbemnrkoló képekben, bizonyitékokban CL Budapesten 1941,
december 4-20, között megnyIló AntIbolsevista K lállltás bemutatnI.
Megelevednek előttünk az 1919, évi .:nagyarol'szágJ
vörös rémuralom szomorú emlékei, megcsodálhatjuk il
Szegedről ellndult ellenforradalom merész, életüket
kockáztató férfiainak útját a k eresztény lelkiség, s
ezzel együtt Szent IstvAn Magyarországa ,g)'őzelméig,
De helyet kapott a német, olasz, francia, spanyol, bolgár, finnországi kommunista rom bolások, tömeggyIlkosságok eddig nagyközönség előtt SOha nem látott
anyaga ls, Németország diadalmas hadserege hadizsákmányalt mutatja be, köztUk egy teljesen épségben
maradt GPU klnzókamrát, annak többszáll: kfnzóeszközél. A magyal' hadsereg diCSőSéges hadjdl'atának ha dlzsáltmányalva l vonul fel, hogy ezzel oz ltthonmura_
dottak elött ls Igazolja a magyal' honvédség nagyszerU
harci teljesltményét a nála százszor nagyobb Szovjet
állam.
A

A rendkivÜl érdekes klállltdsra külföldről ls nagy6zdmban érkeznek látogatók, A magyar nagykli2:ön_

!lég és fö]cg o vidék Idtoglltál:lának mcgkönnyftésél'c II
MAv tl!lnru utazást cngcd'::lyczctt, . mc]y december
l - IS között van érvényben.
Magyarországot II snrlDs_kal/lCsApos vörös ]ol)o~
tó] nagyr'::szt II magyar vidék jÓz!lOsága. a magyar
paraszt fö]dszcretete. a magyar U!lztvlsclö erkölcsi
creje, s l egfőkép en a magya.r katona újl'(l megtalált
kardja mentette meg. A klállltást rendező MOVE országos elnöks/igc nagyértékll nemzeti feladatot telje·
sit. amikor Szeder János országgyülési képviselő Inditványnára és Irányitása IneUett ezt a klállltást megren·
dezl. Amiképpen 1919-ben a szegedi MOVE keretében
alakult meg az első ellenforadalml csoport. a MOVE
vezetők álltak a fehér hadsereg é lére, úgy most ls pél·
dátmutlltó (1 MOVE ez nz éles klállásn. Blzlosnk vn·
gyunk, hogy minden magyal' egr emberként sorakozik fel II bolsevista ellenCll küzedlmek zászlaja alá:
Istcn. Haza és a CSalád szentségének jelszavával.

Könyvek karácsonyra.
A magyar könyv.placon most megjelent könyvek

közül szeretnénk néhányat Ismertetni olvasóink e l őtt.
hogy a neh/iz problémában : mit adjunk karáconyra!
_ valami kis segitséget nyujtsunk.
E rdél~'i kaland. OrszágjAI'Ó VI. b. Irto: Rónay Má·
1'10. Öt budapesti kislány ka la ndjairól szól ez a szép
klállJtású könyv, akik egész éven At megtakarftott
pénzükMI beutazzák a felszabadult Erdélyt. Kedven c
tanárnöjUk kiséri őket eMn a felfedező úton. mely
sok kedves epizóddal, Izgalmas élménnyel bövelkedlk.
Egy kémet ls lelepleznek közben a lányok. de Erdély
történelmi emlékeit is végig é lvezik. A könyv érdekes,
Irálya vonzó, s ráadásul megismerteti az olvasóval
Erdélyt. A ml számunkra pedig klllön vonzóerővel ls
bir: tele van a könyv unItáriusokkai. unitárius embe.
rekkel és unitári us templomok. Iskolák, emlékek leirá!ával. Helyet kapnak benne ha lott nagyjaink. dc az
élők közlll ls sokan. Igy: Kelemen Lajos. a tudós történész. Gálffy Zsigmond és Má rkos Albert. a ko lozsvári
kollégium Igazgatója, Illetve tanára. Szent-Iványi Sán.
dor lelkész. A könyvet a H ungária-nyomda adta kj. melegen ajánljuk megvételre.
Farkas Zoltán : Fog l ~' ok a n j.."Vala . (Képek
Wrede Matild életéből.) Az EvangéLIkus 1!:let kiadása.
180 oldal. - WTcdeMali/d bárÓl/ő,a fi nn "foglyok ungyala" talán legkedvesebb, legvonzóbb egyénIsége a belmJsszló egész történetének. Elők elő származása, vagyona
és szépsége ellenére l sten elhlvására már 18 é ves korában odasulntell életét a bÖrtönlakók lelkének mentésére. A rabokat "gyermekeinek" és "barátainak" nevezte és nincs olyan gyermeke szeretetében fe lolvadó
anYBllzlv, amely gyöngédebb szeretettel tudna gyermeke
Javán fáradozni. mint ahogy ő buzgólkodott ezeknek
uJjászUletéBén. Száz elbájoló, megrázó vagy mosoly"
Indltó ké
k
.
P ra ja. össze egy Krisztus szolgálatában mln_
d ent fe láldo' 6 él
s' Uk h
z · et SUgAI'koszol'ús mozaikját. Nem hisz.
z , ogy lehetne olyan Krisztus Ugye Iránt közönyös

vagy hideg sziv. akit Wrede Matild egyénisége meg
nem ragadna. s meg nem mozditana. Missziói célú ajándékozásra tehát klválóan a lkalmas. Nagyon kedves ol.
vasmánya lehet az ilizisdynak ls. melegen ajánljuk
azért aszülöknek kaTácsolzyi ajándékk(ilzyvü/. Ára
egészvá8zon kötésben, szép borltólappal 4.-J P. Megrendelhető az Evangélikus Caaládl Lap
klad6hlvata_
lában. Budapest, VII., Damjanich-utca 28 1B. Csekk.
Iapszám: 26.294. PorlÓra, csomagolásra 20 fillér mellékele!ldl.S. - Dc kapható minden egyházi könyvkeres_
kedésben ls.

Bá.rdos Artur: Já.ték a fü~~öny mögött. A ka.
rácsonyl könyvpiac egyik legszebb kön yve: kUlsőleg
és belsöleg egyaránt. P ersze. felnöttek szAmára. Az elmult év tizedek egyik legismertebb szinházlgazgat6já_
nak mUvészi élményeit fogla lja magában. Szinház.aJapitások, ma ls nagy nevU szlnészek felfedezései. hires
és irodalmi ertékü szindarabok klbányászÍl.sa és szln _
rehozatala. szóval: ami egy föleg nem anyagi. hanem
erkölcsi sikerekre törekvö szinigazgató küzdelmeit és
sikereit jelenti, ezt a könyvet a mUvelt olvasó szá.
mára érdekessé teszI. KOlön kell szólanunk a könyv klállItásáról. mely azt a blbUophilek számára csak annál értékesebbé tesz!. Hannlncegy több szln-nyomatú
kép diszltI az amugy ls pompás kiallitAsú könyvet és
ad ritkán látott IzeUtőt II sz!npad.rendezés müvészeté.
b61. A könyvet melegen ajánljuk mcgvételre. Ara 12 P.
IUadersl.ach Viktor: Ha\'a s i n tdászataim . A
Maderspachok Izzó magyar lelkéről sokat hallottunk az
1848-49·es szabadságharc történetével kapcsolatban.
A nagy ÖSök méltó utóda e kö ny v Irója ls, kinek a
román megszállás a latt a magyar ügyért véghezvitt
tetteirtil sokat Irtak napjaink .sajtójában. de legalább
ugyanannyit el kellett hallgatniok - magasabb állami
érdekből. Ennek a Maderspach Viktornak a sajnos,
már posthumus - könyve a most ismertetett "Havasi
vadászatalm" . . A Kál'pátok bArcel között történik
mindaz, amit Marlerspaeh ebben a könyvben lelI'. Nem
csak vadászkalandok ezek a történetek, Igen sokszor a
román hadsereg megfigyelése, vngy az azzal kapcsolatos csele-puték lefrása ls. ~lvezetes olvasmány. Ára
9.60 P.

utóbbi két könyv kiadásáért II dl'. Vajna és
Bokor könyvkiadó vállalatot illeti dicséret.
Ez

Ki .·és

---

e l ü fi zelŐinkh e-L. Lapunk előfizetői eimére

küldö t t példányok igen gyak ran azzal a jelzéssel
érkeznek v issza, hogy a címzett elköltözött, vagy
ismeretlen. Ennek oka az, hogy az előfizetök cím·
változásaikat nem jelentik be akiadóhivatalnak.
Ezen esetek elkerülése végett kérpük l. elöfizetŐin·
ket, hogy u. jövőben minden címváltozast bejelenteni szíveskedjenek az "Unitárius Értesítő" kiadó·
hivatala Budapest, V. ker., KOháry-u. 4. címen.
Egyben kérjük kedves atyánkfiait, hogy pénzkülde.
ményeik rendeltetését is közölni szíveskedjenek 8
cSekk!apo n, vagy pénzutalvanyon, nehogy félreértések követ keztében más célra könyveltessenek a küldo1.t összegek.
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Hirek.
Lapunk kedves olvasóinak boldog
karácsonyi ünnepet és újévet kivánunk.
l\fl NDAZON KEDVES HIVEINKNEK, akik
névnapomrn elküldötték szíves jókívánataikat, s az
üj helyzetben csalá domról is megemJékeztek, ez úton
kívánom tolmácsoini hálás k öszönetemet. Közel s
távolban legyen a mindenható Istennek szent áldá·
sa a mi imádkozó testvéreinken !
Testvéri szíves üdvözlettel,
Kolozsvár, 1941. XII. 8.
J ózan !Uiklós püspök.

Adventi istentis zteletet tart a Misszió H áz
templomában dr. Csiki Gábor lelkész. A befejező
adventi istentiszteletet december 21-én d. u. 6 órakor tartja.

Kecskeméten dec. 21-én d e. 11 órakor urvacso-

raosztással egybekapcsolt istentiszteletet tart az
evangélikus templomban Ferencz J ózsef lelkész.
FelsőgaJJán,

dec. 26-án d . e. 11 órakor ur:vacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteletet t art Fe·
rencz J ózsef lelkész.
Egercsehi.bányatelepen, az állami iskolában
dec. 28-án d. e. 10 órakor istentiszteletet tart és
urvacsorát oszt Ferencz József lelkész.
I
Istentiszeletek karácsony ünnepén. Budapesti
templomainkban a szokott időben, ünnep első és
másodnapján urvacsoraosztással egybekapcsolt is·
tentiszeleteteket tartunk. Ezen kivül urvacsorát
osztunk elsőnapján Pest.szentlörincen d. e. 11 órakor, Pestszenterzsébeten, az Erzsébet -u. iskolában
d. e. 9 órakor, Csepelen a polgári iskolában d. e.
11 órakor, Budafokon a ref. templomban d. u. 4
órakor, másodnapján Sashalmon
Kossuth-téri iskolában d. u. 4 órakor.
Az esztendő utolsó napján d. u. 6 órakor és az
újesztendő első napján templomainkban a szokott
időben istentiszteleteket tartunk.
Szász Dénes IV. éves teol. hallgatót küldte ki a
budapesti egyházközség kérésére a TheoIógiai Akadémia ünnepi légátusként, aki Pestszentlőrincen ,
Budafokon, Csepelen és Sashalmon végez szolgálatot.
Székelyföldi legények és leányok Ílrvnesomja.
Karácsonyelsőnapján délután 6 órakor a Misszió
Ház templomában úrvacsorát osztanak azoknak a
székely legényeknek és leányoknak, akik elfoglalt.
ságuk miatt a délelőtti karácsonyi istentiszteleteken
nem vehetnek részt. Az őszi hálaadás alkalmával
tartott délutáni úrvacsoraosztáson is szép számmal
gyültek egybe, s a délutáni adventi istentisztelete_
ken is 35 45 jelent meg közülök á hitatos buzgósággal.
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A Berde bizott...mg munkájáról az Unitárius
Közlöny novemberi számában újabb örvendetes tudósitást olvast unk s a rra olvasóink figyeimét is
felhivjuk. A budapesti egyházközség kebli tanácsa
is 600 pengőt szavazott meg egy több gyerekes szegénysor sú családból származó székely gyermek taníttatása céljára.
Kriza Önk épzökő'rünk Kolozsvárt ismét meg·
kezdte működését. A r omán uralom utolsó éveiben
működése szünetelt s örvendünk,
hogy az most
újra középiskolás növendékeink önképzését tovább
szolgálhatja. Az önképzők ör vé~nök.tanára Gálffy
Mózes, a kinek vezetésével, hisszük, hogy a régi elő 
dök nyomdokain halad tovább a kör munkája.
Az 1942. évi U nitárius Naptár Benczédi Pál
szerkesztésében megjelent és az !ratmisszióban kapható. Ára 70 fillér. I smertetésére visszatérünk .
Gr. Széchenyi István emlékezetét idézte Simén
Dániel teo!. tanár az Unitárius Irodalmi Társaság
októberi ülésén tartott székfoglaló ülésében.
Az "Unitárius Egyházi' c. havi szemIénk ismét
megjelenik. A lap jelenlegi cime: "Székelykereszturköri Unitárius Egyház". Szerkesztője Marosi
Márton székelyszentmihályi lelkész. A szemle egyházi életünk kritikai figyelője.
A Nöszövetség december 8·án tartotta karácsonyi segítő akciója javára szokásos műsoros estjét. Buzogany Anna megnyitója után Ürmössy Zsigmond: "A székelyföld fenyvesei között" címen
tartott érdekes elődást, melynek során több, mjnt
kétszáz saját színes fényképfelvételében mutatta
meg a hazatért Erdély természeti szépségeit. Fonó
jelenetet mutattak be az unitárius fiú· és leányegyletek tagjai.
Benczédj Sándor csürdöngölőt táncolt. A szépen s ikerült műsoros est megrendezése dr. vitéz Nyiredy
Népfőisko lai tanfolyamot készít elő 1942 feb ruár havára az Unitárius Teológia Akadémia tanári
kara és ifjúsága. Örvendünk, hogy Balázs Ferenc
egykori lelkésztársunk szivében megalmodott gondolat most valósággá érlelődik.

A fenná lló sajtókamarni r endelkezések értel.
mében közöljük, hogy az eddig megküldött tiszte.
letpéldán yaink~t. 1941. december hó 31~n megszün.
tetjük.
.
Uj kongrua törvény megalkotását s ürgette a
felhatalmazási vita rendjén parlamenti felszólalásában Molnár Lajos r ef. lelkész, országgyűlési kép·
viselő. J avasolta a kongrua értékhatárának felemelesét es kerte a teljes korpótJék összegének folyósítását. Sürgette a lelkészi kar OTBA tagsagállak
rendezését. Kulturadó bevezetésének fontosságát
hangoztatta azzal a javasla ttal, hogy a felekezeti
iskolá kat fenntartó hívek mentesüJjellek al6la.
Bölöni FIlI'kns Slilldor cmlél,tábla. November
9·én lepleztek le JJÖU.in i FarkfiS Súmlor emlékllib.
hiját Bölönben. A L,lb llit II Szövetkezetek Kö~.

1)()1I(j(l 11/!tlelölléfle 00 II GOII"oll lwdó 1 'ül'su:>ciJJ ú llitotlil k II szün.\tk.:r.llli mozgalmuk ungy előharco
r;úllllk. Hlcl.C's DÓllcs ,,(,zcl'i~u~,gllló ufia mOlldo!.l

heszédűt. IIl1ljd IL c .~nl1id 1I('\'rbon ~őfi Déin elemi
iskolui ig'1l7..guló llfin "olto át lL !í~bh~! ~z7.ul .. a~ í!JÓ-

ldl.el , ho).!'y

II HIIST

magy!lr '·lil_gJ.~lrO s;r;t1 l ohl~1.fl

heIrélI /illo h/17.(\1I elhelyezV!'

h~ul ette l ~egor

'k A jJölihből olsz!Írmn'1.o~l!lk IS szép .!'za mmnl
~~I~I,tck meg az iinuep.~~gell, kiket Pal Tivadar
köszöntött meleg s7.cretotteJ.
Cse r kész ülllI 0JH~ l y. November hó 23-ílll dél ut.i'm
fl órai kcylottol rendezte meg a. cso.rkészcsapat
nllnden éd.Hlil 8z0k{ts06 iiullepólyót a Szorhe he"'isógébcll. Eddig táboro7..lisi beS7AÍmolók voltak
c'zek II ked,'cs esték. az idén ar.onban II rondkivüli
JlOlyzet követ.kezlében cserkés1.cink nem mohettek
láborowsra s így ali Ünnepély SCJIl lehetett besz.:i mol6 II tíLbori életről. A csapat itthoni élete elevenodett hitt meg smme.in'k előtt. Az iinnepélyt
dr. Veres Pál egyetemi tunár, fl _Csorkész Szervező
Testület elnöke nyitotta meg. Fodor Béla ŐI'8'Ve
zetö VégV<Íri.: "Jll i.tldlwlcílig" c. versót mondta el.
utÍLna pedig katonallótúkn.t énekelt a csapat. "R.
O. 47-11ck ?/e1U sikcriil" címen egy kis légoltalmi
túrgyú jelenet követkclIett, melyne.k szereplői
Varga Dénes. Nl/irody Géza. Spttlfer Jenő. Szalay
Győző, Fodor Béla. Jakab István, Szőke Jenő,
Pá sztor Endre, Pethő Ish'ílll és Kozma Tibor voltak. Nyiredy Giíz.a s, ti szt egy szép örsinaplótöredéket olvasott fel. majd apródok ének következett
s befejezésül a "B6csiszelet" c. rövid jelenet B enczédi. Laci, Merész Gábor, Burján Ferenc. László
Zoltán. Pát Ottó, Kádár Ferko, Sütő Na·uy' Laci és
Marion JÓ7..sef elÖadúsábn.n. Ebben a jelenetben
mutatkoztak bo a .közönsóg1)ok II legfiatalabbak. Az
egyes számokat viféz Nyiredy Szabolcs kötötte
össze smllemcscn. Az ünnepélyt tánc követte. Reméljük, hogy a következő alkalommal múr tábori
éhnények bemutatását élvellhetjiik.
Dr, Kováes La.jos, sepsiszentgyörgyi lelkész,
egyházunk egyetlen theol. doktora, október hó végén az újszövetségi szakcsoportból és a bibliai görög nyelvből tool. tanári vizsgát tett, s teol. m. tanári képesitést szerzett. Fiatal lelkésztársunk munkájához további kitartást kívánunk, közel ebbről
megjelenő magántanári értekezését érdeklödéssel
várjuk.
A Buda pesti Dávid Ferenc Egyl et november
28-!Ín tartott feloh-as6 iiléeén Ferencz József imája és dr. 'Vitéz Nyiredy Géza megnyitója után Kelemen L ajos tartott érdekes előadást .. Dávid FerelU; e~lI1ékei Erdélyben" címmel. Reméljiik. hogy
31. crtekcs felolYlUltíst a közel jövőbe n uyomtatáshan látjuk. Az ismert nevü Hajdu Anua. ónekmúVÓSznő és lJIró Mária hegedíímüvésznő számaikkal
emelték az est 8zínvonulilt. mely clr. C siki Gábor
lelkész 7.tír6szavlIiwll órt -..-éget.
!\tÍlrkos Jenö, prcsbiter, kereskedelem- és köz1l'k~dé3Ugyi minisztériumi előadó ariát a kolozs~~~l cgyetemen a jogtudományok doktorává avat.
a . S'l.(~retcttcl gratulálunk.

A Nmnzet.vt.'tlelmj Kere.'izl iilllH.'lItÍlyos átadá!4ílll II Vílrosi Színhú7.hnn II kitiintutultek aorltunn
láttuk v itéz KOzma Feronc, vil.éz Szinte Jáll~,
S:umf- l vállyL Sáudor, Gyullai. Pal) Domok os, vitéz
Oh!6 Béla, KőröslXlfaki. Ki ss Károly, Nagy Aron ,
Borbely Tihmnór és KO lJtÍcs Zsigmond at~·ítnkfiait.
OrönlJllel tölt el bennünket, hogy II kitüntetettek
között sorainkból ilyen !!WJ) 6úun.mal szerepelnek.
Ny ugtázás. "Dr. Ivím LitSlJó" emIékalnpm a
Berd()-bizott..ság javára ndakoztak: "Dr. Iván
László" c.mlékalup tőkéje 107 P 20 f. ebből 30 p -t
Czeglédi Józse fn ö juttatott ho:aJtnk. 30 P dr, M;Italay György nó; 25 P Simon Mihály Pálné; 20 P
v. Filep József; 18 P Nyiredy Jú.nos, Schmjttné
Vass Ilonu. dr, Iraui Ernő; 13 P Nyirody EI"l.Sé·
bet; 12 P Nyiredy Jonő , Nyiredy I st,,{tu, Pá.kei
Hegyi Izabe.lla.. Kisgyörgy Endre; 10 P Rédigor
Károly, űrmössy Sándor, Ferenczy Istyán; 8 P dr.
Vajda A'kos, Tarjím Árpád, dr. Surányi Ede; 7 P
FcnmezYlló Gyarmati Ilona; G P Kriza Kálmán,
HaltÍsz Jílilosnó, Székel~' KocsÍ1rd; 5 P Pethő Lúszló; 4 p Ö7N. NyiJ'ody Góz{wó, Csucsi László. Szabó
Gábornó; 3 P Weress Akos, Belovúry Istváu. Gálflt!vy István, Koltai Be nedek.né, Ujvári László, dr.
Lőrinez Alkoo; 2 p 60 f Anlóy Győzőnó; 2 P 40 f özv.
Viola Miklósnó; 2 P K ereki Gábor, dr. Rajczi Mit.riu, Nyiredy Lojos. H egediis Szilárd, özv. Prosch
Forencnó, Kis Irón; l P Hnutle r Ferenenó, K!ídár
F ore nc. ifj. Da.rnbás I stván , dr. Kaplny Imréné.
Fejér Domokos. özv. Kis Jenőné, Tauffer Béláné.
Zsigmond Lőrinc. Koháry Endre. Összesen 437 P
20 f, ebből KolozS\'lÍrra az Egyházi Péllztárhoz;
eljuttatunk 400 POllgőt. Vitéz Nyircdy Gé1..áné s. ka "Dr. Iván László" emlékalap pónztárosa..
Lelkészi Nyugdíjnla p javára az alábbi szíves
adományok érkeztek november hóban: dr. Zsakó
Andor 6, Unitárius Misszióház (perselypénz) 14,
Sófalvy Sándor 2, dr. Surányi Ede 5, B. PáU Mária 1, Kerestély Domokos l, özv. J áky Nándorné
2 pengő. Összesen 31 pengő. Zsigmond pénztáros.
Az Ullitllrius Iratrnisszió és Egyházközségi
Könyvt á r közleményei, Biblia kapható az l ratmiszsziónál V., Koháry-u. 4. r. em., vasár nap délelőtt
lO- ll-ig és csiitörtökön délután 5-6-ig 1 P-től
3 P -ig különböző kiadásban.
Ugyanott kaphatók az imádkozásra és a bibli
olvasásra tanitó következő művek:
Boros György dr.: Szivemet hozzád emelem
2.- és 5.- pengő, Szent-Iványi Sándor: Áhitat kis
könyve 58 fillér. Clarke Szentiványi: Keresztény
imádkozás 4.- pengő. Vári Albert: Imádságos
könyv 1 pengő 40 fillér. Szent·l ványi Sándor: Utravalóul 10 fillér. Szent-Iványi Sándor: Szenvedés 20
fil. A Biblia U. K. K. 5 fillér. Dr. Martineau Jakab
Imakönyv 25 fillér.
Ezeket. a műveket olvashatja a könyvtár mindcn tagja, aki évi 1 P-vel beiratkozik az egyházközU_ E, XX,

]2,

JJ5

•

segi kön,yvtárba, ugyanott vasárna.p délelőtt 10--'---11·
ig és kedden déle lőtt 10--12-ig a főkönyvtáros n áJ.

Istentiszteleti sorrend jan. hónapban:
H O

•
resz.
Hivata los
M,:VJ94.1. sz.ám.
'l\fEGH I VÓ.
A B u dapesti Uni tárius Egyluizköz.ség 1941. óvj
dtlCO!I) Ueli hó 21-éu (nisúrnap) délcJótt 10 órako"

közgyülést tart
I~ Koháry-utcai tClHplomba.n, Ilwly r o híveinkot
tj.,7.lelelteJ meghívjuk.
Budapest, 1941. óvi december hó 9·én.
vitéz Kozma Ferenc
Uarabás István
gondnok.
lelkész.
1'a rgY80rozat:
1. Dr. Kozm1\. Jenő egyházközségi gondnok leJlloudása. 2. Az 1942. évi költségvetés tárgya lúsa.
3. 'l'emplom tlllarozÍls stb.-ről jc l enté.~ 4. Szövet;;ég-utCl.li ház ellldlÍsa és il- "ótehir elhelyezése 5.
Esetl~Cii indítványok
48 ónÍ,vul előbb Írásban
előre adandók be.
(A közgyű l ést m ege lőző kebli talllicsi ü lés deC6Illber hó

17-en dé lután 6 órakor lesz.)
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A) T e m p l o mok b an:
V., Koháry-utca 4. . . . 1, 4, 11 d.e.9 Szent- Ivány i S.
18,25 • • Szent-Iványi S.
•
•
1, 4,11 d.e II Barabis István
•
•
t8,25 • • Barabás István
•
•
lJ, 81DU h~r!·I. S, IllmllUll . l d.e.1O Ferencz József
4
• • Ferencz József
•
•
II
• • dr. Csiki Gábo r
•
•
IB
• • Ferenn: József
•
•
2; • • dr. Csiki Gábo r
•
•

B) Kör zetekben ,:

X., Máv.- Ielep. Pnl.lll.kh

•

•

Csepel ál L isk.
Kispest áll. isk.
Peslszenterzsébel .
Erzsébet u. isk.
PeSlszentlőrinc

•

•

4

IB
JI
4, 18

Pethő

25
• •
1, 4, II d.e. 11
18,25 • •

Rákospalota
Máv telepi iskola
tI
c) Vidék :
Debrecen unit. templom
4
Dunapat'lj. Unit. templ. I, ' , II
•
il
18,25
I

•

d . u. 4 Ferencz József
• • dr. Csiki Gábo r
d.e.9 Pethő István
d.e.9 Pethő István

Pethő
Pethő

Is tván
István
Istvan

d.u.4. Barabás István
d.e.10 d r. Csiki Gábor
4!.11,h.l Kereki Gábor
• • Kereki Gábor

•

Vásároljon bibliát, énekeskönyvet, könyvet

Hivatalos órák:
Koháry-utca 4. I. emelet.
va~árnap d.e. 10-11-ig és csütörtök d.u. 5-6-ig
•

UNITÁRIUS ÉRTESíTÖ
F.I.U~s

s z erkesztö ; Szent-Ivé.nyl S6.ndor
Fel e l 6s kl.d ó: Ferenc z József

Utánaküldés kizárva I
Uj .clm :

S z erkesztöség és k iadóhivatal
lIudapest, V., Kohé.ry-utca 4. Tel efon '17-529.
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Megjelenik minden hó 15·én.
E lőfizetési

dij egy évre 4' - P.
A. Iap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség
A la p e lfogadá •• e l 6 fl zet6.ra k6tal ez.
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