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Szomorú Ilalotti Gl'iilekezet! Ked\'es Testvéreim! János evangéli umá nak m isztikus (cjezett~bc!l
a Jó l'ú.szLorról a következőket olvassul. : "Én az

éli életemet letészcm , hogy ismét
(X. 17.) Ez az elgondolás
fogla lkoztatja lell.cmet, nmi-

kor megitllok a mi Istenben

I

föl \"eg~:em

azt."

.-.

boldogult lelld vezérünk sírja
fölött, hogy utolsó istcnhozz.:idot mo ndjak mind nyíljuni,
nc\'ében :lZ élet fáradt vándorának. Ugy tetszik nekem, hogy kh 'áltkéllllcn ille-

nel, reli ezek a sza" ul" amelyekben II lét nagy t itlm v:tn
mcgö
rökitn!, Ilyen szellem,
ben bil csűzu nl!: m i löle, il-

Ietve ilyen értelemben vesz
búcsút ö is m i tőlünk . amiko\'
ezt mond ja - mintegy vég-

rcnc,elct gyanánt _ az érette szomorkodóknak : "Ell IIZ
én életemet leteszem,

hogy

ismét fö l ve~")'cm azt"",
Letészem al. én földi há zam romlandó sátorát, h ogy
fÖ h'egyem Istennél a menn y_
ben azt az őrőkké\'u l ö hajlélwt. amely nem kézzel csiná lt. S amely feli egy
hosszú és fílrudságos élet fOlya má n élO hittel és
lalIkadat lan kii't.delemmel törekedtem. Hervatag
ajkaimmal is megkös·t.önöm a Gond,'iselésnek. h ogy
adott nekem szerető szí\'eket, akik számomra. a
IIcmes m unl,lÍt nlegkönnyítettek s akiknek meghitt
körében mindíg boldognalt é reztem magamat, Ab-

1941 február hó

ban a hitben éltem mind a mal napig. hogy II síron
tili ismi;t tuhilko"Zun k ...
Letészem II négysz{Izé\"es m ártíromság tii7..ében égő és hamvadozó egyházam igáját, hogy m a·
gamra ,'egyem ama lát ha_
ta tlan egyh áz, az egy al;:ol és
egy Itászf:(lr gondjait, á llolva
tova bbra is a megér tes és
meg b ocsátás szellemét,
amell're példát a dott nekünk
lIl ill ~ell időknek Jó Pásztora,
az Ur Jézus Krisztus. Ő vezéreit engem teljes életemben, S ha "ala mi m arada ndót
olkolék híveim és ta nítniIIl'ai m j avára, azt n eki és II
~ "Tizenkét A posto' " t'a nítúsának, és II n ői szív fijl enl el ő
Íl hítat.úlluU: I,Öszöllhetem. A
hosszú élet t itkát pedig at ·
(ól It közelemben n yugvö á l·
dott ö regtől tanultam, a kinek m ind végig fam ulusa es
ir ódeá kja va lék ...
Letészem a könnybe n és
vtÍr ben ázott szent m agya r
lIaza da rabokr a. szaggatott
földa broszát. bebkarva azt
Szent JstNá u pa lástjával, hogy föl"egyem ti fe ltámadás re.nuí nytÍben az ezeré\'es Magyarország í nt e g e r hat'árd it, a bérceket és a "ölgyeket, a. tanyákat es a. vá rosokat, a. fO lyókat és Ro tengereke!.
o. te mplomokat és az iskolákat s a csodálatos kroniká na l< legendás hőseit, akik rettenthetIen ~áto~'
sággal tekinte nek ma is a magya r jövő igéretel lele.
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"Ig)' , 'oli, így lesz" az éJI jelszavam is, amíg
ll- mesterkIlIt hntároko n túl morzsolgatám a szám·
ii7.eMs keserű ',enyeréL Magyar voltam és unitárius. ha ló poraimba n is magyar ma radok. Isteue a
MIa., hogy honi földben térhetek végső ny ugo-

•

•

Dr. Boros György 1855 április 19-én szu""l e
tett Tordátfalvá n. Tanulmányait a kOlo
. :
·tá .
.
. .
b
'
ZSvan
um rlUS gImnazlUm an es teológ iai akad ' .,
.
t
' . ,
vegez
e, maJ·d k legeszItette
Londonban a emlan
M
an·
'
c h ester New Collegeban. 1879-ben lett kolo
,'óm. .. .
vá ri t eológiai t~~á: s újjászervezte az inté.zet~~
Es leteszem ft humanizmus, az embertestvé ri- 1~1~-b:n az umtarlus egyház Főtanácsa főjegy
ség tépett lobogóját, amelyet. távoli \'ilágreszekbe n zo~e valaszt otta. F erencz J ózsef püspök halála
meghordoztam. hogy föl vegyem li;z ő rök béke zász- utan 19~8 -ban a tor d.ai ~sinaton püs pökké válaját, amelynek gyözelméért viaskodnak talá n- la~tottak. Az at;tg~l. es magyar ir odalomban k itahi n - azok is, akik ma \'értbe és vasba öltözve feJtet t mu nkássaga~rt a cambridgei (Amer ika)
száguldanak egyik égtá.jtó l 'a másikig. Nem tudhaHa rv~ rd egyet~m t~szteletb~1i d oktorrá avatta.
tom, nem is kérrlezem, hogy melyik részen van az ~gy ~a zunk at tobb I.Zt>.en kepviselte Angliában
igazság. s hogy annak sorsát csakugyan ft nyers es h~ro m s zo r Amerikaban. Ala pította és negyerő fogja-e eldönteni; de ft mostani m egsz{lllottság
v~~ ~ven keresztül szer kesztet te az Unitá r iu s
ideje után bízom ft népek és nemzetek,
jobb j övőjé- ~ozlo~yt. Igen sok k önyvet. szá mos tanulmányt
,
ben, amikor testvérek gyaná nt megértik és istápol- Irt, eloadások at t a rtott úgy itt hon mint Ame.
ják egymást az emberek, mint a közös mennyei rikába~. Munkás é!ete egyhá zunk 'részére igen
Atyának édes gye . . mekei. Ezért imádlwztam egész sokat Jelen~ett~ halala ~agy veszteség.
életemben. Ezért dolgozh.m, türtem és szenvedtem
, Az umtárlU ~ egyhaz . h a lott;aként január
a Jó Pásztor példája és Í1tmutatás~ szerint ... h~ 29-én temettek el a hazsong ardi temetőbe n .
H olttest ét d él előtt 10 óra kor , Ürmösi József
Uram, jöjjön el a Te országod ! .. ,
,,€n az én életemet letészem, hogy ismét föl- püs pöki titkár imá ja u tán , Erzsébet-úti villá jávegyem azt" .. . Végül - letészem a keserű poha- ból a ko lozs vári u nitáriu s templomba vitték és
rat, amelyet az éli l\lesterem fenékig kiüritett, s ott r ava taloztá k fel. Itt volt a g yászszerta rtás,
amelyet az én a.jkaim is az lsten akaratán való m elynek ker etében im át m ohdot t Halmágyi Jámegnyugvással érintettek, amelyben kristálytisztán n os m a r osköri esperes, m a jd Vári Albert teogyöngyözik az üdvösség és kegyelem égi harmata. lógiai tan ár mo ndotta el gyá szbeszédét. A
Aki ebből iszik, az soha örökké meg nem szomjúho- g~ászünne p ség a latt tJtő Má r ia játszot t orgozik, mert örökéletnek itala az minden igaz hívő nan .
számára, 'akit az Örökkévaló magához szólít egy
Az u nit á ris egyház és int ézményei nevében
magasabbrendű szqlgálatra.
dr. Kiss Elek püspökhelyettes, a Dávid F er enc
lUondják: a haldoklónak ut()lsó világos l.ilIa- E gylet nevében Benczédi P ál v allástaná r , az
nataiban, mintegy villámgyorsan l epergő filmen le- Unitá rius Irc da lmi T ársaság nevében ~. Szentjáhizódnak - az élet apró örömei és kimagasló mártoni Ká lmá n taná r mondotta k búcsú beszéeseményei. Ezek újultak meg most, szomorú Ha..- d et . A gyászünnepélyt a Himnusz hangjai zár- lotti Gyülekezet s kedvesei az elhÚDytnak a mi lelki ták be. U tána a gyászmenet a temetőbe vonult,
szemeink el őtt.. Mondj uk: C'La mi Istenben boldo- ahol J ót a,n Mikl6s püspöki vikár ius mondotta
gult lelki vezérünknek a. ,'égrendelete. Tanúk: ft el, la pun kban is közölt bú csúbeszédét . Beh antolás el őtt az ifj úság énekkara gyászdalt énekelt.
b ensőséges családi érzület, az egyházias buzgóság,
A Reformá tus E gyetemes Konvent távirataz önzetlen hazafisá.g és az ideális emberszeretet ...
Hitel6.'litve az ti I d o z a t pecsétjével, amely ezen a ban biztosította együttérzésérő l az unitárius
földön és a föld felett az egyedüli és állandó szel- t estvéreket s a kolozsvári temet ésen V ásárhelyi
János erdéfyi r eformátus püs pök és Laár Felemi érték: igazi arany valuta.
Kedves Barátunk és Atyánkfia! Enel a búcsú- r enc egyháztanácsos, fejezték k i egyházuk részvét ét. Az E vangélikus E gyházegyetem nevében
szóval köszönjük meg, hogy hittél - reméltél _
és szerettél, apostoli lánggal és buzgósággal előt Radvánszk y Alber t báró egyet emes felü gye l ő
tünk jártál. Kérjük a mindenek Ur-át, vigasztalja ré~ zv éttá v ir atot kü ldött Józan Miklós püs pök i
meg sumtieIkével kesergő szeretteidet; nyugtassa viká rius hoz. A t emetésen ped ig A lberti Richard
. n:'.eg a .közös sírban a hamvadó porhüvely t, égbe lelk ész és Kárpáthy E m il gondnok fejezték ki
az evangélikus egyh áz ragaszkodó r észvétét. A
~O~P~llő. halhatatlan lelked elött nyissa meg az
ori,ikelet kapuját. '. lsten \'eled . .. Isten velünk ... Római Kato likus E gyh áz Ig azgató Tanácsa nevében dr. Boga Alaj os kanonok és dr. P. JáAmen. 1WSsy Béla státustitkár, a püs pöki ~elynö k ség
( Néhai dr. Boros György temetésén elmondotta nevében Sándor Imre püs pöki h elynok voltak
Józan Miklós. )
jelen a temet ésen.
(k- g.)
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Téli Konferencia február 22-23 és március 1. Március 2-án délelőtt
9 6rakor a konferenciát bezáró istentisztelet (V. Koháry-utca 4.)
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"T udakozzátok az írásokat"
(J, . V. 39.)

Mih! SZf'1lv('(l1iwk? (F'olyt.)
()(ödil.: hél.
A sZ('llvpdél'i ;1:l.onhl1l1 nemc,;;:]k btint'ink
rnlltft jut os;d,í[vré!iziinkiiJ. A !< z0llvedéslwk
lH'mc~l,ik 0/;(/, li,illl.'!fl célj(! i:-<.1phet. SzenvNl?!it
1llÍ'l'lH't "iink IlY, Jsit' ll nzcrl l!i , hogy ?wveIJ(>1t
J

ps~Uört.ök . .D1p"anígy

szenvedtek, példnildllSbol , IlHlb"Valto !'z('nvcdést ~Ok'Ul
lIkik!'0
l1f'm ,:olt móltó e vil~g'> Olv. 7, !Sid .'Xi:. '36 '10.
Pen/ f'k. A mCb"Vl:llt?-sz('nv('dóst vállaló. léh.'~ :.lzonba~_gya~:apod,k i~ a !izf'nvedés által,
nmtegy . stlJat bunos-mug!lIlH.k is megvtÍJlója

"Mert le lke sze nvedes lolytán lát ni fo"
és megelégszik, isme retével iga;~ szolgá m sok~:
Iw t ml'g"igazít, yétkeiket ő vi selvl!ll." Er.s. LIn.
11 . Olv. még: ~ zs. L III. 9.
SZQmbat. A példaadó és a pólchit m e,pórtő
szenvedés nem végnélkilli , I sten megbocsát éi'
segítségünkre jön. ,,'Mert megítéli az Ur az ü
népét, és megkönyörül ar. ő szolgáin , hn látja
ltog....J'()lfogyott<lzerő, s véc1ett ós védtel"ll
oda~
'van." V. i\'lóz.
36, Olv. még: U. ott 39.
H etedik hét .
A biintető, nevelő és megváltó szenvedés
mellett Jézus és az Uj rrestamentum rámutat
arra is, hogy a szenvedés hozzátar tozik I sten
és így a természet I'end jéhez. i\-[inél tökéletesebb a lélek, annál érzékenyebb, annál gyakrabba n szenved, _ ha csak f el nem vértezi
magát a hit fegyvereivel.
Hétfő: Minden bünnek bilnhődés a következmén ye. "Aki vet <lZ Ő testének, a testből
~lnlt veszedelmet." Gal. VI . 8. Olv. még: Gal.
](\.,>;.:.

ve fÚtfö. l slcnfélöket i!i él' ~zenvedéR. "Ha
"""tvnidn l hallattad, én t'lvezt('11l m:oknt . ..
~ í'i órt I(,tt hút ~zli llt('h}llné ftZ én fáj dulmam és
halá loss.l, gyógyíthahl tl<lnná :~z ~n .s eb ~ m 'u
.lel'. XV. 16 é:; J8. Olv. még: Job XVL J 6-17.
K edd. I stennek n e velő (' ~z köze il. !'zenvedés.
Mert akit Sr.('I'et az Ur, lIl egdorglil ja, és pedig
".
nlln t :IZ :l t va az o"I"'l
HL, ,I I'tk
( I 'e(I v,ol"
. l"e ld . 1·1·[ .
J2. Olv. m6g: Jób V. 17.
.
Szen!a . Jstl' n azonbml ludjn, hogy meddIg
hut.bat. a nevelés. "Ű mClrsebcz, do be is kötöz,
összezúz, dc kezei m('g is gyógyítanak." J ób
V. ] 8. Olv. még : Jób XXX\"!. ] 3.
Csütörtök. I sten nevelését <lzonb:lIl jó kedvvei kell fo ....ndn i. "H a engednek és szolgálnak
néki napj:fikal jóban végzik el, é!' ar. ö esztendeik~,t gyÓnyöríiségbcn." Jób XXXVI. IL Olv.
még: U. ott 9-17.
Pén tek. "Az elfogadott és legyőzött -szenveelés élelpályúdon előrev i sz s :lz1. :lZ elmélyiilt
komol yságot szel'zi meg !lehd, mely az élet Y.17-2I.
legszl'bb gyiimöl cs('." (1rcJ'cicl') " l((,l't ilJenclő
K edd. M inden bü nnek van büntetése, dc a
volt, hob')' ... 1:1Z ő idvességök fejedelmét szen- szenvedésbő l nem következik, hogy biíniink
vl.'dések áltlll tegye tökéletessé." Zs id. II . .1 0. miatt súlyosocl ott relÍnk. "Az 11 tizennyolc, akiOlv. még: R om. VIIT. 18.
• 1'0 l'ás7..l1kadl a torony Siloámban, és megölte
Szo1nb(~t. P éldaadónk i tt is Jézu s I~gyen . . ökc~ gondoljá.tok-é, hogy bíínösebb volt min.. Amennyiben részetek van a ]üisztu s szen vo- den más Jeru zsálemben lakó ember nél1 Nem ,
déseibell, örüljetek, ho~y az ő dicsőségének mondom nékt ek." Lk. XIII. 4-5. Olv. még:
mcgJ'clenésekol' is vigadozv;J örve.ncl ezhesse- J n. I X .~.
l o
,.
.
lek." J. P-t. n r. 13. Olv. még: II. ott H ] 6.
Szerda. A természet egyfol'man VIselkedik
J/ alod'ik t/ét.
bíínösökkel és igazakkal szemben. I sten ."felSzenvedésünk azonban nemcsak nevelési hozza az ő napját mind a gono~zokrfl, mpld a
céllal jl~th~, t osztályrésziinkül. Van megváltó jókra és esőt úd min d HZ igaza kna k, mmd <l
szenvedes IS.
ilami~nknak". Mt. V. 45.
,
.
, H..étfő . .Az U~ szolgája ri zért ~zenved, hogy
Csiitörtök, Igen, a természet egyfonnan VI~
veldat adJ,on masoknak. " K evés az, hogy né- sclkedik bíínösökkel és igazakknl,. esnk ~lZ nem
kem !-izolgam légy ... <I népekn<'k is v i [<í.gos~<í- mindc ....y hogy miképpen fogad,luk ml il ter~ul ad,tala k, hogy iidvöm ;t föld végéig tf'l'j cd- mésr.ct n'legnyi'lviínulásait. ,MiJlt ahogy ~ éZl~~
,Jen.'~~zs. X[JT~. G. Olv. még: li;,;". XLlT. 6---7. példázntában ll. szél és az arvlz ,efQ'forman JO
n rdd. Az l 'I' szolgiiiúnnk !'zenve!l6se m('g- el It bölcs és a bolond ember h.Í7.ahoz, ele :~,Z
~.í n:í ",·n, hí1'ja. :lZ f'ltéw.ly('c! ('ftf'kPt. "Mi ndn .vii- c .... yiket ö:::s7..cdönt i, a má sikat nemi mert az ko1:m, nllnt juhok eltévpl yeclWnk, kiki :::lIjá t s~i'klftt'a épült. Olv. cl: Lk. VII. 2b2?.
llümh" tértünk. (1(· az lh mindl1}'Ílj llnk vét Péntek. Ha sonlílsuk Ös~r.e a kl abrandult y'1két ől'cá v('té." Ézs. Lnr. 6. Olv', filé;;: l~Z:::i. lúgi bölcsességet lL hívő k('l'csztény lélek bolLIII. 3- 6.
.
e!;csségével: " Minden p.lya ll, hogy mi~~eék~;
fJzerrla. A m('gvá ltó sze nv(' cl é~ azon ban tii- 6l'llCt, ('gyazon szel'cncse.lC van pz I gaz~a h ~',
volall fl "h('lyettes elégtét('l" dogm:lj,ítÓI. 1.6- gonosznak H F'réd. TX. 4. ,,':fu d]u.k pedl~, It")
ny?gc lár}:ac1l1lmi példandlÍs. éR ncm IlIct:lfizi- nzokn ak, akik I stent szcI'ctJk, mmden J,IVO l/l
bu Mntöl'1éi'. Látszik ez löhb('k köz.ölt Mór.('s van." R om. V JII. 28.
.. I t ti
relaiú nlk07,Ú,<;iiból és !stpll f('I('I ('léOOI is. Olv.
Szo'mbat. J ézus példát ad az C'lkond Je e ~~l
n . 1l óz . XXXTI. 31-35.
szenvedés clvállalásiil'a. "A7.él't sze l'et C'ngem ,IZ

xxxn.

U. f:.
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Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra
feJvel:."Ycm HZt. Senki sem veszi azt el éntőlem,
hanem én teszem le azt énmogamtól." Jn. X.
17-18.
Nyolcadik hét.
A szenvedés nevelő célzatlit is megtaláljuk
az Uj-testamentum lanít':isai között, dc párosul az a szenvedés f('lcmclő érlékelésével.
JJétfö. :Még Jézus is! "Ámbár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, ;lZ engede!• l"
messege
. Z"SI'd.. "\ :8.
...
"
Kc(ld. Nckim k IS cl kell viseln unk a nevelo
cólr.atú szenvedést, tudván, ki méri azt reánk.
A mi testi npllillk fenyítettek minket eS
i~ccsiiltiik öket; avagy nem so-'~nl ~káb.~ en;,
gédclmcskediink-c ll. lelkek AtYJU mIk, es élunk!

Zsid. XII. 9. Olv. még: u. ott 7.
Szerda. A fenyítés, ll. nevelő célú sz~:nve
dés nélkül élő ember nem fejlődik lelkileg. "H u

Barabás István. dr. Benczédi László d CS'k'
Gábor, dr. br. Daniel Gábor, dr. Gál JenŐ :~ G \ I.
József, dr. vitéz Gyulai Tibor, Kovács K~lrn!n ~ ~I
Kozma Jenő, Kelemen Béla, vitéz. Kozma Feren~ dl.
~á~ay Ferenc, dr. Mikó ~:renc, dr. Mikó Lajos: d~:
Vltez. Lázár János, dr. Vltez Nyiredy Géza Pásint
Ödön, Pethö István, dr. Simándi Tamás, dr. Imreh
~énes, Ferenez. József, dr. Gálfalvy István, dr. vitez. Szinte János, dr. Zsakó Andor, Szász Domokos
dr. Tóth György, dr. Veress Gábor, dr. Veress Pál'
dr. Vernes István és dr. Zsakó István atyánkfiait'.
A f:lsorolt harminc atyankfián kivűl még egyháZI
tanacsosok lesznek az egyházkör által valasztandó
törvény által is biztosított köri képviselők.
'
A zsinati főtanács, mely a püspök és főgondnok
tisztét lesz hivatva betölteni, április hó 27. és követkew napjain tesz Marosvásárhelyen, az 1571-i
törvénynek 370 éves fordul óján.
Az egyházi főtanács alkalmával tartott közebéden emlékbeszédet mondott - a Berde serleggel - dr. vitéz Kozma György körl felügyelő gondnok atyánkfia.

ped ig fenyítés nélklil valók vagytok, melybcll
minde nek, I'észesültck, korcsok vagytok és nem
fiaK." Zsid. XII. 8.
Csidö1·tök. Viszont a fenyítés üdvösséges
gyümölCl:iöt tCrcm. "Bármely fenyíté s. ugyan
jelen leg nem látszi k örvendc~es nek, hanem ke,
servesnek, ámde utóbb az igazságn ak békessé- Ti;irténelmi naptar.
g(,'S gyiimölcs6veJ fir.ct azoknak, akik általa
gynkoroltattak." Z s id. XII. ll. Olv. még: u.
I. Magyar :
ott 5-14.
Február hó 19-Óll bfllt IIlcg Ferencz József püs·
Péntek. A kcresztény ember megtanulhat pök 1928-bun, ötvcnkét óvi püspökség után. A. kjörvcndczni a szenvl.'dések között, hiszen I s ten- egyezés (186i) utÍlni IIlngyar újjásziilctés új kortől sr..á rmaznak azok, aki jó végre ndja őket.
bzakot nyitott meg a magyar unitárius cgyház szá"Telve vugyok bizakodássa l, felcttébb való az mára is. Vi lúgi fél'fiaiuk végre tehetségüknek
én örÖmem minden mi nyomol'uságunkban." megfelelő állásokbn kel'ültek, megnyílt a7. út bilI. Kor. VII. J. Olv. még: u . ott 10.
.
tünk szabad hirdetéso elött. nagyalapítóiuk. táS:::ombaf. S kiilönösen örvendcnie kell II ke- ' madtuk (mort most. mlÍr "olt miből adakozlllok).
r?SztéD:yne~, ha ug:yanolyan szenvcdések ..slij,t- .majd .Illegjött ~z állll~n8e~ély is. ~7. ld éSI~li~l~en
Juk, mlllt .Jézu st, 11I:;r,{'n nkkor iL helyes osvc- eddiglllól (Dá\'l d komt kIvéve) szelesebb Ulllh:ln~!I
nyen jár. tJAmennyiben I'észetek van a Krisztus horizont áttekintésére s a szükséges szervezo 1;szcnvedéseiben, öriiljetek, hogy az; ő dicsőségé- !lésok Illcgtótcléro uzonbllu olyau bölcs. nyugo.clt es
nek I~cegjelc~lésckol' is vígadoz,va öl'vcndezhes- megfontolt \';zelésl'o volt ~zii~sé~. mint. am.~lycu
setek. I. PeL IV. ] 3. Olv. meg: II. Kol'. IV. II Fereucz .J oz:-oefé, volt. Puspokscgc alatt tobbet
8--18. (/t'olyt. !röv.)
Sze llt-lv~ínyi Sándor.
épült az egrhúz, mint máskor szÍl~.adokoll át. Balida korsza.kot úU'1 Ic uz unihíl'ius egyház törtónetében.
IlKiilföld:
FebruÍlr G-ím haft meg dl'. Priestle)' József
Egyházi Főtanács.
1804-ben. Az augol lIuitál'izmus egyik IlbLpítója
volt. Uluellett híres tudós, többek közölt nz oxigén
Mar jelentettük lapunk olvas6inak, hogy Jafelfedet.őjc. (Blir ll"h'iális, érdemes mégis megemnuár hó 12-én, Kolozsvaron rendkivüli egyházi fő
lítcni. hogy neki köszönhetjük ~l szódll\'.iz~t. 'l'. i.
tanács volt. Szátnunkra örvendetes, mert ez volt az
kísérletkóppcn ő préselt clőször \'Ízbe szells(lvut.)
első főtanácsi ütés, amelyen a IX. egyházkör is
Februál' 22-én nln.pitoltltk a MaJlchestel' Colrésztvehetett, hazavive huszonkét eszlendö mostoha lege-ot (ma Űxfo,·dbun ). hol annri erdélyi lelkésznapjaiban is gyarapított értékeit.
.
nöycll{lé künk is tUIlUIt.
MeghalÓ volt az egyesülés pillanata, mikor is
FeLruiu' 27-ell sziilclett 11 ung)' Illllerikai IIUlaz rulyaegyház részéről dr. Kiss Elek pűspökhelyet
ltÍriu" költő, LOllgfeJlow W. Hendk 1807-ben..
tes köszöntötte szeretettel a hazatéröket. Józan
Ugyuucsllk febl'ull1' 27-én szii1ele~t HellHIl IS••1
Miklós püspöki vikárius pedig meleg szavakkal tolhíres fl'llllCil1 !'wbudcl\"íi egyhlíz_ödlÍn':;;z (1823múcsolla a visszatértek örömét.
hlln). kinek mih'cit II !lwl.IlIrl kutnlúslJnk ugyanaz
Az eb"Yházi főtanács a Duna- Tisromenti egy- H -szelIcIlIo lengi lít. mint az lInitlll·!lIS. leológll~o
hltzkörből, élethossziglan. választotta egyházi takét ..Jéy.us iilctc C'. miivlil. do II többit IS, nz egesz
Közli: Sz. 1. S.
nácsossá:
yHág ismClri.
12.

u.
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"Szívemet Hozzád eme Iem ... "
Az orgona utolsó akkordjai zúgtak s a hívek
csoportokban állva üdvözöltek egymást a templom
elÖtt. Régi szép erdélyi s egyben unitárius szakas
szerint tették ezt, kifejezve, hogy a nagyvárosban
is megődzték aszülő faluk sajátosságát.
Az egyik csoportban aZ öreg Pap ~óz~s bácsi
búcsúzóra nyujtotta kezét, mindenkinek valami
kedves szót mondva. S mint minden alkalomma'!
tenni szokta, dr. K"Ovacs Istvánhoz így szólt:
_ Jössz-é öcsémuram ?
A kérdezett intett, 'búcsút vett ő is s ketten elindultak . .Mózsi bácsi aprókat lépdelt, da igyekezett s a fiatal is alkalmazkodni próbált. Igy tették
meg minden vasárnap az utat. A fehér szakállú
.öreg s a még fiatal ember igaz, jó barátok voltak.
Csodálták is az emberek ezt a barátságot, pedig
könnyen értheLő a lapja a mindkettőjük részeről
való alkalmazkodni akarás volt.
- Nq, Mózsi bátyám, ma sem énekelt senki.
~ vetette fel a régi kérdést a fiatal presbiter.
_ Nem bizony - hagyta helyben az öreg s
tekintetében sok lett a szomorúság. Nagyot hallgattak, látszott arcukon, hogy komolyan bántja
őket ez a kerdes. Csak nagysokára törte meg Kovács István a csendet.
_ A presbitériumból is csak hárman voltunk
templomban. Bezzeg Árkoson tömött sorban illtek a
presbiterek s jó példával járva enekeitek. Emlékszem, Barabás Áront is azért választották ki a
presbitériumból, mert nem jart templomba. Otthon
kötelesség volt a templomba járas, itt pedig szól ni
se lehet érte.
Az öreg megállt. Mondani akart val~mit, de

csak a kezével legyintett egy sulyosat.
- l!:n scm merek mar ónekelni, Mózsi bácsi,
az emberek úgy csodálkoznak, mintha rosszat tennék, ha a hangomat hallják. A hívek úgy viselkednek, mintha nem az ősi templomokban tanul ták
volna az éneklést. Ugy látszik, hogy a nagyváros
egeszen elpusztítja a lelkeket. Jobb ennek a népnek
otthon, mert csak úgy van ere je.
Az öregböl hosszas vívódas után mégis kitört
a szó:
- Öcsémuram - szólította rendes szokás szerint a fiatalabbat _
még el sem mondtam a
multkori gyűlés dolgait. Arról bes~élek _
füzte
bele magyará.zóan amelyen betegséged mia tt
nem valál jelen. Hát Pál Simon atyánkfia eléhozá
ezt az éneklési dolgot s igen akkurátusan tevé meg
inditványat, mely szerint tétessék köteleúh-é minden presbiter a tyafi részére az istentiszteleten való
jelenlétel s az éneklés. Egy cseppet meg is döbbentek erre a hangra, de a7. indítványtévö dícsérése
után többen kifejtették, hogya városi embernek
vasárnap is dolga lévén hivatalával, a kérdés kötelező voltának elhatároZlisa nem lehetséges.
Régen beszélt ennyit Mózs i bácsi egyfolytában

s látszott, hogy a fiatal barátnak elmondott szavak
után nagy tehertől mentesült.
-::- Hát akkor hiába akarnám en is elmondani
a gyulésen. - jegyezte meg Kovács István. _ Simon megelőzött s neki sem sikerült.
- Ott már hiába tennéd fordult szembe
véle az öreg - de figyelj rám, mert én mondnanék
valamit.
Ugy figyelt a fiatal prcsbiter, mint gyennek a
mesemondó:a. Az öreg pedig vetette a magot olyan
lelkesen, mmt az a gazda, aki tudja, hogy jó földbe vet.
- A papot megkérjük, hogy vasarnap az éneklés ről prédikáljon. Pál Simont is magunkmellé véve
hárman énekelni fogunk, mintha Árkoson tett volna le hirtelenében a jó Isten. A pap, a kántor s mi
hárman többre megyünk, mint a sok közömbös ember a hallgatással.
- Mózsi bácsi - ujjongott Kovács István _
a fiamat is elhozom, megtanítottam minden éneket
neki - megölelte az öreget - csak erre a szóra
vártam, - szeme könnyes lett - az Isten is meg~ áldja Mózsi bácsi drága, igy lesz? - aztán halkabban, de határozottan fejezte be - ezt tesszük, a
fiamért!
ol!
... Az istentisztelet a pap és< a hivők közös cselekménye. Két részből tevődik össze: a homiliából
és a liturgiából. Amit most végzek, ez a homilia. A
liturgia az, amit ti atyámfiai beszédem után tenni
fogtok. Az unitárius istentiszteletnek mindkettő
fontos része. Ha bármelyik hiányzik, akkor színtelen, fénytelen az istentisztelet. De ha nem énekeItek, akkor nem vesztek részt az istentiszteletböL
Lelkesen beszélt a pap.
Kovács István szeme végigjár a gyülekezeten.
Vajjon lesz-e hatása a vállalkozásnak? Együtt ülnek ők hárman s a fia is itt van. Sikerülnie kell, mert
különben megszakad a Szíve. A hívek is mintha
máské'pen néznenek most a papra, mindenki figyel
szavára. Már beszéde végén jár .
o
••• A
"Szívemet Hozzád emelem" kezdetű enekünk ösi örökségünk. Apáink áhitattal emekelték
erdélyi templomaink fehér falai közt. Ezzel táplálták hitüket s ez a hit tartotta meg öket. Atyámfia ! Késői unoka! -Zelldüljön ajkadon az ének, s legyen számodra erősítőül. : hitedben, terveidben.
Érezd, hogy templomban vagy s lelked egén nyíljék meg a fellegek tömege magadra taláJt' boldog
virradatuL Amen ...
Még visszacsengtek a hangok, még mozdulatlanok voltak az arcok, mikor felharsant az orgona.
Feszü lt volt a hangulat. Vagy meghasadnak a közöny fellegei, vagy örök ború Uli meg a lelkeket.
A kis társaság már alig 'tárta az elŐjáték véget. A pap rájuk Ilezett biztatóll. Az orgonajáték
egy pillanatl'a megszakadt, hogy aztán teljes erővel
zendüljön II zsoltá r : "Szívemet Hozzád emelem".
Szép tisztán csengett a ká ntor hangja s ök negyen belevágtak. l\lÓzsi bácsi tempósan, öregese~. a
ket fiatal presbiter lelkesen os a kis Kovúcs Pista
U. É. XX.

2.

13.

I

még a sz<.>mét is behúlly':va énekelt ... Csalt ket sort Hirek.
énekeltek eL mikor hátulról is felcsendült egy szép,
BÖJTI ISTENTISZTELETEKET tartunk II.
mély hang, egy harisnyás székely ajkáról. Az~n
jobbról jött <.>gy bátortalnn női hang, ma.jd mind Koháry-utclli tenll>lomba n má rcius hó 2-túl kezdö_
több és több szomjas ember sodródott bele. A vé- döcn minden vasá rlla p d. u. S órakor. Az utolsó
gén még Pálffy Dénes, a nagyothalló kol~.us em~cr böjti istentisztelet virágvasárnapján lesz.
is égre függesztett szemmel mozgatta száJat. "Azok
Az Unitá rius Konferc nciás Tábor idei téli ko~
piromwdjanak, akik hitetlenül élnek" ...
fercnciájának idejét és helyét kénytelen volt megAz ének hangjaiban, szavakba fogJalatlallul vált.oztatni. Ez alkalommal ugyanis folyó év
benne volt egy hazáját vesztett, de hitét megtalált február hó 22-én, 23-án. és március hó l-én délnép minden élménye.
utan 5 órakor tartja meg a Koháry-u . lelkeszi iroKovács István megfogta a Mózsi bácsi és a fia dában téli kOnfereciájál. 4- konferencia targya:
• • • •
kezét. Három nemzedék összeforrott testvertsege- "Hogyan védem hitemet másvaJlásúak között." Elő
böl fakadt az ének: " ... Lelkem ezen kiontom, És adók: Perédi György szerkesztő, Szabóné Weres Joszent bázad óhajtom, Hol a hivek seregében. Ör- lán írónö, Gvidó Béla sajtóügyi elöadó és lapszervendek szép éneklésben."
kesztö. Az utolsó napon tartják. összefoglaló előadá
Ragyogott a. szemük. Az egész gyüleke~~t saikat 8arabas István. és Szent-Iványi Sándor lelkémesszelátón nézett. Talán minden~i a maga faluJat szek. - A koruerenciát teaestéllyel zárjuk be. _
látta, amint vasárnap delelött kifelé tartanak a Mindezekre az alkalmakra 14 éven felül mindenkit
szívesen lát az Unitárius Konferenciás Tabor Intéző
templomból.
Mindenki arra várt, hogy valaki megtörje a je- Bizottsága.
get, hogy valaki énekbe kezdjen s az ének lelkesen
A Helt-ai Gá.sl>{tr Biblillkörben tovabb folyt a
csendült fel minden ajkon. Elfelejtették, hogy már .. bibliamagyarázat. Januar 9-én Szent-Iványi Sándor
húsz esztendeje élnek távol a falujuktól. Ma otthon v. teológiai tanár, 16-án az ő be ~.pgsége miatt, Jóvolt mindenki. Mózsi bácsi a régi rektori házban zan Miklós püspöki vikárius, február 6-án újból
járt, Kovács István az alvégi kisházban, fia nagy- Szent-Iványi Sándor tartott bibli amagyarázatot. A
anyját kereste, kit csak szóból ismert. A harisnyás legközelebbi órák: február 27-én lélektani előadást,
székely vigaszt talált menekült sorsára. Vagy Kál- március 6-00 bibliamagyarázatot és 20-án lélektani
nokon, vagy Bö!önben, vagy Székelyszentmihályon, elöadást tart Szent-Iványi Sándor. Mindenkit szívagy Marostordában, de mindenki otthon · járt.
vesen lát és vár a Heltai Gáspár Bibliakör vezető
Azóta járnak haza - templomukba - a nagy sége.
város fáradt lakói megnyugvást keresni. Zeng az
Ferenc J ózsef központi missziói lelkészt az E.
ének lelkesen, száll a lélek emlékezön, kis falvak K. Tanács 27- 1941. sz. határozatával a főhatóság
álmokban visszatérő, fehérre meszelt templomán át 1941. évi februar hó l-től , további intézkedésig, KoIstenhez: "Szívemet Hozzad emelem . .. "
lozsvárra központi szolgálatra rendelte be, dr. Mikó
Kereki Gábor.
L őri nc lemondott egyházi titkir munkaköre egyrészének helyettesítésére.
Egyházi pótadó kivetését határozta el az 1940.
Törvényismeret.
évi december hó 15-én tartott egyházközségi közAz egyházi törvénye k ismerete és az egy- gyűlés. A pótadó az 50 éves Koháry-utcai templom
házi törvények szellemében való gondolkodás festési költségeinek fedezésére szolgál. Kivetési
. nélkül a felmerülö kérdésekhez szakszerűen módjára vonatkozóan elhatároztatott, hogya 10
hczzászólani nem lehet. Egyéni e lgondolások, pengön aluli adózók 10 %-át, az ennél többet fizetők
ötletek hangzanak el bőségesen, azonban az pedig adójuk 20 % -át fizetik en'e a célra.
A Brassai Sám uel Unitárius Ifj úsági Egyesüegyház
közjavának szolgálása megköveteli,
hogy a fórumon szónoklók legalább a közismert let február hó 18-án, kedden este fél 10 órai kezdettel rendezi a Baross Szövetség összes termeiben
tételes törvénye ket ismerjék.
Azt lehetne m inimális erkölcsi követel- (Vm., Múzeum-u. 17.) hagyományos báJját. Megményként felállítani , hogy a felmerült kérdés- hivók az egyesület helyiségében szerezhetők be, d.
hez irányítólag hozzászólani akarók ban legyen u.6-8-ig (IX., Hőgyes Endre-u. 3. T. : 380-088.)
Un.itárius Teát r endez az egyesület , március
annyi önkritika, hogy a vonatkozó egyházi szaKahó 2-án , vasárnap este 8- 12-ig, a Tisztviselő
bályokat megismerjék.
.
... edel
Az 1661 : IV. 7-én tartott zsinat azt hatá- szinó dísztermében. Ugy a baj, mint a tea JOV
rozta volt, hogya papok a Disciplina Ecc1e- me a diáksegélyezés celját swlgálja.
Bölöni Farkas Sándor Iparosok és Keres~ed~k
siastica-t szerezzék meg, olvassak és tanulmányozzák.
Köre február hó lS-án délelőtt 10 órakor, a MI~S~IÓ
Ma ezt az egyh ázi törvények tekintetében Ház gyülekezeti termében rendkívüli közgyul:st
az egyházi tanácsosokra nézve kellene elren- tart, melyre tagjait és az érdeklődőket e~úton hlvdelni.
(t _ gy.) ja meg az elnökség nevében BirtaJan elnok.

IInloHlIinl.. Özv. Szent· Iványi Sándorné. Ma·
ros·Torda megye néhai árv3széki elnökének özve·
gye. szü letett Warnhelmi Wiedemann Emilia. 1941
január 20·án hossws szenvedés utá n elhunyt. L3.·
punk szerkesztője az elhunytban ooesanyját gyászolja. - Lörincz Györgyné sz. Mate Róza 80 eves,
_ Bálint J ános 16 éves ZöJlner Istvánné sz.
Köntés Ráchel 80 éves, Ormai Kálmán a kolozsvári
egyhó.zközseg örökös presbitere 79 éves, vitéz
Csiky Ferenc 59 éves, - dr. Antonya Sándorné sz.
Laehenmayer Margit 30 éves korukban elhünytak.
Emléküket szeretettel őrizzük !
Házassúgot. kölöttek: Ukei H ajós József unitá·
ri us és Szinok Mária r . k. - 1!:geni Attila unitarius
és Lumni1.zer Erzsébet evang. - T óth L ászló r. k.
és Kolonics Dona r . k . - Hegedüs Gyula r. k. és
Fekete Erzsébet unitárius.
i\ le\'elltek t emlllo ml:í.togatás:í.ról intézkedik az.
alábbi miniszteri rendelet. (Kivonat a M. Kir. H Oll·
védel mi miniszternek 70.000- eln. h. kiv. kik.
1940. H. M . számú rendeletéből.) 23. §. Vallási kö·
telezettségek. (l) A leventék vasárnapon és ün·
nepnapon köt elesek vallásfelekezetük istentiszlele·
tén résztvenni. Ennek a kötelezettségnek a teljesí·
tését a vallásfelekezetek lelkés zei (papjai) ellenőr·
zik. ( 2) Ha valamelyik egyház lelkésze (papja) a
leventeparancsnokkal kötött megállapodás é r telmében vasar· és ünnepnapon a leventék részére meg·
állapított helyen és időben istentiszteletet tart. a
levente parancsnok az illető felekezethez tartozó is·
kolánkívüli leventéknek erre az istentiszteletre zárt·
rendben való vezetéséről a helyi viszonyoknak meg·
felelően gondoskodik. (3) Minden év tavaszán a szo·
kásos ( húsvéti) időben a leventéket, lehetőleg egyik
foglalkoztatási napon, a kiképzésre szánt
idö a latt,
.
vallásfelekezetük szerint gyónásra és áldozásr a, illetőleg esende3 órákra és úrvacsora vételére kell
vezetni. Ezeknek idejét a levente parancsnok az ille·
tékes lelké3szel ( p3.ppal) egyetértéSben al1apítja
meg. Az iskolai levente ifjúság ezt a val1ási kötele.
zettséget, valamint a (2) bekezdésben szabalyozott
k~~elezettseget iSkolájánalI ifjúságával együtt telje.
Sltl.
Le lkészi nyugdíja lajIra 1940. december hó folya~án .k~gyes adományaikat a következő buzgó
atyankflal voltak szivesek beküldeni: Klein Géza
20 P , dr. Nagy Györ gy (esk.) 15 P , Csatkai J enő,
Sopron 5 P , Dietz Miklós, Nyíregyháza és özv.
Pongrácz Béláné 3-3 P , özv. Móric z Ferencné Be.
~edek Marcell, dr. Surányi Ede, if j. Székely Sindor
es Barabás Irma 2- 2 P , B. Páli Maria és Kádár
F:renc l - l P . ÖSSZesen 58, azaz Ötvennyolc pen.
go. Mely összeg újévtöl kezdve az OrSzágos Köz'
!>O~ti !'litelszövetkezetben (V., Nádor-u. 22.) f olyó·
szamlanko n kamatozik a szent cél javára. Az OK H
csekkszámiaja : 8486. E zzel a jelzéssel bianco csekk·
lapo~ .is. be lehet külde ni a kegyes adomanyokat az
,.UllltárlUS Lelkészi Nyugdíjintézet" javára. Buzgó
atyánkfiai fogadják az egyház haJás köszönetet. Az
1927-ben megindított gyüjtes összes eredménye:
1940. d~. 31-én, 17.211.86 pcngö. Ez az összeg szá·

m u ~h oz képest. ]3 é~ alatt is elég lekintélyes. _
Adja lsten. hogy tovabbra is lObogjon szíveinkben
~ v~.lláso.s bu.zgóság lángja s lel kesí tsc r> minket
u gyu ~ e:dek~.be~. tovÍl~b i önzetlen áldozatra. H it.
rokont
sZIves udvozlcttel: J ózan Miklós puspo
.. "k'J VJ'
.
. .
k anus.

Az Unitáriu... NöszÖ\'e1"ég
19 ..' 0. .·,c, k
'
a rll.cso
n\',.
akciójanak szamadit"J. é.... a berolyt ndomá ny~k
II y u ~tázi'Js.'l..
•
aj B evétele"": Decembel' 7-lki han""'....
". .....
h"el.
... .., ny Jov
me. ~14.90 P . Kará.caonyl vW!Ílr jövedelme 141.80 p
GyüJtés ..~do~á ny 1268.68 P . Összesen 1535.38 P.
.
b) K nlda8ok: Vegyes k i adasok 445.03 P. Segélyek
851.-: p . A Brassai Sámuel Ifjúsági egyesület reggeli
akcióJá ra 200. - P. Összesen : 1496.03 P. maradvá ny :
39.35 pengő.
.. 1'1
A szfuuJldást I~egv i zsgálták özv. Ki ss J e nőné. Sig.
mond Sándorné. "unt pénztál'vlzsgálók és Nyiredy Er.
zsébet. mint pénztári e lle n ő r. - A részletes száll1adáil
összes mellékleteivel megtcklnthetö februát· hó c""ész

folyamán a z Unltár:hlS Nöszöv&ség pénztárosanál, "Ba.
rabás Istvánnénál.

I. Nyugtázás:
7-en tartott hall.qvCntCfly

A december
jötJedelme.
Vértes J enő 10 P , J ózan Mlklós n! 6 P . Lawner K A.
rol yné. Bauer Imréné. d ,'. AlIkó Fe rencne. dr. Szent.
Iványi J ózsef 5 - 5 P . VidOr Ruppe r t Mlksáné, Sigmond

Sándor 3- 3 P . dr. Zsaltó Gyu la. Hau tler Ferencne,
özv. Ráduly J énosné. öz\'. Fabry Edéné. Zsig mond Lő.
rinc. Bokor Dezső n é, dr. Tauffcr Béláné. dr. Zsak6 An·
dor . K Isbalázs Károlyné. Cslk! Palné. dr. Dániel Áron·
né. F erencz Józsefné. dr. Csiki GAborn.?, Kovács Kál·
mán. v. Nylredy Gézliné. dr. Bródy László. Bencze Bé·
láné. dr. Halász Jánosné 2 2 P. dr. Benczédi Lászlóné.
Belováry Ist vé.nné. Merész Károlyné, HegedÜl! Gyuláné, özv. Schey Ernőné . Rédlger Károly. Dimé~y LaJOII.
Rónay Gé7.á.né, Szálay cég. Bara bás Istvánné. Koltai
B e n őné . Kozma Sári. Kél')' András. dr. Pataky Ferencné, Be rde Lajosné. Dlmény Mózes. Hegedüs Irma. dr.
Péterffy Júlia. Ujvári
Zsakó István. Nagy Kató.
László. Németh Ernő. dr. Kovácsi lo'erenczné. Pásztélyl
Yllmos. dr. Veres Pál. Szent·Iványl Sándorné. Zoltán
Sándor. Polgár Margit, özv. Nyiredy J enőné. Nylredy
Erzsébet. Bodó Elellné. dl'. Mikó Lajos. dr. ifj. Kozma
J enő, S. Nagy Lászlóné. Iván Margit 1- 1 P. Varga
Istvánné 1.20 P. Huszár Te réz 50 f . Kap:>si Mária 20
f. összesen 114.- P.

II. Adomá ll:'t'olc
I. K özvetlen.

(1,

NÓ8ZÖtffllség péllztárflb(l: ·N. N. 200

P. Tli::BE 100 P . Lawne r KIÍ I'Olyné, dl'. Halász JAnosné
50- 50 P. dl'. P ataky Ferencné. K. Nagy Béla. Fonó
Ernőné 20- 20 P. N. ·N. Barabás Istvánné. Dimény
Lajos. Dimény l\lózes. Ifj. Józan MiklóS. Gáthy ~ü\ö~·
né. dr. AbrudMnyay Zoltá n. J ózan l\'!Iklós és neje, .vI'
dal' Ruppc l't Ml ksáné. Józan Dezső. özv. Kis3 J e nőné.
Benes Vincéné. Jonián Viktorné. Bokor Dezsőné. dr.
Szent. I ványl József. Rovó Aladárné 10--10 p ·t. Pongrácz Vilma 8 P . KIsgyörgy Sándor. Rédiger Károly.
özv. Nyirő GézAné. Lőr lncz Dénes, Fodor Béla. polgár
Lip6tné. özV. Fürs t OdÖnné. S Igmond Sándorné. Ba~
bas i rma. dr. Lőri n cz Ákosné, Krammer J6zsef~é. K.
Nagy Lórá nd. dr. Tóth György 5-5 p·t. R61lai Gezáné.
Péterffy Júlia. J ukl Károlyné, Erős Istvánné. Ferenczy
Istvánné. V. Nylredy Gézá.n~, 4--4 p·t. Pongrácz PAl·
né Szent.1ványl SAndol'llé. 1>Iajoros Mihályné. Lovászy
...."o~,.....
fté dr . Csomor Bé ldné . özv. Peter Jánosné,
''',
od
L Bek
'osne~
l\iózcsné. Belováry Istvánné 2- 2 P _t. T or a]
.
l P. Osszesen 734.- P. tA cu ko rka csollla~ot 5- 5 ~l
vel megváltouák: özv. RádlIly J ánosné. ozv. J~~O
Fillöpné és Koltai Benőné.,
( Folyt. kov.)

U.

. 2.

15 .

IH EG IIIVÖ.
Sz. 60--1911.
A budnpesti llRitáriu'l egyh ázközség Kebli Ta·
nácsa 1941. március 7·én. pénteken d. u. 6 órakor
II Tanácsleremben
é\'negyedi re ndes ü lést
tart, melyr e a Tanács tao;;jait szerelettel meghívjtlk. Budapest, 1941. február 7.
Józan l\liklfls s. k.
dr. Kowu Jen ő s. k.
gondnok.
lelkész-elnöll.
T á I' g Y s o r o z a t: 1. lma-bibliaolvasás. 2. E lnöki megnyitó. 3. JegyzőkönyvhiteJesitők. 4. E lnökileg elintézett és folyó ügyek. 5. Jelentés az 194!január 12-én Kolozsvárt tartott rendkivüli E gyházi Főtanácsról. 6. Jelentés dr. Boros Győrgy ny.
piispök elhúnytáról. 7. Zárszámadások az 1940. evről: a) Folyó pénztár. b) Alapok és alapít ványok.
c) Bérházak. 8. Nevelésügyi bizottság jelentése. 9.
G:l:~dasági bizottság jelentése. 10. Lelkészi alIasoknak megfelelő kategóriákba való beosztásara tervezet. ll. Időközben érkező ügyek. 12. Indítványol,
(Irásban - el őre).
NB! Nelevésügyi Bizottság: Febr. 28. (pén tek) d. u. 6 óra. Gazdasági Bizottság: . Március
5. (szerda) d. u. 6 óra.
Gyűl ések idő l)O n tjiit fali naptárunkban Jegyez·
zük elő takarékossági szem~ontb61.
•

Sz. •61- 1941.

•

jUEGHIVÖ, .

A buda lleSti u nHárius eg~' h ázköz ség 1941 március 15-én (szombat.) d. e. 10 órakor a templomban
•
tartja
évi rende:; közg)' ű l ését,
melyre egyházunk minden kepefizető tagját szer etettel meghívjuk.,
Budapest, 1941. február 15 .
Józan M.iklós s. k.
dr. Kozma. Jenő s . k.
gondnok.
lelkész-elnök.
Tir gys oro zat: 1. D. e. 9 órakor "Nemzeti ünnep". A szolgálatot végzi Barabás István lelkész. 2. Elnöki megnyitó. 3. Jegyzőkönyvhitelesítők.
4. Elnökileg elintézett és folyó ügyek. 5. Lelkészi
evi jelentés. 6. Zárszámadás az 1940-ik évről. 7.
Általános tisztújítás. 8. Kebli Tanács egyharmada
kilép: r égiek és újak beválasztása. 9. Kebli Tanács
által jóváhagyásra átutalt ügyek. 10. Lelkészi állásoknak megfelelö kategóriakba való beosztásár a
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UNIl:ARIUS ÉRTESíTŐ
Felel6s szerkesdö; SUlnt-lványl Sándor
Felelős kiadó : Ferencz József
Szerke s ztős eg

II

O

L

Tem plomo kb a n :
V., Koháry-utca 4 . . "

A)
•

Szent.lvinyi S.
•
n
Barabás István
•
n
Cs\fó NagyLaszi
•
n
Barabás Islván
•
n
Barabás István
"
"
józan Miklós
Barabfls ISIván
józan Miklós
•
'"
1 6 " • Dr. Csiki Gábor
n
..
23
" . Pethő István
...
3 0 . .. Szent-Iványi S.
II, RiV!! Eldr!·;.!, (JII!l1t1hI 1 2, 9, Id.l:. 10 dr. Csiki Gábor
...
30 ' . •
(Rákos-utca)
15, 23, • .. Szekely- Gyula
..
..
16
n . . jOzan Miklós
BJ Kö rze lekben :
2 d. u. 4 dr. Csiki Gábor
X., Máv.-lelep. Pr.\.I . I~Íl
16
.. • \ Székely Gyula
•
•
•
c) P e s lkijrnyé ke n :
Csepet
Templom-u. iskola
9 Id .e II Pethő Istvan
Kispest Hungária-u. isk. 9, 16
•9
..
_
I
1
Pestszcnterzsebet
Erzsébet-u. iskola
•
23
•
Pl!stszentlórinc
2,9, 15'de.IJ
Unitárius templom
IUl,II • • .
•
•
Rákos palota
2 d u. 41Slek{'ly Gyula
MA V te!epi iskola
9 d.u 4 Szekely Gyula
Sashalolll h!III~·ltli fit
D) Vidé ken :
2 d.e. 10 Józan Miklós
Debrecen, unit. templom
15
~. dr. Csiki Gábor
•
•
2,9, 15, 41.11,61.1 K ere~i Gáhor
Dunapataj '
Polgárdi unit. templom 16,30 • • 1 Kereki U.iJbor
23 d.e. II I Kereki Gábor
•
•

n.
•

.

!,f," ,1t d.c.9
15
. •
R. 23 • •
2, 16 d e. II
30. n
! 9. 23 • •
2, este 6
9,
••

I

I
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Biblia magyará zo I :

6 és 20-án este 7 óra kor. Szcnl .l ványi : :'indaL
bcnyu jtott tervezet jóváhagyása. 11. Idöközben érkező ü gyek . 12. Indítványok (írásban - eJÖl'e).
NB! Szavazati jogát a közgyülésen csall az (lZ
atyánkfia g yakorolhatja., aki ny}.lgtáva! igazolja,
hogy hátralékos egyházi adóját 19,10. december
31-ig kiegyenlítette.
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Utánaküldés kizárva!
Uj eim :

é s klad6hlvatal

Budapest, V., Kohilry -utca 4 . Telefon 117· 529 .

Megjelenik minden hó 15-én.
Előfi"lClcsi dij eg)'cvre 4'- P.
A lap 1ulajdpnosa a Budapesti Unitárius EgyházkOlSég
A ta p elfog.d. s .

e l6flze t 6.re köte lex.

Nyomatotl Máté Ernő könyvnyomdéiában, Budapest, VIII., lónef-utca 61. - Telefon: 1·392-59.
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