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ALAPITOTTA: JOZAN M 

xx. évfolyamába 
IéJ,Jik most a mt kis kebl! lapunk, amelyet Isten jő. 
voltából a llnak idején meginditottunk volt, hogy 
pótolja II Illi szúmunkra n Trianon miatt elmaradt 
eriltilyi Japolmt . . ~ 

Nem nagy igényelekel lépt.ünk fel. Nepszeru 
modorban ismerletni kínilltuk azotmt il hitigazsá
gokat, amelyek négyszáz e:ztel~dö p~óbáj~t kiáHot
ták, mitse yeszitve il szándek h sztasagábol, a meg

győződé!; erejébő l. ... . . • 
Vezérembereinknek Itcldas eletet, \'onzo egye

niségét ismertettük, rö,Tid jellemző vonásokban örö~ 
kit'."c meg 30: ideális célokat, a melyeknek apostoll 
szolgálatában odaaldozták magukat . 

Figyelemmel kísértük azt a kemény harcot, 
amelyet erdélyi testvéreinknek hosszú évek során 
f olytatnlok kellett a Itényszerű sors nUatt,. -amely 
többek !tözött. reájuk nehezedett. 

Itt-ott ('.gy-egy remén ysugirt csillogtattunk 
meg a bban a hiszemben, hogy álmainit és r emé
nyeink az Idö teljességében va lóra válnak s ismét 
együtt inuhl kozhatunk, együtt dolgozhatunk lsten 
dicsőségére s lelkünk jnvá r a n Krisztus országá nak 
szent munká jában . 

A mÍl'l~ti.k előtt se 'l.ii. rtuk be az ajtót, hogyha 
időnkint k11ltogtt\ttak 8 bcbocsattatást kértek ; mert 
úgy hisszül" hogy e'Lekr e a mai zűrzavaros világ
ban is neru6s ldvat:á.s vá r. O k kéllviselik a maga
~bbreudíí/Séget ruiközöttünk, a mikor a hétköznapi
ság gondjai és eggodnlmai kÖ'.t.ül kiemel ve, szelíd 
biztatáss.'ll ápolják az. örök kévaló Eszmény KuJtu
/Szát. 

ÖSSzekötö kapocs kívall t unk lenni a budapest i 
központ és a vidéken szétszórtan é lő Híveink kö
zött, alriknél t öbbnyire meleg fogadtatásm talti.!
tunk. S reméljük, h,ogy ez a. meghitt. s1.ent viszony 
ezutánra is fennmarad ; sőt - ha. lehet - még fo
kozódik. 

Budapest 1941 január hó 

Visszapillantva az " U ni t fl, r i II S 11: r t e s í t ő" 
sze rén y mül<ödésére, az Ujev alkalmából - mint 
alapító - szeretettel köszöntöm olvasóinknak kis
ded t áborát il kéf'em őket, bogy támogassák egy
házi la punkat ft r endes előíizetésen lóvül meleg 
erdeklödéssel, barátságos bírszolgálatta l, s fogad
já k bizalomma l a szerkesztő-változás r endjén az új 
szerkesztőt, S z e n t ·- I v á n y i Sándor vaJlástanár 
atyánkfiát, a kinek eddigi iroda lmi mííködése Ko
lozg, 'árt é:s i t t, fl. mi körünkben is, kész garancia 
a r ra nézve, hogy ft. mi lós kebli lapunk további 
s:zerkeszté.<;e jó kezekbe va n leté ve. 

l sten á ldása legyen a. munkán és ft, munká -
sokon! 

JOZAN MIKLOS. 

Az új szerkesztő köszönti 
az olvasót. 

KÖ$zönti magyar é8 unitárius testvéri sze
retettel. Köszönti abban a reményben, hogy 
együttmunkálkodásuk építő lesz. E g Y ü t t-
1I~ U k á l k o d á s u kj mert a szerkesztő azon a 
11ézeten van, hogy csak az olvasókluil együtt 
szerkeszthet jó lapot. A .z olva.s6nak együtt ken 
~~unkálkodnia a szerkesztővel első sorban az
zal~ hogy a lapot figyelmesen átolv!1ssa. Jó 
unitárius c8ak az le1tet~ · aki benne el az unitá
rius gondolat és az unitárius szervezetek építő 
tevékenys8pében. MáT pedig az unitárius gon.
dolat ts ') ·,zervezet legkézenfekvőbb követe a 
hívekhez az unitárius lap _ ha jó. Aki a lapot 
nem olvassa el, feltétlenül elmulaszt valamit a 
sokrétii unitárius élet m.egltyilvánulá.sai közül. 
FJppenezért : vezetők és hívek, olvas
sátok rendszeresen lapunkat! 
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Az együtt IlHmlumcodó~ l!zollban lIem .me. 
rii1 ki csltpJn a lap clolvasasaban. A szerl;..~sz. 
tó//6k sciiksege van un'u, hogy az o!'u!1.so~1 
tevőleges üss:cT,öt.tetésben 1S legyen. Ken ~~hat 
az olvasókat, hogy szernélyese1l~ vagy lev..eJtleg, 
akár csak E.gy levelezőlí!,P0n IS, ~umdJak el 
qondo[alai,../lt cl s::erJ..:e:Jz~onek. Azt 'tS~ ha a lap
ban valami tetszIk, azt tS, ha valmm nern tet: 
szil .. , Ez a lop Ium:. "mgántltlaj~l: a b.u.dap~stt 
unitárius 6gyltáz.közsef/ ad;ja I.." Te/wt Jnmt!-
1!ydjullké. Imifám/'solce, (tk 'Ik olvassuk ~zt} el<~
fizetünk "á, Nemcsak ~ogul1k! hanem kote~~se
günk is egJ/ii,tfJn.WI1.:rukodn!: cl s:erk~8~tovel, 
ilOgy a lap mine1, u~kabb bet?ltse 7twata.sa~. Ha 
[a1mnk _. ltatósagliag kOl'lulozott - terJed.el-
me megen1cdi, külön rovat~t fog~mk ,nYltm a 
hívek szán.ám, melybcn cszrevételelket~. ~La 
azok közérdekií,ek, e1))w11lihatjáf~. H.fts0n.lokcp
PPl1 ,'ovatot s;;;á)1d~'wZ1.wl~ adni .arm.a celra ~s, 
hogy a híveI,' l10zzank mtezett .!,.1ttam, va;g}!. hlt
életi kérdéseire oU felel1/essunk. RemelJltk, a 
hívek lIem hugynn7c egyedül a lap szerkesztésé
l1el~ feleIőss6gteljes ?nunkájában. 

Valamit a lap proqrmnjaról is kellene írn'i, 
hiszen Cl'Z új szerkesztő változott viszonyok kö
zött veszi át a lapot. Eddig a csonka- ország 
Ultitári1tsainak egyetlen unitá1'ius lapja volt~ 
l1Wst azonban Erdély mas unitárius folyóiratai 
is rClIdelkezésihlkre allanak. Felmeriilhetne a 
kérdés: van még sziU~ség eZlltcln is az Unita
rius Értesít6re~ Aki a helyzettel ismerős. nem 
feleIl/Ct mást erre a kéi'/{,qs'l'e, mint, hogy tge1lis 
vall. Budapest az orszá!T jövárosa, egyúttal a 
legilépesebb unitárius !t.IJiileke'7...et helye. Ez a 
tén'J mar eml1naqába1/ is megkívánja, hogy az 
Ertesitö továbbra is m.cgjelenjék~ söt, ha, nem 
lenne, meg 7~ellene alapítani. Van a:zonb~m más 
szempont is, mely lapunk jövőbeni i1'ányát meg
szabja. A mai, sajnos, még mindig csonka Ma.
fJyurorsz(Íq teriiletén összesen öt unitárius fo
lyóirat jelenik meg. Mindenkinek meg'van a 
maga sajat külön célja és 1·&/ldeltet"ése. A Ke
res~tellY Mc'gvető tudományos folyóir::lt, az 
U.n~tári1ts Közlön:l! kifejezetten népla.p. az Utli
tU1'I11S Szósze1c a lelkészek beszédeit adja ki, az 
Unitárius EgyMz egy11rizpolitikai szemle. Ol11an 
ldp tehát, amely a Vá1·osi. teMt a müvelt kö
z~posztály igényeit szolgálná, tnindenekelőtt: 
JtIllCS. Ezt CI hüínyt szcretné pótolni az Unitá. 
ril.tS Srtesitö. Nem azt jeleaU ez a célkitűzés, 
111!/ltha f:lz~ (tl,<f,1"1!ók mondani, hogy a többi lap 
lxiJ'melYlket is ne olvashah!á ool'osi és közép 
o~z~ály.be1i mlitci~us hivő, azt sem~ hogy az 
L lIt/ánus F;rt~tot viszont ncm szánjuk falusi, 
l..'figy nem "'üzéposztálybeli híveh/k kezébe adni. 
H~{U~e;n, (wánt. többi laptársunlmak kif ejezett 
l~cc~Ja a !''1!,t lsmcrtet t; tt rendeltetést szolgál
TIl, ug,!!. ~1 fr,hépcn a 1Xlrosi és a fal/Hl e1ő mií
t'elt 1rozcp(i~:::fály szitltjéhez szeretnénk alkal-
1IIazk?dJli. !?e!l(it: ~m kiilönbség a városi és a 
I(liu.sl, fl Iw:=(;po8Z~alybeli és cl többi osztályok 
Oh.'í18Il1áll.!J!1l, oollasos igényei. és általá1/os ér-
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deklő(lGsi i;őr€ között? ]íétseyte!cnül: van. Az 
ú. n. Cura pastoralis, a lell~igo1!dózá8 tlldO"má
nya is különbséget Lesz e~en a téren, a Homi
let-iJca, az egyházi szónoldús tudománya szinten. 
llogy pedig saját tcriiletünkőn maradjlmk m'in
den országbwl kiUön lapok gOtldosf~odnak' a fa
llt-S1 és a városi lakossáq igényeinek kielégíté
sé'l'ől, Erd(~iybt;n például rt l:itüllóen szerkesz_ 
tett Illagyar Né}) jőképe1t a jalttSi lakosság sza
mára 1.:Ó$zül, pedig bőven v an es volt is (a ro
mán megs=<illás a,latt lS) magyar napilap és 
folyóirat. 

E z len11e tehát a váltuzott időknek meg
{eleló tij célunl" - a,llellett, hogy eddigi. hiva
tásának is eleget kíván teJ/ni a~ Unitárius Br
tesítÖ. Nem. tudjuk, milyen 1né-J·tékben tW1Ul1k 
cdlun /cuak 1II-cgfe1e1;11, hiszen Inunkatársakat 
l,ell még sZe1'ezltünl~ s a "lap korlátozott terje
delm&vel is meg lcell küzden-ün/G. Reméljük 
azonban) hOJY olvasóink segítségünkre jönne!c 
s ami még ennél is fontosabb : velünk lesz az 
l sten. Az () szent nevénelc se9ít~ég~1 .hivá~á·~~l 
fogttn7c 1n,/t1Ikcill l,:Jwz s az D aldasat kerjuk 
minden kedves olvasónk számá.ra az üj eszten
dőben. SZENT-JVANYJ SANDO~. 

~emes adomány. 
Követésre méltó, szép unitárius cselekede,t

rői számolhatunk be olvasóinkna~. C~écs Elem~r 
mérnök unitárius atyánkfia szazhusz pengot 
ajánlott fel karácsonyra olyan fő iskola! .h~l1-
gatók között szétosztásra, akiknek umtarms 
egyházias buzg6sága és tanulmányi előmenetel:
egyaránt kiváló. A szétosztásra felkérte dr. m
téz Nyiredy Géza min. O. tanácso~, d.r. ~zent
Iványi J ózsef ügyvéd é~ Szel~t'-lval1~t, ~and~r 
lelkész afiait kik az a1abbi negy tIlutarms f?
iskolai hal1g~tót tartották ~éltók.nak a szep 
karácsonyi ajándékra: B6!lCZédy San~ol' , ~iege
diis Gyula és Ábel és Markos, ~ndra~. Mmde~l 
ily természetií döntés I:het bl~alat targya, .. hl~ 
szen az egyhüzias buzgoságot es a tanulma~YI 
előmenetelt együtt elbírálni nehéz . .€p. ~.ze~t 
előfordll lhai, hogy II megnevezetteken kwul ·/s 
talált voln?. a bizottsáa mind a két szempont-o . ' . 
ból egészen kiviLió és a nem~,s a~o:n~nyo:? UJ

tenciójának teljesen megfelelo urutariU.s fo~sko
lásokat. Ezeket kórjUk , folytassák tovabb IS az 
eddigi buzgalommal tanulmányaikat és ~a~o
-rolják egyházi kötelességeiket hisze~L eddIg , IS. 
jlttalom 1/éll.:ii.l is, ezt tették s gondol]~n~~ ar ra. 
hogy a legközelebbi alkalommal majd ok fog
nak SOJTa kerülni. 

A neme::! szívü adakozónak pedig e helyről 
is, bizonyara az egés.z .1.Init.~ri~s v~llásközö~s~g 
nevében elismerő baJas kOfi'zonetunket nYIJva
nit juk. Isten szer~ti IL jókedvű adakozót! 



"Tuda kozzátok az .• 'k t" Iraso a . 
(János V. 39.) 

• 
A kereszténység a Biblia né~kül olyan. 

mint a fa a gyökere nélk~l. A fa .. ag.~t ~yese· 
gethetjük, vele rolwn oltóa~gal gyumo~~set va
lamelyest el is változtathatJ!-,k, k~ronáJat ~~{' 
kártevő állat tönkre tehe~: amlg a ~yok~r 
egészséges, a fa újra kih~~t. A keresz~enyseg 
élő fájának a Biblia a gyoke:~e: Valah,any~r 
a fa száradásnak indult, a gyokerhez telt VISZ

sza ntinden új élet után sóvá~'g~ mozgaloI?' A 
Bibliáho7.! Oda tér t vissza, p a:-' ld ~eren~ 15 .és 
onnan bizonyította meg uJ utra mdulo hite 
alapjait. 

A ma embere sem tehet másként, ha éle
tének hitének fája száradozilt. Vissza kell tér
nie a ' gyökérhez. Vissza a Bibliához! Boldog, 
aki erre már rájött és a Bibliára rátalált! ~i~cs 
az a kiszáradt hit-fa, nincs az az árva SIras, 
nincs olyan jajkiáltás, sem olyan keresztúthoz 
ér t. riadozó kérdés, amj a Bibliában megnyug
tató, elcsitító, útbaigazító és üdvözítő feleletre 
nem talál, - ha öszinte iéiekkel közeledik 
hozzá. 

A Biblia azonban nem szereti az alkalmi 
vendégeket. Sok ember úgy közeledik hozzá, 
uint az iskola-kerülö gyermek: csak néha-néha 
látogatja meg. S csodálkozik, hogy az évvégi 
vizsgá.n elbukik. Rendszeresen kell olvasnunk a 
BibJiát, nerr. ritkán és nem ötletszerűen. Minden 
nap! Ha csak öt percre is, de a nap úgy le ne 
nyugodjék felettünk, hogy kezünkbe ue vettük 
a Könyvek Könyvét. E s kövessünk végig egy __ 
egy gondola.tot. E nélkül csak félreértések ered-. ' menytelen szónoklások, vagy muló hatású esz-
me-szikrák származnak a bibliaolvasásból. 

Ilyen rendszeres bibliaolvasáshoz szeret
nénk vezérfonalat nyujtani az alábbiakban. Tár
gyunk a szenvedés. Az első négy hét anyagát 
csoportosítsuk e köré a kérdés köré: "Miért 
s=enved az ember?" 

E/..ső hét. 

A Bibliában több feleletet találunk erre a 
kérdésre. Ez a többfé leség első sorban a fej
lödés törvényének tudható be. MiIllH fejlettebb 
a~ e~b,eriség, annál többet ismer meg a világ 
tltkalbol. Ez az emberi oldal az emberi szem-, 
pont . Van azonban ist eni oldal és isteni szem
P?nt is : Isten a maga küldöttei útján csak fok
r~l fok!'a~ mindj~ a fejlődő emberiség befogadó
kcpessegehez merten Ismer'teti meg az emberrel 
Önmagát és világépitö terveit. 

Ugyanakkor azonban e többféle felelet nem 
a~t jelenti, hogy az újabb megcáfolja az előb
nt, hanem, hogy azt csak lt1.egeszí,ti. Vannak, 
akikre ma is a. le[Jt'égebbi felelet talál. Lelki 
fejlettségük szerint. 

IUt/ő: Az élet célja a tökéletesedés. "Le
gyetek azér;t ti tökéletesek, mikén l a ti men.nyei 

Atyá.tok tökéletes". Mt. V. 48. Olvasd el még: 
lll. MÓz. XIX. 2. XX. 7. L Pét. L 15-16. 

Kedd: L ellc,i jejlettségünlr.höz szabj~ a tit
kok feltánisát l stf.:n s igy JéZ11-S is, Pál is. "Még 
sok mondani valóm van hozzátok, de most el 
nem hordozhatjátok". Jn. XVL ]2. Olv. még: 
L Kor. xm. 11. 

Szerd4: l stell nélkül semmi sem történik 
velii1!lc . . ,Mert ha élünk, az l:Jrnalt élünk, ba 
l.nt;:.l?'halunk .. az ~rnak halunk meg. Azért akár 
el]unk, akar halJunk, az Uréi vagyunk". Rom. 
XIV."S. Olv. még: Csel. XVII . 28. Mt. X. 29-31. 

Csütörtöl~ : Ebben a tudatba.n kell vizsgál
nunk a szenvedés kérdését is. "Ha már a jót el
vettük Istentől , a rosszat nem vennők-é el?" 
Jób II. 10. Olv. még: Mt. V. 4. l. Pét. ll. 19--20. 

Péntek : Ha l)edig a sZ6n1)e(lés Istentől van, 
ak!toT nem hiábavaló. "Imé, boldog ember az, 
akIt Isten megdorgál, azért a Mindenhatónak 
büntetését meg ne utáljad". , Jób V. 17. Olv. 
még: Zs id. XII. 11-13. Rom. VIII. 18 .. 

Szombat: A szenvedés azonban csak méltó
képen t.' isclve válik iidvüssé 1'eánk nézve. "Mert 
micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul ve
r et\'e WI'tök ? de ha jót cselekedve és mégis 
szenvedve türtök , ez kedves dolog Istennél". I . 
Pét. II. 20. Olv. még: Jak. V. 13-15. Jn. XVI. 
21. 

Va-sárnapra nem adunk új igéket. A hivő 
menjen templomba s vegyen részt az istentisz
teletben odaadóan. Otthon pedig olvassa át az 
előbbi hat nap anyagát s elmélkedjék rajtuk 
most már együttes át1lézetben. Evégre ajánljuk, 
hogy i1'ja le egymás után milld a hat nap anya
gát, hozzáírva az itt csak jelzett bibliai verse
ket is. 

i11ásodik hét. 

A szenvedés Istentől származik, de Ö sem
Init sem cselekszik ok nélki.il. Az első ok, me
lyet a Biblia elénktár, a mi saját büniink. 

Hétfő. Az l sten iga·zságos. "Cselekedete tö· 
)<életes, mert minden ő úta igazság! stb." V. 
Móz. xxxn. 4. Olv. még: Péld. Ill. 33. 

Kedd: l sten a bíillt bióttet6s nélkül nen~ 
hagyja. "es meglátogatom a földön a bűnt s a 
gonoszokon vétküket és meg~üntetcm az ist:u
telenek kevélységét és az eroszakosoknak gog
jét megalázom". Bzs. XI II. ll. Olv. még: Rom. 
II. 6. 

Szerda: Biint mind1/yájan követünk e!~ é~e
Wnkbe'1l többször 1S. "Nincs ember, aki ne vet, 
kt:Znék". 1. Ki!'. vm. 46. Olv. még: r. Jn. I. 8. 
Jn. VIT. 8. 

Csiitöl·tök: 'l 'ulnjdonl:épell mi a bűn? ."Aki 
tudna jót cselekedni és nem cscle~szl, n,z 
olyan ember bűnös". Jak. IV. 7. Olv. meg: Jak . 

U. 10. Zsolt. 1. 1. 

-----~, U. e... XX. I. 
• 
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Péntek: Teluit csak az akarattal elkövetett 
Min :;::;om1t., a tudatlanságból származó hiba 
)leln. " Akaratom van a jóra, de a jó véghezvi
telét nem Wálom". Rom . VII. 18. L . tovább a 
19-25. verseket. 

Sz{m~bat: b~ten rende$en időt ad a megja
vltlas1'U. "Kegyelmes és irgalmas az Ur, kése
delmes a haragra és nagy az ő kegyelmessége". 
Zsolt. Cx.xxA-V. 8. Olv. még: Tit. llr. 5. 

Harmadik hét. 
Eleinte úgy hitték, hogy egy ember miatt 

szenved az egész törzs, vagy nemzet is és vi
szon t. Később azonban belátták, hogy ez csak' e 
világ folyásanak következménye, m aga az Is
ten nem büntet mások büneiért minket. . 

Hét/ő: Mindenki csak a saját vétkéért bün
hődik. "Amely lélek vétkezik, annak k ell meg
halni. . . az igazon legyen az ö igazsága és a 
gonoszon az 6 gonoszsága". Ezék. xvm. 20. 
Olv. m ég: Jer. XXXI. 29-30. 

Kedd: A bűn következménye a bűn}wdés. 
"A gonoszok világa kialuszik és nem f~n?,lik az 
ö tüzöknek szikrája" stb . Olvasd veglg Job 
x-VIII. 

sim'da: De nem minden bűnne1, látjuk a 
büntetését. "Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, 
vénséget érnek , sőt meg is gyarapodnak ?" Olv. 
végig Jób XXI. 1-15. 

Csütörtök: A • tapasztalat szerint előbb 
utóbb mégis elkövetkezik a büntetés. "Az el
vetemültek kivágattatnak... Egy kevés idő 
még és nines gonosz, nézed a helyét és nincsen 
ott" . Zsolt. XXXVII. 9-10 .. Olv. még: Zsolt. 
XXXXII. (92) 7. CXII. 10. 

Péntek: A jók pedig jutalmat nyernek. 
"Gyermek voltam, meg ís vénhedtem , de nem 
láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a 
magzatja pedig koldussá". Zsolt. x:x:xvrr. 25. 
Olv. még: Zsolt. XXXVII. 12-13. 

Szombat: Az igazságszolgáltatás, ha késik 
is, eljő. "Ha késik is, bizzál benne, mert eljön, 
el fog jönni, nem marad el! " Hab. ll. 3. és 4. 

Negyedik hét. 
Az igazságszolgáltatás napja sokszor ké

sik, de eljövetele iránt nem lehet kétség. Eljön 
~, ha nem ebben az életben, úgy abban a má
Sik ; magasabb létezésben, a túlvilágon. 

Hétfö: Tetteink jöljegyeztetnek. .... egy 
o!mlékkönyv ir aték őelőtte azokmi.k , akik félik 
az Urat és becsülik az ö nevét". Malakiás m. 
16. Olv. még: Mal. nr. 13-16. A könyv, melyet 
Jób vezet: II. MÓzes. XXXIII. 32. 

. Kedd: E könyv uktpján igazság szolgáltat
~ahk:. " ... meglátjátok, hogy különbség van az 
Igaz es a gonosz között, Isten szolgája és a kö
zött, a ki n~m szolgálja öt". Mal. nl. 18. Olv. 
hozzá: Mal. Ill. 17-18. 

. SZEffda: Az "igazság napja" eljön. ,,~s fel
?imad néklek , aldk félitek az én nevemet az 
Igazságnak napja és gyógyulás lesz az ő s~ár
nyai alatt". Mal. IV. 2. Olv. még: Mal. IV. 1-6. 

• U. E. xx. 1. 

Csütörtök: Azért nem szabad .. ed-
nünk, söt tanubizonyságot kell tennűnk'h~f.. k 
-meUett, mint Jób. "E:.n tudom hogy az én 1 un 
váltóm él s utoljára az én ~raim felett meg
áll". Jób. XIX. 25. meg-

Péntek: Abban a másik világban nem. 
testünk borul Isten elé, hanem. a lelkünk. €~ 
1~~uÜl;n ezt a bőrömet megrágják, testem ~él
kÜ} latom meg az Istent". J ób XIX. 26. Olv. 
meg: J ób. XIX. 27-29. 

Szcm~b~! : .. Felt~7"f!.<1..lM8 igazságra. ,,€os so
kan azok kozul, aluk a lusznak a föld porában 
fel~rkenn~k , ném.ely:~~. örök .él~t:e, némelyek 
pedlg gyalazatra es orokkévalo utalatosságra" 
Dániel XII. 2. . 

. A .szenvedés azonban nemcsak bűneink 
miatt Jut osztályrészün.klil. (Folyt. köv.) 

Szent-Iványi Sándor. 

Történelmi naptár. 
Január sok nevezetes umtárius eseménynek az 

évfordulója. A magyar unitárizmus történelméböl 
főképen 8. Marosvásárl1elyi orszá.ggyülés emelkedik 
ki. A maros\'ásárhelyi országgyülés (1571 jan. 6-
14.) mondotta ki az unitárius egyház törvényesíté. 
sét. Az országgyülést a ma reformálus, ú. ll. "vár
templom"-ban tartották meg s azon Dávid Ferenc 
is ott volt a többi szu~rintendens (püspök) társa
ságában. A rendek együttal az általános vallássza
badságot ismét megerősítették: "Megértették - így 
szól a hatarozat - a felséges fejedelem kegyelmes 
izenetét és előadását , melyekben az Isten igéjének 
prédikáIását és bazájok szükségét előszám.Jálja. 
Hogy a felség rájok ily kegyelmes gondot visel, 
alázatos és hű szoJgálatukkal örökl,é meghálálni 
igyekeznek . .. S minthogy Krisztus Unmk paran
csolja, bogy először az Isten országal és annak 
igazságát keressék, az Isten igéjének prédikálása. és 
hallgatása felől végezték: hogy az Isten igéje min
denütt szabadon prédikáltassék, a conlessióért sen
ki meg ne büntettessék, se prédikátor, se hallga· 
tók; de ha valamely minister criminalis bűnben ta
liUtatik, a superintendens megítélhesse, minden 
functióitól privá1hassa, azután az országból !tiüzet
tessék". Azt írja Jakab Elek: "A marosvásárhelyi 
országgyűlési törvény megvívhatJan védbástyája 
lesz mindenha az unitáriusoknak, az ügyöket itt dia· 
dalra juttató fejedelem hódolat és tisztelet, a hi
tökért önf"láldozóan küzdött Dá.vid Ferenc pedig 
hálás megemlékezés és kegyelet tárgya" . 

Január hó folyamán, 6-án született Sir Isa9~ 
Newton a híres természettudós (1642.ben), akI 
kÖnyve~ írt a. szentháromság ellen, - Szervét Mi
hály (1511 jan. 12.), aki a reformáció korának 
egyik ]cghircsebb orvosa volt (ö fedezte fel a tel· 
jes vérkeringést is), de ~t a szenthárom.ság ellen 
irt könyvei m.iatt KálVin Genfben megcgettetett 
(1553-OOn), _ Frnnklin Benjámin (1706 jan. 17.), 
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a villámhárltó fCIt8I6.lója, a villamosság tudomá
nyának egyik úttöröjc, az unitárius gondolat és 
szervezkedés nagy harcosa - Szocinusz Laclius 
(1525 jan. 28.), aki írásban fennmaradt unitárius 
műveivel unokaöccsét, Szocinusz Fnusz:tuszt rend
szerének felépltéséhez segítette. 

Január folyamán halt meg dr. Martineau Ja
kab (1900 jan. 11 .) a modern kor egyik legnagyobb 

Jánoska konfirmációja. 
Juhász Pap János igen jóravaló ember volt. A 

falu is így tartotta számon s halála után még sok 
ideig emlegették. "Szegénysége 'sem vitte semmi 
rosszra" - mondogatták az emberek s még a sokat
beszélő Ürge Julcsa néni is békén hagyta, pedig ő 
aztán mindenkiről tudott valamit. 

Mikor Juhász Pap János elköltözött az élők 
sorából, az ö legidősebb fia, Jánoska vette ál 
örökségét. Nem a földet, mert azt nem hagyott hát
ra, sem a házat, mert hiszen a nagy cS3.1ád a falu 
tulajdonában lévő , düledező viskóban lakott, mil'e 
az apa szolgá.lt rá a falu juhainak őrzésével. 

Jánoska már legényke sorban lépdelt s így a 
család gondja-baja rá szakadt. Elment hát apja 
örökébe, a falu felett emelkedő hegyoldalra juhok 
pasztorának. Nem volt egészen idegen ez a tájék, 
sem a foglalkozás, mert apjának sokszor segitelt 
már régebben is, mikor hetenkint egyszer felhozta 
az élelm.iszeres tarisznyát . . Az emberek mondogat
tak is elégszer: "Jánoska jó pásztor lesz, akár csak 
az apja", Igy küldték el Jánoskát a bíró biztató 
szavaival. Hamarabb került oda, mint gondolták, 
de "Isten tudja az okát" mondogatták s ebben meg
nyugodott mindenki. Jánoska is. Tetszett a hivatal 
s igyekezett azt jól ellátni. 

Nappal legeltetett s kis, bozontos, fekete ku
tyájaval együtt terelgette a nyájat. Este pedig tü
zet gyujtott, mint azt apja is tette s a tűz vilagá
nál idézgette a csak nem régen elköltözött emlékét. 

- Ha majd nem leszek - jutottak eszébe ap
ja szavai s szemébe könny szökött - akkor te 
jössz ide helyembe. Jó itt s csend is van, mert Is
ten vigyáz mindenre. 

.. J ánoska csak most érezte meg a körülötte lé
vo csendet. melybe néha-néha koppant bele a hulló 
makk. Egy levél zajtalanul szállt lába elé. A juhOk 
~u~~adtak Maros, a bozontos kutya okos szemét 
veglgJárlatta a nyáj felett, majd elnyúlt a jól vég
zett munka boldog megelégedésével. 

Jánoska Cát vetett a tűzre s éppen leülni ké
szül~, mikor ~Iaros halkan elvakkantotta magat , a 
nyáJ egyszerre mozdult meg, mintha titkos pa
ranesszórll lenné. Egyszerre nyugtalan lett minden 
s J~noska , a fa k homályából két tüzes pont ragyo
gásat látta. E szébe jutottak a farkasok. Szíve 
megdobbd.nt s ösztönös mozdulattal nyúlt egy jó
kora hasab után. Megforgatta a feje felett ' u nagy 
hasábot, ereje. megnőtt s arrafelé dobta hol az or
das 8zemÍlnck csillogásat látta. Mikor 'szemét új. 

vallasfiloz6CU8a, angol unitárius lelkész és teolÓgiai 
tanár, - John Quincy Adams (1848 jan. 21.) az 
Amerikai EgyesUlt Államok elnöke (1825-29.), az 
unitáriusok egyik Jegbuzgóbb világi vezetöje. S ja
nuár folyamán alapította meg Indiában (1830 jan. 
23.) a Brahmo Somaj vallást (India unitárizmusát) 
Rammohun Roy. 

SZ. I . S. 

ból kinyitotta, már semmit sem látott. Maros dia
dalmasan hallatta hangját s elindult körjáratára, 
hogy a barangoló bárányokat visszatérítse. 

Igy teltek a napok. Egyszer aztán nagy ese
ményt hozott az egyik. Reccsent az ág s arról be
szélt, hogy ember jár a közelbcl!l. Maros ugatással 
10gadta a jövevényt. Jánoska leintett"e s vizsgálta 
az idegen arcát. 

- Jónapot - szólt il jövevény. - Erre jár
tam és eltévedtem, Reggelig itt maradnék. 

- Adjon Isten "":' mondta Jánoska tempósan. 
Várt egy kicsil s tovább ku~tott az idegen arcán. 

- Ellehel ilt vilagosig - folytatta s közben 
a nyugtalan Marost intette le. Egy kidöntött fára 
ültek s attól kezdve az idegen szája be nem állt. 
Még a júh sajt evése közben is folyton beszélt. 
Mindenről, csak magáról nem. 

- Nem lehet itt valami rendben - gondolta 
is Jánoska, de nem kérdezett - nem az ő dolga. 

-- Nem félsz itt egyedül? - kérdezte az ide· 
gen váratlanul. 

- Mitől? - döbbent me~ Jánoska. - Apám 
t!em félt s Isten engem is megsegít. 

Az idegen gúnyosan mosolygott: 
-- Isten? - kérdezte. - Hát te nem ludod. 

hogy nincs Isten?? - Letette fl. kenyeret s a kést, 
hogy ne kelljen velük bajlódnia s mint aki kedvenc 
témáját lelte meg, várla a feleletet, 

Dc nem kapott. Jánoska lelkében egymást so
dorták a gondolatok. 

- Azt csak az emberek találták ki - Coly
lattn most már sunyin az idegen s élvezte a kptel .. 
;,:~des fellreltése nyomán vllltozó gyermeka\"I;:n. Bd · 
dig sokat beszólt s gyorsan. Most már csak egy
tlgy mOIl<15.tot vetett oda s várU>. a hatást At'eJ. el
vá1to:rf')tt, mert egészen lükr<i'lle gonosz ! ~t (;:. rr;in· 
dt:n im.!\l)a tát. 

- - .\.{Jiim is így hitte - \'etette végre eH,,:] Já
noska. 

.- Hitte, - kapott az alkalmon az. idegen, -
mert II papok telebeszélték a fejét. Tudd meg, hogy 
az embernél hatalmasabb nincsen s ha van Isten, 
akkol" az ~mbcr az. 

Jánoska. lelkében ugy fogamzottak meg ezek a 
szavak, mint tavaszi esőben a palánt. Egész éjjel 
virasztott s nézle az idegen álmában fékezeUen, gú
nyos, el-elvigyorodó arcát. A gyermek vivódásában 
összeomlott a régi nyugalom, békesség s bátorság. 

V. ~. XX. 1. , 



Reggel elment a nadrágos ember s hogy ~ meg
:Q\.~ .... rt gyermek kínját ~jbÓl. élv.ezhesse, megegy
szer felészúrt: - Ne busulJ paJtáS, okos ember 
csak magában bizík. - Azzal tovább ment. Nyo-

ában ott maradt a. fű és a gyermek hite letaposva. 
m A nap s a gondolatok rohantak János~a ;.lőtt. 
Hamar este lett. Az égalja vőrös s az erdo fUI fé
lelmetesen zúgbk. Valahol kidölt egy odv.as. fa S 
végigzuhant a földön. A ma esti tűz csak plSl~olt, 
merl a gondolatokkal küzdő gyermek .~lfeleJtet.t 
vetni rá. Nyugtalan volt minden, az erdo, anyAJ, 
a levegő, s a lélek. Titok ébredt az erdöben s a ~á
noska lelkében. Egyedül volt, félt s a szem~ ~lőtt 
farkasok villogó szeme táncolt, borzalmas Jatekot 
űzve az összeomlott idegekkel.. Nem tudt.a, hogy 
mindebből mennyi a valóság. Mmt hatalmat vesz
tett hajdankori bálvány ült mereven s nem ".olt 
ereje megmozdulni. Egy bárány keserv~se~ fels~rt, 
a nyitj rohanni kezdett s nem .volt ~enkl, ki h~!S9 n
gat dobjon az ádáz ordas fele, an;tmt zsákmanyá
val tovafutott az éjszakában .. . 

. . . Végre megéfkezelt a reggel. HűvöS har~at 
szállt Jánoslea arcára. Ereje nem volt s úgy fekudt 
tovább a fi)ldön. Valahol messze harang kond~lt. 
Vasárnap van, sikerült végre megállapít;ania .. !,-~ya.m 
s az emberek templomba mennek. A Jegyzo ur IS. 
A tanító úr pedig vezeti a gyermekeket. Apám, ha 
véletlenül vasárnap otthon volt, el nem mulasztotta 
az istentiszteletet, s úgy énekelte a zsoltárt, mintha 
másról nem is tudna. Egymást verték a gondola
tok. A harangszó halkan ért ' ide, megtöltötte az er· 
dőt s a hegyoldal harsogón, sokszoros erővel verte 
vissza. Vele együtt erősödött a hit is s tartalommal 
töltötte · meg a zúgó harangszót. E gy kis madár 
megrázta tollát, az ágrÓl lehullott egy harmat
csepp s hogy teljes legyen a vasárnap ithitata, a 
kismadár trillába kezdett. 

Jánoska felült. Arra nézett kutatón, hol' a teg
napi ember eltünt. A fű újból talpon állt. Elmult 
a; gyengesége, fogta botját s érezte, hogy szoritá· 
sában újra benne van Istentől kapott ereje. Elin
dult megkeresni a nyájat s az ébredő reggeIbe na
gyot vakkantott Maros, a hű segítőtárs. 

Kereki Gilbor . 

Hirek. 
Lapunk minden ked,'es olvasó jának boldog új 

esztendőt kí\'állunk, 

Mindazoknak a kedves Híveknek, akik enge
met és családornat fölkerestek ünnepi és újévi jó
kívánataikkal, ezúton kivánok és kívánunk mi is 
minden jót, boldogabb és legboldog~bb Ma.gyar Uj
esztendőt a két magyar Hazában. Szeretetteljes üd
vözlettel: J ó;>:an Miklós püspöki vikárius és csa
ládja. 

nADIO KÖZVI!.""l' IT I islent iszteletüllket, Cebr uár 
9-én, d . e. 9 órakor a K oh/i ry-utCl.li tem plom ból. 
Szolgál : Uara blis István . 

• U. F ... X X. 1 . 

1t.inevczése.k: Vitéz Szinte Gábor nyugállomá. 
nyú csendörezredes at.yúnkfiát a kormÁnyzó úr 
őfőméltósága tábornokká nevezte ki. A világhábo_ 
rus hős megél'demclt, elismerő kitünteti!séhez Isten 
áldását kérjük. - Fodor Béla kormányz6sági 
számvcvőSÉ.gi tanácsos atyánkfiát fötanacsossa lep
tették elő. Szeretettel ~öszöntjük az egyházi elet
ben is mindig buzgón munkálkodót a megérdemelt 
elism~rés einyerése alkalmával. 

Lapunk zártakor kaptuk a hírt, hogyelőlépte. 
tésben részesültek budapesti afiai közül: dr. vitéz 
Zsukó Gyula törvényszéki tanacselnökké, Kovács 
Kálmán tallügyi főtanácsos V. fiz. oszt.-ba, dr. vitéz 
Nyiredy Géza valóságos min. o. tanácsossá, Mik6 
Tibor min. elll. s. titkán'á, Pásint Ödön min. elnök. 
ségi min. tan.-á, Csiki László földmivelésügyi mi
nisztériumba beosztott gazd. akad. tanár, főigaz. 
gatóvá, Szentkirályi Andor min. tan.-á és ' dr. vitéz 
Gyulay Tibor a budapesti ker. és iparkamara mi
niszteri biztosává. 

Isten áldását kérjük további munkájukra . 
Dunal)atají Leányegybúzl{özségünkbeu decem

ber 24.-én este 6 órakor tartották meg az immár 
szokásossá vált karácsonyfa ünnepélyt. Rövid isten
tisztelet után egy szép karácsonyi játékot I!dtak elő 
a gyermekek, közöttük a legkisebbek is. A verses 
játékot Kendecsy Pálné írta. és tanította be, ezúttal 
sem sajnálva a fáradtságot, hogy szeretett egyhá
zának szolgálhasson. A leánYegyházk.özség, mint 
sok mást, úgy ezt a karácsony estét is Kendecsyné 
szeretetének köszönheti.. Harminchárom gyermek , , 

, kapott ruhát, negyven cukorcsomagot, a szegenyek 
pénzsegély t és számosan egyéb ajándékot. La~ne: 
Károly budapesti ifia 100.- P-t, dr. Hacker Beláne 
sOproni testvérünk 50.- P-t ajándékoztak erre a 
célra, a budapesti Nőszövetség pénz és egyéb. aj.án
dékokkal járult hozzá <l- karácsony melegebbe tele
Iéhez. 

A füzesgyarmati unitár ius elemi iskola növen· 
dékei gyüjtött pénzükből egy nemzeti zászlót vet
tek a nagyajtai unitárius elemi .iskola ~'es~e:e s. azt 
saját\tezű, örömüket tolmácsolo s~rok ~lsere.tebell 
október hó elején elküldötték aVlsszatert harom
széki faluba hogy hirdesse ott a magyar élet és 
kultúra fels~badulását. A nagyajtai iskolások 
ugyancsak sajátkezű írásukkal tolmácsolták k~s 
magyar szivük érzéseit. Testvéri szeretelÜknek . bl
zonyságaképen karács..onyi pénz és ruhasegelyt 
kiildtek a kis füzesgyarmati unitárius gyer?,~kek 
a kolozsvári menekü ltek részére is. Bi7..onYltekul, 
hogy szeretettel igen sokat lehet elérni, megtartoL
ták a szokásos karácsonyi Onnepélyt is s ez alka· 
lommaI a szegény sorsüaknak meleg ruhákat s 
minden gyermeknek cultor csomagot ajándekozta~ . 
A meghitt, gyel'tyafényes hangulatban szeretettol 
ragyogott minden szem. . ' .. 

Kocsordi eg)'házkömgüllkben a karacson~l un
nepeket nagyszabású vaIJásos esté~lyel 7..árta.k. be 
másodnapj án esle, amikor Nagy San~~r I~l.~~z a 
szeretet építő hatalmáról beszélt prcdlkáclO]aban. 

, 



Lelkesen, mély átérzésscl szavaltak: Jak~b. Olga, 
Varga Ilonkn és Taar János. Lelkész betamt~sában 
énekszámokllt ndt"lk elő: Szabó Irmuska es De
mény Sándor, a lányok I~etszólamú é~ekk~ra ~s a 
l"érfikar. A templomot a hideg ellenere 15 zsufo
lásig megtöltötték a hivek s .1~I~k~n meggazda
godva tavozt.ak az Urnak hDJlekabol. 

Egyototmi istentisdclt':teinl, sorozatában a szol
gálatot jan. 20-án, hétfőn este 8 órakor !,ethő Ist
ván pcsts1.cntlörinci lelké:z, .f:,bruár. 3-a~ e.ste _8 
órakor d,'. Csiki Gábor mlS$ZiOl lelkesz vegzik. 

A Imnicsonyi ünnepcl, Íl r\'ncsorai borát Szilá
gyi Dezső sátoraljaújhelyi borászati felügyelő 
at yánkfia adta. Nemes adománya édesapja emlé
kére történt. Isten it ldAsa legyen az emlékezőn. 

Bő/őnbö l /,iszármawttak megbeszélése. A fel
szabadulás cmlékét Bölönhen is kívánatosnak 'tar
tom valamely formában megörökíteni. Ennek a 
megbeszélése céljából a Bölön községből kiszárma
zott férfiakat és nőket a Missióház üléstennébe 
1941. évi január hó 26-ik napjának (vasárnap) d. 
e. 11 órajárs tisztelettel összehivom. - Személye
sen való It.egjelenés helyett írásban is be lehet je
lenteni a csatlakozást. Kérem az egymással levele
zésben állókat. hogy az összejöveteIre a figyelmet 
minél szélesebb körben felhivni szíveskedjenek. 
Székely test veri üdvözlettel: dr. Tóth György, XL, 
Verpeléti-út 22. sz. 

. Nöszö\'ctségii nk karácson;yi " ásfu 'át december 
15. és 2~-én d. e. rendezte meg saját otthonában. 
Leányegyletüllk szőtteseivel és szép kézimunkával 
csatlakozott a kiá1lításhoz. Iskolás gyermekeink 
részére gyepju mellényeket, keztyűket, sálakat kö
töttünk. hétfői kézimunka délutánjainkon, melyek
nek egyreszét szintén kiállítottuk, masik felét a 
kolozsvári nöszövetségnek jutattuk el novemberben, 
menekült erdélyi testvéreink részére. - Vásárun
kat nagy készülődés előzte meg. Gyermekjátékokat 
készítettünk , babákat öltöztettünk, hogy közönsé
günk hasznos ajándéktárgyakhoz juthasson. Külö· 
nösen kitülltek Törők Magda babái, melyek a ma. 
gyal' népmiívészet szépségeit tárták elénk. Keszi
tőjül, hiüils elismerést érdemel, igazí míívészi mUIl
kajért. Benczédi Sándor "Ióvásárló székelye" na"'y 
sikert aratott. Kiemeljük még Dolányi Benczur Ida 
virágképét, melyet kisorsolunk. A sorszámok árá
ból 1 kg pamut .jut kötött holmikra. szegényeink I'é
szére .. Egyh~i irodánkban lehet még számokat je
~eznl. 1 szam ára 30 fill ér. Kérjük a szíves pár- ' 
toJást. l'Jgyik székely asszony testvérünk korondi 
~~.re~dé~yeit á rulta. miáltal egy kis karácsonyi 
oromhoz Juttattuk hozzátartozóit. Frissítőkkel sü
teménnyel és pogácsával szolgáltunk kedves iáto
?atóinknak. - Örömmel tudatom, hogy a jövő 
evre 100 P érték ü pamutot szereztünk be idei ka. 
rácsonyi vásárunk jövedelme egyrészéből. Hálásan 
köszönjük úgy a vásitrJóknak, mint a nagylelkü 
adományozóknak szíves támogatásaL ReszJetes ka
rácsonyi elszámolásunkban közöljük a vásár részle
tes adatait. 

• 

Uhmmnk eg~' iitt Erdélybe! Az Unitárius Nö
szövetség ismeretterjesztö clöadásokat rendez a 
lelkészi irodában: V .. KOháry-utca 4 .. II. em., d. 
u. 6-kor. l<özremültödnck: Szokolayné Tompa Mitr
ta és Sz. Weres Jolán. 

l. 20-án: Sz. Tompa Márta: Az erdélyi líra 
3zületése. 

1. 27-én: Sz. Tompa Márta: Az erdélyi regény 
kialakulása. 

II. 3-án: Sz. Veres Jolán: Szellemi elet az er
délyi városokban. 

II. 17-én: Sz. Veres Jolán: Az erdélyi falu 
népművészete. 

II: 24-én: Sz. Veres Jolán: Nagy unitáriusok: 
ió erdélyiek. ~ . 

Ma mindnyajan szeretnők megismeri Erdély 
hegyeit, varosait, embereit ... Tegyük ezt egyelőre 
zzellemileg. _. Előadás sorozatunk díjtalan. Köte
lező ruhatár 30 fillér. Jövedelme: a Nőszövetség 

iltal létesitett "dr. Iván LM.zló ifjúsági emlékalap" 
céljait szolgálja. - Az emlékalap célja: hű és önér-, 
zetes unitárius ifjuság nevelése. - Szeretettel hív
juk hittestvéreinket, hogy ·munkánkat teljes meg
értésükkel és szeretetükkel pártolják. Dr . v. Nyi
redy Ge-.tá né. 

Bedő Fel'encné, Szinte Karolina nőtestvérünk 

Fogarason 59 éves korában elhunyt. Felesége volt 
Bedő Ferenc köri felügyelő gondnokunknak, édes· 
anyja Kelemen Imre oklándi lelkész feleségének, 
Bedő Boriskának, ki maga is unitárius teológiát 
végzett. A esalád fájdalmára Isten adjon enyhü
lést. 

If j _ Kovács Károly joghalIgató. Kovács Ká
roly szegedi gondnokunk fia 20 éves korában vá
ratlanul elhúnyl. A család gyászában igaz szívvel 
osztozunk. • 

Nőszövetségünk karácsonyi jótékonyeélú temp
lomi hangversenyét december 7-én tartotta a Ko-, 
háry-utcai templomba n. Imát mondott Barabás Ist
ván lelkész. Buzogány Anna. t iszteletbeli e1nöknő 
megnyitója. után Szirtnő Farkas Irén zongoramű
vésznő ' MendeJsohn: Cappriccioját és Liszt XL Rap
szódiáját adta elő művészi érzékkel és előadói kész
séggel. Szent-I ványi Sándor lelkész szabad előadást 
tartott a "Remény" c. zsebkönY\:J'ől és a megszá1lás 
ideje alatt Kolozsváron alakult irodalmi társaság 
kiadványáról ; a .,Tizenegyek antológiájáról". Haj
du Anna énekesnő magyar szerzők müveibő! adott 
elő igen kellemesen és j& iskolázottsággal. Gitspárik 
Margit tanarnő zongorakisérete mellett. Végül Sz. 
Tompa Márta Nyirő József egy karácsonyi tárgyú 
elbeszélését olvasta fel. A hangverseny jövedelmét 
a karácsonyi szegény-felruh ázásra fordították. 

Az erdélyi melleklil t Benc1'" t esl .. véreknek Bu
karestben elsőra.ngú divatszalónjuk volt. Akár ezen 
a téren, aklir mAs munkatrü leten kenyérkeresethez 
szeretnének jutni. Kérik az unitarius atyafiak tá
mogatását. Mindennemű munkaalkalom közlését 
I.éri a Nii!!zövetség, hogy a nagyszámú álJásta.1an 
menekült testvéren segiteni tudjon. 

U. E. XX. 1. , 
, 



L:lllz,.'Ír la ko r crkezett hir szerin t a püspökvú.
lasdó zsinat fOll'Ó é" :'i.prilis 27-én lesl: Maros,'i.
Slí rhelyen. 

Gönczi Á rpád egri börkereskedő 10 pár apőt 
ajándékozott szegénysorsú iskolás tanulóink részé
rc. A ci pőJ,et fi. Misszió Ház templomába n kará
csony eJsőnapján osztottuk szét. 

A H eltai Gásllá r Bibliakör és lll: Unitárius Egy
házi Zenekar december 26-án d. u. 6 órakor tar totta 
3 Koháry-utcai székház templomában hangverseny
nyel egybekötött biblia magyarázó est jét. Cauders 
"Prelude" -jet játszotta a zenekar kamarazene 
együttese. Tagjai vollak : H . Keltsch.a Nándor, II 

zenekar karmestere, Szent-Iványi Sándorné, Steiner 
Miklósné, NoszJopy Erzsébet, Babicsák Ilonka, Ko
leszár Vilmos, mint vendég és Tarján Ár pád . Józan 
Miklós adventi énekét adta elő Berei Mária, Nagy 
Sándor harmónium kíséretével. Imádkozott J ózan 
Miklós püspöki vikárius, a biblia kör díszelnöke, 
majd Handel "Largo"-ját adta elő a zenekar, a 
hegedüszólót Szent-Iványi Sándorné játszot ta a veh
dég Horváth Ottó harmónium kíséretével. Szent
Ivá nyi Sándor a biblia karácsonyi tör ténetét magya
rázta. Utána Rieger "Ave Maria"-ját csellón adta 
elő Tarján Árpad, Nagy Sándor harmónium k ísé
retével. Dimény Mózes bibliaköri elnök elismerő 

szavai utan Vásárhelyi Sándor dr. Koudela Geza 
"Maqyarok Miatyánkját" énekelte Horváth Ottó 
harmónium kísérete mellett. 

A Heltai Gáspí~r Bibliakör minden hó első csü
tÖr1.ökén bibliamagyarázatot, a harmadik csütörtö
kön pedig lélektani előadásokat tart. Bibliamagya
rázó és előadó Szent-Ivány i Sándor lelkész, v. teol. 
tanár. Az előadások tárgya ·a "szenvedés", célja pe
dig vígasztalás. A szenvedésben van a haladás, a 
nemesedés lehetősége. Ennek megértésére vezetnek 
a tartandó előadások, amelyek legközelebb január 
l6-án, február 6-án es 20-án lesznek. 

Az Unitárius Konfe renciás Tábor az idei téli 
konferenciat február h.ó 1, 2, és 8, 9 napjain tartja 
meg. Az unitárius hitvédelem gondolatával foglal
koznak s az előadókat is azzal a célzattal választot
tuk ki, hogya kérdés a lehetőségek szerint minden 
oldalról megvilágíttassék. Az előadások helye az 

-

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 
Felelös szerkesztő: Szent-Ivényl Séndor 

Felel6s kiadó: Ferencz J6zsef 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, V., Kohéry-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjelenik minden hó 1S-én. 

EIOfizelési díj egy évre 4·- P. 
fl. Iap tulajdonosa a Budapesti Unitárius EgyhAzközseg 

A lap elfogad •• a eI6f1zet6.re kOtelez . 

Istentiszteleti sorrend 1941. f b • r. hóban. 
H O L I \\el)"lk I loI,·l y I 

r---'--cc-c~:c _____ ~"·"·~··'t'"'~·'"'C"~·:~:":·:'·:·:':··~P~' 
A) Templom o kb a n : I 
V., Koháry-utca 4 .... 2 '623 d "S " .e. " lent- lv~nyi S. 
." A 9 • " Barabtis ISlv~n 
. " 2,16 d,e I I Barabás Istvan 
~ M 9.23 " ,. Jótan Miklós 

II, nou h4rH. t IllmlOíl1 2, 16 d e 10 ferenCl JÓlsei 
(RAkos·ulca) I 9,23 _ " dr. Csiki Gi!.bor 
"" 3 este 8 dr. Csiki Gabor 

Bf Körzele kb rm : 
X., Máv.-lelep. Prlt 1~lb,j1 

• • • 
Cl P u rkörnyéken ; 
Csepel 
Templom-u. iskola 

Kispest Hungária-u. isk. 
Peslszenterzsc-bet 
Erzsl'!bet-u. iskola 

Pcslszentlörinc 
Unitárius It mplom 
Rakospalota 
MA V telepi iskola 

Sashalom (nulH íri lit 
D) Vidéken : 

2 du.4. 
16 . " 

9 d.c.11 
2,16 \ d.e.9 

23 l " ~ 
2,9de.l 1 

lfi,23 •• 

Ferencz JÓlsei 
S7.ékely Gyula 

Pethő István 
Pe thő István 

Pethő István 
Pethő István 
PetIlő l~ t ván 

I 
2 
9 

du. 4 Székely Gyula 
~ • Székely Gyu·a , 

Debrecen, ur}it. templom 
Dunapataj 

2 
2, 9 
23 
16 

de. 10 dr. Csiki Gábor 
4',11.11.1 Kereki Gábor 

unitárius templom . . 
Polgárdi unit. templom 

~ • Kereki Gábor 
de. I I Kereki Gábor 

Biblia mogyarózot : 
6. és 20-án este 1 órakor. Szent-Iványi Sándor 

Unitárius Misszió Ház temploma, kezdete d. u. 5 óra 
és minden előadást á hitat vezet be. 9-én d. e . 10-
kor ünnepi istentisztelet, utána társas ebéd a Misz... 
szióház ifjUsági tel·mében· s végül d. u. 5 órakot' 
tartjuk a záró előadást. 

A b uda pesti egyházközség könyvlarából hiány
zik az alábbi évek főtanács! jegyzőkönyve : 1902., 
1915., 1918., 1929. Akinek birtokában nélkülözhetö 
példány van , szíveskedjék költségei megjelölésével 
elküldeni J ózan Miklós püspöki vikárius címére. 

-
UtánaküldéS kizárva! 

Uj eim: • 

Nyomatott Mite Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII., lóuel- u\ca 61. _ Telefon ; 1-392-59. 
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