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ALAPIT OTTA: JÓZAN MI
Istenben való

....
orom.

Alapig c: ZSQlt. XL III . 3-4 .
.. Bocsásd ki a T e világosságodat és a Te igazságodat, hogy azok vczér c!jellek engemet és bé-

vi gyetlek engemet a T e szentséoednek hegyére és
a Te Iw iléJ.;i dba.
H ogy bémetl,Jek az I stennek oltárához, az én
v ilágoss(Í!lomnak, és őröme mne k erős I stenéhez és

dicsér jelek Téged örömmel. oh l sten, én I stenem,"
Nagyérd emű

•

gyülekezet! Istennek hivei! Kedves Magyar Testvéreim!
.....
A földi \'ándonit eg'yes szakaszait az egyes ember életében az évtizedek jelzik. Ezeken. mint
határmesgyéken megállva. v isszatekintünk a Illar megfutott pál yara li halat mondunk az égi Atyá.
nak. a mi kegyelmes, Mes Istenünknek, bogy Illinket mindezideig megsegített. Velünk volt az
öröm o8J)jaiba o es megszentelte aDnak szívet-lelket vidá mító órait és perceit és velünk volt a megpróbáltatás nehéz korszakában, hogy kiemeljen minket a csüggedés és ft r eménytelenség posváIlyaból, amely mar-mur eln yeJéssel fenyegetett. Bizonyára, a kedv ező és k e dvező tlen körülmények
között is Ö iruny ította n mi munká nkat. bogy életüukn ek nlapveM törekvése ne II puszta kenyerkereset legyen, ha nem azoknak az eszmény i céloknak a szolgálata, amelyek az embret. mint Isten
gyermekét. valóban a Teremtés koronájáva. tehetéik, s a mennyei vihigossag jegyében az igazság
baj nokává avnt.hatjlik aktír egy k isded körben, akar pedig az egesz nemzet messze kiható életében
éit történetében. , ,
A földi vándorilt egyes szakaszait a népek és nemzetek életében az évszázadok jelzik. Ezeken, mint h atarmesgyékcn megallva, a történetbüvltr igyek szik beleélni mAglit a leWnt korok
szellemvil ágába !i megaHal,ítja azokat ,a maradandó értékeket. mel yeket az egymás után követk ező nemzedékek a lélek talajaból ki termeltek. Volt id ő amikor a nyers erő uraJkodott s osztogatta széltében-hosszuba n a maga parancsait. feltétlen e~gedehn ességet követelve mindenkitől a
hon határai között. Volt id ő, am ik or az alkot.mányos élet -alaptörvényei egy bölcs kiraly fenköl!
gondolkozása mellett lerak attak s jótékony hatá s ukat mind a mai napig éreztetik a krisztUSI
kereszténység eszmény i oltalma alatt Volt idő, és eppen az idén 700 éve annak, hogy a mon?o}.
tatár düllis szent H azünk földjét bils temetökertté változtatta s csak egy m!isodik honaJaPI~a ~
esodoilatos munkája mentette meg a mag:\'art ebben a Hazaban a végső I)usztuhiswl. . , 'ts volt Ido
- bizonyá ra mind a nnyian emlékezünk még arra _ hogy az összes nemzeti kincsek majdnem
,' eszon d őbe mentek egy Istent, hazát és emberieSséget megtagadó"lelketlen terror hatása alatt. , '
H ála lenen a mindn yájunk sorsa felett híven őrködő isteni Oondviselésnck, az elvetemül tség ma r magtiba n hordta ft Jlus:dulas csiráit. A jobb lelkek imaja meghallgattatott: "az lsten
kiboesatti az Ö világossagat és az Ö igazsagát, hogy uok vezéreljenek minket" ügy az egyes
ember, mint a Haza 68 a Nemzet életében!
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Ezért lihluz és iinueJlel ma húlateJt 8zív\'el ez
II Gyiilekezet 8 veliillk 6K~' iitt áldoznak és ünnepeluek összes lIi\'ei nk a székely falvllkhan, összes
magyar testvéreink II Kiirplítok geri licei II beJiii,
talán még azok is, IIkik csak szíviiknek titkos kamr:ijában áldozhatnAk e TlUII emlékének. Ahiozunk
és iiunepcliink. mert u hosszas megl)róbaltatas
után végre szé l) TUII' virrlult reallk. első mlgy
kir:ilyunk m egdi csőü lt emlékére uz egész. országnak s a veliink eg:riitt élű teshérnépeknek is
nemzeti ünnepe. amelyet fl AIagyar Orszaggyülés
milldket haza, Székesfehcrvúrra kiszIiIIvII, eze lőtt
b:irom evvel, 1935. augusztus l S-liII. u nagy Király
halálának 900-ik c"tordulójan iktatott a 1\!ugyur
Tőrvcnykönyvbe,

MáJ:isan emlitem itt, hog:,!, ezen II fölemelű uktuson én is részt veheitem, sőt annak javaslatbll
hozatnl:it tnlír lL márciu si Nemzeti ün nepnek és
Kossuth Lajos crdcmeillek korábbi tiirvénybe ik·
fahísa alkalmával is Illegsürgetie m. Jliva tkozvlín
arra, hogy tordai dilikkori nyoszoly:im felett ott
díszelgett II Kossuth Lajos kéJH~ mellett Szent
lstvlin kepe is. Ott szívtam magamba. az egyhá~
zias buzgósag mellett I~ törhetetlen OIl1gyar Ilazan"ág- szeIIcOIét. S ez a szellem munkálta bennem
cleitöl fogva a megértést felekezeti viszonylat.ban
a7. összes egybáznkkal. politikai és mrsadaImi tekintetben az tildott Magyar Haza összes alkotó
elemeivel.
•
És e7. ne m is lehet muskcpp. Nem, kivált ma,
amikor összes földi és menllyci értékeink kllckára vannak vetve. amikor világrészek sorsa fordul
Illeg a harci fegyverek mérkőzésén.
~la nemesak vitéz' hOD"édeink küz!lenpk
az
orol'Z stellpék végtclen sivnt::.gan: az egesz orszag
népe csatarendbe von állítva s itt is anllak 11 fe·
gyelclIJnek es kitartásnItk kell nralkodnia a llivatalokban es békés CSllhitli oUllQnokban, a gazda.
sági, a társadalmi, a kultúrái is es szoeiálic; élet
mimlen tereu, umely amott ft vegleges győzelem
biztos zálog:l.
Harcolni fegyver nélkül, tlolgozllj immel·
ámmal - lélek nélkül - nem lehet, Első nagy
királyunk megmutatta, hogy mikeJlpen kell harcolni és mikéPlltm kell dolgo7.lli.
A Ilarci kalandokllOz szokott magyar népet a
keresztség jegyében otlalillitja II békés harlizdába,
hogy a rögök köziiI varázsoljak elii a kincsnél
drágább magyar kenyeret. Lelki vezerekríil is
Io';'Ondoskodik, akik szepszerevel betörjék a po gá ll~'
magyart a Krisztus igajába. A tíz község ;lltal
ellitett közös templom. a jambor hit állOlasa mel·
lett. meggyökereztette a hivők szívébem a lelki
közösség magasztos gondolatid. Gyel)üillk vedclmt\
es biztonsága szintén egycsitette a honroglalók
közvetlen utódait Ilbban a szent elhat:irozásban,
hogya Vérszerzödés kötelmeit az utolsó tételig
megtartsuk. A rovás_ira ... lIem mehet I'eledésb~
Illa SCIII: latln Abccé b etűivel éJ}Jlcn ügy kiitelez,
mint annakidején a lél ek, amely sugallta azt. A
bODszen,ó ösök llogány 8zertartusal keresztény

szellemmel kell kitölteni, hugy II m:lg~' l'r ne.v hire
é~ becsülete ti"zlilll álljon az egész világ eliítt.
Jó flcltl áva l Ulllgn a fejedelem. Inint 81lostoli
kirlily jár cW I, amikor érde meiért el nyeri Ilómá_
böl. a Keresztenyscg fejétől. a mil is meglevő. üsI
fényben tÜntlökli) szent KorOIllI.t.
Ennek a koronának a sorsa is, a századok roIya mán, óppen olYIIn "idtozatos, miut II nemzete:
tle rllgyog!isából II bujdosás kietlen korszakában
sem veszit semmit. Mil is, II maga s~' mboliku s je,.
l entőségövel , el:D' hetartja e hOlluak határai között
a teljes es tökéletes l-Iulllráriát és :m ullk nélleit,
akik között II Gontlvis elü lsten II M:Jgnunak vezető szerellet SZli ut.
l{orIlHill~' zó Urunktól le II
l(lgegyszerúbb Iwl gárig s7.erte II Hazlíban mindenki clvezi ellIlek fi szent köteléknek áldásait s mint
"membrUIII sncrae Co rOJlll e", úgy közeledik hozzá
ezekben az iilUlel) j órlikbllll. hazánk fővarosabnu,
mint egy nemzeti oltlirhoz. ahonnan ll. mult dics(j·
sége és 1\ jelen h eroilW f! kiizdell1le mellett biztat
és lII eg Jl~' lIgtllt milldny:íiullkat egy szebb és jobb
jövü igérete.
Polgári jólétiillkuek és szaballsagullknak, hitbeli vihigoSSligllnkllölk CS történelmi igazságunknnk szent kezességet nyújtó 111\l1adiuma a szent
Koronll. első nngy kirli!ynnk koromíja. Ilmehnek
[énye eg~' kor khir;ulott túl a Kárl)átokon három
tenger kűdbevesztl partjaira.
A Királ~'. mint füplln , joggal kerheti vala
tehát az ö e rüs lsten ét. hogy bocsássa ki az Ö vil:igos!uigát és az Ö igazsagat, hogy azok \'ezéreUék
öt, hogy "áttek infve rOPIIlIlIt helyzetet", azok vi·
gyék be őt lIZ UrulIk szent hegl'ére. az erős IsteIlIlek hajlékába, Ez is azt bizOIl~· itjll. hogy r. István
ne m elcgedeU meg It Iwta lom kiilsl'i tekintélyének
gyakorlás:íval: ő mnga is hiv ő lélek volt, s mint
il yen, elmélyedett az isteni örök igazsng kei'esésében; militI beunebb és bCllnebb kívánkozott,
közvetlen az btennck oltlir/ihoz, az ő vígasságálIak és örömének erl'i" Istenéhez. hog~' dicsérje őt
buzgó szivének és ahízlltos lelktillek teljes ahitahíval. •. llltclmei fili hoz ib'en szeIIcmben tnarut\ ·
btk az utókorra ; feltlírvlI a sok ll~' elvü nemzetnek
eröteljes volt/it. limit később, 1\ reformáeió sz:izadlj ban, a többi felekezet eg~' llJlíst megbecsiilij nemes versenye is iga7.olllllt, 1\ tordai Országgyűlés
aegise :1I11tt.
Kedves Abúmfiail Amit eddig IIIlii orszú;o<;.
nemzeti ülluepiillköu llZ el ső nagy Királyról az
uralkodás szempontjáhól Fejtegettem, ttZt It. szolg:ilat rendjén _ "tinikor IIH\gasab b megbizatáso m
ótll ma először hird etem itt az igét - nlllg amra
nczve is kötelezőnek ismerem el.
Kijelentem, bogy J)ü spöki múködéselllbell h~lI
Imlg:ir és bOlllloJgár, hivő és hívő között :- amJJlt
multam is igllZolja _ nelll fogok kiilönllscget tell'
ni. Uelldre_relliJre mintlcn teli/lomb/III elrebcgcm
II zsoltáríró foh:íszát: ., Urlllll. boeSlísd ki II Te vi bígoss:igotlllt é,. a '1'e igll:t.S:ig~dllt". bog;" It kJ.zös
krisztusi evu ngélium nlll)Jjlín nll\'a. a h.eresztcuy
Szabadság jegyében élvezhessiik 1\ lIIindn Ylíj un-

\:nt boldogító vallásos hitnck ;íhltisait, 8 egyclIlilt
e rőve l lIlunkálhass llk a közjo lótct. flllle l:r tö l egYt'·
te mes An )' a8 zellteg~' h;ízlll!kmtk es edes nHt g~:tI·
!-Inz:inknak felvirligozasn fiiA"g.
Az lIuitárius egyhnz - Dávid F e rCllcccl cs
J/Inos Zs iglllonddal ItZ é len - nbbnn It hires-neves
tört énelmi SZáZlldbnll is erre Wreked eH: oltha ·
tnUlI1! v;igg~' lIl szomjilho:da Itz e r ős I s tennek \ ' jl:igOSSlíglit és igazságM. s hátr:~lI hir(~c He .n .~~ e
relet ItPostol:ínuk ltilckbclllnr~olo, rell s c~'c S l/rc.Jcl :
A Illi Jstcuünk vil:igoss:íg cs ÖbelllHl. sCllllni sö·
t'libeg nincscn!" Ett,,1 az e rkiiies i IIlllgatltrhis t';l,
etti.il fl békes·boldog célkitiizésWI a zót:t is, soha
e Jr~' per cre. el nem térhe tett; lllert :Ikkor önmagat
ht gndt:t. \'olu a meg, CISOI'\'II Sztvlt e~ meg b énitvll
eleterejét.
ViI:igoss:i.g és ignzs ag nélkül nin cs ullit:iriziliUS. 'J'esl.veriseg cs szabads ág nélkül lIiIIcseu
IIcmzeti evangélium. Nekiiuk együHescn kell
"ag)'akoznulIk és felsorakoWllnk nz Urnak szell!
hegycre, az ő hajlekailm: Hmaz erkölcsi magas·
I:drn, mely Istennek oltára, kinek-k in ek a saját
szivébe n. Ide kell járulrlunk vlllamellnyiünknck
ha azt nknrjuk, hogy az id vesség romolhatatlan
jllraihall részesü lve. mélióké)l)len tli<.-siiithess iik
az örökke\'aló Jstent, közös lIIe llllyei étles Ah'itnkat. lelki örömiinknek és mellJlye i ,' igass agnnkliak
erős lstelle t.
Magyar vagy! Lel,U' bii szke reli és hozd nwg
IlZ Iildozatot magyars ágodért It békés mühel.vl.!f'!1
cs a hllremezőll eg:rarallL
Keresztény v:. gyl;! Légy Jl/ilás érte II nag',r Kil'aIYlHlk, hog~' lIZ ő nyomdokain haladva. 3- nél)f~k
tengeré be ll el nem Illeriiltüllk, mint ann yi Ifi,i s,
a ki esuk II. s aját erejében bizakodott. Legy b ii bís.
lIt ert Ö Illa is országot es egyházat épít az egYIniis t
mcgértö szivekben és lelkekben!
Unititrius ,' agy! L égy nlázatos hitvallója tiL
örökké való krisztu si igazsli goknak, amelye k után
é" sz:izatlok során nem hiába chezt.él es ncm hhi ba
szomjúhozhil, mcrt lia v:ig:y;ul I)en ső cS lIIél ys~ ges
lelki szükség volt, crezncd kellett, hog ~' a mi egy!'zerü hitii nk kielégített és soha sem .jutott ell entétbe it. saját lelldismeretedflel. Hitbf'li lIl e g~: y őúi
tiesed legyen továbbra is szilárd , megiJlgathatll tlan, hogy II. jelenvalo idök llclu!z Il róbáit hősie sen
kiá ll va, egy ik llemzellék a · m:isiknak a/lja at _
Szent Ish-:in pahis tján:'tk :iltlott vIitieime ala tt ._
csorbítatla n örökségünket: II hithü séget cs a haza·
fiSlíA'ot ..• Amen.

•

}<}I.t a beszócl.et a kOlozsni,'j t emp lomban m Olldoita ől J ózll n Mi kló:s píhipük, s 01, volt Kol o?,.,!vá.1"Ol! el1;ő szószéki beszede. m d ~'6t egyhú?,föi 1I1 inőscg-óbclI mondott e.l. Az ii ll lll']Jé l)'cs nlklllom ból
az ősi unitárius t01l1plOlll szó>!zókót virúgokkal

liV<l'ltck körii.I. Megjelcnt az is l{,lI l i>!z.lclctcn FÓ:SlírhelYi J <ínoll rMOrJnÍltus pii"pök. il mcgye. küldöttSi:gilcg ki:pviscltcttc IIIngút dítlnoki eaál Elemér
a.lisPún vezetésével. Kolo?-svúl' "úroSűllak képvi-

Sl'lctcbcu Se(les/Já,·y T?ikto/' Innúc-<;nok és d r.
S ZC ll l - l oth ,y i Á rpát' árvtL.. zcki lill lök jckntek. meg.
A l"I:mdó,·rőkflpi t ú n ygÍlgot 1'6' " I'clldórkfiJlitúny
kÓ])"Í',cltc, küldöttséggel klÍ lw iseltctték Illaguk at
II kolozsvúl'i kalollui hutósi!gok is. Hó",zlvettek a
történe lmi. jolcll tö.ségü i~tC llli sztc l e.tclI az uni ti,I'ius cgyhllz egyházi és "il{lgi V(l'lctÖi.
Dólelö tt t.íz órakor már 7.s li folúli ig megtcIt ti
101 l1 plom . Fel,ha.lIgzott az orgOIlHSZó, IIIcly ne.k cl~ö
a kkor dja i mellett J ózan lII ikló:s püspök. tlugy pal)i
kisón~ttel bevonult l.L lemplomba. A püspök jobboldahi n dl'. V al'y(I !Jél" lI y ugal ma7.0tt piispök. ba l.
oltla 11111 pedig UnllőíJsy Iúi/'o l y kol01..svári tiSz.telc t.
beli espcl'es ha ladt. A templo m bcjitrntúuú l P6llfy
L á.<{zlú kolomyál'i ~' h ázkö7.segi fögonduok lidvözölte. az egyh ázföL
A gyülekezeli é lJek után J ózalJ Mi klós püspök
foilll<:mt It szószékre és imújilbull úldúst. kér l II
korlllil tlyzór ll, a h,Hls01'egre, a kO l"luányzatra, al.
c'lol'éves hn.tál'r a, ,tZ eg yházi és ,' ilúgi inwzmé.
Ilyoltro n ZOll II na.pon, a nli,kol' Erdély fö ldjén elö.
ször iillll opolj ük illeg szabadon I s tván kil'á ly névü UJl ep ét.

A püspök imája után dl'. N ll !J.lJI/é Ormössy
M afll/a egyházi énekeket a doLt el ő.
:Mély á h,iL'lttal hallgatta m eg a templomi g~ii 10kC't.ct J ózan Miklós egy házi beszédet, mely után
megható SZ1LYa kkal m ondott zúróimitt, m ajd az
ü n nep i is ten tisztolet a Him llusz elélloklésévcl befejfYt.ő d öt.t.

A negyven éves budapesti
Dávid Ferenc Egylet jubileumi
díszülése
190J /!lY.cptcmber l -én. vilSlÍ rn ap, B udape;;tell,
II K oháry-u tcai tem plomban alakult meg a Dúvid
F Cl'euc Egy le!. Ah egy le t Ulegulapítását 11111-0111
lolke;:: lI11i tá l'i us vezető mn ből' inclí tvim yoztll: Pel"
('zelné l{ozmn F lóra. O nnős.nJ Alild6s éli J 6zan
JlI ikfJs, lI kik köúil n negyYollóves j ubileumi for(htl ót eiillk J 6zan M ikl6s é r te meg. Az alaku ló köz·
gyülésoll je lc n volt ar. angol 1I 1l itáriusság kép"j·
selöjc is. Miss L. T agart személyében.
.'\. lIegy"c u esztendős mult eredményeit. lanka(hdlan cgyhilztá,·sada lm.i llleguyili~t kozása i t bór~
Daniel Gábor (lr. elnök mólhltja majd a z ünnepl
d ío;zülóseu. melyen fő ti sz te l endő J ózan i.lI iklóli
u nitúriU3 p iispök , az. eg ylet (U..ze!lIöko fog e l nő
kö'JlIi.
Az ünnepi dís~ü lésro meghívták a koloz.s"ilri
kÜ'l.ponti D ávid F erenc EgyJetet. molynek kik,ii ldült képv iscl ője ü avö zl ő beszédet fog moadullI.
A'l, ii nllepi dÍsz,ül cs L a'" Unitúrius },[issúó H:íz
te mpl omítbnn. 1941. októbor hó 3-án. pélLtckcll del utá n lj óI'aker tart já k. A r é6z1etcs miisort az egylet vezetősége. a napokba n kiildi szót.
( }t'. J .)
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Izent Magyarkút....
Ugy törl.ént a dolog, gyerekek, hogy a ugusztus második J't.llÓOOn .kijöttem Magyar.k úl.ra. Nem
el öszőr, hiszen tudjátok: jártunk itt máskor is, dc
mindig többoomugullkkal. úgy-e' Konfere nciás
'l'áborral, gyormak-Jlyaralókkal, miisokkal, de
Ul~lldig többcdmugunkkul. 19y, magullyostLU, ket-

tesben, most tnlúlkozt mu el őszö r Magyarkúttal.
Al olHlhatom nc.kwk, külö nös találkozás volt. Olyanforma, mint um ikor a katonáéknál megismert hadn/lgy úrra l egyslerra szem bcLahUkozun.k a körúton _ civilben. Ö is ci vilben! Hiszen jó, jó, - így
is ügyC6 om ber a hadna"gy úr, keméuy, jóvágású
férfiú, jól öWjzött, sőt elegáns, minden. amit csak
akartok, do - civilben. Nemcsak az egyenruha.
hiányúk róla, Jlemcsak II derékszíj, a kard, a rag~·ogó arunycsill,ug és II het-ykén Í(~lrecsapott
tisztisapka, - h iáuyzik róla 'a katonaság. s amit
cz :1 fogalom jeJent:
uz együtt.munkáló férfiakarat bu.zafiulS és hő s i szine.
Hát, gyerekek, ilyenformán óreztem magamat
most, ho.!.'1' Magyalikútnt így "civi lben" láttam
viszont. Magyarkút /Szép így is. Levegője egy-szerre megdagasztja a. keble t, hatalmas lomberdeje
Jlleseo~zág
hangulatába ringatja az embert,
anllnt a meg-mcglendülő ..szél ritmusára ti tokzatos rengósii tó.nebn kezd. Messziről h ivogat a
székelykapu s amint bolépünk rajta. Bundás kutya -8 a két cica szalad elénk. Minden olyan, mint
egy bÓIlllPJ)al ezelőtt, amikor móg együtt voltunk
kint. Emlékeztek' Hanem azórt az a "minden
olyan" mégsem egészen olyan, gyerekek. Valami
azért hiúnyzik innen. Mint arról a hadnagy úrról,
akivel a körúton találkoztunk - civi lben. Magyarkút is ilyen civilben j á ró hadnagy ú r most, gyerekok. Hiányzik róla, hiányzik belőlo . . . bizony
ti hiányoz tok, gyerekek.
Mort az ember belép a székely k apun s akármilyen vidám farkcsóválgatással és furcsa bakugrásokkal köszöntsön is Bundás és a két cica.
azórt úgy VÚl"llá az ember, bogy az út k ét oldalán felállottsoraitokbó l fc.\zendüljöll a megszokott:
"I.s-tell hOz-ta!" A'l<utÚll tovább megyünk, s az árva. csupasz zászlórúd eltiLt megállva, töprengoni
kezdünk. felhúzzuk-o így a zászlót nélkületek, gyerekek '
A kert tisztu, Berta bácsi olyan rendben tartja, hogy -sok szoba megixigyelhetné az állapotát,
- és scmki som lép a. fűre! A hálók ajtajai zárva
s csak runikor po:krócórt megyek, l átom: milyen
rend vuu itt is. A ])a.dló olyan tiszta,. hogy onnél
azt~n még Gyuri lOem tudná tisztáhbra seperni.
I~~d.~g há.t ö csak tudott. úgy-o gyerekek' ... (külonosen. ha ,.Polip" barútun.k nógaU.n közbenI)
A hlÍ.rm rur szoba üvegajtajlÍ)t út is fénylik a
makulil.lIanul fehór padló. Kint.az ajtó előtt azonban furosn nyomokra bukk/Ill m: emher. Madúruyomok ra. mondjuk Illeg tisztán. Felnézek, s akkor jut eszembe IlZ erosz liJatt fészkelő fecskccsalúd. H anem, hog)' megnőtt.ek 1\ kiesik, gyerekek!
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A két szü lő Rlig-a.\ig nagyobb Ul.á r, mint II fiata.lok. Már együtt tartanak repülö-gyakorlatot. Ott
eikkázna.k II tolop felett. merészen, vidám csiv iteléssei, pompás ívolésscl. Do úgy lá tszik, itt is úgy
vau az, mint az ombereknél: amig ennyi meg enyu yi órát a levegőben nem töltött II tanuló, addig
nem engedik. önállóun repülni. Ugy látszik. az ifjú fecskéknek még nincs ki a mcgkh' ánl "repülő
óra" számu k, mert tizülci.k ott ciKúznak. velük s
hangos 5zavukból liltom, most is tUllít.gatják öket.
EgyszerI"o hazatérnek. szülők és fiatalok
együtt, egyik u másik utÚll. merés'L. íveléssel a parányi fészekbe. Uilld Ul. öten. S belefórnek. Söt:
megférnek. Egymással, tudniillik. Olyan békességben h el yezkednek el . hogy azt filmro lehetne
vOIlni, filmro kellene vouni s a - mondjuk - I-os
szoba lakói előtt s oks zor, do sokszor levetíteni.
(Do úgy, hogy alI-os szoba. is lássa!) S gyerekek,
akármilyon szorosan van nak is öten II kis fészekben, 11 tisztaságra nagyon ügyelnek ám! Madárnyomokat Ját.hn.ttok II fészek alatt. de csak ott.
Bent a fészekbcn nom, Soha!
A négyesbo is benézek. Könnyen, hiszen üveg
az ajtaja. Szemben az ab lak már ismét Ól). R emelem éppen olyan ép
most már az :E;ya kal·ja
is, hiszen együtt sebesült meg mind a kettő. Az
ablak alatt hatalmas barna szekrény-láda. Vadonatúj! Jó mély. öblös. Me nnyi minden beleférhet!
Ugy hallom, Mária nén iék esináltaUák, a L eányegylet. Mi lyen jó lesz a jövő nyáron, nem kell a
ruháitokat szerteszet aggatJli fe l: ágyak szőlére,
mestergereudú.r1.l, mcnllyezotbe vert szegre. Hogy
így kevesebb romantika lesz a szobában' K evesebb búvóhely' K evesebb ok a nézeteltéresre1 Ne
higgyétek, gyerekek. Ahogy cn titeket ismerlek,
találtok ti a régiek helyett új uUí::almakat. Ha
nem mellue, fordulja.tok bizn lommal valamel yik
"Korelú"-h oz, majd kisegítenek ta.náecsal.
Amint a:l.onbn n visszafordulok a IV-cs ajtajától. tekintetem a kót szoborra esik. Mintha valami ideg.cn, eddig nelH látott ki fejezést láblák lL
kőareGkon! Vagy esak 111. okozná, hogy most m egy
le fi na.p és őszes árnyókok bujkálnak e lő a fák
közül1 Leh et. A változúst azolfbun kétségtelenül
látom. D ávid Ferene mintJw jobba.n felhú1. ná kissé a szemöldökét, Szentabl·uhámi Mihály ped.ig tl.
szokottnál is hutározottrtbban lógatja lefelé a bnjsza két szárát. S akármi legyek. II szájuk is megmozdu l, múr hallom is u. hungjuka.t. azt kérdezik:
_ H ol v(lmwk n gyerekek.f !

Megborumgok k issé, hi sum mégsem nllnd~ll
napi dolog az. hog)' valuki kőszobrokat halljon
beszélni, _ t\1.tÍln meg 11 mindig hideg alkolJyat
most küJönösen zord, c"'iontot bon..ollgat6 hideggel s1..akad rám mindenfe l ől. A kőpiiSJlö.~ök, úgy
Játszik. csak a hi deg erooményé.nek t~lJ" tJ1Lk ozt a
bOI":t..ongást. mert Dávi d Fru·cllc szoborajka íg~' beszél hOzzám:
_ Fázol, fimll? Pedi" C8(1" mosl jölfél. S lIem-

sokúra elméssz haza. Llitod, mi itt aUul/k efJész
éven át. iJlil/den eslc. Összel is. Télen is! Mindig!! vosú a foulllat 6s bOll)'olítja to\·{t.bb. M($t is lllegszólalt s Mende!:!. de órtékiiktől siliyos l<ul.Vakkal
n/iért áll/mk iU l kért, hogy wnikor csak kij(j/~ ker.dctt beszélni:
nek (, gyermekek. iU /afálj(wak. Bgész évben, anyn!}i lIuIlapon út ér minket esö, "ó, szél, lüzö nap
- Érdemel/W" felül ml'fJbecsiii/. ClIfJen, CI
I ._
vfilfakozva. lU i mégis S,úvesen válla/juk mi/ul a
k.~r. A z/. Ill/útjá/,' r61am, hogy én volt<Hn (IZ :':~I ~_
J2 hónapot azért (I kett6erl, amikor itt vanIlak lt
nll.~ok szeme .szÍ-ve ~s IIZlíju. Heit j6, én e mefJu.~:.
lelleltf:, ellen ncm /lltulwzoYll. Nem /i./takozollt
JJyel'luekek. Mert mniut Ut jál~Zllll(tk rL /,ala,pzal om körül, egyiJv.'II/a~ik csak fehl6z rám, s eszéúe mert arra uomlolok: hál/ut valllkil/e l,; eszéb "t"
ko,l"IClJerelne'
"
k a következménye ilJ. H
0 ;/11
enne'
jutok. fúzéúe ju/.ok, lIoOY én vagyok uz II valaki,
""//"k
/
'
ogy
I ll(/ nu
I. ', Hl en, eflY ember, lehet/em azunitcíriit.
IIkh'61 hi.ttan órúl' lal/I/.U, de akit a szürke, egyxolmak egyszerre
IIzeme is ' szíve i, , Q
forma úetíikb61 11em tudott egészen ell,épzefni. S
'
IS, _
kk
a . 'or lalcm a Illa t nemzcdekhez i.~ illik II0l1Y I
IIlOst megldt. luY, kőal(lkúal/. Ami lIt i(lefurautak.
'II'
,.,HI
Nem" vOllúsa.imat lJ/.ja meg, de nem is cz a fon- num o /(/rom nem is, /eulI/áub eg!) {~ három köz",
lenni 1!1"óÚáljo~l (IZ H'IIildriUlJok $z(lmú/,(/. V ilcí[J~
fo ~. A1míuy sem lIIa_
Taclt utál/um kép, jól tlUlollh
IJ fII~ fe/eztem kl 'l//aU(lIIIal'l [ lJ/Cn mds és mds tefl el s csak a fes/ők, szoúniszok képzelete ali nekem ar.~é~et ad?1f 1nimlen embernek, de elvárja, hotlg
cot. Külü"úöző arcokut, mert mil/denik saját el1)j.~I~de1Ih ~t 1)to!Ja le!IC/Il ,Jgéllek IIwg{elelőe-n 1IIWI"'épze/ése I!!zerint "örökit meg", kénye-kedve szekaiN oz 6 országának eljöve/elé/, a mi ese/ülikri/II. De ezt már megszoktam. Ugyaníuy bdl/tak
ben: az unitárius euyház jCtv<Ít. VO/l, 0/,';' lt I!!zemé.
/'e/em II törtéllészek, ru: 'i rÓk. Nent akwlt még ketve l haszlldllwt egyházál/ak: olvasni, ind, rajzol,a
tő, flki egyform<Í1t dbrázoU vol'lIa.
Pediu nekik
f CI!! /eni tud. Tegye hál , de ÚfJY, hogy WHwk euy:
kÖllllyeúú volt ri l[oluuk. frásaimból sok lIwgmaluíza is hasznúl fál!!sa. A mal!!ik (/ szivével dl/lwt
radt. Mindegy . Meu szokta m. Nem bánt. Sol : ör'I.'OflÚSlt üflye mellé: lelke~'edhelik és lelkesíthet .
vendek, hogy igy vall. Mert belőlem 1/em is az a
álmodozhat és cselekedIlet, szere/e/el kereshet és
lontos. ami arevolIás. kiifdisz. törtéllelmi réSzlet.
sze retelet adIllIt, IlU II sziv be'me a lényeo. S (/huiBennem CSltpún csak euy a fOlltOS. az hogy volh"l oly(m il!!, aki.!ICk II lizájá f, a beszédet áldot/(t
Iam, H OflY dtem, kiizdöt.le·,n az iuazsár/ért és megm.eg a Mindenha/.ó: beszéljen hdl az -ilyell, hirdel!!'
h(tl/am az iuazságért - l sten lábainál. Ezt rt tényt
sc az ő vallását szószék"öl es IlÍrsaslígúa1!, úrmÍ-lIem tudia ellwllgal,ni. a törtenefíró, nem tudja
lok közt él!! ismeretlen körben , alkalmas és alkal1IleumásUani a ndivés2. Ez me!11narad!
mathil! 'időúen egy(wánf" mert iUY rel/delte ezt ( t
- Azért örvendek., hooy tala11zat.ommí{ játszó
mi Unmk, rt .Jéz/ls K ril!lZtus. Ki-ki a Jlll/ga tehe/gyermekek "/Iélta-'mH/a észrevesznek s 11em rlZ arSéf/C szerint. Ezért dl/ok iU esőben, hóball, 11Opoll.
comat vel!!zik észre. Ha/ICm ?Ilagamat. Azt. hogy
Nem dfszlIek, 1iel1t szélfogó1wk, ·ncm. szef/ele t kőllel,:,
v agyok. Vagyok. mert vo ltam. Nem 1ltint hitt(mhallem péld<Ínak dllítolfak i(le. Nos, hd! ez (IZ én
lecke. nem núnt törtélIeimi adat. hal/em mint éló
példám; lia b/. egy ember, lehef/eln 1niml a hd rom ,
emúer. Aki épp úgy. éltem valamikor, nttnf a/togy
- li, ma; 1l1l.itáriUl!!ok, li is Ich ef/ek leglllább ef/Y
ök él1lCk 1II-a, épl11t9Y v o/l.ak v ágyaült, 1/Upsugaa !tárom közül.
ras napjaim.• szép reményséuei1i" miut neki.k. De
én mindezt leláldoztam az igazságért. S mert fU
Hát így valahogy bCi'zóltek It szobrok. gyero·
'iga,zsáoért lildoztam lel, tulajdonképpen érettük
kek. S l1mint szavnikOIl clgonuolkozuull. hirtGlcll
áldozfa1Jl fel. M ert az igazságért l/Urcol1l i mittdig
nagyon elszégyel1em lllngilmnl. M ert eszembe jummyit jelel/t. nlint II bOldogabb jövel/elő. a tükélott, bogy szolgálat911 kh' üli hnunngy ilrunk nele/ellebb élet titiait egyengetni _ utódait//,; előtt.
v(Yllleill lH ngYllrkutal, "mikor így mugúnYOSRn
tlllálkoztam \·elc. P edig ig/tzúll ncm !lZ. MagyllrAmikor ezeket ali utolsó sw,yukat mondta, hirkút mind ig szolgúlalbllll Y llU. A ket :szaboI" a kötelen tűző fény- nyaláb villant m eg a hom loka köpii.spökök sohasem lIlennok sznbadságru. Á11111lriil, olyanná lelt a kőpü-s pök fejo. miut uhogy a
dóall van unk. S már illcglcwé.s iik is szolgúlat-. Vé·
S7.Cllteket swkták úbrúr-olni: di cs fénn yel a homgig az úton. kirlÍudulók ezrei vonulnak végig.
lokuk körül. 'l'aThu a lemenő nap búcsúzó sng"UJ'R
~fiu d enkinck feltiinik It telep, feltünnek II szobrok.
kukkantott ki hirtelen a felhök mögül , tuhl.ll a
Megkénlezik: kiú ez uo telep. kiket Úbrázolna.k
Swmem kÍlprár-ott csupá ll' Nem tudom. do II diesezek a szobrok' Aztím elolvllssák u. fclídlSl. megfényt Diwid Fereuc fejo körül láttam. ILlln y i bij egyz ik IL 6zoborlllnkokal. - tltuultak va lrunit róZOU)'os.
lUHk. S .Mugyarkút e lmól is lölJbct tesz, Mindig
Amint azon,,'l)uu Dávid Fel'enc elhallgatott.
egYszerre a mÍlsik szobor fe ló fonlult II figyel - szolgúlatlJHII \'all s vlÍ.rj" az uuitárius veudégeket.
FeluőUok ct is. do fő l eg II fiatalságot. lL gyermcmem. ·Szontábrahámi a maga súlyos nyugodtságá.vaI hn!lgatoll. milld mastIIllúig, Nagy ember k ckGL l'iteket. VÚI', llOgy eszetekbe jnttll.s~l : /111"0'
volt S1..entúbrahámi 1I1ihály (; nagyságát semill i ősök utódai, lHlgy eszmók őrö k(isei vllgywk. be·
sem b i1..on)-ítja jobba n. mint hogy fel tudta is mer· csüljétek meg az ősüket, el ne her dá)jútok /IZ
örökséget!
ni a nálu it.! nagyobbat. Amikor Dávid E\m}]lc beHát ezt ir.eui MlIgYllrkM, gyerekek. Rcm é lom.
szól, S1..entú.brahámi hallgat. Csak akkor szólal
em lékezni fogtok Ilr. üzench·e. L cgalú bb i,; jÖ\' ó
lOeg, amikor D áv id elhallgatott. Ott az.után fel-
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Il)'[lrig. a mlkor maj(l ti Illngntok mon dh atjátok cl
a ,,{daszt.
li kóL kópüspök cJőlt Szellt·Ivally i Sándor,
Ht üzene m meg azt is. gye rekek, hogy a pá·
!3'lízat e redlllcnyct csak a jövií s zamban tudjnk
közreadni. Ncmelyik olyan kcsiín kiiltlöUe be Il;i·
h ':lzat:ít .8 a késést ol yan jól "kimagYllr:izta", hogy
a' lli rálllUa l IIIcg nem készülhe ttiink e l. l <'i gyelJé.
tek tehát n jövii h ÓDllp'i számot!

Székelyföldi párciálisok. II.
A háromszéki egyhózkör közgyűlése
A bécsi döntés kö\'ctkeztóben az e r délyi városi uuitárius gyülekczetek lélckszámb nn bs erő,
bClII meggyal'a,p odtak. A hazntért déle..rdélyi rész
og'yik fontos végvar i gócponUa Sepsiszcu tgyörgr.
Iclkés7-C dr, J(ovác::; L ajos, EU lIck 11 gylilc.kezei uck
inmhlÍzábllll ta1'totta ~\'i rendel; kőz,gyiílooét a. há,
rOlllszóki egyházkör üuguSl.tus 6-ilii,
Az e lnöki m egn y itó,
Cál Mózes sepsiszenlk irúly i lelkész. kÖl.iigyigl.ll.gató i mája utan dr, Szen/-J vclllyi Git.bor, az
cgrhill.kör felügyelő goudno.kn ta r totta meg gondolatokban gazdag, egész. eg~'háú é letünk mcgllyilalkol.Úsait úUekintő, s a jövő tilvhünit felt.<Író
chlöki llIeguyitóját. H aiiu 'ozott lUlllgOII szögeú Ic.
hogy IIZ egyluízkör a bécsi döntésse l meg\'oIJt hll~
tárO!l túlmanHlt elnöktúniiLt, l(o'v dcs Lajos bras~
só i lelkósz, egyh á:tJköri esperesI. mR is esperesé~
llck tekinti. A felekezeti iskolák szerepet és mai
jeleulőségót emeli ki még bcsz.6do során, melyek
il multban nehéz kö r ülmények kÖ7.ött magya r feladatot wljesítettck, s melyekrc ma az unitárius
rcladalok teljesítése \'ár: az uj, öntud atos unitáI'ius nemzcdék nevel őse te l'éu, JU\'1ü>lulára al. egy·
házkör tIL\"iratilag üdvözli J(ml)l ~[iklos PÜii PÖköt és dr , Ge/ei J óz.sef főgo ll dllokol. l st.en áldúsÍIt
kérve munkáju k ra,
Ros/ds D ónes seps ikúlno.ki lelké6~ esper eshelyettes óvi beszúmolójábnll l'ltmutat alTa, h ogy
az egyhilzkör gyülekezetei köúi! B mssó és B uka.rest tídmllradlak II halál'oll, .A ha7,ulért gyülcke7.etck lólcks7iu na: 6179, Al. év I'ol~·amún 163 úttéró\'el s~..cmben ~ 6 lélek \'eszloseg mutatkozott a
kitórők között, A h i\'ek ú ldoznlk6szósóge szeIJen
megnyi latkozott: 8636.50 lJengől adakozt ak az
egyes g~' üle.kezetek be.n,
A kÖ7,gyíilÓS örömmc.l vcsú tudomÍlsul clr, P erC/IC!!!} Gha tlb, fögolltlnol, i:l\'a ly lett 10,000 lejes
egyhú~,köI'i cól k iiüzóselwt elömo7.dító alapítvúllyilnak főhut.ósÍtgi meg'C)'ö.-;itésól.
Az erdcl)'i felekezeti oktnttis nemzeti és
egy htizi jelellWségc,
A ;;.:r.okíH:iOS é\' j jelentések SOl'án IIlZ előadók ós
fels7,ól ll lók rószlelesebben II felekezeti iskolák
fellll tll l'tás úllak uehó7. kcnlcsé\'el fOJdnlk07.lak, Az
cg)'hil7.kör ttirüleiéll BŐ/Öli, Nfl.fJ.llfljlu, ..hkos, Kij-
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~'Ö,~, SCP8ikűröspalak egyhÍlzköz.ségekbcn müköd_
tek l'el eke7-ct.i iskolák a romáll megsz:il1~ alatt.

egy ki\'ótelóvel mindenütt több lallerö\'el. Az eluöldö fclügye lö főgolldllok telje s hat.ározottsag_
gal foglaJ állást II felekezc t i iskolák további
fcnntartása mellett. A felmel'ülL Itchózsegek csak
Ítimeneti je.l eutőstÍgűek , s azok uliatt !Icm swbad
elcsüggcd uünk, A tupui;ztali sel'elmeket. az. egy,
hút;],ö l' át.iratba.n közli a VÚl' lJl cgyc köziga ~.gatási
bizotLloítgit\'a.I, kórvo ~Ie'.ok ol'voslús.'tt, Az anyagi
ké.nlések l'clldw.éshe I'ellüvj a egyházi I'őhatósú 
gun.k figyulmét. B enn/ek, Gid.lOI' kökösi, VégI!
Ucujámin i~rkosi L'S Tuar Géza uagyajtai lelké·
szek keméuy szavakknl méllutják a felekezeti iskola Clldig \,(lgzelt luwlkújáullk crtékeit, S rú-llllltatlluk Ilna, hogy a.z eddigi mugyl.lr munk<L mclIcU. lila. Illiut az unitárius hithűség cs öntudat
n e\'olői örállOlUlIsai fogják h i \'atilsuk~Jt t eljesíwui.
Javas latok. vál aszt;ísok,
AI'. E, K , 'I'n u úcs által vóleményezcsl'e le lett
javllslatok 'k öl.ül a közgyiilés módooítÍlssal elfogadja c/r, T úth György eg)' huú tauácsosnak a.
tisz.teletucli úllúsokl'a \'oJlatkozó indít.ványát. C.Iveli azon h<W a három főgouunoki illlás és a budapesti I)iispöki me.g>bízoit szervezésé re \'onatkozókat. Lörinczi László lelkooz vallúslauitúsi tanten'
útdolgozúsára vonatkozó javaslatát némi módos ílással elfogadasra ajánlja,
A "ú1asz.tások sonÍJ.) betöltöttók a megiil'esed ett bizot.t.sitgi és b írósúgi Illgsúgokat és az egybúzkör joglunúcsosá.nak d l' , f(ovcícs Sándor seps is7..entgyöl'gy i iigyveuet dlasztoltlik meg,
Barabás Béla sze,ntivúlIlubol'l'uld le lkész janlslatál'u II kőzgyűl&:i kóri, hogy :1 föhalósag eszkö·
zölje ki a lelkészek kongrua utalását \"ÍssZ<lmenöIcgOSQIl 1941, januÍlr l ,től.
Istentiszte le t.
A közgyűléssel k.'lllcsolatbau tartott isteulis7.r
teleie.n 'J'aar Géza nagyajtai lelkész lartott nag)'vonll lú, J,idolgozásábull és clŐ a dfu.;úban egY:lránt.
ÚtlUg01 L felüle m elkedő el;yhúzi beszédet, mely
szí \'et· lelket gyÖJlyöl'ködtc.tet.t.
A k özgyű l é:> megemlóke zett Lőn ÖdÖll bölöni
lelkész 40 éves és Taor Géza Illlgra.jtai lelkésI'. 30
éves swlgalati ód"ordulójill'ól.
A köri UnHári'lIS Nűszül 'e tség szépsl.Úmú réSzl YCVŐ jelellléti:bcu, Tuar Gezilllé elllökletc allltl
ugyanuzon a lillJJon tnl'toilll cd ,'cJHles gyíílósót,
A háromszéki végc.keu élő uni tit!'iusság cs,.~'
OSz.loll,dei S(1l'(!gsze.m~e.-jo k.itllrl6, igazi u n iUlrius
mU llkúl'ó l t.ett ta uu bizon ystlgOt.
ll~ere nez Józsel',

Az éllekeskö11JJl) kia(/dslI, E, K, 'l'an/les e.lha tá rozta, hogy az énekeskönyve! iijból kindjll, de c,m k
oly 1:17..lImban, lImi két es ztendő nlnil elfog y , Bzlllalt n:r. i dő nJatt II sziiki;;(.ges jn\'ÍlúsoknL útainki·
tllsokat mcgteszi II úgy fogjll kiud.ui.

Nemes tett, me ly a magyar
...
lovat munkálja.

..

ol'sr..líggy iílési kcw
\ L'iclö cUHÜlitozlll, hogy húrom tőr..sgyökcJ'cs !szókely fiúll<lk H udapc"ton v;l ló lHllulúsát e lősegíti
117.1111/11. hogy 11 Turul áHal IIl,lpílolt nólYRi-kol légi uml.wn (BudIIpest. I V., K irúlyi Plll -utcll 12.) ~t
llJkú-i, fütés. \'iJit:,dtii .. fi,. reggeli költségeit fedezi.
h:l"Qnta 20 Iwngöf fize L hogy ebhől 11 mcnwu
ebédjét fcdcl,!los;:e. megfizeti IlIkóhc lyclöl B u d n~
p(l..~lig és év végéu B udapestről visszl\ vllló u(azit,.idlOi\ sziiksc.gcs l da,!'a\) Ilr. osztid,V"] g,\'or<:lvonati
VajJl(1 GdlJQr ilY.

Ő I'IlUgy,

,j<-gyct.

Elhatározta. hogya fiatalemucrcknck gondj út
fogja "isetni BudllPcstcn s reméli. hog~' esetleg
IIlÚS jószÍ\'ű ('mbel'ck tinllogatÍlst.nll még más .;c-

g ítscgbon is tudja öket. részesíteni.
A Bólyai-kollégium kÖi',VeU cll iH II kü~.ponti
cgrotom mellett fok szik s kimondoUnn lllHgynr
pllra~zt;yel'mckek otthona. A kollégiumban köteles
illgyenos nyel"oktalúR fol~'ik. K ötelez.ő egy modern és cgy Ilcmzetisógi Ilyelvnek alaIIllIása.
Az áldozatot hozó Vajna Gábor kcpviselö afia
II luhom ifjú közli! cg~-ct a kolozsval'i unitárius
kollégiumból BlId (lJ)cstn~ m cr!Cndök köúil kívan
scgólYOZlli . A lanulók kijelölését az illet ő intézet
igazgalóstÍgára bízza.

&1. az egyszcrü hír sokkal többet motH!. minthogy arról sokat kellene beszélni. A nemes áldozlltkés .....seg önmagáball hordja érté.kéLi\Tegis azonbau lehcletlen. hogy meg ne érezi'.iik és kifejezésI'e 110 juttassuk azt az igm'.i llL'lgYllr hllzasmretetböl sugárzó nagy ft)lelősségél'wtct. amely legjobbjuhk s:t.Í"ét áthatja. Az ilyen tett a magyal' jö\'őt
mUllkulja s e7.által az unitárius életet is előmoz.
(utja. bimtása teljesítésére elősegíti.

Hirek.
Is tentisdcldek "oltnk szeptembe]' 5-én az ÖS 7. s ....($ uuitárius templomokban azoll alkalomhól.
hogy hOI\\"édeiuk egy u\'c átlépték "';rdély felé 1\
trinlloni hatÍlrt. KohúrY-ulcai tClllplolllunkibn n a
l3 udllpcslell tartózkodó .Iózon M iklós p ü ,,; pök. mo nelott meghlllóuJl szép imiUJ;;{tgol. {l!cll'u;t kór\'o a.
110mzet jövell döjérl) és nU llak mi nden lllu nkhl ójúJ'a. - Erdélyi gyülckezcink ugyunc.-;nk ünn op i
istentisztelet kerotóbCIl adtak hálüt a l\J'indcnlwtólIuk awkon a napokon is. mclyeken cy..(>lött cgy
é"'''cl Fal ujukba érkeztek honvédeillk. Szeptember
ll -én Kolo7..svúron. il váro;:; feh'zahlldulá.sÍllluk ('g~'
éves foruulójan 7,súfolt tem plomh:m adtnk húlát
II f o]s~adul {t..'-It IId6 Istell nek. umikOl' is J ózan
M ihl6s ptispök mondotta az ünno pi imút. Boldog
~mádkozási Itlknlom \'olt ei'., magyarok
hídas
',>tellkeres&;e.

őszi hálaa dó istentiszteletek II d n"' " I,· I· k··
. b
"
" "
or·
~.'k-,' ','kS,cg c n. A,Z O!i;i .h:Uaadó i.~l('TIti l\ztcl('tekct
Ol' c C6Z augu~ 11'1 24 -Cll k('zd te me" lJiJl" ~
o
tOlly",!.
r'.zL k··ovelo"' eg augusztus 31-én /J(111I/..,0Ilf6Iw
'''ro
k"""
Jl/It

,

k

.
'I"

hívekn ek tartott úr\'IICS OI'll08Zliti;~1I1 eg'ybcköWlt iSlclItisi'.teletcL H {alonfőkojúron kett ö" iinncllC1y volt. u. i. I{oc~i
IAdo.~ gondnok fiút konfil·miltúk. Ai'. e ~r e;,; helységekben ny. ö!:izi hÍl]nauó i::.lcntisi\tcleteket ;IZ
alábbi so rrendben tartják: szcl)lclilhe r 21 -én P ú/{)árdin,
szeptembe!' 28-ilII P éCNC It, októher 5.én
S,wmbalhelyclI, október 12-én K({ J)o.~ váron. októhf'r 19-8n Soprollban é.'J 26-lI n N(/!ly'wniz.~<ill .
It
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Dr. Tóth György kuriai biró Itlyúnkfiúnuk
uyuga lom ba"on uláslt
a lkal má\'al
K ormúnY1,Ó
Urunk a Magyur f-:ruelllrcnd köwpkeresztjét adomiLn~-ozta . A magunk részéről is meleg sze retettel
gratulálunk al', igll7.ságügyi kÖ7.swlgúlnt terCll
t öbb, mint négy ét; fé l é"tizeden át teljesített értékes és buzgó s7.o lgá lata_ elismerő jutalmuz!Lsakor.
Dr. Szabó btváu m. kir. J)ostafeHigye!ö, n
buda~sti 7. számu pos tah ivatal főnöke. keblitan
esos atyánkfiát posta fö[e!űgyelö"é nC\'ezték ki.
Sznbó J;;tvúu alrúnkf ia eddig is swp el őmenetelt
tett páb'áján IS jolen.legi kinevezletésc he..zédcs
bizonyítéka Annak. hogy munkÍlssúgút értékelik.
fi.a.tnl kora ellenér'o is. Egyházuuknak luj]Hlig buzgó munkása volt s hasonló te"ókeny-sÓg'óre ezután
is sWmítullk. h iszcll nl. értékoo és m iudenkor készséges atrariakra kiilöuösen sziikségünk van.
Szent--Kir,Hl yi Kálmán cgyhilzi UlIlUCSOS. nirmegyei főjegY7.öt U d varhcJy \'úrmegyo aJispánjává nevezték ,ki. Munk ássága és c~":I'éJli.sége kÖ7.ím:lretotnek ön'enda,z egész vurmcgyébell. :Magas
kitiintctooe alkalmú ból szeretettel üdvözöljiik
Darkó Bela. fiizesgyarmati lelkész é.~ neje Gyulai J ank a há7.8SSaglÍt I-sten eg~- ki s fiúgyermek ·
kel ál d ott~1I meg. ak i a. kercs1.t.ségbcn a Zoltán uevet kapja. Harma,{Uk gyermekük mCg87.tiletése aik/d mából jókí vúnsÍtga i II ka,t tolm ácsoJjIlk.
Dr. Csiki Glibor lelkész. az Erekh'és űrszúg
zúszló Nagy'bit.OtL~itg társcLllöke szeptember 14-éll
~zülöfullIja. Si'.ékelykeresztúr. s7.eptember 21:!!n
ped ig l.Ioaroshó"iz UrmlÍnczy Nándor emlékezefere
állított orszilg'/.aSl1.lóit avat ja fel.
A mUJ.o'urkilti lI yaralót:ibor r éSlére az ahíbbi
szives ud~lIIul1yok fol~, tak be: Névtelenül aduko'lÓ 200 P. Bmwr Imré né 5 P . özv. J Ílk~' Núudol'llé
2 P. 'J'el'lllészetben adukoztnk: Kolb An talné:
Luwller Kill·olync. Vidor Hu ppcrt MiksúlIc. FOllO
Ernőné B okor D ei'<Sőlló, i\'ug ~' I stvún né. Bnuer
fm rénó: ÖZ\·. Kiss .l enŐné, Ban.b,ls I st "lwné. Gimes AIiklós Iló, Darablis Irma. Havas J·ózsef. Gyu:math)' Mózes. BralJll Leó. dr. Bród y LII::.zló. Stc~11 ('1' i\Iiklósné. GábOI' Antalné. K clomen Stíndor uc.
Szi n t.ű Gúbol'lló, Bokol' Dez ső. S imlÍndy 7,sigmond.
özV'. Hlull y J itnosné. [stcn áldú slI legyclL llZ a dakozók 6lewll. (FolyI. hüv.)

-------::"
U, E. LX:. 9.

Orbók Ferenc Il;Y. koIOZS\' úl"i I'gyclcmi (jueslor 80 CVe8 k orában D ehreccuhc.n cl hunyt. EllllékC7.ctét kegyclettel örizziik.

llii.d~~ kÖ1.vct.íti ~k~óber .5-cu . 11 órakor isten.
tH;ztelctullket. P redlkuJ .Jozall MikiólI püs"'k
Október ::I1-én a. I'cfonnáció iinne pe nl kalm~ I'
"IS
[cn
['
[elet "
",a
t artllll d o
ISZ
U ltk et
szi utén közvetíti
rádió.
.
a
.

Szám; 368/941.
JUEGHIVÚ.
A budapesti unitárius egyházközség Kebli Tanácsa 1941. szeptember IB-án (csütörtökön) d . u. 6
órakor a tanácsteremben

évnegyedi rendes ülést
tart, melyre a Tamics tagjait szeretettel meghívjuk.
•
Budapest, 1941. évi szeptember 2.
Dr. Kozma J e nő s. k.
Józan lUiklós s. k .
gondnok.
I
lelkész, elnök.

Koháry-utcai templomunkban szep_
tember lS-től kezdődően 9 és 11 órakor lesznek istentiszteletek.

Istentiszteleti sorrend okt. hónapban:

Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Ima-bibliaolvasás.
3. Jegyzőkönyv hitel esitők.
4. Elnökileg elintézett és folyó ügyek.
5. Lelkész-elnök mint megválasztott püspök lemondó levele.
6. Lelkészi dijlevél megállapítása.
7. Választók névjegyzékének összeállítására bio
zottság kiküldése.
B. J elentés az 1941-42. iskolai év megriyitásáról; hittani csoportok.
9. Jelentés a gyer meknyaraltatásról.
10. Nevelésügyi bizottság jelentése.
11. Gazdasági bizottsag jelentése.
12. Templom belső renoválásának ügye.
13. Idöközben érkező ügyek.
14. Indítványok (írásban el őre).
NB. Nevelésügyi bizottság IX. 15. (hétfö) d. u.
6 óra.
Gazdasági bizottság IX. 17. (szerda) d. U. 6 óra.
Tekintettel az ügy fontosságára, kérjük kedves
Atyánkfiait, szíveskedjenek pontosan megjelenni .

UNITÁRIUS ÉRTESíTÖ
Felelas szerkeszt6: Szent-IványI Sindor
Felelas kiadó: Ferencz József
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A) Templomokban;

V., Koháry-utca 4.

R. 5 d. e. 9 Józan Miklós
12, 19 •
Szent· Ivány i S.
•
•
•
26 • • Szent.lványi S.
•
•
5, 12
Barabás István
•
•
19,26 • • Barabás Istvan
•
R. 31 d.e.11
•
•
ll, BIUn hbl'" S. (IimIjUlI 5, 19 d.e. 10 1dr. Csiki Gábor
12,31 • • Ferencz József
•
•
26
• • Nagy Sámuel
•
•
B) Körzetekben :
Máv.-telep. P,.1. Im.bb 5, 19 d. u. 4 dr. Csiki Gábor
P es t szenUő rinc
5, 12 d.e. t l Pethő István
Unitárius templom_o •. 19,26 • • Pethő István
31 J • • Pethö István
•
•
c) VIdék :
Debrecen Unit. templom
5 d.e.1O Ferencz József
12 d.e. 11 dr. Csiki Gábor
Kec.kemét evang. tempJ.
19 d.e. 10 Ferencz József
Füzesgyarmat unit. •
Dunapataj. Unit. templ. 5, 12 h.11tl. l Kereki Gábor
Kereki Gábor
19,26 •
• •

•
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Utánaküldés kizárva!
Uj cim:

Szerkesztöség és kiadóhIvatal
Budapest, V., Koháry· utca 4. Telefon 117-529.

Megjelenik minden hó 15-én.
Elöfizelési dij egy évre 4'- P.
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség
A lap e\fogadása eltiflzetésre kOtalaz.

Nyomatott Máté Ern6 köuyvnyomdájában, BudapesI. VIII" lózsef-utca 61. -

Tt:ldoo : 1·392-59.

