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Kedves Unitárius Leánytestvéreink !
Hozzátok küldjük ezt a néhány sort, mert tud·
juk. ,hogy vlÍrjátok a. hi,'ó szavunkat. Hozzátok.
akik melegségre, szeretetre vágytok. és megértő
baráti körben szeretnétek eltötteni a.zokat az. óráitokat, amelyeket pihenésre és lelketek feltidítésére
fordítanátok. .
Feltételezzük rólatok, hogy nem tudjátok, hogy
van egy Unitárius Leányegylet. s ba. tudjitok, hogy
,'nn, nem tudjátok, hogy mi folyik ottan, különben
eljárná.tok közénk. Kíváncsiak vagytok, hogy mit
csinálunk? l\legpróbáljuk leírni, habár ezt nem
olyan könnyű smvskba önteni. l\li, leá.nyegylet nem
ls vagyunk tulajdonképen egy m~gs7.0kott. előírásos
egyesület, mi inkább egy kedves unitárius család
vagyunk. Szeretjük egymást. segítünk egymáson.
igyekszünk a lelkünket művelni, a jellemünket fejleszteni, a. Biblia. tanításait belevinni nündennapi
életünkbe, munkahelyünkre. Igyekszünk szeretetet,
bé~ességet terjes~ni, adni. segíteni egymáson, embertársainkon. De ne ijedjetek meg, hogy mi azért
mindíg komolyak vagywtk. Tudtmk mi jókedvűek is
lenni. Néha. olyan vidámak s hangosak \-agyunk.
énekelünk, táncolunk, hogy attól félünk. még átszól
\-alamelyik: szomszéd, hogy már nem birja el a lármát. l\1egtárgyaljuk napi eseményeinket. még II háli
ruháinkat s tánoosainkat is. (!\Iár aki tá.llcolni jár
kÖZülÜnk.) Vasárnap délutánonként (kétszer egy
hónapban) vannak a meghitt komolyabb összejöve-

Budapest 1942 május hó

,

teleink. Bibliát olvasunk, megtárgyalwtk minket érdeklő problémákat. énekelünk, rendezünk szavaló.
stoPI)()ló versenyt, stb. stb. Csütörtökön délután
van a munka s vidám szórakozás. l\liJyen nagyon
jól esil,. ha fárndtan vagy rosszked űen bemegyünl,
egyesűletünkbe, látni egynuíst, csendesen elbeszélgetni vagy kézimunkázni, olvasni \1lg}' vidáman eltréfálkozni. llyenkor lelkileg megnyugo4h's, felfrissü1ve \'álunk el egymástól. Van sz,övősúkünk, van
könyvkötö felszereléSünk s bárki hasznii.lhatja tagjaink kikül, akinek ideje és kedve van hozzá. V:m
szép könyvtárunk, ami nagy forgalomnak önen"iJ.
EUífiz.ettünk egypár folyóiratra, járunk néha kirilldulni, moziba. színházba, hangversenyre.
Na. és utoljá.ra., de nem utolsóként említern meg
Ma.gyarkutat. Van- e köztetek olyan, aki még nool
hallott !\[a.gya"rl.-útról vagy nem volt ott? AIUlllk
sürgősen ajánJom, hogy menjen ki egy konferencia
keretében, de még jobban ajánlom, hogy a konferencián lúvül mint új leMyegyleti tag jöjjön
ki velünk nyaralni. Képzeljetek el egy Erdélyre emlékeztetö. hegyek között lévő unitárius telepet. gyönyörű vidéken. Ezen a telken van n. leá.nyegyletnek
egy kis hám 16 ú-ggyal. Ott szokturtk minden ny~
ron egy gyönyörű hetet tölteni. Gyertek velünJcarra. a mindenkit megnyugtató, megg)'ójpitó ked\'es
helyre. ahol ne~ volt baj, ha esett az eső, mert a
sok fiatal jókedvü leány együtt móg á. leg:s:rom6,

XXI. évfolyam 5 $Zam.

•

•

•

IP

gübb c."ős 1I:I/lOIWII i!-i j{)lwdvíiek \'ollunk és Illegtn- \ Ui nl, ..éltclc, 'J'i il'! bizl.,sau rcltOl'l·l.itc!(
' IZ'
,. "".
'
,
..
u I,OllyU!;
hUllIk u módját. :lunal{, hogy 116 ullatlwz:w nl(. Az
szbl1lllveget, Solcoozor bl:l.wklgeliinJ, arr61 h
'
'
, og.\t
t'gSiitt ellu\..zítet t ebédek, t~lkarítúsoll, IdrfllldllJások
ogyi'k"tili k -IIl "U/O;1I(Uli k nlll:\,c
n neh cum vett batorsá
,g.~
Ilc(l"os l>is ellizódjni milld-mind reloj t-hef,etle n szép magána!{, hogy eljöjJön, s hogy örül hog
,
.
'
,
"H.
I
'
ymegl!;
tlllt!élwill.k m:lr:uJnall. És sa.j,úllhal'jÍl'tok , hog:y IleIII r .... l'~I1~ a mllgl~. IZ osall \'lUlnak kö"t.tetek I ,'
o .\an o k ,
'
. f. '
ismeritel, ftl:l ria 11611illket, II vezetiílIket., a ki egyesü- ti. k Ik !ciz.mkn Ib"Y , 'annak. Vajjon hogyan kellen f '1_
lerullk !ellm, m egértő ös segilií második i.'<It's- kutatni Titcket,é.<s c rletek menni? Ha tudnánk, ~o~'
all~·ánJc. Az ö mindíg fiat:a1os jólmdve segit. numlhol ~:~gyto~, bIZOI~Y .nem hagy nánk nektek !>ekét.
Ily~ju llkat felejteni II raratb::lgot iUh on ús, ~llIg~':t.r
Ide Johet Illlutlenld ta rsadalmi különbség nélk'l Iti
. ük a. külsőt, csak ami IlZ
u, ema
!ILlton, ahol minden c.... le lóiZa}I) csendes glhlrsz.oval szere tn e, !'I'Illem ntlZz
berben vu n ,
a ltat és reggel ébresz.t lIlillll ct~
, Ha s:.:.ivüuk S7,criut elke-Mliin.k a mi lIya ra la..
Egyszer uzt. mondta. nekem valaki, mikor megsunkról bes7.klllj se vége, se h OSS7.a, S ha ú gy tudt utIrn
, hogy IInHárius
,
. , " vagyok, hogy büszke leh e, e II
milik leírnj, ahogy tirl'uü.k"lhogy tÚII)'leg \!a n, :IIII'a, mert. az mubrmsok IlIrcsek arról, nogy mil '
..
, , ' k Le .. k
'
l en
kor :lllnyillll jÖlluCtek, hogy Ilem is lellne elcg a
OSSl'.ear o.
b'"Y ulI r.\.JbI , mindnyá.jan, hogl' ú'
hely, J\lost biztosIIII llZt m Olldjátol1 mag-.ltokbllll, is legyen, Gyertek tehát kÖ7kltk ked\"es ul1itári~~
IlOgy túl szúJl mindIw', ',lhlH)"I" hogy iga~ , lel,'1'ell.
leúllytestvc reink. t\ki s7..eret etre, barátra, tanulásra
Nincs ott senuni zavaró, senuni veszekedes, irígyvigasztalúsra vágyik jöjjön mert azt itt. me"gtalálja:
ség, szct hÍ1z{ls? J\lí azt mondjuk, hogy nincs, Lehet,
Szeret ettel tárt karokkal hivUlIl1 és várunk
hogy mj rÓz.'ms zin szcmii\'egen Iwresztül n l,ozzü k az
A l'erczelné Kozma. Flóra
tilotlinllet., do gyertel. c.<;a!t c l, ué:aHel{ . Illeg s h a. l{öz~
1..!.nitárius leá nyegylet tagjai .
•

Dr.
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1886-1942.
A magyar tudományosság nagy <halottját,
az akadémiai tag és filozófiai Írót elsiratja majd
az arra hivatottak tolla. Az unitárius élet haIqttjáról az alábbi sorokban a régi tanítvány
hálás kegyelet ével emlékezem,
Torda "Yárosának szülötte l 8S6-ban , a 'kolozsvári egyetem hallgatója; okI. középiskolai
tanár, filozófiai doktor és egyetemi magántanár
egészen fi atalon. Németországban jár tanulmányúton, s életmunkáját, mint a kolozsvári
unitárius kollégium tanára kezdi meg, 1907-ben .
:€rdeklődése az elvont tudományok fe lé
von.zza. Lelkészi oklevelet szerez, s 1924-ben
megválaszt ják a kolozsvári unitárius t eológiai
akadémia rendes tanárává, ahol előbb a bölcselet és neveléstudomány, később, már a hittan és
erkölcstan előadó-:professzora. Közben a Hibb~:t ~Iapítvány támogatásával angliai tanuImanyuton jár, unitárius viIágkonferenciákon
.vesz :é~zt,,,s nem egy alkalommal, <\ művelt nYugat f lal elott tart magvas előadást.
Előbb egyháza föjegyzője, később 1938-ban
püspökké választjak majnem egyakarattal.
Munkássága ide~.én öntudatosul ~ népegyház
gondolata. s a gyulekezetmissziói munka benső
:i~g~sen k ivirágzik. A hazatérés u tán a kolozsvari e,gyetemeu elfog.adja a neveléstudományi
t anszeket, melyre a ltlsebbségi időben is hlvtált
Szegedre. Tudományos érdemei elismeréséül a
Corvin koszorút kapja. Püspöki tisztéről lemondott s gyeqge egészségi állapotban kezdi
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meg ismét professzori t evékenységét, melyet a
korai halál vágott d erékban ketté.
Varga Béla dr. gondolkodó fö , melegszívü
ember volt. J ó tanár, aki figyelte t anítványai
haladását, tudott serkenteni és buzdítani, nevel- ;
ni a szó nemes értelmében. A haladás és fef.ő
dés zászlóvivöje, akinek é rd eklődési köre nyitva
állott az újsz erű és korsze rű előtt is. A t udós
mély:ségét és a ma emberének lelkiségét Ih armonikusan tudta egybekapcsoini.
Szorgalma és lelkiismeretessége tudásával
párosult. Kiadatlan unitárius hittanat, valamelyik t anítványának feltétlenül sajtó alá k;ll rendeznie, Hasonló értéket képvi selnek egyeb ~g~
házi vonatkozású előadásai, köztük nevele,sl:lektani jegyezetei, s a gyakorlati vallástamtas
körében elhangzott előadásai.
Aprilis 13-án temették az, unitár!us, t~p
lomból. Vári Albert imája és Jozan Mlk}os pusPök gyászbeszéde után az egy~t,~ nevebe~l _d,r,
Zolnai Béla professzor, az ullltarlUs egrh~z es
összes intézményei nevében dr. G~le, J~z~ef
egyházi főgondnok búcsúztatták; Nytt?tt s~rJá
nál tJrmösi Károly tb, esperes es Deak Gabqr
egyetemi hallgató siratták el.
Temetésén a budapesti unitáriusok képviseletében dr. Csiki Gábor esperes és Kovács
Kálmán egyházi tanácsos vettek részt.
Emlékezetét kegyelettel megőrizzük.
/

Ferenez József.
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Dim e n y M ozes

szeret etet, mely ellenállhatatlanul vonzott mit,házköriinket és egyházközségünket ért csapást, denkit, &ki közelébe került. Olyan ember volt
mely farkaslaki Dimény Mózes tb. köri f. ü. akire joggal mutat.>hattunk Iel, mint az igazi ke:
gondnok, ny. posta-föigazgató atyánkfia halá- re~ztény férfiú m intaképére.
lsten boldog családi élettel áldotta meg. Felával súlyosodott reánk. Most röviden ismertetni óhajljuk azt az erdeményekben gazdag pá- lesége, érdiószegi Kiss P iroska. leánya, dr. P alyafutást, amelyet székely faja és unitárius egy- . taky F erencné, és két kis unokája Zsuzs i es Rózsika olyan szer etettel vették őt körül, am i keháza dicső ségére befu tott.
Ujszéke lyell született régi székely nemesi vés férjnek , apának és nagyapának ju t osztál ycsaládból 1871-ben. Tanulmányait ft kolozsvári részéül.
unitárius kollégiumban és a budapesti tudoSúlyos betegségében megváltásnak kellett
mány-egyetemen végezte, majd a posta szolgá- tekinte nünk halálát. Távozása mégis belöllhelatába lépett, meIy több ízben is külföldi tanu.~ tetlen ürt hagyott kÖ7.öttünk, ami t csak Is tenbe
mányútra küldötte. Pályáján gyorsan haJad elo- vetett hitel és a viszonlátást váró reménységgel
re 1918-'ban már a távbeszélö-ügyo.sztá1y ~ veze t udunk valahogy betölteni.
tője, melynek szolgálati szabál~zatát is· ő d?l~
Ked ves jó Mózsi bátyánk , kin~ sze re t ő légozta ki, s amelyet a forradalml, napo~ ban f er · nyedet és baráti t anácsaidat annyiszor áldottuk
fias bátorsággal valósággal testevel ved meg a már életedben, megőrizzük emlékezetedet 6s
reátörő c sőcselékkel szemben. 1920~ban igaz·
imáinkba fog laljuk nevedet. Az az egy Isten , kigatóhelyettes, 1921-ben ügyosztály -vezető a ve· nek törhetetlen !hűségű híve voltál idelent, adzérigazgatóságon, majd a kereskedelmi minisz ~ jon Néked boldog örök életet' odafent!
t er megbízásából a cenzúra·ügyeket intézi.
Sz. I. S.
1926-tól kezdve a magyar korunány többször
küldi őt ......: képvi selőjeként - külföldre. A Grenoble-i Tudományegyetemen , Como-ban, RómáFELIUV.'\ S 50 tVES OSZTÁLYTÁRSI TAban, Liege-ben, st b. jelenik meg ilyen minőség~ LÁLI\OZÖRA. Baráti szeretettel hívjuk fel azoll
ben, s ahol csak megfordul, hivata los szak - meg~ t udomásun k s7.erint még életben lé.vö osztáJyúírbizatásán kívül a megcsonkított Magyarország sainkat., akik " e lünk az 1891- 92 iskola i évben a
és az üldözött erdélyi magyar kisebbség szószó- koJ07"svá ri unitárius kollégilmlban tettek érett<;égi
lójává is Vá1ik. Az első magyar rádió-leadó f el- vizsgát, hogy O r m ö s i Károly ahi bb megjelölt ciállításakor a rádi6-szo1gálat megszervezésében mére iehotö !cgsü r gösebben kü l~ j cnck ért.esítést.,
tevékeny részt vesz, s ő alkotja meg az elsö rá- hogy oz évi június hó 21-Mt alkalnmsnak tartják'"
dió-jog szabályzatot, melyet aztán több külföldi osztály társi t,!tláJkozó i d ej éűl s ezen IL -: nundcn
rádió-értekezleten is ismertet. Munkásságáért va l ószí n ű ség ~7.or i llt utolsó t-alá lkO'l..i:son - rnegj l'~
többször kitüntetik. 1930-ban belügyminiszteri lenhclnck-o? l\Iegjog~fC'l.Z ii k, h og~1 C'l.cn nIIIlon Io.o;z
elismerésben, nyugalomba vonulásakor a Kor- ;lZ 55 éves o$7ttályHlrsi 11::111\II,oz6 is!
mányzó Urtól a Signum Laudis-ban részesül:
(Egyben M.rjiik fl. lall olva,o;ói kö:úil azokal ,
Jelentettük már mult számunkban az egy-

Egyoházunknak egész életén át buzgó tagja,
majd vezetője . A Duna-Tiszamenti Egyházkörnek elő ször r endes, majd tiszteletbeli ,felügyelő 
gondn okává választják, s élete utolsó éveiben,
mint a Heltai Gáspár Bibliakör elnöke fejt ki
eredményes tevékenységet.
A fővárosba került székelyek megszervezése ter én is eredményes működés t fejt ki, a Hargitaváralja Jelképes székely-község egyik megszerve;r.őj e , bírája, majd tiszteletben főbírája.
Szép életpá,lyát futott: be, a közélet sok t erén ért el kimagasló poziciót. Mindezek ellenére
egyéniségéböl teljesen hiányzott a !közéleti és
sikeres pályájú férfiak keménysége, ridegsége
és gőgje. Családi életében éppúgy, m'int baráti
kör ében, egyházában és székely testvérei között, szelíd közvetlen6Óg jellemezte minden' sía~
vát és tettét. Való~ággal sugál'oz ta 'magából a

ftk ilUlcl, Simon . Bulilzs Ill llrt ollosi birl olws, Gyö l1~
gyösi G{lb M nőj th o UOllotlol{ és d r. Ootth{u·d Sil!"
dor OSzlályál l'SlI illltll:11 llIódjllltbu n vall t:JI:i.lkoz ni,
hUS'y fe nti fclhí\'í\.'l tarta lillát llo\'c1.otckkel mieliíhlJ
ldizöllli szí\'cs kodjcllck.)
• KoI07Ji\'ár, 1942. {ilwilis 2i.
•
n o r b é I Y F.ruŐ lis'it\Tiselő, dr. F e r O II é z J Ó7:"iM
kir. ltiizje~~~l.ő •• dr. II i II t z G;\,ljrgy dógy~1.c r~'7.,
O r III Ö s i liál'oly th. ~lt'r'fs-I ell,&; z (Ko"':iuth Lnjos-u. Hi. s7r!Ím. )
•

•

Június 1S.töl,
a Kohá rywutca ... sz. alatti templomba n
,
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Jézus imádásának veszedelmessege.
. Irto : H. Emerson fosdic.

Forditotfa : Szent-lványi Sándor.

Hn )tedig !l.zt \'cU ellen valaki, hogy mindez 11)0 helye."0ltették o. legvéresebb imperializmust meg.
!>zállít.,;a Jézust II ml szintiinkre, azt felelem: bogy
áldatták Q. legkegyetlenebb üldözéseket, akÍnek ke.
mondhatsz ilyet! Olynn viswnybo.n érzem magamat r esztjét rli.v!lrrlúk a. világ legpllSZtitóbb keresztes.
Jézussal, mint amilyen viszonyban van egy föld·
hadjáratainak zászIaira., akivel kimondatták ho
zárta tOOsa a kő7,elében levő tengerrel. A \-iz a tó· az ártatlan gyermekek is örök kárhOUltt'3, ~end:i
csában ugyanaz, mint a. tengerben. Nem lehet: egy tettek s hogy a. rabszolgaságot maga. lsten terem• tenger, de kétféle tenger-viz. Nézzétek viszont a , tette. Ez a. Jézus h6d(wtta. meg Európát Jézusnak
tócsát, anunt II magn kicsinységében. földbörtöné· C'" a - karikatúrú.Ja. ~ a.7, irgalmas 'Szamaritá.
ben, zavnros tartalmában előttünk áll. :ts nézzétek nus JézlL';.3, a tékozló fiú Jézusa, a hegyi beszéd
II tcngert~ óriási mélységeivel, t;ávolságaival, apáJézusa. az a Jézus, aki a. kis gyermekeket használta.
Iyával és dagii.Jyával s II nagy világ élet-éhez \"Sló jelképnek, hogy megértt.esse az lsten országa. szel.
ama vonatkozásával, amelyről a tócsa. soha még lemé!, az a. Jézus, aki mondotta vo\t: "Nem szolgál.

csak tudni sem ' fog. Ilyen viszonyban van az én
életem is Jhlus életével. Ilyen az én lelkem az 9
lelke mellett. Ugyannz az IsOOn mindketWnkben,
kétségtelenül, de milyen ellentét mégis a kettő ft
foko7.ati kWlinbség nagysága miatt!
.

Ha pedig Jézus isteniségén az ö lelki életének a
minöségét értjük, tennészetesen én hiszek benne és
megdicső ülök benne. Ám ft történelmi keresztény.
ség túl ~ értett ezen valami egészen mást,

hattok Istennek és a "[ammonnak (egyszerre)"
(Mt. VI. 24.), és "Nem a vagyonnal való bövölkedésben van .az emhernel, az ő élete." (Lk. XII. 15.),
az a Jézus, aki annyira. tisztelte minden emberi lény
egyéniségét és meghalt azért, hogy Isten országa
és az emberek testvérisége megvalósuljon a földön,
- az a Jézus még nem h6dí.totta meg sem Európát,
sem Amerikát.

Kétségtelenül, tudom. hogy .f!l. nem minden, ami
kitolta Jézust ebből a világból egy világfölötti vi· ll- vallást alkotja, a kereszténység több. mint csupán
lágba, trónra ü1tet;te valami távoli mennyország- erkölcsi tiSrekedés. Ha az "imádb" szót eredeti ér·
ban, a felismerhetetlenségig teleaggatta. öt nehéz telmében vesszük,· azt Jelenti az. hogy e!ismerjük
wszítésií teológiai ruhadarabokkal, mig csak ft va.-. valaminek az értékét, a méltó voltát. S akkor kf:lvés
lódi Jézust siketült teljesen eltüntetnie. Figyeljete~ dologra mondhatnók, hogy fontosabb, mint ez. Kü·
csak, miket mondtak a názáreti' Jézusról: ..A Szent. lönösen nekünk, modernelmek van szükségünk arra.
háromság második személye, '\-ulóságos és örök Js. hogy elcsendesedjünk, mint a tócsák esete, annak II
ten, egy lényegü és egyenlő az AtyávaJ, aki magára legmagasabbnak a jelenlétében, amit Krisztusban
vette az ember természetét, úgy, b.ogy _ a megismerheWnk, hogy az ó szépsége vis.smtülaö·
két teljes és egymástól ·különálló természet, ~z zödhessék bennünk. Ha ezt érti valaJd. 3.2. ..imádás"·
Istenség és az emberiSég, e lválasztha.tatlanul egye- on, akkor imádjuk hát öt teljes szívünkkel. Ugyan.
sült egy személyben, összeelegyedés, zavar és át- akkor azonban kell, hogy el tu,djuk képzelni, mi
kismbadulhatna Jézus ft
formá.lódás nélkül". Ezt tették Ga.lilea isteni ta- történnék, ha valahogyan
•
níU,mesteré\'el, és megdicsőültek benne, mikor pedig mi túl konvencionális és formális ado.rációnk kicsip·
egé6z idő alatt rn.ind jobba.n és jobban kiküszöböl. kézett bársonyából és a.rany koronái alól. s a saját
ték őt az életükb61. _ végül is sikerült keresztre hangján szóUmtna. hozzánk. Milyen keveset töröd·
feszíteniök öt, belefektetf:ék egy toológiái sírkam- nék ő bármlvel is, ami nem a személyes jellemmel
rába és nagy követ hengergettek 3n.na.k szája. elé. és a társadalmi iga.7.Ságossággal volna kapcsolatban! I\1iIyell keveset törődnék ö azzal, bogy \'alaki
Nem régen egy beszéd részlete került szemeim bálványozza-e az. ö énjét, xnindaddig,. amíg magában
e~é. amely úgy, érzem. válaszra vár. A prédikátor hordozza az őszellemét! I\filyen társaságot vallana
dlc.'>6kedve említette fel, hogy Jézus meghóditotta ő DULgáénak, - férfiakat és nőket minden fajból.
'Európát. E llellet képzelni könnyen, mondotta a minden színből, hitformából és vaUásból, olyanokat
SZÓnok. hogy Jézust megértik A7JSiában, de milytlD is. akik inládták öt, olyanokat is, akik nem, - de
~dála~~. hogy Európában is szeretik öt, a ke- akikben ö megtaláita az őszellemét! 1'[ert mindem?ny feJ~ , .gyakorlatias, háborUskodó Európában! nek felett arra helyezné a legnagyobb súlyt, bogy
!'t~ly"en dicsőséges dolog, hogy Jézus meghóditotta az, amiért ő harcolt, hassa. át a. világot. Nem minEuropát ! I gen. de vajjon mit ért a szónok azon
den, nem bárki, aki csupá.n mondja: Uram!
hog~ Jézus meghódíwtta Európát'!' l\lelyik Jézu~ Uram!, megyen be a mennyek orSZá.gába, hanem aki
hóditotta. . Illeg Ellrópát'!' Egy me"""zürkített
J'ezus, cselekszi a mennyei Atya akaratát!
aki
e.~
.. . .a~~lra távol áll az ig'uz.it61, mint amennyire
* Az angol "worsbip" (imádás) és "worthsip"
k~lönb.o~k a fal tapétúján a virágminta. o. mezők
Vlrágalf..ól. Egy Jézus, akit t.eleaggattak a történe- (méltó-létel, érdemesség) hasonló .hangzásúak; malem legmgyogóbb metafizikai j elzőivel. de akivel . gyarban ezt nem lehet érzékeltetni.
•
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Lelkészi Konferencia Budapesten
f'4 yOW llloJS UHitlírill~ Lolkés"]tür J94:1. áj)'
rilis 2S-mAjus 3. IIl1lljaill tnrtolln Iclkós7.i to"llbb·
kú p ző kon(orolluiAj!\! Dudl\llcstou. Ez "olt M. olsö
!\ J1

nltaloUl, ./Imi kor crd6.1~· i Ic lkószeiuk BudupestcII
i\':.wlcgyü ltc.k. A konferolJ(';n iiunol:tólyos \Iucgnyi ·
hí:;1l I\prilia 28· IUl dó.le.UHt JO.30·kor \'olt. :\:1, H IUIQ-péll'cg ishmtiíj:r.tc.letclI KOllljtfls~cgi OÓ7.n kolO'hSi
Illlk&!.z imfldkowtt. lú'/6IlI(m Imre OkUllldi l elkész
I'redikiili. AI', énohcu'tri tia ....tel Na!JY Sándor 10-kodi lolkész tü ltöHo bo, A t i81eutisztelot utAn
E/ulrt Andor teol. Ill. tnnAr. l'&'héLfnh,i lelkész, n
lolk~zkör olnöke mondott m egnyitó! s na. üdvöz·
lések ollmng7.Asu után ,.Hit'alal és hil>afcfs" eim'
mo l mtiszlolcndö .fQ~m Miklós piispök lÍr tll.rtott
lelkós7A,li r&;zóro o l őndásl. Dálutún SimJn DÓ.ule!
1001. tllllár tartott clöll(h\sl : "U'/l itcfr i'lI s l/Jn-ész az
Áprili6 :!9-éll délelőt.t
r6.1 g·kO I· dr. Abrudbdll y(,i János "Az 1Ht-ildriz'lnt/.s
h CI fíljol11lélu l" címen. dóluhí ll cfr. [{ováciI Lnjos
tool, m. · tl1nár. sops.iswntgyörgy i lol.kész "Az 1Í;}
.~:;:öul1tséD mai fJroblémdi"
ci m on tIlrt.ottok e16·
adást. Mtíju6 olsejón dú1cl6tt f61 g·kor E'r d6 J állos
toö1. m. t.lUu\r, \'tlll llsokllltó lo1.kOOz ,,A.::: c1Q-mi j s ~'o ,
lai 11(dltfs l o.1ll1ási lant ertl (t/ttpgo/ll!ololni" eimen
tflr lotl!l weg érrokozósót. ••A le/Ms.d I Oi1Cíbl>kúpző
ko,l!cn'JlCiu lelki croclmAltyei" eilneu clr. Ki ss Elek
tenI. tllnru-, ogyhil7;i főjegyzö . tort ottu Jueg össze·
fog lnló ol6lldliBút. DcÚlró Ix--azódet dr. Abnulbd,lyai
Jlinos tco\. dékán, bltlnimát Kelemen 16tváll folsö.tlkosi CS!>or08 mondott..
Május 2-nn, délutlÍn 6 órnkor, 8. ZCJlomú"ésr.cti
Főiskoll1 kamuraterJlléboJl uuitárius músor06 ostet
rendeztek. molyet II rádió is kö~wotitett. K öx.rolllú.
ködtek: J óZ(ln Miklós püspök, Gelel J ózsef f6gondnok, kolozsvl'r-i ogyetemi tanRI', dr. Mikó Imro
or szllggYli lé6i kóp,cioo l ő. ogyluizi tUllácso~
016
Lujos székely.kc rosl'.túri osJ>cr{\6, l :;:scik Domokos
'/Íj 'pi/áv klh:;:öbálf ' cil ZH)ll.

benoodi gaulnkőlt6, (l. But!nposU Egyetemi g ".6kJ.·orok F orr(l.j Miklós vcwll'ylósóvel. fl Dudnpcstc ll
dolgozó székely Illb"Óllyok ás leányok é llckJ...'1ttr ll
Nnyy Sáudor klillt.or \'czónylóa6"cl, SlIá D6.la ZOIlgOfllllllhósl'.. S:XIM(li L{u,zI6 \'ereoi t ohra.stu. fe l

'J'örök E lek firtoslllnrl.onos i lo.lkóa...~
. }.lIt j us 3·/1lI, d é l o l őtt. 9 óra kor, n K ohill'Y'lltcni
templomblIll I)rodikú.lt Ekdrt Audo r lolkósz.kör;
oill ~k, Luuí dkozott llo~ld:i Dó.1I()S bölön i lo.lk6s.z. Ezt
az ls lc nt.isz.te.lotot II rlldi6 is kÖt,\'Otít6ttO. Dóle löU
II 6mkor B ciwdok Ollbor kökösi lelkósz prodikáit.
Ápril is SO-IlU d61után G órakor 1\7. U nitári u s
M.isszi 6 Hó.z hmmlolllllbnn I!lrtott \'ullfuJos iillnGI~h'ou ~r. Kiss Ele k CG'l'házi főjegyző imádkowtt,
k!,l'.rellluködlok dr. Csiki Gábor. L 6rin czy GéM.
R éslltdrki lt.iklÓit, Sif/mond József, iti. Sz~·;: DÓ'ncil. V(;ry 1)oll\ökos lolk&!'zok. Si mén Do.mo.kOt; 0.16
udását Török glok IcJkÓilz ol\'ustn rol.
•
Pot>l.óo.1;0llt!ÖriUOOI\ is turtott.uk vnlllil:1o" iinuol>é.lyt . n.lJÍ'Jlls 3-1In. délutlll\ r~ 7 órllkor.
MÚJlI~ 3-ft.n az e rdólyi 10lkóo::.?A."lk 1\ Du uu.'l'ii>z.!llIl(, lI~i EJn:11l11.kö r Og~-h{,1.kÖ'/.:;ógoit %tOg ll!l{l k meg.

hol IshmlunllJlotokol tll l·lottnk.
•

.

l:1~yhr'L...kö7~giil~k

iiröu\lnol \lIlla cl II vi\)hlóg
hUó il s:r.t.ot. OoudoskodoLt. llZ erdély i Il.llk6i!,zuk 1.'\
S7.á[lfLSohisárÓl ~ ogy 1L1kn.1 OJulIll,l l üu ne l) i VI\(."'-O.

r {m lát ll, vl.lIIdégiil t\ nudl\j)~ten lurlÓ:r.kodó. Iul.
k&1wkol &I fclcs6gt\ikoL A budllVÖ6ti uó:;zöycls6t
og~' nlkll lommul toAn Itlltn \'cUllógü\ II 'll.llki$r.ek
fclesóguit. '" C7. nlktl l oUlmul Si/lII&olul JÓ2);()fllt' ti
szókol)" ud \'arholyi 'lolk;5s:r. roJle~go t.urlol! elÖl\tl ~t.
H i,foi nk kÖ'l.iil .su'Lllái;on Int.t/í.k \'olldógiU h~~kós7.
ntYlÍnk f iu i t.: Dnrthn Lnjo~. l-l ~gcdiis (lYU! {UI;1. C;;iki Pí~l. GYII.l'mnUI~· Mó~ IU!ák ZsJgmond, Bíró
Slilnllül. dr. Vor~.!1; Gábo1" PöthO Istvúu, J obbá~~'
JÓzso.f. ö.w. Bolovúry lst.v{umó, Bodóczy Síuulor.

dr. "i!.úz Nyirod';.- Gél.ll, Pnn('k UóUuu5. &.ckc.r u....
J {mos. Roml Alu'ól ~ ifi J 6-r.:.m Miklós, Sz.i. nto (HIr
bor. dl'. Bhno7lxly L{!:>'4IÓ .. ÖlS. Sz.nbó LiLvAllllé. dr.
Cilom or B élAné. Kál nok i Ki~ J ·n.k!llJ. K oníU$ K ú l.
m {lIi. BII'I.ogz\nr E lek. Ö",v. Pnlqos l s t;\'álll\6, ti l".
M oIC6lÍu yi Oyultínó. l\ft~roS6 i KntuHn • .Máthé Ki!l.
milli. d l'. B IIU..: Dónos. dz'. ZSI!.kÓ Istvún. tlr, QIÍSIlIl I'
MÓZCiI, S imon Bóln, dr .•Tnk~ IIJI \II!z.r ZSif:.qtlOnd. l lQnodokr~' SltlUu, \'it.óz Oid ó Dőln, Kisg:rJ):rg~1' Aron.
ftfi.kó FO!'(lIlc, Sigmond Slwdor, Pétl~~r fy Q~' lli :l .
dl'. Kou-c ..., 'LnjOSllé, lltnl:lóky F"ronCJló. S1;(.kolv
Domo.kos, Oynt'ilulIlhr László, dr . KO\,R<tf!. S!i.I\{~o~.
LörLn02\ Dános, dl'. ~iki Gábor, dr. Fojes JÓ"'_'iof,
dr. AIILon~' 11 Sándor. Kisgyörgy Sándor, B otlll'

IUl r<!. rUl'(.'7.Á di S{uulor I g nlÍc. KOllilósy OnLln.
UÍ\'Q,ink közii1 az i!l szhUI'sol~ köllsé~eiro IIdo·

m{llIyokll t fizettek bo eg.rl\l\ZkÖZ&Őgiin.k l>énzlill'la'
hu : dr. vitéz Szinte János 40, dr. K07.UUl J onö S.J.
Ujváry LllsZló 10, ,dr. "i té .... Gyular Tibor SO, Fodor
Bóla. és Ló.szló 40, KO"fl~ Gábor 40. KAdii.r FCNlI(' ·
10, Fnrkll~ R óbort JO, dr. vitÓl< LAT.ár JállQs 30, K Ilrc.s6 J Ó7.so r 80. dr. Abrudbnuyai Zolt~in 4n, \'it.." t
K07.UUI }uron~ 40, dr. Ll'lsz1ó JAuOt; 5, NndloT U or·
bort 50, Ki ~ Iré.n 30. dr. vit&!. F!íbry DlÍninl 40.
K olomon Bá ln 80. dr. Zsukó A n d or 30, ÖZ\'. Rádu ly
J llll06nó JO peug6t.
Öh'cnőtó" es érotmégl tnIltlkO'",ó. A z 1887. isko-

lai évben végzett OS1.tillytársnk ]{olozs\'llroll, az unitárius 'kollégiumban tn.rtják 55 éves t~ltílkozÓojttkat.
Az Ullllepólyes istent.iszteleten J ózan. Miklós pi.lspöl,
- egyike [\. véndiá.1coknn.k - prédikúl. Az ,ötvenóves
Lalálkozón megpcndített gondolat, llog,y (\Z 55 óvc:s
lnlá.1kozól Illl.lgyur Jl{\.zAoon tarllhatjúk, l slen jóvol·
tából sikerült, J!:rtos(J:ésilnk szerint nyolc:ut vlUllInk
életben az 1887. iskolai évben végzettek Iközill. A
szóp, bensősóges ünnep mindannyiunk számóra iglU
öröm s !kórjUk Isten áldását a taJálk07ilsra és VIl'
lamannyiUnk további munkás óletóre.
A Szókel ykorcsdúri U nitá rius Gimnázium r ij·
vid t-örté notót irtn meg Pótar Lnjos tanIIr atyán k·
fia. :A1íi"óben kU lönös tekintettol VIllI a. romún Illeg·
szállás óveiboJl
történt osrunÓnyekre.
A.kis Iillmt
• •
•
felöleli a ginuuiziwn é let6bon t.örténl eseményeket
és vn ltozáso.kat. McgjoJont lU Iskola kiAdt'tsáblul s
megl'ond nUICt6 a szorziS mnlén: Székolykcresdm'.
Báró Orbán Bnlfwru, . 8. sz.
V.
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Pl'CRhiterekl (Ir. V(I,jtl a Akos úllllmi kó rhá7.iga7,gtl .
t.ó, L?~zló Domoko!; háqyati!:lZt\'iselö ós rlr. J{(I(l/i
•
Un ".lcsorni kell ~'~r~t és bor t. adO,mányooo,tt az N(LfJlj ZolWIl ügyvéd. _ Egyetemc>:; unitúrius kő ·
áldozó csütörtökön konfirmaló és első izben. urva- zÖllségüukel.tírdukli ll"- II kOl'llui.nytel'v. mely _ dr.
Székel·y .Ákos k ÓJ)vi~lö utia ST.oorint _ ti 'Márama
.
t.
..
"
'
J
'
1. ól! leúnyok l'ÓSzéro Sel.)(]~'1 lj<'U IstCSOfa '\ ovo
".'"
'" d
.
k' t
rossúgettÖ'1 könnyen megkő1;olítbotő HOrB(/ kÖ7.sCg
ván é... neje C Sih~l ncb~"~, K~~vcs a olp.an,Yu. c:
kÖ'SWllctet llloudunk 08 óletuJ..'l'c If;tou llldasut hntÍlrÍlban kialukílumló síközllollton mintegy 100
otla.telepitendő székely családnak biztosítana egés~.
kérjük,
"
.
ségcrs körlly67,cthen jó megél hetést. A felvet~
A
"nJ(ösdi ünnepekre ur)'aesoral kenyeret
SCll11lid/ ÖuSZl á \1llÓ. 'Vass Ilona (Németboly) aján- jegyzőkönyvben dr. Székely Akos oN;zággyülési
képvi selő az
Egyházi Főhatóság köz,benjarását
lott fel. Isten áldása legyen a ne~, sz.ív~ a~a'koz?J]
ké d, hogy lehetőleg egy vidékről '\'uló unitárius
s adománya szolgáljon valamenn,ylunk reszere pelszékely családok idetelopí~\ek az étdekéb<-!!1 is
daképen,
, .
közbenjí~rj on, illetve Il Z~ clőkósz.ítse. nyen céll)ól az
A Kolozsvári Unitá ri us KoJlégiWll Gimnazlwna Egyhúzi l!"őhutóság megkoreséséro te.~.(. indit váuyt
május IO-en .kegyeletes ünne~l,yt ren~ezett, jólteAn yukön yvi bejegyzések március ll-tő l május
vőinek emlékére. A gaz.dag músort a glllUlázium ~IO.ig: Ke reszte/./ük: tlr. lJölünt András és Nonu
lI'árai és ,tanuló nyujtották,
.
'
AUHo. unitáriusok Arpád - Bodóezy Sándor unit..
' ~~lrYpéntekJ e!I;Jlélkedést tafltottun~ a Koba,r y. és H tt.~zó-r Snrol oo. rel. Gábor, / I;tvún. - Jolrob
ulcti'i tolltploml.lllkbun" mC'IYCll II 6wlga latot Sze~ll~
Mihály és H offlll((I!1t lion a unitúriusok h/,ván,
iványi Sáudor vomtő lelkész látha oL Az egyhazi
Oszkár _ Ji'odor Ferenc unit. és KU1IU En.sébet
r..enckar önálló számokat adott elő Kelscha. Núud or
r. ok. Mária. G-izell<t - !(cH1lQki GYÖngYÖSi Kálmán
knrnaiy "e7,ónylésóvel. Igen st.ép volt Józa~l
unit és LáSzló Irma evung. Kálmá'lI, Lúszió, Jállo ~
!"isznyay: "Ima" círoü müvéllek bemutatása. ~1S:Z - Szioetlty 'L1Ítc;zló l'e L és Szede r je8i Ilona Ullit.
nyay 'Szabó Gábor orgon{lsz61~ja, Berei Mana /I rma, Mária i'lfafJY(lri P ál uuit. és Lőrt.1lc?lJ
énck,s~áma!oo !tIutltlmer András-csellójátéka emel·
l1o11ll r c f. Ptil, Kálmán , József Lukács Árpád
tók ~z est zenei résw.lle'k sz.Lnvoualát_ A zenekar unit. és Lászl6 Irmu evang. lúí/mó-?I. László. J át/OS
tagjai Sze-nt.l vdllYi Sándornó, Noszlopy R:.'z~
uuit. és Mé száros Er7..sóbot ret. Llrp<Í(I, - VatlOvlbot Steitwr Miklósnó, Izsa Livía és Kcileszár VIlsz1.:y Károly és H ollós.~y-Fjfep,.Klára nnitáriusok
Ul~ ~ szé.P játé~ért ősz.in,te elismorést nyertek.
GyörfJY ne"ü gyermekét. l sten gazdag áldása Ic·
Az évvé ~
....' w llásvi.7.sgákat
,
, június első hetében gyen fl szülőkön és fl? újsziilöUeken. - Húzassá·
tartjuk meg. A ~g8.k l -én kezdődnek és 7-én érgot kötöttek: Amúrus Delles és Pap Eszter unitanef véget. A csoportok vizsgáit mindig azon a heriusok - F ekete J:'t.uos és Gál Lidia unititriusoklyen és ab~iill az időpontban tartjuk, amikor és ahol
Győző Péter és Elsá sz Marianna unititriusok év folyam4n a vallásórápt tartottuk. Kivételt ez
Roltácsi. Júnos r_ k. és ötvös Zsuzsanna unitáriu;;
. alól csupán a Szemere és Lajos-utcai csoport képez, . _ Székely J(m;e( unitárius ét; Belule Mária bapminthogy csütörtökön ünnep lévén. az iskolák be
tista _ JJölötly Bé.la unitárius és clr. Ats Milria
vannak zárva. Az
emUtett két csoport vallásvizs- g. k. 16tol1, aki a szíveket egybeköti. áldja meg fl,
•
gáit a.,Koháry-utcai egyházi tané.csteremben tartjuk megkö~ött frigyeket.. Gratulálull,k! Tem.etlÜ~·:
meg május 3l·én, vasárnap d. e. 10 órakor, Az idén Péterfi· P ál 78 .. J>onorácz Knrolin 43, POIIgrúcz Vilvégzett középiskolások, illetve érettségizendők valma 45. P ongrúcz Béláné 73. Pongrácz Vilmos 3i.
lásvizsgáját május 4-én. ihétfőn d. u . 6 órakor tar- dr. /lubi?t László 52, Dinlihly Mózes il, Lb;ay Zol
tán 66 Albert 'A n na. 44, Dietz Miklós 69. p olgúr
tottuk. meg a Koháry-utcai templomban. Ez alkalommal vi ~,sgáziak : Ba,rtlla PálJ.ma, Csiki, K lára, . Lipót '77, Ormössy ödön 87, özv. Csiki Andrásné
La(lá..,iyi, E'vu., Stein iudit., Ud'vo'Nwky M-a.tild, Sop- <sz. Fóri Jú:lla 75 éves tes tvéreinket. Az elki)Jtözöl rdlri TIbor, Pált György. K oncz Boldizsár, I rsat
teldkol legyen Isten gondv iselé.sc. mi om~é.ktikct.
Zoltán. IZlJák Gyula, Havas György. BrMy And,
sl'.erotcttel őri~ük.
ráe ó? Nyiredy Gé-t.a.
A hitat napok. Koháry-utcai tell1ploll1unk~llrl
március hó 27. és 28, napjain iskolás gyerm 8ke!1I~
El ső unitárius isten tisztelet és úrvaesoraoszrészére iLhi tatot tartottunk. Az úhitnt titrgy.a el!so
tás Mára lU a ross~igetell . A bú'svHi ünn'cpck alka.l;
napon J ézus, 0., 1arI)O,~. fl mÍlsodik IHlpon J ez.lls. (I
llií~V'RI Lőrillczy Géza tcol. magántanár. szórványgondozó lc\kész felkoreste n Máramnrossz.i;;:cteti és 8zegmyek fJyánwlí.t6ja volt. A ~e Lkésú szol'g al atot
környékén 61ő unitárius híveit. kiknek lélek , vallástallító .leLkészcink fel váltva látták el.
..zúmn 24 őrt hus vct hnnnadnuJlián dr. F'ere llczl
Sándor leanygimn, igazgató lakásá.u- 20 bívö jelenlétében elÖSzőr hnugzod el az egyistenhívők
imadsügll. Reményteljes ke1..<let után mindjiht ott
n helyBlihum mogalokítoitn'k II múrumarosszigeti
IciinycgyhúzköisÓgBt Nagl'bánya szórvány köz·
ponttal. Gondnok lett dr. Szét-elv AkOS'orszaggyű~
légi kép'\'iaelö. Jt.-gY7.ő dr. Ferenczi Sándor leánygi.m)lIí.zillmi igu'f.gntő. Póm,t'Í1ruok {Ir. OrhÓI.; Sin l'
Ilor rcmlörfogahuazó. Egyházfi Gdt Dcnc!:l alt il:!zt.

Hirek
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Nemc!!!- AIgYII
ZoltAn vezérkari ezredea
lIalft881í,;. !JŰ/ÜII JJ Bóla tii:-.':rs'l.tÍzadu.s atyúllk atyánkfiút vezörőrnaggyá nevezték ki. Gratulálunk
rill Ú14 Ilr, AIII l\liu'iu on'!M ll ő lll/dll" 9-e11 hÜ'lJU,;"ÍI got kiiWu't·k. Koldll'Y -lIlcu i wmlllollltJukhu lI $vml- . s midőn ör ömünket tOlmácsOljuk. ISlen áldását is
kérjük további munkns elotére.
hlÍlllli SÚll~lol' \'IY/,dö Iclkc"lI r""l'.,(}Sítct!c öket egylIüú m(-'gúlclit."lmn. 'l'ulluk voltnk d,.. n ö/öni And Dr. Elekel:l Domok08 székelykcr eaztüri ügyvéd, .
rilil ]Ircsh itor IIt~' útlkfill, II völegóny toslNérbiityja
volt egy;házi fögondnok atyánkfiát vitézzé avatták.
j,,. Atl(lrfÍ1Io vif.~ [sl"!tn rOJ\iilöfőhndUIIgY. A vólcEsküjét április- 21-én tette le. Mindannyiunkat
génr cd()'~lLlJja l1ülölli Vilm01'l ny. unitárius Iclltés1.,
örömmel tölt el, dr . Elekes Domokos o,tyánkfiat ér~
l~it'n úhlil.~1I lügyel! uz Hjú púrolI. vu lumint II -szümegérdemelt elismef'és. Isten áldása legyen további
16kűn. Si'..orotoU,c ] grntulfllullk.
munkásságán.
MollIlír JIlIIOS ilY. {t IIUJlIPóIlYJ{lIri igcl1,galó
Dr. Karamún F er enc tör vónyszóki titkúr
Idy.'ulkfi-/1 Ootlpclcn olhuny!.. Hossi'.ú időn kcres1r
atyimk l'iút fl Kormimyy.ó Ul' IIZ ignzllngiigymi ni67.-

tHI yolt gondnoka és lelkes munklisa csepeli szór\'111l~· ullkllllk . A hí rt f{tj dn ]om mu] "ottük tudomásul. nyugalmúra 161011 gond viselésót kérjük. eml&két swrot-cttel öl'izziik.
Or lllöJ;s~' ödön Ily. lll. kir. főordöör IIt.ya nkiiu,
{t))l'ilis hó 28-ÍLlI, 87 ó"Ct'\ ,kol'llba,n elhunyt: Pi henése legyen cse ndes. cmhíkót J;l',cretottcl Örillliük.
•
Ö•.w. Sú rdi Székely Ist.vimné szül. etre-karachai
C.~ illllfJli Sl'.uhiun ti]ll'ili~ 27-Óli clhUJ1Yt. A meghalt dr. Sánfi Székely AkOf' milrumarosszig'oti ori;)',úgg~;ű lési képv iscM és Sárt'i Székely '!'ibor ilY. I
őmagy édc~m!lyjn volt. Nrllgnlmiu'a r.. toll goudvisolését. ittmurudt Sl'.C-l'CtlÚL!'O I stoH vígusztu ltisnt
kcrjtlk. .

Killevezések. V itóz !If ÚZOII Mi luíJ y és S::!'Ht- J ványi Iatvilll utytiukfinit cz!'odessé. J ózsef _\ko:;
atyánkfiát alezredessé nevezték ,ki. l\-findnyájuknak őszinte szeretettel gratulálunk s munkásságukra Lsten áldását kérjük.
.
Dr. OlíslUtr Mózes tör vónyszéki bíró atYúnkfiút II KorllllÍuyl'.Q Ur IIZ igu7.siigügymill iszter elő
tcrjcsdésórc II budapcsti kir. ítélőÜ\blúhoz biróvá
Ilc,·czte ki, Egyháú életünkben nlindig buzgón
IIlllllk á~k odó ntyíwkfiáullk uj mllnkahelyón is sok
si kort kh·á.utluk. ken'c mUllkiLjüra. II maga és csa"'"
ládja életére Isteu bőséges áldásút.
Dr. vitéz Nyircdy Géza miniszteri osztálytanácsos, cgy~áz:i tanácsos atyánkfiát a m. ,kir. földmívelesügyi miniszter, a most felállított Erdélyi Föld·
b!.rtokpolitikai Főosztály vezetésevel bízta meg. A
~o~zt~~y működését Kolózsvár székhellyel az 1942
eVI .maJ~ hó 18. napján kezdi meg. Nyiredy Géza
~tyankfla buzgó. fajtája érdekeit lelkiísmeretesen
es nagy tudással v&lő munkássága alapján érdemelte. ki .?zt a ~elyet, ahova most állították. Buzgó
presbLterunk, ki egyhá2lközségünk életében mi dig
jelentős és eredményes szerepet vitt, kinev:zese
foly tán kÖl'Ünkböl eltávozik. Amikor örömünkn k
a~unk kifejezést ft méltán megér demelt megbizat~
~rt, ugyanakkor ki kelJ fejeznünk azon érzésün}(et
IS, melyet számunkra Iköriinkből való eltávozása jelent. Elvesztettük egyik legbuzgább presbiteriinket
~ szék:lyfÖldi~k pedig viSSzakapták lelkes, Erdélyt
cs. hazank~~ ~n~enekfelett szerető és ezt az érzését
~l.Oden . ko~ul~en?,ek között megvalló atyá nkfiát,
kl~ek.szlve es ajtaja - saját megvallása szerint is mUldIg nyitva volt a magyar ember elött. További
~unk.ft.ssá.gára , hazálík épitésére forditott minden
~~~e~::j~~~e, II maga és családja eletére Isten áldá-

tOl' olötcrjcsztÓlSére i~ csikszel'edhi kir. járásbil'óaághoz járúsbíróvlÍ. nevezte .k i. Sl'.ol'eteltel gl'atula Junk.

.

KitÜnteté..'1. GyannatltY Oörgcly gyulni váro;.;i
nyilvántartó atyánkfiát érdemei elismeréseként a
nemzetvédelmi ker eszttel t üneették ki. Csaknem
.egyidőben fcle~ge egy fiú gyermekkel ajándékozta
meg, a ezzel a n ~gy kiterjeqésü Cyat;mathy család
ismét egy kis unitárius fiúval gyar apodott. Ugya:ncswk a. nemzetvédelmi kercszt.e-t kapta érdemei elis 2
morósóiil wst vére, Gyarllwthy D'óneS. A 'gyulai
~zó r v!ÍlIY le lkes örönúnc! vette tudom{lin'll n kifol
szórvúmybilU történt híreket. :M.i 'is szeretettel gbtLi!'álllllk s J,slell úldását k6rj'üik llljndnnnyiuk éle-

tére.

VÉGH JOZSEF : "HOGYAN ~L MA AZ ERDÉLYI MAGYAR TARS.A DALOl\l" című riporlserozata könyv a lakjiiban is megjelent. A szerzü
könyvében felöleli az erdélyi nlagyar társadalom
Illinden kérdését. Szeretettel üd\'Ö'Löljük ft, ltönyv~t,
melyet Végh atyánkfia, az "EUenzék' ~ szerkesztője
•
kiváló hozzúérléssel írt Dieg. Ára- díszes. köté"ben 8
pengő é-. megrendelhet.3 lapunk íőszerkes'ztöj" út••
Jan
.
Lelkészi Nyugdíjalapra- az a!abbi szíves adolJÚlnyok folytak be április 3O·ig: dr. Fejes J ó~f 2 P ,
Ujváry László 1.50 P, B. Pán Mária 1 P , László•
Domokos 2 P , ifj. Székely ·Sándor 3 P~ Horváth, Lajosné 2 P, Kerestély Domokos 1 P, dr. Surányi Ede
10 P , öss;zesen 22 ·P 50 fillér. Isten áldása legyen az
adakozókon.
f

HARANGOT BUDAPESTNEK ! A most kOl~
firmú,16 unitá rius növendékek r égóta. érzett hián:,!'
)lótlásár a. tették Dieg az első lépést. ÖSSzesen 26
pp.ng:öt gyüjWUel, ösSze egy harang-alap meJ,;teremtésé.re, melynek at lenne a rendeltetése, hogy Budn"i.
•
)lesten, ll, Koháry-utcai temJllomwlkban har:uígot !Í.Ilítsunk. )I!tzúnk fö,'árosúban tényleg nines egyetlen
unitárius harang scm s ha ez u szerény kezdeményezés ciiIját c lé.rllé, az "étöket hívogató, hnlottakat elsirntó, villámokat megtörcJ" unitárius' harang
megkolldulúsn sok unitárius ember fizemooe csalnu
kÖ,nnyet s lelkét új á hitattal töltené e l.' Szeretettel
üd"özöljük az 1942 évi kOJlfinnlÍndusQkat jó ulLitá. rius kezd.cméuyeúsUkért.
j
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,l N&.zÖ,'ctség kn riUl.<lt.lll yi ukciój úlla ll: e)s'I"ümo1üsn:

( P'Ql,ytatás. )
Elc lmiilzc.rokct ki(6)'.tásru: Blulapcsti Egyház- '
kü~..sóg. OolovlÍry IstvlÍnnó, HlllA~li JilllOSll~: . .
E lelmiSZCTokot .siitClnÓnykésr.lI.éshez, buffo c6
\'Ílijllr t.-éljairu és cukOnkUCSOJru.lgokho~: Ferelll"lY
I sh ' Ílulló 2 kg qukor. Ferenczy htvlLU (Homoko.
mÓb'''Y) áO tojás, 1 . $ í r . .
.

Istentiszteleti
sorrend június h6napban.•
.
H O

A) Templomokban:

Oipőt. nthnncműt., játékot könyvet: Férfi és
nöi téliknbátot ~r. Gyarmllthy Lász.ló, dr . Veress

•

pú!' Nyiredy Erzsébet. 'l'llul'er Béláné, Tan IstViUli
l'érfirl1.hD..t : Pulnok i Lú-szlónó, v. K07Ann
Györ gyué, Gynrmat.hy Mózoo, dr. GYf\.rmath y
T~{t.gzl1ó, Y. Nyirody GMA\.. Egyéb 1'11hu,lwműt: BonCZIJ BÓláné. Biró Jánosné. Bnrthll Lajosué, B Glonhl' J.stviumé. lilll.Jász Jánosné. Jakobi Fiilöpné,
Koltu.i .Uúnőnó, Vidor Ruppert Miksánó, Nngy
Kntó, Veress P4-1. Lnwner Kúrolyné. űrmössy
Zsigmond. 1.'örÖk Magda. ÖZ\' . Kű.lnoki Kiss Jenő
né, irj. Józan Györgynó, Mikó Istvánné, dr. Mer~"
Károlyné, Kálnoki Kiss Tamásné, v. dr. Nyiredy
GÓ7imó, Buzogány Anna. Raptny Imréné. Schey
Ernőné. Lé\'ny Györgyné. Csiki Gáborné, Sigmond
Silndornó, Pártos Zsigmond. Putnoki Lászlóné,
Zf;i.gmond Lőrinc. Labnnc? GÓ't.áné, Zsakó AndorIfe . (3ipöt: ÖlN. Nyirő Gézáné. öZ\' . .Török Kálllnánue, Kádár Ferenc. Csomor Béhíllé. ifj. JóZAu
Györgynó, SiglUond Simdornó. Veres ~va. Könyvot: BudllllG.'Jli EgyhÚ3.község 80 db, Közwszt\'iselők, Qyarmnt by Mózes. Morés0 Gábor. Engel
Györgynó,

Scgólyoon l'Cs1,csiilt.ck: 10S-n.n. Azok jöttek elsösorhnn 67.ámítru:.hn nz adományok elos?tásánáJ.
akik n fÓ"Í1rostól nGm ku.ptnk segélyt, 100 P-t küldtünk DtlHllPll.tnjrn 40 gyc.rmek segmyezósére. Ra:ta.n kn.ptnk 10-2Q pengóig' scgéll yt, hUl'miuchármu.tl
10 pengő 8(\gó1yt, 3i -en 5 pengó sególyt : heten 4
I)(mgö segélyt, négyCll 3 pengő .sególyt
há,rma.ll.
kétpcngós sególyt. Ruhnncmi'al, élelmiszert ft kész-

&"

.

V., Koháry-utca 4. "

.

"
"
"
"

B) Körzatekben :
MAV-telepl prot, Imaház

"

t

c) Vld6k :
Dunapataj

"
"

Debrecen

I

"

B1oIIAl.",1 vtgol

•

Ke reki Gábor
Szent-Iványi S.

7 l.

\I

Barabás István

7 21
I'

10
10
10

Ferencz József
Nagy Samu
dr, Csiki Gábor
7 21 d. u.6 Ferencz József
l.
Nagy Samu
•
28
• dr. Csiki Gábor
.

"

"

.."

Ól 'ban

9
9
9

"

IX., HOgyes E.-u. 3.

"
"
"
"
"

7
14 21

•
•
"
"
"
"
Misszió Ház

CukorkIlCSOlll1lgokJU?1. Il k~gyc rmclook Toozér o:

J kg cukros porouyó süwményt v. Ny iredy GtY/..áIlé. J kg 'kCkS7.ot Jéger J(úlmnnuó, HnJ úsz Jánosné.
ti édcssóg"C/lomagot Olu;pú.r .M61,soué. l kg sza~ on
oukrot GI\hor Antal, 2 üveg parlldicsoJUot dr. Meo.
rósz K{Lrolyné, 4 üveg ízot v. dr. Nyirod y Gézáné.
Vásárra adllko7,ók Ilcwób61 pótlóliig IlYUgtilllJ\'ll 1
kép, l fali tálat ~arllbús lstvimué, táskút., 'ko.ztyűt
Szent-Iv,íllyi Sándorné.

1d ,lflk
· ·oon

L

7
21

d. u. 4 Ferencz József
•
•
•

d. e. 1O
l • . ésd u 3 Ke reki Gábor

•

"
"

•

Kecskemét
evangélikus templom

21
28
7

• •
• •

••

•

d. e. fo DarkÓ Béla
d, e, fél

21

\I

,

dr. Csiki Gábo

Felhi.vjuk hiveink súves fi gyelmét a.rra., bogy a Kohá.r y-ut cai templomunkba n június 15: napja- után
csnk 9 órakor tartunk iste ntiszteletet .

.

----

let arányá.ban egyesek és családok ja-an, cukorkacsomagot gyermekek, öregek ós betegek. Dunapataj ra 40 csomllgot juttattunk. Ö6sz.esen 300 csomagot osztottunk ki. A Jcőn yvek legnngyohb ró·
szét a. Perczeinó Kozmn Flóra. Leá.nyegyesün'et, a
Bra.ssai Sú,mu(}l Ifjúsági Egyesiile t, Unitárius szé..
kely Leá.nyegYCi.ii1et tagjai és iekollís gyermekeink kapták.
A Nösúivct8ég .tagjai által). kötött bolmikból
sálak, koztyii. pulloverek kerültek kiosztásra 4500 i)engó értékben az iskolás gyer mekek között.
Katonó,illlmak 5 szercwresom agot kiildtünk kru'á('Sonyra, 40 pár é.l'llleleg ítót és 4 dn.rab sálnt jutta.ttunk el n Vöröskers zthoz, mint tagjnink ajándékát.
Az adományokat szeretettel köszönjük,

UNITARIUS ÉRTESITÖ
•

FelelGs szerke.ztGI Szent-Ivlinyl Sándor
FelelGs kiadó: Ferancz József

•
•

Utánaküldés kizárva I

UJ

eim:

Szerke.ztG.6g 6. kiadóhivatal
BUda p • • t. V., Koh'ry· utca 4. Telefon 117-529.

Meglelenlk minden hó 1I1-én.
E I6 t1r. e thi diJ egyévJe 4' - P .
A lap tulaJdonoSI. a BudapeaU Unitá rius Egyházkör.ség
A lap ettagad. . . eIOflzet•• r. k6telaz.
ott M' te EmO kODyvn~omd4i' ban, Budapei t. VIII., Józsel-utca 61. _ Telefon : 1-392-S9.

