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Háborus Karácsony
következik reánk ebben az é\lben is S bár összebasonlit-hatatIanul kedvezőbb körü)ntények között
élünk, núnt Európa országainak legtöbbje. mégis
ugyanúgy vár juk II békesség ünnepét, mell' után
"az egész teremtett világ sóhajtoz és nyög mind
idáig", A mindennap embere funyalogva gondol az
ünnepre, az ö szemében az ünnep csak J;:egyes öncsalás, hiszen, a. világ minden betlehemese és prédikátora. sem tudja reá, imá.dkozni

a fegyverekre

azt a. valóságos békét, melynek megszületését a
templomol(ban hallelujával köszönti. Pedig a lJlindennap emberének most sincs igaza: nem hiába
énekelünk és nem hiába hallelujázulll< karácsony
ünnepén. Ha a mi ujakunl(On is (elhangzi!{ n "dicsoseg a magasságos m ennyekben az Istennek s II
földön bekesseg ft jóal,aratú embereknek" - cnnek Bo zengő hitvalllÍsnak foganatja lesz. Ha., igazán
"jóakaratú emberek" , 'agyunk, tudunk karlÍcsonyt.,
békesseget is szeretet varázsolni magunk köré.
Csak ne bízzunk mindent a "világ"-ra! Ne hibázt~s.su~ mmdenirt II világot. Ne vár junk mindent a
vdagtól. Ne mondjuk, hogy: -úgysem tudjuk ft, vi·
lágot megjavítani, úgysem tudjuk ft hadbnnáll6 feleket kibékíteni, úg)'sem tudunk békességet hozni
az embereknek! A világ megroghatatlan, én magam
azonban látható, hallható és tapintható vagyok. A
világ láthatatlan, magamat azonban tükörböl, lel-
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8 udap ••• 19~3. d ••• mb., hó

kenmek \'lzsgálásábóJ, baráta im és ellenségeim bí·
rálataiból Iá.tom. Kezdjem tehat maganmlal. Legyek
en szeretetteljes, ha a , 'ilág kegyetlen, valtozzam
én békéssé, ho. a viliig változatlanul harcos, hintsek én szeretetet magam körül. ha a. vilag csak
foszfor-bombiil<at és tOflledókat tud szórni. A szoI,ás elért már annyit, hogS, írásban, szóban üdvözöljük egymást, - milyen jó lenne, ha lélekben és
cselel,edetben is keresztényeI, tndnnnk lenni lega lább karácsonyl(or! No mondja senki, hogy ez a
párnllllos ),ercszténykedés semmit sem ér, hiszen a
magot is csak pár napig , 'ctik, mégis búz.'). lesz belőle, ha esőt {ld reá az lsten.
Igy :ul esőt Isl.en a mi Jmrílcsonyi szeretetünk
elvetett magjaíra is, ha "jóakaratú emberek" \'agyunk s nem sz!wal(at vetettünk, hanem lelket. A
kereszténység nem dogma. nem is szenezet, hane?l
megingathatatlan hit abban, hog:r az ls!en A~ya e~
gondot visel az ő jóakaratú gyermeke~e. BlZZun.k
Őbenne. \'essii nk szeretetet, s a magassagos ~en~
nyekbell diCsőségesen uralkodó egy lsten ~egaldj.a
a mi jóakaratunkat., hogy arat~ass~ ~a'Jdan ~
kességet. Legyen az Ő békessege kiCSmy~ken es
nagyokon, itfhonhwökön s a távoli har.~ezon harcoló hOD\'édein, mind az egész emberisegen, s az
egész földön!
•
Szent..lványi Sándor.
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Szabó Erzsébet felett."
,,!J::ózc.t !zól: Kiált!! és m(»lda:

n Itt

kiMfsak' 1I11ml cn t G/l t Iii, és minde n
! Zép$6ge 1II1nt II me::(I pirdga! M cgszáradt a lil, cl1wllt a 'l}irdg; dc IstctZii.1zk
bc!z(Jde mi ,ldCrőkre megmarad!"
B ssaid.! XL/ 6. ~ 3.

.

Amikor a szív meg akar szakadni s vonagló
kamráiban már el nem fér a b~at , egyszerre
szózat szól" végig simít gyógylt6 kezevel az
Isten s fülü~kbe súgja az orvoss~~os titkot:
Kiálts ! Kiálts, te túlterhelt lélek, ,klalts te pattanásig feszült idegzet. ki~lts, .~z!v, mel.r.ben a
kin túláradott, kiálts, és konnyul] meg tole! .
Mondjuk azonban mi is az írá~sal: mit
kiáltsak? Felhő eldőrdül, vad felordit, harang
megkondul szó nélktil, tartalm~tlanu~. Az ~,m
ber: lélel',{, akkor is mond valamit, aml~o,~ kialt.
Mit kiáltsunk a m.i fájdalom-dulta sZlvunk-kel,
hogy megtlOOnnyiil'jünk tőle!?
Ha csak a szívünkre hallgatunk , azt kell
kiáltanunk , hogy igazságtalan ez a halál, olyan
igazságtalan, amilyen kegyetlen volt veje az
élet. Ha az értelmünkre figyelmezÜTIk, kiáltásunk ak/kor is vád és panasz. Ha emlékeinket
kérdezzük végig, minden felelet újabb gyötrelmekkel teljes. Ha faggatni kezdjük magunkban
a hitet, az is, jaj, olyan ingatag! Mit kiáltsak,
embert teremtő és megpróbáló Isten, hogy ne
tetézzem vele elesett lelkem terhét!
Szól azonban az Ige a ráhallgatókhoz s
megmondja, mit kiáltsunk. E lőször csak anynyit értünk meg belől e , hogy valami elhullott
virágról beszél, de ez a szó: virág, megfogja
t omboló lelkünket s magához hajlít, hogy illatával elcsititson minket. Az a kedves lény,
akinek most a ravat aláho~ gyültünk, egészen
előttünk áll. amikor kimondiuk ezt a szót: virág. Most volt csak, tegnap, egy órája talán,
nem, most 'Van, elevenen látom, hogy gyermekhad tódul a szobába születése nap.i án, kezükben virág, s drága t erhiikkel pihenő ágyát telesz6rják. Ahogy ránézett az ember, azt kellett monda~ia: csupa virág! Lány és növény,
szem és SZirom, aranvló ha.t korona és zöld levelek, mindezek együtt: csupa virág.
Maga is nagvon szerette a virágokat. Test,,:~rnek t:;rtotta öket, egynek érezte magát velük;, megerte,tie a ,?eszédüket. "Mondd el virág_
gal - ta!llt az evezredes illem. s én tudom,
hogy senkl nála meg- nem értette jobban mikor ~gy~zer, nem is olyan régen, maga s~edte
mezel vlrlgokkal vallott volt neki valaki.
• AnnyIunk Bz:\mdra

csaknem hihetetlen
meglepetést az a gY{zBzkeret, mely Szabó Erzsébet
egyhAztl\rsada.lmunk .. Szabó Böskéje" n eve körUl
tétJlk ~Iénk. A hihet etlen m~gls való. Legyen ez a
gyd.szbeszéd sImogató eml~k ezé!:l drAga pora.l felett !
j elent
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.. ~ .lelke is oly~n volt, ~nt, a virág. Egysze,...
rusege~en. pompazatos, bunbozásá.ban szemérmes, klll~llaskor öntudatos, szárban töréken
lelkénel~
Illatában
hódítóan e-azdag. Abban y.
.
. á
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egesze~ v!r gszeru volt, ahogy művelt, lartal_
n~8.;S lenyevel .~hhez a tartaimallan és könnyü
vl!a~hoz hozzaldomul.~, s u~yanakkor étle győ
kereivel, a magyar ,fOld, draga nedveire tapadva, lelk enek remegő SZIrmaival Isten végtelen
kegyelmére tárult. Ha emlékezem azokra a beszélgetésekre, a melyeket e világ bölcs t anításairól olyan könnyed biztonsággal folytatott
sokszor, s aztán magam előtt látom úrvacsorát
kérő, gyermeki b izalommal felnyiló .két szemét
mely Isten közel ségééM. szegeződött az égre ~
virág jut az eszembe róla, mely otthonos k~ny
hóban és palotában, mező en és modern park akiba.n egyaránt, illata azonban a földből szállott s Isten kebelén oszlik széjjel.
Most, h ogy így lehullott közülünk, mint a
forrón szorított virág a lJ.cézből. s hogy kinok
gyötörte szegény kis teste a halál altató karjában elpihent, - úgy érzem, nem veszítettük el
egészen, mert ami b előle ö maga volt, velünk
marad. Ha láttok viharban porba sujtott, elszáradt virágot, ne sirassátok: a virág az illat
s ami összetörten hever előttünk , az már nem
a virág. Az ember nem a teste, hanem a lélek
benne, s a lelket nem lehet ravatalra tenni. A
lélek él, mert így kiáltotta azt el valanJiokor világot teremtő igé.i ével az Ist en. S "megszárad
a fű , elhull a virág, de a mi Is tenünk beszéde
megmarad örökké!"
Azért ne mondjátok, h ogyelveszítettük őt
s ne sirassátok henne a testet. Amiért sírni
kellett, a gyötrelmes, kinos sok-sok nap a kórházi ágyon s a szenvedés keresztiére feszített
test mh ~lmul-t, minden elcsitult Isten gyógyító tenyerében. S ha mégis zakJatná szívünket a fá.ldalom, ha panasszal telt lelkünk a
gyötrelmet el nem bírja, hal1gass~k... meg"az
igét, (kiáltsunk, hog-y meg.enyh~IJ.u~k !ol,e,
kiált,s uk szembe a halállal a hltvallo 1get: o el,
mert él az I sten.
.
Mos t pedig, ha hitünket és fájdalmu~at
eggyé kiáltottuk, nyugodjunk e~. ,:,.ele Ist~n ve.?'telen kegyelmében. ő már mindor~kre, ml pedig
amíg újra körül fog mink~t a.z, elet. En~e~, a
végtelen kegyelemnek "az ~leleseben f?gód.w~
össze a mi kezünk az o kezevcI s mondJuk el o
vele és ő érte az utolsó imádságot. Amen.
Szent-Iványi SÚl/dm'.
RM.16 köZ\'ctitt istentiszteletiinket dec ..hÓ 26:!!l
d. e. 9 órakor a Kohá ry utcai templomba!. Predlkál Szent-Iványi Sá nd or vezetöielkész.
.
Rádi6 JtÖZ\'ctítette iSlenliszteleUlllket dec. l~-e~l
d. e. 9 órakor a. Koh árv ntc'l.i templomból. Predlkált Józan Miklós pllspök.

Öz. Nyirö Gézáné
u. Mózes Ilonka

•

"Tem,e tni jöttem. nem dicsérni" _ mondatja Shakespeare a nagy r ómai val. - Nálam
fordítva van: mikor felirom ezt a nevet "ÖZV.
Nyirö Gézáné sz. Mózes Ilonka" - nem temetni akarok, hanem emlékezni. Emlékek egész lé·
giója táncol !kőrül s csak s zóhoz kell engedni
öket: beszélnek maguktól.
GyeJ"Dlek kor omban úgy emelgették, m int
a. kedves barátnő megtestesült jelképét. Ha arra akartak hivatkozni, hogy van hűséges 'barátnő, van művelt, megértő , a társaságat lebilinc selő, II beteget és bánatost is felvidító aszszony: az Ö nevét em legették, Mózes llonkát.
Amikor Kolozsvárra kerültem, II Teológián
szembekerültem egy könyvszekrénnyel, reá
volt írva "Mózes András 'k önyvtára". Ez a
könyvtár egyszerre megmagyarázta, honnan
származik gyermekkoronlllak ez a sokat emlegetett asszony-ideálja, a kedves barátnő, a fo galommá vált Mózes Danka. Kolozsvári ,nagy
pap" volt Mózes András, abból a régi fajtából
aki tényleg pap volt, nemcsak lelkész s még
kevésbbé csupán adminisztr átor. Allt az I sten
és 'a gyarló ember között, s naponta társalko~ott nemcsak az emberrel, h anem az I s tennel
lS, Az emberekkel nem az egyházi adóról beszélt, nem is csak kön nyű és felületes napi kérdésekről tárgyalt , Isten rő l , I sten akar atáról az
evangéliumról s a gondvi selésről adott hirt
olyan biztonsággal , mint ma a távíró a harcterek eseményeiről. Mikor Dedig az I stenhez fordult, nem szóvirágokat mondott, nem akarta az
Istent. a l~gú~abb filozófia elveiröl barátságosan küamtaru, hanem emberek jajjait vitte
Hozzá, feltétlen bizalommal, hogy azokon az
Isten segíteni fog. Arról is nevezetes volt Móz~s A~?rás, hogy a5z-talanál két három unitárlUS dlak minden étkezésnél ver:<Ugül láttatott
s, ~ogy Szé~eJyföldön hagyott szülei helyett
a'PJa volt mmden unitárius kollegistának.
Il~en körből származott Mózes Ilonka, cso~a-e "h!1t, ha olyan megértő, művelt, szellemes
es h~~eges unitárius nő lett belőle, mint amilyenekro} Kozma F lóra álmodott.
A ~u~avesti Nőszövetség a maga gyászát
~s ves~ ese~et. elmondotta már a ravataJnál,
:~~,kaláln?kbl Kis Jenőné elnöknő meghatott tala sa an
megemlék
' \az egyh8..z
.
. és az egy h'aZ!k",ozsé g
.. eze~e ,pedIg feJezze ki ez a pár sor ,
~b~ pedIg eppen az hiányzik amil Mózes
n~l ..a. u.~a~esten alkotott, de antit emlegetés
kul IS Jol Ismer minden budapesti unitárius.
á ~ten országának ama túlvilági része ahov
6zes "Danka távozott. olyan jóságo~ ne.
m~s és ~uvelt lelkekkel népes hitünk sz~rint
mtnl amIlyen ő volt. Nekünk 'fáj, hogy inne~
.

eltávozott, neki azonban n
'
megérkezett. Az őt gyás r.ereseg, hogy oda
unokáik számá ra legyen ez ~~gOal:zr:I~~~ekek és
Szcnt-h'ányi Sándor.

Biblia olvasása közben
J ános 4. r ész 1.-30, 39-46 v.
.. D,~vi~ ,F~r,:nc mélyen vallásos és eszmékért
kuzd~ , b~rálo !elekkel volt megáldva. Mély lelki
szomJusa~ot e!,zett aziránt , hogy visszavezesse
a kel'e~tenyseget az, ::lső századok nemesen
egy~ze~ egy l s ten. hitere. Igy alkotta meg sok
le.lk~ kuzdelemmel, lépésről-lépésre haladva a
biblIa foly·tonos olvasása között, az unitárius
~%yháza't, Ebben a nehéz leb!ti munkában ráJolt arr~ ~ igazságra is, hogy az egy igaz élő
Isten, ~ozos mennyei atyánk is. Ö adja lelkünk.
be a hlt.et, tehát mindenki szabadon vallhatja
a hItet,. amellyel az l sten megajándékozta
ot. Vagy ~mt Mestere tanit ja: ,Az Isten lélek
és akik öt imádják, lélekben ~s igazságban
k,ell, ?ogy im~~ják". ~t az igazságot magáévá
tev:~ ,atszellemul~en ,hirdette ki a tordai országgyuiesen a vallas es lelkiismeret szabadságát.
A nagy műveltségű, bölcs fejedelem J ános
Zsigmond törvénybe iktatta. Igy lett E~dély a
vallás és lelkiismeretszabadság klasszikus
földje és T orda annak bölc sője. Az a({.k ori idők
ben tartott hitvitákból mindíg ő kerü lt ki győz
tesen, pedig csak arra törekedett, hogy a maga
igazát védje, másokét nem ócsárolta. Talán
ezért éreztek még ellenfelei hivei közül is sokan
r okonszenvet a nagy biblia-magyarázó iránt. A
kolozsvári kerekkövön tartott beszédére Kolozsvár német lakossága hivévé lett: unitáriussá és magyarrá. Ehhez a nagy lelki munkához
az erőt, kitartás-t és a mély hitet a jézusi élő
vízből szerezte, melyre szomjas volt a lelke s
abból merítve többé nem szomjazott. A fejede lem halála után a nagy igehirdető vérével pecsételte meg az ő igazságát. Azután egész sora
i:t.övetkezett a vértanuknak és iildözötteknek.
Maga az egyház is szabad zsákmánya lett az
üldözők nek. De megmozdíthatatlanná tette az
az ötvenezer székely lélek, akik egy emberként
kitartottak az uni tárius hit igazsága mellett.
Ök mind lélekben és igazságban imádták az egy
igaz, élő I stent . Az az ötvenezer egyszeru székcly hivő, aki az unitárius eszmét életben tartotta és az ő utódaik századokon keresztül szintén ebből az élő vízből merltettek erőt, elszántságot, kitartást és hitet a további küzc;Ielemre.
Nekünk is k éső és szerencsésebb utodoknak
ebből az éíő vízből kell merítenünk, ha élni
a karunk.
UjvlÍri László.
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Miért legyen a nyájnak több beteg bciránya?
" Nincs oly nyAj, bárm.1képen vigyázzanak rája,
Amelynek ne legyen egy beteg bAránya,
Nincsen olyan tüzhely, hol ne találkoznék
Valamely üres szék!"
(Longfellow.)

Virágfűzérekkel boríto~l kocsi k á.lIana~ meg

a templom rózsákka! diszJu;tt kapUJa elot,t. A
jármüvekből ünneplő, ~~kba~ ember.pardk
szállanak ki és menette feJlődve Igyekeznek bejutni az Isten házába. - Kíváncsi tömeg ácsorog künn, mialatt örömtől sugárzó, vagy .a Ib~
következendő esemény hatása alatt megtlletodött arcú emberek közelednek egymáshoz és
foglalják el helyüket -a templom be·lsejében. Az
orgona zendül és szokatlanul felemelő hangulat
költözik be a jelenlévők lelkébe. Az örömszül8k
és családtagok mint kiegészítő kíséret vesznek
körül egy ifjú párt, amelyik most fog elindulni
a közös mesgyén, azon az úton, amelyik az ismeretlen jövőbe vezet. Mi vár rájuk, mi fogja
segíteni a sima vagy esetleg rőgös , tövises
úton, mi gördít eléjük akadályt, nem tudják és
eITe nem is gondolnak, mert betölti valójukat
valami csodálatosan kellemes érzés, ami az idő
folyamat, a napok és órák lepergését visszatartani törekszik öntudatlanul és az örökkétartó
boldogság vágyát hozza izzásba. - Könny csillog a meghatódott örömanya szemében, amikor
az öröm mellett az elszakadás érzése, tudatrajutása bekövetkezik. Könny csillog a menyaszszony szemében, amiben a gyermekkori emlékek , a búcsú szomorúsága és az új élet, eJry
rendeltetés, egy hivatás sejtelmei ragyognak
fel. - A vőlegény erősnek érzi magát, érzi,
hogy minden hatalommal dacolva is éleHársát
a Iétért való küzdelemben megvédi. A
menyasszony fején a koszorú, amiből egy ágacskát eltesznek egyl}oor a koporsóba is. - Ez a
mirtuszkoszorú simboh.un. A tavasznak minden
~l~tre pezsdülő, rügyfakasztó, virágot hajtó,
O~l természeti. örömteljes képe rejlik abban. A
kikeleb édes Illata, a dermedtségből új erőre
kapó élőlények virulásának csodás megujhodása, a sZárnybontogatás folyamata zeng felénk.
A
leányá.lmok
lee-szebbje:
valamikor
men.yasszonyi koszorúval és fátyollal elmondam a holtomiglan és iholtodiglan fogadalmat
az Is~~ szolgáj~ előtt. Abrándjait szövi a tisz~a. ;SZlVÜ ,leány es nagy elhatározásra készteti
ifJU lelkel a vonzalom, amikor teljesülés előtt
az é.lo~'. az e~házi esküvő megtartása,
~me.~ k~:eset l~alba is foglalta. A vallásos
ihletből szuletett es fentartott ünnepélyes egyházi e~küvő . eseménye olyan. hogy hatására
egy pillanatig szünetel a minden".p'· robot , ,z
a
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on~o ~nY:íldsagert
~

folyó verejtékes harc és
va ann o ogabb, szebb élet délibábos k'
n;ellett az emberi é!,zések egyik legnemesebb~k
langol..fel. ~ :salad egén új csillagpár k d"
meg korforgasat.
ez l

~zt ~Z á~?~! e~~ ~ vágyat és reményt rom.
b?IJ3 szet a lmlonbozó vallások esetében a szél-

vala.sz~s d.urva fe~ere, amelyik felekezeti el.
foglIitsaghol avatkozl'k1 be. Inkább ö"'s t·· .
.
ksik a l · d i h ·
~zeorm
~gy~ .. "lI
cs a . ' ,agyomanYdkJat, egy gyermek
es ifjukor neveleset, tanulását, minden örömteljes és kitörii.lhetetlen emlékét, mikor válaszutr~ sodorja. a

;ná.r

ré~be érkezőket.

Fenyeget,
karhoztat es atkoz, belyegez, lesujt. Kötelezni
akarja saját fe~e~ez~tének ~ születendő gyermekek kereszteleset es nem Ismeri el törvényes
házasságnalkl azt. amelyik nem az ö egyháza javára történik. - És mit ad cserébe? Hasonló
értékkel képes jutalmazni a veszteséget ? PÓtolja...e a ,károsodást? Letörli a könnyeket, meg-szünteti a fájdalmat, vigaszt hoz a lesujtottra ?
Vagy csak károsít, Jdsebbit? Akkor mivel érdemelte akármelyik fél, de különösen a károsodó, hogy már az élet első nagy lépésénél
nemcsak csalódáshoz-, de nem gyógyuló sebekhez is jusson? O:tvetlenül szükséges, hogy a hit
és a szerelem összeütközésbe jusson és meghasonlás ,k övetkeztében esetleg egy lelki világ
összomoljon? Bűn a nemes vonzódás, bűn a hit·
hez rakaszkodás?
Ne keressük azt, hogy honnan indul ki és
milyen tényezők tartják fenn ezt a veszélyesen
ferde felfogást, hanem az állam bölcs -törvényeit tartsuk be és a r égi szokásokhoz híven
a vallásszabadság emelkedett eszméjéhez hiven
tiszteljük és szeressük egymás hitét, vallását,
hagyományát, azoknalkl fenntartását, ne veszélyeztessük, mer:t I stennek egyform~ gyerm~
kei vagyunk, Ne engedjük, Ihogy mmd tobb es
több beteg báránya legyen a nyájaknak, ne segítsük elő az egyházi esküvők alkonyának ?ekövetkezését. Szabaduljon fel az elfogul8:tsá~
ból a rövid látó ember és a szeretet vezere1Je
útjain! Hintsünk rózsákat és tÖ.visek néll~li ~s
vényt biztosítsunk az egyb~keU),knek. ~~n~ylt
sünk minden akadályon, blZtoSltsuk lepeselket
méginkább most, amikor magy~: h~ánkat e!söpréssel fenyegeti, az egység ~anya~.a~, a ~e
pek legádázabb versengése. A r ozsdavoros. SZIl!pompájú ősz és a kegyetlen hideg fe~er tel
után hadd viruljon fel a zöldelő tavasz es vele
térjen vissza a csodaszép .koszorú, a menyaszZs. J.
szonyi fejekre!
•

Karncsonyfa ülwellélyt rendezünk

dec. 22·én
(szerdan) d. u. 3 órakor a Ko'háry-utcai templomban iskolás gyermekeink részére. A műsor! a cae r kés:u:sa.pat taejai adják.

• 50 éves lelkészi
ur
püspök

A
jubileuma.

Főtiszte lendő Józan Miklós püspök úr elet-

ütján egy igen fonloS és szép határköhöz érkezett el. Ebben az évben ünnepelhette, a mi
egy Istenünk jÓvo.1táb?I,. pappásze~.te~~sének 50.
évfordulóját. A hlvataserzettel e1töltott 50 esztendös m.unkás élet évfordulója alkalmából az

Unitárius L elkészek Országos Szövetsége dísz-

közgyűlésen ünnepelte díszelnökét. FereltCz J Ó-.

zsef elöterjesztette Józan Miklós püspök ötvenéves szolgálat a emlékezetét megörökítő javaslatát. A .közgyűlés e javaslattal kapcsolatban
elhatározta, hogY' 100 pengös pályázatot hirdet
a nagyváradi disputáció 375. éves évfordulója
alkalmából tartandó isntentiszteleten mondandó
unitárius egyházi beszéd jutalmazására. D r.
Gelei József fögondndk. az egyház egyeteme és

összes intézményei ,nevében köszöntötte az ötven esztendős lelkészi szolgálatra vi sszatekintő
püspököt, aki felszólalásában megköszönte a
kedves megemlékezést, rámulatott arra, hogy
személyében az unitárius lelkészi kar nem csak
püspökét tisztelte meg, hanem tisztelettel adózott az előtt a nehéz hivatás e lőlt, amit a lelkészeknek minden időben be kell tölteni. A2
Egyházi Főt anács is meleg szeretettel ünnepelte az egyhaz fejét s az ünnepségek egyik kimagasló eseménye volt Sziny'ei-Aferse Jenő Ikultuszminiszlernek a Főtanácso n való megjelenése és a püspökhöz intézett" üdvözlő beszéde.
Traeger Ernő dr. miniszteri osztályfőnök, A n ffil István nemzetvédelmi-propaganda miniszter
képviseletében jelent meg a főtanácsi ülésen s
közvetlen és baráti szavakkal köszöntötte Józan
Miklós püspököt. A Budapesti Unitárius EgyházkÖZSég dísztáviratban üdvözölte a jubileum
alkalmából Józan Miklós pü soököt, ez alkalommal is kifejezést kí vánva adni annak a szere~e!nek, :nelly~l oly hosszú időn át volt lelkésze
l~ant vl~ll~ttk. ,Eletére ~s az egrház irányít~
saban kifej tendő további munkájára valamint
családja életére a mi egy Istenünk böséCTes
o áldását kérjük.
(K. G.)

Székely szobrász kiállítása
Pesten
.. A Mübarát helységében okt. 31-nov. 1"'2 közott rendezte meg B e n c z é d i Sándor első gyüjteményes kiállitását. Olyan szobrokkal szerepel itt
~elyeket a~kor tu~unk igazán értékelni, ha lát~
~~~~zt az utat, amit alkot6juk idáig megtett és
uk azt, amelynek kezdetét jelentik mostani
munkái.
Benczédi Tarcsafalván született. Sz.ekelykereszturon a tanlt6képzö elvéizéli8 után többfelé taní-

tóekodott. Szabad idejeben teetéazeUel foglalko.
zo~~, de elnyomott. !;zobrá!;zi tehetsége csakhamar
ta .
felulkerekedett. Szakitott a fes leszett I
kod~~~. is s 1937-ben beiratkozott : ~é~zö~~:'
Szeti F:'lskolára. Tanul.~ivágyÓ lélekkel jöt.t ide ~
ta~ult IS sokat., de legtobbnyire negatívumot &l. _
apJa nyugalomba vonult tanít6 cl ma
. ' es
d
e
k dt
.
ga IS tanult
e '?: ~. s,za a .. e~. a szé~ely néptől. Ez legkevésb~
a .kulsosegekböl, unneplo harisnyás viseleteböl látS~lk, hane~ .gondo,lkozásában, cselekedeteiben ízléseben megorlzte nepe szabadság.t ,'o'
•. '
, te ' 't J 6
' zansagat terssege.
kedvében .."""dig
ha tán craerua
k' "\
mesze k
'
~,
~r:. ~ szekely .Iegénnyel felveszi a versenyt. Igy
k~lonos vo.lt ~ekl,.. hogy miért kell a magyar szob.
rasznak mmdlg gorög vagy épen germán s' ._
'd "'t mlOt
' á zma.
.
zepseg
I eClJ
~iért

ne lehetne a magyar embert a maga arányal.v?al, ~, maga testi ~S lelki sajátosságaival ábrazolm. Mlert kell ráeroszakolni a SZObOl-rQ frázis
vagy más t?lfi~om~lt.,. le.~ki haldoklást jelző, ú~~
nevezett "előkelő, ']tifeJezo, Szárnyaló" stb. mozdulatokat, formákat? Nem faji elfogultság volt ez
Benczédi részéről, csak látta és ,b ámulta más népek hatalmas művészetét s nem nyugodhatott bele,
hogy nekünk csak utánoznunk, variálnunk szabad
~ket. Már a Főiskolán kereste az útat, hogy ilyen
ertelemben fejezhesse ki magát és székely környezetét, melyből kiszakadni nem tudott.
Igy természetesen ellentétbe kerül t mesterével,
aki más nép szülötte, más eszményeket, vágyakat
hordoz magában és nemcsak, hogy fölöslegesnek,
tartja, de el is ítéli még a kísérletét is annak, hogy
valaki, különösen tanitványai között, sajátos magyar utakat keressen a művésze tben. Benczédi ott
is hagyja a Főiskolát és visszatér Erdélybe. A ·korondi hegyben tanítóskodik, közben igyekszik lefejteni magáról min~en sallangot és így farag és min·
táz uj szobrokat. Keresgélő, nyugtalan lelke hajtja
tovább. Mar érzi az útat, amelyen haladva a magyar művészet is oda fejlődhet, hogy helyet kap
az általános emberi művelődésben.
A Műbal'átban most kiállított szobrai mind kismére tű, de megjelenésre így is monumentális alko·
tások . Kő, fa és terrakotta munkák ezek, amelye·
ken látszik, hogy a művész alkotó készsége nem
csökken, bármilyen anyaggal áll szemben . Igazi tehetséggel f ormálja a követ ,,0 o b o z i és h i tves e" címü szobránál. Felismeri a fa követelményeit a "Pasztor", "Imá dkoz6 asszo n y"
és "A n y a" cÍlnű kompozicióiban. A " F a v á g ó",
" Falusi bir ó", "Gondolkodó székely",
" F o n ó a s s z o n y" címü terrakottái a székely
életből úgy ábrázolnak képeket, hogy azok hatalmas bronzszobrokként székely városok tereire klvánkoznak. A "C s a I á d" cÍInű munkáján érzik,
hogy itten az igénybe vett hö szabta ~eg. telj~
mértékben a kompoziciót s így ennél az oszmtese.g
hiánya érzik. A " Ruh afacsa ró n ő", ,.Ká ve őrlő nő", "Mosogató leány" és "L ány
t á II a I" c. terrakottái t artalmuknál fogva a zsánerszobrászathoz tartozn~a~k~,_ _ _ _ _ _ _ . _

u. :t.
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kiállftása mer~r.: ~ bátor kiBenc!:eulne
dás kr N k"
AlIá hiszen előre elkészülhetett tarna
o a. e l
S'banum
t d Oa "cll hogy mi lehel ezeknek a moz.... ,
"t
azon
~atójll és annál is inkább, annál ~sztábban. es ~r hetöbben kell elmondania szohralban, atru~ n~~
köreben lát es érez. Az erdélyi hegyek, ko~.t elo
emberek élele is tele van mun~~val, nehez .ku.zdelkkel. Ebben napról-napra uJ balladák Játszód~aek le, új mesék es uj daJok születnek.
Műv észek kellenek, akik ezeket a!kotáso.~'ba,
épüjetekbe, szobrokba, képekbe, rc~ényck~e, ~olt~
ményekbe és zeneművekbe öntve mmdcnki gyOll!O:
rüSégére és okulására láthatóvá, érzék~lhetove
tegyék. Benczédi pedig hivat~ttabb er:e, nunt. egy
más népből származó akár~yen génIUSZ. Sajnos,
hogy életkörülményei, anyagi helyzete eb~en ak~
dályozzá.k. Tudjuk, hogy nngyobbszab~s~ ~lkotá
sokhoz elmélyedő munka, anyag, hely, ,Ido e~ modell szükséges. Ez pedig egy falusi tamt6 mmdennapi gondja, elfoglaltsága mellett.. n~m lehet meg.
DIetékesek, egyház, "\I.ármegyék, ko~~~ szoJ~á.la:o~
tennének II magyarságnak, ha II belolük k~k~ru~o
tehetséges emberek kibontakozás~oz, tan~asl , es
munkalehetőséget, valamint megelhetést b1ZtOSltanának. Ez a székely vidékekre leginkább vonatkozik, ahol sok szegény székely gyerek marad meg
az őstehetség állapotában, mert nem tanulhat, nem
láthat távlatokat. A mi népünk pedig tehetséges és
képes lenne arra, hogy művészetével, !tulturáj~val
minden nép megbecsülését es szeretetet magához
vonja s történelmet évezredekre is biztositsa.

'.0 k er.:

ft

Bllntli

Deuő,

Uj könyvek.
JÓl.Iln

l\liklós :

Szemtő l

szembe, (Minerva kiadá-

sa, Kolozsvár, 1943.) Az ötvenéves lelkészi jubileumát
ülö JÓzal~ Mikl6s püspök úr, f1radhatatlan példaadással, egy uj könyvvel lepte meg az unitárius társadall"rHl.t. Nem várt elismerést az ötvenéves munkás ut páraLlan magaslatán, hanem
, :ajándékkal lepte meg hIvett. Uj könyve harmlnckH rádl6s beszédét örökit\
meg. Minden egyes beszéd II ml egy IstenUnkbe vetett hitünknek bizonysága 1'. hosszű. élet bölcs~ségé
nek szavai által. Egyhaza és magyar faja Iránti r endfthetetlen szeretetének bizonyitéka. H irdeti a hit gyözelmét minden felett. Nyolc e.IOadáSl a vallási és nemzeti élet történelmi nagyságalt eleveniti fel, és arcképet fest bennük: Dál/id Ferellcről, O/lamlíng Vilmos-

ver) me. m~g e1öjegyú&t Aron: törNe 10, kötve Ui P .
Valamint megvehetö a Koháry utcai lelkészi hlva tal_
ban.
(Ko Go)

Imához. Imádságok,

elmélkedések és egyházi

énekek hODvédeink szlLmAra. Os.szeállltotta Nagy Zoltán unitárius tábort fölelkész, K öröspa taki Ki ss Sándor száz:ldos, K ozma Ferenc vk. százados, BZC1J.t_
/ 1Iátl1l' Sándor vezető-lelkész és mások közremüköd~
sével. Elősz6t a. szép klá\Utá.sú é.s hézagp6tló könyv.
höz Józan Mlkl6s püspök ur Irt. A kUlönböZő alkalmakra. szóló Imákat Nagy Zoltán, Nagy Ferenc,
Szell/-Ivát/yi Sándor, dr. Abrudbányai JAnos, Rázmálll/
Mór, k6röspataki K iss Mndo r, Urmősi JÓUlef, K ozma
Ferenc és Bács/(ay szAzad03 Irtak. Józan Mlkl6s pilipök úr " H lLl'Om könyv'· c. elm~lkedh.e egyik kimagasló értékU Irá.s a nagy fontoSS6.gu ~s nélkülözhetetlen IJl'lIlkönyvben. A könyv fUggelékek~nt vAlogatot t
egyhAzI énekek szer epelnek. A tartalmas könyv a katonák lelklszUkségletét m inden bizonnyal klelégltl.
Na.gy Zol tAn atyánkfia. nagy fontosságú munltAt végzett. E h ely ről Ls szeretettel üdvözöljük s a. maga,
valamint családja. életére a. ml egy IstenUnk áldá.sát
kérjük.
( K . G.)

Dr. Kemény Gábor : Egy ma&')'or Imltt'trped3gógus. Budapest, 1943.
Nagy L ászló-könyvtár kiadása. Dr. Kemény
Gábor atyánkfia nemcsak életrajzot ad ebben a
könyvben, hanem a ' magyar nevelés egyik úttörő
munkásának, Nagy L ászlóna.k, élete é; műve ismertetésével kapcsolatban, feltárja azokat a problémákat amelyek Nagy L ászló útkeresését szükségessé
tetté.k, ismerteti a hazai nevelés helyzetet a század
elején s megmutatja, nemcsak a küzdelmeket, hanem az eredményt is. Kár, hogy nincs teriink részletesebben is foglalkozni ezzel az, igen ertékes
könyvvel, amelyet nemcsak szekembereknek, han~m
_ könnyed es érdekes előadásmódja miatt - mm·
den művelt olvasónak is szeretettel ajánlunk.
Bnndat Horst: Oll\.jl\.t keresek Celebesz~n . Budapest, 1943 .

Dr. Vajna és Bokor kiadása. A s~erzö - idegen hangzá.sú neve ellenére is - egyike ..a, leg~~
zeltebb magyar geol6gusoknak. ~zok ~o~e. a
gyar geol6gusok közé tartozik, nk..i~et. kwalo s~
tudásuk miat.t a nyugati nag~ o.l.a~:cegek. szerzod~
tettek arra, hogy a világ külbnbozo része,be~ olaj
után kutassanak. Bandat Horst a Celebesz s.Z1getén
folytatott kutatását kja le lebilincselöen erdekes
elŐndásában. Amellett, hogy igen érdekes olvasrÓl, ZWhlgl1 UlrichTÓI, Lulltcr MáTtonrÓi, F erClICz Jómány tudományos fel.készülltség dolgában ~n
%s6/rD I, 1/ . Rákóczi Fere,r.cr61, valamint Bölihll Far1ros
szenv~d hiányt s ezt könnyen ért·hető módon tárju
Sd Uflol7Ól CS a zsoltár lelkéröl ad nagyneril mngyarlLelé.nk Vallástörteneti szemponliból igen érdekesek
Ul,\ot. Mélt6 toll Ismerteli ft csodált nagy.ságokat egy
azok'a kultikus szokások, szerta.rtások, n.mcly~kel
flZ~p kivIteiiI könyv lapjain keresztül. A függelékben
az egy szigeten is különböző mű.vel.l.ségi k~r;té~~
rövid Ös.szcfoglalAst a d arr61, hogy mit hisznek az
tartozó, főkónt maláj származásu torzsck . d k
urut6.rIUBOk. Ez ad kézikönyv jelleget la a tar talmas
elénk tár. Aki megveszi-e könyvet, neOl~k ~r ~á:
könyvnek. Ott kell, hogy legyen lnlndannylunk asztafeszítő olvasmányt; hanem tartalmas muvet lS
lén, útmutatóul és hltünk a.pologllljaként. A könyv
aarolt vele maeának.
meiTeJldelhetO a ?tlnerva könyvkiadó utján (Kolou _
iz. 1. i.
U.

t.
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Hírek.
BáduJy JánO!né a.tyánkfia

gyü Jeke~ti

termünk

reszére egy szép órát adományozott, melyet már el
is helyeztünk,. Az értékes adomany t e hely ről is

87.eretettel köszönjük s az adományozó életére a
mi egy I stenünk áldását kérjük.
lIadluízy Sá ndor egyházi pénztáros a tyánkfia a
közelmuJ:ban tartotta aranyhkodnlmát, kedves fele"égével, Nagy Terézzel. A mindig fiatalos. jókedvü
"Sándor bácsr' és kedves felesége jó er§ben és egészségben érték meg ezt a ritka. alkalmat. A lelkéSzi
szolgá!atot a szép családi eseményalkalmbal CSi/ó
Nagy Lá8z16 egyMLl titká r afb végezte. A mi egy
Is Lcntink t\ldása legyen m1ndkettöjükön, valamint a

széleskörO csaladon s adja, hogy közöttünk még sokáig éljenek boldogSágban.

A püs pök úr harmadik unokája. November hó
vége felé a

te, hogy

főtlsztelendö püspök

urat az az öröm ér-

harmadik unokaja, legifjabb
Józal~ Miklós, JÓzall Dezső müsz,akl tanacsos fia. A
kedves csalédi esemény alkalmából szeretettel üdvözöljük, jókfvanságalnk kifejezése mellett a főtiszte
lendő püspök urat, valamint Józan, D ezső atyánkfiát
és a maguk, valamint családjuk életére a ml egy
lstenünk !áldásáV kérjillt.
meg:;z,üle~tt

Dávid Ferenc emlékünnepély. Vallásalapitó reformátorunk halálának 364 . évfordulóján a Dávid Fe_ renc Egylet a Misszió Ház templomá.ban emléktinnepélyt tartott. A gyülekezet Dávid Ferenc énekét énekelte, majd dr. Csiki Gábor esperes imája és megnyitó
besz,éde után V égh Klára mÜvMz.nő Beethowen: Vezeklés c. mfivét énekelte. " Dávid Ferenc
unltarizmuss a
•
xvn. században" clmen dr. báró Daniel Gábor egyletl elnök tartott el6adást. 8zfmt-l vá.nyi S'indor vezető- _
lelkész DaVid Ferencről Irt elbeszélését · olvasta feJ.
Choralokat adott el6 Nagy Sándor férfi négyese. Zársz6t mondott dr. Csiki Gábor esperes.
Gyászhír. -Ny/r6 Gézá né sz. Mózes IlolIa, táblal
lanácselnök özvegye 69 éves korában elhunyt. Nösz,övetségünk buzgó tagját vesztette el benne. Az. elhunyt
édesanyja volt dr. Benczédt László presbiter atyánktil.. feleségének. A gyAsz,olóknak vlgasz,talást, az eJhunytnak csendes pihenést kérünk a ml egy Istenünktö!. Enliékét szeretettel megőrizzük.
Vallasos estet rendez Nőszövetségünk január
hó .13-án, d. u. 6 ór akor a Koháry utcai gyülekezeb teremben, melyre kedves atyánkfiait szeretettel meghivjuk.
:"liz,H eltai. ,Gáspá r Bibliakör keresztenység és
~~~~~us clmen új előadás sorozatot indít. Az
~r~'a ~t l ~zen.~-Iván~ Sándor vezető-lelkész
.. J .
e so eloadás Január hó 6-án (csüt"rtökon) d u 6 ó k
o
hivatalb'
ra or lesz a Koháry utcai lelkészi

an.

Nöszövetsé " nk
.
gélyez's'
~
szegényemk karácsonyi feJse8-an e ere musoros estet rendezett november hó
gyüle~szer?án) ~: u. 5 órai kezdettel Koháry-utcai
Sándo~;h. termunkben. Az estet S z e n t-I v á n y i
e tiszteletes asszony kedves szavakkal nyi-

!:<>tta meg, megemleke.tvén a nem régen Ih
ozv. dr. N y i r ő Ghánéról aki ol
k
e uny t.
.
•_
N .. "
, y so szeretettel
vegez..., a I oszovetseg kerctén belül
ját N
sá d
nemes munká. l
agy
n or enek·ötöse melynek ta ..
V~rga István né, Berei Mária, Bód ' I gJal
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kedves szavakkal zarta be. Az .est Szünetébe
N"s~vetsé~ karácsonyi vásácit tekintették n :eg oa
resztvevok, melyen sok sz,ép és hasznos holmit vásár~lhatta~ s ezzel is hoz,zájárultak szegényeink
karacsonyához. Nőszövetségünk ez alkalommal is
s7eretettel kéri atyánkfiait, hogy szegényeink karacsonyi felsegélyezésére szánt ruha, cipő és élelmiszer, valamint penzadomanyainkat a Nőszövet
ség eimére, Koháry-utca 4. szám abi eljuttatni szíveskedjenek.
Debreeenben az őszi vallásos templomi estélyek
sorozatában okt. 31-én Bimén, Daniel teol. tanár: Magyar reformáció, dec. 5-én dr. Ki.ss Elek egyházi t6jegyző: UnitáriU8 magyar advent c. tartottak
elŐB
dást szépszámú érdeklődő .közönség elött.
ü nnepi légátusf kért a debreceni egyház,község, hogy karácsonykor szolgálatot kapjanak déIerdélyi menekült bányamunkás hiveink Egercsehi és
Nagybátony bányatelepeken. A kiküldendő légá.tus
elsőnapján délelőtt EgerC8ehiben., máSodnapján délelőtt
Na-gy/xit(myban prédikál.
Karácsonyfaünnepélyt rendeznek debreceni gyü.
lekezetünkben dec. 23-án d. u. 4 órakor az iskolás
gyermekek részére. E zt követően a délerdélyi menekült, otthonnélkUli hiveket vendégell meg az. egyhá.zközség. A gyülekezet a szeretetl3dományok közül juttat a vidéki sz6rványokban lakó gyermekeknek is. A
k adcsonyfa ünnepély megrendezése gondolatát FerCttCIl
Józsefné tlsz,teletes asszony Jndftotta el, nov. H-én d.
u. a nőszövetségi munkaközösségben tartott beszédével.
Füzesgyarmaton december 12-én az egyházközség vallásos ünnepélyt rendezett. melynek mOSorán a
helyi szereplőkön kJvü! dr. Gelei J ózsef egyházi fő
godnok, dr. Abrudbányai J ános. tool. dékAn és Fcrc"c~ J ó;>;sef debreceni lelkész tartottak előadást.
Teadélutánt rendez cserkészcsapatunk és leányegyletünk a Koháry utcai it j gyülekezeti teremben
december 19-én d. u. 6 órai kezdettel.
Az egyház){özség által kiküldött fe jhivás ra az
alábbi' szíves adományok folytak be november hó
30-ig: dr . Su rányi Ede 47, v. Gidó Béla 20, dr.
Sernerédy Sándor 10, dr. Kaplay Imréne 10, György
Vilmos 100, F örtsner Marton 5, F eleki Zoltán 50,
Szamosi Soós Vilmos 5, dr. Simon ~lihály Pá! 200.
Sikó Márton 10, S~lós Ödön 20, Bo [ár Ala>:fár 20,

V.

t.
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Geley Ida lD, Hegedüs Gyuláné lD, dr. Mikó T~
bor lD. Lad:illyi Rezső l OD, Héezey Endre 10, Szekely Kocsárd 50, M. Vágó Márla 10, özv. Somogyi Be.láné 5, dr. Szász Anna 40. br. Hatvany Lajosné 10, Fonó Ernő 20. Bauer Imre 30, dr. Nagy
József 20, dr. v. Fábry Dániel 100, Sárkány Géza
3, dr. Szabó Kornélia 10, dr. Wk6 Tibor 10, sárdi
Székely Tibor 100, Ruics Imre 50. Blaschnek Béla
10. Harmos Árpád 50, Kerékgyártó J enő 10. v.
Kozma Ferenc 200, Mátéffy Fer enc 10, P éterffy
Julia. 20, Román Imre 30, Reményik András 30, dr.
Szén Ernő 10, Robonyi Piroska 20. Vadász Károlyné 10, Spitzer Gézáné 5, Őzv . Végh Já.nosné 5,
özv. Thollsch Róbertné 10. Ra nzenhoffer Henrik
20, kökösi Sigmond E lek 10, Űrmössy Zsigmond
60, dr. Matolay Györgyné 50, Űrmössy Andor 20,
Orbán Jánosné 5, 1(. Nagy Béla 50. dr. Papp Béla
50. Módli Béláné 2, Pá r tos Jenő 50, Fekete Imre
100, Ervin Márton 10, Stein Rudolf 20, dr. Supka
Géza 20, dr. Biró P ül 10, Ráduly Jánosné 50, dr.
v. Gyulay Tibor 200, Pálffy Gyula 2, Bokor Dezső
100, vitéz Gál Ernő 15, Egyed Ferenc 5, Csegezy
Árpád 10, Ranzenhoffer Hugó 20, Fodor L ászló 20,
Varga Ferenc 40, Mallw Ernő 10, dr. Lukács
Vilmos 20, Rauchmani Emil 20, dr. Udvarnoky H.
Antal 5, Morvay Lenke 10, dr. Gyarmathy László
50. Klein Géza 40, Nagy Jenő 10, 'Óriás Zoltán 100,
Demjén Endre 20, Mocsáry Gézáné 10, Tunnyogi
J ánosné 20, Scbwimmer Imre 50, Máté Ernő 54.10,
dr. Havas Béla 200, Pásztélyi Vilmos 20, Kelemen
Béla 100, Kisgyörgy Béla ll, dr. Kálnoki Kis
Jenő 100, Orban Nagy J ózsef 50, kökösi Sigmond
Sándor 20, Lux Ernő 15, Rédiger Karoly 20, Fodor Béla 20, Engel Györgyne 14. Összesen 3443 P
30 filler. Zsigmond pénztáros.
1073-1943. sz.
A Budtll)esti Unitárius

Egyhúzl,öl5ég Kebli
Tanúcsa f . évi, december hó 28-án d. u. 6 órakor,
a Kohary-u. 4. sz. alatti lelkészi hivatalban ülést
tart, melyr e tajait atyafiságos szeretettel meghívjuk. A gyűles tárgya az 1944. évi költségvetés
megállapitása.
Budapest, 1943. december 14-én.
Kelemen Bela s. k.
Sze.nf...Inlnyi Sándor s. It.
gondnOk·elnök.
vezel ő-lelkész· elnök.

Istentiszteleti sorrend jan uar
' h6 n~b !ln:
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8101,il&101 v".l

A) Templomokban;

v .. Kohliry-u. 4.

d. ,. 9 Barabás lstván

•

• 11 Kereki G:'ll>or
R 2 d. e. 9 S:!:ent-Ivl\nyi S.
2
• 11 Barabás Istvan
9 d. c. 9 Kereki Gl\bor
, 11 Barabás Istvan
'6 d. e. 9 Szolga Ferenc
• 11 Sunt-iványi S .
23 d. e. 9 Barabás Istvan
• 11 Szent-iványi S.
30 d. e. 9 Kereki Gabor
• 11 Barabás István
2 d.u. 4 Kereki Gábor
.6
• • S:!:olga Ferenc

•

B) K6rzatekben:

MAv-telepl
prot. ImMAl!:.

cl Vidék :
Dunapa!.e.j

2, 23 d.e. 1O SZolga Ferenc
d. u. 3
I, 16 d.e.
Ferencz József

IO!

Debrecen
Szel'encs I·ef. tem pl.
Mezölúr-újvArosl
áll. elemi bk.

9

I

,

d.e. 10 Ferencz József
d.

e. 9 Szász János

mveink figyelmet szeretettel hivjuk fel ez úton
is minden hónap első keddjén d. u. 5--8. tartandó
gyü lekezeti napja inkra. Legközelebbi összejövetelWlket ja nuá r 4-én ta rtjuk a gyülekezeti teremben.
Minden atyánkfiát szeretettel várjuk.
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1943. sz.

A Budapesti Unitilrius Egyhtizll:özseg Közgyű
I~e 1944. január hó 2-án ülést tart a Ko'b ary-u. 4.
sz. alatti gyülekezeti teremben, melYi'e kedves
a tyánkfiait szel'etettel meghívjuk.
Budapest, 1943. december hó H-en.
l{clomen Bél!, s. k
gondnok-elnök.

Szent-Iványi Sá ndor s. I•.
vezető-lel kész-elnök .

T á rgy sorozat:
1. Lelkészi jelentés. 2. Az 1944. évi költségve·
tés megáUapítása. 3. I{ebli Tanács által ideutalt
ügyek. 4. Indltv{wyok, Irásban előre, beadandók.

-----------------------UNITÁRIUS ÉRTESíTŐ

S:terke.ztös'g és kiadóhivatal
Budapast, v,. Koh.ry-utca 4. Telefon 317-529.

UJ

Utánaküldés kizárva!
elm:
•

C ••kkn'ml.n'm , 30.400.

"elaI5. azerkesztö és kiadó:
Szent-Iyányl Sándor
EIOfizetési dij egy évre 5'- P.
A. lap tulajdonosa a Budapesti Unitarius Egyhhközség
A lap elfogad •• a elöflzetésre kötelez.
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