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ALADITOTTA: JÓZAN MI
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Ujévi üdvözlet
minden rendű és rangú egyházi és világi híveinknek
Kedves Atyámfiai! - Most, hog)' lsten keg~'elmeből ismét saját magamon tapasztniom.
bogy .,sokrendbeli próbák valloak ez \' ilági élet.
ben", elsö szavam is a hála és a köszönet. legyen
II Gondviselés iránt. aki a betegséggel járó kényszerü pihenés után újból visszaadta erőmet es
lIlunkakedvcmet., s II bivahi.,sommal járó kötelessegek buzgó teljesítésére hathatósan serkent.
Mert bizony a maj világban nem mnrallh3tunk
sokaig II négy fa l között. Az clsú~'eteILsegből ki
kell lépnünk az élet es munkű sság ldizdöterére, a
világ piacára, sőt talan a harci frontra is, ahol
azonban csak bozzank méltó nemes fegyverekke l
obajtjuk megvedehnezni a századok nuirtiriuma.
val meglleesCtelt Igazságunkal. azt az evangéliumi szent hitet. amely kit-kit az áldozat es a sze.
retet mértéke szerint üdvözít.
Köszönöm a jóbaráloknak. hogy belegsegem.
b~1I megllitogaUak li jóki"ánat.aikkal nyomot.t kedelyhangulatomat fölelénkit,et lék .
K?szönöm a Gyülekezelekne k, 110gy ft kará.
~O ~YI szent ünnepek alkalmából együttesen
,.madkoztak erettem, az én t.eljes Felgyog:'>'ulásomert, I~ogy ismét ft " magam lá bán" járhassak s
m egl.alogatl~assam buzgó at.ylLnkfiait ft legtávolabbi S7.órvanyban is.
I ~Ó!s'lülijdtem is a missziói lIIun.k ára még a
av,~ .y, .a !)ünkösd i lélek látogat.ása idején; de a
r,~.~~tJka: l;el.Yzet . mlatt . kénytelen voltam jobb
o ~e . ~~ asztalll a harOlllszeki egyhlizkörünk
ekklezs
lulnak pÜSlli.lk
i vizitá,,',ó'
, t K '"u s o" ' aoga't
fo' t . k
.
.... la.
, ~ esa alkallllll ag vi:gedem Nagybáu:yáll és
8allrr~' hun yad()n. ahol istent.1szfeletet is tartottam ~ II fe lekeze tek és helyi hatóságok reszériil is
egYhazulIkat m egti8zlelő Fogadtatásball részesül-
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két magyar hazában

tem. Most., hogy a székely vasút esatll\koz8.sa készen van, rem elem - l sten után - nem lesz akadalya annak, hogy a ,.zágoni halovan y csillag"
vezerlete meUett. útitervemet meg-\·alósithassa lll .
S ugya ncsak rem él em, hogyatavaszfélen ott lehetek Székelykeresztúron, a gimnázium 150 eve.!!
jubileumán, amikor az új e pületet is fölszellteJhetjük, amire - tudvalevöleg _ az elsö világhaború kitörése miatt nem került sor. Ekkorra tervczzük a Gazdasági Iskola alapköletételi ünncpet is.
Szóval, ez a r e:ink virradt 1943-ik esztendő
eleg mozga lmasnak igérkezi k. 'Miközben gondolom, hogy mindannyiunknak vágya és rcmen;... e
magyar Hazánkat és a nagyvihigot illetőleg ab·
ban összpontosul, hogy az id eáli s lelkülettel vállait és dicsóséggel vegzett óriás i kiizdelem m eghozza m.agyar népünk szamára is a maga győ 
zelmes befejezését. Odakünn - hála btennek! szilárdan áll a front, megingathatatlan a jelle m
és a becsü let vérUébe öltöziitt hon"éd hadslilreg.
Ebben ft., mai vezetés mellett. velünk együtt gni szoló Kormányzói Oia ládullk wviskoromiját tekintve, bli.tran megbizha.tunk .. . Legyen hát r ~ ntl
és tisztesség, egymás megbecsülése és Önzetlen
munka és jóakaratú támogahis [önt és alant. id e·
haza, II magyar polgári társadalom összes réte·
geiben . Sőt az eJC"yllázi tereli is, a hol Er(lély II
multba.n is mindig vezetett. Itt sem clIgcdlletjük
meg, hogy magas álhisban l evő vezew ember
olajat öntsön a túzre, amely II "Ne t emer c" Ilúllai
Bulla óta 8111lÍgy is. hol lali pangó, 1101 emészw
hingblln tizetleli HRzlÍnkball a ker~zwlIY családok kül ső jólétét és. belső békességet.
Kedves Atyamrini! Ti. kivált a v,a,rosokban és
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II l:i"oli szórvlillyokbnn lIIuj~llI e ~1I ndllli veg yes
h:i1:nsSlighnll é ltek, s egYIIIlis le mlllomálJa felvált' 'u j:idok, hog:.' n milItIc Il ek Ur:H, az é lő .Is tent,
hc,'elt sJ;ellt SJ;ok:is szerint tisdeljétek, Csak n e m
gondoljMok, hog-:.' llZ Ú ri s te n 1111n y ira r és7.reh ajló
le nne. hogy az egy ik fé ln ek nz jUllid s;:ig;it megh nJlgnssu és teljesítse, 11 m;is ik tit pedig ne m! Hiszen, sZlizszor-ezcrszc r hallottu k, hog:.' az Ú r nem
s ze mc lyvlilogatö: csuk tetteinket nézi. s azoknnk
is csuk a forr;is:it, a z irmíds úgos szi\'et s asze rint
hozza m eg 11 ma g a itéletét Földi h elyta rt,ója JICdig csll k eg~' e ll c llb cn cgy van: llZ é l ő lelkiis m e ret,
Ennek íltilOszéke c iti idtizzük mindllzokut" ak i k 11
mai 11110kalhJliku s it1ök be u is - a zavnros blln hu/:i.szni szc re tn ti nek, Kérlck IlZ Úr .1cz us szen t nevtire, hog." III nradj a tok h ívek :1 m egis m e rt 'Igazs:íghoz, Ilmel.', niegszalHldított min ket II l tile köJö
Betű uralIlIa
a liii s m egll'\' iloUll mindn y ájunk
számlir;l II Z tigi Ah':HHlZ, a mi Eg;.,. Igaz ~;Iö Tsteuiinkhöz vez ető utat.
lm .í dkozzlltok Öhozz;ija gyermeki alázatLll ;
bizaloJllJllnl
szeretettel, jó reménységgel várva

b~ue ite~ ~loc~lÍ n l\hH, FI :I j e le ll sú l YlIS k ii"l.uclm ci_
hnl_ v,/llo, uld~,IU. s"l.a hntlul úst a Biikc bs II ki engesz_
te!lIflc!ol Jcg-,'chc n. t: u Re JlI I;'l:iiuök nl"
,
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g ed elmes es~k o~Ci IIZ "Idott at y ai UOlHl viselesnel.,
hogy fi IllIrllzil a ba hu ll ott lIl ag sokszor osan me '
h ? ZZ.:1 ,n .111 11,1:";\ g ." iim ii lcsút lIéllii nk javára és Ist ;n
dl csoscgcro., ,
lI y e n SZCIl Cl.H,he n k i\:~ 1l0k edes MintlnYlijll '
tok unk hol llol: UJcszte nd ut. Fog ad játok Hipásztori
m e leg iitlviizl e tclIl e t IÍs áltl:is ki \'ánataim" t!

Szeretettel:
J óZA N l\t 1l\.L·ÜS
wlitárius II ÜSIJök,

cs

Szabad-e kettészakítani a budapesti egyházközséget?
Egyll1h i é letii nk lla pj l'em lCJl l e\'ő probl é m ái
közül m inket bud ~lJ) esl i u nit[U'i us okat legközelebb rő l óJ"ón t a bud ~l p~\.i 'M issz,ió R áz iogi h el yzoióllc k kérdese, 1\fin t h ogy azon ban a k érd·Js h elyes, ,,<ugy nem szcrCJlCsés m eg old ása ne m csak :l
bud apest i egy luhközs Óg'. de ~I Z .cgye\.cm cs E gyhá z éNlekeit is kedvezőe n. ,'agyked vc.zőU cnii l b e,
fol yúsol j ll . szii kség é t lát ju,k alllHtk. h og~- ezzel a
k é r déssel n yi l vú nos.,<;,ág el ő tt is foglalkozz unk.
F og:htl.ko1.zunk p ed ig a zé.rl~ h ogy :.t helrwt mcg "ilúgí til m á l tal le h e t övé tegy ü k a r és7.letké rdésokkel nem fog lal.ko 7,ó és így II- h cl ~'7.etet t elj esen
ne m is is m e.rÖk l'ÓSZÓ1'C c bben a ké rd ésb e n a tiS7Jtá.llll:á t.ilst é s lL k é nlés feleU dÖn tc n.i h h-at otba k
1'Ó$zér e, az a c!oLtsúgo,k iSllltweltéb en ll. helyes és
böl cs e.lh ;llL:Í1'ozilst
B oldogok l,cs ziink. IUl Wt. alúbbi fc:il.egetésiinkkd a k é rdé.<;, h c.l yc.s és tn cgllyugl~üó l11egoldiü;ú hoz hozztl,j ú r u llm Lu nk
A zt h iszem ~l Z mindn yúj uHk és 40' il. k ed ves
ol \' l1eó olöLt. i~ ludott (loJog , h og ~' a b udal)c.';;;Li
Un i t ú ri lIS "M i.<;,g,·lióí' H úz.a,t a z Am e r i ka i és A n ::rol
U nititrius 'L'ltJ\"'ula tGk ló l(;..;,;iloLlék. a.'l ú \.ta.lll.k Buda pGSotc.n Y<ÍsiL l'oll épiiletnc,k mi.s<;ziós célO.k nl. \"aló
átCJ1gcd(~í'é\'cl , (~ ITinnoui b é k clJa l'a.nc.s, azaz. Ma.JD' Rl'OI'Sz.úg Gl'Ö5i'1.il k os uw.gCl'on k í tta l iL",a II lán. A
?'[issúó H úz f('!:úla ln leh út m isszi ós cél ok s zolgá ,
latn. A ~ lis"zió 1Hz é pü leto 'llZl emli l.eLt T á.rs u l.alok lu b j dolHH k ~ l)(>zi ma is és ammk k ez.elésévc.l
eg y h izo.t.tsil::r hi~,(jtot.l m eg,
• A. l\[iAAZió lI ilz kélséglolouiil c /-:, y eg y lHi zi lll '
w1.llle n y és S~.c-I"·("I.(" li tÖI,,'ény ü nk Wl.el'ill t nem
egy}I:h.kü7Mg, N t:llll t.('k iJl\'h l'tö (,lty h ú7,kö'l.'lóg lw k
Ill Ut:l.k u acl'Lra M' B)" hng y u ké l'Ll és~", é pület be n, j eIü.uws !'7At kM fÖ \'úr05ii t Ú LLLnJ,:"a Lá~;,;n l te mplom is
~]lítwtelt be 01 II ?'(ji;..<.;ziÍ) Hú." iigy i nwzéséu c k ,'0-
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zotóséro az alllpítök tl'lkés7.i :lllúst j" .szel'\'ez,h'k,
l YlZc\ 117. ;Illl cl'iknill.k u\'ih':lIl,'aló:lll <17 amel'ik,(i
n lM úsi sZ(,l'\'ezetek nek. ,,('Imrch" -nek lCtesi tésél'e
gondoltak.
A mi m:1g~" l\l'OI'M.{lgi. (>g~' hú z i szcnczctiink
SZC>l'illt lll'; cgylHÍ'l,község rogabná t nem mcrili ki
a "lli..."Szió H úz illté-I.Hléuy<\ mcrt ;1.Z egrházközség cgyi k l egfőbb keJlékc: 117) cg~' h áz k öz~égi in,
g ok hi iw '\' ozu il k. t:"gy:1ni<.; II Szcn'czefi töl'\· ·~
nyiink 6, §-{tlw.k édclmébcH ;lZ ullitill'iul' nlll it"ú
p olg ár, lü t ;tb bllU II }lGlgín'i kÖ7.ségben, ahol lakik. UlLitá J'illS eg~' húzk ü7..ség "an, annlIk az egrh ázk öz.sé.gnek ,tagja, '1\'h iJt két.ségtolcn, hog~' II
budapcsli. u n ilill'iu:o:ok II hu dll poo l i unitáriu.s egyh á1. közsóg ~lIgj ll.i lll é~ a hba n ll"/. CSf'>tbCll b . IUl ;l
·M i sS7.ió IIú'71 LemploHl ú llll ll h a llglli,iúk az
r"tell

igój ó.t.
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E 1.etk oSz e.J'int t.ch ilL i,l,t nem ;llukltlw to ol~"\;: c p11('111 (lg~' h1Í z kő "..só.g. il Illi nt az A lIH~ J'ikilban l üd én ik, h ogy lll('.g .ic.lell'il, eg y le l.k,i""/.: 1tiI~$~~I, ('~~'
g :Y iil.okC'zcLi t('j'l'nl. ,'Hgy te lllplom c,;. akul:n1. JL~II~ 
d en tÖJ'v'~l~'es f Ol'lll 1l.<;/lg lJ el~ll'I {l>'H l1 élkiil. atfcl'lfutt h i\'ekbö l, ö, ;,;zeudód ik lL IP'ii!ckczel.
.
A M isí'z iós H úz hel ywt~ n ek kérdéso tohúl Cl'pl'.Jl onnél a ponln{L! (JslÍcs osodik ki, s "úr IllegJ1Yllg tlttó lTI cgold;ísrll.
B Qlútj u k, h og~" II ké rdél< llem cl!'y.;:mrii. A
tcm plOlu ot befog:uló é"ii!('ot idege n '.ul;d(1Q,U ~'.'"
íg:o,' a z nJa pílók ú.1btl lJúl'Illikol', 1ll:. 1'01_ho lJ1 ,1 1lt.l
~lidcg('n WlClö c;:: :t nllli 1·(,ntlcJtd~;;"élól . eh';~l '
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hnUgHtJ,1!k. befoh -:'I.,..,.11 \':1 11 1I11clkül. llOg y II lmdllpc>:;\., egyházkiht<éJt vclt-. Illin!. nlimll)1l CJ,o' htlzküzség It nwgu
j,.JkC1'7.c\,t.'1 l<:ll"' \' cl,cti kllllcsol:tUHlIl iI!I;Ul~I . .
1"'\ !'V'.cilt~h' i
"ol11llkozú .,tól olluklJlln~· .
•\" 11t( .. ~
r' k"
.'
:"",
r"II\'t"J.!'l't
Ilczn.
'
,
a
blldHPc"ti
cg)'
HI:!
'01,( .. up.·
.
.
. .k"
", • . , ,o"k"c"',' C kt!l'd é:: bcll. a kcbli \,IIH1CS es 'oz~(J,:lr
. . . . . .
"J"'"
.lt nilt; .. ItHlflr'u1.ld u :1111]1.11111. a Fohn.tö.·wg tOl'.: ,ln, cZl', U rellcrjl"'zlé::cibf'1I
kifcjt(~tto II IllIIga. IlllasPOIIUÚl. Az f' !őll'dc...::zU;st' ku c.n I'CÚ mul ntolt ~Iz?k
ra II mt-goltl:i... i lc1wlö"égek J'ű, lUIl OI~'o.k, s.~cr~l1~
l'l,:-rcIOIll'>< l' lnh úzi-. a hud!lP~"ji . . cg~·haz~OZ~gl
'.: 11em utol..;ó ",o l·bull. t'PPC ll 1ll1<S S1,IOS .rwlgalat er"
'r'1~s.zIO.
.. H'alj
dt:kéIoL'Jl
t;I('\"i·hín~lt. ildezU\ény. lL.l
t'l'dcké holl i~ - :l ké.l·dé" m og H yugl~Lt.o lUodoll
HlcgoldJwtó volnll,
,
'
A jH\' lL'iolt. mCg"ohlilsi múdozalokkl.ll resl~lolcl
bell o hclytl11 uem ki\'úlIunk foglnlkozni. A léllYl.'{;' llZ, I;ogy ti. i\1i<:szió Jbi.z HZ .al/!!J,í.tÓk lill'l,ll is
IllCghll,tÚI'OlXlotl hivH,!"í.<;Úl1Hk. II 111ISSl, 101 szolgalH.t·
11l,lk od:wdó JIIWlkidlí .~itl"1l. úllitt.as"ók be. mint iuICz11lcJlJ'. :; Ic-Iké:.-tónek szós1,óki szolgála,ta hoza,r.;sék ös....;zhl!lIgua fl. Imt!;l.IH.'st,i cgylulz.k özség WI"
YCIIYUC"11 bizlosítoM jogllintl 6" köt.cJes.sógciYc.1.
1[C1""I. az egr húzközség e tÖI'\'énrc!-i jogok és kö!.eJ(%;.scgck gyakorllh{l1"ó1. tön'é nysért-.!s uélküL le
11cm mondhat. llIú... !"elől c jogok és kölelességek
hiu'ki (üttÜ ntl ó IUcgcsollki tú.>.a, fl. I llai lörn~!lYl's
rcndelkezések mellett "clclm\nyü,ll.k .s12l'int, WI'n>It~';;crfé...;; nélkiil Illeg ncm Yidósilhl~tó.
A mos ~ .Idfejtci..lek UWll llcm tJ rhetüuk ki az
o l.ől. hogya felmc rüll mcgoldil s ! te..rvekkcl kapu.<;ol:tlban nc foglal.koz.;.:uuk azzal . amely elc,'cncu
helo nlg il budapesti unititl'ius egyházk özség tostóbe,
Sz ti tel'v nem uHk, miul II budapesti cgyhilz,
község mcgoszl1lsún:lk le..ryc, hogy így a J){isszió
Haz tcmplom1\. ős lelk éS~JI) köre cgyluízL'l.go.k is
bl])csolt:l;:,sll.llak és hogy IIIcglaremLessc-ne..k azok
li fellé.t.elek: cgyJuízLagok, tClllpl om és lelkész, ll'
molyok egyhúzi tÖI'vé\l~' o itlk érleltl1ébon a.z egyhÚ7,köl.séggó aÜLkU\{L'i eloug"cdhctct.len rc.ltét..cJ.ei.
Uú u k énlósL c!-iu]lún II Mi sszió Húz él'dekei
1o:zcmü"egén I\(:zziik. uut1l1k il~, ('jén yaló megoldúsa .ki\'ihetőnek tcU;zik.

ti,re, lIkik al, iJ;cllIrdeté~t ott

Do lH~z~.Jü k ill'. érem miL,>ik oldlll:it h, \ M ert
\":Il~IH~k mú... énlc.kek js. amelyek fl. kérdés elbíralasllllú.l figrclm c n kh'ii.l nem hu.gyluliWk, Bi mu r o .mll~lI~ azt az alúhbiakblLlI lúlui fogjuk. igen
nyomos
"
, cl p e(" 19 cgyhaz,
:. , . cs lllin ~I cgy l IUZI-,
I11Ul
~o~".;,;egl S'l'ÁlJll I)onthó1 . . . 1 \Ic m llIellődH'tő. sítlyos
E.:.rde.kckct kell II k'crdc!l
, mcgohlú,,:J.lliLi a m(H'IC'~ru
tOllIliink.

.,

Mint legfőbh á'i d<liisOl'bil ll fi .... yclcm.rl! 111&1tataudó t' , . ff..
"".
, ,.
'.'
~n)czo, l.tt. \Illl a hUda ll C.<.:lt ~gyllilzkozJ!,~g CIi 1IIiL<;odsor!.WII, dc Il('m kcn~." hhé fontQs
F.Z\·J))IIOlltbo',
" .. .J·'·......
~""t:..
.. "" ~.." I '.ogy
' l1:1:1,
'
" e ko 1:-.
'
I.Us-.;uk
,'"
ore
,tehat. IIlIL klYa11lwk C"1.\·k HZ él'Clc kck.
Mi ' ~~l~Llll ,ll1úr fentll'hh i" lllegidl.apílot.!.nk. II
...... 10 Jlnz ~gy idl'gl'n tullljdont k épező ingllt-

lal) 1'11 Idll PJlot.t. I'gyhú1.i iJll.c-/.mÓIIY. '\.1llCl y ingnlIlln a t.ltlUjil()110:;ok últal lllaI"61 - holl\ l1pn~ e,1idegCUJíthow. ól íg"Y ll? illléz.wÓllY unya gi házi"l~
!ltcg.."....díuik. Ez·(.II') !"zcwbcn a loud.Lp~li cgyhú.zkö:t.:;ég, Uliu t. U~. lj n i IÍJ d us I<:gyhll'l. SZCf\'CS ré,.,·w _
llilüi.l:k 6ZC1'illL - örÖkélct.ii. Az egyhú'lköZ-oiége.~ a
IlHgYnc\'íi olődök Whh. tllill~ 50 éye:; sz.org.llmu$.
öme.t.lclL llIuu.kúja. áldoza.lo.s kölclcssegte!je",ilCsc
hi\'la életre, rejle.SZJ!.otl.C\ s biztosltot.t.a Hllll11k
rCllllllWmdús:.l.t.
ellonáUó kép.sségél bárhOllILlLll
jövő, rOlllholó Ílramklt.okkal ~z.eUlbc.n . D icse kvés
nól.kiU :J.llitbajtjuk, hogy az egy bázkö~g a S~
ke..;rö"lu·osbl.lu m.:,ftó r e prezOl.lwusa az UlliláriuF.
\"a.l.láSlLuk, L elki-. Sl,e.I.1umi ereje, kc.l.1ől.cg }llega.la]lozo!.t Y~lgYOlli ho.ly u~to !.otto lehotövé azt, hogy
a.z elmult é,"lize.dekben allyagi. és szellemi erejé·
"ol II D UH<L.· 'l 'iszrullcn!li .e.gyházkörbell segélyezéséro legyen a t.ám.ogaLúsr lL szoruló, nagy nehé"!.!;()gc'!"k.c.l kü1.oÖ cgyház.kö1.ségek.uc.k. "Saját eJ.. etiéből úu·tja fCllIl magát, sőt n e h éz i dőkben Jllég" ~l
vitkru·i;~tu.s v,agyol1i tíul1ogaUIsú-n\ i.s \'álLa1.kozol,t
Igy Jlát egyoL!oH egyltu'l.közsóg lL DUlIa-'l'iswlllC"t l tÓll, ~:Jllc.IYllek jÖ\'őjo ős továbLrcjlődéso Ruyagia,kbllll' iol) biztosítVt\ vaJJ. D c csak a,kkor, ha a
lIIai egységcs ólet.kópc.ssógo m cg n.e.m bOlltatik,
10 nem gYClugÍlI,tct.ik.
Nézz Illeg egy szépcn fejlődő, e.rőteljes, ép
embe.ri t.es-tet., vHgr egy S1JÓpCU fejlett, dús lomboza.tú tölgyet. Szemnek, SZi\"llek gyönyörködte.tö
lútl'UllY. B ú.rmelyikeL hasít.sd kett-é, életet ölté!..
alkot.ás hclyc.tt heJyrehoz.ha tatll.lll, romboló IllUll'
kát "égC'Lit.ó1. Ez lenno II helyzet ,~ budapesti elD'ház,község
keltóJw.sitúsn esetében is. H asíts.d
kctl.Ó azt, s a .szebb jövőre hin ltott egyházközség
legyengül, visszarcjlőcli.k és végtére meg is semmisii llic.t EZ! ncm leltot ulIHárilLS cé.\. Ez llem
szo.1gáhlá oSem az cgyhúzköv.;ég, scm pe,lig <lZ
ogy{\tc.mc..<.: Egylu'iz erdekcit.
Itt kll.pcsolódik il kérdésbe az egyetemcs egyh:ílli érdok is. V Hgy ta.hi.n egyetemes c.gyhAzi
dek lila m~, bogy bi2.onytaluJI alil]lo.k.ra épített
egy!.t{lú intózmé.ny é.rdckóbcll, bizony,tal<Lll eélokért és CJ.·edmÓlly-okórt. re.]{t.ldozoz\tk egyik ICglHLgyobb Cl,ryhÚ'l.kö1.ségün·k jövő.i (~t és czú.Jt,a.l kock:íztass uk <1,1. uni.t.itl'iwlUs r l111,l1mHl~udúsá.t és jövőjót cl lllugy'a l' I'észc.kc.n'l V ..lgy talán közölltbös-c. egyetemes cgyh:á..i érdckből. lL budapes ti
eogyhitzközségllCk. ntinl il.Z }:;gyház egyik legerő
sebb larLópillórénck lllcggyongít.ése. mcgbontúsaJ
Azt hisszü k. hogy mLurlen tiu·gy i ll.lgosan gondolkozó és cgyhítZ{lt. vlllhisiLt s.'ze.rctó uuitArius a
nlló holyzet ismeretébcn kÖtlllyen yál.aszoUwt a
k órdésTt.'.
.A eírn szorill l~ kórdé>;!"e, II fontieok ismer etében,
a ,',Uasz csak cgy leheL: /I hudapcsti cgyhitz.közsegel kclLéos~, t.:tui nem szabad. mort a.ki ezt teszi,
l.l.ZI HZ é lö f álHl.k gyökerét·o "cli
fejszójóllek é.lét.
Romboh ri kÖtlll y Ü. épi.t.ruli Ilnnál nehezebb. Ha
é pilcni lItkal'u.nl,: IL j\[issziö H:'tz ,·ége~.zo l'endel1et,é,.'iO I'zorillli lllis..~ziÓs lIlunkilj<H. lU'1ll0S. szép hi\'H.t.ú;,ui.t. az cgyházkiizség él'dekcinok sé l'c.lmc uólkiiL SZ(}J"C~..zl\n II !-i~.ól'\'íillyokball új cgyh;izi tago-
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k:\t. Ml&kiil Il.7.Q.llbu.n. hog y II mcgl é,,~, óJetképc.!l

t-gvJlIh'.kŐ1'SÜgo.);: Cgy~tl lLlegboILt/ttnck. A buda.of t.lKyh íLi', kö1..ségC.t pedig szont hiv.ntásá uaJ.; be1>O$:to
•
WltésébcJl ilO :.o;;1.\'ilrJl\
o.k liO" k",
II &alI k !.'

A JkérMs cldöntósó.nél pedig Jegyen fL Slmrell~~'
lex: az egyháZi Üllckeknck feltútlen érvénycSulb/e. T'idc(11I1 COllmles!

K e lemen Bela ogyhazkömégi
g ()IIdll ok. cgyhúú tanácsos.

Megszületett a magyar "Cuore"
'l' udják kórem, mi lll. II "Oitore"'j Kö.nyv, U~
lyet 1l1111 yj nyelVl"O l'orditot.{iUk le., milllt - II B~b 1iíUl kívül _ egyetlen más könyvet .sem. ~egJe
lent frllllcUt Imgol. német., spanyol, po.d ugal. hollaudi ol'o.'lz: dán, svéd, IClIgycJ. örmé ny, török,
nl'llb,'luI'P és .kirg~ llyelven. Első külföldi <k:iadá!la é,' Lizedok.kol ez elő t t lllugy.ar lly~ lveu Je!OOI~
Illeg. A jupún,i.IO.kllúl kőtcleüŐ li;kohu olvol.\Slll:WY,
6 csak jnpú.n.i nyruvon egymagában több p óldunyU;Ul~ jelc.nt meg, uliut II .könyv c.redeti n yelvén, ~IZ
olas;abaJJ., ho.loLt lll. olil.Sz JlycLvű kiltdúsni JllI.\ r
meghlll,lwt.Úk III .kétmiUió l)óldiwys~íUlo,t.
Ez II könyv. De Amicis könyve, .,A sziv". HihotJetle.u vilÍlgsikerét annak köszöuheUe, ho.gy egy
fcnekesLül fel1'ordult v.ilúglmn, amelyet az olatiZ
irredenta, majd II osz.uÍlk-poros'Z háború fegyvc·
roo feszülts égci kamriák fel véres gomolyaggá,
voH bálorsúga az runbe.ri jóság evanglHiumÍlt elhirdetni; eléggé mer ész volt azt állítaIli - pcr.sze
osak ~I 6Or o.k között~ mert nem akar:t propagand istu~kölly"et 'uJ.kotmi -, hogy az emberi szervezet.nek lU:Jj öklim ki " ül van még uehány m as életfonto.sságú :szcr\'O is, ltöbbek között - a sz.íve.
lIilir ~\ regÓllY megszületóséne.k .története js
somt mond. Volt az írónak egy k is fia, Ugo, ,,,ki t
&lcsa,p ju .az iskola kallUjúlam szoko t t vo.lt beVál'lllli, hogy haZlukísérje. E gy.szer i", ott váNlk'Ű
r.oolt ri\ s észn·eveUe" hogy ou gycrek Illi"\ Illem egye{UiI jön iki az ópül<Ylből, hanem a he lybcli Iwváes
ktisfkl ~llIdttko.l m olJot1e. A szegén y g yoNk 'az a pjútól öl'ökölt ócsk~\. l'uhílbull os<loknem e lvéS'h, esetlowiil osetli k-boUik ŐS, mint 'Ilki tudatú ban V,[\lU
a.z élot súlyos, nagy ta-agéditijáuak, ijed\" komoly
a.rccal ntYl; muga elő. Elgondolhn.taUan vo14 hogy
oz ti. kis arc mosolyogni lis tudjo.n. S ekkor '<\ .k is
Ugo megs imog.attll n szegóny kis fiu urcát. gyengéden nz álla alá n~· ult, fejet fele melte és a kis
kováosgyer ok egyszerro elmo.so.lyodott.. Mélységes
hálú''nl, beusőséges &7.(}retettel teki ntett II kis Ugo.

S...eUlObe,
Ebben 1\ J)illn uotban Szü letett m eg -a kis Ugo
édosap júJlI\.k, til. író D e Amicis·nak agyák.m az
új koollYv, ~\mcl yiJ)ek tómújn nzolUlyomban .k®.en
állott előtte: It könyv Ql o;....erot(lll'i;il fog s ..,ólani, a,mGly mUlllill8úg legin.kt'tbb CiUlk l.l g~·erm eki lélekben tnlálhnló mcg. !:I címe "A szi,," lesz!

•

},tillt uzóllll uUlIyiS:l.or, ~l:I. c.IIlberíség újra eg y.
I>zör II lly{ilöJet íu·adntllbllll fuhlokJik. 'l'alun eO!Ut

,
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még ,Illem "olt ~llllyJ I"1 M.Hk ség M. c.mbol-i méltósúg kihllg8Úlyo ..,á.súNI. mint na lljainklJtl.n; talán
sollII nem "olt Illóg olyan ,k oyés forgalma, a lelki
palikákbull 'llllllJlk 1\ j)ll'Mceánuk, umelyet em her _
szereitetllck hi: vna k II lélcl. mod i k us.· ü .
S lii.m, ti kellö ]lU\..anatbau megsrúilelel.t lIjnl
cgy kö nyv, amely - h a nem magyarul Játott voln a atapv.ilúgot - fojemet teszem r á: llehát1\" hónap llJuh,u a v il itgirodnlo.m egyik úe~.llieIÚr.év~
JCllne. Aki írta, Jl~J)i ombe.r; d e tizcnöt l'6ztelltlcig
II g yool"Jnckek papJa volt. Az ő lelkükbe h allgató.
1Á)tl belo w.lgyon mélyeIt; !ll. Ő dad ogó kis g~.e re k.
f< ...,uv ukon ilt figyelto Illeg az élet 1"00mlaslH és rom.
bolását; az ö pihegő ki6 <szi"iiki.hb keres..,liil Úll~l.
pUOt..t1l mcg IL nagy diagnózist: llZ J.lmberne k 10állott II szivc. iIll~g-IL1ig dobbllu múr. 'Meg kell erő.
",Ítwt'ü nk ezt a B:r.Í\'et, ha azt ltl." kaduk, hogy ll""
EmbcJ' ki nc vesszen "égkép n üwm&<.l.et egycJJi egóbő.1. B át.OI'Ílau i, titmog·<ltnn kell II Jó·embert.: ue
higyje, heg~' elll~lgya.toltnll úll .n vili1gban . hog:r
mugltnyo.s Ú I'\~Il-ságball kell II Sze retet utolsó ilii '
Y~l'd-lowl gjakóIlt elhll ll a,nin. 'l 'lldja mcg a J ó·ember, hogy ninc& egyed ül. 'l'ömegth·ci \'HllRlak J óemberek• .akik vÍlrva vúrjúk a.z új nemzedé k feJnÖ\'ok vésót , .amCrly vórtjónek sZÍ\']l1tj ...súul ragyogY4l h ord o .....w. mnjd meg \'.ilúg5ze.r.le éÍmer et: II".
eleVellCtl lüktet.ő, .szcrf'!otre ké..,,"., piros emuc.ri
S2:ivet..

•

H ogy ezek a sorok itt. ebbe.n II rolyóll'a lbtlll,
amolym,ek szerk esztője Szent.-Iványi Sándor. megjelonhC6Senuk, n é mi crőszakra és csa.13fint.'lságr.a
yolt sziik6ég.
A szóbanforgó könyvet ugyanis ugyanez II
Szent-I ványi S(Í.li{/or idll, aki ma a budapesti
ultlw.,·illS egy ház \'czotő lelkészo, d e róg'ebbe.n,
LL7..okoom a. hc:·óiklls erdélyi esztendőkb c.n, caz újraéledő e rdélyi lUugyal' il'odalom egy ik legnagyobb
igéreto vO'lI. Úgy lek.i.ntettek neh fun.yadmagÚ\·it!
reÍl. hogy 'u z erdélyi li jjás1,iiletés IJllflgy műve uz
Ő p el1lliljáll k Cl'C51,t,iil özönlik nllljd nópónek vér -

keriu.g é.OObc.
A rm pi cJh i vatotltiSlÍg sorsfordít.ó ereje .U.l'.t<i,n
m css:lIibb sodod.n a z írói gYllkorlaltó l: llmeriklli
tanulmán)'évei. llüs6ziós lllu ukitju, g yermekoktut.6
hi\"tIltlÍsn mintha. ki ..só eltompították volna. b enne
II Kiriw. J ímosok írói SI'.envedelmét. B ltr akik Ige'
hi r detését hallottAk. t.isztán érczték felb úgó sznvai mögö'bt a költő örök "l/l/men adest"-jét; tud·
ták hog~' Ilk i egyszer míll· megjárt.a az isten-köze~ég égő c&ipkebokrát. iftlUmk homlokán örökké
ott mal'ad ~l megrendült költői szó r agyogó , ' j I,'
r thsjele.
S a költő- író nak ez ,n belső pnrancss:wva 1Il0st
ólet..... alósilgot knpott 'fi "Ma fll/SslÍfJok IcU" ~ köteté·
beu. Szent-J\'ányi Súndor 61.ÜStöS use.ng&iu .. mesekönyvében. Igérelot t.oltom, hogy e.zt II kouy,·el
nem fogom "ag~'bafőue díesémi'.. s ~~ s1.c:.k.~zt.~.
író éntJletö 6zercnyst'igét IlNU sz.creúIIcm folos dlC6érösXonvakkl.t l mcgsérteni. Dc cz lIZ igóret nem
leh et gálja anlHlk, hogy ép PBlI nl. UlliM~j~js Érte:
~ft{j ol v{\sói 110 ,'chesscnok llrl'ól tudOUlIISt. hot:'~
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gek oh·~'l.Snák, persze Hrun rordull~a m eg' e g :sl',e.r.,.
\)en napjaink \'éres \'égv.et.e - ó. ncm, a betu ult'Ja

sokkll l szö\'e\'é.nyesebb. mint .!ll. indulatok hal·sil·
uylll.rl dolJhllllÓ iudulója! -, de legulú.bb soka k .lel·
kc\)ell megkonduhm a lelkiismerot Ilyughüanitó
harilngn~'eL\'C és feltámadru.\ idegeikben az l.\repi·
rító ö1L"Íld: "Emool', hú.t méltó ez hozzád'!"
Bs nékünk még kiilön örömünk oz II könyv
a.rol'L is, mert benne fel.támadt. II régi ll.IIgy, 1II~1'
gyUl', llltltárill6 költő· &; Írópupok örökletes ha ·
gyomúnya: II mugyl.u· uuitárizlllus egyik leg.szclltebb jogcíme l.U'ra, hogy - nepességi ul'iLlllYszÍlIllÍlt
mes.szi meghaladóan - yártAn álló ÖI'SoC. veg\'Úl'i
yjteZ\) leg-yc-n II magytar
szc.llemnek, II magyal'
gondolatoklmk.
S most emlcke1U.üllk még meg minek ti kön~"Y·
nek fínom hanguhalú, AÚn,tc rézkal'CS7..crliClI gyön·
géd meseképeiröl is, amolyek IJYl;s;z Róbert mü·
\'cszi készsegét ős .az író lelkébo ",!ló mélysc-gos
be.leérz.ését bil.onyítjti..k,
•

I

Hogy egy szóba tömöritsom Szent-Ivúnyi
Sítnidor könyvéről yaM ítéletemet: nékolll lélek·
fortliló kön~'"enuné leU ez ~~ " MlIgll sSú!lok fe lé".Az öregség küszöbéhez él·kez.clt cmbo.r.·, nkibell
egykori fiatalos hite u'/, omber·j jósúgbtLlI ug:r"U;u'
csuk megron(lillt az évtizedek fO.J yamán. újrll
ech6zn.i hallja ifjú ó'"einek deriis hililt és biu.L'
kouas tÍLmad berulo: tahi.n~ mégsem , 'olt. egÚ6zen
hiallll\")aló II m.i -Rz-enrt. hivésüJlk, fiaiulstíglLllk szent
!Jc\'ü\etc. amell~'el n J ösug :t.úBzlaját louogillttuk
r~lUlen a pc.l'oomberkék töl'tetÓ>lé\'cL és ,köllyökl é.

1S\;\"<:.1 í;l.cmkö~,t. 'l'all'un . ..
a:t

Közgyülésünk

'''h

SUPJ{A GEZA.
. ~ ~ ,k~il YV megrelldelhctö ltllltllik Útjílll, vtlgy
mt.urlll!i Ira1Jnis!izió c im cu, Ar l\ 4,flO I)ell ~ íi ,

.IDgyházkÖ't.,,;égünk közgyli.lble )g.t) .iaJ1u:'ll"
hó \O-én tm·tolt. ülé$ún, lemondot l gondnoka
vité;; KOZll/ll Ferenc ny. altítbomagy help'H,
Kovác..., K álmún ny. g:;mniizitmü .ig;l"f.g~llú!
ÜU1.iigyi főt.a.n.i:Íe.-,.os ~d'i<ti vú.kl.$z,IoH"1 "o.tHI·
nokká, Ko vcícs Ká hmlll a.lyÍl.n.kf;a lU \'t.'~ un;·
táriu,.'$ csa.I{ldból ~zii.rm.azjk os csah.""lH.ml \'ge~7.
élotét. egyjulwn;\;: ~zolgúht\ú b;ln l(i\lölh' (,L
Kt1ií'Ja. J áJno.s "IH'L1:,",)'l"IA-wíi pihipökiinlk ullokája :-;
így miM' ~Z.il11.t} tradiciol1álio ~lZ unit...·ú·iu:> t.'gy .
ház il'ánbi ::;Zt}l·e.tct e:,alác1jáh;\D. H.o~t.-.;;r,ú időn
J,el'('Sí'Aiil volt Cf,ryhÍlzunik !,itlkál'a!:! l"\ok mc'gvalósított gQ]1(loJat. fíiződik ncvp}tc7..
EgyJtázköz.sé{,"iin.k kör,bizalma. mé!.lán ál·
hítotla a fe.lelősl::iégtcljes holy re. Hi&:>ziik, hogy
eddigli l.mkud,a,th"1n lUw:Uttl'bi.r[tsa és ~zl'lUellli
órtékei C'b'Yházkö7...ség-iinlk további építésébeJ1. ,j :-;
érvény,ro . jubrulk, Egyház.kö~é,gilntk .I.zzaJ II
tón.n.ycl, hogy megv[LII"l.SZ.t<í.~út. egyhangú f<.'l.lki·
áM.ússa.l feje~be .ki, l1yilvl.írwalóan e!:i"!)Jllel"l e
Kovács K almán at.yúnkfia eddigi mUl'llk{ljÍlu<.Lk eJ'edményét ós mé.lt.ii.n l'eméli, hogy al. el következendő idő.kbeu egyházközségiink Il'lkéw.cive.lr és gondnoktársaivai m<lwdullclú építő
OHlI-dkát fog vége;ún~,
Ugyan ez a közgyűlés válasl.t.olikt meg
tJiszteletbeLi g<>ndno.k ává vitéz !i.ozlIla PCl"c.nc
ny. aMábo.Imgy <l.l.fját, ki gondnokí'ága .a.\.att
nemesen ömrotlen lc.lkiilet.évc.l irányt. sl. abott
az cgyház.köl%é9 é.letének. l 'isztclto.tbeli kebliuluácsosokká választotta c.gyházkö'/...ségiink dl".
Gál Jenő és d,', vitéz Nyire(ly GbAl. <trinit hul.gó munkásságuk cl:.ismcl'éscképPcll.
Kebli tanácsosok .lc.tteJc vitéz KozlI/o .Fl"
rene, dr. B enczélli LásZiló, B erde Lajos, Ff'jér
Domokos, Fodor Béln, d·/,. Fodor Gyul'a, vité:
Oidó Béla, Gotthárd Zsigmond, K ereső J ó·
7.;oof, dL l Gsgyörgy :B'e.rene, dr. Szabó ü;tvá.n,
dr. Szent- I ványi József, vitéz Szil/fe 01.1bol",
dr. Albert János, dr. Gyar'lIwthy Lászl ó éli
d,/", Milc.ó 'l'.i.bo l' a.fiwi, ~Wndnyájuk munkás~,í.·
gánt és ólet.él'e Isten g~lZ(1.ag áldás.H ké.rjiik, :<
lapunk részé.l'ől is sz-el'eteU('1 kő..<:.Zöntjük ökd .
(il)
I
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Tábor

TÉLI KONFERENCIAJA
1943 március 20, 21, 25.
napjain d. u. 5 6rakor.
Tárgy : Unitárius miss:rió
a törté ne lmi időkben .
U, E. XXlJ. I ,
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Egyházközségünk népesedése
1942-ben
i\ljllt m imlCll Ó,'bClI, úgy llI osl i.. kimulalirs l
s7.crctllélLk adni iUjlulIk oh' lIsoirutk (·g~'hűll,!,ij:l..sc

gu Ilk nc pc.;;edósi ada la iról. :Midcllc.k e lött. a7.0lI uall HUII'llk megi!Uapílús ú,'al t ~rl't o7,IILlk. hogy el!"~' 
h;Í1,küzségiillk Jelke,,:z i hivatnIa n!OflL igy ekszik
IIICgl C.I'CIllOOui azt II kUl'lo ték rOJIIII.<l.7.c.d . II w!Yllok
.r lll p jÚ.l1 népmozg:llmu!I.k cllur1Őri;-, h c l.ö

lc..,-_ l\ l iut
lilgyh:'17.küz"é·

miudclt kezdet. úgy {>z is IIchéJl.
"iiIIk ma ir ICgllilg~'o bh és legerősehh IIllit:il'ill~
cg~·I}{l l. kö7.ség. Fckvó."t3nél fog\'a azolIban ,n lc~.
IIchezc bbcn iit jeheL ou lelki gO ll do7.... St "cgl'ZIl1.
I-I h-ein k _ 11 széls7.ort",úg ulia!!. - nehezell é rhetők el. ,1\ fost nm roJ~·~IIliHtlw.n
1'e.lldsll~1' lllc~""1l1 ósít.ú..<,"úll ak terve,

korJIlLbnu hívei.llk 8Z0"081lbb

•

It

,gzolllszéd",úgi
m ely H gyu -

Ó,'ill.tkczl'6ÓL

fogja

szolgúlJli. :Mu még 1cgi ll kúbb ll:>; Ullitú. J'iu ~ f~l'te 
,,, ítő illi, mcl yoJ\ kCI'I)szLüJ hivcbnJkkel HZ él'illtke ·
zó-o;;t fCllutl.ll,thatj uk, 'l'ú.iókozhltiu~1I1 nyujtj u k az
itt kö ve tkező adatokat:
Ali 19-1 2, é"brul kercsztcltiin,k 4t fiút i!s 32
leán Yi, öS/;zescn 73, A:t. 1941. évve l öss zeha sou!í\nl
2 fi Ih-nl és ;1 ]c{wuy.al, i)o:.:i'l.e:;ell 5· le l többet.
H ú..znssú g kölóskol' mcgúldítsbflll rCszes itc t ·
tlink H8 i fjú part. Eb b ől th;ztll uuiwrius hÚU.1Sság 6 ,·olt. Osswh asonlíl-vn az 1941, év ndat..a.ind
megállapítha.t.ó, h ogy a z "Imult évben H -c] t.ö ub
jOli 1){lrl részesítettiink egyh úzi meglÍld.úsball és
míg ll:>; 1941, é" ben csak 2 Iis'lA~1 unitarl us lü·
Zll8SÚg köttetett, az eLn ult. ó"bell G, cun II téren
is ke(!\'ező oozehasonlítúst teheWnk
Sajnálattal kell azonban ml megálla.pítanunk.
hogy 1M2-ben t emetési anyaköny,'ü,nk Ja p já t is
több beje gp..ó.s terhel.i, millt a megelőző Ih, bell.
1941·ben 33, 1942. évben 58 atyánkfiát. temettük el,
közöttük feltűnő nagy sÚmblln egrháükömégiink
és egyetemes egyhazunk verető embereit. is.
B etéd egyluizuukba: j'. k,-ról H, r e formátusI'ól 3, hapl.is t<Íl'ól 1 és ,' oJt. l ",iss~.atél' ő '<11; iz.I'uulita fel ekew\.ről, öszesell tehát 19. Az 1941. óv
adut nivlI.\ való össz.chaSOlllí't{I,<\ ala .hín csu pún
eggyel kevc.sebb az elmult ó\'i betérő k -s'l..ám n, ha
Jlem ,'esszük figyelembe .az l~.u, évben át\'ett lG
izraetitát..
K itért 19-12-ben r. k,-r a 8, reL-rll 7, összesen
13, 'l'e hát ezcn II té r en is nycrCoSégü nk \'llll és p c·
d ig G Jélek,
K imutwtitsuiltk -SzeJ'illt, \'alam tnt az ii.l\a mi
Stali.s1.tikll ellenőrző ad.atn.itutk figyclembe vótc.le
UtfM~ ál1upítj u.k meg. hogy 'l.1. J!)41. év végén hí vetlk liz.úmll 4318 volt~ h07.l',á véve n,.. 1942. ÓN SZH porulntú\., közöljiik, hogy egyhú'l.kö~..s.égün.k lélekl;1",Ílmn 4339. Ebben a s1.Ílmlmn
nincsenek hml1le
:w.ok II vi dékről B ud uJlostl'e költöúHtek. k.ikei
még ncm vdtcttiin'lt be n y ih'{ml/ld.iisunkba. mc ri
időközhen

érkwr.t.ek.

l\l'..cu ad.atok ahll)jÍln megállapí l.ható, hog y
cg y !uí.zkő'l.ség iink
egyeiemCi' eg~' h:h.unk legcl"ő ,
o,c.bb cgyhil1.kŐ1..li!gc, lIle\ y ;\1. ol sul.kílÚ~ nlalt 141-

U. Eo XXI!. 1.

Unitárius felsőházi tagok
A magyal' or8úggYiiles

fe l sőhuzauau

edd ig

ö,w k Ili vnLll!i á.llil sitn<Í 1 fog va foglalt h c1ret fő.
ti ~7. t(!J(! lIdö J r'wm ~ l ikl ós I lii~J)üki.illk ,!; k ine n!,
z!!..,; 1"ol YIÍlu fh. ,'itéz (i.JJuh.~ll 'I'i llol", a b uda pesti
Kere-s.kcdelllli és lllal'k;lmara kQI'ILIÍln~'h i 'l.to_a.
('J;yhúú tau:'tc..'iosulI.k.
Az ol'd61yi ,·Ú l'llll'gyck tH!.k ui1.1Qsilol t. tön'clty hulÓflÍlgi \':'t\'as ztá.sok ké l v Úl'mcgyében is uu it:L '
dus C1l1UCI'L k üld lek ki a m úg Yfl kél)\' i,;clőjl:ké ul
11 Ji'c.\sÖhú.z.ua, Udvarhely
meg:.éb(m Pál Dénc,;
",i m ónl'al\'i lelkész. [iz E g yete me.- [ 'Ilit(u'in$ Lcl·
ké.s'l.kö1'llek a román meg'izállás hOli,;zt'1 hei :tlatl
elnöke. Hz Erd élyi Pár! megyc i ,Ilelnöke. ismert
s'l.ö\'(~lkezl}ti sza.kemuc \', lI úrom"ék meg~'éhen JI'"
dig dl', Szen t - I ványi GÚ bor. főldhirLoko.<\. a húrOlll s.Wki cgybúzkör felügyelő gomtnoka. bauk·
iglll·"gató. HZ Erdély i űazt! u .. úgi 'i'anúc..<; Íilgja vii·
laszlutla,k m eg felsőhúzi rende,. tngokul.
l\1i./Jl'os-'l 'onl:a \"{tl'megyc he ll pe dig
H (llmó.fJY;
.J Ii.llOS 1llul'()sköri cspe l'CS, mal'c.s"úsúrhelyi l el k é~z

afiitt

e lső

póUagnuk níln.sztott;'lk meg.

A lllcgv ill asztotwLkaL S'l.el'c lc ttel kűszölltjii k,
lIlorI ludliuk, hogy új , maga s közjogi tiszllikbeu j ..
f igyelcm mel lesznek az t1l1il úI'i Il 1'~Ú.g é rd ekt~ il'l!.
mclruek s zoJ<>"áhttÍtra IlIIl1Lk ú ~ ~ úgl1 k 1I :lgy J'(><:zét
e ddig is oda,S"'z entelték. l .. t<'lI últlúsa kíi'~rje !öl"
y ólly ho1.ó IUullk:ís sitgukat.
/o'er(' l/cz J Óz."ef.

HIREK
A H AZA f:R'l'. Ma)·o.~i

,Jozsef llyomdai f)(?/ií·
.~ze dü ann, c, őr vezetői /'{lI/olmI/ h(/zájll ",ú/e/llu:zc:sé bel/, II ."zovjet ellen I·j'voll 1!(I(/j(ÍI"ol (tlk,o llll(f'
lilii hosi. haláli itali. Jslen al/joll 'l/emeJ; lelkéne!.'
II :IJIlf/nI1l/ot és mil/ke l iffholllJlarw/ollllko / l'ig(lS~'
(aljol/. m.ef}, Jl[ol'Osi J ózsef hosJ;ZÚ időll kereszl.I'~
lI(d e
vé!lczf e laIJ/mk '/lyOIJ!( (1/ tlllI ,(j
' .
llyolllf/ábon s la-pullk 1'/!s.léről ezlÍfol/. mOl/dullt.
IJlíc:-;1Í1 (I. hoz(Ínok le.fJIHl.fl.IJobb (Ud oz(I/ol adó '/111/11 -

"
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,,'o "" ,1"," "

...
. .t rt
LaJllltlk minden kedves OI\'ilSOJanak js Cll u
lI\cg:ildoU boldog újes7.te llllii t k i vlilIIl uk .
"
JÓZAN ~IIKL()S JliiSlliik urat :1 \'a ll:ls os uS
hawfias ület teren kifej tett. j'ú:ttlhn tl1tlau cs ~ere.t,'"
. " "
,.
" k ' lelL " .\ F ome-,
I1ICII)'es ultlllkassaga e ISI1ICreSe ('IJI
. ~
.
..
"
,,.rErtlemreill
tos:igu h.orllil1l1Yzo Ur , II ~ :1 ,Ir~
~
I j
NII.i:'y ke reszt.iével tÜlltette ki . ..\ I c~relsuhh. ,l~ ~;
rííl kapott , is mctelt kitiiutetésh"z 111!lunk reSZlro
i~11Z S·t.ivvel kiildjük jÓkh,ulLs;i,t.ru J1 knt.
Im/án'lI ak.

' ' 'o' k.','z Vl' ti ti i ~tl' lIti !!ldel e tiinket f ebruar hó
,, IH
I
'
.
.
•
'I

Eltyhit'ikü7..l:leariillk
c i mere kii.ldölt U1I IHII'lI
pónzlltlomilny 1'('lId (·l tel..·~:,t fl,ltii nlctni kerjiik ,
b o~y a köuy\'elés ué\ 7J:Hurok
IlC
keleotkc?'7.enc.k.
OYll k L\;1II érkezik csekkeL!, \'agy posota utn.lvÍtnyon
o]~'a,n pc n zü;;;.~z('g, llwl)' nc.k ren d eltc.l~c nincs (eltiinlch-o ~ igy II l'élrL'Ór!Ó!I('k I'gé..."-Z sorut kell 1('_
\'clczés formidilbRn megs'l.iinletllüllk,
I,allunk e lörizetesi dijnkból tartja fenn 111 nga.l, Eze rt arrn kerjiik k edves eliífhewinket. hogy
hatrah}kos dija.ikat minel eliíbb beküldeni !>'l.h.'es.
k edjenek.
Józan i\liklös piispök úr könnycbb le rmeszet'l
m egbctegcdé<: folytiMt ti kolozs\'ári klinikán rckwú k Lapunk ll.la pitó smr k(!$;7.tőjcuek eZÍ!.IOll ki\'illlll1Lk gyógyulási, kéne HZ eg y Isten gondvi ,
selő idel ását.
Rendüreink száma r:!, ,ia.unu r l :!-én istentisr.teJelei In L'folt Sze l/t,-l vlÍ I/Y; Sándor ve-t.elö lelkész,
KL<: M.Ál1lll! l ·e1L d ő l'l egéll~'ségi.illk b u zgó.n látogll l ji:\
O'bekct Lll. islcLl,lió;z tclet.ekelt, ,W l 'LlleIW.f}teseU szolgúla l uk, (}I fogl al ts ág uk I c h ot,ősf...go f'í'J01'int.
Ros his D e nes böJÖlli lelk,~1. afia. ,jan uÍLr 10-én
d, u, 6 ó l'a.k or isl.on,t.is7,tele1.c.t t artott &;ékdyföhli
ICg,c,ll)'Cok és Jeúnyok l"é!'ozél'e, Az ist.C-ut.i&zte,Jct
UULll h oSS!Zn.slm c1 bo.<;zéketc tt. egyh uzközscgilnk
bölöni s't:urmu'l.ású tllgjainl l és a. bö löni származású i fj a.kkal,
Rádió közvetitette janual' IO-én i.<;te llli!;z.telC'tiinkct. Il Koh áry-utcaj te m plomból. A szolgálatot
0.1. alkalommal Tell/e{ei F ilep Imro központi m iszsziói lolkósz afia yégeztc,
Kis Maria tesh'él'iillkel alkalnl azla cgyhúz'
kÖ7$égÜllk ehlŐks6ge januÍl r l -vej pró b aidőre gépírói minőségben, s Öl o hely rő l is szerelc-ttel köszöntjiik,
Eljegyzés, O~' imc.si Tsl\'iLll (O~,;illiget) 6,... H aI'Rllg0ZÓ I lonka (Rákospalota) j ll lluúr 3-ali tartottAk cl:icgyzésiike t.
Killcvezé sek: P ásint ödöu afiút mi n iszteri talH'tesos",á ncvezlwk ki. Gönczi SlíIII uel presb il cl',
T,őr i llcl- P iU . B o r hó ! ~' P {d , )\[ aksllY' L ászló és Marossy l~Í1':-;'bló nfinil fő\'íl rOi'i rende.<; lan{L.rokk ú k i,
IW"iY/,té.k. Kinc\'czeit, nl yú n kfillilw k .szerctcltel
gTalu lúJnn,k,
Dr, Autón y u Sándor l' el Hl őrfogall1luzó afiút
rcmlöl'kapitúH L I~'Ú nc,'ez t,~ k ki, Szcr c.tc.Ucl gra tul{dunk,

ér', ko r n KolwrY-lltcnl t ~ lIllJIOlllbo.
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,k"Ja!I llU" hó l -éll YOJt. - 1)r. IAí><z/ó ,-\ Ulla o~. ~1r
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",fh
g,L"
· 2:1 é,'es kOI'illl/ln. röd d !>zenvcdcs,IIt~LU
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~l hlllld, 'I'c<:tven) \'olt IAíszM l)omokofi t,allltO CS

~AíSzf;; G~'iil'gT röhn d ll:1gy afininnk, -

,

Púl P C,reJ/c
II", U!Jit~íl'iIlS esJJc r cs- l clké.~:z. afin 82 (h'es k ora lHL
on
ákllind oll t'lhllll~' 1. T<dcll IltUOIL min dn yájuknak
i'"e,nde<; nrllgllhnnt to nz if!1l1111'Hdott~,l~na~~ megllrllgYÚ~t , "Smlékiiltel ,'<i'.crdet 1el m e,p:o n z'Z,uk ,
]~ro llt oll kiiz!lö kaif)nJiinkknJ ,1l1a.llu O l('ye.l ed '"bcn áll 'Lll 'lk l('lk észeoillk, AlTa kérjiik kcth-c<:
~l~'a.>ói L~ka,i " •ho,C',\' n k i III.~k II II i hi.d us ,"all ~ú 'l'~
kOlllli, ~s.me rő<;ej Vlll11lllk II fronlon, e~y Ic.\'elezo',!POLJ közöljé k azok 1(lbori ~:r,úl1lilt a lcJ.kéS'ú hi ",da.lla!' hog~' II lc,'cl úllali kapc;;011110t megter emlhe.<>siik '-clük
•
A B e rde Bizottsag. allH'ly t('hBL,,6ges gycrlllekeink lallíttnb,'L"át \'an hiYlI,tnl, m eg\'nlósítaui.
({r, Ge lei J ózsef e~o' hil 7, i rögol1Cluok afia. felhíYÚ:-:'II'a, llllgyobh \'ÚrOl'lIillkhnn, i~~' 'R lldal)Csten i<:
:tlo<:zt;í1yoklll léte;:;itett., h o,C'y t'zúllal m EOgkönyn~-Ll.5c a YlÍrO'iokbnn ipllri ]lúl~'úra k 2.''7,iiJÖ i fjaink
{!ondozÍl;:á.1. Eg~' hü z kü7~ Úgi ink a mozga lom i r ánt
tnnu<;ilott jóindulnt:ínllk n.zz:lJ ndolt kifejezést..
h (l~)' kÖ71l;n- űl esón

hn.bíroza lilng

kimondoUa

a

maga r és7,t-röl npd tlllldó s~ it <;ég s'l.ük<;égét. Fő
gondnok afi.:'l Y{dn<;71Íú$ll alupjlin B udapesten fl
Bel'de Bizolt(Oúg "ezelöi Szell/-Ivál/yi Sándor vez~tő lelkc.",,- (>" dr, ,'iléz I,ci?!,)' J;'1110S ny, min. t,an"
{!)'úl'igazg'lltó nfiai l eLl ek. B(,vol1 lúk a h izot.tsú~
Jll\Lllkáhbliha tilkúri minő<;óghCII I 1'rtTlJ.IIasi Szofflft F el'cne v;III{i<;lnní!ó lelké,s z nf iiit is, Fn.i deig
1I1íu' 1.1 !'zékclr fiilcli leheL<;ó.;tc<; irjút h el ycl'lle.k ('.1
H udupc~lell, I;[kll(\k ,C'on d ozú~a úlhlnd ónn lo\':.íbb
folyik.
F er encz József 1{'lkf>1"l.! H rőti<;zl el c ndő P ii,<;..
l,iik Ú!' \<zol g ídHtléh·j re Debrecf'n h e reLl(lelte, 19.13
j'~ntJál' hó l -éyel. EgyhiLZki)7"égiink D ,lvid Perelj('
h,~\-\flll' H.i ú"úld KÜl'enek ("!o' é,'cn kel'e'<;7,lül yéd!Inh \:~lt ~.<: huz/.:ó nIlLl1kú~<iÍl:!Ot fejtet l ki II ,s7,ék,~'!Y fol~h'ol rf'ljöll í'<i M, oltyC;;iildhcn összcgyiÍj~~~l [{'J,!'cll,""k (,,, Ir ányok kHrében, Kircnd('lés{'
'oY~ tkfozl{J hű n \'étlnőki li;'7.té,L'öl i$< le kclle lt mOll !l:~I,I;a, ]\ii7{!y ftil'''iillk _ IIwg'k,ösZŐIlY0 bm,gó munk;l]at - llldom;'L..:.ul Ye!tC' IL IpmOIHl:ís:iit é;; :n:
"IO'('"iilet tO\'ilhbi \'('zetésévcl fi"ereJ;; Gábor vall.
taH, Ic-Ik" <:lI nriiLl hh,ta Illeg,
''k k c. I 'e$
'
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Or, l\Iikó Tihor LlLi n i:-;7Jtel'elnök~égi miniszteri
s, litkiu,t lniu i-':i:r,I'c ri tilb'trl'lÍ Ilc\,('zlék ki, Szer~tel
IcI iith'ö'l.ölj ii k,
.. ARA'J'A S", (Irás ok köny,'e.l Józan i\Jiklól'
• ••
IIiis IlÖk úr fc nti cím utaH cg~' emberöltö IrOl
lILuLlka ssá~;i nak le~j uvlit g:rüjl.öUe össze és ;LZ
II kolozs vliri Min e r va eiig kiadáslibHn jelenik
me.!:, lI1inte.!:~' 24 iVII~'i te rjede temben, A kÖI1~',v
Ilrózai kültem é n)'e k, fortlil:.ís ok, eg~' IHizi bes~~.
dek és e1iínd:isok, vH tamint ve rsek ős dalok gYUJteménye, EJ.1fizetés i :íra: fűzv e 10 P, köhe 15 p
cs e l őzet es en melt leh et rende t ni II l\liner\' a
kön y vkeres kedés. Kolozsvlir ci men,
•

U. E,

xxn,

J,

,

Harcté rcll kii1.t1ö klltomi illk I'észe rc hihliá.k'ht.
és illlllköllyn"ket kiildÜnk. 1\:ér,iiik alyánl'ia.it,
hogy CITO :1 Ih!Il1c.." cé.lra kiihl.i6k ('1 H(:OlHiMl~'ai
KHI. OS!TházkÖí's.Cl;dillk l'im ére. .h HdoltlnJl~'ok h cfizcthctök postllut.ah·iin YOH, \'l1gy csekkel!.. uc
kcrillk. hogy min d l'n C'6c1.bc lI s1.in·!Okc(ljenek fclWntct.ni az összeg l'(\udt'lItcló.sét.
Nem es T ibor jtllzdasilgi feliigyelöt. Nemes
D611c.." II~·. p. li. rijta.uúcsos. rlcbl"!~ceui presbite,r
:lfill fiút. u. Földll1Í\'clésügyi )'liniszwriuJlIba rendelték bo s.zolgúlatlélolre.
Kovács Al be r t föhac1IH1gy debreceni hiYiinkel.
;~ doni arcvolllllsí'AlknsZoll százada élén t~IJlusitott
hiTto!' JJ1llgat~II'UIsilel't dícsérő clisme.rÓ$bel l rész.csiteilók
Dr. Ba rlók Gb:a okI. kÖzlgl17.d ill.. n éhai Bartók
Gc;r,a lolkész tilrs.llu kllllk fh'tI. 11 közc.\ llításiigyi miII i.sí'.tÓr i lill! Of\. 1;(11.011 ú lú", i
f eliig y c Iönek nevez té k
"
ki. Sí',c.rotet.l.el iid"öúil,iiik
If,i. báró D:U1i el LlIjos f;zéke.lykc.rcS'l"t ú l'i ga.'!.dn Sllgi i~'kollli i:amír 6,,,, Ilngy..'ljLui Cserey Zsu z... inm.a klll'il cSOJly lwl' \.adotbik eljPgyzésiikc.t.
F elsögn ll :í ll Ú rvll CSOnlOS'l, tiIS15,a I egy b ekötött i8tisz.toletct tartunk jnnl1úr 31·éll. a
l'c fOl'mútas
twnpl om ba ll. Szolglll : SzolgIl F er etle lel kész .
A szem cL\'i h ír eket 11lpunk készséggel le.<;z,i
közí'-ó abba.n :l7. csetben. ha arról szerke."'ltöségiillk ért.esítést ka.p. 'I'ekin t.e.tLC'1 mOllban arra.
hogy a vá.ltozott köriilméuyck lehcte.lIonné teszik
azt. hogy a oS'l.ork ~<;ztöség min,clen egyes e.<:.e<lne.k
utána jiu·jon. CÚd.oJl is kifejezés.t kell adn.llllk
alllmk. hogy C.<;llk II IllI> eimért) beküldött köz6rdokü híreknek adh~Lt.JlIlk hely()l.
D ebrecenhen n bul1<lp~<;Li Dú\·i d Ferenc EgyIci tart Yállllorgyiil~.í<t :innuá r l i -é.n . vasárnap
déhttún a.í', nnit:'U'iu s ,tem plomban. Megnyítól
mond bú r ó Dalli el Gúbor e.lnök. cJöadást tart. _.a
\-n,tlá."$í'-<Iblldsúg tÖl'yénybciktatúsa" c. dr. Csiki
Gábor BSpOl'ru:-rötitklíl'
Dr. Csiki G li bor OSPCI'G.<:' prúdikúl D cbl'ccenhon jUlli\ls 17-é'n d, c. ] 0 Ór/l.kol' a.z un:itÍll'i ns tClllPIOlllhall, l\. btllhl\)cst.í D ú"id F cr enc Egylet. v~i.n d or
gyiilés'o a.Lkalm~i h ól.
Az E n ye(lyné Piinki)s(li ~lilria u lapra Józan
r.likló.~nÓ fötis7,lelcndö ·nSSZOlIY '&- ch. vitéz Nyi1'00)' G-ézímó ]0-10 Pc:'llgöt
ndOmúnyo7.t-a.k. Nő
szövoh..<iCgiink 07.ÍTlon i!'. hálí\S köszön,etc.t lllou<l
A Nöszövotség ka r :icson y i akeió j:ira az alábbi

iulo1lJúnyok r~lyt..ak lH·. melycl,:,ot. ezúton nyugta_
zunk: NOJ\l1JCitl Bau,k, ~.axnl-\ Béla 200- 200 P.
T ~B1<~; 100 P .. 81,into ,Júnos 10 P., H ans Fülöp ' ~
Fm felo R t.. \-, r~Ítl.ÚI· J ános,ne, Úrias Zolt"
.
- k"
n"1
L
anne.
, a l.l.::s .e 1\"
II.WI\Clr Ká roly :)0~50 P .. Kuti Károl~' os l~losege 43 P .. Turmcze)' LíL.<;7,lón~ 40 p
(ll n~'ugt:hást folytntjuk).
..
A I~e lk észi NyuJ::'dí j -alap jad.ra a1l alá.bbi "7.i~·cs ~do má~y o,k ér ke-/,lck doocmber hó 31-ig: (k
Zsako ls tvulI c." d r . ZSakó Gyula koszorl. me.rvúl.
tú.s eimén 20-20 ll .. özv.J\lóric;r, T<'erencné'2 P.,
;{agr t~tván\\é 5 P., Öz.v ..Jáky Nímdorné 2 p , dr.
SUl'lLIIYI Edo 10 P .. WIllentin ,J óz"c fn~ 1 P. és E le.
k,;--'\ Mihály (.~ I~cjc 4 P. ÖSl>zesell : 64 P . ZsigmoJ\d
pOIIU.t. TstoCln aldasa legyen az adnkozókon.
Lnpzárlakor vettük l~ hil't, hogy (lr. vjtóz
GYlll~LY 1' il.lo1' kc.l·r<ilkl!llc.lmi 6s inn1'bmt.rf\.l f(í titká\', lniniS;r,tc1'i bizTlos és Osi.ky Albcrt arlll.it. a
Felsőház ItngjÍlvÍL k ine\'cí'..ték. 'Mil\llkcitő:.ii.lkct. S'l'~
rctct tcl ,kös7.önt.jiik.
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Körzet.kben :

Rá kos palo ta
Máv, telepi iskola
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Barabás István

c) Vidék :
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Szolga Ferenc
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Ferenc József

6
21

"e.

21

· u.5

Dr. Abrndbby.r

Ferenc

Utánaküldé5 kizárva!

UNITÁRIUS ÉRTESíTÖ
Fel.16s szerkesztö és klad6:
Szent-Ivlinyl Sand or

""

Uj eim:

Szerk.sztö&ég és kiadóhivatal
Budapest, V., KOhéry-utca 4. Telefon 317-829.

Meglelenlk minden hó 15·én"
Előf i ze t és i

dij eg)' evre 5'- P.
Ir. lap tulajdonosa a Budapesti Unitari us Egy h ázközse~
A lap .trogadés • • tafb.té sr. k6t.lez.
vargyasI MAte El'nö könyvnyomdája, Buda pest,

-""

vnl., J ózsef-utca 61. T elefon:

139- 259.

