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A BUDAPESTI UNITARwS' EGYHÁZKÖZS.E:G KEBLl TANÁCSA ba.'tározatilag kimondotta.
hogy az Unitárius ~rtosítQ' minden adóruetö hi\'üuknek küldjük meg. ezáitnl clöhzciönkké. tóvpn
ökd. Fogadják biveblk lapunkat szeretettel, mert
II főváros nagy kiterjerlésö miatt csak ez az eszkö..
áll rendelkezésUnkre, hog' állandó és közvetlen
összekötteti.'Sbcn maradjunk hi\'ek és vezetöség
egyaránt.
S.OOO.OOO unitárius él a F II I Ö P (Philippi)
s z i g e t e k e n. A történelmi unitáriz.mustól egészen függetlenül alakult meg a Független Filipinó Egyház. Midőn a szigetek népe fejlödé.sénck. egy magasabb fokAra érkezett, felébredt
lelkében a vágy a szabadság után. Hossus .küzdelmet folytatott az idegen (spanyol) elnyomás alól
való felszobadulá§áért. Szabadsilgharcát azonban
leverték. De a szabadság utan való vágyáot elpusztltanj már nem lehetett s II vesztett sz.abadságharc
után teljes erővel indult meg a szellemi téren való
szab:ldságharc. Szabadságvágyuk elsősorban vallási téren nyilvánu~t meg. Egesz küzdelmük csaknem egybeforrt Gregorio Aglipay Y Labayan nevével, ki első pillanattól kezdve 'Ve.. tője a mozgalomnak. Egyike azoknak, kik elös:wr tiltakoznak &
dogmák örökérvényű merevsége ellen. Rómában
való közbenjárásuk nem sikerilit s igy e lszakadtak
a római katolikus egyháztól. Föpappá. Aglipay-t választják meg, ki 1902-ben aláírja. a híres "Third
epi9Ue" c. okmányt, melya Független Filipino
Egyház megalakulá.sát jelenti be. Aglipay érseki
r angot visel s mint ilyen az egyetlen unitárius érsek. Külsőleg meghagyják a hierarchiát. 12 püspökük és alattuk esperesek és papok vannak. Istentiszteletük és templomaik emlékeztetnek a katolikus istentisz.teletre és templomokra, de hitelveik
megegyeZI).ek a mi hitelveinkkeJ. 190B-ban adják .ki
a "Biblia Filipina"-t, az első filipino nyelvü .szentirást. Hibtételeik megállapításánál nem a h l\gyOmányt, hanem az értelmes itélöképességet foga~Uák
el elvként. Kapcsolatot keresnek más szabade.'ru
keresztényegyházakkal is és 1930-ban Aglipay ~
k ét pUspöke az amerikai unitáriusokat látogatjá.\
meg s nernsokara felvetetik magukat a Szabadelyt'
Keresztények Nemzetek-közötti Szövetségébe, melyMk. a Magyarországi Unitárius E gyház is tagja.
A~hp~y na?y rokonszenvvel viseltetik az erdélyi
umtárlllsok Iránt, melynek - mint mondja - történelme, éppen a megpróbáltatásokban hasonlatolt
az övékéhez.
'
K. G.
(A Filipino Egyház történelmét magyar nyel~e~ Szent-Iványi Sándor irta meg "A mi uhlUrius
oröksegUnk" c. könyvében.)
A clmkép o tOl"Ockói unildri.,. templomot óbrd~Jo
aJI6J N felül o Mre" torockó' moUuumok1«ll. (R41~;
Ke'l'ek4 Gábor.)

A cimkép Torock6t; ábrázotJa.. Erdély sziv6~

Aranyo9Szék d.611 r~szébeD., koplLr mklák é.s zöld ~
...01 borlloU hegyek között él egy RzAzadokon At kür.da.,
de USrheleUen elle n /i)]6s e oJ megAJdott I1~p, a torO<!kóI.
A va.rAzsl.atos szépségG Súkelykó mélyén fekvo
Torockó 6s1 telepillb. Nev~\ 't'al6azlno.teg a. ~ara.ck_
ból nyerte, mcly vassala".ot j elent. A hegyeiben ~IO
éreek már a róm.aJ.akat ls magukhoz vonzottak ll. Itt
telepedtck meg a honfoglaló magya.rok \.$. A ta.ttrj:\rda fergetegeiben a Székolyk6 't'lI.rAba vonultak ..
hös ellenállók, míg megment.6sUkre a k~l azékelyek
meg'rkeztck. Hö.slességükert m. Endre 1291-évi oklevele szerint nemeaseget nyertek. ~ 63 mJlgyar települőkhöz még u ÁrpAdOk korában fel56 AusztrlAb6I
(ElsenwUrzel) német bAnyászok jöttek be, kik a magyar környezetben teljesen nlagysrrlL lettek a ugyan_
csak magyar n emesekké váltak. A torockói csalAdne_
v ek kőzill az Ekárt, Botár. Zsak6 etb. nevek ls Uyen
eredelUek. A szorgalm~ és öntudatos torockói nép lXV. ezhadban fortélyos úton so Toroczka.l CSaIM
uralma alA kerWt. A jogtalanul jobbá.gysorba került
Dép hl6.ba küzdött a felszabadulá.sért. 1702 egyik tjj~
lén Rabutin tábornok bosszúból .értürd6t rendezett.
A t elszabadulú lSolS-ban következett be, előbb .azo..'"\bu
egy újabb veszedelemtől kellett megszabadulnlok. A
vAros IfjúsAga tAvol a honvéclségn61 BzolgáJl. Ezt klhe.szná.lva a hegyekben élő olé.hs6.g körülfogta a vArost. A hagyomaIly szerint éjjel a torockólak dobokkal és trombltA.kka.l klosontak a virosból II a. 51.6kelykő feHl! óriási dobpergcté.ssel és
trombitaszóval
közel!!dtek. mintha a megmentő hOIlvédség nagy ser ege érkezett volna meg. A csel sikerült. a megrémült ol6.hSlig IIzerteszéJedt, a torockói nép pedig megmentMött. _ A IIzenvedések kora azonban még ma
sem drult le. A hegyektől körülvett nép élte és éli
ktlzdelmes életét. A bá.nydszatta.l má:r régen felh..'l.gytak, később áttértek a gazdálkodllsra.

I

Történelmének legérdekesebb kora. n:r:, mlkor a
v6.roll egységesen és együttesen unitárius hitre t ér 3&
1580-ll.'J években. ugyanakkor Iskoh1t ls alapit, melynek hires vezetői h'századokon 6.t különös szellemi magaslston AIJó népet teremtettek. Messze földön hlros&é
vAlt tarka diszekkel és h1mzésekkel éke3 v1selej:Ukben mennek vasárnaponként - hófehér templomukba.
örök' emléket állItott a torockóiaknak J ókal Mó;- 81\
Egy az Isten elmQ regényében.
Torockó több nagyhlrQ pUBpököt a\!ott az unita·
rlus egyh6.znak. Papjai közül Toroczkal 1016.té, J á.ray
J~nOIl váltak pUBpökké. Innl!II származtak: K oner:
BoldIZl:lá.r, Lá.z.lir István, majd pedig Krlza Hnos pUStUIP ök , a székely baUadAk hfres gyUjtőjll. Végill ugy
"n...Hk
csak Torockó papja. volt .JóZan l-llklÓS' m ostani p_l'"
urunk ls.

megpróbAltathok Idejében Torockó történelm'
6. azelleme él bennük. SohllScm elernyednf, mJndCG
k~elemben kitartani é.\J megmaradni!
Dr. Sy.
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hordozzuk a. bánatot és II vesz!eséget, amely itt-ott mindannyiunkat meglatogatott.
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nyeImp pillanat helyreho~a t 8.il an k·ar~ Je en · a~ egy ~z. es a. nemzet. h~ztart:'isúban. Múr pedig a. feleJősseget, amely ezzel egyutt Jár, senki se tolhatJ:l a. maslkra.; mert klelSmyelt es nagyok egyaránt f
leJösek vagyunk 3 jövő és a saját lelküsmeretünk ítélőszéke előtt,.
eNépünk körében 3 két Homoród mentén több gyülekezetünket meglátogattam s az ott t.art tt
presbiteri konterencia tanulságos emléke mind a mai napig ólénken foglalkoztatja az én lelkem:t.
Oh, milyen szép is, a. zsoltáríró szerint: "az Atyatiknak bél,ességben való együtt lakozásuk!"
.
Ilyen értelemben találkoztunk az abástalvi Kultúrház avatáson is, ahol az orszúgzászló ünne_
pélyes felvonása ugyanazokat a. magasztos egyházi és hazafias érzéseket váltotta ki a résztvevóli
liIúvtÍből.

Háromszékmegyei körútunl< - a nugy alapító B e r d e l\Iózsa s zülöházlÍnak I<cgyeletes meg.
Iiitogatását is ideértve - örökre felejthetetlen marad a ma élő nemzedél, e lőtt. Együtt voltunk.
Együtt imádkoztunk. Együtt lelkesedt.ünl< ősi uuitárius hitünk szépségén és tisztaságán. Együtt zen·
gedeztük szárnyaló énekeinket. És együtt kjjszöntöttüJ, az újonnan kereszteltel, his ded csoportjait..
akikre jövő!?elátó, bizakodó lélekkel kértük a mindenha tó Istennel, szent áldását. I1isszül•• hogy jó
magyarok és jó unitúriusok lesznek; lS lelkünk mélyén meg vagl'un\( gl' őződvc arról. hogy hitbeli
meggyőződésük és hazafias kötelességénetük sohasem tog ellentétbe I.erülni egyi!< a mással. l\fert
unitáriusnak lenni és magyarnak lenni: mindig egyet jelentett, mindíg ugyanaz volt s joggal ,,:ár·
hatjuk és meg is követeljük az utánunk következő nemzedéktől, hogy ezt a századok által megszen·
telt hagyományt esorbítatlanul megőrizze.
Erre a kipróbált erényre, erre a nemes\'eretűhazafisá gro , erre az á ldozatl,ész egyházias szellem·
re. most - a körülöttün"k' mindenütt dúló s minket is majdnem elnyeléssel fe nyegető világháború ötödik lustrumában _ ugyancsak szükségÜnk van. Szükségünk van azért, hogy a. mende·mondák és
rémítgetések miatt. meg ne inogjon a mi belső frontw ll<; hogy a. maga önmérsékleté\'el és megfon.
tolt nyugalmá,val erőt sugározzon magából a külső front felé is ... Nem I, ülőnben pedig éjjel és nappal v[vja a maga szent harcát az ezeréves határokért, amelyek II Teremtő szent Úristen telekköny\'ében mozdihatatlanul vannak megállapítva.
Amidőn erről vallást teszek, egyúttal hálatelt szívvel köszönöm meg az ég Urának. bogy lelkipásztori szolgálatomban az unitárius Anyaszentegyház I<ötelékébeu mind ez illeig megtuTtott és
megsegített s megengedte, hogy az (j szent Fiának, az 'úr Jézus K risztusnal, nyomdokában járv&, ,,!zemtöt-szemben" is találkozhassam Ő szent FelségéveJ.
, .. ,
,
Ez az én örömem. Ez az én dicsel<edésem •.. E szent talál1wz6 jcg:rében kercm az ÖrQkkevalo
Egy Iga.z Istennek atya.i áldását minden rendű és rangíl testvéremre, a. 11 :'IZi tűzhclyckre. a templomokra és iskohí.kra, a csendes hótakoró alatt pihenő ba.rÍlzdAlua Erdély bÍlrcei I<özt és a nagy Dla~
gyar Alföldön.
Fo(:adjátok mindannyian, az 'új Esztendő reg gelén főpá sztori üdvözletemet.
JÓZAN l\lIK.LÖ!
püspök.
K.Ö!!ZÖNETNYILV ANITÁS. l\findazon kedves Ifiveimnek é$ jóbarátaimlll!lk, akik a !zcnt Kani·
c!ony és az Ujév alkalmából megtiszteltek üdvözlő soraiklml,_czútOIl mondok !lÚJ(IS I{Ös~önetet; kíván· t d t Kolozsvár.
U
VIL egyúttal magam bs esaládom részéröl is kinek.killck minden jót, úldot t
JeSz en o .
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(lóval ,,!irra.. A

kanyargós úton felfelé kocogó

lo-

vast verte Irgalmatlanul. A Maros
lelől

Jd6nként ."Izélroham Indult, s
Jovat és lovast gorombán szembe
öklözött. A lovas káromkodott. Fe.-

kete arcú ember volt, amolyan cl·
gAny fajta; a szilaj kldltás azonban,

amivel lovát ösztökélte, magyarnak
mutatta mégis. Habé.r, Boh'se tudja
az ember! A fejedelemség megszlJárdulása egyszerre tömegesen vonzetta Erdélybe ti. lengyel, moldval
és balkán!

r~zck

menckilljeit,

de

németek, csehek, morvák és olaszok
1.5 jöttek. S mert Idebent biztonságra
találtak, pár évtlzC<l alatt lemngyar-

kodták ti. régieket.
Az esti hullott, ti. csapzott szörli 16
iujtatva kapaszkeoCott s ti. lovas ká-

romkodott. Igazi Infernális scena! mint ahogy Heltai uram mondaná. a
,.Száz fabula" · ban.
Mikorra azonban a szél és eső
egyesült erővel végkép megv.aklthattak volna lovat és lovast egyaránt, egyszerre hatalmas bástya
terpeszkedett elő az úton, s benne
vasalt tölgyfakapu. A lova,s megáJlltotta a lovát s felnézett a. bástyafokra.
- Persze! - mérgelödött. - ELbujt az eső elöl os. nyavalyli..s. _ Aztán kieresztette a. hangját: - Kaput,
MM!
Valamelyik pillérzet mögül mihumar megjött a felelet; - Kinek,
MM!?
- Ádám JAnosnak! - ordltotta II
lovas, nem annyira. a távol3ág, m!.Dt
inkább az eső és szél miatt.
- A doWorééé? _ ;lött Ismét a
széltorzltott kérdés.
- Azééé, .. vesznél meg! _ mérgelödött a lovas, de.:l mondat második felében már jóval e.sende.sebben.
Hert nem jó megharagttanl a. strAzsAt. még itt hagyja az embert állnI
az esöben, szélben.
Nehéz gerendd.k zuhogása hangzott, s aztán kis oldalkapu nynt meg
a neMz tölgyfaalkotmányban. Akkora CSupAn. hogy 16 és lovas épen befl!rt. De azért tant\csolI volt n fejet
JÓCSkAn meghajtanI. Bent a boltozatQIi Ivek alatt az l\zott lovas lóról
sUHlott, 8 mig átadta IlZ egyIk ka-
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tonának. sebtében megkérdezte tőle:
_ Merre találandom tiszttartó urama.t?
_ Amott látám II palotán - felelt
sZÜJuULvú.a.n a kérdezett, s azzal olvezette a lovat, rAblzván a lovasra,
hogy találjon fel a palotára egyedül.
Az aztán fel is talált, Dem volt
szüksége vezetőre. Eleget járt. Ide az
utóbbi hónapok alatt.
A palota egyetlen termében hatalmas nyitott ttizhelyen lobogott a tOz,
rövid, testes magyar melengette vele a hátát.
- Aggy Isten, tiszttartó uram! köszöntötte a lovas vIdámkodó hangon, - Szél hozott. esI) eresztett,
mint amolyan Igazi garabonelást.
A tiszttartó kelletlenW szemlélte
\'égig a jövevényt, aztán csalt enynyit mondott; - Fog.adj Isten.
- No, szivesebb fogadtatást ls láték már életemben - humorizált a
másik, de mert Igen ázott volt a felleghajtója, hát Inkább azt vetette le.
AztAn kezét-lábát a tQznek ajánlva,
beledobta magát egy medvebőrös
karosszékbe. - :MI hir országhAbor [tó, Istenkáromló rabunkról, a drA·
galátos Franciskus mesterről ?
fordult a tiszttartóhoz.

-

- Ityes rab nincs a. várban _
válaszolt nyugodtan a kérdezett.
- N incs-é? - Ijedt meg hirtelen
a. jövevény - csak nem szökött
meg! Vagy talán . . , meghalt volna?

- Almióta tiszttartó vagyok, nem
szökött meg rab abből a val'ból, _
felelte önérzettel a tiszttartó. - S
nyá r óta nem kellett temetnUnk egyszer is.
- Hát akkor ml lett véle? Mondja már gyorsan, tiszttartó uram,
- Nem tudom ,kiről beszéle Ádám
uram. Országháborftó. Istenkáromló
r abom nincsen. Van ugyan a várban
egy h:a1ódó agg, ki reggel, délben
é>l este !.stent imád, s akit mindenki
lamentáL Ama szuperintendens úr
Kolozsvárról. Bizonyára nem őróla
beszél, Adám uram.
Ádám J ános úgy szivta be .:l. levegőt, fényes fehér fogai között, mint
aki valami nagyon gorombAt készül
mondani, de aztán meggondolta magét:

•
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- Má r majd' megijedtem.
IrA.-e már a rever Zá.llst?
'AláA tiszttartó r Antott
egyet a vál_
lán:
- ltlnek k érdez ilyeneket. Ádhn
uram?
- AláJrt'ls, vagy nem [rá alá? _
csattant fel a másik, s fekete képé_
böl úgy vIllogtak elő .a szemei, mint_
ha szúrá.sra kész, k öpönyeg alatt
rejtegetett török lettek volna.
- Nem irá alá - hangzott a
nyugodt válasz.
Ádám J ános nagyot csapott öklé.
vel a széke karfájára:
_ H ogy a poklok :tlize szakadna
nyakába a n yornorultn.ak! Há.~ meddig mABzkáljak még ebbe a megveszekedett várba ! H iszen csak háln1
jár belé a lélek, mit jelent már neki
az az egy aláirás !
- NyUván a becsületét - vélte a
t'!zttartó csendesen,
Ádtun János a rca piSZkOS hamusz1nre sötétedett a felindulástól:
_ István tlszt.1artó uram - tagolta
metszl!. hangon _ kJgyelmed clmborlizik azzal a rabbal, kit ország
f{'glyaként , közbéke háborításér;t h0zának ide. A doktor úr Igen fog ör·
vendeznl, ha megjelentem nékI.
A nehéz Indulat vörösre festette
most ti. tLszttartó ,arcát:
_ ~n a doktor úrnak számot adni
nem t artozom. Fejedelr.rn urunk killde Ide, Onagyságának felelendek, ha
kell. senki másnak! Tudja meg ezt
AdAm uram, 'a mJg jó dolga va n.
A másik meghunyAszkodott az
erélyes hangra, s modort változtatott;
_ Ej, ej tiszttartó uram, mira
jó ez a heveskedés. Nem akarám én
Mntani k1gyelmedet. l!:ppen. hogy j6
akaratból flgyelmeztetém a doktor
urra.. Tudja, ,hogy grata persona ő
fejedelem urunk önagyságánál most
i~, kár lenne megharagltanl. H a meg
kedvé re tenné nk. tud IS jutalmaznl
L<., meghigyje klgyelmed.
_ Megélek én a dokto r úr jutal_
ma nélklil ls! - vágta oda a Usz~
tartó még mindIg harago.san,
_ No. no, t13Zltartó UIUJJl, no, no!
Megél az ember, megél, mert a vAr
o.:att kujtorgó cigány is megél valahogy, De hogy él meg az ember,
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az ám II t onto.'!. T lllzltartó uramnak

családja. vun.

gyermekei

vannak,

mindegy VOhl/l. vajjon, hogy mit
hegy rájuk, mikor IIlZ IdO elcl'kczCDd? Pedig II doktor úr nem szUk
markú ám, azt mcgmolldhatom. -

Mo.st Izgatott suttogasra. halkult a
hsngja: _
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Ismeri-é

polyánkA.n a

megnótázott BojAki uram birtokát?
Szép birtok. tiszttartó uram, igen
szép birtok. Aztán mcg, zokon nc vegye, most csak [gy emlegetik tiszttartó uramat:
IstvAn tlsztlnrtó
nam. Dónácl6.s levél lS jár.:). birtokkal, azt tudja-e, tiszttartó uram!
CSend lett. Darabig egylkUk .scm
beszélt. A ztán mintha csak magának
szólott vajnn, ennyit mondott a
tiszttartó csendesen: _ Tudom ...

én. .. azt.
-

No

látj a, tlsztt,;ll'tó

uram-

csapott reá II másik diadalmasan .
De nem folytalnalta tovább, mert
ajtó nyílot.t, s jóképU fiatal legény
lépett be rajta.
- M i k6ne, Isti? vetette oda
8 tiSzttartó a belépőnek .
Jelenteni jöttem tiszttartó
uUimnak. .. - kezdte a kérdezett,
de ahogy meglátta Ádám J án08t, elhallgatott.
- Később, fiam, most dolgom
van, látod - Intette barátságosan a
tiszttartó.
Dehogy, dehogy, tiszttartó
uram, - ugrott fel székéről fekete.,rcü Ádám J ános. - vildgért sem,
t!.szttartó uram. Miattam ne inkomr.lOdAlják magukat. S n ekünk meg
Bc>mmi tltkunk nincs Királyfalvi István dedk uram előtt. Ugyis kercs{m tekegyelmedet, deák ur.am, f ejedelem urunk őnagysága meghagyta.
szigorán, hogy kthdezzek deák uram
után, merthogy Igen kedvelt kegyelmed persz(mAja fejedelem urunk g ráclájában, aminthogy mindnyájunknál ls, persze.
A diák hidegen nézett a hJzelgőre:
- Mikor -beszéle őnagy9ágával tekegyelmed ?
- '€.n. '. azaz hogy ... , hogy pon_
tos legyek, nem cn besrelék éppen,
hanem. '. Isen, a doktor úr. Ö ls
igen nagyon pcrszvadeálná de/i.k
uramat, hogy scsltsen nékünk ...
- Ej! vágott most közbe a
tiszttartó. _ Nem t.artoznak ezek az
ügyek delik uramra.
- De bizony naSyonls rátartoznak, bizonykodott a má.sLk. _
Oke"'Yelmi van le,,'1.öbbet a ml, lun,

rabunkkal. minthogy kegyeskedett
vállalni mellette az Inaskodást. Ámbátor Igazán nem Ilyen előkelő urll_
Bak való az. Mondottam la o. doktor
úrnak ...
- Magam iStanclájara történt _
legyintett a deák. - Nem ls bánam
meg soha.
- Nota bene, a reverzáliSrói beszélgettünk éppen - sietett ütni a
vasat Ádám János. - Rövid kiS r eVErzális az egész, nincs benne mAs,
simplIciter csak annyi, hogy Franclsku.s mester deklarálja, tanait,
melyekkel ország békeaséSét turbál~j, vala, revokálja. Alig pár szó. I ga.o:.an nem nagy dolog, s utána bék essége lenne mind neki, mind családjának, s mind a hazának.
Királyfalvi fiatalos hévvel fordult
a. beszélő felé:
-

S Igazán

úgy gondolja.

ileke.

gyeJ.med?
Hogy azután békessége lenne?
A doktor úr szavát hozom ...
-

A doktor úr szava! -

legyinDe nem

tett klcsinylően a deák. ezt kérdezém, hanem amit azelőtt
szólott. Valóban ugy gondolja. tekeg) e.lmed, nem lenne nagy dolog azt
a reverzálist subscribáln1?
- Persze, hogy nem nagy dolog.
Kenyerének javát megevé, harcát
megharcolá, roncs, nyomorult emt.er már öklgyelme. A reverzálIssal
D)'ugalmat vá.sároland magának ...
- Lelklösmeretet nem lehet "vásárolni", Ádám uram felelt a
dpAk. - A lelkiösmeret nagyobb úr
mint a. test nyugodalma. Márminthogyannál, akinek adott lelklösmeretet a Mindenható.
Lelkiösmeret, lelklösmel'et! tört kl Ádám János. _ H át nz or~
s7.ágnak békessége, a nép nyugodnima, a k "ozren d"
..
- Ki bántaná a közbékességet ?
-- csndálkozott a deák. - Csnk nom
ez a haldokló, szelid aggMtyán? ],[a·
gam tenusíthatom, senkivel kívülről
nem találkozik, levelet nem Ir, üzen etet nem küld, h ogy bántaná (\ a z
ország békességét - most már?
- B ántja, Igenis Mnt ja. Hogy él,
hogy rabsagban van, s hogy nem
voM. vissza. azzal bántja. A diéta
előtt sem voná visSza! Hiába kl:rlelc
mind uram, mind Faustus doktor.
Hiába perszvMeálták .a. tanácsurak,
ncm voná viSsza. Pcdl~ bcszélnl 80

tuda. olyan nyomorult vala már Oki_
gyeime. Csak a fejl:vel Inte. vagy
suttoga a veje fülébe, hogy az mondané. meg helyette: kitart tanltasa
dmellett, ha belepuaztul ls. Hát ez, ez.
f'lik uram. ez háborltja a közbékes_
8éget ErdélYOl'llZágban ma 1.8.
- Hátha még tud vala beszélni!
- mondta Inkább magának a deák.
- Ha megzendlthetl vala orgona.
hangjtit, s beledöröghetI a diéta fülébe a maga Igazát. Hol lettek volna akkor klgyelmetek. Ádám J á.nos
uram. dOkt orukka,!, tanácsuralkka! s
praktlkajukkal együtt! Hej, hogy
nem tuda vala akkor szólani, hogy
épen akkor nem t.uda!
- Deák uram! botránkozott
meg Ádám János. - De hiszen kl gyelmed valósággal r.ajoDg ezért az
tstenká.l·omIMl't! Talán elhagyá. apjaurá.nak hitét, s a kolozsvári vallást követné?
- N em 60, Ádám UMm. Az Igaz.
ság azonban Igazság marad, akarmilyen h itben is szülessék valaki.
- Hát . . . szépen vagyunk. Való.
sigos consplrallo. De megjelentem
én ezt a doktor uramnak. majd lesz
n ékie medicinája erre ts, azt meg·
mondhatom!
- Bolond beszéd! - vágott most
közbe a tiSzttal1ó. - Nem úgy ért rtte azt deák uram, (lJllit monda.
HtiSéges követője ő az anyaszentegyh áznak. s fejedelem uruakat is Igen
adorálja.
- Hagyja csak, tiszttartó uram. Rándltott vallán a deák. - MegfeleIpk én magamért a fejedelem előtt,
akármit fondorkodjék iS a doktor.
_ Bolond! - súgta oa fülébe a
t ,8ztaI1ó. - Ne állj oda argwnent álni ezzel a bérenccel. Bizd rám a
dolgot. l!:n tudok bánni az lIyen gallidokkal. Barcsak kiklildtelek volna,
mielOtt egy szót is szólasz! Jöjj, csU'I apodj meg, s hagyd rám e kígyót.
Azzal védencét karonfogva, kény8zerltotte, hogy az ablakmélyedésbe
lépjen vele.
Csend lett. Ádánt János fekete arcán gúnyos mosolygás futott át: él·
vute d kldalát. A CiBendet azonban
egyszerre hang zavarta meg. A
B)(Ornszéc!os szobák valamelyikéből
jöhetett. de bár a vastag t alak sokat tompitottak rajta, s hallhatólag
nem ls volt teljes. olyan mélységgel
bGgott mégis. hogy tisztán lehetett
érienI mlllden szavát:
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"Te vagy Urislen olt.aJmok
Hatalmas erös gyámolok
A To hiv tanítóidnak.
S:tőlMbcn pl4.ntálóldnak,
Te vagy l:irz6jc népednek,
:es 6talma hiveidnek,
PaJzsa Te szent Igédnek",
A hArom férf! tes<!:llItcn figyelt.

E gyiknek csupa lángolás volt IlZ ar-

ea. a másiké fakó-feketére sötétedett, a harmadikon megbatottság
láUizott.
- Felébredc! - sugta. lelke!! szavakkal a deák. - T!.szUartó uram,
telébrede!

- Ki az? Kl szóla Itt? Kié ez a
hanZ ? - sziszegte Adám J Anoa.
_ Nem Ismerné c hangot, Ádá.m
uram? - gúnyolódott ll. deák. Valóban nem tudná, klé?
- Dc hiszen ... de hiszen IICIll tud
s.z61anl! A dlétán ls csak suttoga,
azóta se hallá senk! ... - hebegett

a doktor embere.
A deák átszellemUlt

arccal sugta

ir.kább, mint mondta:
_ Most szól ! A hangja ma. reggel
megjöve. OU valék mcllctte, csendesen beszeIgeténk, s mint mindig, ti
csak suttogva szólott, hanem egyszerre a hangja megtelék. A r égi,
tl.s.zttartó uram, a r égll 1.1Int FejérvároM, és Váradon, és Tordán! Hallgassa
csak! Most Ismét BzólDl

kem.!.
"FuImina. crux, gladius Paparum
mortis Imago
Nulla vlam veri vis prohibere
po--=> _ ...
.• .
Még zengett a hang tovább, de
most már nem birt magával a deé.k.
Klszabaditotta magát a tiszttartó
I~ezéböl
s odaugrott az elképedt
Ádám János olé:
- Hall.)a, Ádám uram?! Tudja-e már, hogy k ié ez a. hang:
RAlsmer a versre? Ráismer, p erue. a flzem1böl látom. Mikor ott
nyomorgata szegényt a kazamatabéll, s 6 táradt hangjával suttogva
1!It:m tudott már
nem·et momlanl,
tellrt\. börtöne falára ezt a verset, s
aztán csak oda mutatott, amikor kl·
gyelmed kérdezé. Ez volt a telelet<
E mlékszlk·é? Most már t udja. ugye·
bár, hogy kié ez a hang? Hej, Irgalmas Isten, nagy a Te kegyelmed! &s
ellenállhatatlan a Te kezed! Reszlu.'ssetek, sötétben tondorkod6 doktorok! Ez .a Mng Ismét sz61nl tud
6;i mini togo Betölti harsona szavá·
ftl Erdélyorau\gol űJrn, Váradt6\ le
._~.,
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•

w.•. XXm

. 1.

• a HargltAtJ;'. os ur é:J nép ö~n:etYUl
Ismét, hogy helyreállltsa az Igazsá·
got! Mi lesz most veletek, Adltm
uram, hovA bujik majd a drágalátos
doktor? Most melyik országba sza·
lad, hogy ármánykodásai űjra kezdj{'?! Hogy az emberek n-3 ponta 3or·
cuI ne köpjék?!
Adám J ános egyszerre olyan kicSi
ItU, mintha Isten hatalmas keze
nyomta volna össze:
- Ezt... ezt nem szabad - h9begtc elfehéredett a.jakkal.
- Nem szabad?! - kacagott a
deák. - Az UriStennek akar dlktát·
nl, klgyelmed. hogy mit s7..aood?
Déva varit süJlyeszted-e el, hogy
vele vesszen a hang ls, amitől remcgsz? Ezt a hangot már el nem
n émithalod. Ez az Isten hangja!
Mert az elnyomatott Igazság hangja.
Ret.tegj Adám János, os mondd el
utolsó Imádat, mert ez a hang m egIngatandj.a. a földet alattad, os benne
eltemet!
- TiSzttartó uram, - ugrott fet a
teketearcú ember. - oSzölflsa a darabontjait! A vár legsötétebb kazar.latájába csukassa azt az embe rt,
láncoltassa .a. talhoz. P ár hét alatt
majd végez vele ez a novemberi nyi·
rok.
- T iszttartónak küldtek a várba,
nem bakónak. - Nézett végig rajta
megvetéssel a tiszttartó.

Nem Mondotta tOVább, elceuklott
1'1 hangj&.
A tiszttartónak i, rneghajlott a
teje:
- I gy gondolám én ls. DeMt
akkor ml a t észkesnek Ijesztél Igy
refl. erre a nyomorultra?
- Hogy megszabaduljunk töle.
Nem hagyta volna nyugton utolsó
perceiben sem amiatt az átkozott re.
verzális miatt. Mire Fejérvárra ér. s
katonát .5zerez, beletelik két nap. ha
r.em h t\.rom. S hol leszen .akkor már
0.1 én megfáradott gazdám.
Elhallgatott. Hallgattak mind a
k<>ltcn. Ismét ott á.lltak az ablakmé_
lyedMben . .! az ólomkarBtás ablakttiblák közeIn át lenéztek a völgybe.
Szél~rázta, ujjnyi nyllások tátongtak
n1, ólomkeretek között, j61 kl lehe.
tdt ro.jtok látnI.
- Mennyi Ideje lehet még vajjon?
- kllrdezte a tiSzttartó csendesen.
- Estvére vége, 8 ha nem, éjfélre
bIztosan,
Hallgattak Ismét. Szemük a lent
k !táruló pompázatos tájat járta.
EzUstös szaUagként kígyózott mesz·
s 'l,. l célok felé a Maros, s partján az
Aranyi hegy ügy nézett utána, mint
slelld édesany03. ,p ajkooaD vágtató
gyermeko után.
- Kitisztula - jegyzé meg esendesen a deá.lt.
- KI - hagyta rá elgondolkozva
fl, tlszttnrtó. Aztán
hozzátette: - Ugy-e? Hát jó, Igy ls j6, tiszt·
Vajjon hová temessük?
tartó uram. Megyek akkor tovább,
- Erről beszélgeténk a r eggel
megyek Fejérvárra, hozok majd ontdeR a deák. _ Mondám, hogy ki·
n an katonát. De jaj lesz k lgyelmektnyszeritjük prédikátor uramtól a
teknek, ha addig öt Innen kiengetemetőt, azt telelé: ne tegyük. Haládik!
lával sem akar bl!kétlenséget okozni
Azzal elrohant. Az ajtóban azonsrnklnek, amint életében sem akaro.
ban' még egyszer megállt, s ádáz
- Jobb ls, még kihánynák nyug·
hnngon .szólt vissza .a terembe:
vG csontjait, amikor ml már nem le- TlszttaIltó uram! Szép birtok
szUnk _ vélte a tiszttartó, s hozzá·
-ám az a Polyánka. K ár ls lett volna
tette keserU hangon: - A krisztusI
holmi parasztnak! - A zzal kilépett
szeret et szent nevében.
az ajtón.
_ H anem láta az üt mellett egy
- Eredj és a pokol mélységes t e·
d('\mbot _ tolydatta a deák
8
nekélg meg se á.Uj - szólt utána. a
azon egy messzire látszó római kötiszttartó megvetéssel. Aztán a deák·
vet. Szeretne ott nyugodni, c.sak nem
h('\z fordult:
tudja: lehet-é? Az a domb tejedeimi
- Te, Isti, Igazán beszéIéI ?
bIrtok. A várhoz tartozik.
A deák ránézett, hiányzott már az
_ Az Igazságos Istenre mondom
arcá.ról minden hetvenkedés, szomo· _
csattant t el István tiszttartó
r'JsággaI volt helyette mind a két
hangja, - ott tog nyugodnI hát!
szeme telve:
Meghatottan hallgattak mind a
_ Amiként a gyertya kJalvM kf.tten. Lent a völgyben már szürk_
előtt
még utolsót lobban, a té· árnyékok (Itöttek tanyát, lefeJ6 haj·
nyével me:vilá:ltja a 8:1:obá.t, azon- Ifltt a nap. Idetcnt azonba n méi ~ 
IOiee volt M 1·Ili!'yo!::"4 • .
k"ppea .. .
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B.!Jtveledlk -

dcflk. de szorongA!!
•

..,r.6lt c.!Jendc.!Jen

ti.

volt a hangj6.-

b 9n.

_

Estveledik _

vlsszhangozta

ti.

t!I';rttartó ls szom orúan, F iam,
nm It az Lsten akar, annIlk meg kel!
Ir-nn !. J öjj, búcsúzzunk c l töl e.

A deák ncm tudott szólni, elvette

hengjfa.t fel..,égee közclségéVd 8 hl!._
1ft!. Csak rcá-bbU n tott

néman.

A

t iszttartó k aronfogta, nztán halk,
ó \'0(I.10$
léptekkel
megindultak
a

s1.omszéd s zoba fe lé.
A

hang od abent már I'ég elhall-

nem halle,tl!zott m~, csak egy tiIradt kebel l/lMudó zlh6.l.ása .

Aztán becsuk6dotl az ajtó s nem

hallatszott már az 8cm. Csend lett.
Isten járt erre, elhaUgatott a világ.
A nap pedig
nyugodott.

entott. S most, hogy nl'. ajtó nyilott,

simán, szclldcn le-

Szent.Iviionyi Sándor.

Milyen legyen a budai templom?
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A Budán építendő unitárius templom kérdéséhez sokan s zóltak hozzá. Legyen szabad
jó későre nekem is nehány m egjegyzést tennem. Stílusa fölött nem vitatkozom, csupán
annyit jegyzek m eg, hol?)' bizonyár~ .so.~on kívánjuk, miszerint agyon ne modernualJák, hanem legyen m eg a tekintélyes t emplom formája ha valarrJvel többe kerül is, mert templom~t nem lehet minduntalan fri sset építeni.
mpen ezért eldugni sem szabad, hanem t ekintélyes központi forgalmi helyen, szép környezetben álljon. Ha a szé kesfőváro s olyan helyen
ajánlana fel értékes lelket, amely fenti követelményeknek nem mindenben felelne meg, köszönettel el kell f ogadni azzal az engedéllyel,
hogy legyen szabad a telket akár magántulajdonossal is elcserélni, ha olyan helyet kapna
érte az egyház, amely úgy terülelileg, mint szép
fekvés és központiság szempontjából megfele lő
volna és a város rendezési, szépítés i és bármilyen bizottságai szerencsésne k találnák a választást. Például a Szebeni ..Antal téren h á r om
olyan sarok van, melyben válogatni lehet, hogy
melyiket kaphatók meg. Mindhárom megfelelne a templom céljai nak. T abán gyönyörű zöld
óriási sétányára, ligetére, domboldalára nézne.
Még egy kisebb méretű t emplom is kiemel kednék, mert minden oldalról lejtősödik körülötte
a talaj. Csupán a királyi palota felé emelkedik
azonnal, de az akár háttérnek, akár szembenállónak csak szép lehet. ::Én nem találtam Budán megfelelőbb és szebb helyet. A d éli vasút
sínhálózata mőgötti helyek nagy fejlődésnek indultak, a temető felé a forgalom is nagy mégis
~~.temetjü~ új templomunk at, h a arra feÍé építJuk. Az altaiam ajá nlott hely k özelében van
ugyan egy katoliku s t emplom, de valamivel
mélyebben az utcasorban és a közismert szerb
~emplom.' . amely útban van, a nagy :térséget
epen elzar]a a szem elől és valószí nűleg rájönnek, h~~ azt el. I~~et gurítani _ mondjuk a
~egy tovebe, ami .101 mutatna és ma már nem
lstperetlen dolog, a főutcán is arrább vittek így
egy templomot néhány évelőtt.
. Elismerem, hogy a legszegényebb kereszteny egyhazak közé tartozik ma az uni táriu s
e.gyhaz, de épen ezért kell e túlságos takarékos1:i21;ól .va.kodnunk , mert nem e(,O'hama.r ~ ehet

ismé~. egy' tem~lomot építeni, ez tehát legyen
lehel!?leg lmpozans: szép és ~ a nem lehet megf-:le.~oen . nagy, t8;lan lehet ugy tervezni, hogy
kesob~ IS :nagasitható, oldalépitkezésekkel nagyobb~tha to

legyen. Elhiszem, hogy nagy
anyag? meglerheltetést jelent, de nem kívánom
&?omanyokból f elépíteni, amikor egyenlőtlen és
bizonytalan a honájárulás. Szeretném az arányos hozzájárul·ást elérni úgy, hogy senki se
rös~elkedhessék csekély fiUérjei miatt és senki
se .erezhesse magát többnek, mert tízszer anynyit adott százszor akkora jövedelméből. Ez
úgy érhető el, ha mindenki egyházi adója arányában 'járul h ozzá. N ines módomban számításokat. csinálni, tehát egyelőre csak gondolomra Javasolom, hogy mindenki egyházi adójának 50o/o-át fizesse évenként mindaddig, míg
a templom költségei, az adósság ki nem lesz fizetve. J!:n erre a célra már be is küldtem azt a
csekély összeget, ami körülbelül jövő évi egyh ázi adóm 50o/o-át teszi ki. Ha m egállapítják az
ilyetén hozzáj árulás mérvét és elfogadják javaslatomat, akkor szívesen fizetem ezt tovább
évenként mindenkivel együtt. Ez tehát nem
adomány, legföllebb önkéntes adózás, amit közgyűlési határozattal mindenkire ki lehet terjeszteni. Az unitárius egyház nem terheli hivei t túlságosan, tehát semmi ok nem volna bé·
kételenségre, ha ezt az egyenlő arányú hozzájárulás elvét megvalósítaná az egyház. Nekem
legföllebb az esnék jól, hogy valószinűleg első
vagyok, vagy legalább az elsők !között, aki tényleges befizetést eszközölt, bámtily szerény mérték,ben is.
D r. UdvaTIWky 11. Antal.
RADIÓ KŰZV ETITI istclllisztelctünket február Hó 6-án. Prédillál; Lőrinczi Géza nagybányai
lelltész.
Esperesi , 'izsgálatol;: sorrendje a következő:
J a nu á.r hó 23-6.n PcstS1.enUÖr ineen, február 6·án D ebrecenben, februúr 13-á n Buda.pesten. Az espe r esl vl.z.sgú,lószék a,!lmJmá.val 6s1 szolw.s szeri nt, az Istentiszt eleten az esperes szolgál. A buda p esti egyházközségben február 13-ún , az esperesi vlzsgál6szék klszúllA3a
tllkalm{~val ooszehivott közgyülés miatt a 11 órai IstcnUsztelet clmam.d.

w. a. xxm.
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Heltni Gáspár: A bölcs ESOJlUSllU!' és músolt-

nal, f llbuhii és ol\tntó beszédei, vnlamint nzolumk
értelme. Kolozsvár 1564, azaz Tcva n nyomda, Bék (iscsabán, 1943. Unit ári us nrn bcr s ZlÍmáru szlvdo bog ·
tntoon tírdc kcs köny v. Hl.szcn H eltaI Gáspá r, II nagy
unitá rius n evelő, tőJ'té n eUró, t eológus os kolozsvá ri
unltá.r l us lelk ész egyik m ü v énck ü jb611 klad ál:la ez II
k önyv . Ez ok t ató m csék külö nben önmagukban is érdek esek, hiszen legtöbbjük közszájon fo r og, s ezekn lÍl

az

IUl

crdckes, hogy miként Irta azt mcg HeltaI, van-

nak nzontxm olyanok 1I:i, amelyek n em f o r ognak k Ö'.l.IIZÚjOIl, dc a mely eket érdcmc.s közk! llccsé tennI. K U-

é rdekes a ztán II minden rnCijC után köve t k ezö
mOI'lLJ, vagy tanulság, llle rt ez mcg aztá n t eljesen
H cl tal t61 s ...úrm azik. M aj embel' szli.ml'im 19 on helyes
~ értékes munkát végzett K elet! A rt hu\", a ki az eredeU és számunkra már sok.9zor é rthetetlen k ifejezéseket s általában az egész szöveget áti rta , viszont
csak valam ennyire is buvál'kodó természet ű ember
bossza nkodva fogadja, hogy az egész kön yvben sehol
s cm t udja megmo nda ni, milyen Q. H eltai stil~a . I gaz,
hogy tctemeserl több költséggel jli.rt volna egy synop tlkus kiadás, mely ben B{D'lk oldalorl Heltai tlzö vegét,
a mAsl kOIl l{c!eti Arthur .szövegét olvas hatta volna. a z
ember, dc az t hiSszük, megért e volna . }{alolJkus t est véreink ig y s zokták kihozni Szent Agoston vallomás ait , I{empis Kriszt us követését s tb. Ettől függetl enUl
a könyv má r csak k lálllt Asa m iatt ls a k arácsonyi
könyvpiac nagy eseménye.
8z. 1. S .
SWzczcr sziv s ikolt. D r . Ném IItb Ká lmán új
köny,·c. Amig e~ a könyvet m eg nem irta, addíg
úgy Jsmerl ük Német h Kil lmá nt, m int egy komor tankot, ahogya n útat t ör a hazatelepUlőkn ek. Azt hittük,
hogy szimpa tikus küzdelme végetért akkor, run1kor a
hernyótalpa k nyorn.1ba n Bácská ba özönlött a szrunüzött bukovinai székelység. Mikor azonba n k ezütllibe
vesszük ezt It varászJatosa n s zép kö nyvet, akkor' új
e80dl'i ra ébr OOUnk. A ta nk olya n tökéletes 71lrlZ.siJrojáték.Irá vúltozik, mintha Chi rdou yi és M ik.8zd,th lelke
költözött volna belé. Bátra n megnyilatkozÓ emberiess ége, ős zintesége, szinte forradalmi és m égsem roncsoló 8z6k1 mondúsa , ragyogó nyelvezet e t eszik egyedUlval6vé. N émeth. Kálmán életvallom á.sé.t. Sz ilágyi
Odön, a Rádló-f aet fősze rkesztője úg y nyila tkozott
erról a könyv ről , hogy a. legcsod:l.lntosabb irás, amit
életében olvasott. Megrlkatta, dc gyögyltöan meg ls
kacngtatta. D r . O rtutay Gyula pedig a zt irta erről
o. könynői, hogy általa. N émeth KúJmá n II nemzet
no.gy n evelőjév é magasodott. Búr ennek a ve rőfényes
Golgo/állO k olya n á llomásai vannak, a hová más halandó el nem jut hat, szerző nu\gsc lesz s ehol fontos kodó. Ell enk ezőleg !. .. Olyan de Mls bújjal és s zellem08treggcl Irja le útjait , mintha S /a ll ley t hallgalnfjn k.
Az 520 oldalas könyv, amely rő l dr. Ta má.s J ózsef azt
t\lUtja. hogy 25 C:v Óta ez a legszebb ma ~yal' könyv ;
Jőnösen

•
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közel 200 képpel, t.axymHével, JlfÓr t o n. Lajos t eatömQ._
vés:.: fejléceivel és táblájava l jelent IlJcg Pa pp Géza
szabadkai nyomd:l.jába n. Meg rendelh ető 28 pengMrt a
sze l"'Zőné\ BácsjÓzsefia.1van,
valamint könyvke rcake_
d Őkné l. Öszlnté n Irlgylem a zokat, akik még nem olvasták, lllert élvezet és nagy gyönyörüség vé.r reájuk.
D ' A lIdré K ároly .
. C~oko lla i Vitéz l\liMly: Dorottya vugyis a Dalllul, d lUtlll~ 1L a F lIrs ango n. Tizedik H ungária könyv.
Nem hiába jUbiláris k lat!ás - 11lár tud nllll!k a Hungá r'lu nyomda és könyvkiadÓ törtC: netében jubUarls,
de nyugodtan elmo ndhatj uk, hogy II Ie.gszebb mag yar
könyv, amely a karácsonyi könyvpiacra megjelent.
Ugy a papl r (bordás anti k nyomó) , mint a gyö nyöl'Ü
ll!usztrAclók ( Dlvéky JÓzsef erC<letl fa metszemetcl),
de A bel(1t1pus (Bodoni antikva bet ük), a kötés és
te rmészetesen a szöveghnség és a magyarázalo k ( melyeket Vo..jna János ellenörzött) Irodalmi eseménnyé
teszik ennek a könyvnek a kiadAsát. A , Hu ngária
Könyvk iadó m l'ir' többször lepett meg haso nlóan szép
Idadványokkal, de vala hogyan ez m inden eddigit f eIUlmulnl látszik. Alt! s zereti a szép kön yvet , na és
- nem utolsósorban, a ki Ismét el a karja bá.joJtaln1
magát Csokonai Vitéz },'lIhály e "f urcsa vitézi versezet'"-!':vel, az sietve megszer.:1 magának ezt a köny.~

k

' •.

Dr. Gyalui Farkus : Hatvan éves ir od a lmi mWlkám, 1882-19""2. Kolozsvár , 1943. Amiko r ezt a
f üzetet keze mbe veszem, r égi kolozsvári emlékek elevenednek fel a lelkemben . Olyan e mtekek is, amelyek et h'ú.sból me'l:itettem. Dr. Gyalul Farkas úgy is, lnint
a kolozsvár'l egyetemi l'önyvtár m egteremtőj e, s úg y
ls, mint Erdély szellem i életének egyik il"Odalmilag
és szcrvezé.sben egyaránt kiváló munkása, hatvan éven
kerCBzt(1l összeforrott KolOZ$várral és ErdéllyeJ. :M unkás.sá.gát nlJsmerte a. P e1öf! Társaság, az Erdélyi Irodalm! Társaság és a Kemény Zsigmond TArs a ság,
m ely tagjául s a z E . I .T. m eg épen tiszteletbeli elnökévé választotta, ezeknél a hivatalos elis meré.seknél azonban szinte még több oa közvéleménynek az
a lelkekben begyökerese<lett t uda.ta, Mgy dr. Gyalui
Fark tIB egészen a z övék, sorsvltllalliaban, eJömenetelben és d icsőségben egyará nt. Igen é rdekes ez a bibliog rá fi a, m elyet sajá t m unkásságá ról á llItott össze.
l!:rdekes mdr maga o.. gondoint ls, me rt kl tudna "pontosa.bb biblIogrAfiát .adni valakinek a müveil'öl, mi nt
maga. a sze r ző. l!:.rdekes azonba n és é rtékes az a s okoldalú és komoly irodalmi munkáSság, a melyet ez a
biblIografia t ükröz. Adjo.. Is ten, hogy 194.2 még té.vorról se jelentse dr. Gyalul F a rkas Ir odalmi lIlunkásságána k a végét.
Sz. f . S.
Dr . l{ozma. Vikt or nevé re s zóló ir atoka t találtunk eg-yM zközségünk birtoká ban l ó vő egyik kép
vús zna alatt.. Az iratokból megá llapi tha tó, hog y Kol'.·
m a. Viktor atyánkfia K04:111a György unlt l'i rlus lelkész
f ia. A m cgtalál t Ira tok között van eg y ke resztelési
anyakö nyvi kivo nat, egy do ktori diploma , egy érettségi
blzollylt vóny. mit n székc.ly ke r·C'sztürl ghnnáz.lumUILk
állItott k L és más blzonyltványok ls. Illetékes kcllő
19azoh\s után á t vehetl n t alál t Iratokat szerkesnös6I:'Unk belt.
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Biblia olvasása közben
],f(jjé cvmlgtlfuma 1:1. rbJz, t - 9, 18 - 23 v.

Mikor h álát adunk az 1 94~. esztenojö utolsó
óráiban aiér t a nagy k~gy~l:mert, hogy ennek a,z
é
k minden terhe elvIselesehez az Isten gondvls~~e ereje hitet, reménY,t és er?t adatt, - az 1,944
esztendő 366 napja, mmt .~e~.er l~p mc:ed elenk.
Nem tudjuk, mit hoz a JOvo. SZ~~~ .."lSszarettc:
nünk ettől a bizonytalanságtól, kulonos~n a mal
é küzdelmes időkben. Azonban, ha VlSSza emh
nc
·· d e lm e k re, .,.,.
"-;ken
Jékezz,ünkl azokra a nagy k uz
....
1914 &ta ,keresztűlmentünk, hálát adunk a gondviselő Istennek, hogy a jövőt ,végtelen b~lcsessé?
gel eltakarta előlünk. Min: J ezu.s .~lO.?d,Ja: ,.,Eleg
a napnak a maga baja". B Izzuk a JOvo ev mmden
napjá t legbölcsebb gondviselőnk, a mi égi Atyánk
kezébe. Nála van II mi sor sunk a legjobb .hely~n.
Inkább arr a törekedjünk, hogy ezekben a nehez,
küzdelmes időkben is megtaláljuk a mi lelki vczetőnket.. Amint ezeket a fenti igékeIt olvassuk,
önkénytelenül ís megjelenik lelki szemeink előtt a
nagy Magvető méltóságteljes .a~akja, ami~t meghajlott derékkal veti a: eva.ngehum :nagvaLt, .~~?y
mennél jobban és mennel szelesebb korben kerülJon
ti. megértő szívek mélyébe.
Milyen er edménnyel?
Elmondja ezt ő maga ebben a példabeszédben.
Miért nem mindig hoz gyümölcsöt a gondosan elvetett mag? Elmondja azt is hozzáfűzött magyarázatában. Ehhez sem hozzáad ni valónk, sem elvenni valónk nincs. Tökéletesebben úgy se tudnánk
elmondani. Jelenleg csak arra figyeljünk, hogy
mi hogyan tehetjük az új esztendőben lelkünket
alkalmasabbá az evangélium befoga dására. Első
sorban teljes lélekkel kelJ az evangéliumot olvasnunk és hallgatnunk , nem úgy, mint egy divatos
regényt olvasunk, vagy egy mai eseményt hallgatunk, hanem szívvel-lélekkel, hogy annak tanítása és nevelése vérünkké váljék. Igy nem esik
az útfélr e egyetlen egy mag sem. Szedjük ki lelkünkből a ridegség, a közömbösség, a türelmetlenseg, a gyiilől ség, az önzés. az irigység, a részvétlenség, a lelketlenség köveit, hogy azok helyén
is termékeny. jó talajra taJaljon az evangéliumi
ige. Szedjük ki a világi gyönyörök és a lelki szár azság töviseit, hogy ne fojtsuk el sehol se az
evangélium vetését lelkünkben. A részvét, a gyász
s a bünbánat befelé törő könnyeivel áztassuk meg
szívünk talaját, hogy a szívünkbe eső magvak hozzanak gyümölcsöt,. annyit, amennyire képesek vagyunk. F orduljunk a mi egy igaz élő Istenünkhöz
~z új esztendő kiiSWbén kegyes jóindulatáérl: ad~
Jon
, . lelki erőt , hogy bizakodó lélekkel nézzünk a z
Ul esztendő elé és adjon lelki éhséget hogy az
evangéliumot buzgó lélekkel olvassuk é~ hallgassuk.
U jvá ri László .

Rádió közvetítette

istenliszteletunkct

januá r

hó 2-án. Szolgált S~(mt-lványi Sándor vezetö-lelkész.
A szőlőt Berei Márla énekelte e T8Ck Márla orgona-

klaéretl'lvel.

J f":LY:::. N TJ UK A
curu lrE: K SZ8TNEl-:
Rádió .~\'a.t.ás. Egyháztársadalmi egyesületeink

az. egyházkoz.<ll'lg tárnogatMlÍval egy rádIót vásárol_
tak, melynek szekréuyóbe egy gr-a mofon ls be van
6pltve. Első alkalommnl december 19-én haaználták
mikoris egy kis házi ünnepség keretében S ~CfI!- l l)á "yi
Sándor vezető-lelkész avatta. fel.

Gyülekezeti napot tartottunk janUár 4-én d u
5-8 órá ig. H iveink Igen szép számbnn vettek részt
ez alkalommal ls é3 egyhAzközségtink fontos kérdé_

selröl beszélgettek .Legközelebbi gyülekezett napunk.at
febl'uár 8·án d. u. 5--8 t art juk ugyancsak a Koháry_
utea 4. szám alatti gyülekezeti t eromben. Kedves
atyánkfiait ez al kalo mmal is szivesen látjuk és várjuk.

Ka rácsonyfuülluclIélyt rendeztünk ez évben is,

december 22-én a KOhAry-utcal templomban iskolas
gyermekeink részére. Ez alkalommal az ünnepély
mösorli,t cserkészcsapatunk tagjai adtak A cserkesz_
fiuk ka r ácsonyi ~nekek et adta k elő. majd Szolga F erenc lelkész imád kozott. egeni Attila cserkésztiszt
beszélt az ünnepség jele ntőségéről. K·Adli r F erenc cserkész pedig egy sz~ p karácsonyi verset mondott el.
Ezek után a cserkészek egyenk ént gyujtottak meg a
koarácsonyfa gyertyáit az idegenben lévO unitárius
cgyházkÖl'Ök1 egyházközsége/re való emlékezéssel. Nő
szövetségünk munkája és egyházközségünk támogatása folytán ez évben ls sikerült Ö$Szcállitani a gyermekek részére Bzánt Bzeretetesomagokat és azokat az
ünnepély keretében kl ls osztottak.

Leányegyletünk kar ácsonyi ünllcl)élyt r ende-zelt december 19·én. Ez alkalommal leá nyegyletünk csaknem minden tagja, beleértve a régi tagokat is reszt ve ht ezen a kis ünnepségen s a . szer elet jegyében töltöttek el együtt egy par ór át.

A

kar ácsonyi ünnepek alkalmával híveink
igen szép számban vettek. r ész.t. az i~te ntisztelele
ken . A két ünnepnapi negy lstenhszteleten. 753
atyánkfia részesült urvacsoraba~. Az urv~cs~rahoz
a kenyeret mindkét napra Sehrrudt Gus~tavn~~ Vas
Uona testvérünk adományozta, bort pedIg az unnep
másodnapjára Mann J ózsefné atyán~fia .~dott. A
mi egy I stenünk á ldasa legyen a Jólelku- adako·
zókon.
Körjük I\ed\'cs at~'án]{fia it, közöljék velünk
azokn.t IL személyI hireket, eJőléptetéseket stb.. amelyek Időről-Időre unitárius .atyánkfIaira vonatkozna~.
mert sze r etnők ezeket lapunkban közzétenni, de SZ: I kesztőségünknek nem áll módjá ban a ma .ntá~ otezre., lélekszámú budapest! unitarius e.gyhazkozség
minden egyes tagjának életét nyomon követni, ~ hivatalos lapban megjelenO adatok pedig nem eleg.ségesek arra, hogy megtudjuk: kire vona tkoznak azok.

Debr ecenbe n

Im r ácsony(aüllllepéJy

volt dec.

23-fLn. F erencz József lelkész imádkozott, Pap Jl': vl,
Boél' Margit és kálnoki K ISS Sándor Io.nulók szavaltnk. E ste a gyülekezet tagjai ~Ierdélyl menekült családokat vendégeltek meg.

w.
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A de bre('elli e~y h áT.l;: ö ,,~ég december 5"én tisz tlIjltó közgyülést tartott, melyen gondnokká újra dr.
Egyed J á.nost választotlák m eg. teljc.s egyhangúsággal. Pénztáros: Mlkó !.stván. jegyz6: K erekes Ferenc,
a presbitérium tagjaI között a h elybeliek mellet t szép
lizámmal vidékieket ls talaJunk: B laskovits Mihály,
Deák György, Gönczl ÁrpAd Eger, Lét.ay Gábor Nagykálló. Szentannny Sámuel Karcag. Tóthfalu.ssy Géza,
Bakos István, vitéz László Árpád K as.sa. Nem~ Dénes, P élerfl Lajos, Ifj. Szabó László T iszaigar , Végh
Gyula Nagykálló, F eLszeghy Gábor. kaJnok i Kiss
Sándor, dr. K erekes Istvan Szerencs, K övendy F erenc, Mester Lajos. dr. Mlkó Gyula, dr. Szentpály K álmán. A presbit ériumnak hiva~a1ból tagjai még az egyházközség területén la kó egyházi tanácsosok: d r. v itéz
Kozma. György f elOgyelö gondnok, d r. I mreh D énes
Miskolc és dr. Vernes István Nyiregyháza.
Dunalla tn.j o n december 24-én tar tották meg a
karácsonyfailnnepélyt. Szolga F eren c lt~lkész imádkOzott és beszélt a karácsonyi szeretetröl, m ajd az Iskolál3 gyorme kek mondottak verseket. M inden gyermek ajándékot kapott, mit az ünnepély keretében
osztottak kl. Az ünnepély sIkere a dun·a.pataji nöszövetség és kmönösképen dr. K ClldcCS"lJ P álné afia áJdozatos munkájának köszönhető,
Füzesgyn r ma t oll .közművelödési estet rendeztek
adve nt jdején. Délelött az Istentis zteleten Ferencz Jó7..set lelkész Imádkozott, dr. Abrudbányai János dékán
prédikált, Darkóné Gyulay Janka tiszteletes asszony
pedig én eksz61ót adott elö. Darkó Béla lelkész üdvözlésére dr. Gelel József f ög()ndnok válaszolt. Az istentisztelet utáni presbiteri Ulésen az iskola ügyeit beszélték
m eg. Az esti Unnepség en D a rkó Béla lelkész, d r . Gele l
J ózsef fögondnok, dr. Abrudbanyai J ános dékán tartottak beszédet, Gncsary Margit és Bedö Béla teol.
akad . hallga t ó verseket mondottak. A bezár6t F erencz
J ózsef lelkész tartotta. Az egytálételcs vacsora alkalmával KIss János ref. lelkész és F röhlich J á n os 1".
k. világi elnök fl m.agyflr egységet méltatták.

A IIclt.ai G á SI)lÍ r lliblia kör j anuár

h ó 6-áll
kezdte mcg újra mÜködését. E z alk,alommal Szen t I ványi Sán dor v(!7.ető-Ielkész .. Kereszténység és halad as
' " c Imen egy mngy:l.I"lÍ.zat-sol"ozatot Inditott be. Az
első e]őndáll, m elyen 90-cn vettek részt. n következő
sorrenddel zajlott le: Az ull.! h.irl us kamaraegyüttes
Józan: " Hozzád megyek U ram". .. c. szerzeményét
játszotta, majd a vezet6·lelkész el őfoh á..sza után a gyü.
lekezet énekelt. BlbUaol vasás elő zte meg B erei M ária,
a m. ki\'. Operaház tagja 'inekszólóját, ki H andel:
Largo c. mOvét énekelte saját hal"lnonlum kiséretével.
Szent-IVfu"lyi Sándol' vezetö-Ielkész bibliamagyarázatát
telj~ érd eklődés mellet.: tartotta meg. A sorrendet
utóének zárta be. Szent.Iványi Sándor vezet ö-lelkész
bejelentette, hogy az elhun yt Dlmény Mózes postafőlgazgató helyére, az elnöki tisztségre kebll tanácsunk dr. Barabássy I stván klr. járABblró atyánkflát kérle fel. A m<.>gjelcn tck örömmel vették tu domásul fl. ke.bll tande., I.ntézkedlisét. Barabflssy a tyAnkfiának lapunk rb%é rOI .iB jóklvAn9t\.gunknt fejezzUk kl os
Illunklljárn I1It(>n áldfulál kérJl.lk.

..

u, il. xxm .

1.

U ni tiU'ill!' Nö~z ö v el'~.I; ii ll k e%1.Hon me nd há.láe
köszönet et azoknak a hltte.'!tvér elnknek, akik 1IU3.
nov. H-I és (lee. 8-I előa d á.sokon fe\ülflzettek és ho%zájárullak ahhoz, hogy több könnyet tudjunk letörölni
és több r eá.szorulónak legalé.bb karaeso nynapjalt der l.lsebbé tegyUk. Megk13szőnJOk a zonkiv ül as.szonytestvé_
reinknek, hogy abutrethez hozzájArultak s ezzel ls
növelték mindkét estünk sikerét, amelyekn ek jövedelme szegényeink segélyezését s zolgálta . Nov, H-i ·f elülfizet ések : Albert J ánosné 6, Buzogdny Anna 1, Eleke.'! Endre 8, Engel Györgyné 8, Gt\bor Antaln é 4,
d r. Hnv.as B élá né 8, K elemen Béla 2, K ereki Gábor
8, dr. ká.lnokl K iss J enő 8, k é.lnokl K iss J enőné 8,
Mátéffy Zoltán 8, özv. Nyirő GézAné l , P éterffy Gyula 3, RAduly Jánosné 8, Rédlger Ká r oly 3, K isgyö rgy
Áron 3, S Igmond Sándorné 2 , Slmándy Tamas 8.
Szent-Iványi Sándor 8, Székely Kocsárdné 3, P olgár
Margit l , U jvárI L ászló 3. -- Dec. 8 -1 felűlfizetesek :
Bauer Imrón6 8, c.'lUcsy L ászló 2, Gábor A ntalné 8,
dr. Gáspár M6zes 8. J acobi Sándor 1.40, K as za y Panni 8, dr. kálnokI K lss J e nő 10, kálnoki K iss J enőn é
8, Polgár L ipótné 21 , Rádu ly J ánosné 8 , S im á ndy
T amás :i. Zsigmond LőrInc 4 ,ü l6 1..ajos 1.40 P .
Nemes a d o m á nyok. T akács B éla g y árigazgat ó
szegenygyermekeink részére h at r end ruhát és hat
pár cipőt adományozott. I!;z az adomány ann ál elismerése méltóbb, m ert Ta.ltáes Béla gyárigazgató úr
nem ls unitárius. Ugya ncsak kl kell emelnünk a sok
n emes adomli.nyozó közül, akiknek névsorli.t lapunk
más helyén közöljl.lk. Somogyi Andor gyárigazgat ó
atyánkfiát, akl ebben az évben is 12 pár hócipőt ajánd ékozott szegénye.lnknek. A mi egy Istenünk álda.s.a legyen ezeken a ,.jókedvO" , önkéntes és bökezü adakozÓkon.

.l \fút é K{llm ú n kebli tanácsos atyán kfiát, ki

II

Danuvla gyár fömérnöke, mOszaki t ötanáesossá lépt ették el6, Az el6léptetés oalkalmavnl szeretettel g r a tulaunk s életére és munká.iára a mi egy Istenünk é.ldását kérjük.

A j tai Kovács

Józse f at y ánkfiát a
DunaT isz3men tl U nltáJ'luS Egyházk ör N evelésligyi Bizottsa.ga val1ástan!tásl fell.lgyelövé választotta meg. Ked ves atyánkfiá!, k.1t tanl.lgyl léren végzett mu nká já.val kapcsolatba n nem kel1 külön bem u tat nun k, új
tisztében szeretettel köszöntjük 13 munkájára, valam int
életére a ml egy Istenünl( tUdasát kérjük .
U dvaru uky TyUö első kereSetét felajánlotta a
Budán épitendö unitárius t em plom javára. Nemes cselekedete önmagában dicséret. Szeretettel üdvözöljü k.
!\1:l hler Sá ndo r OTI igazga tói eimmel f elruhazolt aligazgató a tyánkfIát Igazgatóvá az V. fizetési
osztályba kinevezték. Szeretettel gratulálun k s életére
a ml egy Istenünk áldását kérjü k.
K o vács I{ú l!min, a köri nevelésügyi bizot tság
elnöke december ll-én meglátogatta a füzesgya rmati
felek ezeti néplskolAnkal s elismerését fejezte ki a ta·
Il:\sztaltuk feJeit .

•

• violt.tgo64ul& t ulajdonomak ls aubad birm!lyu
~6 nemtt célra. kUJön edomAnyt, akAr alapu..
v6.nyt III lennie , de f e1azóUtanl .semm! adakozásra ncni'erablld , mert akkor elvesztené ctlját a. r end3zer. U
8. tnegvtJt.A.et &I8:reg az egyházI ad6 arA.ny6.ban olyu
m agM li zeg legyen, amennyit kitől-kltöl egy ét'
&la.tIt ('Ilv!1.nu a.z egyház, vagy a.me~y\re lega.lább

t. azá.rnItana. T ehát a kinek szú pengG 1lJ:; évI egy_
há z i ad6ja., annak a. jótékonysági. rnegvlLltMl öSlJze~

I. Templomi ."pka.
Karácsony elOo:t1 IstentlB1lt~l eten UD yom Ann yir a.
meghUlt, h ogy már UrvacsorAt sem vehetett és az;
ÜllDepek legszebb napjait Agyban t öltötte. t:n caak
úgy tudtam épségben meg'llsznl a dolgot, hogy 8. k Or umn jó hAt ra, 14.thatatlanul az orgooa mellé ,h úzód·
tam és sapkát tettem. Igaz, hogy a templom ~

teljesen ba van rendezve tütésre, de maga a. berendezés még nem melegit. - Utóvégr e a nök, ha esetleg meg ls hWnek, de védekezhetnek kalappal-kendővel. Férfiak azonban
f edetlen tövel kl vannak
szolgáltatva. Hiá.ba. kapjuk a jóakar atú kedVe!! 1'1gyelmeztetést,
hogy -t együnk hAzisapkaszeIil kobakfedöt a fejünkre, egyikünk sem meri, meg res teJlI, plAne, mikor a lelkészek nem járnak elől jó példávaJ. _
Amennyiben lehetetlen volna blzonyolJ
cgyen.sapkát bevezetni. amit ott h elyben a lelkészi hi-

vatalban, vagy .könyvtárban vehetnénk meg. talán
megoldható volna oa. kérdés úgy, hogy "propagandfL"
sapkát ké&l ttessen az; egyház, azt borsos áron Musltsa oly módon, hogy az mi n tegy jelvény mutassa,
miszerint "'\Ilselöje az; épltendö bud ai templom lovagja. Ezzel a templomépitési alap növekednék és ml
mentve lehetnénk a meghülést&. Mert igy télen sokan nem jA.rhatunk templomba, nyáron pedig elmegyünk vidékre.
Hargita.

II. Jótékony adományok megvó'ltása.

I

Brassai Sámuel Ifjúsági egyesület, Cserkészek,
Nöegylet, Gyermeknyaraltatás, templomjavItás. kar,!c;sonyl segélyezés stb., stb. célokra méltán és jogosan
folynak a gytijtések. Ezeknek a gyüjtéseknek az a
hát rányuk. hogy néha olyankor érnek, amikor a legkisebb összeg is zavarba hoz n~me1yeket, máskor p edig nem tudja az ember, milyen arányban, mikor,
hova, mennyit \lUk adola az lS vLszonyaihoz képest.
A székesftlváros a munkaképtelen szegények gondozására bevezette a megvilbáa rendszerét. Erre 8.
célra- bizonyos összeget befIzetünk, azzal szemben folhivást kaptunk, hogyakéregetöknek ne adjunk, mert
a város é.liapltja meg, kl szorul Igazán segélyre és inkább minden erre szánt összeget oda adjunk. Ezen
péltlin okulva, de nem tetszésszerinti felajánlé.ssal
h anem az egyházi adó a rányában kellene megAllapl-'
tIlDi, hogy az; egyházi adó hány száz"lékának megfelelO összeggel válthatja meg minden hlvö egész évi
mindenfajta jótékony adakozA.sát, amit aztán az egyház arAnyosan oszt szét a szUks6gh.e? és méltdnyossághoz képest az egye" ~élokra. Az Ilyen vá.ltságcédula tUlajdonos egész évben eemmiféle gylljtésre nem
kap &em IrAabeU feUúvAst, sem s:remélyes gyi.ljtö felkeresést. Ez 8. rnegváltáa nem kötelezö. Akt akarja
rne ...... a ~..
'
........r ....... 8. reg{ ada.kozásl gyekorla.t mellett. Viszont

-

U"'7.ér ann:.: legyen, mint akinek csak Uz peng6 az;
egyházi adóJa.. Mivel ez a megvá.ltú nem kötelez0.
&kl n em tartja. kén yelmeaebbnek, m egmaradhat a
m ellett ti, gyakorlat mellett, hogy minden egyes esot~
ben aajAt mérlegelése m ellett adakozIk az egyes célo kra. A válts,ágosakat azonban o. névjegyZékben me&:
kell jelölni, mert ha ezek e. vá.JtsA.gon felül m~g kU,.
-lön felhlvásoknt la kapnak tévedéaböl, akkor
nem
jó vért azill. A vá.Jtsá,gosoknak meg volna az a. j6
érzésük, hogy teljes mértékben és köz.megelégedesre
eleget tettek mlnden egyházi támogató és jóték01\7
köteleaaégüknek, nyugodt lehet a. JclkiLsmeretUk él
ada.kozá8u.k .rnénr6t sem blr Aihatja senkI.

az

Udv3.rnoky.

-Egyházközségünk a statisztika
tükrében.
•

A január 2-i egyházközsógi közgyűlésen elhangzott lelkészi jelentés egy része beszámol AZ
egyházközség 1943. évi népmozgalmár61. A számszerű adatokat köz-readjuk: 'kereszteltünk 34 fiút
és 31 leányt, összesen: 65. Esketiünk: 65 párot,
ebböl tiszta unitárius házasság 6 volt. l«lversálist
hoz.ott, h vunkra 4 fé rfi és 2 nö. Temettünk 39 esetben 28 férfit és 11 nőt. tehát kevesebbet, mint
amennyi a kereszteltek száma volt. Konfirmáltunk
42 gyermeket, ebböl 15 fiú és 27 lány. Betértek
egyházunkba 1 2-en, ebből 5 férfi és 7 nő, Kitértek tőlünk 9-en és pedig 3 férfi és 6 nő. Vallástanításban 337 iskolás gyenneket részesítettünk,
heti 46 órában.
Egyházközségi gyülések December 28-á n egyházközségtink kebl! tanácsa illést tartott. Ez alkalommal az 1944. évi költségvetést tArgyalta. le. Ugyanezzel a. tá.rggyal foglalkozott január hó 2-án egyházközségünk közgyülése ls. Az elötcrjesztett kÖltsé~etést,
melyne k elkészlt.ése Kelemen Béla v_!lgyonkezelő gondDok lankadatla n lelkesedésének, áldozatos és épit"
munkájának eredmé nye, egyhangúlag elfogadta_ ..
közgyQlés tárgyso rozatából kiemelendőnek kell tartanunk Kelemen Béla. gondnOk a.tyánkfla bejelentését a.
vezetö-Ielkész választé.ssal kapcsolatban a vezető-Iel
kész atyánkfia ellen meglndftott vAdhadjárat ellntéz~
séröl. A maroskörl f egyelmi bfróság elsöfokon, és az
egyházi fegyelmI biróság Kolozsvárott másodfokon.
nemcsak hogy a felhozott vádakat teljesen a laptalanoknak mlnöslteUe, hanem Itéleteiben a" vádak.at felhozó egyik lelkész atyánktlát elmarasztalta. és az; lndokoldsba..n magatartását elltélte. A közgyQlé.! a bejelentést egyhangú megelégedéssel vette tudomásul.
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15H3. de<;embe r havában befizetett adományok,
boZZAjé.rul Asok : 6z" . Belo"uy Ist , Ann. 9.0:0, ilDi'e)
~yörgyné S6.-, Gy1meill l3t ván 10, dr. Csei'e:a,. M_
pdd Dunavecse tO, Benea Vincéné 0:0, Geri'ely D ODa
la, Burján F erenc 6, USrlnc~ Dénes Ui, dr. Abrudbál1)'a)' Zoltán 25, d r, G ál J"enG t O, dr. S lej'fried Tibor
" f elesége 20, Mátétfy ZoltA.n ~ O , dr. S lmé.ndy Tarn Ó' 20, Elekes Endre 50, Mare9 Gyulá.n6 10, Btelner
)(Ikl6s 20, Szende" Gyul a 10, W..:1lent lD .Jó zsefné 2,
P ere)' MAria 20, Kovács Gábor .0, Ujvári LABaló
l l:1, dr. Mlkó Mlkl.ó.s 50; 4r. RublD I ,h:a;lóné U .20,
H e1íedUs Szilárd 10, d r. Surányi Ede 10, Tóth Bé1.1.n6
ti, dr. SurAnyt Ede 8, dr. Slmó Benedek ...9 ....0. Irsai
E rvin 30, dr. Benczédl LáBzló 20, dr. ZsakO IstTAD
4:S, Or bi:Ul S!1ndor 6, B. Mikó Lás zló dr. 10, Vajda
ADdrAs 20, Szép Gyula 20, P étertf y TamAs 20, Harmos Árpád 30, Or ban E telka 1:5. tk CsUléry Kálmá.n örökösei 100,, P At J ózsef IlS, T. MAthé Béla 20,
Ranzenhofter H enrik 50, dr. 'b r. DanleJ Gábor ISO,
S chneider Ilopa 10, K ovács K,álmán 20, lUthé KAlnláJ:í ISO, dr. Ormoo E de (j,60, dr. OrmO.!! Jáno. 1.0,
Erős Ist ván né ' :S, B eke Mózes 20,
lU.té G)'örgy ti,
dr. Hacker
Béla 20, Szék el)' Ferenc 20, Rédlger
,
Béla 10, Fürst Andor Károly 50, P a pp J Ó:LSef IS, Bursin Kálmán ,Békéscsaba IS, ö~v. Csé.ry Lajosné 20, dr,
T. q z' r J á nos 200, N agy Árpád 20, dr. Orbók Attlla
10, Ranzenhoffe r H enrik 40, PAkey Lajos ~O,' K.a.f ona
Ká.\rnán 10, musz Rt. 400. T. Filep J~s e1 .w, dr.
Molc.!ÓDyt Gyuláné 20, Magyar Abroncs K erékgyAr
R . T . 200P K eresztény Domok os 30 P, Eng el
Gyöngyrné 50 és Or bAn N agy J 6 zsetJÍé SO P. Os.
SZeBen 1MS.- P .
.
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A) Templomokban I
V ., K Ohi'Y."' "
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II

B) Ker.etekb • .,.1

Debrecen,

V..., I

• III Sz.e.nt-Ivá.nyt s.
d. e. 9 Barabás István
• \I Szolga. F erenc

O d e. 10 Bencze Mtrton

20

MAV-te lep!
prot . lmabf ..
c) Vidék :
Dunapat&j.

a.III~~n

R6 d. e. 9 Lörlncu C h a
O
, \I B arabás lstván
13 ct e.9 Dr. CsIkl Gábo r
t
20 d . e. 9 Ke reki Gábor
71

'UilItlt.r1u. K1ss::r.tó Hu
IX., H On __ '" l•

..."..
K,.

d.u. 61Bencze Mátton
d.e. 10 Bencze Márlon
d.u. 6; Dr. CSIkI Gábor
d.e.lO,Bencze Márlon
d.u. 61Bencze Márton
d.e. 10 D r. Cs iki Gábor
d.u. 6 Bencze Márton
•

6,20 d.u. 4 Kerek! Gá bor

0. 2ú d.e. 10 Szolga Ferenc
6

d, u, 3 f
d.e. JOl Dr. Csiki Gá bor
d .u. 5(F er enCZ J ózser

2"

d.e. 10 F er encz J ózsef

Lelkészi Nyugdíjintézet javára az alábbi szí·
TN a domAnyok f olytak be december h 6 f olya má.n:
UJ. dr. H alAs z J á nosné 30 p, Mória: F erencné " p,
dr. S zeged! LstvA nné é.!L W alentin J ózsefné l - l p, dr,
S urA.ny1 Ede l IS p , öZT. J áky N !1ndorné. és Tótb Mlh ály (Vác) s-3 p , Pécsi Iván 5 pengő. Összesen : 62
pengő. Zsigmond pénztáros.

a z alábbi természetbeni adom ányok f olytak be; Somog yi .A ndor 12 pir hóclpöt, Taká.cs Baa 6 r end f iúruhát
és 6 pár cipőt, Tarján Árpád ruhanemüt . l1llelm1s zerl
udomá.nyoztak: Orbán Nagy Józsefné, dr. "Molc.sányl
Gyulá.né, Szegedi M6.rta, St ein er "Mlkl6sné, Sebők ErSzerkeut6.ég é. kiadóhivatal
nőné, d r. H alász J ános, J akobi F Ulöpné, OJllléry Kál-mlt.nné, dr. Szén E r nö, Ba u er Imréné, dr. 8 Ibel:t::a- ~ Bud.pest, V., Koháry· utca 4, Telefon 317-529.
e •• kk.z"ml"z"m ; '"30.400.
Perleberg Arthurné, Rajk Imréné, Mátéft): Zoltánné,
Felet6. szerk.szta és kiadó ;
Kuthy KlLl'Olyné, Gyi mes i I stv.§.nné és Szent-Iványi
S :zent.lvanyl Sandor
S ándor né. A ne mes adom ányok ért ezúton mond köEJöfizethi díj egy évre 5·- p,
s zönet et a N öszövetség vezetösége. A pénzadományoll
A. lap tula jdo nosa a Budapesti Unitarius EgyházközséE
eJszAmoláBát pedig la punk következő szAmá.ban teazlll
közzé.
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