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azonképpen ennek utánna ls akarok

lennem

és

tehetségem szeri nt. 3:l

Istennek tiszta igéjét követnem. Ha

•

pedig valamiben mcgcsalatkoztam
volna, akik Istennek igéjéböl igazbat
mutat nak, megköszönöm s követni

ncm szégyenlem".
Eszünkbe jut, hogy e korban még
régi ruhájAban jár az új Idök hőse,
a Idnak lábát még gyak ra n í clsebti a
megkötöttség sziklaérdessége. Sokan
elindulnak, s közűlük keveseknek a
neve marad tenn az örök cmléke'Z.ct~
ben. A német Luther és a fran cia
Kálvin - mellett, a m agyar Dáv id Ferenc az, ak! f:téli ezekne" tu: j!jőknek
nevezetes város az unitárius tör·
nagy lelki élményét, maly a középténelcmben, melyre ilyenkor n o~
kor mCgkötöttségéböl, az új kor divember
közepén,
egyházalapltó
namikus swbadságáho'l elvezetett.
nagy püspökün k halála évford u ló·
A reformáció törté neti ténye az önján kegyelettel emlékezünk. Végigtudatosulás felé síet5 embernek els6
simogatjuk a várost; a mai Sz.f. ,t
mcgflllóhclyc. A harc, mcly közöttük
Mihály templomot, ahol Dávid Felezajlik, nem is annyira ri jelen, mint
I'cne egykoro n lánglelkű szónokla·
ri későbbi jövendő szellem i arculata
talt ta r totta. A templom szál:ötven
formálásáé rt folyik.
e sztendőn kercsztül az u nitáriusok
A reformáció századában a magyar
központi székesegyháu volt. Gon~
n é p m ég túlságosan benne élt IlZ 6~
dolatban bejárjuk az egykori óv ári
szövetségi életeszményben. I sten még
főiskola, a mai óv<ir i ferences l:árnem a hit és szeretet I sten e. O még
da zegzugos folyosóit, a hol Dávid
akkor sokak számára, s egyeseknek
Ferenc és tudós profeSSl:ortá r sal a
még ma is, csak a t ör vén y, - s csak
diákokat oktattak.
~
kevC$eknek II gondviselés. A dávid·
Azután elzarándokolunk a kere k
ferenci gondolat "a v\l;'J,gosságnak é!I
köhöz, melyet az utókor hálá s c m·
a békességnek utjá n" vezeti mind·
lékezö öntudata a kolozsvári unit á·
azokat, akik nyomdokoln járnak
rius templom bejár atában helyc7.ctt
ma ill.
cl. Gondolunk arra a prédikálorra,
Kolozsv ár neve és szeJlemi légköre
ilki onnan 1566-ban a t ordai . később
egy kicsit mindig unllluius vo lt. Ell
\'ilághlrre Sl:ert t ett gyűlésről hazaa város volt az unllárlzmus tormátért. s aki egy évvel később 1 569~ ben
lódásának szinhelye, első könyvel itt
I-:iadott prédikációs kötetének elő
jelentek meg, hosszu évtizedeken ke·
szav{lban, zengő magyar nyelven a
resztü! e város közigazga tása és a 3
Következőket irta: ,,Miképpen eleitől
unitarius gyülekezet ügye inek veZ.('·
fogva az . igazság szeretője voltam,
tése közös tantlcs keU!bc volt letéve.

Budapest 19.4.4 november hó

s

Kolozsvár av:mban jelenti azt ia,
a mit az u nitárizmus a későbbi szá~
zadokban jelentett. J elenti emlékezt etőül azt a H árom pü spök~tere t il,
ahonnan h árom utca neve: NaCT
K ároly, Mailáth Gusztáv és Ferenc.
J ózse!, a kisebbségi Idő h árom naO'
magyar püspökére emlckeztetve, a
mai magyar kötelességteljcsitésre figyelmeztet, hogy széthúzás és egyenetlenkedés helyett ezekben a na·
pokban is, valóban valljuk és vállaljuk sor sunkat. Az Igazság lelke úgy
vezérel majd bennünket eljövemil
magya r éleWnk utjain, s olyan mértékben sZ3b;a mtl;d meg al: egyes r~
lekczet ek munkaterületét, ahogya.
ennek a magyar kötelességnek min den Idöben és minden h elyen eleget
tesznek.
K olozsvár neve a:zt bizonyitja, hoO'
mi uni táriusok, c kötelességnek tör~
t énelmünk N!ndjén eleget te ttünk.
K olozsvár neve arra kötelez, hogy
e hagyomá n yho:z mindhalálig húségesek maradjunk.
Fel"\?OCz József.

A VALLASTANITO BIZOTTSAG
a tanul6iljúság szüleihez ci.mzette.
nyomtatványokat küldött ~élje~. Enn ek célja, hogy növendék~mk Jelen~
legi helyzetéröl t ftjéko~~u.?k, valamint hogy a jelen legi. k orulmények
kÖ7.öÍt is megindithassuk a vallástan itást. Ezuton 19 kér~űk at:Y?nlc!i:tit, hogy n nyomtatvanyt ~to:lte
ni és egyházközségilnk lelkész.I hlva~
ta ](lh oz. beküldeni szlveskedIen 7k:
Egyben te lhivjuk azo n atyánkfiai
figyeimét is. akik ilyen nyomtat.
ványt nem kaptak vol~a, hogy i9kolás gyermekeik adatait .egy levelezölapon bejelenteni SZIvcskedJcnek. K érjük ti. gyermek nevét, ~skO 
lilja elmét, osztályút és jelenlegi 111kásá t bejelentenI.
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g"ö'l.őt1ése

November 15
Ha erre Ir.
kor m'lnden
ben a:rok a
elevenednek

napra emlékezünk, ak unit:irius ember lelké·
nagysze rű

események

fel. amel)' ck

Ir.

XVI.

ssázadra olyan jellemzöcn ütötték
rá belyegiiket. A reformá ció zajló
sdzadából egy nag Y n é " tünlk ciii
.. birdeti s'tlizadok mull.:in is, bogy
a hit lsten aJándéka. Egy nagy ls·
ten kereséi alakja elc\'cnedik fel s ml

unitáriusok büszke örömmel említjúk

neve' Dávid Ferencnek, az uni-

Urius egyház

alapítójának

püspiik enck. 1579

mártir

halá llal

november

tett

es

első

15- é n

bizo n)'s:igot

a mellett. amit mély meggyőzöd és
~el egy élclen keresztül keresett
s
meglalalva hirdetett. UtoIso elmondoU cgybbi beszédében t ette a küvdkező h il \' allást: .,.-'\kli rmint erii$zakolja a dolgot a világ, nyilvá nvalóvá fog az előUe lenni, hogy az
l sten csak egy".
Erdély első fejedelme, a választoU magyar király, János Zsigmond
voU pártfogója. Mi unitáriusok ben ne a felvilágosodoUság egyik legnagyobb képviselőjé' tiszteljük. János Zsigmond törvényekben bizto·
sította az unitárius eszmék és az
unitárius egyház megmaradását s
1Ényegesen hozuijáruU ahhoz, hogy
Erdély földjén al unitá rius vallás
biztos talajt találhatott. TÖl"\'ényei
messze időkre Itihatóan állottak vedöbástyákkénl az unitárius egyház
és ~ívei mellett. !\lég attól sem zárkózott el, bogy a bitvit:ikon vél~
mény' nyilvánítson. ,,1\lü azt akarjuk -, mondja egy alkalommal, _
hogy s'l.abadság legyen li. mü birodalmunkba n.
Továbbá
tudg yuk,
hogya hU Isten ajándeka és a lelkiismeret iremmire erőszakkal nem
Yitetbetik". IDe nemcsak a fejedelem, banem Erdély népo is fclvilá_
gosodoU. volt, s így éMhetö meg,
hogy Dávid Ferenc eszméi olyan
hamar talliltak termékeny talaJra
e'l.en a földön.

teUe cr65sé, össu :tartó"á
az unlc.árlus egyházat. RIUlnk $1:erln~ ma ls ő a:.-:, aki kiltes Ilo megpf'Ób4Itat1sok unitárius népét eggyé
kovác!IOlni. MillIladdi g , m Ig az ö
szellemében élünk : gondolkozunk
és eseleks1:ünk. helyünk van a nap

alatt, Most, amikor e!le nd ~n em_
lékezünk Jb.ulJ tanltá!lal nak eme
klviló blrdetöJére, hasson lU mind annyiunkat a1: li szelleme s ,'ezéreI_
Jen el megpróbáltatásaink közöt\ az
eKY I.s tenhe'l;, mindanny iunk !l1.erető Atyjához,
K. G,

Egyházunk ideiglenes budapesti kozigllgatásának hirei
Az Ideiglenesen Budapesten mű
l~ödö Képviselő T anacs okt.6ber 14 és
29, november 5 és 12 napjain tarloua ülései!, melyen a tagok minden-;
kor hat;'lrozatképes számban jele;llek
meg. A K épviselő Tanács az egyházi
ügymenet zavartalan biztositása érdekében több behelyettesitést eszközölt, ffiegállapltván. hogy az állandó
bizolls.."Igok elnökeit, mindc!nkoron e
bizottságok EgYhúzi Fötanácson váiasztoU működésére nézve legidösebb
tagja helyettesiti. E rendelkezés alapján lapunk mult szamá ban emHletteken kívU1 az állandó bizottságok
elnökhelyetieseiként: p , Szentmártoni K álmán nevelésügyi, dr, Ferenc:t
JózseC jogügyi, dr. Benczédi László
penzügyi bizottsági
tagok vesznek
reszt a tanacskozásokban.
A Képviselö T:;!.nacs e lső ülesében
számbavette a mcmekült egyházi al kal ',azotlaka t : lelkészek, tanárok,
tanítók, nyugdij:.sok, akikneh: száma
ma m ór a hatvanat meghal adta,
Rendkivüli seg~lyt utal t minden men ekült egyh ázi alkalmazoltnak s
gondOSkOdott arról, hogy államtól
esedékes járandóságfl.t hiánytalanul
megkapja, Egyesek szemelyi kereset

elintézte, és gondoskodott, hogy az
egyhóz:i pénztá rt terhelö helyi járandóságokat az érdekeltek megkapják.
Az esedékes, de még ki nem !izetett
kongruákra el61eget rol:..ósitott,
Képviselő Tamies megállapitotta,
hogy csak a legsÜfgösebb kérdéseket
tárgyalja érdemben, s anyagi vonatkozásu kérdések közül kizárólag
a személyi vonatkoz.ásuals,at tárgyalja érdemben, szűkös anyagi korlátai
miatt.
Részvéttel emlékezett meg dr. vitéz Kovács Sándor e, tanácsos, volt
köri felügyelö gondnok és jogtana M
esos elhunytáról.
Az E. K. Tanácsi iktatóra október
H, óta érkezett ügydarabok sz.;'ma
lapzártakor már meghaladta a háromszázaL
Minden menekült egyházi alkalmazott figyeimét relhivjuk, hogy
címváltozflsát· haladéktalanul
jelentse be a K épviselő Tanaesnak.
Bug.apest. V., Ko,Páry-utca 4,
KérjÜk EgyháZi Főtanácsunk minden tagját, akihez az Unitárius t:rtesl !ö eljut, hogy jelenlegi lakcimét
sz{veskedjék a Centi címre ugyancsak be~elenteni.
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Unitárius theologia i tanfolyam Budapesten

A kolozsvári Unitárius Theologia i
AkadCm1n, m elye t egykoron Dávid
Fel'ene a lapitolt, 1944 szeptemberében ls megnyitotta kap uit, Benczédi
P ál, dr. Kiss Elek, dl'. Kovács Lajos
és Simén Dániel professzorok megkezdtek előadá saikn t,
A hallgatók
egyr észe azonba n, altiknck szi.i1ei , a
k irályhágónlúli területen laktak, s
akik az eluélyi tel'ületröl elmenekül AWt.a csaknem négy évsz3'l.ad telt tek, itt Budapesten jelentkeztek. Rét:-1. Ez a négy évszázad li. megpró_
szükre az ideiglenesen itt múködő
bált.atások négy évszázada volt. Dc
K épviselő Tanács theologlal lanfomessze távlatán át ls egy olyan lé- lyam beindltását rendelte el. mely
lek világitoU, mely képes voU ar- október 22-én a dl!lelőlti istentisztera, hogy a mindenkori jelen har<lolelet követően a Koh1ry- utcal temp_
lIalt elég crőssé teKye a hitvallái'lra lomban tarto tta évn yit"ó Ulését. Koés a küzdel mekre. Az ő hite és meg_ , vács K álmán c, tu núCSO!l, f. U, gond-

•

nokot helyel!csltö beszédével nyitolta meg nz ü lést. Ferencz J ózsef teo\.
m, ta nnr, dék:'i ni mcgnyitó~ h elyetteM
siló beszédében elmondotta a tan folyam létrejöttének történetét, majd
utalva a nagyvá radi disput tlció évfordulójál'a, a hallgat6k íigyelmét
íclhivta az ott is hangoztatott-- evan M
géliumi intésre: "Menjetek cl és Celállván hirdessétek a templomba n a
népnek ez életnek minden beS1.édit';,
Dl', Gelei József ~e, fögo nd nok :z1I I'Ószav:'iban ,rámutat prnl, hogy "az
ó'let egyenes útját a ke rcszténység Js
a dávidferenci unitúri1:mus jelöli" ,
A megnyitón több cgyházi tanácsos
én budapes ti pl'esbitcl' ts I'észt veU,
A tanfol ya m előa d ói: Szent- Iványi
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Sil!ldor és Fe.renez J ó1.Scl trot l'Il.
tanárok. Ütő La jos és dr. Csiki Gábor esperesek. L6ririezt Mihály vallástam'lr. ....:... valamint sza kelőadóként
dr. Gelei J ózse! egyetemi professzor,
GálCfy Zsigmond kollegiumi igazgató és Nagy Sándor kánlor.
I

Van-e lsten?

\

nyomorú s zűr
zavaros lelke! Örök rejtély, rtanácstalansag és labirinthus: emberi lélek! Mondhatnád-e, hogy
nem hiszel Iste!:.ben, ha nem volna Isten? S hihetnél-e Istenben,
ha nem volna Isten? S ha nem
volna l sten- t udnál-e szólni, vagy
akár csak gondolni is egyetlen
.szót, egyetlen gondolatot, ha Isten ellen is? Még csak gyalázni
sem tudnád Is ten nevét, sőt káromkoóni sem lehetne, ha nem
volna Isten: mert minden képességed, barhogy meggyaláztad és
Jtiforgattad azokat. Űtőle vannak,
és ha csak nem véled k omolyan,
.hogy mag ad sem létezel , akkor
nem képzelhet ed, hogy nincs ~
ten. S ha megkérdeznélek, mikor
é p nagy tragédiá kat nézel szinpadon, ahol lá thatod azt, ki má snak
ont ot t a vér ét, amint ott fetreng
.most a föl dőn, önnön véri:ben áy.va: van hát Isten az égben? é s te azt válaszolnád, h ogy: Nem,
ez mind csak költészet; és emberek földi képzelsége, amiért igazán
nem fogok jobban hinm a o: Is tenedben, mint eddig; va gy ha megkérdezném tőled egy prédikáci6
alatt, mikor hallhatnál Isten ítél eteiről, hogy miképen lázadt ellene kezdp.tben- az ember, hogy teljesült be mégis, hogy lázadt fel
uJra, majd halla nád ez itéletet a
mi korunkra értve: van rtehat az
Isten? - s te azt vála.szolnád ,
hogy: Nem, ezek cs ak az állam
fikciói, hogy lecsillapítsák és kordában tartsák a gyWekezeteket,
hogy rendet tarthassanak a nép~n, . már pedig efféle dolgokért
19azan nem fogok jobban hinni
az. Istenedben, mint eddig, - ak.kor hát légy oly önhitt, ahogy
csak jólesik: a társaságban, mert
a társaság az istentagadók szentélye, - de nem kell várnom a
végHéletig, mikor majd látlak
t érden C8ÚSZVa., arcoddal a földön.
"Ó embernek

..
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könyö rögve 8. hegyeknek, hogy
omoljanak read s takarjanak el
Istcn tüzes haragja elöl, hogy ismét megkérdezzelek : van hát az
Isten? söt nem kell varnom
tennen halálod napjaig sem, mikor elég bizonysagod lesz arra,
hogy van Isten, bár nem más e
bizonysag, mint bogy rajtad az
ördög - és lesz elég bizonyságod,
hogy van mennyorSZág, bir nem
más e bizonyság, mint hogy érzed a pokolt, - hogy újból megkérdezzelek: van hát az Isten? _
Elegendő pár óra is.
mindössze
hat tán, s eljö az éjfél: akkor
riadj s ·haUd Istentöl kérdezni vak
magányodban azt, miről én faggaHalak: van hát az Isten? - s
szólj, vakmerő, ha t udsz: Te nem
vagy!"
John Donne (1572- 1631).
( Szentkuthy ~tikJ ós f ord. )

•

Székely népmesék
Összegyiijtötte
P . SzeTIlmljrton i Kálmán .

A székely néplélek csodá latos meg,
nyilatkozása az a 16 népmese, amelyet• P. Szentmártoni Kálmán e kötetben csokorba gyüjtölt. Az ezermester székely újra bizonyságot tesz
ezekben, hogy szellemi és lelki síkon
i~ paratla nul gazdag és ki meríthetetlen. Bármelyiket olvassuk, mindenik gyönyörüséggel tölt el es mintha jólesően meg is nyugtatna. Megnyugtat, mert segítségünkre van ab.ban, hogy odaképzeljük magunkat u
székely falvak fonóiba, vagy eszünkbe juttatja azokat a keső őszi esteket.
a mikor a kukoricafosztóban
ilyen
vagy ezekhez hasonló népmeséket
hallgathatlunk. Egyrészt tehát ma~
gát az életet varázsolja elénkbe;
másrészt pedig feltárja el őttünk azt
a székely népi lelkületet, amely saját küzdetmes életet legalább magaköltötte meséiben meg a karJa szépIteni, vagy diadalra akarja jutta tni.
Ezek a népmesék is örök bizonyságok székely népünk romlatlan és
egészséges világa mellett és igen komoly nyerest gc magyar népi irodall'Ilunknak.

Nyelvezetével kapcsolatban meg_
jegyeZ7.ük, hogy örömme[ olvastuk
volna eredeti tájswlásban. Igy átIrva viszont megvan az a nagy elonye, hogy minden magyar gyermek
[elnott vagy öreg ember gátlás nél-'
k ül olvashatja. Szerkezeti. illetve
form ai szempontból is mindenik jól
siker ült: nevezetesen a népmesék_
ben elmaradhatallan kérdések és feleletek egymásutánja, valamint e
ké rdések és feleletek gyakori szószerinti megismétlődéso sehol sem
merevíti meg es nem teszi unalmassá, sót ink ább elevenné és mozgalmassá, mint amilyen maga a székely
nepmese világa. Ez természetesen
mindenekelőtt P. Szentmártoni Kálmán erdeme, aki nagy hozzáér téssel
és szereteltel dolgozott eveken kereszlm azon, hogy az egész magyarság közkincsevé váljanak ezck a székel y népmesék. Mi unitári usok büszkék leh etü nk arra, hogy nemcsak a
"Vadr6zsák'· szerelmese volt a kolozsvár i magyar vallas követőj e, hanem a ,,székely népmesék" gyiijtője,
P. Szentmartoni Kálman is az unitárius szellemiség é l ő hordozója. t s
e h elyen jogga l megirhatj uk, hogy
maguk a mesék is az unitárius vidékek élö lelkiségének v isszat ük röző
d ése!. A kolozsvári Minerva könyvkiadóvállalt háromezer csinos kiálJitásü példányban jelentette meg a
nyál' fQlyamán, amelyek közül sajnos, csak egy példány van a szerzó
birtokában, a többi mind Kolozsváron maradt. A találóan és izlésesen
iIlusztrMó, mozgó képeket Dobry
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Lajos rajzolta.
B encze Márton .

KATONA IMAKONYV ka pható az
Ir at missziónál (Koháry-utca 2---4. sz.
jobb lépcsö, I. emelet) ~ind e~ . ~a 
sárnap délelő tt 10-11 ora k07.olt.
Ezeket az imakönyveket csak katonák részére alja az Iralmisszió. minden ellenszolgáltatás nélkül. Ha \~.a
laklnek fronto" lévő, vagy .sebesult
kalona hozzátarlozója van. ugy ~Z: 
ket az imakönyveket a j-ctzel t Idoben á tveheti.
I
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,
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H I R EK
DISPUTÁCIO
i'·~;l emlékezett meg

október 22-én

neresen
EROELYI
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SZOLGÁtemplom szóLATA 3.
elnöksége
szekén.
t":atároz3t.!l alapSán
mflr cdcÚg is több alkalommal hallo nák erdélyi lelkészeinket. prédikálni. A
kényszerű helyzet következtében r6városunkban ta rtózkodó lclkészckct
kivánta az clnbl,ség ezúton bemutatni az egyházközségnek. A jövőben i!:I
igyekewl fogunk
cl'délyi lclkesztársaink közül kérni fel szónokokat,
arra is gondolván, hogy ilyen alkalmakkor az erdélyi menekültek háuhassák Calujuk. vagy vá rosuk papját. Itt tartózkodó lelkészeink áltaiában minden vasárnap résztvesznek
istentiszteleteinken s ha valakinek
megbeszélnival6ja van, úgy azt legkönnyebben ily(m alkalmakkor intézheU el. A lelkészek is és a hivek
is ilyenkor cserélhetik kl hireiket a~
ot thonmaradotl akról.
A MENEKÜLTEK R~SZe:READO
MANYOZOTTAKAT czuton is hálásan köszönjük. Hiveink közül igen
sokan értették meg a kérő szavakat
s juttattak el adományaikat a Koháry-utcai lelkészi hivatalhoz.
A
menekülés nyomoruságain enyhitettek azokkal. A mi egy Istenü nk áldnsa legyen minden nemeSSlÍvú adakozón s jutalmazza meg a megértő
embereket. Természetesen nem minden hiányt tudtunk ezekkel az adományokkal pótolni s ezért ismételten
is kérö szóval ford ulu nk minde n
kedves atyankCiához. Juuassa el kiki a számára felesleges holmit a Koháry-utca 2-4., vagy a Hőgyes Endre- utca 3. szám a latti lelkészi hivatalhoz, hogy a sürgős segItség idejében juthasson el a szUkséget szenvedöhöz.
VASÁRNAP DELUTÁNI ISTENTISZTELETEINKET nem délután ~
órakor, mint azt korabban hirdettük
volt, hanem délután 4 órakor tartjuk meg. Az Időpont megvaltoztatására az elsötétítésre vonatkozó rendelkezések késztettek. Ezeken az
istenti szteleteken a teológiai akadémia halhtatói felvá ltva szolgálnak.
EGYHÁZKÖZSF.GÜNK TEMPLOMI ~~GONÁJA csaknem egéS7.Cn
elkészult. Az egyházközség elnöksége Pécs röl felszallltotta és igyekezett blztonsá.gba helye7-OI.
FERENC JOZSEF LELKEsz, II
lelkészkör titkára menekült lelkészek Icvelezégl>nek közvetítését vállalja. elme: Bpest, IX., Högyel
Endre- u.

a-

•

•

F ELHIV AS a székelykereszlúri és
~ltalilban a székelyföldi
unitárius
középiskolai tanulókhoz! F clhivom
a székelyföldi unitárius középiskolai
tanulókat, hogy tanulmányi
ügycik folytatása cs rcndezCsc érdekében szükség esetén, forduljanak
hOzzá~ tájékoUasért és útbaigazitásér~ Budapesten a Högyes Endre
utca 3. sz. alatti unitárius lelkészi
hivata1ban naponként délelőtt II és
l óra között. Péter Lajos tanügyl
főtanácsos. gimnáziumi igazgató.
OZV. GALFI Lőrincné, Horváth
Valéria néhai Gálfi Li5rinc teo!.
taná r Öz.v~e 6ti éves koraban Bu-'
dapesten elhunyt. Gyermeke it $Z('rető édesanya és áldozatos
unitárius asszony költözött el a megbOldogultban, akj bdelé néző életet élt
s hitét cselekedetekben családja
körében mutatta meg. A mi egy
Istenünk adjo n az elhunytnalt csendes pihenést, s gyászoló gyermekeinek és unokáinak vigasztalódást.
Ifj. Zsak6 István szig. orvos és
Szőke Klára Ilona nov. 10-én h3zasságot kötöttek. Isten tIldása legyen
a fiatal házasparon.
A NÖSZOVES:E:G GYOJT:E:SE A
BOMBAKÁROSULTAKNAK (folytatás). Az első sz.ámú gyüjtőíven
adakoztak még: Veress Gábor 100
P , B. I ván Margit 20 P, Józan DeZSŐ 50 P, Ujvári Lász.ló 10 P. Szabó Vilmos (Vargyas) 10 P, br. Dániel Ferenc (Vargyas) 10 P, Felcserné Gyöngyössy Ibolya (Vargyas) 10
P, dr. Taufier Bélané ~5 P. Az I. sz.
iven történt gyiijtés összege 866 P.
ESPERESI H IVATALBA MENEK ÜLTEK
R:E:SZ:E:RE :E:RKEZETT
ADOMÁNYOK: dr. vitéz Fábry
Dániel 100 P, Buzogány János 100
P, Kádar János és Zsolnay ale-.tredes neje 100-100 pengöt, Hernádi
Pál és vitéz Ferenczy Mártonné
100-100 pengőt, Barna Béla, Landesz Lajos és dr. Mocsá r y György
!i0-50 pengöt, Schneider Ilona 20
P , Kovacs Sándoré és Leithcim Jó7..sefné 10-10 pengőt. összesen 590
pengő. Mocsáry Gézáné, Schneider Ilona és He r nádi Pál adományábó\, illetve gyűjtéséből több lelkészi család kapott természetbeni
r uha _ és élelmiszer támogatást.
Bencze Ma rton pénztáros.
ADOMÁNYOK
NYUGTÁZASA :
A Berde Bizottsag javára: Varga
Istvanné. Unitárius Leányegylet 22 pengŐt. Pauspertl Károly 4 pengöt, Röszner Valéria 18 P, Berde
Lajos 20 P. Osszesen 4G P. _ M enekültek segétyezésére: Pálffy Lő
rinc 50 P, Jukl Károlyné 35 P, Molnár Irén 15 P, Tamássy Árpadné
20 P. Gábor Antal 10 P, Molnár
Istvánné ~ P, Győrtfy Julin"M
50 P, Benes Vincéné 100 P, özv. Sebők Ernőné 10 P, Ujváry László 50
P, Berde Mária 200 P, Turmezei
Lászlóné 100 P, Ferenczy Mlklós né
20 P, özv. K. K is Jenőné t OO P,
Klein Géza 50 P, v. dr. Szinte Júnos 50 P, K e lemen Béla 100 P, Engel Györgyné 10 P, K. Mátétfy Zol-

Istentiszteleti sorrend
decembe r hónapban:
A) T.mpl.m okb an ;

v., KohA.ry_u.'.

d. e. 9 Bara~ 1.stvfL-i
ej. e. ~ Kelemen Imre
d. c. 9 Barabá:! bt..,á1::
d . e. 9 S zoliK Ferenc
d. i!. 9 Barab.A4 L~tván
d. e. II Szent-Iványi $.
26, d. e. 9 S7;OOt-Iv&.nyl S.
d. e. II B;"rab~ Istvá n
31, d c. 9 ütö la jos
UnJté.rl us Ml$szlÓ Haz
IX., HŐi:Ye&-u. 3.
3, d. e 10 Szász Dénes
d. u . .. Ferencz Józset
10. d. e. lU Imreh lajos
d. u. 4 Bencze Márton
17, d.~.IO Törö k Elek
d. u. " Szász Dénes
24, li. e. 10 ütö lajos
d. u. 4 Péterffy Mihály
25, d. c. 10 dr . cslkl GáLor
3,
10,
17,
24,
21,

-

es

Kelemen Imre

d. u. 4 I rnreh LajOS
26, d. c. 10 Bencze Márton
és Ferencz JózS(;!
d. u. 4 Sebe Ferenc
31, d.c.1O Lörinczi Mihály
d. u. 4 Ütő Lajos
B) K6rz. t ekben ;
XL, BocskAy-út 5.
ReJ'. templ.
3, d. e. 12 Szoll!"n Ferenc
n., T orock6-tér l.
Re!. templ
17, d.e.12 Gálfah'y Péter
c) Vld'k :
Sashalom, Kossuth-téri iskola.
25, d. c. II Bencze Márton
RAk09km-esztlir
Br. Kemény Zs.-u. 25.
26, d. u. 3 Bencze Márton

-

-

AláhuJotl napokon urvacso nto!zt~s.
A Kohá ry-u 4. sz. tcmplomban mindeu vasárnap d. u. 4 ó rakor a teol.
akad. hallga tók felváltva szolgálnak .
tón 50 P, Szentes Sándor 10 P. Vit
kovics Zoltá:l 20 P, Vaszi Vi kto
20 P, Berde Lajos 30 P , dr. Sze nt
györgyi Ferenc 50 P, össz~~ e:, J.15
pengő. A lelkészi NYI.Igdt!. ,avam
WelUn Józse!né 5 P. Klsgyorgy An
tal 20 P. összesen 25 pengó. budai templom javára:
Ujv ~ r
László 24 P , Abrány János 10 P
összesen 34 P. - A Nöszövet ség i<I
vára: Engel Györgyné 2 P.
Szerkesztőség

és kiad óhivatal: Buda
pest, V., Ko háry- utea 4. T.: 317-529

Csekksdml aszá m :
30.400.
Fel el ő
szerkeszt ő és kiadó: SZENT-I VANl'

SÁNDOR.
5. - p e ngli.

E l ő fl:rdesl

díj egy é v r
MeKJ eleni k mind e n II
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vargyasi Műté Ernö könyvnyomdá j'l.
Budapest, VII I., József-utcu 41. iZ
Telefon: 139-259.

