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ALAPITOTTA: JÓZAN MI 

." 
"Orök Székely" 

(Orbán Baláu emlékére) 

Sz:Ú;udok mesgyéjen - vcszben es viharban -
Ali n:t: örök Szi~keh' •.. A.U es hervadatlan 
Ti l1d om[:Hnódra hor~ljl\ ko romjját: 
Legendtik ködéböl szöv i II ruhlijliL 

Ott, ahol ft nai> kél, erdős hegyek tája 
Több mint ezer éve - törzsökös hazaju; 
Tengerszem környékén, ott az ü sasfészke. 
Virágos \' ülgyckbell csöndes menetleke. 

Cimerében a hold veteks:Eik ft nUllp8.l. 
Hct szep büszke ,-arat csillogó 8.ranny8.1 
Szó rja be vidáman 8 fölöttük az égbolt 
'Tiszta-kek. s ugárzó. mint amilyen rég volt. 

SRsmadarunk szépen klterjeszt1 szarnyát: 
Látolll atvonulni dlesö mult8.k aroyat 
Nap banezö szemen H hallom. amint szálldos 
Hangos vijjogással magM sziklaszálhoz .. . 

Most a Hargitara. ma;j(1 a Székelykőre, 
Keresztesmezőn at - fel a Cenktetőre: 
Meg-megrázz8. magat, hull a tolla szerte. 
H8.bogy őseinket török-tatlir verte_ 

lsten kezében 8 n y üzsgő OBztovata. 
SUIUlUO csöveit váltja, egy re valtja, 
Majd. ha kedve tlimad. nagyokat ránt rajta, 
Hogy megrendül belé az Olt 1\ l\laroB partja. 

Budapest, 1940 • • maJus hó 

Á m az örök Székel l ' - hősök ivadéka; 
Nem hiába szülte csodál atos Réka. -
Ba rki-fla előtt gYlÍvlin meghátrúljoll? 
Inkább. hogy mindétig fi vlirhin megálljon! 

Meg is üllott híven. utolsó ese!Jj) verig, 
l\lint oroszhin. harcolt ... Kik ft hazát védik. 
Lúttlik öt dalolvn csabiba rohanni. .. 
J~obogó züszlónkat soha röl nem adni . . . 

Ali a vartán most is: eke szarva mellett; 
Havasi mezökön nyá jakat legeltet. 
Gonddal s imogatja békés h.izatáJát. 
Szivszakadva védi drágIl Szentegyluizát. 

Elmereng a multon. gondol II jövőre. 
Keserű jelellheIl boldog' esztendőre: 
Ha majd a fényes 0811 lemosolyg rea ja, 
S megjön az ő régi. hű iródeakJ8. ... 

Megjön Orban Bahizs - Poraiból menten 
Uj r8. tlim8.d ... O 8Z! • .. El ső a seregben: 
SzÍ\-ét hozza Néked. , -Héz Csa ba nepe! 
Szúzadok mesgyéjén fölrag,)'og a kélje .. . 

J obhra-balra tekint . .. Itt ls. ott is megá ll ." 
Szcjke Fürdó tájiín. egy bílS sírhllloOlmi l 
Tlllllomfll-módra hordja korolllidllt: 
Legendtik ködéből szövi n ruhádRt. 

JOZ,,- N l\llKWS 
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KRÓNIKA 

O rbón Balázs emlékünnepélyeink. 
OrMn 8010Z8 féJszúuu!os halíihín~k, tm~,I~kiill: 

, "lu St goudos e]ökésy.ílÓSscl. r. ÓV,I a priliS ho 
"f/k ~. F E" '" 'ti J!/-én IIIrlotin II .. Dil yid 'c rcnc 'g)' c a~. um ,-
Tius Misszióhúz Icmplomúhl~JI: ' " 

~'rel.Jcnncd bízunk" Cgyhllzl őnek utan dr .. ~8Ih 
GÚuor. lelkész áhítlLlaB imÍlban emelte lelku~kct 
111. cg)" igaz Isleuhcl.. Br. D~,liel Gú~or ~gyletl_ e l ~ 

"k lelkes sUlvakban vezet vissza n fclszazad elolt! 

"" "" " "")'IH életbe s II hij la sUlvIIi me cit lIV az un-
mue - " d' "t l ncplésrc. Dr. Hosszú Zoltán .. T~rko m~n aJa .. 0H~ 
' 'os ln fe l. E poétikus monda smkely fajunk koitol 
lelkiilctéuck egyik szép virága. Árkosi Veress 
GlÍllOr dr .. Il Hargiluvúra ljn föbirilja II .. l~gna
gyohb ;;;7.ékelyt'; ho)'.zá méltó nemus c\gondol?ssal: 
emelkedett értékeléssel idézte hatalmas. szonokl 
lelUHilctíi iiunepi beszédében. Idézte II kimagasló és 
útmlllntó Ilagy szellemot: kit törhetetlen fajszere
tetlh·cJ. lankadatlan munkájúval nagysz.erű áldo
u ltké.'<zségé\'cl. mindenek felotti igazsúgérzetével 
örökélelel biztosított minden szilkelr szívében. Dr. 
P"fifj ] wre nemes veretii, mű"észi előadúsával vitt 
I lllZ;l II székely dalok szúrnyain. Költő-lelkű Józan 
::\liklós püspöki vikúriusunk e7. alkalommal írt 
.. Örök szckel~-" e. ódájút művészi képességgel, ifjui 
hén'el adta elő, Viléz Nyirt>dlJ Szabolcs székely 
gúnyÍluulI. székel~' lélekkel fl(lta elő Orbán Balázs 
mü\'eiből 11 .. Székely nő, s7"ókely veudcglútás" cso
korha kötött értékeléseI. 

A ganlag tartalmu iiuuopely Pél.erfy Gyula 
!<71l\'uinll z;irult, H úlás köszönetet mondott a 
nllgyél"l ékű szereplők nek, K ér i a közönséget., hogy 
Orbán Balázs szellemének necsak megőrzői, ba
nem örlii.?e i legyenek: éljük Ot. t~ legnagyobb sre
kelyl tettekben, éJel rehh,ó valósúgban. 

Díc!\éretes gondolata II D úvid F erenc Egylet 
\'ezetöscgcl1ek. hogy ez emlékiinneIlélyről "E?ltlék
füze/.el" uli ki, amely IlZ egész ünnepély hű képót, 
gllzdalt tadalmÍlt állan dósítja. 

1( i 8fJ1's l - Pest llze llllörinc székel ysége április 
20-án este al'. állami lakótelep ,.Neffi'l..eti munka
h:'i11IUIIU" hódolt. Orbán Balázs emlékének. Pethő 
Ish'illl lulkes szo\"akklll nyitja meg az ünnepélyt. 
SzoJw/oYl/é, 7 'on/ptl "Márla lIugy müvészi készség
gel adta eJó Józan Miklós "örök székely" e, ódá
jút. BeMl/é, Pekele Ida. v, Nyiredy Szabolcs. ifj. 
Pethő 1st\"1I1I Üruún BaJúzs müveiböl idézték II 

,.IeYlIo[JyouU 8zélwlyt", minden dicséretet megér 
demlö készséggel. 1\7. üllIl epi bcszcdet Pélarfy 
Gyul(/. turtotta, hii képei nyujlva "örök büszkesé
giiukről!'" VHéz KOJllz Lajos müvész hegedűjáté
kúvaJ, l1erl'iMáriu székel~' uóták nemes előadásn
nd győnyöl'ködtettek. },Iéltó zenei kísérő ólordai 
n ' ereSIl Akoi! vol i. Farczúdi Sándor .. HUll hegyek 
kö71UI" c. költemóuyét Bodor JÚlIOS cserkész sza
,'nH n el ungy !\ikerrel. A'I, emlékeu'!s Szél) ÜlIuel>é-

" u. r;;. X IX- =h 

Iytít Prth ő lst\"illl z[lrtu he minun ytíjll uk szi\-ét 
me~hiltó Mu:kely nemc!! tettekre hi\"6 tÜ7.eS he!l7,e_ 
dével. 

• 
Debrecenben április 2i-{m 8 "David Ferenc 

Egylet" 1\ debreceni .. Székely 'rúrsaslÍg" és "flar
giln"úru!ju" együttes rendezésében, ti Déri '11ú
z8UIlI clő; l(lótermóben emlékezett Orbán Buláz!lről, 
Lélekemelő 87.ép ünnepély volt, nagy közönség je
lenlétéve\. Ar1-.'o~i V ercu Gúbor dr" főbíró nyi, 
tottu meg nemes szónoki lendülettel emlékezve 
Orbún Bulúzsról. Az ünnepi beszédet dr, rugon
falvi Kis htvnl!. a debreceni egyetem professzora, 
s7..ékely bii szkescgünk tartotta. Emlékeit idézi, ki 
Illint !) éves gyermek lútta Székelyudnlrhel~'ell 
Orb{tn Balázs temetését: a nagy. egész utcát elfogő 
lIéplömeget. II lehorga~ztott bús fejeket, a fajdal
lIlas némaságot. E mély n~'omok emlékén induh'u 
a tudós történész és törheletlen s1,ékel~' :;7,h'e ,'eze
tésévei állít clőszónll monulIl cnlúli:; emléket ÜI'
bún Ba lil zsnak, ki mini a székelység fénylő csil, 
laga ma is világít, hat és melcgíl. Nagyon leköte
lezne, ha ki váló "értékiö" bes1..édét Orbán Balúzs 
.. emlék-gyiijteményeink" kÖ1..é lehetnők, A Kollé
gium Kantu sa székely dalokat énekelt művészi elő· 
készítéssel és előadással. Kocsis Judit bájos meg
jeleuésin'el Kodál)" és Káld)' dnlokat énekelt Der-
2Sy Zöhtike kíséretével. Csiki P ál, a debreceni 
S7.(lfho lugja. sÚlllUűvészllek is beillő készséggel 
adta elő s domborította ki 1\ "Tarkő" monda szép' 
ségét.. P éter fy Gyula OrbiIU Bal úzs ,'cgrendeletét. 
ismertette, A legnagyobb székely ezzel tett pontot 
életére: "mindent, mindent II fajáért. soha semmit 
önmagáért", Ez ,"olt a jel!;l..uvll, A s~..ékelykeresz: 
túri unitárius gimnázium "ösztöndíja" felekezeti 
körepiskolimál páratlanul :'illó intézmény, Az emel
kedett, gazdag tartalmil "emlék-ünn~~)él~'," (Ir. 
Csiki Gábor missziói lelkész nemes lenduletu, lett
rehí"ó szo\'aiyal 7,árult. ... 

P éterfy Gyula Orbún Blllázs br. öszt,ön<~ IJ!l1 
ismertető cikkél lapunk Icgkö7.clebbi szamauan 

közölhik. D ' 
o'rbÍLJl Balázs "ösztöndíj" túmoglltásúra u ,a

IIit! Ferenc Egylet keretében beg~' ült: április 19-en 
, , ' 6849 peu' 1tHsszióhúz templomi perse ynl onlltn)' .... , ' 

_., "k" 'lycn' tordutfaill gő peslszentlorlllCl elll e 'unnepe, , 
, " ) ' p özv E mner 

Gombos Tíbor (Jutalmazo I .-, '""ttesell' 
J~ajosné 2.80 p és Vúlik József ,1.-:- ~', ~g:u k H í: 
·,6"" p H"'ó" köszö net u megerto szneklle.. k ,__ • <o .. ~ w' , .. ' ene -
,"unk mindenkit, Orbán Balúzs tisztelolt: JOJJ ' 
emlékezzü nk tettekben! 

ERDÉLY 

Az árkosi unitárius kulturház, , 
Atvévo (l kolozs\'úri Kelell 
UjsÍlgb61. 

bb . lllegnyilvállUI. 
Egy nép életereje II u.n, HI , WI 111. 

hog~- Illeg tudja órizui lelki epsegél. Erro 
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,- "k ~ lejcrőröl Ictt Illost IlIuübi7.011>"!<lí got II hil -
'nu .., k·· . ,,,. ·k ' , . . ~ limegyci Arkos OZf<cg! Cf..,,, .'Ize·c ~. Il Ile. 
lom")';,, S . ,.. ő, . 

\ -koli nagyköZSég CpSISZCII grurgyt n egy 

k ., l \tcrrc f('li,.zik II huróti hegyek I;Iljlibllll, U7. 
1 Olll~ k ·· ·6· b .,~' \' Olt pnr(jlÍlI. 1i90 la :~Jn J resz Cll. U,lI~ .Irms., . ~-

, , 
" 

.. " s1.('rcpct Jalszott az urnturlusok elele· 
11 l/l II ~~ • •.• 

'" hiszen még l)i i S I)őkv{!lnilzto ZS1I 1Illot IS tartot-
uOl, • 'k ,··t luk itt. 500 Jeiket szil m lu! ,;~r -oso ll II re.orma ~I S 
Cgyhli z. rólUn; klll,oliku~ok . IS ':!l~"Hlk SZ1I1tc ket· 
-"úrr.ull . Felekezet közöttI huhorusug azonban sohn 
rWIIl zlIvurja meg II falu életét. :\lcssze földön hí
] '('fI dulitrdiUukbllll. alllcl~'et az unit(lriu s k itllLor 
n"!zCt. cgTiitt {me kel unitúrius, református és ka-
tolikus. . 

Az it rk osiak csöndbe n, mu nkában élnek . .ts 
most mégis halininak lll ug uh6J. dícséretes és I~él
dalllutuló dologban. A fa lu népe 3nYllginkban >lze
gen~·. de lelkiekbe n és iddozutkeszsegbcn annál 
gazdagabb. Az ulIitllriusok több tanerős. minden 
kiníllnlmaknak megfelelő felekezeti iskol á t tnrtn
lilik f CII II. nmclyel 1923-bu lI epítettek. Epítési és 
berendezési költség 280.000 lejt emésztett fel. A z 
;;Izelótt i évben új kt'mtori lakol építettek. a mel y
nek all~' lIgát az e klézs ia tngjai adták. de még így 
is 80.000 lejbe kodilt. 1925-boll II viliigháború alkul
IlHÍ\·ttl tÍgYlJ\'lí öntött harullg helyott újat szerez
tek 148.000 lejért. 1926-ban a templomot "illitm 
sújtotta. Kijavitották 120.000 lej költséggel. 1932-
beu n régi orgonát építették át 42.000 lej költség 
gel. De 117. építési lllzba é~ önké'ntes Ildako:-·,ii.s
ba megsem fúrad t.ak bele. Erről tauúskod ik az. 
a gyönyörü ku ltúrház, amely a templom utá u ma 
a falu dísze és büszkesége. EpH ését 1937-ben kezd
ték meg s ma múr teljesel} készen áll, berendezet
len, csnl)á n a felszentelésre vá r, hogy aztllD azt II 
cé lt szolgálhassa. amelyre hivatva \'un. Epítési 
költsége túlha ladta 11 félmillió lejt. de már e rre 
senki sc gondol. Anyagiakban adott, kitől nHmnyi 
tell ett. de munkávul még II legszegényeb b is hoz
zidilrult. 

Bámuljuk a g yönyörü épületet, a székely é lni
a karils csodálatos kőbe s betonba épített szimb6-
lumM. Aztán önkéntelenül n kis fa lusi húzakra 
té\'ed klk intetiink. Igen. az á rkosi ember nem so
ka t IId sajilt maga céljaira, de annál féltőbben 
gondol II jövendőre, Tiszta. a pró kis házaeskák 
sorakoznak egy mas mellé és millt király a tróno" 
- a falu felett 1\ szép kultthház. 

H ogyun szi.iletett meg a fal uban II kultúrbáz 
é.pítéscnek eszméje' - kérdezzük Végh Benjámin 
tiszteletest és Régen i Áron kúnt ortanÍtót _ és 
hogyan si kCJ'ült u tervet mcgvuló!ítllll i ' 
.. - Bizony nem "olt ez kicsi dolog _ mond
Juk csu knem egyszerre. - '\lindcnki azon volt. 
h~gy kell, de mii<or arról \"olt szó, hogy ha kell. 
hat meg is épitj iik. akkor IIZt kérdezték uz embe
l·ck:. rgen. de miből1 .. . A~.tún csak úgy. inkább 
.. I)robllból" gyűlést hívtunk össze A k" " , ' ott ' . . ozgyu ese n 

. ~8 \'olt mllulenki. :lli egy ik, a nöszövetflég il 

~!~~Ik. teremben gyiilésezett. Kultúrhúzat fogunk 
em elll. mondottam a gyiiléíjell. Jó. jó. mondtt\k 11 

bín'l k. dc ncm IIH1 " 1. ).I aj d k"sö bb, a mikor ill kú bb 
Il~ cgbíl'jl~k. S~lIl1l1 i ké pl)C Il S<'1Il a kart a k bt'lccgyez_ 
III az lmltkezc;o lItcg kezdé!;lébl.'. Idökiiz h('11 " ,, ",., .,. . bf' o. Z! 
\"CI;lcg e eJeztc Illcg beszclésCt n !lZO lll ~7.(.do" le-
rembc lI , Testüle tileg " OIl Ullll k Ílt a fé r till k tun ne,,
l~rmÓbe. ök nhbulI eg yezle k Illeg. hogy kell k 1_ 
turhúz s IIZ~ f::1 is épi1ik, 1ucgpcdig mincl hall~!I _ 
rabb. A noszo"etség derék c! nö kllője cscll d('I'I(' ll 
megh:ltódott hUllgOIl jele nte tte be · , k 't · ' , - ."\. u ur-
h~zat pedig .föltétlen iil 11ll'g kell ÓI>ÉtC'ni. Sziik"ó
gunk \ ' /lU ra. Nemcsa k nekü nk, ha llc m gyel'm >. 

keil1knek is. Erre gondoljulIk. 19az. h o~n' je l e~ 
leg .. nilles rá pé nzü nk. dc ill kiJb b cíjak eg yszer 
esztJ ll k 1111pontn. tic mégi s fc lepi tji.i.k. A ki cllí'nke
ző vé lcméuyell Vilu. hngyja cl 1L termet, emelte 
fel hll ngj,"tt. - dc az IIztÚII tudja meg. hog y 01-
bagyhntja uz ő népét é!i isteuct i~ ... A teremből 
csumín egyetle n ember somfordált ki. _ foly tatjll 
Végh Be Il jámiJI tisztelete~. Amikor pcdjg még {'gY ' 
szer feltettem fl kénlést: Emberek. ok urtok-e épí
toni ' - mint lJZ orkán eg~' 8l'; crre zúgta száz és 
száz torok: 

- Akarunk! 

A telket egyébként a nöszöve1ség egy ik 
tagj a adomáuyoztu. 1I1,í sfólhold terül et. 

, 
lel kes 

- Ugy, a hogy már ott 11 gyiíl ésen nyélue
ütöttiik az ép ítk ezés te r vét. A nŐs1.ö\'e!ség ön kén
tes adót rótt ki magára. IImi abbó l ilIIott. hogy 
m inde n asszony. mi nden béten, egy bizoll~'os 
számú tojást fog II ku ltúrhlÍz építéséne k célja im 
adomlÍtlyozni. Pillanato k Illatt megszer\'ezkedtek 
"szomszédsági" Illupon. Kinevezték mll guk közül 
a körzetvezetőkct, ukik u megajánlott tojásokat. 
vagy 117. {nuka! összcgyiUtötlék, A sokezer te júst. 
ingyenes fuv ll rrul Sepsiszelltgyörgyro szállHot
tók s a befolyt összeget nli nden hét végén leszIÍ
moHák 11 közös pénztárnoklllll. 19y épült f(l l két 
év nlatt II ku ltúrház fu lu, tojüsból s talún még ti 

fedele is. do állítbatom. bog y törhetetl enebb II 
gránitmil , m ert a szeretet és nz áldozntkészség 
bív ta é letre. 

Amikor eibIIgytuk II kunúrházat, az utcán 
egyszerií emberek jöttek felénk. Tiszta, bizakodó 
tekintettel néztek az égre s aztán az új épüle tre. 
amely az ő szemüJdénye, 

Székely Gy ula 

VID~K 

A dunapataji leányegyházközség 
két napja, 

Az espereSI v izsgálószék IÍpr. 2O-21-éu hito
gatta meg dU ll upatuji leáuycgygházközségüuket 
és tartottu meg v izsgálatát ezúttal elősz6r. Duua 
patll ji IItY{lUkfini Ilng~' szeretettel fogad llí k n \'en
dégeket és szombaton esto Sl,(Í" műsoros estet ren
deztek. melyben IlZ imá i Kerl' f,:i Glíbor besw1glÍ1ó 

U_ É. XIX. S. 



". lelkó;>z mondolln. IJO!lárdi Istdlll gondnok me
leg szerc!cl1el üd"özölte, . Úg~·. n ."izS~Íllószék tng
jnit. mint n megjeleut szcpsr.nmu gn,~~kczclct., A~ 
egész IClllplolll meglelt és soroillkbou J~lese~t luhll 
azokll! It tM!yórekct is. kik II szeretel cs békesség 
hh'e iként. felekezet i különbség IlClkill. úhitattul 
{me keltek \'('!!iink együtt. Az estét ert ékes clőadu· 
~ÍI"al guzdngitotta rlr. vitéz K ozm(/. György köz.. 
jeg~·ző. Ill. kir. kOl'lnáll~'fötllll!ÍCSOS ,budapesti 
atYÍlnkfin. Mennyi! 1}(llúsHollunk ?/ICU JIJZIIS cvau
(/éiiIlJll<ib61? Ez "olt az II kérdés. mit megdlúgi
iott s az előadús lelkesítő sZIlvaival mélyen érin
tette minden jelenl(n-ő keresz1(my ember Illikét. 
8(1nilh Irén Hemén )'ik Sándornak. a nugy erdélyi 
köl tő nek "HlIlotti beszéd hulló 1B\'elekllek" címü 
köJtelUén~'é l IHItU elö, útórezve és crzeseit tovább 
IIdvn II hullgntósúgnuk. "Aml[J euyiUl VO{lYU11k. IJi.· 
zOlly bíbor éli broJ/z b orany és örökkéval6 sze111 
szép,'IéU 1'aIlYlwk." Ked\'esek "oltak a mi kis sw
valóiuk; Gombos J óska. F'a raf/ó Kató. Kiss Jóska, 
Láu /ó 'l'cr('~ i és Vhlcze 1\fal'gitka. ök és a többi 
gycr mekck 11 mi szép remón~'ségeink, terveink 
örökösei és tovúbbvi"öi. Ezért nagy öröm látni 
tcsthen és Iólekbell "Illó llÖvekedósiiket. 

Lélekcmelő ,'olt az egész gyülekcMt, amint fel
tört bel öliik az úhítat énekükön keresztül. Ez a 
yyii/f>kezel /ud étlekellli, l c/uil éle/képes. Vnsár
mwról ·"nsúrnupra 50--60 lólek énekli iru/bát fi 78 

lelke~ gyiil ekeMt tagjIIi közü1. 

VnsÍlrnap úprilis 21-én közgyűlósl tartottunk. 
Bumbás lst"llll budlll)esti lelkéln, ki szí\'o miudon 
me!egó"el élesztette és hívta életre ezt nl. egyház-. 
községet ós clJÍtett a hí\'ekkel együtt egy szép 
templomot. mint a~, egyhár,község beszolgáló 101-
késZé üd"özölte nl. e~pel'esi vizsgúlóswk et, melyro 
Borlúk Gé~.a polgúnlii lelkész. es!)eres h, vúlMzolt 
s kerte Istcuiink gazdag áhltls;'l!. [(ell !ejlődn-ie 
em) OIYfI'lI f1yii/ekezelll ek, melYI/ek laf/jai ,~zerefik 
eyymásl és ilyen lelkesen bwkelJwk. A délelőtti is
tcnti szteletcn ug~'ancsak Bartók Géza esperes h. 
mondott l é l ckemelő imÍlt és él'ít61l.atású beszédet. 
Délutilll PerCI/ez J ózsef központi missziói lelkósz 
bUztl ítot ta II hí "eket üss7.etartilsrn. nnitúriusokho'l. 
móltó SzCretct r e, A család Iévé" nwgja. millden 
ellileMiléslIe!.', Ile f eledjü"', "Ofm mi mére/eiben bdr 
'llaw}obb CSollorl 'vaflyIl1Ik, mégiS ef/Y családot ol
l;ohwk a l es /véri szere/et jegyében. 

Ddben kÖ~.öll ebéd "olt s e~.ell 68·nu. csuknem az 
egéRz g~' iil ekcr.el megjeleilL Asszonyaink ked" es 
á ld01.ll tk (>o;~.>; ége llyih'ánult meg s az tas7.i lebetövé, 
hogy lemetőkcrtü nket bekerit!tük. 

Az I'rlN/lli 'purc ió/isok "cmOlIlala úr(lcU :5zét az 

1mlt(iriz lll1ll1 (' me t'ém 'ú ri helyét. s h;ss;ziil.:, 1101lY 

(,z " lélek IJiz/oú té/m n dluw jwta ji Illlilárius egy

hózközség jÜl:őjéJlek, 

Hereki Odbor, 

5. 

SZEMLE 

Felekezetközi találkozó Orosházán. 
Bitku ÜUllcmllég helye \'olt máj. 5·én O I·· 

R · . K I·k O rO!lluzanu. 
omlU ?to I :,us tthon hajléka. Akkor iktatták 

be Oroshaza UJ katolikus eSI)ercs·plébúno"át aki . 
1,\Ck köszüntésén, a katolikus egye!;ü1etck I~ellett 
Jelon voltak 11 11 oroshÍlzi evangélikusok. refOTluú, 
t usok és unitál'insok papjai és külön kÖSzöntötték 
II beiktatott esperes-plóbunost. az ünlleplő grüle. 
k~1.~t llz~ne előtl. Idők jele, hogy cz ma igy 'is tö r. 
teulk, hala Istenuek. Az unitárius leán~'egyhúz 
kép\'iseletében megjelentek; dl'. Peter Aladár a 
j:hitsbír6silg elnöke, kálnoki K is DÍlniel tunítÓ és 
Bíl'Ó Lajos lelkész, aki a következő beSi'kdben kö' 
swutölte a plébimost: 

Sohasem jlÍrtunk ebben ti hajlekban s most 
megis itt vagyunk. A lepkét a "irághoz csalja n 
"il'lÍgnuk mézc. - így jöttünk mi is ide. A s1.i 
"ünk megérezte, bogy egx szép v irág uyílt ki eb· 
ben II hajlókball. eg)' "irág. melynek Szeretet n 
ne\'e. Aunak mézére, - az örö nu'e jöttiink.,. 

A lepkék megszoklák rabolni a virágot, eh·i· 
szik a méz.ót.,. ID nem 10Jlni jött Unk nz önök örö· 
méből, - Főt i sztelendő ur! Mi kérni jöttünk, hogy 
OSS1.a meg velünk is ürömét, hi~1.ell a~. ön sÚ"e 
tudja azt fötisztelendő ur, hogy nz öl'öm. amely
ből sokan kérnek részt. uem kisebbedik ezáltnl, 
hunem uagyobb les1.... Ezért jöttünk ide. bogy 
mint It \'Ísszhang hangja, az ön és egyháza öröme 
do mi szÍ\'ünkbeu megsokszorozódjék és úgr bull· 
jon vissza erre a hajlékra. 

A rég i vilúgnnk, - Istennek hilln. - vége "au. 
A IDni élet nem felekezetek szcrint különíti el az 
embcl'eket. Ma csak kétféle ember él n földön; hh'ő 
és hitotlen. lsten barit ta i és lsten ellenségei. Iste n 
valJói és I s ten tugadói. Az I stenben hí"ők eg~' tú· 
borba tartoznak ós így öl'ülhetnek egymÍls örömé· 
uek. .&Lért Yag~' u uk JUa mi is itI. l\lert egy Atyuuk 
van: IIZ Isten, eg~'1\Jcgváltónk: nz Ur J ézus K ris1,' 
tus és egy gondozója VllO iidvösségiiukuek; 11 

Szen t Lélek. 
On kétszcresen boldog lehet ma rötis1.telendö 

úr! Boldog lehet, nemcsak ar krt. mert egy lélek
Il)'új púsztorúul fogadta ma, hanem boldog ~ehet 
azért is mor t ön egy auyának u fja. ts IlZ ede .. -
all~-úk ~apja ,,"n ma, mikor gyermekeik ajándé
kokat visznek édj:!snuyjuknuk. Olyan ajúlld!kol .. 
mint ön főtiszl,elelldő úr. _ uem sok III1YdllUk 
adott Ola a fia. El t.udom képzcini, hogy milyen 
boldog ti lelke, mikor lútja. hogy mint a virágok 
a kertben, úgy fotd ulll uk a fia felé II sz ívek, I~O' 
solyogva. NIlg)' boldogsúgubun nelU is tud must 
moudaui a szín~, csak azt hajtogatja, u szívek bulk 
ha ngján, boldogan; az éu fiam, lll. én num:., 

Kí \'áuom. a1. oroshúzi unititriu sok Icunyegy' 
házn nevében. hog,'- édesnn yjá nak e~, 11 mili, bO,I. 
dogs!iga. leg~'en eg~'ko l' főtisztelendő uruUl elell" 

, , 



• k ill II jutllluw, nkkor . mikor kö~.öttiil1k \'cg7.CU
oe . k ' ,.\ Jő mu nk/Un jutulmnkcllpcn lstolllle IcIke HI ~o -
dO':;-lIl1 mosol)'og önre (!tI cz~ mOI HUu.: [\.~ én fl/lill 
- IIZ én jó fiumI I ston áldju mcg koztunk é letét. o. 
iimen. 

Erdély élete 1918 65,én. 
Lapunk mult s~.úmír hnll .Q T. Jl!a iláth I', kat. pii s

pök ellllinytll alkulmlivol ,.Harom 1Jiis'j)ük emlél,~~
zete" címon Fcrellcz J ó;t,sor szerkcsztőll k megom lu
kcwtt arról nz együttmullk,í1kodilsról, ameh- 1918 
ŐSWu jött lótre M. nkkori erdélyi cgrhil:.w~ze •. ö.k 
kÖ7.ött. A " Reformál'll s Elet" egy ik legutóbbi $za
mIIban dr. llavu$z László PÜSllŐk ír lllcgemléh:c
zést Mnilillh püspökről. s !luuak befejező soraiban 
uz nlúbbinknt írja: 

,.Mikor az összeomhí s után fl romÍlnok átvotték 
nl'. impériumot Erdélybon, Mailátll Gus~.táv ~eg
jeleut n I'eformátus püspöknól, Nagy KnroJYllal fl 

ycle együtt ídmentck lIZ öreg unitlirillS püspökböz. 
Fercllcz Józsefhez. Ott mondta 1\fnih', th püspök 
ezekel a ne\'ezetes sza "akat: "Hn eddig néha 
'Szemben (lilolhlnk, megengedhettük magunknak 
ezt II csúurn fényüzósL Ezentúl azonball egyiitt 
kell melletelnüuk. E nuek külső jelóiil köszöntsük 
egymást testvéri ölelófolsel, szólítsuk egy mást test
vérekhez illő módon. Minden köújs üg~Tben egy
séges lilláspontot foglaljunk e l s legyünk rajta. 
hogy a~. erdély i mag~-arsúg soha meg ue oszolj ou." 

A "Marmar ErfcsU(l" n reformli t us és evungé
likus cgylHízak félhivalnlos kőnyomntosll. - szer 
kesztője: Farkas Sándor - ápr. 2i-i szamliban 
" ProteslUlls es romai kat.olikus PÜSIJökök együU 
1918·bml. Amikor womloHak a felekezeti. harcok 
1'ólaszfalai" c. közli azt a~. értékes dokumentumot, 
melyct n nég~> erdélyi mngynr egyház püspökc 
1918 novemberében hitet tett a felekezeti egyiitt
múködés szelleméér t. A kortörténeti jelentöségű 
irasl. mely ma is sokaknak ok uilis{lrn szolgálhat· 
na. az alábbiakhan kÖ1.öljiik: 

"Drúga hnzállk ezeróves történelmének emez 
igcn nehéz napjaiban s~.oretettel és bizalommal 
fordulunk hozzátok. Il mi híveinkhez és test"é
reinkhez s veletek együtt a hazarész minden hű 
fiáho~" bürmely vallásh07 .. vagy uemzethez tartoz
zék. re mÓlvón. hogy s~.avllnkat ol~-nu figrelemmel 
hallgatjátok. amily ö!l~.inlo és irántntok buzg6 in
dulalb6l fakuduak a~.ok. 

loIiudonekelöH hitet teszünk arról. hogy bár
mily nohéz napokat éljünk is és bármily sür"ü köd 
borítsa is a jöveudőt: mi bízunk I stenben, aki 
erős kurjával eddig még minden megpróhililatá
son átsegftett 11 a kinek lleUl fogyatkozott meg som 
az ereje, scm az irÍlntUllk "a16 irgalma. Tck inte. 
tünket Ile II maguuk, hnllem a kö~.össég érdekeire 
8zegez~.ük és ue feledkezzünk meg Szent Pál apos
t~l sznvúról: "A szerotot hosszútürő; lIem irígyke
dIk, 110m kérkedik, lIem cselekszik éktelenül és nom 
kcrc!\i 1\ mngll llas~,n{l\.'· 

Kériink loyúbbá titeket arrn. hogy ezt a sze-

r!'l clel IIC korlátoz.ul/ok I'allds, !f'I('/,:(':C' . 1111el l' 
'COIlY 1lC II/zcliséfl haMr(,; !,'ö: é, Uj v i\ltgunknt ~II;' . 
siik l'Í! II lego::röscbb fuu tl llmcnfum rn: 1/ !,'ö /csö" iilt 
megértés és C!/}JlI/.lÍs mfJobcesiifésCtlck tfl/uj) : af(jm. 
Intiiuk il7.ért t iteket, fllyúnkfiail , hog» szIill jék 
mcg (I. rém biz(lll/latl(lIIluJtlds. kj('siIlY(,If!'~edés . IJ r
zékellJlkcdéit és ideycnkctlés ; közeledjetek cg» l1) íl'J
hoz testvér i szívvel. mill t a kik fi. kö7.1ii'l 11 7.oI1\'C(\ (" 

sok rettentő l{lIlgjniuól Illegtisztull lólckk cl. cg~'
más irán t kie ll geszlelőd"e kerültek ki. li' elcjtsiik 
el, ami \'a lnha elválnsztott_ FogjolI üln'bo mink<ll 
az istenfiúság és a tiszta emberi eszmén)- h6ditó 
erejo és ta llt.ljuk meg egymást nl. örük igazságok 
fényköl·óbcn. 

TÖrféJlel.m.Üllkhőz és ncmzeti m.i volt !tllhlloz. 
M agya l'ol'szdg czereves birtoJuíllo1U(;nydltoz huM
li!1 hivek maradunk. Ezer év s~.oD\·edései vel és d i
csőségével. hllrcaival és ulkotásaivnl mutnttu.k meg 
a világunk erőnket és nugyrnhi vll lotlsftguukat. I;.. 
teu és emborek olött megállva, S7,íviillk Ittyai s~.o
l'etetébe n és lelkünk hő imúdsúgúuull miudn~~iJjIL
tokat kiilönbség nélkül hordozva. r emélünk és vá
runk. Kolozsvár, 1918. Ilo\'ember 15-ón. Gr. Mfli/(i,,, 
Gusztáv s. k. róm. kat. !>iiSt1ök. NarnI Károl y s. k. 
r.ef. püspök. dr. T eia scII :Fl'igyes cv. piis t1ük lllCg ' 

bíwsáh6l, [Orcl/hlopf GU S7.tÚv s. k .. vill'osi l elkés7~ 
F er encz Józse f s. k., lInit. püspök.;· 

• 
SZERETETMUNKA 

Magyarkúti gyermeknyaraltatásunk. 
I sten segitségével lly{t r; gyol'llIekllyaraltnt ú· 

s unk idöbooS~.túsát 117. nláhbiakbull köúiljük. Az 
első híbor június hó li·ón indul. kis fiúkk nl c>: 
leáuyokkul (12 éven nluliuk) és jú lius G-Íln lór 
\' issza. A mílsodik túbOI'bun nagyobb fiúk július 8. 

• 
és július 2i .. a nagyobb IO::lÍ llyok pedig július :!!l. 
és augusztus 17. kö~.ött túbo rozlluk. 

Vidéki és közópiskoJ{ls gyermekeket ll. két 
utóbbi túbOl'ba várunk. 

Mi nde n púlyázó fl, lolkószek nél kn.phntó kórést 
kitöltve legkésőbb mnjus hó 25- ig udja be u Ici · 
készi hivatniokban. II vidéki lelkés~.okot pedig urrll 
kérjük. hog~- május hó 30·ig a jelenlkezettek ívei t 
küldjék fcl Budapestre, mCl't június 3-nn d. u. tH\" 
tandó ól'Ickezletünköu töltjiik be n rcudclke1.ésrc 
úlló hel yeket. 

A7. ide i esztendő nehéz terheket ró J·c/mk. n dn í
gaság, mcgdrúgult é let és beszcncsi ne hézs05gek 
ellenére gyormekeink Il~'arultutils{lrll a leguugyohh 
g ondot fordH-jllk. K ériink azonbull mi núe nkit. 
hogy pónzbe li vagy természetbeni ndOIUÚllylÍvlI1 
támogassu Ilyaralllsi akciólIkul. Vi,lók i hí\'oillk 
torrnészethoui adomúnyú t II v idéki lelkészek szín.'· 
sen öSS7Álg~- íijtik és tO\'{lbbitjilk. . 

A buduJlcsti természetbeni - lílh-lt r - adllll1a · 
nyok bílll.dÚsilra talúu II logalknl mnsnbb i ,lvIJ~ll t 
júniu!'! 2. amikor II gYCI' lne kek Ó\7.ilró j" l cnll" l.· 

leletre jönuek j);;sze. 
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HíREK 
IJR. OIDIÖSS Y G" UL,/\ tik'· 

IJresbiterliu k erdelll ci.t ulHln 
lIIu lt ~za "Hib ll n a kort:lr!' lIIegl!u 
lolt sZ:l\':dVll l IIIcltattll, Uj ~:I,ri 
Llis ltló. ö ntud atos 1I11 1t:i rIU!I bu SZ
keséggel jegyez~ük. fel . hogy Ur
mü.~sy G.n llu bab ':uI.k III!,St rel
bo ntoU vcgrendcletebc u 18 mel!
emlékezett :iz Ilnitúriusokról is cs 
kettőezer Ilengős hn gyollllín yá t lll'. 
e.IO'blíz/';Üzség p:es l~ i tériUlll n IÍlt~1 
meg bnt:írozll ndo eelrn hllg'y omn
nvoztn. Nemt>s lelkének S7.CIJ bi
zonys:i,&:tl ez a tett, " !e)y I ~ ind ell
IU! I szebben, bizon ysugtevuen he
szcl ignzi u uitli r iussag:i ró l. 

P HES IJI'I'EUI KON FEREN-
CJ Al ' rendezünk i\ la gyu r k i,t on 
,n:i jus 23-á n, A kon rerellcin g e
ri ncet •• uz uni tii r ius p resb iter h i
vnllísa cs kötelesség ei" g ondolnt. 
kür megbeszélése a lkotjn. Az is
tent i/lzhilete ll : Szellt.-lviÍ nyi S ÚII
dor, eJöud :ísába n pedig dr. Cs iki 
Gábor lelkész szolgá ln ak. - J e· 
hlDtkezn i II k iküldött vulaszlllVc
lezölnll fel haszn :i.hisáva l, valJY tc' 
lefono n lehet m:i. jus 20-ig. K tísiib· 
bl j elentkezöknek esetleg ne m tu
dU Dk a u töbusz férőh e lyet bizto· 
sítan i. 

R ,l DI ó k üzvetiti is tentisztele
tü nket II Koh li r y .uteai te ml}lom
bó l jim. 30·ún, d. e. 9 Örakor. S zol
gü l: dr. Cs ik i Glibor missziói 
lelkész. 

NY,lRON jÚl!ins 15. és szepl 
15. köz/i t t kőzgyúlési lJ a tároza t 
a lnpjú n It Kohá r y-utcai t emplom· 
Inlll csa k d. e. 9 örakor t a rtunk is· 
tentiszteleteL 

LAPUNK OLVASÓI TóL szc
retettel kérjük a z előfizetés i di
jakat. Az UlliLi rius f.: r tesi t ö, h a 
egyelüre csökkentett tarta lom· 
IllU l, de a nyar folyamán is meg· 
jeienik. ' 

l\ onfi r lluiciÓ. ÁldOZÓcsütörtökön 
' ~.o ifju kÖlln yckig meg ható SZÓl} 

up1!-ep .kel'etében koul'i1'lllá ll az 
\ J l1 l hlTlu~ .Miss z.ióház templ om á 
bUII_ Az IfJa kat a uevezetes a lka
l o ~n ra tlr . . ~8i ki Gábor lelké.!!z ké
~.zl lctte e,lo, ő a dta nek ik a7, e lső 
~lr \' lIcsorat. s (útta el öket eg y 
~ I~~re .szólo lelk i iltru\'alóvuL A z 
I f.J n, h,I\'eket Józan ~fiklös pÜIIPök i 
vlku r lll" .s7.eretettel fo ga dtu he 1\ 

b~dul lest.. gyülekezetbe. Kaá li 
t\ag y Be.la '! t~' ÍI.nk fill _ a domúnyÍl
b?' ~ o.l~ f lrlnaC IÓ I cmlek\H minde
m k If JU e~y szép ki s lli bliát ka -
1)Ot! . t~ )\ IU·\'llcl!or ai ken yeret és 
bOI·1 _ 8ehesty éB 1st vii II éli neje 
uuolllun yo)\ tn k, 

A l) ii !l kii~di ün uellek Ill kul má 
ból II I\. eha.r y-ulea i temp lomba u 
: ~ kell yc,rc,t J ÓZW t },l iklósné, II bo ri 
I fi l ) :\hh ul y vendég lős hív Unk 
a~lom{lllYOzt tl. az Ur asztulÜra. 
:\:('UU!ij bu~.gósil guk Ij ;t;OlgÜ!jOll 
péld !uldluml mil sok szú m{lru . 

u. ,. 

Is ko la i évzá ró is te n t isztelotün_ 
kot jt'llIi u!O 2-ÍlII d. c. 9 órnkor ta r t 
j uk K ohin y-utcn i tem lJlomu uk· 
bUli. Szolg úl: Szollf -I vli"yi Sim 
dor. ,,\)o; iSlcn l"iWf.telelet k övctöen 
Ó"z[. ró ü nnopóh'. s c llllc k kereté
be ll k io;;'801. \lk II j ut lllo mkön y\'c
h l. 

A z óvz;író vnlhiliviz"gii.kllt llZ 
cgy(!S csoportok bUll mú ju" 27 .~ 
jlmius 1. Ilunjui n tart,iuk II ki kiil
döl t \'i~,9gub i ztosok jc lc nl ótóbcn, 
A In nuJók (l vull á !<viz"g'lín é~ éY· 
záró istcllti!izte lctclI megjelenni 
kötelesek. 

Eg~etemi 18te nUII-,;telete ln k 80-
rozu t.ab~!1 ú\lrili8bnn fJnrtt,k Oh a 
"óo lgar~l n l\ilkóllz. II mújusi be7;j 
r II ,. e r C IlCZ .JÓ7."cr lelkész 87.01 -
gúHak . A srAl relet \,ondégséget 
IlJaJusbnll J6zm~ Miklósnc teri
~ette ~ meg jdeutek llek_ Al'; eddigi 
Is tentIszte le tek inint megfe le lő 
érdeklő~l ést mutatott ria lalsú
f::'y ~l.~, . \klgyh.Og). azok sor01.ulút a 
,IU\ ? IS 0 111 1 évhell i ll t' elytntJ,i 
f og JU k. 

.Á.lli ta t,na llOknt b, .. tottunk kő-
1;ePl.s~o l :l~ ,fi a lllh,flgu nk l·é~1kre 
II I?n h s 2--" cs ~G. nap ju in H Ko
h<l~?': ,-! ~eni ~~,IlI I I I Ol!l.hlln; II meg 
be:o>r.,ele"ek k?7,ponlJuuUIl az imá(l
kozas kérdése állott . Az egyes 
csopor tok e lölt IJflrobull Tsh -ún 
Kereki Gúbor, Pel/lŐ lsl\-ún' 
Szent-hállll i S á ndor lelk ész prc: 
dikáH ak . 

A g:~'erm eki stellti8zte letl C\'i,;IÍ-
1'6ka1 II kikiildött bi1.tosok jelen
hi tébeu má j us 19-6n. Yusú r ll fl p d. 
e. lIu'tjuk. H úli,s kös ... .öllctiink 
mi utlnzoknak II v ilit"i lestyé
rc iukllc k. akik ll7. ev loly a mÍl n a 
k ics in yek gondju t szí viikö ll hor
dozYu a g ye l'Illckist (Hlti fnle lct i 
(l!!Opol· tok ut. vczctték. Ts telt úld ju 
és j utll lmuzzu meg ülLtuda los uni - • ____________ V~ID~É~K 
tú ri us munká ss<lgu kért. 

Az é r ettségi r e készülj, t a nulók 
vull ilsviz.so<<lját á pr. 30-á n tar tol
tuk II Kohá r y-u. templomba n. F ü
löp Margi t. Lorá n d Já nos, Máté 
László. v. Ny ir ed y S7.nbolcs, R ú
I,óczy E\'u, Rónai Múr ia ta n u ló
ka t Józan Miklós p üspöki " iká 
ri us bocsátotta ú t ra szép gondo
latokkal. 

"Heltai Gáspár bibliakör" egy 
óv j nHlIlká ssÍlga ut ún be7.úróu l 
m á jus 2-á n a Kohá r y -u, lellll)lo
muukban mií soros estet ta r tott. 
Az. un itárius himn usz eueke utáu 
.J Ó)\1l 1l J\li klós p üs pöki , ' ikári us. a 
kőI' d ísze l nőke mondott imilt. Di
mén y Mózes a kör el nöke meg 
u y itó heszédében is mertette a kö r 
történetét, célj á t é;; megemléke
zett a kö r al a p ítójúról. dr. h á n 
J~úszI6ró l , dT. A sztalos ],J iklós 
H eltai Gáspár hatalmas ala k ját 
varázsolta elénk, előlldá sú ba n, 
mi n t korá nak szelle m i té r(lIl sok
old a lú és k ivál ó eg yéni ségét. 
HeBcz Ilus hcgcdűművés7.llö Ri
va ldi Bach- P ochou nA ndate"-ját 
a dta elő heged ű n B a rzó (~ i v ius 01'
gonukísé rete me llett. Bi b lia ma
g yarázat ába n a tem p lom i iműd-
k oziisr ól besr.élt S r.en t-I vÁ lI y i 
Sillldor lelkész. _ Anyugfa lvi 
Heg yi Istvá n, a PeLő fi '1'ú r saság 
t i tkára egy székely nyelvjÍl rÍls
bun írt ba lld ájiit li egy Erdély ró l 
szóló ódűjá t adtn elő. Dime ny 
M Ó7-CS elnök z!Ír SZHvll ntűll a 
H im n usz éneke fejezte be a j ól 
~dkorült es let. mel yen Ul'. össze
g y ült közönség II templomot tel
jescll megtöltötte . U tŰll1l szép szá
lil l! résztvevővel túr sllsva esora 
vol l Ul'. A lkotmány vendéglőben . 

A Brassai Egyesület má j us hó 
"égére terveze tt ,,/Jalázs F eTetlC 
emlék ihmepél llét" k özbejött a ka
dÍl lyok mialt szeptemberre halasz
loll u. 

A gyermek ll y a rn lt a t:i.s részé re 
szá nt adomá nyokat helybell és 
vidéken a lelkésú h ivutalokba 
kér jük leudlli. Lek\'Ílrt. zs í rt, lisz
te l, tojást, pal)rikil t, száraz hih-e
b-eseket kÖszöllet.lel és szeretet
tel fogadu nk. 

Dr. Kara nHi n Ferenc tör vény 
széki jeg yzö és H egedüs i\1ftria 
Szeg eden május 13-á n hil1Alsságot 
k ötöttek . lJiró Lajos lelkész kérl e 
Isten ál dásá t húwssílgu kr a . Sze
retettel üdvözöljük. 

Az esp eresi vizsg:i. löszék májns 
19-illl HÓdmező vcísárh elye ll, ju
nius 2-il n lJudapeli fel! tartja meg 
a szokÍl sos Vi7.sg fllalot. 

Az Unitárius :\Iissziöház diák
ott h onában az 1940- U. iskolui 
év r e néh{lOY' ür es hely \-an, mely
r e e l sősorban elsőéves egyetemi és 
fő i s k olai ulliüír ius hallg atöka t 
vesz fcL u diá kott hon in t éző b i
zoltsúg a . A pid yá w li kérvények 
l egkéső bb ] 940. j unius hó lá-ig be
ada ndók IX .. Bőgyes Eudre-u_ ;l, 
sz. alatt . Az o tthonba kizá rólag 
beira tkozott cg )'etemi és főiskola i 
hallgatóka t veszün k fel. 

Miskolcon milj us 26-án d_ e 11 
óra kor az evangélik us templo~ 
b81l ún-aesoraosztáSslll egybeko
tölt iste nt iszteletet tar t dr. fJs)ki 
Gábor Icikész- .Ezl megeloweu 
unitár ius növendékei nk .val lá s: 
v izsg a jút t il rU uk meg, akIke t a z 
év fol yamilll NorlY ..oé~á.~é, sz. 
Szén Er1..sébet tllu /lrllo IHvu nk ta
n Hott. . 

A KOllrerelleiág Tábo~. nyá.n 
kon fere nciujá t p(i nkősu ~nn~lle l,1 
ta rtotlll Magrnrk~ltO Il. SZ~IJsznmu 
érdeklődő sllr cg Jcle.n létebeu. -:
S zombaton délul á n zllszlófe(vonus 
után F erencz J Ó7.sef mondo!! 
megn yi tó!. Az iigy rcnd eJroga du-



"II ulúrI II tllllOr tngjn; megn'duslI
loui.k lill új ,'C7.ctó"ógcl: "il/lgi 
ChlÖk lelt: dr. SZIIb6 lst"Íln 
presbiter: éA'l'hil ~.i e lnök: Szon/
lt-ólIHi SAndor, póuztúros: Ujvúri 
Llíszló. jCgF.,ő: Nadler Alice. el
l enőr: Imreh D énes. A U.bor Ing
jui Uj"círi LllS7.lót tis7.lolcli tag
gá nílu!'l\tolhík. Az is tenti!lz1cle
teket. OISÓnlll'jiln Ilrvllcso rll oszl{IS
sal CgylH!kllpcsolni: Szetll- l vd".1}i 
Sándor lurlotht. Az elólU16:sok
bnn: vi/éz NyiredJJ GéWné. Gvid6 
Béln l)tcsbitcr és U ;vár; LltS1;ló 
ébresztgették n gOlldolntokat. A 
konrcrcnciús túbor OluukttjiLullk 
ismertetésére jÖ\' Ö sz{IJllunklmo 
még Yiss~..alériillk. 

A hód lllezöv il!~lÍ rhe l )' i egyhá.,,
községben ebbeli uz é\' bcn 15 nö
vendék kOllfirmúll, IIkik jUllUúr 
ótn vasúrnaponként készti1tek 1I~ 
ünnepélyes konfil'nlÓCiól' lL. Ahlo-
1.óesütörtökön H szülök és hivek 
jűloulétében folyt Ic. il felvirágo-
1.0tt tenwlombHll nl'. ünnepélyes 
lJit"nl1ús. hluksu Er~sébct mon
doHa n~ ÚI'VHCSOru előtti és Kele
men Miklós flZ úl'\'!ICsora utáni 
imÍII .. Mindcn konfinnfiló egy új
tcstJlmeutulllot klIpott c ml ékül 
dr. Ormos PitI főorvos. egyhitzi 
goudnok ajánd ékából. A telllplo
mi ünncpél y után a konfirmáltak 
szüleikkel II lc1kcszi lnkásba \'0-
lIultnk. IIhol süteménuycJ cs múl-
1111szörppel ycndégelték meg őket. 
Az egTházközscg részér51 dr. Or
mos Pál gondnok szívből jövö 
beszéddel köszöntötte nl'. új bh'ö
ket. 

- va
esnlád

emléke-

ugynn-

, 

közgytilést 
i"~"~; adMizetö hí· 

meghívj\lk. 
Budanest. 1940. május 15. 

J ózan Mi/..t6s s. k. 
lelkós7.-elnök. 

dr. Kozllla JeJlQ S. /.. .• 
gondnok. 

T,cí:ffJISO rozof: 1. I stentisztelet: 
_ I pre(hkál Bartók Gél..'l llolgárdii 

lelkész. mint esperes heh'ettes. 2. 
McgnY itó! mond: ,·itóz dr. K oz
mn G~förgT. felüg~·elő·golldnok. 
3. Az esperesi v i7_"gúlószók kérdé
sei ős megfillllpítÍl sll i. 4. K ölcsö· 
nös üdvözlések. 5. Esetleges in 
ditvlÍnyok. 

fol ya má n 
Sándor .,';;;"0" 
Teréz r. 
áprili s 4"'~!" 

re-
9·én szol

repüló
balált 

eg~'kori 
lelkész 

HIVATALOS RÉSZ 
147- 1940. Sz. 

MEGHIVO. 
Igazua,tó To-

4-én (kod
a tenll110mbllU 

éVlIegyedi rCII,des ülési 
tu rt. melyre 11. TlIntÍes tllgjnit sze
retettel megbh' juk. 

Budapest. 1940. május 15. 
J ózan Miklós s. k. 
püspöki ,-ikárius. 

dr. Mik6 Ferc'lC B. k. 
f őgon dnok -bel yettes. 

214-]940. sz. 
MEGfIIVO. 

A budapcsti 1/1!ifárill.~ ctJuluíz
!.iizséU Kcbli Tllnúcsa 1940. 'jtínius 
lJ -éli (kedden) d. u. 6 ón. kor a 
templomban 

éVlIeuycdi rel/(fps ülési 
!nrt. melyre II TuntÍes tllgjait S1.e· 
rotottel meghívjuk. 

Bu dupest. 1940. mtÍjus 15. 

Józan AW:lós s. ".. 
lelkész-elnök. 

dr. [(OZIlIO. JClIő 8. k. 
gondnok. 
l . 

bizottsúg: júrlius 
6. _ G1I1.dIlSilgi 

;{." i., I D. (hétfö) d. n. 

u. e. X IX. á. 
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/ t ntlszte/e/l sorrend 1940. június hóban. sa 
H o L 11II.'f lk I lIety I ...... D 6,.lIu 

e.01tfJ&00' v.pl 

I I- I A) T emplomokblln : 
1/ Koháry-utca 4. .., 2, 9 d. e. 9. Sl.ent~lyállyl S. " ~ 116.23 . • Józan MiklÓS 

• R 30 • • dr. Csiki Gábor 
• • 2 d .e. 11 Bartók Géza 
• • Barabas Islvan 9 • • • -

JI, 1i1lU hir .... t IIJs$llíUlI 2,9,30 d. e. 10 Ferencz József 

(Rákos. utca) 16,23 • • dr. Csiki Gábor 

HJ Körzeu:kben: 
2 d.u.4. Ferencz József X., ,,"hiv.- telep. Pltl.lldh ,. • o dr. Csiki Gábor 

• o • 
c) peslkörnytken.: 

Ferencz József Magyarkút •..•.... 23,30 d. u. 4 

Pests:r:entlörinc 2,9, 16 d.eJI Pethő ISlván 

Unitarius templom .. 23,30 Pethö István • o ' 

D) Vldtken: 
Debrecen 

dr. Csiki Gábor uni l árju~ templom .. 2 de. IO 
Dunapataj 2,9, 16 .e.l',h.1 Kereki Gábor 
unitarius templom .. 2J,30 Kereki aAbor - . 

Kecskemét 
evang. templom .... 9 - d. e. II dr. Csiki Gabor 

Koháry.utcai templomunkban június 
hó l 5-től csak délelőtt 9 órakor tartunk 
istentiszteletet. 

Hősök n8!ljar ól megemlékezünk összes temp· 

lomaiukhllll mújus 26·ú n. vusárnap délelőtt. 

JanQS Zsi g mond eserkcsZCSal)atunk május 19-
cn d. e. II órakor II Koháry-utcai templomban 
\.:serl,észll vlltó iill nepsQgcl rendez, Prédiká l Pethő 

Ist.n'lIl lelkész. It cser készeket befogadja; J ózan 
?l liklós püs l,öki vikár ius. 

A Misszió Ház te llllllomába n május 26·án, II 
Hősök \'a8Íll'llIlpjú n J óza n Miklós l)üspöki viká-
rius Il rÓdikál. \ 

-
UNITÁRI U S ÉRTESfTÖ 

~estsze~ltlőrlnc~n Pet~ő lstvím lelkész elfog. 
l a.lts~lgll nlJ!lt.~ máJUS 19·e u Szeut·1vúllyi Sándor 
"egzl II szo!glllntot. Máju8 26·án d, c. tartják a 
tcmplombnu II gyer mekek vtl l lúsüllnepél~'ét. Az 
istentiszte letet követően pedig II Presbitérium ülé
suik. 

Az Unil8.rlus élet munklisal e, évkönY\'et szét
küldöttük az Unihirius Értesítő előfizetŐiuek. Tisz
teletlel kérjük lapunk o!\'usóit, hogy rogndják sze
r e tettel ezt u hiterösítő munkát es küldjék meg 
érte II kórt szerény 50 nIIert. ami II költsegek re.· 
dezesere szükséges, - Ujvári László. az Trutmisz. 
szió vezetJje, 

~S IRATMISSIIÖ 
V ., KOHÁRY-U. 4. I. E. 8. 
nyitTa keddcn (I. e. Ht - l , csUtUrtlJklln délutáu 
i - G és ,'usi\rnnp ,lélelött. 10 - '/.1 órl\k ktizött. 

Imll.és énekesköny
vek, taukUnyvek. 

Páké János 
szobafestö és mázolómester 
munkát vállal 

V., Kohary-u. 4. - T.: /I O-671 

ÜVEOés 
porce//án szaküz/el 
Bp, I~ .• Párisi-u, 2. (Váci-u_ sarok) 
T: 384-289, MÁTÉ ZOLTÁN 

OR SY ES EOR ' H 
Férfi és · női szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk. Esőkabátok, Szőnyegár úk. 
IV., Pettifl Sándor-u. 3. az udvarban. 

Utanaküldés kizarval 
Felel6. uerkea:r:t6 éa k lad6; Ferencz József Uj elm: 

T6.rsszerkeazt6: S:r:ent.lványl Sándor ' 

Szerkeszt6ség és k lad6hlvatal; 
BUdapest, V ., Koh6.ry-utca 4. Telefon 117-529. 

Megjelenik minde n h ó 15.én. 
EI6fize thi dij egy évre 4'- P. 

A. Iap lulajdonosa . , Budapesti Unitárius EgyházkOzség 

A l_p e lfogad •• _ el6f1zetésre k 6 t e lez. 

NyomaIott Máté Ern6 kOnyvnyomdájában, Budapest, VIII ., József-utca 61. _ Telefon: 1-392-59, 

, 
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