
ALADITOTTA:J ZAN MI 

Protestáns nCllpok. 
Alig 7.lljlottak Ic a róma i katolikusok cucha

ristikus lIagygyü]é.scllek mozgalmas napjai, Bu
dapest közönsége újabb nagy vnllÍLsos lDcgmozdu
lúsra kCi'úilődik: II protestlÍns 1H1\Jokra. Illő, hogy 
mi. unitáriu$ok végre \'j;',sgilljuk meg II kérdést 
lI yiltml: resztvchet,ünk-e mi teljes lélekkel ezeken 
II Pl'OtOSt1l118 napokon. Kétségtelen, hogy erre II 
kónlósl'c lúlJCt!JG nem-me) is felelni. Lehet.ne pedig 
aZ(lI't, mert egyrészt Pl'otestílllS tCfikércillk l'ősze
ről kÖ7,yche, VHgy közvetlenül mindegyre hang
zik el O]YUll Ilyilatkoznt. moLr szeretne minket 
kitudni fL protestánsok közül. - mnsl'észt viszont 
fL m i köre in kben is hangzot.t. el máz' olyan nCr.et.. 
hogy mi magunk sem tudjuk magu nkat protes
túnsoknak. Igaz. hogy az írásban csupán eg~'sz.cr 
elha ngzott eme nézet érvelése szerint 117. Ullitiiriu
sok llz<:rt nem protestúllsok, mert a protestillús 

.Iagu(\ú st s tehát negati\'umot jelent. míg az uni
tárit.mus lényego nem a tagadíls. hnnem az ép ítő 
Úl1ítÚ.s. Ezt az él'velóst pedig milH!en J)l'otesbins
sal egriilt mi is larthatatlalluak "elnök, hiszclL 
Hem villik rombolóvá .\7. a1. épí tész scm, aki lllUll
kúja elvég'léséórt maga vídlal felelősséget és til
takozik minden külső gyámkodíls cllen. Mert II 

protcstúntizlllns lónyege csupán enny i: tilt. .... ,ko
zunk n le lkiismeret szalmdsúgút vallúsos té
ren ért lIlinden Illerén ~' l el ellen. Ezt tették 
azon 1\ törtimeimi speieri orszilggyülésen is .1529-
heli II lulhcrúnilS rendek. f; ez.t t(lt;sziik n.zóta mind
nyú.jan, akik ft7.t valljuk, hogy vullAsos kérdések
ben mindenkiuek H maga lelkiismo l'ctéJ'e koll hall
gatnia, mely fölött földi hatalom nom, egyedli l 
csak l sten lehet bíró. Az alapelvet tekintve tehát 
mi, unitúri\lsok. igenis protestimsok vagyunk. ;; 
ha lrMlrimrségiink nem tiltunú, n~'ugodt;'ll\ moml
Imtnők: mil,lden protestánsok kÜ7.ölt mi vagyunk 

Budapest 1941 október hó 

cl legprotestilllsabbak, mert egyetlen más feleke
zet som hozott annyi áldozatot, lmilnthat fel any
nyi \'értauut a lelkiismereti szabadság védehne· 
zósélJe n, mint mi. 

Ami II történelmi protestúnsi'úgot illeti, súgo
n'ulll "eU tört.Ónelmi Pl'otf'stii nflnak csa k az eva!l
gélikursok yolnánnk nevezhetők, mer t az emJCke
zetes speieri országgyiil6sen csak ök voltnk jelen. 
Viszont il világ mindcll orszúgúbnn pl'otestáJ1Sok
Iluk nevezik magukat mill<1azok li keresztónyek. 
akik va ll{l sukat nem külsö tekintélyre (pÍlpa, hie
I'archia) hanem a lelkiismeret sZ<1bads..-'lgúra ópi
tik fel. Ha tehitt pl. református testvéreink pro
lestúnsnuk tartjÍlk magukat ebben az utóbbi érte
lemben, úgy mi is joggal tarthaOuk magunkat 
ullnnk. fm. azonban csak azt a szempontot néznök, 
hogy ki volt jelen a névadó speieri orszúggyűlé
sen. lígr sem mi. sem ők l1em lennénk protestán
soknak neve1,hetök . 

K étségte len azonban, hogya pl'otestánS!Híg fo
gulmn magáb:m fogJnUa azokat az egyháí'.nkat és 
hitfOl'mitknt is, amelyek az em litett országgyűlés 
utún kelelke1.tek s így ott jelen nem lehettek. 

Mi unitáriusok tehílt lényegileg is, történel
mileg is I))'otestánsok nk lartbatj uk magunkat tel
jes jogga l. Minket ft prolestimssiig köréból kiuír
ni senkinek· sincs jog'l.!-

r~egrel.iebb arról lehetne beszólni, hogya ma
gYl.l.l·oN>1.úgi viszonyok között legerősebb két pro
lcslliw,; cgyh(t~ az evangélikus és a református, 
bevon -e minket uzokba It Illegmoí' .. duhísok>ba, mne
lyekben . a Pl'otestúnssúg a vilúg előtt Ösgzeturto
zúsát dokumentálja. Igy pl. ti Pl'ot(lt;tillls Nal>ok 
rendezésébe es műsorába felvesz.nek-e minket. 
vllgy sem. Ez a kérdés régóta eldöntött kérdés, 
amennyiben ügy il P rotestÍlns Napok, mint álla-
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l.... :l Bethlen GÜUM Szövetség llZ unihiriu so-
,1..,(l1l , • • l t"k 

k 
'

z ut óbbi C\'ckuell mill t!lg le ''o t e - mcgmoz
II II l d"" 

du1:1~l1ik progr'andliun. A most rncgrOIl( ezen o 
P rOleS/Ú us Napok lIlíisoníbun, is he.h~ct ~.al~ K o
Juir~'-utCfli iS1Cllti;;ztc!ctiillk C8 II }'lIiss~IOhazblln 

'

" rttludó rcformlíc. iói cmlók-üJllICpóIYllnk. Ha ., • r "l 
k • l" ' k i!' ol,"lII _ 60k..o;zor vezeto - ro orIlUL us :l,,{« .' . 

és O\'/Il1b"Ólikus sr.eméb·iscgek, lI~ik alkalmi ,mcg
lIyila lkor.:ísllik'ball fiokszor c;;ak kdl:lgYllak •. ~n.l.1skol· 
ilyiltnn k i i" tnglldllak II protestulIsok kozul, ez 
ilii ö dolguk s legfeljebb II kö\'ctkczeUcnsógcn cso-

,IÍll!cor,]wlunk. moly ;1 hi,'alulo>; és a ncmhi val l " 
"ll" lk····tl · '"' nos ti uspou to \ '\)zot alOllg. t \. 1111 rcsz(inkröl 
l " ""k ti l l t" - U7.L 11587.11 - - HZ C,IO' C Cll C IC o ITIIlg'alartú.s ar.. I 
h tl "k t t' ""l"" k" llugor. lj JU [1 1'0 cs ilUS mcggyOZO( estiu ct lS szi '. 
\'~l-lélok~cl ré~H~~ vc,;ziiuk ITI,indcu J).rol~shi.ns ü~r 
})artolt'l"n.ban. H I"zcn lJ szcmclyck mIndig m úlók es 
yid tozók. u" örökké\'alósugra csa k az esz.me tarthat 
szflmot, 'rökéll'tCt-"('gre pedig cgyediil a" Isten. Ve. 
gyiiuk luh részt teljes szív\'c1 és lélekkcl a~. idei 
PI'olcstillllj Nupokoll is mi. nnitál'ius l)role6túllSok. 

Szent-Jva nyi Sándor . 

• 

Gyors ütemben folynak a III. Országos Protestáns 
előkészítő munkálatai. 

Napok 

Az ŰU;ÚlgOS B ethlen Gábor Szövetség Sell1-
melweis-utcai sr.ék lllízidJIIIl lIlÚl' (\s/lknem t eljesen 
elké.s"iilt a )[L Orsdt.u-os P rolcstúns NSlJlok 11llpi 
l'clldje. A Szövetsé/! HZ idén 1\ Pl'ote.stiillS NIIPol,ut 
szm'é!ínrebb keretc k l,ö"ött óll1dtotla llIcgfClHlcz
ni. IIZOllbulI úg~' II Pl'otestún,; llSlg-yközőuség, min t 
II ki i l önbö"ő cg~thÍlzi &! \'ilúgi S"cl'w'zclck olrall 
ól'iíL<;i énlc.klód ús t éf.: 'clkcsedést tanusítottak, 
hogy 11 P rotestáns NII])ok az idén is im pozílll" 
móreteht öltenpk. Ez az impoz<Íuf'!'lig - a prote"
talltizllllls ~zelleméhez hh'cn - tel'mészelűi'cn nem 
kiil só;;égekben, h nnem lIPIl"ö~égckben llyil'-ÚllUI 
meg. Októbl'r yégén n ;;;zólrÍ)z'<lI minden il'línyából 
Buc\a ped l'o g;yüI4' k('1.ö pl'Ol<,slíms IlIlg-yközÖll;;Ó.!t 
lclki igéll~'(l it l('gml'",,"zl'bbnH.'nőJ'1l kif'légítheli II 

k ülönbözó iinnepi ist entiszteleteken, konferencia· 

KO Il , hallg\'{H·sen~'ekpn. il'orJall lli üI1llCpl"égeken és 
e lő/HlílsokoH . A llla:;ytlr r:ídió is fokozottabb mér
tók ben kupc;;olbdik u" ii111H'péh ' rendjébe tö bb 
i-.;tcnti.<:;zlclet., úlöllflil'i és irodal mi est közvetílóilÓ
vel. Az (\]őlIdók és sze\'ep lők sora iban ott talitljuk 
a 1l1'0lestlÍn" élet mlg~'jait: ItllumfÓrfiakal. püspö
köket. Iclkószc ke1. íróknt. mih'észekct. 

A lll. Ol'sz:'lgos Pl'otcstÚll:' Napokra. ezúttal 
j" 50 "i'ltzl.llék(l;; yu<;uli kerh'ezménnrcl utilzhatnak 
II fővill'oo;bll II viMkiek. Kedvezmény II :\fFTR-Cll. 
II F11~\--cn ~o; az ('1;;r.illla<;ol{lsokmíl. Az 50 százalé
kos \"I.lslIti kcd\'f~zl1\éll~'1"O jogosító igilzolYilnyok 
il lelkészi hi\'a h,lokbllll, az ]BU~z fiókil'odúibnn, 
bizomIÍ nyo:.nilllí l. az il IlollHí s-pIIyj IIOllokhnn 
Hangra fiókillt.ézeteinél kaphalók. 

" es 1\ 

Józan Miklós búcsúzfafósa. 
Bensőséges iinncj /ség kel'cté\)ÚII búesúztatta el 

eg~' hÍlzközségiin k elJ;ő lel kés1.6t. .I ózon III i kióld, 
Itki 42 évi budIIPesti folzolgúlula alalt egészen ösz
szcfol'l'ott hh'oivel. Csaknem mindenki jelen volt 
e7-cn II kcd"es ünllcpsógen, bis1..011 Józan ~.íiklós 
IlZ egyhú",közsóg\)ell eltöltött négy évtized alatt 
fclej lhotctlcn iil kedves lelki vezetője lett apák nak 
és gyermekeknek egyarÍluL 

A rádió a lla l is közvetített istenl"isztelet en 
JÓMn püspök magass".:'l l'Uyalúsu bCtizédében v i sz
sZl\])i llantást tett edd igi szolgálal.a.ira, Megható 
SZllYakkn l köw/,Qnto meg I s tenllek II számára adott 
(' ~öt.,~nc.llycl ily sok éven át megáldotta, bogy egy
ha1,ko7.i<ego gyarapítására forditva a,,!. ma öröm
mel

h 

és megnyugvússal mondhatja el: minden le
hetot meglett egyhú,,"községe boldogulásáért. 

lstentis7.telet utan diszközgyü lüsen btÍ~súzw\t. 
ta ~l eg~-hlh.közscge. melye n megjelent R ómaI! 
lJálHI I k~lt.uszmilli .. zlor swmélyi képviseletében 
(/~, Be,.nalh GPz(t minisr.teri osr.tídyrönÖk. Szem!y 
I\~roly, poh:r:~I'IIlt:stc ,' kópvi6elelébcII dr, Sé/lj i A/a
d(~r főJe!:yzo, dr, n(l!foy S(l1l(lor és dr. 1(ot'uCS 
S(Jlldor C\'ungélikus IIÜSI.ökök, {fr. 1I(1 I) (l s;: L lÍsz/ó 

U. É, Xx. 10, 

reformátuS piispiik képdseletóben dr. B oér Elek 
ta lllicsel nük. 

A díszközgyíilésl'l1 d r. }{ozmn '/('II Ő eg yhúz
kör.ség·i gOHdnok Ut.Ylíllk1"ia meleg swvakkal vett 
búcsút piispökkó VI'tIllsztott. szel'elett le lkó.sz [ink
től, majd II Du na-'l' isrAllllenti egy házkör lIe\'ében 
dr. vitéz 1(oz/IIfI GyÖrfJ.l/ köri fcliigyeló gondnok 
atyÍlllkfia vett búes út. A sr,olgalÍl.rsak nC\'úbcn 
igen sr,ép beszéd kel'clébe]] ""zólt /1(lraúfÍs hl vál! 
espel'es-hc l ~· cttes. lelkész II IYÍlJ\ k fin, 

A díszkö~'~'J'iilé.sl'H mcgje lcuL \'ell dégck is ige]] 
meleg .w.nyakkal e ml ékcz tek meg .JÓZ(I//, lllik/ós 
püspQk budapesti szolgúlnluil'ól. különös lekin
tettel IIzok bírSlldalmi és egyh:ír,lál'sndnlmi vonat
kozltsaira. lJr. Sefyi A/fldár s~..ékesfÓ\'Ílrosi fő
jegyző kirejezte 111':011 rcmóllyél. hog~' blir Kolor .. <;

"úrra. hi.voúk .JÓWlI pii!;]lök. mégsem \'Pszítjiik cl 
égé.sz.on. hiszen i!'lmel't Ilngy ngilitilsl.l ul.'1pjúu kő
r[inkbpn ndó többszö/'ös megjele nósét /'cmólji ik. 
Igcn meleg sZlwakkal szólotLll hosszú é\'ek l)ill'út
súgúra lIivl\tkor.\"1\ dr. T(ovács StÍl/rlor c\'lIugé li 
kus p ü:.pök. mnjd az idöközbou szolgálattétel 
minU cltÍtvo~ott dr, nrdlolj Slilldo)" püspö k nevé
ben ll l'. K eke\t Allt/nis cvuugólikus lelkész köszőu-



Lőttll II tin'ozóL Dr. IJoér )tle',' lall1Í.cseinök ha
>;oulóall meleg ,,;zanlkkul tolmiK:601ta .dr. Ra V(l8Z 
LÚ8zló l'eforl1lúlu~ piispök ü1.cl/let6t. meglohh'u u7.t 
It m uga elisllIerő bÍlcSlJSZHVllivnl is. ki m:ll:n\ rsá
gUllk kiilföldi védel mébeu dolgozott együtt I)ÜS

pök Ul·ullkkal. 
A ktdtu.slOkonnílllY képviselőjénck és uz e l

Iwngmtt iid\,özlot.ekrc igcn szép 6zavakknl "ála
swlt J ózan püspök. llangoztatvu. hogy a hosszú 
idököu út vcg-;\Qtt budapesti s.,.olgitlatai abüt min
d ig II feleke1.ctközi llleltértós hivc volt s ezutá n is 
J'eméli it felekezetek kŐ1,ötti békés együtt munkúl 
kodi.st II megórtő sZ('I'clel alupjim. 

A d íszközgyiil~ tüalaknlt ezuUm rendkívüli 
közgyíí ló,;só. melyen egyhangú eredm Ólln~'el 801'

dúcz T'ilmQs aly:íllkfi:'!t presbiterró villasztottuk 
Illeg, ki 111.ollnal le is leUe az esk üt BllI'ubás IstYl'in 
lelkés;!, kewbe. HeméJjiik. hogy villasztúSUllk jó
rH cscll és ugili;; 111tltJkúss:ígút. mel)'et a .. Brassai 
SlÍlllucl Unilúrill$ 'l fjt'lsligi Eg~·esület·' élén /l. 

mult lm II kifejtett. cwtÍln f>gyhÍl7.l,özsógünk g)'il l'a -
pítúslÍm fogja fOl'dítnni, . 

A rendkívüli eg~' hÍlzküzségi közgyüló.st kö
vctőc n kÖl'ünk Jclkésl.köl'c tHl'lot~ gyÜJést. mcl)'cu 
II lemondott Józan J\[ikJó~ püspök helyébe Szenf
háJ/yi SrÍ/uIOI' budapesti nlllústanító lelkész 
a t)"[lllkfiúl \'Úlas'l.totllik meg lelkés1.köd elnöknek . 
Jcg)'ző"é Fcrelll'z Józse! központi miss7,iói, pénz
tárn okká NOf},If StÍlU/Q r kocsordi lelkén atYllnk-
fiaiat yitlaSl.tollilk meg. (K. G.) 

Kovács Kálmán. • 

E zt sem hittük volna még néhány hét elött! 
Hogy az örökké tevékeny, fiatalosan munkas, az 
egyhazi, iskolai, söt a magyar közélet terén is állan
dóan (nemes értelemben!) "agitáló" Kovács Kálmán 
atyánkfiáról leírjuk valaha ezt a hírt: Ilyugalomb!l 
\'onul t. A hihetetlen azonban megtörtént, - igaz, 
hogy csak a paragrafusok papiros-értelme szerint. 
Mert valójában Kovács I{álmán "nyugalomba vo
nulása" mindaddig nem történik meg. amíg őt Is
ten élteti, s amíg lesznek az egyházi és magyar me
zökön megoldásért kiáltó problémák, segítségre szo
ruló emberek. 

. Fel.has~náljuk ezt az alkalmat arra, hogy Ko
vacs Kalman atyánkfia pályafutását röviden ismer
tessük. Ezzel az ismertetéssel - mint minden ha. 
sonló ismertetéssel is _ hármas célt kívánnánk 
szolgálni. Első sorban azt a rossz magyar szokást 
sz~ret~ők ezzel megváltoztatni, mely kiváló embe
r~mk erdemeit csak haláluk utá n ismeri el, míg éle
tükben a gáncs, ft túlzott bírálat és a féltékenység 
sz~l~e személyi támadások ellenséges légkörével ve
SZl oket körül. lUásodik szempontunk az a legutóbbi 
közgyűlésünkön dr, Tóth György ny, kúriai bíró 
atyánkfia ajkairól, az itt közöltnél sokkal klassú
kusabb .szárnyalású kifejtéssel elhangzott igazság, 
h.o~y ~mden közillet, s így az egyház is, önmagát 
tJ ... d~h meg, amikor nagy fiai é rdemeit elismeri CS 
megörökíti . Azt. mutatja meg ezzel a világnak, hogy 

milyen kivál? embereket nevelt és milyen kiváló 
emberek vnllJák magukénak. Ha rmadil" dc egyálta
lán nem a legkisebb súllyal bíró indokunk n 

b "k'~' agy em erem Ismertet",serc az a nem is litkolt 'h . 
~ogy a szép pél?a eJötárásával követésre lelkesfl.s~~ 
~nmagullkat, mmdazokat, akik még nem ertük el 
erdemek ama szintjét, melyen az ismertetettek ~~ 
lanak Tehát: ime, Kovács Kálmán életpályája _~ a 
mai napig. 

. Konics Kálmán tanügyi főtanácsos, gimnáziumi 
~?~zga~ó Kolozsvárt 1883-ban született, atyai ágon 
OSI sze~ely, a nyai ágon ősi torockói családból. 
~d.e~a~Ja néhai ~ovács János, a magyarországi 
umtarlUs egyház kImagasló alakja, teológiai tanár 
kollégiumi igazgató, a kolozsvári egyetemen az an~ 
go~nyel~ előadó ja, édesanyja Kriza Lenka, a Vadró
zsak szekcly nepköltészeti gyüjtemeny hírneves 
gyüjtőjének, ft költő unitárius püspök, Kriza János
nak leánya volt. Gimnáziumi tanulmányait a kolozs
vari unitárius kollégiumban, az egyetemet a kolozs
~ári Feren.c J ózsef egyetemen végezte, Már negyed
eves korában helyettes tanár lett az unitárius kollé
giumban, hol 1918 végéig működött. Ez idő alatt 
már tagja volt az unitárius egyház Fö- és Képvise
lö Tanacsának, 1915-töl pedig egyháza föszámve
vöje lett, Közben, mint konviktusi gondnOk újjá
szervezte ft kollégium konviktusát, bevezetvén a háú 
kezelést. 1918 végén, az összeomJás után, egyházi 
vezetösége Ferencz József püspök mellé rendelte 
egyházi referens-püspöki titkárnak és ezen állilsá
ban tőbb mint egy évtizeden át egyháza kormányá
nál volt. Ezen időtöl fogva mind egyházi, mind 
kisebbségi politikai téren a legnagyobb tevékeny
séget fejtette ki. Részt vett minden kisebbségi 
megmozdulásban. Legbizalmasabb embere volt 
nemcsak püspökének , ha nem Majláth Gusztav Ká
rol y erdélyi róm. kat. és Nagy Károly ref. püspö
köknek is, továbbá Grandpierre Emil, Ugron István 
és gróf Bethlen György magyarpárti elnököknek. 
a magyarság vezéreinek. Alapitó és igazgatósagi 
tagja volt a Minerva nyomdai és irodalmi r. társa
ságnak, mely a magyar egyházak segítségével ala
kult és fejlődött ki Erdély legnagyobb kisebbségi 
intezményevé. HasonlÓképpen alapító-igazgatósági 
tagja volt a szintén Minerva nevű magyar biztosító 
intézménynek. Éveken át ügyvezetö-elnöke a Romá
niai Országos !\Iagyar Dalosszövetségnek, valaszt
mányi tagja az Erdélyi Múzeum Egyletnek, tagja 
a Magyar Párt Inlézö Bizottságának s alapító 
és szerkesztő-bizottsági tagja a Magyar Nép 
és Pásztortűz című lapoknak, s majdnem min
denik kisebbségi intézmény vezetőségének. Az 
összeomlás utan Erdély irodalmi élete nélkülöz
vén a tudományos kritikai folyóiratot, minthogy 
az Erdélyi Múzeum c. lap szünetelt, megalapítja és 
éveken át kiadja az Erdélyi I rodalmi Szemlét, mely· 
nek szerkesztŐje előbb dr. Borbély István, majd dr. 
György L ajoS, az erdélyi irodalmi élet két kiváló
sága volt. Ebböl a tudományos kritikai lapból fej
lődött ki az új Erdélyi Múzeum. Erdélyi szereplé-
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séröl gróf Bethlen György, a Magy~r :~r~ e~nö~e 
a kövelkezöket irja: "Jó magyar erzesetol mdlt
tatva bámulatos agilitással az egész romániai ma
gyar közéletre kiterjedö lelkesítö. buzdító hat~s~ 
gyakorolt. Tehát nemcsak szorosan v.ett egy~a.~1 
feladatot töltött be, hanem emellett es ezenklvul 
működése kiterjedt a saj,tóra, II politikára, egyszó: 
val általánosnak nevezhető. Személyé~ nem vonta kl 
sohasem még a legsúlyosabb kockázatot és vesze
dehnet jelentő szerep vállalásából scm. Igazolom, 
hogy hosszas rabeszélésem ellenére sem volt haj
landó szenátor i jelöltséget e lvállalni". 

Kisebbségi szolgálataira tekintettel összes szol
gálatainak beszámítasával 1934-ben a kormány ki
hozta Erdélyből, hol helyzete kényessé vált és a 
X. ker. Széchenyi István g imnázium tanára lett, 
honnan a Magyar Uj Iskola Egyesület Leánygim
náziumnak igazgatójá.vá, később tanügyi főtaná
csossá nevezte ki a miniszter. Budapesten az Er
délyi Férfiak Egyesületében, mint választmányi tag, 
a Hargita jelképes székely község vezetőségében, 
mint képviselőtestületi tag, egyházkörünkben, mint 
nevelésügyi bizottság elnök és presbiter fejt ki te
vékenységet. Rendes tagja ft Külföldi Laptudósítók 
Egyesületének és az Országos Sajtókamara III. 
osztályanak. Kolozsvári tartózkodása idején tudó
sítója volt a Budapesti Hírlapnak é~ a 8 Úrai Uj
ságnak, valamint a Magyar Távirati Irodának. Je
lenleg a kolozsvári Keleti Ujsagnak és a temes
vári Déli Hirlapnak a budapesti tudósítója. 

Egyházunkban kifejtett munkásságát az 1928 

évi Főtanács jegyzőkönyvileg örökítette meg. 
Egyéniségét két nagy erdélyi férfiü jellemezte 

igen találóan. Az egyik, boldog emlékű nagy püs
pökünk, Ferencz József ezeket mondotta róla: 
"Azért szeretem Kálmánt, mert még nekem is 
megmondja az igazat". A másik, gróf Majláth 
Gusztáv Károly gyulafehérvári róm. kat. püspök 
többször is kifejezte méltányhisát és szeretetét irán
ta, adjunk azonban itt csa.k kettőt. Székelykeresz_ 
tú ron, az unitárius főgimnázium nála tisztelgő ta
nári karának mondotta volt: "Kováes Kálmán leg
bizalmasabb barátom, nagyszerű ember, akit por 
alakjában kellene beadni az embereknek". Amikor 
pedig saját jubileumi emlék plakett jét átadta Ko
vács Kálmánnak, ezeket mondotta: "Tedd íróasz
talodra. S ha majd nem leszek, jusson eszedbe, 
hogy sokan lehettek, akik úgy szerettek, mint én, 
de senki, aki nálam jobban becsült volna!" 

Sok mindent elmolldottunk Kováes Kálmán 
atyánkfi a életpályájáról, a legjobbat azonban, azt 
hiszem, most fogjuk olvasóink elé tárni: ezentúl 
még inkább a mienk lesz, unitáriusoké és magya
roké, hiszen most már annyifelé vállalt kötelezett
ségeinek teljesítését nem fogja gátolni a kenyér ke
resettel já.ró mindennapos elfoglaltsága. Segitse 
meg az Isten, hogy a sok elismerés, sok összekötte
tés és még több tapasztalat birtokában hosszü ideig 
szolgálhassa szívének két bálványát: egyházát és 
a hazát, s családja és barátai körében ér je meg azt 
a szebb magyar holnapot, melynek megvalósítá
sáért kevesen küzdöttek annyit, mint Ő. Sz. I, S. 

A cserkészcsapat él 
, 
es dolgozik. 

Augusztus utolsó két napján megint hangos 
lett a magyarkuti nyaralótelep. Az őszies szombat 
délután cserkészfiúk vidam dalától és kacagásától 
visszhangzott az erdő: a J ános Zsigmond cser
készcsapat nyaralásábÓ! hazatért "első fecskéi" ke
resték fel Magyarkutat. 

Mind~nki szereti ezt a szép helyet, aki t csak 
errefelé vitt valaha az útja - , de nekünk külö
nösen kedves. Öt évvel ezelőtt, mikor még búzatah
lát ringatott a szél nyaralótelepünk helyén, mi szál-
10ttuk meg azt, hogy parancsnokunk kaszá ja nyo
mán, a levágott rendek helyén sátortábort verjünk, 
majd pedig azt lebontva, átengedjük helyét az épit-
kezésnek. _ 

Két évvel ezelőtt ismét Magyarkutra mentünk 
n~g~túborba .. A völgy helyett ugyan a hegyre ke
r ultunk, de mmdig az a boldog ludat töltött el ben
nünket, hogy "Istenem, mégis csal, él az unitárius 
ifjúsá!;, hh;zen több mint s'I.ÍL:1.11n hajtjuk le minden 
este rejünket II nógrádi ég alatt.". 

Azóta is többször hívott vissza minket régi, 
kedves tábor helyünk : legény cserkészeink az idei 
tavasz cs nyar fOlyamán is több kirándulást teltek 
oda kerl!kpárral. ~1indig úgy érezzük ilyenkor hogy 
valahová "haza" megyünk. ' 

10. 

Ezek a kedves kapcsolatok indították arra a 
csapat parancsnokságat, hogy az idei cser~ész 
munkaév kezdetén hajókirándulást rendezzen 1\-Ia
gyar kutra. Az idŐjárás ugyan nem kedvezett ne
künk, de a szemerkélő eső nem akadályozott meg 
abban, hogy élesszük öseinktől ránkmaradt kedves 
örökségünket: a tábortüzet. A régi cserkészszokás
hoz híven nótaszóval, vidáman töltöttük el esténket, 
de közben egy percre sem feledkeztünk meg arról, 
hogy II mi feladatunk komoly: rt cserl,észet a ma
ID'ar élet ko\'ás za kell hogy legyen - s természe
tesen ezt II felelősségteljes szerepet nekünk az 
unitárius életben is vállalnunk kelJ. De vállalni csak 
akkor tudjuk, ha va!D' unl" dolgozunk és leszünk 
Ez a három szó, s ezzel kapcsolatos gondolatok 
jutottak eszünkbe nekünk a tilbortűz lélekbemar koló 
pel'ceiben és erősítették meg benniill l, még jobban 
l\ cserkész úlllialumls L 

Vllg~' UIlIt. - A csapat létszáma az elmult 12 
eszt endö alatt sokat hullámzott. A dolog természete 
szerint többször voltunk már hullámhegyell és több
ször hullámvölgyben. Ennek oka az idők folyamiln 
mindig mas volt. Hogy jelenlegi, aránylag kisebb 
létszámunknak mi az oka, az azt hiszem, mindenKi 
számára kézenfekvő lehet: a mai élet mindenkitől 



és mindcn tércn löbbel. kövctcl, - és sajnos, ncm 
mindcnki vallai meg egy önkénttlS munkatöbblctet. 
Mert a cserkészet - különöscll az élet más oldalán 
is erős munkába rogott vezetök nek - bizony a l
dozathozalalt jelent. Meghozza ugyan az általános 
cserkészügyességek mellett is a maga gyümölcsét: 
a lelki örömöt _ . dc ez azok SZ{lmúra, akik csak 
kh 'iil röl szelllléli k a dolgoka!, nem mindig lá tha ló. 
Végül csak annyit szeretnén'k hozzáfűzni, hogy öreg
cserkészeink közü! jelenleg ha tan küzdenek a haza 
vcdelmcben. 

Dolgozunk. - A rendkívüli körülmények nem 
jelenthetik azonban azt, hogy megbénuljon a csapat 
élete. Ezért összeállítottuk a jelenlegi helyzethez ta
láló fcJévj munkaprogramunkat. 18 főböl álló a p
r ódr:lj ullk számára mindell vasárnap délelőtt az 
együtt hallgatott istentisztelet utan összejövetelt 
tartunk otthonunkban. Ez alkalommal ka pjak meg 
a szükséges gyakorlati és elméleti kiképzést, nót a
kat tanu lnak, gya korlatoznak és sokat játszanak. 
Ha az i dő megengedi, ltinindulunk . Az egyes, kb. 
8- 9·es létszámú törzsek a hét 1- 1 napján Ú. n. 
" kaliaká ra" gyülnek össze, amikor raktarhelyisé
günk kiürített és erre a célra ber endezett r észében 
[úrnak, fa r agnak és kellemesen eltöltik a rendelke
zésükre a1l6 masfél ór át. - Buda pesti és pestszent
lőrinci cserkészeink előre kid olgozott munkater v 
szerint örsi összejöveteleken t esznek szert a szüksé
ges ismeretekre mintegy 15·en. I~egén ycserkészeink 

örse hétfö esténként, Pesten tartózk~dó és katonai 
szolgalatot nem teljesítő ör egcserkészeink pedig 
később meghatároza ndó időpontban jönnek össze az 
otthonban. A csapat munkáját a minden hónap első 
vasárnapján tartandó csapatösszejövetel, ill. kirán
dulás fogja őssze. - ValószínüJeg november 8-9·én 
rendezzük meg szokásos őszi cs apatünnepélyünket. 
A többi egyháztarsadalmi egyesület ek ünnepségein, 
elöadásain való részvételünkkel kapcsolatban is ősz
szeköttetésbe lép tünk az illetékesekkel. É s végül be· 
széljünk arról, hogy lesziink ! 

Minden ifjúsági szer vezet csak akkor életké
pes, ha van utánpótlása. Ennek t uda t á ba n aka
r unk - a hi toktató lelkész ura kkal karöltve 
megszer vezni 1- 1 ujonc apród tör zset és cserkész
örsöt, (Kb. 8- 8 fiú.) Ez úton is arra kér jü k a ked 
v~s unitarius szülőket, a kiknek cserkészkor ban (ap
rodok: 8- 12 év, cserkészek: 12- 18 év) lévő fiúk 
van: ~a~o.gassak a mi munkánkat , hozzá k el f iaj
kat mikozenk, hogy a többi hasonló korú unitarius 
gyermek között olyan szellemben nÖjjenek , melyben 
egyMzunk és hazánk szolgálatára lesznek. 

A magyar kuti ki rándulás ezeket a gondolato· 
kat ér lelte meg bennünk, a tábortűz közvetlen me
legsége pedig kitá rta szívünket, hogy érzéseinknek 
is kifejezést adjunk. 

Augusztus 31·én, vasárnap tábor i istentisztele
ten vettünk részt, ahol imádSágos lélekkel kér tük a 
jó Istentöl az O á ldását évi munkánkr a. 

V. Ny. Sz. 

• 

Megkezdte az idei 
a Brassai Sámuel 
Egyesület 

tanévet 
Ifjúsági 

th IIl1iUu'i ll fol f ői,;:;kolui ifjú!llflg egyestilcte 
.. B I·:I:; ,~Hi·'. S~t·!)le.lllhcr 20:lill. jól"ike r iilt, keli l:lYe~ 
lokiIllYo;, ,hIlJ l lll'>i1 VIH.:~oranal ny itotta Illeg U7. evet. 
A ,'IlC"iOrlln ll:l. egyesiilet kl>. 40 tugján kivül r&:.~zl
~·ett. (~)'. C.'Ii.ki Gábo)', a i\ l isszióhúz '·c7.etőlclkes7.e 
IS, akt atyai !IzlInIkkal köszöntötte al. I'gyesiilel('t 
CS llZ int ernátus id ta gjait. 

Októllcr 2·án "oll 11 vúlas7,lmÍlnyi ü lés, ame
lyen l~ ilj tagot ,"ette k fui és Uli egyesiilet ll11)nkú
jimak U tisztújlló kÖ1.gylilésig lc"jedő első részet 
vitattAk meg. 'Első es IcgsűrgösclIlI lCCl l liő 117. in
tCl'llilLu"i t'eggeli akció IlICgillllí lÍtsu. A hal1glllók . 
nllk II lnvalyiho7. kúpe!\t nagyolIh s7.Ítma eo. az 
~g'YCSll1Ct k iselJl) lIllyagi ereje miaU, 4 deci tejllen 
<l111l1Jodtllilk meg. kenyér nem lesz. Elhatíu·o1.ta II 

\'úlas7.1múny lllrs/ululmi akci ó ind ítúl;{i t a reggeli 
fedezclél'e. Októher 3·ú .. reggel mú)" élvczhették 
is 11 d í/lkok a fol'l'ó ld ú ldúsút. 

Októhel' ll-én zúrlköl'Ü lúILCO,. ismerkedési 
teút rellrJe7.!.ek nl. egyesü let hö lg:,;.tllg,iai az egye' 
siilet hely iségében, míg II sz.okÍlsos Brassai·teút 
llow'mlle)' g' 1111 I;cm del,zük a 'l' iszlviselö KasziuÓ· 
ban. 

A tava!y IIllgy s ikerrel folyt k u lh'trúlis llIunka 
folytatús1il is fOlltos nak ítélto a "ú laszinHltH. 

Remélhe tő tehá t. hogyegyesületiink. amely lll· 
valy oly ki"á ló mu n klit végzett szoci1ilis. kullu· 
r úlis és táN<;nualmi téren s húszé,'es jubileuma. 
alklltmúból nem "ullotl szégyent az unitiariu!\ 
t úrsada l()Jn Ilyih'únossúga előtl. IIZ idén is hason ló 
lendii lettel rob· t atja, HlunkiljiLt. Az egyesii let ve· 
zetősége mindent mcglesz. hogy ezt fi reményt 
bovál tsa, Ilc céUa eló l"ésóhez a tnYlllyinal is na
gyobb .i9indullltot és titmogatitst kér az unitílrius 
U ••• d~om~l . v r. 

Hírek. 
Urvll.cso r a i bOi' t 1Hlo lllit ll ~' oZOtt az őszi hÍt la

a dú;.; ii llllcpél"c Pap M i/lilly 1I1.\'1Íllkriu. 'l'ekintcltcl 
alTa, hogy nemes ajú ll fléka ezúttal má i' töbll i7.
lIeu ismétlődött. egyházkö;r,sógiillk ezúton is kö· 
szönetH nyilniuítja. ];;hm úl d úsa legyen az Ilda
kozón és MI Ő jÓszúlldékill1. 

AZ EOy tl AZI FÖ'J'A N Á CS iil ése közbejött 
akad a lyok mi att október 26-ról nOl'ember 16·rlt hll
lasztatof.t. 

ÜK Tón RR 26-AN tartand ó iste ntisztelet.ii n· 
kön a KolHiry ·u tca i tOlUIll omba n dé le lőtt 11 óra
kor Il redi klil Zolhi n Sii utl or horn oródszeullll<i rtoni 
lelki!sz. 

A Nííszöycts ég m iu dclI hÓIlHP első hétfőjén 
délutú ll [) Ól"lIk ol' turt.ill ,1o'ii léset 11 nőszö\'et;;égi 
h('\yiségbcn. Mi ndell hétfŐI! délut{ill [) órakOl' kij· 
tőke. A gyiilcsekl'o kii lön mcghh-ót ncm k iildiillk. 

U. É. X X. ID . " 



A korlmill~' 'I.Ó III c.I!'eríisifc/te JÓ:r.n n . i\lik~öS 
",C,riu:; ,Iiis llük IlI c,lrvú la s1.híslit. A kOI·tlwn~· 1.o fl 

11111 , . I"'~' t' 
\'alJ:ís- és ki)~,vk l :llú:<iig'y i miui .. zlCt'. fl O"": I"JtlS:t, .. c -
, ; ... JÓ7AIII Mikl6 ... IIllitÚriuS t·spcl'c .~nck, volt P US' 
aer... .' "'"" , ]Iöki ,· ikúl·iu~llak u IIIUgY<LI"o'":"'7.ag l .lI~l l arius e!!~.-

I . .. - "k"'-;' tiirt['lIt 1U"g'\'alas7.lasnt megerost-1117, ]JII~PO ... ... " • . , 
tl,tt e. Az :ílwln l('tccndő híisl"gi ('~ku :~i.\:?tcllll:c 
.\liko Fűrelw d,.. Il Y lI gal lllll 'l.ott Igazsagugyfl'll' 

llis7.teriullli úllllUltitkú,'j bízta. meg. . . 
A Mit 1I~' erte lll ,'I:IJO'ltfkuto u" IHtlymwt cre~

""! lI ye~ A Siitö-NlIS'y l'l'i"zló szerkesztő ;üYúll k fHI 
. dOl;\;l lIy{!lJlH kitiizött fC ll li cilll ii p itlyüzat c l'cll
;: léllr~ ;':íltozt:IIOit formitlJllll 1I~'C l' t IHcgilllapítú;,>t. 
Négy cg~'c,dö lli'lc kü dolgoZlJl ci'ke~elt b., s ezcrt 
az eredeli ICi' \'föl eltérő('1! ncm harom, lUlncn~ 
ncg)' nyert díja'l;bt és. pelii g mi lld cllik egY~ I,l lo 
mértékbCll , A 10 pengős díjut mcgof;zb 'u kapjuk: 
J. Seuc"\.~' 1Í 1I (.;\'11, JI. S. Nagy .LüS'lló, l lL '.I'ichy 
:I. ;; IIZ S11 , I V. S, Nngy ,JÓ'lf;Ct'. Uicscretet értle melnck: 
P,íHfi BI"l~óbet" }(OlelllclI i.\lmgit., Lei tlJcl' €Y lI . 
Hoér Gizi, Oro,,'l KI úr i, 

Nöszövetséll,; i 11 i rek, N iis'lö\'c\,sógiin k ti II yÍl ri 
pihenés ulún októbcr hú 13-ún újra megkeltlte 
mllllkújitt, Fdké rjiik NőtCtit\'él'c i nkct, hogy mi 
uél uagyobb 6z1l111l111l1 \'cgyonck rószt hétfői kölÖ
klHlid utlílljaiukan, most kii!öuöscn, mikor nz id 
dozntkész női mUllkúra még nagyobb hinllús VÚ\" 

mint az elm ult évckhell. - Jöjjctek, kössünk me
leg holmit a harclél'eu s~.cbb jövö ll kél' t kiizdö ka, 
tonúink res'llÍ I'c. - Auullll il ,'('mény bc ll. hogy hí
vó S1~l\' unk meghallgatásra tl1lú1. mnl'atJunk hil
tosh'éri szerl!leitel: .~'ü,~zül'efl;é!} dllöhéfJe, 

Nyilninos Il yugl:iz:is. -K, J, tllllul!uúnyi költ
ségeire ad a koztak, illetvo CI'I'O (I <;éll'll befol yt: 
l<;gyhú~.kö'lség persclnéuzéböl JO P , lll', Csiki G, 
útján 50 p, J ÓZlIIl l\liklósuc cs B lIl'IIl.Hís lshúnnc 
18-18 p , BClIc~.c Bél úu ó 12 P, Unitúl'ins Nöszö\'cL
!;cg 10 p, Réd igcl' :1-GlI'oly cs Kowl<I G~' ö rgy ti - G 
P . Kol'~ő J lÍzscf és ön', J akob i F(iIi)Pllé. 5--5 p , 
Ujvúry Lús'lló 4, P, T:t~~ó LiJ!w.16nÓ 3 P. ÚS!;1.cSCll: 
147 p , - A be- és kil'izotcselwL :l~. úh"i'l,~gúlt nyug
tük ulapjún igm,oUuk , lllldu~)Cslcn, 1!J4 1. oktúlwr 
hó, JJ(!I'(lúlÍ,~ I lill'/Í1Wé li, k .. n~, Un it;hiu" Nőszön::L
ség pénztárosu , %,~i!JIII OIUI I,őrh/C ,~ , h , I!gY!,ú'l i 
péU'ltÚl'O~, 

Nemzetvédclmi I\CI'CSzt, H irI. autunk Ulúr Hl'

ról, hogy II f'öméltú;;úgll UI' a'lOk s:t.ltmú,'a, akik 
II \'ilúghúuorú ulú\! (~ nHlgr al'súg iigyCt Clctiik 
kockú'l.tatá.!!ú\"ul i .. bilO lgúltúk, Ncm'lct\'ódelm i h e' 
I' I!S1.tl! l alupított, A'l t is megírtuk, hogy il Nem'let, 
\'édelllli KCI'('S7,t Odaítéléscre 1l i\'atotl Káptalan 
~agjni ~özüU 1'iféz K ozma Perelle ny, allábornagy 
es Holu r I ,~ rlltill ol· ... úlggyülési kélwiselö at\'únk
fi,ai I!lsökcn t kuplitk meg eid. a <:\'lép kitiin let~"t. A 
h~\'<Itlllos la l) legiljubh s~"úmai sz{'ri u t mcg llZ a lúh
bl uni!lu'hls alYÚlIkfiai kn]ltúk llI e'~ II FÖlllélto" ~ 

, " IC • 
sugu ormúuyzó Urtól II Nellw.ct\'édl!hui K<: I'CSZ-
tet: Het/íj JI/liu, Ile/w M fÍze" n~' . fő\' isk. iga'lgató, 
/JeI,'e l lé/o B:-SzKHT liszt. ,h, Bor/,d.'! ..'hHll'lh 01'
\'0:-" Ilorl!<:/y %1)1~fÍlI hi d apini é.'1 Szelll- I INiJ/.IIi 
S(mdor lelk"s~~ ~hk(ll' a kitiintf"tetteknek ŐS1.illh' 

91 u. r~, XX, 10, 

cll.!<lIIe l'csljuket kiczziik ki, cgyúttal arra kérj(i'k 
olnl",óillk lll. hugy esot!cgcs újlluu kiliin telésck 
u lIilúl'Í u!I \' olllllkoZÚIl(lit kö'li)1jék \'cl ünk, hogy la-
1)lIlIk1)<1 11 hil'ül ud hu ss uk. 

Ors'l lij,rú IS'l16 S:r.ekclys'lelltm i halyoll, G rar-
Illll t hy LCllke ll'sln! l'üuk kl!'ldcllléu~'ezésére Sze
kel ~'Sr.c ll tm i h il I yo II Ol'szúg-I.Ú s'lló r e I i't 11 i tasát tcr
\'c1.Í 11 Ial u la koss/'lgu, ("jnhb Illl!gllyilut.kozása e1 • 
II töl'l lc lct lcJl IllIll<O' UI' 1~lé k ak:lruter I!Jé.lek és meg
('rüs/idöLt JÚllgoló hilcuck, A 8zékelys7.cntmihíllr-
1'1) 1 cJs'litl'lIlll1.oUak ill I'é!>zt kiv{lUl1uk \'cuni a'l 01'-

1O~.:"i:!ztl"'lló élelrchí\':húblln 6 múr igcn sokan jú' 
I'lIlt;lk h07,ÚI eddig is IHlomúlIyaikka l. Lapunk 
szc l'kc.::,zWségl'L IIl'I'lI klorték meg, c'lúloll is a d juk 
tu dom ú"f'l l'lt il B1-ókel~' s'lelll l1lihú IYI'ol clsurma~ 
~,ottakllak a ncmcs yidlulko'lást _ amenny iben 
nui!i úlol! IlI Cg !lem ('!J-lc); iilt ek yol ll a cITől - ne
hogy killlU-l'/ltl,ia ll ak !It'IIlCS s'l.ÍlluJ.6kuk Ilyil \'ú ní
UH.i alklll múbbl. l\lindeu f''l i,'úlIY ú adomilllyt 1110-
ro,~'s.IJ MáT/on utlilú l' iu!i '",lkús1 ... Székelyszcllfmi, 
//(i/H (U":Il'hely \"ÚI'llJeg~'e) 0Ínll'e kó.riink k lil dell i. 

HOlllo l'ód"llIllí s iiu'leIIC, lu ud vu l'helynll!gyei 
lI oI Jlo!'ód uI1llú" Illll;ykö'lscgbell a \'únnegre közölI 
segéllck IHlgysÚmH.'! r&;1.vCtclével templomi és 
szablldté ri iillllCpség ke'l'elében le lcplcztó.k a \'j

híghÍlbol'II ,~ I,ősük emlé.ktúb lújút, felanlttúk II kúl 
!loki Bed ő SúlIdo l' mlvllri lanÍlésos ajándékozta 
or'>;'lÚgzú"dót cs ki o$zlotb"lk il sokgyermekes szé
kely l.Itl yú k között It 1\ lansx dís1-ónueit és pónz
j ulal tluíL 

, 
A kuuszentmiklósi j;ír:is u:ro le közscge tes t

vcrii l fOIr"dt;1 Udv:ll'h e I Y ' vÍlrUleg~'e Il~'o l c közseget: 
Án'útfalvút. Patl.lk flll \' lIt, K énosL VÚl'osfaln'tt, 
Okliall(lot, H o nlol'ód újfaluf. Lll'gYi1St és Ol;lSZ
teJekeL A Jlestlllegyl!i kÖ1~~~ckhül mo,:;t 41 tagú 
kliJdöttség ,h'kezelt Ud \'lldtc ly megyebe Molnár 
IAljos ol'"zú~iO'ílléili képyiscJü. l1offc ,~z KúrolJ} és 
I1cllcdcJ.- JlÍIIO,~ rös1"olgll\)Íl'úk \'c1.et ése,'el. A \'ell
lJégeket SzékcIYlllh'!l !'bcJ~' clI S~('}/IM1'á{/.lJi Kál-
1I/á,~ ali);]!:'lll a " {Il'megy/..' töhb \'czefó lis'llxiselő
.iével C,O; U10 erdélyi púd olllök.súgc, il kiildöttség 
nótag'ja it pedig ]) 11'0 h'/'IIÚJIIIV, a10 cJ'(l ő\'idéki HŐ· 

szövetségek clllöke fogudtn, A kiildötiség vég ig 
j ill·ta a lcstvcrk üzsegelwL és (',Ia{ll;l ajilndekail. 
ami bellsÓIléges cg>yhúzi, lIf"lllzc t i é;: tÚ I'$lHlnl mi 
iinJl('llscgck ki'l'ctóbcll folyi le, A húrolllunpos 
lesh'c,' i lilto~l1\;ilj b er(>.ic1.e~e ut<Ín avelldégek !IlU

gukkHI vitték 11 til ll ulmilllyi segé lyre ~ij(' lölt két 
s'lókel~' gycrlltckct. hogy öke t It kun'('lcutmiklósi 
rI! r o I' m:-' tu lj g i HI II ii 'li lilii ba be i l'a ssú k, .Mi II d k CI tő 

S1A.!gCUY;:O I'SÚ, SOkgYCI'llIc kl!;; székely eS:lI;íd 1t-het
ségl!!! g~'el'llIekc, - A Ic ... t\"(! rül fo/!,adott kÖ1..ség-l!k 
közli I Kl'llo", VÚI'o;:fnh'lI, Okl:'t"d, Il olllOl'ódtljfnlll 
c,:; \'al'g~'as lInitÍll'iu:. kÖz,,,ógt-k. 

l\I:ithé J\":i1I11<Í1I Nilllc l'niik, JlI'cs hil eriink cs n e,ie 
Póter .Iuli ;1 lis;o;Lu unitlll'ius IJ lÍzu.::,s:'lgilból /!,~'cr
Illek ,,~.í iletcH, ki 11 kcrcszlscgbl!JI F irto,:;- Sugitrkll 
Il l'\"l"t nyt' l", I!:I-:'y iitt ÖI'I'cJl diilJ k mindu)':'tjau a fia 
tili csul:'t ddul " ki'J'jíik I"s lc lI idd/IS/It és s1..(lr(: ictól 
lIlilldn yi1juk "ldcrc, 



VlIl'lk;l J)c'zsii 111~'i'lllkfi(II, kolo~..sn'n·i úllallli !;:t' 

rc.skedehni kÜl.cpiSkollli megbi zott igM.gotÓi, úJ
Inmi kcrc",l;:cdclrlli kÖ7.cpiskolui igHZgntúvú n V l . 
fi1.oté",j o$1.tMy 3. rokowtithu uc\'c7.ték ki. A UHl

glluk r CS1.érÖ I is ij'l'Utul:Huuk, 
. 

Gy:íJjz hir. Nelllcs clr. C",illcl'Y Klilmán, kÖ7.ÓIl ' 
Iwrdi földbir' lokOlS, ",zkv. huszÍlI'sz:izndos teslvériiuk 
:'<1-cpl('rrrl>cr H -cn Középh union ellwnyl. A,7. e l
hunytban sokat vC'"zítolt olsösol"l)lIn nl. II ,-ielék. 
nmel:ren ölieitöl örökölt fö ldbirtokál lIlintuszeriíen 
,-ezoUo, hiszen nomcsak az isko la és n gyermekek 
pat.rónusi púrtolltf:'ÚVIII, dc II szegénység minden
kori felknroliíslh'lIl i", iltllzi jó tcvöje volt környé
kének. Hll lid a 1I'Wllbnn llZ unititrius egyhúzlIak is 
nng)" "cs7.teségc. Illert - bitr felnőtt. korában tér·t 
át il mi ,'allúsunkm - nl. ősi II II i tJÍI' i us csn ládhól 
sz:il'mllzóka t ies Jllegs7.égyeltitö IHlzgósilggal és úl
clowLkés7..séggel :íllott. mindig "allásunk ügy~ mel
lett. fTnlúlíit előkelő és kitededt ]'okonság1Í1l kí
vlil. olsőso r'b:m felesége, liúi l. tinódi Vm'gha Jo-, 
liln és gYf'I'mc kci. Iflb'úH. Jolínlka és Adiim gyÚ
s7.0ljúk, Istoll lU]jOll csendes ny ugodalma! elköltö
zött test."őrűnkllek ős "ígtlszhrlúst az ittmaradot
takna.k! 

Az Unitárius lraf:misszió és az Egyházi Köny'\'tár 
közleménye. 

Hitem szerint az ember célja: a küzdelem teljes 
életben minden gyarlósága dacára is megállani, 
egyenes lábakkal megőrizve lelkét és a rábízott ta
lentumokat, sőt azokat gyarapítva lépni egy maga
sabb szolgálatba. 

Erre az életre a legerősebb, legképzettebb, leg
műveltebb ember se képes lelki élet nélkül , de nem 
is képzelhető el erős, képzett, művelt ember 1E',lki 
élet nélkü!. 

Mint a rengő búzatablát a kék búzavirág és a 
piros pipics (Rákóczi szinei) teszik lélekemelővé s 
a földmivelő nehéz munkáját a levegőben felette 
repülő pacsirta dala emeli lelki elhivatásra s ez az 
ének emeli fel a gondban megkérgesedett. szivét az 
Istenhez és kulcsolja össze munkától kérges kezét 
imára, ép úgy a lelki élet varázsolja a mindennapi 
robotot lélekemelő elhivatássá, a lakást otthonná, 
a férj, feleség és gyermek életét. családdá. 

Különösen a mai nehéz, küzdelemteljes időben 
van szükségünk erre a t.estet frissítő, a kétségbe
eséstől megovó lelki erőre, 

Erre buzdítanak bennünkel a biblia alant jel
zett részei : 

Máthé ev. 26. r. 4. v" J ános ev. 4, r. 21. v. 6. r. 
63. V., Apostolok cselekedetei 20. r. 28, V., Pál 
Korinthusi II. levél 3. r. 17. v. 

Biblia kapható az Iratmissziónál V" Koháry-u. 
4. I. em., vasárnap délelőtt 10- ll-ig, 1 P-től 3 
P-ig különböző kiadásban. 

Ugyanott kaphatók a lelki életre tanító követ
kezö művek: 
Biró Lajos: A halál szemüvegén át 
Dr, Iván László: Karunk lelki válsága 

2. P f, 
- P 10 f. 

Szenl-Ivanyi S.: Világossag felé 
Simén Dániel; A lélek problémája 
Peabody-Szen t-Jványi; A lélek egyháza 

3 P 46 f. 
1 P - f. 
1 P 20 f. 

Ezeket a műveket olvaShatja a könyvtár min
den tagja, aki évi 1 P-vel beiratkozik az egyházköz
ségi lcönyvtárba, ugyanott és ugyancsak vasárnap 
délelőtt a fökönyvtárnOknál. U. L . 

UNI TAmuS SZ~;K ELY üG YvtD ah'ankfia 
keres ii g:p'éd i irodalluk megt'elelü egl'-két szobás 
rübcrleti lakást. lehetii leg- II hirósá g, vagy : 1 kürtit 
környékén. C imeket a szerkesztöségbe kérünk, 

Hivatalos • resz. 
PALYAZA'1'1 HIRDETtS. 

A IClllondú... fOlytílll megiil·\:1<cdutt. il u ej a, 
!J O '" t i unitárius {}I~ö lelkétiiIÍ úllÚí!ru pú)yimtot 
h ird otok. 

A le)késú úWi", ja"HdnlrllM.ása 117. CID'hú:tkö:t, 
ség (l ItH l kiállíloLt díjl c"él "'zcrinl: 

AJ Fizetés: 
Szolgúlnli év állami tiszL\'. fizetés 

1- 3 \' II. OEiztály 3. fok 
4-- G \' ll . •• 2. ., 
i - l O nJ. •• l. •• 

U - 13 \"I. .. 3. •• 

14-16 \'1. •• 2, •• 

17- 20 \' l. •• L ., 

21- 25 l'. .. 2. ., 

26-"égig 1'. • • l. , . 
az CgyIHizkö7.~é~ !lőll7.lú ra tcl'llére 1<zolgáhlti (wei
llek mcgfelclőcll a fenti he()Szlú:; "zcriut. 

Közlckedé!<i <f;cgéh havouta 10 P 11 VIT. fiz. 
so rozott lclkészck llCk. 

KNeszlclés i, (':;kcló.~i és I('lllc lési d íjak. - sló- -
la - az énlckf'lt relek lcL-'zéso :;:terin!. 

Korpótlók cil (:ilalú(li pótl ék a ,·allá."- éi' köz· 
okLatúsiigyi millii'zI Ól' illll1tÓ! 1~ rCllllÚlló lön'őnyc" 
intézkedések !<ZC]·il1t. 

D) 1'erlll cszethe lli " ;;Wh~l. kon~' ha stb. lakiÍs 
az V., Koluír·.\'- ut clI ·1. ~zlimú hlÍzuall a KeblitalHic~ 
ki.ielötóso szcl'illli lll kú",uall. A InkÍls knl'uaut:l1'
til"a é, .. köúizf']lli költ"cgci uz cgyhúzkö7 . ...,égct ter
lu'lik. fií tést) és "ililgitúsa II lclké;;zt. nilnmillt 'I 
1lf'1I1 gOllCl oli )W';7. IlÚ lllt kü vetk eztcl>cll OOlíllott költ, 
ségek ir:. 

A pitl yirzati kCr·C"hl'7. l'i<:t tolaudó il szel'\'. lőn'. 

I V. 13. SZil kaszl~ sz~ri II t; 
a) "zak v iz",glílati bi zOI1}'i tníuy. ~ .. 
b) Szolgálati 1.IÍ7.011yíb':í11~' eddigi illU ko-

tlé,,,él'ől. , 
c) c-'1perc"i bizouy i!.\·iIl IY ;uTól, hogy ,l Im

h 'ázó Hcm irl l feg~'elmi viz.:;gálat \'1lg)' 

ítélet lll!ftt. 
A pfrly;Í7.uii habíl'idő: ]94]. októbcr 31. 

. k" k " l)""a·l',·~znllleuti A I)úl)'[,znlr cn" 'lI ye - ~ 

li: É. XX. lD, 91 



\rui r:ir'iu s ""pl'r'c.:i IIÍ\"llln lh uz kiiJdí'IHlük oc. (U u
,11I ]Ios t. V .. J{oJuí r'y-uten 4.) 

Kelt 1\:oI01.S\'/'I1'. 1941. oklöbl,;r W. 
P. H. 

.'Öza n Miklós s. k . 
rJiis ]Iök, 

A budalJesl j cg", házközsegbclI , 'álllsztójogo. 
sultsaggal birö eg)'hazlagok lIt!vjeg~'zeké llek köz· 
szel11l~r~ tétele. A keuli tUlIiLCS irltal 11 budnpu"ti 
cg~' h úz községber l rúlu.szló.iOgosllllslIJ;J.ral bír'Ó egy ' 
hitztngokról összclÍllított né vso r' 11 Kolt ú r y-uca 4, 
SZIllll ]J. emelete n l évő Iclkc.<;1.i hi'"ll1lllIm n 1!J4l. 
cd I1O"cmber hó I , t ől Jl o\'c11Iber hó S-ig bczill'Ó
lag - II )-l lIgyaro l·~1.(l gi UIlI11l,'lll'" l~grhúz bcl!iö 
clllbc r c in ck Vlílusztllsú r'Ó ) é>! k i llC'·czcsC rő) 1>1.61ó 
I V. Ic. 15. §. é rtel mébe n - köz-.<;zum lérc té
tetik. . ..\ lléwiO rt nz cgy húzkő7,!ióg tag'jui 1\ jelzett 
Illlpokon déle l őtt 9- I ónl kÖ1.Ött llL eg j('kinth e t ik 
és 11 kimu r adottllkr-n vngy jOlt tldanu l bcj cgyzct
tekro 116z,·c észrevé t(' lcikct e~.Cll idő a latt II kcb li 
In náeshoz c ímze it írásbeli bCll d vim yball megte
hetik. Midön eno 11 fig~· l'l lllct felhivolll. egyben 
:lZt is közlöm, hogy II később beudo tt észrC"ételck 
I' i·gyclembo nem yét.ctu ek. - A Ic lkÓsznl1aszt{1I. 
al k almín'1I 1 csa k nzok sznya1.hatnak. ak ik a keb li 
11Imics á lt1.l1 ér\'én ~·esen megállupított. n évjegy-
1.ékbo fct "f1U1l1l k ,·é,·o és egyházi ad óju ka~ a vÍI
lasztúst megel őző IInpig kiri wti k. ill etve adój ú
j'audóslÍguk kn l nelll h il tl'lLl ék osok. - Buda pes t. 
1941, Cy; ok tóber hó H 6n . K o l o III e II II é l fl s , k . 
gondnok. 

1.6 15-t6t 9 Ú 11 ~ 
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UNITÁRIUS ÉRTESiTÖ 
FelelISs szerkesztő: Szent-Iványi Sándor 

FelelISs kiadó: Ferencz József 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 

SUdapest. V., Kohéry-utca 4, Telefon "7-829. 

Megjelenik minden hó 15-én. 
E1öf izelhi díj egy évre 4·- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 

A lap elfog_d.s. ellSflzetésre k6teloz'. 

I 

Istentiszteleti sorrend okt. hónapban: 

li o L I loIel)'lk I " " I 6.ol.lIr.,,,, ..... , 
------~~~~----- ".~ .• ".,.~." .• ~,~ •• 't~::::::'~-' 
A) Templomokban ; ... l 
V" KoMry-utca 4. • • • 

. ' . 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • • 

• • 

• 

• 

2 

9 

16 

23 

30 

2 

9 

16 

23 

30 

]l 

" Q 

~ Szent- Iván) i S. 

- Barabás Islv~n ---~ 

II , Biuu hfn.l. S, jl lmliUI! 2 

9 

16 

23 

30 

Ferencz József 

FerenCI József 

Nagy Sámuel 

d r. Csiki Gábor 

dr. Csiki Gábor 

• • 

' . . 
• • 

• • 
B) Kőrzetekben : 

X., Máv,-Ielep. trol.l l llh 

• • 
Rákospalola 

Pes lsze ntlő rinc 

• • 
• • 

c) Vidék : 
Győr ref. lemplom 

2 

16 

9 

2, 9, 
16, 

23,30 

-
~ I 
~) 

I 
d. u. 4,' Ferencz József 

d . u. 4 Nagy Sámuel 

• • Szen t- Iványi S. 

d.e. II Pelhő Islván 

• " Nagy Sámuel 
• • Pethő Ist\'án 

23 11 ·30 Ferencz József 

Dunapataj. Unit. tcmpl. 2, 9, d.c.1O Kereki Gábor 

• • 16. és Kereki Gábor 

• • 23, 30 d.u, 3 Kereki Gábor 
I I I 

Utánaküldés kizárva I 

Uj • elm: 

, 

- , , 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII .. József-utca 61. _ Telefon: 1.392-59. 

, 
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