
ALAPITOTT A: JÓZAN M 

Szent-Iványi Sándor 
Nagy \'olt ti. budapesti wtitárius egyházkÖ2Ségnek a fájdalma, mikor elvesztette országos hírű 

lelkilJásztorát, JÓ'ron Miklóst, a.ki\'e! 40 évnél hosszabb ideig tartó működése alatt lelkileg összeforrott. 
De bele kellett törőndie a vált.oztathatatlanba, mert az egyetemes egyház érdeke azt kívánta. l\lost 
azonban örömhír jött Kolozs\'árróL az egyházközség számára: Józan i\lik1ós püspök úr kinevezte a 
buda}Jesti lelkészi á.llásban utódjávlÍ. Szellt.h'állyi Sándort. 

A budapesti wtitárius egyházat 
a lapítói annak szánták, hogy ma
gasan IObogtassn a \'allási fel\'Í
lágosodás zász.1aját az ország 
városában. De ez csak úgy lehetsé
ges, ha mindenkori vezető lelkésze 
leW adottságánál, mély unitárius 
érzéséIIéi fogva milldenkép méltó 
erre fl felelősségteljes állásra.. 

Ez n~e.sak henye állitá~ és 
üres frB.zis, ha.nem bizollyítékul 
szolgál erTe Szent-h'ányi Sándor 
eddigi pályafutása, működése. 

Nemzeti gondolkodására kell-e 
jellemzőbb bizonyíték II kopenhá
gai vallási konferenciímál? Ezt fl 

konferenciát még a kisantant vi
r ... ígkorn. idéjén tartották s Sunt-

A budapesti egyházközség \'eze.. Iványi akkor mint erdélyi ember, 
tősége azt hiszi, hogy e nehéz fel- román aJatt\'a1ó vott. !\légis szük-
adatni a legalkalmasabb egyén ségesnek tartotta, hogy e kon fe-
került Szent-Ivány'i Sándor szemé-- roncián .Ieszögezzék az erdélyi Mi-

Iyében. Méltó e díszes tárius egyház sérelmeit. De ő ve-
rokonszimves egyéniségénél, nem- zette Erdélyben II Idilíöldről oda· 
zen és szociális gondolkodásánál, Icüldött missziókat is 1927-töl 
gazdag tudományos ismereUinél, 1938-ig, melyek a kisebbségi sérel-
tovább~ kh'áló szónoki kéllességei- meket a helyszínelt óhajtották 
nél fogva.. megismerni. Jórészt e ténykedé-

seinek \'olt kövdt'e'l.ménye, hogy ott Itellett hagynia. Kolozsvárt, mert. helyzete ott tarthatatlanná 
vált. E szolgálatai jutalmául n;yerte el II Nemzetvédelmi Keresztet. 

Szociális én:ékére s ilyen irányú működésére pedig hozhatnánk-e fel jobb bizonyitékot azOll 
bu't:gó közreműködéséllí:l, amellyel a budapesti egyház gyermeIOlyara.lta!ási akciójában MlIgynrJ,.-úton 
é,'enkint teljes odaadással résztvesz, mint az akció vezetője. De már Kolozsvárt megszen 'ezte a korok 
szerint beosztott vasámal)i iskolát s már 1928-ban megszervezte az wtitárius iljúság egyetemes össze-
fogását. ' 

Tudományát hirdetik kindott önálló mű\'(!Í (eddig 21 jelent meg), különböző ' fol;)'óiratokban 
és lapOkban megjelent cikkei, számtIllan megtartott előadása. SzépirodllJllli írásIIival tűnt fel, egyike az 
1923.bllll megjelent és eddig lJéldátlun liikert aratott .,Tizenegy" című 11Iltológia iróina lc. Ninc.,> itt te
rünk későbbi, egyházirodabni műveinek még csuk felsorolására sem. Csak élll)en konstatáljulc, ilOb'Y 
eb~'es művei az Ultitárius eb~'hazi irodalomban egyenesen héwg}JóUók. JlyelUlek tartom elsősorban 
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Wllbur "A nu wlit ii riu .. örijk.~éJ:üIlJ(" címü , üUg'o l 1I ~· .. I"ü munkúnak mug)·nrrl~ fo rllitúsát. i\ht r II 
puszta forditáSSllI is lIugy s 7.o lgill lllot tet~ ~ ?llIb"'Yur l~lIit!Í.ri ~~~ eb'"Y ~1:'t:t.l ö r~.é~.let"lIek . mert c mű fog la lj a 
össze elöször, r endszeresen nz e,l,,'1'cs umtnnus egyh lIza k torté uet ct a. kulonbüzö orS7ii.gokban : Len
gy elországba n, ErdéJ:rben .. An~liíIb~ ~t ~ :"-m_e rikáb:\I~ ... ~e kiegészítette S?-cnt.h~n)' i e művet két 
in'lnyball. lU égJledjg az Unit á rIUS kulnllsszl~ .ls~lertetcs~t Irt a m~g e.b"Y .. t~rJedelllle~ fej C'l etben s ebből 
értesiiliillk az új abba n ke le tkezett cseh unttarllls egyhaz, , rll lnm mta. FulolH.zigetek unita rius egyhár.a 
víszonl'lI iról . Tova bbll önállónn iIIuSzt rú lta e művet az e rdélyi UJlitá rius egyhá-t; történetére , 'unatkozó 
képek~e l s ezzel me~·el.eHe !l Z ala,.jM egy unitárius kéIJc."iUrllolnmk 

Eg)' músik mü,'e, nmely egyházuni. irodnlmúbull házlll,;;!.ót lii, a !<eresztén:,!' imádko'tás ról szól. 
.Ez is egy kh'úló angol lelkész munkájának ~or~ítása • . d~ öllúl1ó~n do lgo~~-a. Iii e műnek is egyik feje
zeté t, talán n legfontosabbat.. amel)'bell mUl Icleld~'\U1 Ismeretemk nla'.JIUl mubt j a ki az imádkozás 
szÜkségességét. Irodalmi érdemei elismeréséiil az E rdélyi Irodalmi Tarsaság tagjávii választotta. 

Kh'álú szónoki képességeirő l , azt hiszem, nem kell bő\"ebben :,zólanom fi budapesti eklbsia 
femplomjáró hÍ\·ein~k. !IiSzen. elsöso~ban ezek~e!. a. '·!l~arn~II?n,? lIt ~·ar to~ SzÓn?klata~.\'al nyerte meg 
bliet: az öregeket eppugy, nunt fi flllta lolmt .. És e'Lt IS varJak to\"abbra. IS a. hivek tole, hogy legyen 
lelki ,'ezérük. A mai é !~t , zűn.u,'arai, .c~I~~ai. n: 'omorúsá?,ni ~öl.ött . I~r~e~se nekiJs. Krisztus e"angé
liumú-t lelkük vignszt'a lasa rn és megbekulesere. Fol y1assa Ig .... Z I egyhazeplto munk6ját, amelyet meg. 
ala!lozott a Biblia. Körben és a Konferenciás Táborban tartot t e lőadásaival is, 

Anni,1 is inkílbb nagy ~\ budaljesti eklézsiának Sl.ent;.. l vílllyt működéséhez fűződő remén~'sége, 
mi"el ő még munknbír:íSlt t e ljében lévő fiat!llember. Sziiletett 1902·be.J1 l\l a rosvlÍSárhelyell, ősi primor 
székely családból, atyja J\I!lros-Torda vármeJ,,'1'e á rvaSl.i l. i elnöJm volt. Gimnáziumi tanulmányait 
szülővárosában végezte. uo t eológiat KoJ07S\tlí. rott, ahol 1924-ben lelkészi okle\'elet nyert. Majd tooló
giai ismereteinek bő,'ítésé l'e amerikai kiküldetésben részesült, ahol a Harwa rd-egyetemen (Cambridge, 
~Iass, USA) a teológia ma gisteri fokozatát nyer te ell926-ban, majd 1932-33-ban lélektani tanulmá_ 
nyokat fol ytatott a csikágói egyetemen . Itthon Erdélyben közben !\fa ros\'ásá rhelyen segédlelkész, 
majd 8 hen á t koI07S\'á ri missziós lelkész, " égül 1935·töl teológiai rendes ta nún á \·á lasztják. Ezt 
hagyta ott 1938-ban s jött" akkor még csonka hazánkba, Budapestre hitoktató lelkésznek, mini in
kább aka r t szabad és független hazában élni. 

Bndapesten azóta. konciliáns egyéniségével beilleszkedett az e~'húzközség életébe s reméljük, 
hogy működésével megterem~'i azt a ha-rrnöniá t, amelyre a Illai viszonyok közölt fokozottan szükség 
van , S akkor a sokszor hangozta tott hu.gyományos unitárius összeta rtás az ő működése idején nem-
csak üres szólam lesz, hanem \'a lósággá \'álik. Isten áldását kérjük további működésére ! B. [l\lRE. 

Józan Miklós püspök fényes templomi ünnepség keretében 
iktatta be hivatalába Szent-Iványi Sándort a Budapesti 

Unitárius Egyházközség új vezető lelkészét 
Nagy napra virradt fel)ruár 8,ulI a budapesti 

egY!Hiz,köu;eg. Főtisztelendő .lrJz(m .i\liiklós piispök 
úr örökébe iktatta be SzenH/Jál1!1i Sándort. az 
egy-házkö~ég most \'Íllas7.1olt v(lzetö·lelkés1.ét. 
:MÍlr a kora reggeli órakban megindult a hí\"ck 
gyülekezése s ]0 órakor. lll. istentisz.telet kezdet e· 
kor már nem Iehetett 'helyet találni a zsúfoltalL 
telt tcmplomban, Tíz óra előtt cg,,: néhá ny jlerc
cel bevonultak az egyhúzközség presbiterei teljes 
sZ{l1runa1. Egyenként érkeztek II politikai hatósli
gok és I I protestáus egyház.községek 'kéll\"iselöi. 
A leúnyegylet tagjai alhll feldíszített templom. 
hun ott láttuk dr. Gelej. J61>se f egyctemj tanúr, fő. 
gondnokot. Az egYetemes I\nit.úriu~ egyház ti szte
letbeli főgon d llokát dr. M il.·ó Ferenc ilY. álla m tit· 
kár \. A D1l1w-'l'iszflmenli. eO.lJházkÖr fcliig:velő 
gondnokait; dr. vHez Kozma György közjeg)'l.ő 
és cIr. búró D Úl1iel Gábor jogtanÍlcsos atyá.nkfinit. 
Velük IÖzemoon hclYC1,kedtek cl Ul', egyhúzközség 
g~nduokai: dr, Kozma Jcnő. k ormo rőhm. ügyvéd, 
vlMz K ozma Ferenc ny. altábornagy és K elemen 
Béla ny, rendörkapitáuyhelyettes, Ott láttuk n di· 

u. e, XXI. t . 

lW.O~ kÖZÖJl(,;ég sorajbun egyházi tanúcso$ atyáuk
fia it. Pontosau tíz órakor orgollll)\úgú~ kör,cl)etll:' 
"outllt he. a tomplombu .híz(tn Mikl o:; püspök. lJu
raluí8 IstnÍll e;;epol'es helyette~. CMfó-N(l fJ.1l 
Lilsr,ló egyházi titkiu' é. .. Il DUlla -'l'iszlunenti es;,l'
hilzköl' palústos lelkészeiuek k ít>c reté!>ell. kinck 
I'löimújn utilII felcseucliilt II Jryiileke7.efi ének. 
majd b iblia 01\' a"ú81\ ut:í n újból II híyck .Ielk ~;; 
éneko juttatta kifejezésre nl. úhílatOs. Jile~"~etu 
dütl. érzelmeket. ./ózon pii sllők ajlin ló b~zedc?cn 
kifejczésre juttatta, hog~' 11 . lll'iktatanda I ~ lk~sr,t 
nem ket! bemu tatnia. hiszen I·ddigi munkass,~~a 

I "'" k · · .", .. ,.",. ,I" megszeret lll IS n ap,lan u neJllcsa' Illeg." ". . ... . ' 
·1"'- 'I I tt ·I,'-"k",,,,';"uck ti Iclkortc IllO< J1t.uall a o ail eg.\· , , v", ... .,. " ' . 

bC$zcdúnek mcgtnrtásúra. Szenl· t {'II11Y' ,Sa~~do,1 
, .", I . ' 10",·,.,11 'IZ ogyh azfo kl ' I\eum Ic:JiHlJI,1l.ssa ,"CYO U( l ' ,' • " 

"ÚIlSÍl.gÚí. U szósúkl'C fcpelt. m!HIa11. a,z CgY~llI~~ 
kö,,scg férfiknra Na gy Súnd01' cllck\'Cl.cr \'üzen) 
fésé."cl elénekclt e Sclwborl: .. [t I. Il ,,~eu~, ti 

.. •.. ., ""t .\ I, ·,'., t o;:; IlnalJll il ung\' nap CIIll II IllU\ .... - .. . 
. .. I· ,ok .·,.,01", .. ,·, S ,meHe a lel· knpl'€oItu ossz.e II ll'" ,,, ... 

kekci lsten felé. Istentől erőt kért, hogy gyenge' 



.,.cgobcn i .. rnéltií lILuukúila lehessen úll1w.k a fel
lI uatlluk, trltJl yre ,IZ Ur' ul llÍ\'lu a lJi,,!'k vá!as;r,ta .~.l 
lolrtáu, Alap igé iii l L K ol', JV, b. \'tJl"-"óL "Úlasl'.
tolta, -" cu tlck lIhlJ,júrl mélyc ujúl"ó bcswuéoou el · 
jegyezle !.tIIIgiIt ;)Z cg)"hÍlzkö~..ség \'ezc lés~r;~. c,.; 
,.,zolgúlll!úrH. tlallgslí Jyozta. hogy IIZ U III la 1'1 us 
\'aIl1l,,; lIliIHl cll idöloen J eZUti eszméit t<l u itotta. A~. 
unitÍlriul:l vullils uégy,~zá~. é\'es muJtja IIl"l"a köte
leú öL is, hogy J éwsi hiJ'(lesse, fi1.1 II J ézust, ki l 
II JlW{D' UI" Hep miudig IlltlgcriclL, A nld Illa is ,1 

m;lgyal' utakon jÚl'. IlWg)"lu' kö ull )"ckei WI'Ö\, ma
gyar Illosolyoka.t ÚIJ. s magyar húwk gond ju it 
osztja Illeg fúnulhat ll tlall, közöttünk élő lelkével. 
kt. \lIlitúJ"imi n dl:is 1Ir. egyetle n, lIlely magyar röl
döu, IlLHgyUI' ell.lIlJer J eikéből ,"últ valosúggú, egy· 
hÚZZii, minden mas kCI'esztk.lly felekezet mellett, 
8gyhill'.unk kez.detlö l fogva a hi t és lelkiismeret 
1'1'.abadsú giLél't ki izdött. ezt tör\'élly be is mab'1'u r 
ember . magy,u' fejedelem akllratilból élO gondvi
l'cléso mcllett iktatta. EBllck (I. vallúslluk hirde
tőjo .kívúu le tJlli II budupest i egyhú1,köu;cg sz.ol· 
gúlatábuu. ].li llde ll ndloH g~'<U'lósúga m ellett egy 
nagy cél lebegett 11 IlIuItban, él a jelenbcll és igtÍri 
anllak Illegmaradúsút II jÖ\'ól'e utÍz.\'e ir'. hogy szol
gúlt, szol gúl és swlgídni rog hiveiuek, egyhilzú 
lwk és magyal' hazújúnak Kérle, hogy fogadjá.l, 
be Ili ve i nemcsa k ;11. lsten házabull, dc sajút haj 
lékukb<l ll és é letük milldclI lel'én. 

Bcs1.édc végCz,I~h'e l újból 1;;lc lI úldását kér te 
illlaja lHlII mindenekelőtt II magyal' hazÍl ra, allunk 
kormun yzóju ra, a 1'1'0111011 kliz.dö kalolláinkl'u. 
S1,cretett cg'yhúzúra, S IlI1lIUk plispökórc és nündell 
IUUllkúsíll'j\, a Ibudapesti egyhúz];:öz.stÍgJ'e, s auuuk 
miuden egyes tagjára l'6 \'égiil <l maga munkús· 
I;úgtlr a, 

l\Unde1..ck uhiu felcsed iilt az cgyhúz,köz.stÍg zc
nekara ;tltlll j(itszott mű, ,16z(()~ p(iS!Jök szcrze mé· 
ll ye: . , H o~.zúu megyek Ul'am, hozzád közel", A 
zenekart H. K el/sch a ~i1lldor karnagy \'e~.éllyel le, 

.; aDil ak egyik első heged ilim a. be ik ta to tt lelkész. 
felesege, Szen t-hál/ui Sundornó voll, ki egyik 
leg buzg6bb tab'ia a f ialal egyhúú zenekarnak, 

Közbcl! II SZÓSl,é.k I'O lepett. hogy be iktató be· 
szedet megta r lsa .Iózalt ?!'!.ildós piispök, Kijelon
tette, hogy IIr ugodt lelk iillmol"eltel idn ah'~ a ki· 
nevezétoli okmúnyt, mel'l Szeut-/ vtilllli SándorlJtlll 
mélto letélcméuyesét lillja annak II mU llkállilk, 
melyet év t izedeken ill muga is folytatott, :Felhivta 
II hiveket aJTa, hogy l'ogaJjűk bo új lelkósziikc\' 
- a.kit IL kine\"el'ks léuyével elküldött _ üj hiva
talúbUIl j", lllori ril,ila ke resztül 1\1. Atyúi fogad
ják be, Aldási kért II gyiilokozclrc é!\ 111Hla k jö
vendő mu nkiljaru. 

Az isloutiI!l1,tc1etel u Ilelll~.cti hiIUJI UC'1. hangjai 
Zúl't{tk loc, mi.t a'!. egyh úzi ó-uckkur 
kúnlol' ol'gonllkísel'cwvel éllekeltek a hivek, 

I stentisztelet utún IJ ifcz K OZ/lut Pcrellc gond
nok megny itotta a díszközgyűlés ii l6sct. Illc[yell 
]{elemel~ Uéla gondnok az egy.lui;t;köl' .. .,ég no\'chcu 
meleg ;:za\'akkal kös~.öL1tütlu a'l ú:j \"czető - l I.\lkészl. 
kún'I:, hogy iIlunkájt'wlIl. lehch;úgó"el új hi vata
láhuu is> végcww lI ol~'all !jú,]! tl1uukú\, Uliu t a~.t 

eddig tette, Dr, báni DOllid Gábor köri rolUgyelö_ 
gondnok köszöu1öUe a~, egyhúzkör 1J0voloon a kör 
I Cgllag\~bb gyiiLeke~.ct.élLek \'~zelő lel\(6s~..ét. majd 
N.aUY ,8alldol' k,ocsol'di loJkúsl'. (L jcl kú!jz,kö ri Ilap
sag, Ji erellC;; JOl1id kŐl'.Jlonti missziói lelkész, a 'l 

Unitúrius Misszió H áz jókívimsagat tol mácsolta, 
A~ lmitáriu>I túrsadalmi egyes ületck kll t)viso

letéloetl: JJimf1ny Mózes ny. PostIl f őig, n Dávid 
.l!'cnmc Bg~' lot és a Hell,Li Gúspás Dio!iakür, kal
lIoki Ki ::;::; Jouőne fl NÖtizövet.seg, ifj, VCrcu 1lál 
a Brassai ~úJnuel UuitilriU!1 ifjúsúgi E gyelSü lct, 
Vargt, lstvallUC a PerczeltuJ Koz.Ula l<' lóra Unita
I'ius Leilllycgyesii!ct, lJir/ rlla" LajC/li It BöLöui 
J<~arka.s Sándor Ipl1l'osok és Kereskedők Köre ótOT
({(Ú 'Ve l'e~'::; Ákos ;1 J úuos ~igmolld Uni~urius 
Csorkés1.csuJ)llt, U i'IJuri. Liis~ló II E:ollfe relloiá.s 
'i'aOOl" nevében mondottak üdvöz.letet. Kedves volt 
látni ;\ legf iatalabb unitúrius túrsat!almi egyesü
let, i\ Dávid l<~erenc ifjúsúgi Egylet képviselete
bOlI Púké D éne;; és C::;ik.i Erzs i szókely ifjakat. 
Egyesii lcLiik II s1.ékolyfüldl'ől fe ljött, iUintegy hit.
I'omszá~ ifj ú üdvözletét küldötte cl ú lLaluk, kérvo 
:lr. új \'ezető lelké;;~ tú.mogatásut. 

A \'aUús- (>$ közokl'iüiLsügyi m in iszter keln ' j· 
,.;c[etó.bell Illegjeleut dr, Si mon Saudor miniszteri 
titkár, llómcUL Bál iut miniszter, dr. lJermíth Gé1,u 
minisz.te ri osz.Lályfőnök és a maga nevében üd
\'Öz.ölte II oeikw.tott Iclké6z,t. Az V, korületi elöl
já ró dr, Vadon Gew képvisoletében megj~lent dr, 
'l'creczky 'l 'ivadar elóljÍtróhelyettcs, 

A j)I'otes túns egyházközségek is elhozták j ó
kivúII8úgllikat, A Bmla l)Cs ti Roformátus Egyhóz.. 
megyo ne vébon dr, DO'llljuu J únos wol. m. tanár. a 
BudapCtiti Evallgcliklls Egyházmeg)'e neveben 

dr, JlJohr Henrik alespcres, a. Frangepún-úli Refor
mátus Egyh il1..község képviseletében dr, Cdl L;dos 
lelkésl'., a Deú,k-lel'i EvangélikulO Nemet Egyház.. 
köz.ség uev6bon J.'iizcssy Istvá.n egyhá~,kerüLoti 
músodfeliigyc!ő, ürh'özöltók a lelkeszt. A Nőmet 
Dil'odal mi Rel'ormátus Egyluíz.kÖz.ség kép\'isele
téhen megjelent dr, SIl/hel Ede presbiter, A Be/h · 
lelt Odbo r Szövetség üd \'üzletél dr, Borbély László 
r.:ujtó titká I', n Protestitus Lapok szerkesztöje lol
mitesoll a, 

A d íszkö~.gyűlés deli rel lórakol' ert vélfo\' 
honnan II hívek díszes fle rege, nlintegy szú.z.ötve
Ileu átmentek II P annóui a Szúlló étte rmében ron
dezett köz<'bédre, A. kÖ7,chód kel'e!.óbl'J\ lelkesen 
óllették ,Iózan Miklós ]lliSpököt. dr. Oelei Józ-'3of 
I'őgoudnokot écs Szenf.·/ vrí Il'Yi. Srílldor ve1..ctö-lol· 
kó.~zt. (K. G,) 

Vásároljon bibliát, énekeskönyvet, 
könyvet 

Un't ' , ~(t.fUUI 

Koháry-utca 
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Az egyházközségek · belső élete. 
Az utóbb! !döben Ismételtcn k1eme!tern, hogy a 

protestdns egyháZkÖzségek életének belső · t.a.rtaJma, 
munkásságAnak értékes. haszIlos és üdvös volta attól 
függ. hogy a papok lelkes munkássága mellett a vi
lági elem mennyi szellemi. erkölcsi és anyagi értékel 
juttat az egyháZközség életIoly6sába. 

A közösségi élet mindig abból iL többletböl tevő

dik össze. amit az egyesek élethlva.tásuk, kenyérke
reselük által Igénybe vett Idejükön felUl az egyháznak 
Aldoznak. A szabadidő-mozgalom az Ily felesleges. üres 
időt akarja helyesen felMsználtalnl. EgyháZunk ebből 

a szempontból kmöDÖsen rászorul a vUági elem oda
adó támogatására, mert nagyon Ids eklézsiálnk van
nak és majdnem minden eklázslánkra ráillik: szegény 

az eklázsia; a pap harangoz. 

A budapesti ekléz.sla helyzete azért esik kUlön el
blrálás alá: mert az ország tövarosában - a nagy te
rületen sZórványszer Uen élünk, viszont az ek lézsia a 
hivek lelki életét a töváro;1 követelményeknek meg
felelő mértékben kell, hogy klelégitse. Ez minden vo
natkozásban - a papok és világiak részéröl egyaránt 
_ nehéz feladat. mert hiveink és az ifjúság közös 
munkára nehezen hozhatók össze a nagy távolsag 

miatt. 

A realitások korszakát éljük és nem szabad ta
kargatnunk, _ mivel ez romlásra vezet - hogy meg
feszltett munkára van szUkség, ha nemcsak tessék
lássék módon akarjuk az egyházközség életét Irányí
tani. A szentirás lanlté..sal mellett - az adott helyze
tet és a többi egyhéz-llk eröfeszitését ls szem előtt kell, 
hogy tartsuk. 

Jól jegyezze meg minden egyes hfvünk, hogy a 
budapesti ekIézslanak azért van külön sulya., mert 
egyházunk provinciális jellege a budapesti eklézsia 

ereje útján válik országos jellegüvé. A magyarországi 
egyházaInk ma még nagyon gyengék ahhoz, hogy a 
fenyő erejével verjenek gyökeret a homokon. A XVI. 

.szlgud unitárius ekléz.sláinak sorsa legyen intő példa 
minden egyes hfvünkre nézve. De az alkotmányos tes
tületekre és a vezetőkre nézve ls! 

Az általános szempontok felemHtése szükséges 
volt arra, hogy az erdélyi terUletek részleges vissza
csatolása által kialakult helyzetet komolyan mérlegel
jük és a budapesti eklézsia lel$lntélyét és erejét csor
bftattan~1 megóvjuk. 

Ebböl a nézőpontból figyelembe veendő, hogy iL 
személyi változáson fölül az I gazgató Tanács, mint 
központi szerv megszünt fl ekként r eprezentativ veze
tőinek hatásköre Ls áttolódott Kolozsvárra. 

Ma tehát megint azt az elvet hlrdetem, ami 
gondnoks6.gom Idején vezérlő elvem volt, hogy a 00-
dapestl ekléUlla prcsbltérlumába _ a budapesti UnI

t6.rluaok szlne-javlLt kell bes:tl' rvezn1. A réSz.1etekba 
fölösleges b~lebocsátkoznom, n.x.onban hangsúlyozottan 
kiemelem. hogy cselekvő preSbiterekre van ~üklié-

u. E. XX I. 2.. 

gilnk. 

A presbiterek kötelességeinek miként! tcljesltésé_ 
ről a többi protestáns egyhá.zakban is sok szó csett 
a:t utóbbi Időben. KUlönös hangsúly volt 8:ton. hogy 
csak a gyülckc?ésekcn való megjelenésben a presbiter 
munkája nem merülhet kl. 

Cselekvő, kö:tös munké..ss6.gra van s:tükség. Ná
lunk e:t a kérdés gyakorlati fonnát alig öltött. Pedl.~ 
il budapesti ekléz.sla életnyilvlLnul6.salt elevermé, dússá, 
életerőssé kell tennünk. E:t il feladat a papok mellett 
II presbiterekre vár. Elvi ál1é..spontom folytán és a jö

vőre tekintettel - s nem a mal s:temélyekre vonalko:t_ 
tatva - hlrde~em, hogy aki e:tt a feladatot nem tölt
heti be, aki az egyházi élet szelleméből foly6 köteles_ 
ségének nem tud megfeleln.1, az a helyét - az én ál
lásfoglalá.som szerint - meg nem tarthatja. Az er
kölcsi kötelesség teljesitése nélkUl senki mások jóra
Irányuló szándékától az egyházat meg nem foszthat ja. 

MIndeilki maga It>h(lt birája örunagának, hogy kö
telességét a kivánt mértékben teljesltette-e? 

De a presbiterválasztó közgyülés is lelkiismeret
lenül végzi feladatát, ha olyan hiveket választ be, akik 
a jogos kivánalmaknak nem felelnek meg. vagy nem 
ls alka.lmasak arra. A közgy(l.lés véleményét kialakltó 
Irá.nyltók lelkllsmeretét még fokozottabban terheli a 
felelősség. ha ll. tömeglélektan hntásá.val Operálnak. 

Az egyházi élet kritikusai és távoli szemlélőihez 

is volna egy néhány atyaflságos szavam. Tett az elsli 
_ szó a második. A legnagyobb szeretettel várjuk a 
távoli szemlélőket a közgyUlésekre és kérjük, hogy az 
egyház közérdekét szolgáló bölcs tanácsaikat és kri

tikai észrevételüket ott adják elö. 

Az előrebocsátoLt általános szempontok szerint az 
egyház élete csak akkor lehet tartalmas, ha a hivek 
szeltemi, erkölcsi és anyagi kincseiket az egyháznak 

áldozatul hozzák. 
. ami. öntudatos unitárius híveink a mal eszmear -

tok közepette erkölcsl.leg kötelezve vannak, hO~y e.gy-
. I kvő uwtáházUnk tör ténelmi mult jához hlven a cse e 

It hagyományait rlusok között t evékenykedjenek. A mu . 
k képvIselhe. _ a jeles kiváló munkásai mellebt -;- azo 

.. ház életében 
tik mélt6an akiknek az elodel ls az egy 

, tt köteles-
jelentős multtal ékeskednek. Ezeket fokozo 

. rt az elődök az egy-
ség terheli ebben az Irányban, me .. öket és 
ház révén előnyöket ls élveztek: helyzeti előny 
adottságokat. 

tartalma a hit éJ; erkölcs megnyil-Az egyházi élet 
vánulásll.ban mutatkozik meg. 

re nagy jelentő
Az ,gyházlú.rsadalm1 tevékeny g 

hogy a keres:ttény é é cn abba.n mutD.tkO:tlk meg. 
a g~ ~~ k lj A hitélet gyakorlati jelensége a 
erkölcsot gya oro a. é dl a hivek lelki 
telt templom. Az egyhúZ erőss ge pc g n 
1111lItének bödie erkölcsi éli vallásos vonatkozásbS 

• 

Dr . Tóth György. 



• 

• 

Az • • • unItarIus sajtószolgólat problémái. 
A mo.st .felvetett kérdés megoldúsra váró egyháZI 

fcladlltaJnJt közül csak r észleges jellegü. de ezek kő
:tölt, egyike II fontosaknak. Az alábbiakban egészen 
röviden cs vázlatszcrOen az unltúrlus sajtószolgálat 
hármn.s probléma kÖfével kivúnunk foglalkozni: a) 
jcf{Jtlzaki kiadvaIlyaink, hl ha vi 8z()mléiuk, cl 1Iapi és 

1H'li/llpoJk lwito r il/8 hircHlyaggal való cl/li t6sa . 

ll) ld6s;;nki kiadv(Íllyai111.; közé sOl'olom azokat. 
melyc]! meghatározott Időközökben, d e évente csak n é
hAny számban jelennek meg. E kiadványaink sorában 

az " Unitti r hls Naptár" II , fiercszt(my Mogvetö" és az 
.,UllitririIlS S';;Q8:::ék" II legjelentösebbek. Példánys~mra 

ft legnagyobb és az egész unitárius közönséget érdekli 
II Napt6r, mely elsősorban falusi hivcink szükségletét 
elégitI kl. További rendszeres megjelentetése, tartahni 
bövltése, példányszámának emelése eJsőrendU egyházi 
feladatunk, A Magvető és a Szószék példányszámm 
nézve kicsiny olvasótábort foglalkoztat. A Magvelö 

továbbfejlesztése, tudomúnyos szlnvonalának emelése, 
könyvszemle rovatának kibővitése a jöVö feladatai 
közé tal'tozlk. Havi szemlévé való átalaklUisa m.ind
nyájunk óhajtása. Benne szeretnénk látni a jövendő 

nagyvonalü wtitá.rius s~mlejét , mely :l katolikus és 
protestáns szemle síkjá.n az unitárius tudoi'nAnyosság 
és az unitárizmus után érdeklődő nagyközönség igé
nyeit szolgilja, A Szószék a lelkészi gyakorlati munka 
céljait támogatja, Kibóvltése és a lelkészi továbbkép
zés problémakörenek szerkesztői pl'og:l'3.mjába való fel
ölelése azt hiszem, hogy sokunknak reménykedése, 

Időszaki kiadványaink csoportjába tarto:znánal;; 
még a rendszeresen megjelenO f üzetsol'ozatok, melyek 
kiadásával egyházunk több szerve foglalkozott , mely
nek megjelentetése azonban ma szünetel. Ujbóli és 
egységes terv szerinti meglndftásUk egyik el nem ba
lasztható feladatunk, E téren a kolozsvári K özpOII li 

Sajtó és lra.tteri~ztó Bizottl1lig kezdeményezéset és 
Irányltúsát várjuk, 

bl Hal.'olltu megjelel!& szeml éit!/': száma örvende
tesen nagy, ma négy havIlapunk jelenik meg: Dél
Erdélyben. Brassóba.n az "U1!itdr1u,'J JövC'm{ö" a haza

tél't terWeten az " UtliturÍ!tS K öz/ölly" KOlou:várt ru: 
,,~,~jtárj~ Srtcsitö" Budapesten, a. ,)3ZfÍkCIYker~;;:tul'_ 
kon Ulllláriltll Egyluiz" Székelykeresztúron, s újbóli 
megjelentetése e lött áll a. ,.KévckőU,," a fiatalabb 
nemzedék lapja. 

, E ma megjelenő szemlék tartalmi beosztásukat 
Illetve majdnem azonosak. A Közlőllyt egyházunk fél_ 
hlvlLlal06 lapjának tekinthetjük. bál' a Dávid F erenc 
Egyll,lt tulajdona, s célkltüzéselvel e l SŐsol'ban a fa lusi 
olvMóközönsé .... ,t k· .. l á 

to IvanJa szo g Ini, Az Srtosltö városi 
Olvo.SÓközöOSC éh l od g ez gaz lk, az Egy/ui:; a leginkább 
kritikai beállit Us,' . o gu, Mindannyian azonban bizonyos 
helyi szin képViselnek, s hogy ügy mondjam geopoli
tikai adotlsh.gokat is szolgálnak, a ml SOkat hangozta 
tott egylléges egyházi közvélemén,"" k é, 
t da nemzetség_ 
u tunk klalakltAsát nem szolgálja. 

Hiányzik azonban az az egységes célkitüzéa(!kko!\ 
s~l'kesz tctt gyakrabban n:cgjelenö I>IIIihiri148 hetila p, 
vagy legalább ls havonta háromszor megjelenö unltn_ 
rlus folyóirat. mely a többi f elekezet heUlapjai szln
vonalán nemcsak az unitárius hiranyag közlését bizto. 
sltaná sürílbb Időközökben , startanú ébl'en gyakor i 
megjelenése l'évén az egyház dolgai Iránt az él'deklö_ 
dést a lúvekben; hanem hozzá t udna szólni a magyal' 
élet mindazon égető kél'déseihez, melyek mellett be
húnyt szemmel és véleményünk nylh'ánllúsa nélkül 
ne m volna szabad tOvahaladnunk, ha az unltárizmusl 
továbbra ls a jövö vaJlásannk óhajt juk tudni. E célt az 
emlitett lapok egyik-másikának egybeolvasztásá.val. 
lehetne a legcélszerübben elém!, mert ezzel a megje
lentetendő hetilap példányszámát ls emelni tudnánk. 
Irónk pedig hála Istennek úgy az egyházi, mint a vi. 
lági táborban bőségesen van, akik megfelelő gyakor. 
latal és képzettséggel rendel1(ezvc [L megkivánt szín
vonalat biztositani tudnák, Minden bizonnyal akadna 
majd olyan felelős szer1(esztö o!s kiadó ls, aki munkás
ságát e nemes célkitüzés szolgálatába tudná és k iván
ná állitanI. 

c) A sajt6sz.o1gá..lal másik ágAba tal'tozik a többI. 
tehát a nem saját lapok megfelelő unitArius hiranyag
gal való ellátása, E t éren meg kezdetleges úton já
runk, Egyházunk kolozsvári központi titkári irodája 
e llátja hfranyaggal a kolozsvári lapokat. de egyházunk 
semmilyen szerve sem foglalkozik rendszeresen a többi 
nem Kolozsvál't megjclenö, de hf\'cink s a rólunk Cl'
deklödéssel olvasó másvallású közönscg kezében me;
forduló székelyföldi és nagy budapesti nemzeti napi
lapok, valamint atfogójellegü heti és havilapok unita
rius h franyaggnl való ellitásaval. E téren is van tenni· 
való. A megoldást úgy látjuk a legegyszerílbbnek, ha 
e munkll.t ls a kolozsvAri sajtó és imtterjesztő bizott
ság vezetése alatt müköd6 s esetleg megva1ósuló heti
lapunk szerkesztösége kezébe te nné le egyházunk, 
mert hisze n ezek azok a feladatok, melyeket egyhá· 
zunk "m issziói" előadójának kellene ellátnia. 

E három gondolatköl'ben csak meggondolkoztató 
kérdéseket vetettünk- fel, jobb ha e kérdések többünk 
lelkén rágódnak, SJ ha a megoldás felé vezetö úton. 
minél több véleményt és álláspontot Ismel'ünk meg, 

Az unltárizmus partikulArizmus fejél Ismét itt és 
ott s az unitárius sajtóban is megmutató megnyilvá
nulAsal helyett; - az öntudatos unltártus egységet, 
csak egységesen irányitott, de a véleménysznbadsá
got vissza nem fojtó és a tisztes kritika hangjának 
mindig teret engedő unitál'lus sa.jtóswlgilat- munkól
hatja t'1'\:dményesen. 

önmegtagadússal, részlelcélok!'ól való lemondás
sal valósilotta meg ezt a feladatot a mellettünk: mun
kálkodó többi egyhóz s ha ezen tU; egy téren követn! 
próbáljuk öket, ez nem jelenti az unltálius gondolo.t 
n1egtagad(l.Sát. 

Fercllcz JÚzscl. 
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Unitárius T ca. 
Minden evbcI1 izgatottan várta a .. timCO$

kedvü unitá rius és egyéb vallású ifjúság a ha
gyományos Unitárius BáJt, amely a farsang 
legsikerültebb estéi köze t artozott. Idén sem az 
idők szigorúsága, sem a saját lelldismeretünk 
nent engedi, hogy a szokott fénnyel t artsuk 
meg bálunk'at. Szerényebben és egyszerűbben, 
de remélhetőleg a r égi családias, meleg hangu
latban "Unitárius Tea" elégíti ki azokat , akik 
szívesen táncolnak egyet s akiknek hiányozni 
fog az Unitárius Bál. 

Az Unitárius Teát február 21-en. este 6 órá
tól éjfélig rendezi a Brassai Sámuel Unitárius 
Ifjúsági Egyesület, a Baross Szövetség székhá
zában. CMúzeum-u tca 17.) Az est jövedelme 
most is jótékony célt szolgál: az egyesület rá· 
szorult diáktagjainak segélyezését. Az urak sö
tét utcai ruhaban jelennek meg. Kiváló hangu
latról gondoskodik a rendezőség. ( V. P.) 

Kereszfuri Véndiákok! 
A keresztúri Alma Mater szól Hozzátok az új 

idök (lj kí,·ánalnmi szerint. Az Alma. Mater anna

leszei hálás elismeréssel bizon;yítják, hogy Ti a ro-
• 

mán megszálllis idején példa nélkül álló szeretettel 

ffl áldozatkészséggel tartottátok meg II székelyke

r~ztúri Alma l\later t. és nagyszerűen támogattátok 

a szék~ly-unjtárius ifjúságot tanulásában . 

f: Pllen ezért, most is teljes bizalommal é~. 

jó reménységgel kérjük a keresztílri véndiáko

kat, hogy a B e r <l fl B i z o t t s á. g nagyszerű al, 

déja Ii:eretében egy új, erős nemzedél, nevelése é l'
dekében minden jó keresztúri "élldiák hozza meg 

tehetsége szerint fi maga áldezatát és II székelyke
resztúri gimnázium igazgatóságához küldje e l a 
Berde BizoHsag céljaira szánt aaományát . Egy szé
kely diák évi tanulmÍlnyi költsége 600 pengő. Inté
zetünk ma is II szélwl;y unitárinss:lg védőbást,y:í.ja. 

lIogy benne minél több erős if jú harcost nevelhes
sün I" segítsétek mindJlyajan au;pgi erőtökhöz kt>
pest II Berde Bizottságot .. Támogassuk mindannyian 
ezt a nagyszerű nemZehle\'elö célzalu mozgahnat. 
Jelszavunl, leg~'ell : Két~7..er :ul, ki gyorsan ad. 

J4 

Székel~'I{eresztúr , 1942. január ha\'ítbun. 
A Uerde Bizolt .... itg hereszt ltri esOllorl·.ja nevében 

l'ÉTE lt LAJOS 
gimII. t.anár, vt:ndiá k. 
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Hirek. 
. Dávid Ferenc egylet estélye. A budapesti Dá

Vid Ferenc Egylet február 20-án pim.leken t 6 
Ó k " 't' . ' es e ra ~r az ... III arIUS Mi.~zió :-'áz templomában vjll-
lásos cstél~t t:art. At. unnepely müsorán dr. Csiki 
Gábor .le.lkesz Im~~kozik,. dr. br. Daniel Gábor elnök 
megnyitat, ~. Vitet. NYlredy Géza alelnök zárszót 
m?nd ... ~ e~.őa?ást.: ,.~~ unitár izmus szerepe Erdély 
muv.elodestortcnete~n c. Ekárt Andor csehétfalvi 
lelkesz, teol. m. tana.( az E gyetemes Unitarius L I_ 
készkör ,e~nöke ~al'tja. ,. A ~ü,sort Gyallay Pap D:
mokosne enek.muvészno muveszi számai teszik vál
tozatossá. 

Az El.'"Yctemes Un.itárius Lelkc.szkör válaszl. 
ma.nya Marosvásárhelyen február 4-én ülést tartott. 
A tárgysorozaton szerepelt fontosabb targyak kö' 
zü l megemlítjük a lelkészi tovabbképzö konferencia 
megrendezéséről szóló határozatot, melyet a buda· 
pesti egyházközség meghívására a ntintav:ásár al. 
kalmával it t Budapesten rendeznek meg. A választ
m~ny elhatározta, Baraba.s Istvan lelkész javasln
tára, hogy lelkészi üdülőhil.zat letesít valamelyik er· 
délyi fürdőhelyen s beindítja a lelkészi segelyala. 
pol. 

A n yakönyvi bejcgyzesek j"'Duar lD· től-feb· 
ruar lD-ig, K eresz/el/ük: Bálint Vilm(t uui táriu", 
f m're uev ü gyermekét. Isten lartsll meg mintlnyú
junk örömére. - 1'emelliik: Pá./ Roz.:i.liu i 3 éve", 
_ dr. K emle Zsigmondné. dr. H ajrht ])wrgil ;).j, 

éves~ _ vitéz laborfalvi Berde Gabar GG é\'es test· 
\'Óreinket. Az elköltőzöttek emlékét szeretettel 
Örizúik. _ Ház(lsscí!/ot kötöttek; ...... ebruitr 10-cn 
úűlűni dr. 1ll ih'o 'l 'íbol' min. S. titkiu' unitáriu6 c;; 
hefJymegi K iH8 Katalill t': kath. lest,·cl·ei.nk. A vö· 
legény édesl.lpja th'. Miko Ferenc ny. államtitkin'. 
lb. főgol1dnok. Il mcuyasS7..ollY édesapja hegymcfJi 
]OSIi P ál országgyiilcsi képvi selő. Tanúk "oltak: 
cll'. Mikó Lajos p. ü. fötanacsO$ és dr. br. Sebesi 
J osinfzi l stvilll röldhitclinlc7.Cti főfcl[igyclő. A't. 
cgy hirzi tll',cr! al'lúst Szcnf-/ vfÍlIJ/i SílJlllor ,-czctő' 
lclké~:r, ,·égezLe. I sten gazdag iddÍtsa Icgycll a fÍll

lalokoH és szülököu cgyarilllt. 
Dr. Lőrincz Ákos és "felesége Sófal.vy RÓZSIl 

tiszta unitárius házasságát Isten másodízben egy 
fiü gyermekkel áldotta meg, aki a keresztségben az 
Ákos, András nevet kapja . Az unitárius csal!i.dot 
szeretet tel köszöntjük,. 

László G,,'ula. a kolozsvári kollégium ny. test
nevelési tanár'a, egyházi ta nácsos atyánkfia 78' éves 
'korában elhünyt. Temetése február 3-án volt Ko
lazsváron. Munkás életének emléket szeretettel 

őrizzük. 
E kárt Andor csehétfalvi lelkész, teol. m. tanár, 

az Egyetemes Unitárius Lejkészkör elnöke, aki feb
ruár 20.an a Dávid Ferene EgyietbCll felolvasást 
tart, február 22-én. vasárnap délelőtt 10. ó~-akor ~Z 
Unitárius Misszió hill~ templomában szószelti szolga· . 

latot végez. 

, 

• 
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T3kács Jiin os lll. liiI'. Kil1.dm;ilgi tllllil<;sos. "olt 
or"z(lgo" föl{J h i,'tokrCIHhnő híró, cl(ll~nck 80-ik 
évében . jllu. 20-lin, hos.~za-; hcíCltI"ég ulún P olglh
rlin .elhull~·l. A;.; egykoz' oly sok kii:-.ös ÓI'dl'ke l :-lIol
g/tI6. eJi~Ulcl'é~pkct. kivívó munkús rédi~ He,ic. 
lI·Ql'lÍc.~ Zsófia. "alamint Vilma, Dady JúllO:;lIÓ é" 
.I(íI!O.~ fO'('tlllckc i g)'úsY.OljÜk. n" ycszlcségét ~rz i 
lL kiesi lluil/II'iulI üf.Fhú'/,közséJ!' js, 

Ki ucvczés. Korm;ÍllYzó l ' l' IJr. /JUfUflU F Cl'c lL U 
prl-sbitcr <lfiút Illillif;.~.tc .. i taniic,,?.s:"ú, .. (1 1' .• ~m"'(j 
[~Il"illl og,Vhúzi tUllúCSOS afiiÍI IIZ \ ' - Ik Illmic,;! OS'I.
!/Ilyba II C\'cztc ki. Magas clől éplclé);iik alkalmú
ból !'zc\'l'tcttel iid vözöl.i iik afiai!. 

Bqlön egyházkőzsegünkben Lőfi Ödön lelkész 
negyvcncsztendös szolgálal után nyugalomba vo
nult. A hívek egyhangü megnyilatkozására főtisz

telendő Püspök Ur Rostas Dénes sepsikáinoki lel
készt a hároms?éld egyházkör espereshelyett esét 
nevezte ki nagymultú érdemes bölöni gyülekezetünk 
leUcészevé. Értesülésünk sezrinl február 15-én ik
tatja be hivatalába Tanr Géza nagyajtai lelkész. 
Szeretettel üdvözöljük. 

Gagy eg:xházközségünkben a megüresedett lel
készi állásra - Benczédi Ferenc lelkész nyugalom
ba vonult - főtisztelendő Püspök Ur Zsimond Jö
zsef lokodi lelkészt nevezte ki. Szeretettel üvözöl
jük. 

Dr. Gelei József kolozsvári egyetemi tanár, uni
tárius egyházi főgondnok a müncheni, jénai és ber
lini egyetemek meghívására előadásokat tartott 
Németországban. Utját a német nevelés tanulmá
nyozására is felhasználta s gazdag tapasztalatait 
február hó 10·én, d. u. fél 6 órakor a Szefhe helyi
ségében tartott előadása keretében a budapesti uni
tárius közönség rendelkezésére bocsatotta, Kime
rítő előadását annak ellenél'e is. hogy csak egy nap
pal előbb adhattuk tudtul, szép számú közönség 
hallgatta végig. Az előadás a Nőszövetség előadás
sorozata keretében hangzott el s annak jövedelme 
a Berde-Alap javát szolgálja, melynek célja tehet, 
séges székely unitárius ifjak taníttatása. 

Nyiredy I!: rJ;sikét az E. K Tamics tisztviselő
nönek alkalmazta .. A budapesti egyháközségben tíz 
esztendőn át végezte a gépírói és más igen sok irá
nyu. munkát. Sajnáljuk, hogy meg kellett válnunk 
egyik legbuzgóbb hitleslvérünklŐI. Előlépéséhez 
szeretettel kívánunk minden jót s további munkás
ságára Isten áldását kérjük. 

Ifj ü Gyallay Pa l) Domokost december hó folya
mán Kolozsváron doktorrá avattak. Szeretettel gra
tulálunk. 

• 

i4te..ti&ztdd<'..ket ",áaiu~ Es-á.., 
~ Jze..t-7~ Jánd<». 

Ve-z~-Id4Úz, 

A NClllzeh'edcl mi K er esztel IIY<'rték nlyallrini 
k(i7.ül a IW7.U s7.ol j.[úl alauulI tClj('Sitl'U élotiikel k\I\:
kill'.llltó rIlllnkasj;ügukért Íljuhbnn dr. M ik6 Imr ... 
h;I)'.' iselő, I,iléz Gidd 0 61a sujtól-Iölldó, Szi/lte Liu.;z.
ló müszaki fötall" d,'. />fill/or <rl",OCSIJI'IIÚfOlIi. C~'f'1r 
l\lihúlyuc hndhiró MI'ode!! l1~j(', dr. AII/II/IlFJ SÚI!
dOl' l'clldőrrogalm:1z.ó é.~ AfJOlifOlt JÓ7_~e r rerHlő,. 
tiszthelyottes. Ör'ömll1ol tölt el Ylll amelrnyiiinket 
hog~' IltYlíllkfi;ri kijúil il Y('11 ~zéJ) s7 .. úmmHI ttkad
nak azok. kik a hllw szolgú!;ll ir ha n leljei'ile tl IIlULL 
kir.ssúgukért a megérdemelt kitii_Hlelest elnye l·ik. 
Sl',c rate{ le l grn.t ul ilIulI k. 

. Öregek és fiatalok közt nincs ellentét az unitá. 
riusoknal. Ezt mutatta a Brassai Ifjúsagi Egylet 
febrwir 5-én tartott bajtársi vacsorája, melyen a 
~a~.dnem 50 f~nyi létszámban megjelent iIjúságon 
~lvul az egyesulet~e~ sok partfogója, atyai barátja 
IS résztvett. "Az Idosebbek ismerkedjenek meg és 

..barátkozzanak meg az ifjúsággal, az ifjak pedig 
vegyenek példát róluk, akik az ők elődeikkent egye
dül jöttek ebbe az idegen városba és itt székely 
kitartásukkal és tehetségükkel ll(!Vet és poziciót 
szereztek maguknak" körülbelül így fogalmazta 
meg az összejövetel céljá t dr . V e r e s s Pál tanár
elnök. Az egyesület ezt a kezdeményező lépést min
den hónapban megismételni szándékozik. Az elsö 
sikerét mutatja ft késő éj jelig elhúzódó élénk, jó
kedvű beszelgetés. ( V, P.) 

"Ha ngszerek. hangszínek" cimmel jelent meg 
S i k 1 ó s Albert zeneművészeti főiskolai tanár új 
könyve, melyben a ma használatban lévő összes 
hangszerekről ad bő magyarázatot. E gyes ha ng
szerek életét és azoknal, a zenekarban való elhe-

• 
lyezkedesét gazdag és egyszerű stílusban ismerteti, 
A szerzö nagy hozzáértéssel és igen jó megérzésscI 
írta meg m.űvét, mely haSznára. és örömére lesz 
úgy a hivatásos zenésznek, lmnt ama sokezer zene
kedvelönek, akik sokszor gyönyörködnek zenekari 
hangversenyeken a csodálatos hangszínekbell anél
kül, hogy tudnák , ismernék az azokat eletrehívó 
hangszereket.. A gondos kiallítás ú könyv dr. Vajmi 
és Bokor kiadásaban jelent meg. 

Az Erdély i Szemle legllójabb száma: Az Er
délyi Szemlének, az erdélyi magyarság s a magyar 
vidék legrégibb irodalmi, tudományos, társadalmi 
és gazdaságpolitikai folyóiratának legújabb száma 
Sütő-Nagy László és Walter Gyula szerkesztésében 
a következő tartalommal jelent meg: Bárdossy 
László : Magyarok az 1942. év küszöbén. Vitéz Ko· 
losvary-Borcsa l\fihá ly: Magyar sajtó. Baralh Tibor 
magyar története. Sehöpflin Aladár: Az erdélyi iro
dalom . Vitez Takaeh Gyula: Gazdasági mérleg. Az 
angol nepfenség és emberszeretet ajándékai. Ter
nay Kálmán: Mit tettek az olaszok Magyarorszá
gért ? Születik a vers. Pusztai Popovits J ózsef: Esz
tergár Lajos ku)túl'poJitikája. Gyá rfás Elemér : A 
romániai magyarság helyzete. Gulácsy Irén: Er
dély jogán. Reményik Sil.lldor, Holló Ernő. Sárközy 
Gerő: Versek és több rovlltcikk A lap budapesti 
szerkesztősége : V., Csanády-u. 6. 
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SZil hüd i ].Jaszlót, lll. it<IHI' rtlH:di II II íliu·j \Isi rot, 
:11. t'gyik BlIlll1lgarlf'n -Ilijjnl Wntcttók .ki. ~roh~t~ 
Ségo.~ tN.t.,-ériillkJ1(~k Cl. n!kalollunat IS to\"áb ol 
sikert Id \'ú nlluk. 

Istentiszteleti sorrend március hónapban: 

Lőrinczi Gúz.a nagybányui lelkész alia az új
szövetségi targycsoportból teo!. m. tanári vizsgát 

tett. ~ j, .. 

Hivatalos 
, 

resz. 
A debreceni unitárius szórválly~gyházközség f. 

é. március hó l·én, vasárnap délelött, nz istentisz
telet után tartja a tanácsteremben évi rendes 

ta\'aszi közgyiílését, 

amelyre a szórványegyházközségüllk minden adó
fizető tagját, férfiakat és nőket, szeretettel meg' 
hivjuk. 

Debrecen, 1942. február hó. 

Gondnok. Lelkész-elnöl<, 

TÁRGYSOROZAT: 

1. Megnyitó. 2. Jegyzökönyvhitelesitők . kijelö
lése. 3. Egyházi jegyző választása. 4. Gondnok évi 
jelentése. 5. MUlt évi pénztári számadás jóvaha
gyása s ezzel kapcsolatban a felmentvény meg
ad8.sa. 6. 11isszióház segélyezese. 7. Szórvanyban 
lakó unitárius tanulók hittanoktatás költségeinek 
megállapitása p6tköltségvetésben . 8. E setleges in
ditvá.nyok. (Irásban előre.) 

NB! Közgyűlésen csak azok szavazhatna:k, a kik 
hátralékos egyházi adóikat időközben rendezik. 

várja a székelyföldről feljött leányokat 
és legényeket. 

Gyűlés minden vasárna p 
délutá n 5 órakor 

lI.n - · ..... "' "LL ~ . ae ...... ~ .. ~ mlUOIU) nW.WU<UO 

Buda pest, IX. kerület. Hőgyes Endre-utca 3. · $1: . 

-

V., Kohary· ulca 4. . . . 
• , 
•• " 

, . " 

" " 
" " 

" " 
" " 

" " 

" " 
Misszió Ház 

IX. , Högycs E.-u. 3. 

" " 
" " 
" " 
" " 

KÖRZETEKBEN: 
MA V-telepi prot ImaMz 

ákospalota 
MA V t. Iskola 
Pestszentlörinc 

" " 

Kispest 

Csepel 
Pestszenterzsébet 

Erzsébet-úti ISkola 

Debrecen 

Dunapataj 
unit. templom 

" 
Kecskemét 
ev. templom 

Eg/lrcsehi 
Felsögalla 
ref. templom 

" 

-

I, R 8 d.e.9 Szent- h'fmyi S. 
22,2\1, • • , • 

15, • • Barabás István 

1 , 8 d.e II Barabas István 
22,29, • • • • 15 • • Szent-Iványi S. 

1 d u.6 Pethő Istvan 
8 • • dr. Csiki Gábor 

15,29 • • Barabás istván 
22 • • Szent-Iványi S. 

1,15,22 li.e. 10 Ferencz József 

8,29 • • dr. Csiki Gábor 
1,15,22 d. u. 6 Ferencz József 

R o • Pethö István 
29 o • dr. Csiki Gábor 

l, 15 d.u.4 Ferencz József 

8 , . 
1,8, 15d.e. l\ 
22, 29 • • 

1, 15 d.e.9 

8 · , 
, . 

Barabás Ish'án 
Pethö István 

• • 

• • 

• • 

, • 

1, 15 d.c. 10 dr. Csiki Gábor 

1,8, 15 d.e. I Ű Kereki Gábor 
22, 29 tld .u.4 " • 

29 h lil J I Ferencz József 

8 d.e. IO Ferencz József 

22 d.e. It dr. Csiki Gábor 

UNITARIUS ÉRTESi T Ö Utánaküldés kizárval 
Fel. USs szerkesztö: S zent-Iványi Sándor Uj· eim: 

Fele lös k iadó : Fe rencz J ózsef 

Szerkeszt öség és k iadóhivatal 

l!Iudapest, V., Koháry~utca 4 . Te lefon 117 -8 29. 

Meglelen l k mind e n hó 15-é n. 
EI6fize thi dij egy évre 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Uni tár ius Egyhá:zköu ég 

A lap elfogadása e löflzetésre kötelez . 

Nyomatott Mtté ErnO könyvnyomdájában, Budapes t, VIII., ló:zaef-utca 61. - Telefon: 1·392- 59 . 

• 
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