
ALAPITOTTA: JÓZAN 

, 
UJEVI 

Kedves Atyámfiai az Urban! 

, 
SZOZAT. 

" Uj eget és Ilj föld« uar llllk az ő 

ígérete szerint , amelyekben ig=rig la-

koztk." (2 Péter Ul. 13.) 

EISÖÍzben szólok Hozzátok az újesztendő reggelén. mint az egész mag)'arol"Szági Unitárius 
Egyház püspöke. Szeretnem, hogyha egyszeru szavaim utat találnának a Ti szívetekbe; mert akkor 
bizonyára. megértenök egymást, mint ősi Anyaszentegyházunknak bátor hitvaUói és imádkozó gyer
mekei. l\Iegértenök egymást mint az újjáéledő magyar Uaza hűséges polgárai, akiknek II kötelesség
teljesítés parancsszavára egymássalllemes versenyre kelve kell forgolódnunk a. szolgálattételben, az 
á ldozatboutalban. 

Templomaink - égre néző t<lrnyaikkal - ezt magyarázzák. Reá mutatnak az örök Terem
tőre, akit a mi hiteJödeink II századok folyamán lélekben és igazságban imádtak s ebben az áldott 
e\'angéliumi szellemben hagyták reán]. II szent örükséget. amelyet nekünk, mint késő utódoknak. meg 
kell becsülnünk. 

Iskoláink _ a bennük buzgolkodó es növekedö gyermeksereggel - szintén erre köteleznek. 
Ha. ezeket sok küzködés között, a nehéz próbák ideje alatt, lsten segedelmével fenn tudtuk tartani, 
- most az újabb magya_r \'ilág örvendetes idején, csak annál inkább tegyünk meg mindent azok 
fenrullaradása és to\'ább építé~ érdekében. 

Négyszázéves multwlk amellett tanúskodik, hogy amikor az lsten házáról és az iskoláról 
\'olt szó, minden egyes Jlh'ünk meghozta a maga úldO'~atá.t a köz javára és lsten dicsőségére. EI nem 
titkolható örömmel szem léltük a távolból is a Kultúrházak emelkedését, amelyek a falu népének tár
sadalmi egybeforradúsát és magyar nemzeti érzésben való gyaral)odását szolgálták és szolgálják. 

Önkény t vettétek magatokra ezt az újabb terhet; mert az apostolla l Ti is bizonyára lelketek 
hö vágyába.n, szí\'etek titkos redöi között ú j e g e t é s ú j f ö I d e t vártatok, amely az ('j igérete sze
rint a maga idejében az isteni kegyelem különös ajándékából meg is érkezett. 

S ha már itt vnn, örvendjünk neki, és adjunk hálát érette a nu egy igaz Istenünknek, s ib"YC
kezzünk magunkévá tenni a benne rejlő üdvösséget és salaktalan tiszta örömet, amely az igazság gyi;

keréböl meríti It. maga boldogító erejét. 
Kedves Atyámfiai! - Nem lehet közömbös előttÜJtk az a világhelyzet. amelyben II reánk 

szakadt újabb \Tilágháború\'a l szemben á llunk. 
Fiaink a fronton vagy a ha'l.ai vlÍrtán, fegyverrel védekeznek az egész keresztény eiviliui

ciót elsöprő szennyes áradatial szemben. ts a. belső fronton is mindenkinek készen kell állania. s vi-
gyázással és rendtartással. fegyelemmel és odaadással kell vállalnia mindazt., ami eleddig reánk ne-- • 
hezedik..ts pedig az egyesekre és családokra, az intézményekre és az egész magyar nemzeti társa
dalomra. 
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Aki egyebet uem teltet, lU ; !im imádkozzék ; de oly búzgón és oly meggyözőcll, hogy anuak 
ígérete szerint meg is lútlms sa D~ ú j . II g e t é ~ ú j f ö I ~ II t, a~eIYbeD. i~7.Sá.g lakozik. Igazság, az Ur 
rtAletének lángleJkü ba jnoka, aki mUlt az UJkor !\Iessmsa, mur nem Igeret többé, hanem élő való '.~ 

Aki _g az imá.dsiig m ellé odnesntolhatja. t'lIdozatos lelkének jó cselekedet eit "eg". r ""t"' 
~ , _, . ' on 0-

lóra, hogy amikor jöt t esz, egyutlal saJutmagával szemben gyakorolJIl a legnagyobb, It. legsubb jó-

téteményt. . 
Szükségeink nngl 'ok, ~Iillden oldalról _kiáltanak. f~lénk . . Od~át is elhangzik egy-egy elfojtott 

sóhajtás : meddig, Uram, meddig? A sok e~oJtott söhaJt.asböt Itt es amott nagy ziVatar tám d 
Is hlD kegyelméből talán é llpen ez hozza meg majd azt flZ Ú j II g e t , ú j f ö I d II t, amiért dol o~ ", 
s amiért imádkozni és dolgozni meg nem szüllűnk soha.! g un , 

Ilyen értelemben, boldog újévi jókívánataim mellett fogadják az egyház és világi Uh'ek k-o 
csinyek és nagyok, szegények és gazdagok egyaránt, főpásztori üdvözle~met. ' l 

Szeretettel 
KoJozs\'ár, 1942. január 1. , 

Karácsonya Kórházban. 
(A h6dmez6vós6rhelyi közkórhózbon, a bete
gek karócsonyfójónól .Imondotto: Bjró Lajos) 

K arácsony, _ egy télcn nyHó virágos kert .. 

Amikor odaJ.;illt a hideg megöl és elpusztU mi'ldell 
tI/.6 növényzetet , akkor megkezdődik a b~mb6k faka 

cMaa, virágok nyIlása, - mint ogy csodálatos virág

hdzoon, - az emberekben, a Ulek-kertekben 8 mire 

megérkezik hozzdnk karács(»Iy ihl1lepe, tele 'U(llmak a 

lelkek szlv-trirágokkal ... Karácsony a szivek virágzá

.~állak szent és t i tokzatos 'lapja. Ilyetikor kezek cserél
lIek cgymással kedves ajátldékoka l és szivek cserélnek 
egymással J6sdgoka! . . . 

K arácsonykor, vala.milyen kiiW'lös rn.odon megvál· 

tozik a trilág . Mások lesznek benne az emberek ... va

lahogy meg8zépiil betIIle ;ni/ldetl, a.::: Cgé8z élet. Kará 

csonykOr 8zebbck lesznek az emberek millt más '--r . ~. 

,nert jobook az cmberek miII t máskor ... Minden-ki já 

akar lemli valakill ez kanicsonykor. K arácsOlly idején 
nagy forgalom tJ<In a szlvck vonatútl., _ a Szeretet 
utazik ogyik sziv áll011lá,'l(üól a , uá.slkiy. Karácsony

kor szer etnek az emberek é8 ez teszi 8zebbé a vilá.go t, 
az em bereket é8 az életet ... 

I gen, - ez karácsolly - gomwl ja bU8(l1I a lelk.c
tek, - ugye tes tvéreim' Ez karácsony oithol i, de i tt 
a kór1!ázban, az édes oLI/lOntói 1I1eS8;:1re, a betegek há
zában a 1carác80ny olyan mint egy bonÍ-$, "elléz e8('l
lelM - szóRó sóhajok tartják csak fenti ezt az eső
felh6t, de al ig tudják már tartani attól leh et fébli 

minden. plllal"l<ltban, I<ogy le talá l s~akadlli és könny_ 
-fdporával rá log a lelkekre zuhogll/. Mert bár iga:: 

hogy mindent adllak itt, ezefl a kaTfícsonyfán a.m i; 
md" karác8ony,ak latt' ' ~ a s adni s-foktak: yye r mekmck 
s~lnes pa.pirba csomagolt éde8 cukQrkát '.'6.'"k 
le I ' ,,"" .. m o::-

g r u lá t , embernek puha kalácso t, de mégi8 lájdal-ma; la a kórház Iwnic801/yldja, mert oz ott hont Iw~ro 
cm ékc.eCWllkbe, az otthont, _ ahol most a kard.C8fJ;:y_ 
la m.c1/<51 hiányzik vakotki, vala/ci, aki a k6rhazoon a 
k4rdcsolly/dt most k(i'll/yea szemciud Cs lIa~a81lhall6 
lélekkel 7ICzl. A-f- otthon drdga kép(:t IlOzza lelketekbe 
(1 kardcSOtlllla, - ""gye ..lcs/vérci m. _ a',,' 111081 1(8en-
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JÓZAN l\UKLós 
püspök. 

Gcsen. (is8zeii lnek, talán c8ak cgy kVJ /cny6gulyucsk(~ 
kőrül e8 ép/Jen bem/eteket emlcgetuek: Vujjoll mit csi. 

I/á l most, vajjon hogy tölti cl az ih!1ICIJet a mi bete_ 
giinkr 

T udom, hogy ilyen szomonl érzelmek 8záUonga _ 

nak búsan a beteg ember lelkében, - de örüljelek 

azért testvéreim ennek a fának m égis. H iszcn /ui mti r 

otthon nem Idthatjátok a karáCSOtly/át, legalább itt 
van kará.csQl~yf(s,tok. Akik czt a karácsollyfát és a.:: 

ajándékokat összeadták, e kórhdz ort/08ui, ápolói, al. 

kalmazottai és a bet egek látogatói, akik ezt a sok 8?'''

pet és jót 1lekt ek ősszehordták, azok éppC7~ az ottl101!t 

a karták 'idevarázsoln i a kór1lázba., mindenkinek a mag(( 

otthot/át , ?M7"t tudj ák, hogy ogy beteg szluéflek 1/incs 

jobban es6 « jál/dék, mintI!a 4'UlZlilró l, az ottho-mib6/ 

hozn.ak nek' va lami t. Elhagyott otthonotokb61 a karú

csonyi ill/nep kangu/atlit, melegét és szeretctét akar

ták I/ektek elhozm ők, hogy érezzék azt, hogy itt is 

c.saládba ,~ vagytok, - 1m 1Iem ill" oz ottllol/iban - dc 

itt is szivek van liak kőrülöttetck és ezek a szivek sze

ret l lek bentICteket. Erről beszél '1émáll ez a karácsol/y

fa_ T udom, hogy fáj a sz iveteknel.:, hogy itt és bete

g61~ k ell karácsonyozn i, de adjatok Mldt I StetIÜI/kllcI; 

azért , hogy életben talált ez a karáesO/lY is, mert l e

hetn6 másk épell is, _ schol scm kard.csonyoz11i, I/em 

a főldön élők k özi)tt Zemli. ... 

S n is fekiicUem. beteg t esHel ebbCti /~ kórluizboll, 
-igaz, 1Iogy IlCm kar ácsonykor, _ IWllem májusbau -
amikor 'Iem betin a szobdkb«n ölW::tIck dfszbe /J /61~, 
Ila' lCm odakint a természetben van ÜlltlCp. Amikor 
nap/ény arannyal leÖ11tőtt nappalol.: éli" cziillt /énycs, 
holdas éj8zak/lk CSC'lldjébetl viráfJok születtek ... Amj· 
kor a l egszebb a világ, _ én akkor /ekiidtem itt beIllI, 
a :sóhajo1, ágyán, _ dc hittem. l/itÜJ 1Il, hogy orvosaim 

kczéllek es csz'mak IclhaszlUlIá~·/t mel/ctt 71/C.qgyogll fl 

A z, A kir61 cz a k orác,'so/IU/a /)c$:::I1/ : J(;ZU$ K r iliztus, a.~ 

Örök J6 Orv08 . . . 
A IMrúcsolly/a Örök.::öld /clI}l6, amely lélen i8 vj

rld, amikor a t öbbi fák halol/(lk. Orök.ké viruló, millt 
a Remél/y. A ka.rácSf)1Iyf/l. e::.ért : /, H it /ája.. Ultcasé
tck át (I lelket ekbc a H it · fdjdl s gOJldolj(l/ok 1RQlitQ1uí-

0011 801w. t A rra, Akiről k(lráC80lly Ülli/ope és ez a fa 



bc~;él MIket! .. . Arroo. a ; j~tCf!i F'hira pOM'oljatok, Aki 
(Innyi beteget m eguy6gyltott,. ami kor tc~tben a /öldün
kön j(irt é~ anIM/a cl met!t imHm, a;6ta onnan tli/r61 
9ydgyftja a B elUHI hivQ kct. . Higy jetek Jé;:;U8Ot1. át 611 
Jézus által abban az tdcs j6 I stenben, Aki minden 
életnek ~ m inden embernek Ura és Aki ak/wT is, ami
kor a / ördi orvos tudúSúw1 m egáll éB azt mondja.: Itt 

elMk 18tCt! tud ,fcgl /cni, _ higyje/ek Aboon, Aki ilyen

kor f.4, a leg re mónyLelel lCbb állapotbalI is m eg tud gyo
gyltani. 

Van ennek a. kar(ieS01lylának minden beteg ré
szére egy láthatatlan (Jjándék<I, Mindcn rig/in van egy 

k~ l evélke, boritékba. zárva, a k drluiz minden bete

ulmek mflgcímezve. A z Sgbel' frtak ezeket II leveleket 
és ha, aki beteg , sokat gomlol mostatl(íban az ég IcM 

lis Ita kezét , lelkdt nyujtja. az Sgi Gydgylt6 Orvos, Jé

ZI'" felé, hogylIa alázato8 kö"yörgéssel jarul l stell 
A tyállk elé, akkor kézbcsftcni fogjak neki ezt a revé/

két, K ét szd vall bctlll e CS/Wáll, két bOIMglto $z6: MefJ

Uydgyultál, hazamelletsz ... Klván0111, hogy ezt a. lat

hat at/alI ajándékát a kar(ic8any/álU.lk, ezt a boldogsá!1 

l evelet , minél (lMbb kézbcsl/sék 'I1cktek . .. 

AMEN. 

A Budapesti Unitárius Egyházközség a 
mult év december 30-án vesztette el egyik leg
hívebb munkását: Lá3zló János Máv. főfel
ügyelő, egyházi tanácsos, tb. presbitert. Isten
ben boldogult, kedves testvérünk elmulá:sát az 
egyházközség minden tagja igaz szívből fakadt 
könnyekkel siratta el. 

A jó Isten 70 évre mérte ki munkás éle
tét. László János ezt az életet székely szíyós 
akarattal, áldozatra núndíg ,k~sz, szíves és jó
a.karatú igyekezettel. ékesítette. 

Temetése f. évi január l-én volt a Kerc
pesi-úti temető halottas házából. Az egyházi 
szerartást Barabás I stván lelkipásztor végezte, 
s az egyházközségtől és a presbiteriumtól Kele
men Béla vagyonkezelő gondnok búcsúztatta. 

Megfáradott testét a gyászoló csal~d, test
vérek és tisztelők serege áldáskívánata közben 
adtuk át az áldott anyai földnek. Az egyház
község koporsójára koszorút helyezett és gyász
jelentőt adott ki. 

Isten áldása nyugodjék meg porain s ad
jon lelkének örök üdvösséget. 

Rádió kÖ7.vetiti istentiszteletünket január 18-
an d. e. 9 órakor a Koháry-utcai templomból. Pré
dikál Barabás István lelkész. 

• 

• 

A tavasszal azt írtam be a noteszembe, nyár i 
tervnek: "Az unitárius gyülekezeteket meglátogat_ 
va, bejárni a Székelyföldet" . 

Ebböl annyi valósult meg, hogy Udvarhelyröl 
kimentem Recsenyédre, továbbá megnéztem sze
kelykereszturon az unitárius gazdasági leányisko_ 
lát. , 

Mégis úgy érzem, hogy egy szabályos kör· 
utazás sem győzhetett volna meg jobban, hogy az 
az erkölcsi tőke és erős gyakorlati érzék, amit mi az 
otthoni unitárius falvaknak tu(ajdonitunk: élő, fej
lődésképes valóság. 

Túl Kénoson s Homoródszentmártonon, ott van 
Recsenyéd. Kicsi falu, egyetlen hosszú utcából áll. 
A házak "alsó és felső ház"-ból állanak, mintha 
emeletesek lennének s az ablakokat egyöntetű szőt
tes reuőnyfüggönyök diszítik, kék varrottas sze
géllyel. 

Mégis először a falu első gazdájának, Máthé 
Eleknek a háza elött állunk meglepődve: a fara
gott erkély csupa virág, a tündérien könnyed rá
cson napfénysárga, vidámpiros kelyhek dú.s zuhata-
ga csüng. , 

Egyelőre még nem fordulunk be a kapun, mert 
Bede Emil tiszteletes úrék várnak. Helyesebben 
csak a tiszteletes asszony aranyos kisleányával és 
Dombi tanító úr kedves felesége. A férfiak ugyanis 
a köri gyüléssel vannak elfoglalva, mely egybe
gyüjtötte a környékbeli lelkészeket és a tanítósa
got. Erröl a gyűlésről azonban már Ferencz Jó
zsef tiszteletes beszámolt az Unitárius Értesítö ha
sábjain s igy én nem követek el udvariatlanságot 
a megemlítendő vezetőegyéniségekkel szemben, ha 
kizárólag asszonyi dolgokról mesélek. 

Például a ruháról. Bedéné tiszteletes asszony, 
az udvarhelyszéki lelkésznék öltözetében fogadta a 
vendégeket: fekete-fehér székely ruhában. Nemesen 
üde viselet. 

J ó érzés, hogy az otthoni fiatal székely lányok 
épp úgy a népviseletet tartják a legszebb ünneplő· 
nek, mint a pesti unitárius leányok. 

Templomozás után elmentünk néhány csalad
hoz, hogy eredeti erdélyi háztartá.si szokásokról 
kérdezősködjünk. A virágerkélyes, magas házban 
mesélték, hogy Torockón a tárkonyos becsinállba 
puliszkaliszttel készítették régen az eresztéket, s 
·ettő! olyan gu.sztusos sárga lett, mintha számlálai
lanul habarták volna bele a tojásságáját. Persze, 
ez még akkoriban volt, mikor apuliszkalisztet fa
tyolszitán "meggyakorolták". A fatyolszitán áte} 
tett liszt finom és könnyű lett, mint a pehely. Azon
ban vászonnal bevont szitát _ melynek csak a kö
zepén van leheletfinom, sűrű fátyo!szeme - talán 
csak egy recsenyédi házban lehet találni. 
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Volt itt ahelyett egyéb látnivaló: "szötte
mény", négy és öt n.yüstös ahroszok. zsákvászon 
göngyölegek. 

Több látogatást téve, a külsöségeken kívül an
nak örültem igazan, hogy mesélték : a recsenyédi 
unitárius nöszövetség minden téli vasárnap műsoros 
délutánl rendez. Nemcsak az ifjúság szel,"epel, ha
nem a családanyák is szavainak, mesélnek, előad
nak . Sötét téli \estéken hányszor fogok a recse
nyédiek meghitt összejöveteleire gondolni ... 

l!::rdekes, hogy mióta magyar világ virradt, 
mennyivel gyakoribb a gyermekáldás. Az anyák 
életkedve visszatért. 

A gyerekek közül Kerekes Dénes, Máris és Béla 
piros arcocskáját őrzőm az emlékezetemben. Hu
szársapka a fiúk fején, magyar mellényke a kisleá
nyon, - a szoba mennyezetére erősítve forog a 
vetőszeg, - s -a falon százesztendős, fatengelyes óra 
jelzi az időt. Mennyi minden együtt egy kis szobá
ban: a mai székely gyermekek izzó hazafisága, az 
assz'Jnyok háziipart űző lankadatlan szorgossága s 
a régi tálasban, öreg órában jelenlevő mult. 

A mi kis pestszentlőrinci gyülekezetünk haza
gondoló hűsége is átjárta egy pillanatig a Kereke
sék recsenyédi házát, a családfő a falu postása s 
mesélte, hogy PestszenUőrincről gyakran érkeznek 
levelek Recsenyedre. 

A Kerekesék kiskert jének balzsamos illatu, 
tarka csokra sokáig illatozott székelyudvarhelyi vi
niglart6mban ... 

Gáspár néni éppen guzsallyal szaladt át az 
utcán, mikor a tiszteletes asszony megszólította. 
Őhozzá aztán igazan érdemes volt betérni! "l 

A falon "cifra tányérok" még abból az időből, 
mikor férjhezment, "vetett ágy"-ban csíkos szőttes 
párnak, - az evőeszközök ügyesen "kalántartóba" 
elrendezve, - a fakanapéban hüvösön álló füstölt 
szalonna - s a menyezetre szerelt ötletes "kenyér
lartó polc"-on tisztán a kenyer. 

•• U. i . XXI, 1 . 

A Kormúny7.ó Or fényképe ket példányban il'! 
diszíti a falat . 

• 

Nekem a SzékelyföldÖn az tetszik legjobban, 
amit a. Gáspár néni hátulsó kis szobájában is meg
figyeltem : .hogy a lakószoba ugyanolyan ragyo
góan rendes, mint a tisztaszoba. Sajnos, ezt nem 
lehet még minden vidékünkről elmondani. 

Recsenyéd "kicsid" falu, hová közintézmények 
alig jutnak el. (Ez az oláh világban nagy áldás 
volt, mert egyetlen oláh Scm lakott a faluban.) Ma 
sem baj! A szabályos .gyermekkertet például pom
pásan helyettesiti "Biró nagyanyó óvódája", ahol a 
gyermekek munkaidőben tartózkodnak. 

Kicsiny faluban nagy rendel tartani s évről
évre épileni, fejleszteni az egyház láthatatlan es lát
ható épületeit: becsületreméltó dolog. A recsenyé
diek önérzetére jellemző, hogy az újjáépílett temp
lom toronygömbjén mindazoknak a fényképe ott 
nyugszik az' ulókor számára készült irat mellett, 
akik a toronyjavitásra adakoztak, - a lelkeszlak és 
kántorlak kapuján pedig azoknak a deré-k férfiak
nak arcképét vették körül márvanykerettel, akik
nek presbiterkedése alatt az egyházi építkezesek 
végbementek. 

Recsenyédről a Homoródvölgyén át tértünk 
haza Udvoarhelyre. Csupa unitarius falu ... bele
fészkelődve a hegyoldalba . .. gyümölcsfaligetekből 

előpiros16 cseréptetökkel ... Az alkonyati napfeny 



arany tüzében Kénos diófák és cseresznyefák sűrű-
jéből integetett felénk hivogatóan. .. -

Ha Recsenyéden azt láttuk , hogy milyen a szé
kely falu jelene, Székelykereszturt a falvak jövő

jérő l szereztünk bizonyosságat. 
A légiriadók sötét és néma nyarán először Ke

reszturt hallottam hajnali harangszót . ..A néptelen 
piactér felől a kollégium felé haladva, egyszerre 
édes, sűrű szénaillatot és csengő-bongó harangszót 
hozott az augusztusi szél. 

Háztartási iskolában természetesen korán kez
dődik az élet s Gyarmathy Piroska tanárnő már ja
vában rendelkezett a konyhában, mikor benyitot
tam: 

" Hat növendék babot szedni! Tizenhárom kiló 
babot, hogya tejtanfolyamistáknak és a repülő
kosz.tosoknak is jusson!" 

Ebben a rövid mondatban benne rejtőzik a gaz
dasági leányiskola virujásának titka. A tejtanfo
Iyamisták és a repülőkosztosok ugyanis haladó 
szellemű fiatal székely gazdák. A párhuzamos női és 
férfi gazdaSági iskola hallgatói között gyakori a 
házasság, mégpedig vagy úgy, hogy a har isnyás 
székely legény, a 8zűrkefödeles irkával a kezében 
- itt szeret belé a himzett fityulaban sürgölődő 
székely leányba, - vagy már hazulról az ő kíván
ságára jött el a .választottja tanulni. Lehel-e bizto
sabb igéret egy vidék jövőjére nézve, mintha az 
életbe induló párok fiatal asszonyait és férfiait 
egyforma tudás és öntudat halja át! , 

Sajn.os, idén csak egy napot töJheUem Keresz
turon. De a leányok okos tekintete, koszorúba tű

zött hajviseletük egyszerűsége, - a régi épület 
boltives folyos6inak fehér festőisége, - Gyarmathy 
Piroska eleven, csupakép oktatása s a Boros igaz
gató úr magyarázata alapján előttünk kibontakozó 
gyümölcstermő Erdély látomása: felejthetetlen ma
radt számomra. 

Sz. Weress Jolán. 

:tUTESITtS. Lapunk szerkesztösége tisztelet
tel értesít i olvasó táborát, hogy a személyi híreket 
csak abban az esetben á ll mÓdjában közölni, ha a r 
ról címünkre (Budapest, V., Kohár y-u. 4. ) minden 
hó 5-ig ér tesítés é rkezik. Az i.lyen irá nyú cserne
nl·ek összegyűjtésére egész szerkesztő gárdára len
ne szükség, ezér t a rra a. szerkesztőség nem t ud 
vlülalkO'lJli. A közérdekű személyi hírekröl kapott 
minden értesítést hálás köszönettel veszünk. 

• 
Egyben arra. ké rj Ük kedves olvasóinka t, hogy 

az egyháZközséghez csekken, va.gy pos taut411\'ányon 
küldött minden összeg rendeltet ését feltűntetni Sú
veskedjenek, nehogy azok téves 1<öny\'elése miatt 
félroortések keletkezzenek. A buda l)esti unitárius 
egyházköz.0..;6g esekkszám.lájának száma. 30.400_ -
Legjobb minden összeget men az úton küldeni az 
Ö!> .. zeg rendeltetésének felt üntetése mellett. 

KÖSZÖNETNYILV ANITÁS. I\lindazon kedv~ 
Híveinknek, akik a. szent karácsony és az újév a l
kalmából fö lkerestek üdvözlü soraikkal, ezÍlwn 
rnl)Udok magam és családunk nevében há lás köszö
netet. Viszont éli is a. legbOldogabb újesztendöt kí
vánom, kinek-kinek - valahol Nagymagya rorszá_ 
gon. Kol07svár, 1942. január 6. Szeretetteljes iid
vözlettel J ó z a II Miklós PÜSI,ők . 

A karácsonyi ünncllek únrncsora i borát Szila
gyi Dezső sátoraljaújhelyi sz.ől1észeti és borMzati -felügyelö atyánkfia adományozta. Isten á.ldása. le-
gyen II nemes adakozón. 

A ka rácsonyi üunepeke.n híveink közül többen 
terítették meg az Ur asztalát. A Misszió Ház temp
lomában Sebestyéu Istvánné kenyeret, Sashalmon 
özv. Páli Mildósné kenyeret és bort, Budafokon 
Mózes István kenyeret és bort, Gsepelen .Molnár 
János kenyeret és bort adományoztak. 

Kará.csonyfa. ülUlepélyt tartottunk iskolás
gyermekeink részére a karácsonyi ünnepet meg
előző vasárnap d. u. 4 órakor. Iskolás növendékeink 
és a szülök zsúfolásig megtöltötték a templomot. 
Imát mondott Barabás István lelkész, a bibliából a 
kará.csonyi történetet olvasta iei \tj. Nyiredy Géza 
gimn. tanuló, majd a gyerek,ek szavaltak karácsonyi 
verseltet. Előd Katalin igen ügyes saját szerzemé
nyü versét mondotta el. Az ünnepély végén sze
retetcsomagokat osztott szét a Nőszövetség . Szava
latokkal vettek részt az ünnepélyen a székelyföld
ről feljött, háztartásokban alkalmazott leányOk is 
s számukra könyveket osztottak szét a Nőszövet

ség tagjai. 
Vasárnap délutáni istentiszteletek a lUisszió 

Ház templomában. Székelyföldi leányok és legények 
részére, akik elfoglaltságuk miatt a délelőtti isten
tiszteleteken nem tudnak részt venni, minden va
sá.rnap délután 6 órakor istentiszteletet tartunk a 
Misszió Ház templomában. Háztartásunkban alkal
mazott székely leányok figyeimét hivjuk fel ·erre az 
alkalomra. 

Nyolcvanhét székely leánynak és legénynek 
osztott úrvacsorát karácsony elsőnapján délután a 
Misszió Ház templomában Ferend: József lelkész. 
Az istentisztelet után a Misszió Ház gyülekezeti 
termében vasárnap és ünnepnap délutánjain rend
szeresen egybegyű1ő székely leányok és legények 
egyszerű karácsonyfaünnepélyen vettek részt, me
lyet a Misszió Ház, a Brassai Egylet és dr. Szent
Iványi Józsefné adományai segitségével állitottunk 
egybe. 

A dunapo.ta.ji ka.rncsonyi a l,ció céljá ra az aláb
bi szíves adományok folytak be: Hálás emlékezés
sel M. P. 30.- P. Vidor Ruppert Mjksáné 20.- -
P. Borsos Zoltánné 5.- P. Lawner Károlyné .20.
P. Névtelenül adakozó 100.- P. Barabás Istvánné 
(cukorra) 5.- P. Koltai Benőné (cukorra) 2.50 P. 
Hauer és Márton cég ruhanemüt. 

u. ~. x..XI. 1. 5. 



A Bmörti }<'u l'kns S{lIIdor Ipurosok e~ Ker~ke

dök Köre értesiti választmányi tagjait, hogy ja
nuár lB-án d. e. II órakor ülést tart a Misszió 
Ház gyülekezeti termében ( lX., Hőgyes Endre-u. 
3. Telefon : 380-088.) Az érdeklödőket is szere

tettel várja az Elnökség. 

Egyben értesíti az utóbbi időben mind gyak
rabban érdeklődő vásárolni vagy dolgoztatni kivá
nó unitárius hiveket, hogy az egyesület . életében 
is tevékenyen résztvevő önalló iparosok és keres
kedők clme a következö: Birtalan Lajos kárpitos 

VII., Bethlen G.-u. 43. - Szokodi J ános festő

mázoló XIV., Gizella-u. 19. Tel.: 296-078. 
Berde Lajos cipész ll., Battyhyány-u. 48. - Do
mokos Ferenc asztalos Pest5zenterzsébet Aulich-u. 

15. - Kovács Péter férfiszabó VIII ., Futó-u. 48. 

__ Domokos Albert faszobrász VIII., Kemény Zs.

u. 13. - Kovács János ószeres IX., Romanelli-u . 

29. - Sebestyén I stvá n müszerész (rádió és vil
lanyszere!ő) IX., Hőgyes E.-u. :1. Az elnökség .kéri 

az unitárius közönség sz.ives pártfogását megbiz
ható iparos és kereskedő tagjai részére. 

Az Egyetemes Lelekészkör választmá nya - ja

nuár 12-én Oklandon ülést tartott s azon a Duna

Tiszamenti Lelkészkört Ferencz J ózsef központi 
missziói lelkész képviselte. 

Zsilvölgyi bányászok levele. A napokban leve

let hozott a posta Ferencz József lelkész afia cí

mére, aki többfelé küldött levelet a zsilvölgyi mc

nekült bányászok feltalálása tárgyában. E levélből 

közöljük az alábbi megható sorokat: " Igen tisztelt 

Tisztelendő Urunk, első sorainkban is kívánjuk tu 

datnl, hogy megkaptuk hozzánk küldött kedves l~
velét, amelynek nagyon megörvendtünk. Nagyon 

szépen köszönjük, hogy Simén Dániel tanár úr út

ján megtalált bennünket. Hat mi itt vagyunk négy 
család: Tódor Miliály, Hegedüs János, Nagy Áron 

és Székely Zsigmond." - Leírja kéSŐbb, hogy a 
négy családban van 17 unitárius gyermek, akik 

~özül 6 isk~lás és egy konfirmációra készül, majd 
Igy folytatJa: "Tehát ezek vagyunk itten Nagybá
tonyban elzárva mindentől, istentiszteletet egyálta
lán nem hallunk, amióta itt vagyunk ebben a va
donban. Nagyon szivesen látnánk a tiszteletes urat , 
egy alkalomkor, ha fel tudna keresni bennünket." 
Legközelebbi szolgálatbeosztá.sunk során már reá
jUk is gondolunk. 25 \ unitárius lélek egy csepp a 
tengerben, de érték az unitárizmus élőfáján. Iste
nem, ha a menekűlt zsilvölgyi bányáswkat mind 
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egy. helyen tudnank munka.alkalomhoz juttatni, 
cgyik legerCSsebb vidéki gócpontunk alakulna Iti 
körükben. 

A bá.nyatelepeken dolgozó unitáriusok körében 
FelsőgaIlán január IB-án d. e. 11 órakor a ref. 
templomban dr. Csiki Gábor, Egercsehi-bányatele. 
pen az állami elemi iskoJaban ,'anuár 2--- d <l en, . e. 
10 órakor Ferencz József lelkész tar tanak isten
tiszteletet. 

Dr. Kovács Lajos szepsiszentgyörgyi lelk~z, 
teol. m. tanár szolgál január hó 25-én d. e. 10 óra

kor a Misszió Ház templomában tartandó rendes 
istentiszteletünkön. Hiveink figyeimét felhívjuk 
erre az alkalomra, amikor egyik erdélyi lelkésztár_ 
sunk igehirdetését halIgathatják. 

Kádár Ferenc hOsszújáratú tengerészkapitány 
atyánkfia a haza szolgálatában teljesített önfelál
dozó munkássága elismeréseként a nemzetvédelmi 

keresztet kapta kitüntetésUl. Kiválóan búzgó kebli 
tanácsos atyánkfiána.k szeretettel gratulálunk. 

Kinevezés. A Kormányzó Ur Őfőméltósága a 

miniszter előterjesztésére kinevezte: dr. Barabás 

Zoltán egy. m. tanár, ig. -főorvost az V. és Rédiger 

Károly tanárt a V 1. fiz. osztályba. Mindkét hitro

konnak gratulálunk a. magas előléptetéshez. Adja 

Isten, hogy sokáig élvezhessék ennek előnyeit. 

Anyakönyvi bejegyzések 1941. deeember 15-től 

1942. ja nuá r 1 O-ig: Kereszteltük : Sükösd Tamás 

unit. és Fülöp Erzsébet ref. Ernő - TibOld.i Tibor 

unit. és Németh Mária ref. Tibor, Gyula - Bóka 

János unit és Nagy J úlia r. k. J ános - Szathmáry 

Lajos unit. és Kapcza Gizella r. k. Éva, Irma -

Szilveszter Károly unit. és Kecskés Ida unit. Ida. 
és Katalin nevü gyermekét . _ Legyen mindnyájuk 

élete boldog és megelégedett. 

Temettük : Kósza Béla 24 - Demelrovic.s Fe

renc 62 - Nagy Erzsébet .31 _ László János 70 -
dr. Farczády Gerő 52 - éves atyánkfiait. Isten 

adjon megnyugvást az itt ma.radottaknak. Az el

költőzöttek emIékét szeretettel őrizzük. 

Házasságot kötöttek : . Pitó József unit. és 
Nagy Ilona r. k. _ Szabó Sándor unit. és Ková.cs 
Mária r.' k. _ Ránkli Béla r. k. és GyirJcis Irma 
unit. _ Znsper Nándor r. k. és Gy:irJtis Erzsébet 
unit. _ Jasper Nándor r. k. és Gyirkis Erzsébet 

_ Karaki Zoltán unit. és Pintér Julianna r. k. -
Marosi József unit. és Keresztes Margit ref. -
Költő Cyörgy unit. és l mrik Sarolta, Ida r .. k .. -
atyánkfiai. Isten áldása legyen mindnyájuk eletCll. 

, 



R:ikocr.i t "Ii.t eljegyezte Veress T ibor gyógy
szerész. 

Dr. At.6 Mária Ol-vosnő es 8ölö ni Hil la tüzer

százados atyánkfia eljegyezték egymást. A leendő 

írígyekhez előre is meleg szeretettel gratuhilunk. 

Hlizassilg: Szentgerlicei Gál Anna és Tóth Kál

mán atyánkfiai december hó 27-en Kolozsváron há

zasságot kötöttek. Mindkettőjüknek szeretettel kí

vánunk boldogságot, valamint jóglvúnságainkat 

kUJdjük dr. Gál Kelemen tanügyi főtanácsos , ny. 

gimnáziumi igazgató atyánkfiának, a fiatal asszony 

édesapjának is. 

Benedek Ilo na és Székely Gyula unitárius lel

kész december 27-en Kolozsváron házasságot kötöt

tek. Székely Gyula egy éven át végzett lelkészi teen

döket Budapesten s most Kolozsvaron folytatja 

munkáját segé<llelkészi minőségben. Életükre Isten 

áldásat kérjük s gratulálunk. 

Bedö JtÜja testvérünket - értesülésünk szerint 

- a közgazdaság tudományok doktoráváavatták. 

Ez alkalomból szeretettel gratulálunk s kérjük Is
ten aldását további munkássagára. 

A Nöszövetség Karácsonyi műsoros 
estje jövedelméne k elszámolása 

December 8-án megrendezett müsoros estünk vál
to=tos szép m(lsortival a l ehető legnagyobb jövedel
met biztosított karticsonyl akclónk céljaIra. Hálás 
köszönet mindazoknak, akik természetbeni és pénzbell 
adományaikkal hozzá. segitettek bennünket célunk cl
éréséhez. A hagyományos unitárius összefogás ered
ményének tekinthctjük estünk sikerét. Ahol legna
gyobb a szükség. ott legnagyobb a segitség. Hála értc 
" Mindenhatónak. 

Január 5-lkl gy(llésünkön ki80I'Soltuk az űrmö~y 
Zsigmond testvérünk által ajándékozott szép délutánl 
ruhát. A 13·as számmal ö;oo;v. Nylrő Gézané nyerte. 
Dolányi Bencur Ida ajándékát, a ~Zép virágfestményt 
60-as számmal dr. Durugy Ferenc nyerte. Kálnoki Kiss 
Jenőné ajándékát a:.: amerikaJ sors16 s sal klsol'solt tor
tát Gálfalvy Zoltán nyerte. A ruha sorsol6.sa 42.- P. 
a kép 26.40 P és a torta 33.80 P-t hozott, összcscn 
102.20 P. Jegyek é.S adomtl.oyok árából a helyszínt'n 
Török Magda keU!hez befolyt összeg: 250.40 P , 10.
P vItéz Kouna Ferenc. dl'. Szent-IvAnyl József. 6.50 
p MáthCi Kálmán. 6.10 SChvimmer Imréné. 6.- P dr. 
Ko;oo;ma Balázs. li.50 P SIgmond Sándorné. (i.30 P Ko
váCs József, 5.- P PHerffy Gyula. Nagy Istvánné, 
Krlgel' Tam.A.sné. özv. Rádli Jánoané. dr. vitéz Nyl_ 
redy Geza. J!,édlgcr Károly. S:dlágyl Kálm6.nné, DI
mény Mózes, Kereső József. dr. DUlUgy Ferenc, 4.S0 
P dr. Szöl1ösy Zoltán, 4.50 P l\ladarú" Albert. Déva
vári. 4.- P Robon)'1 Piroska. Bartha Andorné. 
Gáthl Fülöpné. ZsIgmond Lőrinc", 3.80 P Fodor Béla. 

• 

Hegeuüs Gyuláné. 3. p Pnullpertl KArolyné, Ferenc.~ 

Józsefné . MargIttal. Csiky P6.lné. DanIel Aronné. vitéz 
KörmÖCzy. Schmlttl Re7..ső. S=D6 MArton. MIMJy Ju · 
,Hth. Kelemen Béla, Albert J tl.notl 61! neje. HegedUs 
Szlló,rd. Nagy I stVánné. Barabás IstvM. özv. Amber. 
boly. Ballagh Lstvá.nné, 2.30 P S;oo;ékely Kocsárdné. 2._ 
P Brandner Gyuláné. dr. Romhányi Rafael. Kovác.3 
Lajosné. Elekes Márla, PCitcl'ffy J eM. Csucsi Lás;oo;ló. 
Sza.lalné, Ghméllng Róbert, 1.70 P GyaUal Pnpp Dl). 
mOkosné, 1.60 P Magashá;oo;l. S=lontal. Németh AIlel. 

BIOCh. 1.50 P Gyallal Papp Domokos. Vargha. Kisha_ 
lász Károlyné. Soproni Olivérné, Major Péter. Laudon. 
SófalvI Sándor. köröspataki Kiss Károly. S=bó AI. 
bert. Irsai Ernő. Kiss Edith. Tóth Elemér. B. Iván 
MargIt, Bá.csl Márla. Orbán Nagy József. dr. Kanyls. 
né. Hegedl.ls Irma. Gálfalvy Zoltán. - .80 P Lukács 
&:Ia. ifj. Varga Dénes, póké. S. Nagy Lás:1;ló. Mátka 
Lajos, Józsa Gyula. - .60 P Varga E. - .50 P N. N. 
- .·IQ P. 

Vitéz Nyiredy Gézáné kezéne;oo; befizetett összeg: 
148.-- P. 20.- P Ferenczy István lHomoknégyl. 12._ , 
P Brassai Sámuel Ifjúsági egylet tagjai, lQ._ p Lá-
u..r János, 6.- P Gáspár Mózesné, 5.- P Barabá.s 
Istvánné. Koltai Benőne, Török Magda, Szent-Iványi 
Sándorné, Tauffel' Béláné. dr. HaVM Béláné. Zsakó 
Andor, 4.60 P dr. Benczédl László. Bodó Elekné, 4.liO 
p kálnoki Kiss Jenőné, Kapla.y I mréné, 3.- P Buzo
gány Anna. F erencz Istvánné, Bauer Imréné. Polgár 
Margit, Halász Jánosné, 5mbó Gá.borné. Kovács Kal_ 
mán. Ujvári László, 2.- P özv. Költő Gáborné. Pong
rácz Vilma, 1.50 P Merész Károlyné, Mlkó Lajos. 
Máthé József, özv. NylTÖ Gézáné, özv. Nylredy Jenő
né. Aleksziné. Pécs Aladárné, Gyarmati Mó;oo;es. Kereki 
Gábor, Űrmöslné Benczur El:1;(l, özv. Viola Miklósné, 
Jakobi Fl.lIöpné, - .80 P Nagy Etelka. 

Büffépénz 105.10 P. Vá.sár tiszta jövedelme 108.lil 
P. Büffere adakoztak: Nagy tálca mignon vitéz Ko;oo;nJU 
Ferencné. Kelemen Béláné. sütemény: Barabás István
né, Halász Istvánné, Ö1!OV. Nyiró Gézáné, kenyér; CSiki 
Pálné. Török Magda, Nylrő Gézáné, Sepsl Jánosné. 
Merész Károlyné, zsemlcjegy: Szegedi Istvánné. v. 
Nylredy Gézáné. liszt-mr: K. Kiss Jenőné . Ferencz 
JÓzserné. Ferenczi István, barackpálinka. pogácsa: v. 
Nylredy Gé:1;áné. 

Büffére pCinmdomány: Buzogány Anna. Nylrő Go! 
záné, Csiki Pá.lné, Kaplay Imréné 2.- P-t. özv. Nyi
redy Gézáné 1.50 p_t, F erenczi I stvánné, Belovári Ist
vftnné 1._ p-t. Összesen: 11.60 P . 

Vásárz'a adakoztak: dr. Merész Karolyné. Albert 
JánOllOé, űl'mőslné Benczur Elza. Schey Ernőné. Nylrö 
Gézáné, Mathé Ida. Kiss Jenőné. v. Nylredy Gézánc. 
Alber t Janosné R6.koshegy. Halász Jánosné, Jakoblné. 

Meghívók: vargyasi Máthé Ernő nyomdatulajdo
n08 ajtl.ndékn. 

Bevételek: 102.20 P sOI'SOlás. 398.40 P jegyek ál-a. 
11.50 P blJffére adomány. 105.10 P bl.ltfe jövedelm", 
108.54 P lIásár tiszta jövedelme, összesen: 125.74 P. 
Kladások 91.liO P . Tinta jövedelem 634.24 P. 

v. Nyireáy Gé::án6 tótitkál·. _. ----V. :t. XXII. 7 . 



Nyughi.zl\S. A kispesti wtitárius körzet "Sze
génygondozó Adománygyüjtő könyvecskék"-en az 
1941-ik évben a következő adományok folytak be: 
Péterfy Gy.-né 12.-, dr. Pétorfy Gy. 6.-, Bara
bás F. 5.-, Kohajda L-né 4.70, Sipos Domokos, 
Dénes F. ·3.60-3.60, Czir.may Gy., Elekes B., Csécl> 

r. , Gál M., Linhárt A. , Zsidi I.-né, Pásztor l ·nc 

Mátka L.-né 2.40-2.40, Tóth P.-né, Bogáthy L-né, 
Darnó S.-né, id. Pap r .-né. Bodor I. 2-2, Benczédi 
D. 1.80, Sallai Gy. 1.60, Kovács 1., Gáspár M., vitez 
Szöke L., Kocsis r.-né, Szilágyi A. 1.50- 1.50, ifj. 
Bardócz T., Fekete M.né 1.20-1.20, Hideghéti G.

né 1.10. Csutak L, Cser B. l - l, Szent-Iványi Gy., , 
Patakfalvi L., Dévavári E. 80-80 fillér, Derzsy A., 

Gothárd L. 40-40 f, Kreiss M. 30 f, Bertalan A-

20 f. Hálas köszönet és Isten áldása legyen az ado

mányozókkal. Kérjük továbbra is szíves támogatá

sukat! (P- Gy.) 

A Lelkészi Nyugdíj InWLet javára az alábbi 

szíves adományok folytak be: özv. Móricz Ferenc

ne 2.- P, B. PáJl Mária 1.- P , Dr. Surányi Ede 

10.- P, Pártos Zsigmond 10.- P, Gagyi Ferenc 

5.- P, ifj. Székely Sándor 2.- P. Összesen 30.

pengő. Budapest, 1941. évi december hó 29-en. 

Zsigmond pénztáros. 
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II, Binn 'dM. I, 1.lmlnill 
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B) Körzetekben : 
X., Máv.-Ielep. P,.I. IIIU, · , . 
Rákospalota 

Máv lelepi iskola 
Peslszent11lrinc 

• • 
Kispest áll. isk. 

Csepel áll. isk. 
Peslszenlerzsébet 

Erzsébet u. isk. 
c) Vidék , 
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1, 15 

22 

l , 15 
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l , 15 
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1 
15 
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d.e 11 

• • 
d.c.1O 
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d.u.6 

• • 

d.u. 4 
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Szent-Iványi S. 
Barabb István 
dr. Csiki Gábor 
Barabas István 
Szent-Iványi S. 
Ferencz József 
dr. Csiki GAbor 
Ferenc!: József 
dr. Csiki Gábor 

Ferenc!: József 
dr. Csiki GAbor 

1,8 d.e.1 1 
15,22 • .. 

Szent-Iványi S. 
Pelh{! Islván 
Pelhő István 
Pethő IsMln I , 15 

8 

22 

d.e.9 

~ .. Pethő István 

~ It Pelhő István 

Debrecen unit templom I d.e.lO dr. Csiki Gábor 
Dllnapataj. Unit templ. 8, 15,22 ie.lt,h.S Kereki GAbor 
Felsögalla ref.~lemp ' , 8 d.e. II Ferencz József 
Egercsehei 22 d,e. iO Ferencz Jőnef 
Nagybátony 
felsökatalinbánya 1 d. e. I l Kereki Gábor 

Vásároljon bibliát, énekeskönyvet, könyvet 
, 

ae 
Koháry-utca 4. I. emelet. H~atalos órák: 
vasárnap d.e. 10-11-i9 és csütörtök d.u. 5-6-ig 

-

UNITARIUS ÉRTESITÖ 
Felelas szerkesda: Szent~lvAnyl Si.ndor 

Felelas kiadó; Ferencz József 

Szerkesztö8ég és kiadóhivatal 
Budapest, V ., Koháry-utca 4. Telefon 117~529. 

Moegjelen l k minden h6 15-6n. 
E l őfizetési dij egy évre 4'- P. 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 
A lap elfogadll •• eIHflzeté.r. k6t.l.z . 

Utánaküldés kizárva I 

Uj eim: 

Nyomatott Máté Ern6 könyvnyomdájában, Budape-st, VIII .. lózsef-utca 61. - Telefon: 1 _392-~9. 
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