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ALAPITOTTA: JÓZAN MIKL6! 

Ujszékelytől - Budapestig 
Mert Gyarlllath~' l\lól;es irta II fücimet, igaz, 

hogy nem ez el6 az írás e lé. ha nem egy másiknak 
a fejekélJIICn, amit utódl.lihoz intézett. Különös 
énes: olvasni a jólismert kéz~ 
vonásokat, annak a kéznek irá
sat, mely Dem is ohal! régen 
élettel tele, melegen és biz
tos:m fonódott ba ráti kéz
szoríUissú. Vllgy pihent meg 
simogató gyöngédséggel kis 
unokái fején, de amely lIlar 
soha többé meg nem moz-
dul , sem 
mogat:is ra. 

írásra, selll s í
sem bar:i tai \'a l 

va ló kézszorit:isra_ S mégis 
jó oh 'asni ennek az elpihent 
ktiznek a yun:isait. mert íme, 
meg ragitd minket. ii nylt,(d 
dolgokat néző, gyarló embe
rekct It maga időtlen ségének 
jellegzésével. A kéz rég e l por
Indh:tioU mar, amikor ez az 
írás lIlég mindi g clr:igtl kincs 
lesz az utódoknak. akikhez 
szó l az. s nekünk mindn~' :i 
junknak. ak ik önvallomásszc
rú cn le írt é letében e l nem 
múló értékként ismerhetiiik meg-egy kiváló szé
kely ember küzdelmeinek és gyözedelmcllek tör
hi netét ú j szc kelytü! Btulapestig. ,.A bban a tudat
ban - igy kezdődik O:rarmltthy Mózes írása _ 
hogy bizon yosan lesnlek utóduim közütt olyanok, 
akik ~rdeklödlli fognak eHideik felöl _ írom ezt 
II . 1I.á r so rt. ... Bizonyosan "lesznek", vugy ha lefot
clctJuk II szckely szólásmódot mai Il yely re: bizo
II Y~Sll ll yannak utódol" akiket. crd ckcl minuaz, 
allllt vele. kalJCSolatbnn megimIh atnak. de uiódain 
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kiviil minket is tirdekel. közelről érdekel az lj 

é l ettijrh~lIete, hiszen a mi "Mózsi bácsillk" úgy is 
mint fe ledhetetle n jóbarát.. úg~' is. mint egyhá.. 

L;lInk egyik :ildozalos lelli:ú ve· 
~etö embere. s úgyis, mint ma
gas közéleti és hiva tali tiszt· 
segeket . elér t székely érték, 
mindnyájunk elótt kedves. Lás
suk luit ezt az elettörtén etet, 
amint azt II kedves kéz voná
saiból é..'i a sa j:it "tapasztala
tUllkból. kérclezősködések, es 
méltahisok ala llján megismer
hetjiik. 

G~'arlllathy Mózes 1864. feb
rmir 15-én szü letett Újszeke
b 'en, Udvarhply meg~'e és a 
Székclyföld t1éln~'ugati hatar
szelén.. "tdesap ja, Gya rmathy 
Istvan. egyszcrü székely g:IZ
dacmher volt , aki It szomszéd os 
Alsóbolc!ogasszonyfa.1d ról, az 
ulliiárius lófőszé.kel y G~'arma
thy-csa lád ős i fészktibül SZiir
lII azott Újszckelyre. Anyja. 
Szüts Sá ra, szint én régi székel ~' 
nemes csa l/id sziiJötte. 'Sokan 

\'oltak testvérek, elsősorban a ma;a erejéből kel
lett cllIben-c lenn ie. Az akkoriba n meguyilt szé
kely udvarhely i reáliskolu e lvcJ:-zCse után Selm ec
b:í.lly:irn. az e rdészet i akndcmi ára vonzotta :L 

mllg~'lI r ordészet ki~melkeclő alakjának II szintén 
IInihirills kiíluoki Uedii Albert ors:r.ágos főerdó
mestern ok fe nyes IJéhhijll , lilii Il n~'a'i nagyblityi li
uuk. Súils l\r:irtOIl csíkszeredai kir. iig~'ésZllek jó
hftr:í ti/\ volt. ' Selmecbánynra azonban csllk eJ:q'. 
KololSmonosioroll, a gazdas:igi akadiim iá n ettül-
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Gitt esztendő után juthatott el, nUli~or --:. n~.t1ö 
AI. , 'óvoltából - egy havi :tO formtos oszwn

.,. t .. · ·h I ,Hj mégis csnk lehcfüvé te s7.tUllara, ogy se· 
meoi nkadcmikus lehessen. 

Az :iIIamviz8,1tR letétele után l\liiramarosbulI. 
IIZ erd6.szek klllSS1. iklls kcriilettibclI kezl1te me~' 
l'í.I:vúiát, S egy rijvid. kr:t-ssó-szörcnyi itlözcst 

:d.,.·éve kincstári szolgálahinak egétsz "béke-ide
jót .. Il 'máramarosi hegyek között töltötte el. SZű' 
kebb szakmája IIZ .. crdörendezés" volt. ami nz er
dószet tulajtlonkcpcni erdómcrnökl :iga. Elöb~ 
mint beosztot.t, ktisőbb, tiz éven át, mint \'ezet" 
dolgozott az orszí'A" legnngi obb cruőlgltzgawsági,
nnk térkél)[elvételt végző, kHermelést és ültetés! 
Irányitó sznkhivatalában. 8 küzrémúkőtlt'lscvel, 
illetve alaH készültek el azok az iizemtcrveJ., 
amelyek sok-sok évtizedre megvetettck a. Tisza, a 
Visó, a Vaser völgye erdögazllálkodásanak alal)
jait 

Hehettes ordüigazgatóként érte n világhAboríl 
szomorú vége. Amikor l\láramarosn!ge.tro is be
vonult a román hadsereg. vonakodott román hű
segesküt tenni, a. román hadsereg n:zoDban nent 
nélkülözhette közreműködését, s "hadijog alapján" 
több éven át visszatartotta öt romún ,szolgálatban. 
l\linthogy az ország szétszakíttat:í.sa folytán a 
máramarosszigeti erdliigazgatóság északi fele 
Csehszlovákitié lett., n csehek 41plomáciai úton 
kérték ki a romúnoktól ft. hozzújuk került )'é
szekre vonatkozó s számukra Js nélkülözhetetlen 
üzemtervekol 

Aztán osztoznia kellett az eskiit ném tett tiszt
viselök közös sorsában: repatriálás, sok-sok hónn. 
pos vagonJak:is, kenyérgondok. De volt türelme és 
kitartása jóformán mindent elölről kezdeni. Az 
erdöitöl megfosztott ország nem tudta ugyan meg
felelően foglalkoztatni , de Budapest székosMv:"tros 
öt bizta meg e.rdőrendezesenek megsl.ervezésével , 
s a székesfőváros tmlligazdálkodúsa is az általa 
kidolgozott iizemtervek alapján tiírténik. 

Nyugalomba vonulása után sem ölhetett mun
ku nélkül. Szövőszékén szőnyegeket szőtt, PJrylui
záért és szűkebb székely nemzetéért dolgozott, 
mint igazgatótantic.sunk tagja s a Rargtta'"'áral~a 
kincstárnoka. 

K'Üzdelmes munkMélete végén megérhette 
nemzeti Sorsunk jobbrdordulását. (le ft bécsi tlön
tó!! som hozott szÍlmára teljes örömet,. hiszen szü
lüröld;Je a liatáron túlmaradt, Némi kárpótlást je
lellUletett számtira mégis az, hogy ma már a Fel
Mö-Tlszától délre is, északra is újra magyar erde
szek rendezik Ilz erdoket., az ö ala))vetése szerint. 
köztük unokaöccse, Gyarmatby Endre [óerdömér_ 
nök is. 

Hiete végen nagy szenvedések évei köszöntöt
tek rA, de fújtlalmait keresz«}nYI türelemmel ,')_ 
selte 8 megbékélten nézett halála elé. Hiszen élc
tét becsülettel megbareolta. gyennekeit emllerr6 
nevelte, örvendezbetett unokáinak, s ha látta is 
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nemzete siilyedését, megérhette a feltúmnflá,s kez
detét is. 

Knrw.rsn.i feljegyezték róla, hogy megfutott 
egy hosszú tisztvlselüi pályát, IL nélkül, hogy 
egyetlen elleuséget szerzett volna. 

S ez u megállapítás annál értékesebh, mert 
nem vaJami Ilassziv, minden kez(lelll én~·ezésf.ij1 
visszahúzótlö ember volt am a mi ,.Mó1.si b:.icsillk", 
\lImem haJadö, tervezgető szellem6 fCrfiú , :lki a 
maga SZllklíbllll épen úgy, mint alal:íno!l érd('kü 
s így egyházi dolgokban is, mindi~ óhajtutta, 
Illunkálta és J.iirtoJta a jó eredménnyel kecsegieW 
újításokat. lIyen Ílton á.Jtalilban nem lebet ellen
si\gek nélkül marntlni. Neki sikeriilt. 

S ezt DZ Ő mindig barátságos mosolyú, nyu
godt és megfontolt gondolatokban világos arcá. 
nak köszönhette, mely mélyen érd, fa i iiÍJrt és val. 
Ilisáórt minden áhlozatra kész lelkének hú kifeje
zője maradt egesz életen át, VaDllak, Idkuek arca 
m:ist mutat. mint a lelke: értékesebbet. mint az, 
Mózsi bác.sinál legfeljebb az lehetett II küliin!)seg. 
hogy még jóságosan szelid arcvonásai sem tud. 
ü'lk kifej~ni teljesen az ó még jobb 6,q Duig jósá
gO'iabb Ieikél 

"Hálát adok az egy igaz I stenn ek. 110gy 17 
';ves koromban lIIég elég jó egészségben levőnek 
érzem magam." Ezekkel fi szavakkal zúrul utó· 
duihoz intézett saját kezű emlékezése. Utolsó ' sza
va Istent emlogeti. Neki ad luilát. Kövessük mi 
is, az ö nemes példájli.t s adjunk Ilálát a Uilld en· 
hatónak, hogy ilyen székely-nHtg~'ar és unit,áriu,3 
embereket adott fa.junknak és va.llűs uuknak. 

S ez az egy Isten adjon csendes n .rugodalmat 
és áldott örök életet is, néhai kedves, atyai barií
tunknak, egyházunk buzgó fiúllU'k , Gyarmatlo' 
Mózesnek. Sz. T. S. 

Nöszövetségünk 
műsoros délutánia 

Nöszö\refségü n:k j ól s ikerül.t 1~IŰSOl'() S dól u líll~t 
l'ondezctt folyó hó U -é.n d. n , fél (.i t, Ór.'\kol' a S1,c· 
kely Egyetomi 00 Föi&kolai H a.lIgatók Egyesüleló· 
nok n'agytel'mébcn. A műsort BUZO!J(í,~y AlIIlII 
lIlege mlékezósc ve)'.(~tlo be, mely nek során dr, 
Enye([Yllé P iö ,kö.,·/i M ár iáról szólt II kegyele t 
sy.Il\TlIival. M indoukit megha tott n 87AÍP megomlé· 
Jtczés, mely re l olovellíh~tte oa l.eA-uYí'gYC6iilet kell · 
ves .:Mária uéni"· jének á ldozuto3 f~ l etét. Va,..~(I 
I6tvímné és B erei Mári a ének- éi; gi tíu·kett.ő~e IS 

Jlleglepetés.sol szolgált. A k edvruen e l ő:lIlott du
lokhoz gratulál n nk Sz. W eress J oJ{1Il vot ítettké· 
POS előadúsa II f i ~1n lol:tú.h."l1ak hnl'-lí juk irá nt lel
josített ú.l do1":l lol; életót mutatia be. A kitiinő elő
arló nő megérdemelt s ikert Il l'a tott.. N afnJ S{~ndor 
éne.lm 6g yese a "Vil'lÍg"OIll. v irág om, . ," (ismeretlen 
llHlIS tor 1588) ős .. ?lfennyegzős ének" (U', .Jooc11i m 
Droeh tol15S9.) cfm ü mndrigálokut ndln \) ]i) " a 6i· 
k orül t · előad ÍlAt n J!cözönség m,óltólng hOll·orúHn. 
ll'aetcr EDlmi zongorán el6adt.u Chop in: Polo· 

-.. 



!laisa II dur eímű művel. A 'Bu.lni Zcneuklt~lémln. 
uö"endékc mü\"(~sú játéka mtÍltó Cli'HIlOl"ÓSbon r6-
8zosiilL UgYIlDcsak nagy s ikerrel ndta elő i ván 
AgnC$ hegedüu Naeter Emml zOLlgora kÍsáretével 
Schubert: D-dur szooátáját. A kflt mű"észnövcn
(!é.ko-t swretettel köszöntjük o helyről is_ 

Dr. vitéz Nyiredy GédLné, ll. llő;;l'.;)vcL .. ég el
Ilöknőjo zál'ta bo II jól sikel'Íilt müsoros délutánt, , , 
tllo1yuök tist,ta jövodel mo II "flr. Enycrly n Óbértllé. 
d,.. Piillkdsti Mária Alap" céJjait szolgltI;ia. Szore
lattol iidvöl'.ö\jük e hnIyről is dl'. gn~Jedy J-Mhro.·t 
ti,rvónyszóki tan{tcselnök urat, aki megjelent nő
sr.ővolségiiltk mti.soros dól utáujúu 6 aki egyházunk 
idnt mlJlyi s7,oretettel v.iscltetjk, 

KCI'cki Gábor. 

, 
Epítés 

• 

, 
es - rombolás 

Égy.bázkÖzségünk most ennek a ikét vég· 
Idnek u. jegyében áll, 

Építés és rombdlás, mindkettő lxmne ta
lálható az ember tevékenységében, gondol ko-
7.ás:íban, vágyaiban é.5 félelmében. ~gyik új 
léloktani iskola tanítása szerint, az emberi lé
lek minden megnyilaltlkoZ[1Sát két aJap-ösztön 
befolyásolja: az életösztön és a halruösztön. 
Az életösztön épít., IcJkileg és fizikailag egya
ránt, - a haláLös.ztön rombol 5 aláássa az élo
tet. S bár ez a. kifejezés: öSz\!'Öl1<, vakl!llli olyan 
emberi meg.nyila.tkozást h,j vatolt:t f edni, amely
nek J\.onnányzására nincs erőnk, mert az ösz
tön "vakon" és magától működik, - a mai Jé
lekban mindinkább hajlamos ismét elfoglalni 
azt az álláspontot, amelyet a kereszténység 
kétezer éve ftanit, hogy igenis, ezeket a vak 
ösztönöket 3,Z embolu akaraterő bizonyos mér
tékig befolyásolni tudja. Nem vagyunk já
téks zerek ös ztöneink: ka !"mai ban, hanem azo
kat nevcléssel, önneveJésse.l, értelmi és érzelmi 
eszközökkülmeg tudjuk szelidíteni s akm'at ... 
erőnk irányitása alá foghaJlju.k őket. Persze, 
csak bizonyos mértékig! Dc ez a "hizonyos 
mérték" az emberi életben soks zor minden. A 
jó és a l"Ü&<;Z közötti választiis , az építés, vagy 
rombolás ösztönének varró engedel.m~p.v tö
Hink függ s választús unkkal befolyitsoljuk 
egész életünket. 

E~yes ember, vagy a kÖ7.öR<iég életében 
egyaranIt elhatározóan fontos, hogy melyik 
utat vá.IMztija, mire irányozza be az életét: az: 
éI?ítésre-Q, vagy a romboiMm. Mort bál'llliJycn 
Illhetet.\ ennek lát &'t.:ódjék is, V.:ml1Uk, akik a 
rOl!:lhol~t választják. A Irombolás s ok kecseg
tetu, konnyü 6ikm·t ígéI", m od minclig köny
nyobb rom hol ni aká.r a kákán. is csomót ,ke
!'CSÖ ~riti7AÍI9a~ssal, akár a gyengc pont,?k<;t 
kCI'~O S az ertókesct a'karaltal clhanYHgolo ta
ll1adasokkal. A vé .... c-redmény azonban - I stcn 
SC'gít.ségéve:l! ~ a

O 
romboló vercség&. hozza. 

meg. 

, Ép~~ vis~o.I~t · nehéz. ,,'1\mgcrnyi aka
d!:lly, knlso ~lch~~egok:, belso cllcnkel'ksck, kö
zonx,. ,lust.as~~ ll:lgySÖg, önérdek állanak egy_ 
ro utJa?<l:: A lorténel{ml tanul~ga szerint min
den ép ltö ember sorsa megneméLiés üldözte
té~, l'ag~lom ~ me~?zés volt mindig~ Haláluk 
ult~n Ifl:~dnyaJan bölcsen tudjuk, hogy mii
vel k s úikségesek, helyesek, kiWnöen végzettek 
voltak, - amíg azonbi.lJ1 éltek, legtöbbiink ki 
n?ID- fo~yott a. hibn.kel'csésbö.h és gállc;;;oskodás
boI voluk szemben. S hogy ezek az építö om
be.ro.k mégsem .kedvetlcru.,,<~tek cl legtöbbször 
(persze, olyan lS akadt, aJut rncgltört az ellen
séges világ gyíUölete), u.zl az épiloo'<" ... adta behső 
megelégedettség érzetének köszönhetjük. Hiá
ba támad, kritizál, rág,alllluz és ócsárol a vi
lág, - belüL az épitő érzi, hogy értékCSelI: al .. 
kot s hogy ennek az értékesnek a megalkotása 
élete céljával, tehet.ségei kiélésével, egésr.. belső 
nyugalmával egyet jelent. S él'Ú, hogy miivét 
o!.őbb utóbb eJ'ismerik majd, részben ,idclcn,t, 
l'6szben odafen.t. Me.lit legyen külsőleg vallá
sos, vagy látszólag va!l.1{lStalan az; épitő ember, 
bcJsejébcllI mindMlk érzi, hogya legmagasabb 
bíró, az utolsó szó, az e[,ismerő hatalom: az 
I sten, mellette áll. 

Egyhár..kö.zségünk az építés útjára tért. 
MindCIlIféle vonatkozásb.'Ul, de Iáft.haiólag ős a 
szó szo"ros értelmében is. Mire -ezek a sorok 
nyomdafestéket látnak, templomunk állványok 
f:.'{)kasúgával lesz tele. F estene.k:, juvítanak, új 
világítási bOl'cndezést áUítn:nak [el. Epítünk! 

Ugyanakkor egyházkÖz.ségünk tagjai i,?', 
éppeni úgy, minJb minden magy~ly ~~r~ su
Iyosun érezik azoknak a. megprobalo oráknak 
a hatását, melyet a bombatilmadások alkalmá· 
val éltiink át. Összedől t ház.ak és elpusztul t 
életek ma.radtak cl hiábavaló és céltalan, tehát 
igH7AÍn minden &hemponlt.ból l'omboló támadás 
után. Kic.sinyhitíiek: és gyönge lelikek hamar 
készek a. kérdéssel: Van értcJmo épen most 
építeni' H iszen jöhet egy lIju~? ,táma.dás s 
talán éppc.n. minket ta.láll cl! ~h ~rtelme volt 
akkor a fáradságnak és pénz~adasn~~' " 

Nem gondolnak meg; az dycn ~er~ezoJ
köc1ők k€1h do.lgot. Egyik: az, hogy mllJ(h~ es 
mindenütt I sten kezébel1 va$yll~k.; Par evvel 
ezelőtt egyik szomszéd ors zag: fovarosa. o~~~ 
földrengés következtében, Ilmdyc.nt sell!ffilféJe 
kál'okat szenvedett egy szokatlal1, és vn.ratIall 
ar..uwn. reá.kövdlkező bombatánwdllssaJ senl le· 
het még csak össze srun haso~llit.:'Hti: összeom
lotta.k: új és a mérnöki tudoma,ny TlLmc1en. pon
tosságávn.\ épített paJoták, s áUllnnk ma }S oly 
I'égi és ros katag há7..aJ(, mcl):okl'o l'ég 1·c<W1On
dották lL I>creat-ot. Hogy mJ lesz a. fi.pl'sa aalt
nak amit építünk, ma senk i scm t~ldJa. }Ileg
mondani. Mogmaradhnt, vagy osszec1olllOt. 
h[Cl.t minden bombatámadásm'il ntlgyobb lwt.a
lom: I st.cn ítélkezik 'sorsuk felett. " 

A másik dolog: épen. ;.J;:kM kell épl~Cllf, 
amiko.r a rombolás szö l'nyo rc,íswbadult n \'1-
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h~gra. ES"y-~. iiyen épí~ bjzony~á9tevé:>, 
\rigaszta!,as es f.lgyo},roez1Jet.es az OIl!bCl"lseg SZ~ 
Imi ra., h,o&'Y nem gyozhc.t a r~mbolo, lfiten :.lka~ 
1'::\ta ;IZ hogy <.IZ épíl~ folYJon tov.abb s az 
építők győzzenek. Európ<l- soka.t bombá7..otlt 
vál'osaib<m is folyik llZ építé.s. llinden téren ! 
:Kemc.~llk II IlIldi ~úi l;:ségle.t szemp onijábó1. 
.:\áluok is folynia kell <IZ építésnek minden lé
n~ll . Az cxcl'évc.s ,.\fngyarországot és az öl'ök
kóvaló kCl'cszlény:;égct nem állíthat.ja meg ú!l'
jábun még egy percre scm ti, rombolás reánk 
8y .. abndított ~zörnye. 
é H íveinket SZ€ll'ctctteJ várju.k t.o\Tiibbnl is 
Koháry-utcai templolllurutba. A j<l':Í*.ísokat 
olyun iililványoz<l.sról fogják végez.Itl, hogy 
alatta m; istent is7.tclct résztvevői helyet fog!aJ
halnak Két.sé,;,r1 clenlil 8zokatihm Já\t vány lesz 
te.mp[otllunkban CL mcnyel'letig é.rő álliváoyozás, 
de hissúik, hogy minden hívő lelkébe. be fogja 
c:-<;~pcg:te~i azt aZ! érzést, holEY épí,teJ}-i és ma is 
epltC.l1l, l f5 bm Hkan)ta. Az V scgll!sege legyen 
,o: építőkkl'[ és épíUotőkkel. 

Szent.!valJy i Sándor. 

Hőszövetségi hirek 
A budapest j Unitúrius Nöszö\'e15óg tagjai 

minden hétfő délut{lJl össwjöllnck 4 és 7 óra, kö~ 
zött saját helyiségiikbeu. 

Kanlcsonyra meleg flanell ruh:'ikat v~rrunk a 
kicsiknek, minc/cn hó első hétfőjén 5 7-i!1 vá
la,~ztmál1yi gyülés. Kérjük tagjainkat, wgym;ck 
res7,t összejövetcleulken. 

Felhívjuk hittestvél'cink f<i.gyelmét arm, ha 
~alnki meleg holmit szán a szegények rész.érc, úgy 
Jult.asS\a cl hozzú.nk múr november hónaljban, 
hogy a hideg idő beáll la etőLt szetos.zthassuk a. reá
s'l.Ol'ultakllak. H a OI>etleg nlakitásra v'agy javitás
l'a lesz szükség, ugy azt hétfői lTIunkadélután
:i~lbkon c.lk6l;zítjiik. R,jt.testvércink a lUult .e:s.zten~ 
d,?k f01Y~1.1~Íl.I,l. úlc.lozatos adakozásról tettek bizony_ 
s~gCIlt.. ~(erJllk ebben a uehéz esz ton.dőbell Sz1\Tes 
tamogatas ukat és segítségüket. 

NőszüveLségünk nevóben bálas kÖSWIletet 
mondok hiUestvéreilt'klle.k, akik a D" I ," 
V I$ J' ]'k " . \<111 

'. Z o em II alap" - Derdo Bizotbság re';7..ére -az 
al~bb ll):llglú .... ott áldozat.os adományokat hozzánk 
el!uttatttLk a:t. elmult iskolai év folyamán. K olozs
\'lIrt egy. ~is első g imnázista tehet&ége3 f-alusl 
6~kcly h~~yer~ekct tallltL. ... tunk. Budap('sfen p c
dig .egy fO lskoJas lílllyunkat. Kérjük szíve,:; támo
~atasukat erre M 6\'1'0 is, mOrt II taníttatús foly
wtólagos, jJOlltOS befizetés eselón. egy hannauik 
I;~'ermek kLnilLatása is looetsé I 

D J 
' gcs ellne. 

,. I'. nlll László cmlókala'J" Be!'de B ' tt' 
I'és" I r I '. IZO S<Lg zoro le o y t osszege.k llyugtázása' 150 -o N 

V értCIi:L J N 10- "" . .;> l>8n:;,o, 
, "' .cno 1,=, dr. Iván LáSzló emlókalap 

tl~:I I)lo,keJe 68.11, II buduposti Uuitárius Egyhá:z.
k?z,ség !)C1'SöI~'.I,16LW.e 61.-, dr . Oelei József e1üudá
IiwllIlk 11I~z.1.a Jo\'edelmo 50.- , &rabús Istváuné. 

" U. t .. XXI. It, 

dL'. BcnczkdU LászlÓ. ur. Sim{)J) r.tihÚJy Pálnó 4.6.
dr. Surányi Ede (Kú.l) 45.- , 'Major Pél.t.w aoerkés;' 
3G, l~öszner V nlél'ia 35. Lnwuer KÍtrolynó 33 d r. 
Nyirody Jú.nQ6 Pécs, dr. Uj \'ár y Lásl.lÓ 30. dr. ':Ma
tolay Oyörg)'nó 29, özv. Kálnoki Kiss Jenőné 24 
Nyil'cd! L?jos. Villo; Rupcrt Milu,;áné 21, ifj. Szé: 
kely Kocsurd cscrkcs~ 20. 'vitéz :Filcp József 30 
vitéz Filep József <LHju, l'aufer Bélá.llC, FcrcU(:z; 
Lsb'ÍtJllH~, Pálffy Oéz.a l\[cde.sél' , Káluoki Kiss 
Jenő. Ilones VinCÓIló, Bencze Bé.la.uó 19.60 Kriw 
Kálmún Pét ,19: Dóczi Dc~ő 18. Sclnnitbl6 Va$ 
Ilonka, d r. Lörmez Á.kos LIspc, dr. Irsai Ernő 16 
K:'tdú,l' FerCJ~c csorkós~ 13, Nyiredy EI'Moot 12: 
Pakcy Hegy L babella, özv. Költö Gá.bornc. vit.in 
Nyiredy Gézáné, pú.\ffy Miklós. Nyircdy Jenő 
{h .. Nyi l'cdy 16tvÍLn. HaNas Béláné, Kis.györg; 
Emll'o ll, Fcrcncz Józsof, Kiss Irón és J olá.n ll}, 
F OI'euczi llitv{ul T:loJllokmégy, dr. Szász , ~ ..... Ima, 
Réd,ige.r lGrol y. Kubányi Ist"íllll1lé Vares, lir, 
Bal·tha Andol'lló ős Bobony i Pirosk!a, özv. Nvi
red y Gézánó. Belovúri IslviLn, Ö7N. 'l'örök KiLI

mÚ1l'né. Öz\'. H.úd1.lly Jánosné, Czeglégi Jóltief GÖrJ. 
Welten JÓl-Bc.l1nó P ú'l 1\'liárw. 9, S eps i Jánosné, Be
lovári Lstvúuué, dr. Ka.pla.y Imréné, Csupor An
dor, ifj. Sz4kcly Sándor, Szent-Ivá:uyi Sándorné 
8, Csomor Béláné, PolgÍlr Lip6tm.é, Polgár Margit, 
!vá'll Margit. I ván Millúly, Pauspertl Károly, 
Sigmond Sándorné, dr. Vajd,il Ákos, 'l'arjÍln Ár
pild, Hcgedűs Szilárd 7, PeLhő István Pestszent
lőrinc, PerezeInó Kozma Flóra Leám.yegyesülct, 
Buzogány Anna, Weress Ákos 6, <mv, Viob!. Mik
Jósuó, Halúsz Júnosné, dr. Gálfah-y ItStvÍl.u Szol
nok, Szabó Gáborné, Weress Jolám. Pestsz.entJö
rinerinc, Fejér Domokos, Csucsi Lsilzló 5, ifj. 
Szent.györgyi Fcrenc, dr. Enyedi R óbert. özv. 
Nyíl'Ö Gézáué. Vargoa. I~tv{umé, özv. Nyiredy J e
nőné, vitéz Vadady Alberbné, Jakobi FiiJöpnó, 
Pethő Lá.s-üló Mn.rOlS<Vúsilrhely 4, ÖZi\'. Fábry Edéné. 
J ancIl i .MJihá.lynB. 3 pengő 60 fillér, Szegedi Mária 
ll, Kolbai eBnőné ifj. Barabás István', Kereki Oá
bor. Bauer r mJ'óné 2.60, Arlóy Győzőué 2, P éterffy 
Julia, dl'. Rajez;y Múl'ia, özv. Prosek Fer e!Ucné, 
Izsó Livi, dr, P:Rtaky Fcrencnó, K ovács J ózsef, 
dr, Albert Já.nos, 1 pengő, dl'. KőlllLzY Endre, Zsig
mond Lőrunc, Huutler Fere.ucné: ŐSszeseru.. 1644 
pengő 61 fillér. - Robonyi pjl'()S.ka pénztáros. dr. 
dMz NY'iredy Gézá11é elnök, a B erde Bizottság 
megbízottja. 

Barika és a lepke 
GYÖJlyöri1e11 sütött a nap s Barika, a stJfyem· 

Szőr" kis bárd ny, 'vidáman tépegetfe a füvet Ct ré
len. Kényesett lépegetett, mint (IZ /Íj Tuhában sé
MM gyerekek szokták, mert jót tudta Barika. 
hogy nincs (1.., ef/ész vidéken még egy olyan se
lyemszőríi. szép kis udrány, lltillt Ü. 

Hát (wtillt erre-arra Hlegcllc nwuál a fíJ/om, 
pulw pázl/itott, cflyszer csak euy oc/vas, öreu {/Íz
feihoz ért s egy hml(l el.·épen kö,~ziiJlliitt reá: 



...... JI; reggelt adjon az lsten, JJarika! 
BariIM nézett jobbra, tlézetl balra. de sehol 

scm MloU s(Jllk,i l. Már éPJ>en kezdett nwuiiedlli. 
merI tlC,U volt am vala/Ili bator leUb~y a Barika, 
cU/únfhouy a kényeskedő gyerekek sem bátrak. 
ali/ikor majdneYl' a lába mellől 'Újra megszólclt a 
hallu: 

- Hát 118m Látsz. B arUm? I tt vauyok pedig (IZ 

orrod e~{jtt. , I I . " .. l al'~ 
/1ankn IcwJzeU a fűbe s hát egy kiCSinyke her

nyól, 1)ill<mtolt meg a liilJzálak között. Barika 
lItef/JlYltUodoU, mert /tát ilyen kics;' kis !ternyától 
11/.6!/ ő sem 'ijedt m.eg bizony, de a megnyugvO,sát 
mihamar haTan váltotta fel, mcrt igy szólt hozzá 
a hernyó: , 

- Olyan szép időnk :van Barika. Nem beszél
oetnénk egy kicsit'! 1'e olyan messz;' videlret 
bejársz napilap utá,t. mcmdd el nekem. mit láttál 
(J rét túlsó végén? 

- Mit? - rázta haragosan a fejét Barika, _ 
A/é!) hOflY én egy csúf kicsi herny6val beszélgcs
b'ek'! No még csak az kellene! Tudod le, hogy én 
v agyok (t legszebb selyem-szőrű bárányka az egész 
vidéke n! S olyan gyorsan tudok ugrani, szaladni, 
hoOY a 1i2él ,is alig ér a nyomomba? B át csak 
nem. iül/öm az időmet veled, aki csUI vagy és 
olya,1t /(tSslln mászot, "tüll egy, , , igen, mint egy 
hernyó, 

A kicsi. hemyó igen elszomorodott, hogy így 
megpironocttlák, s csak annyit mondott : 

- Nem leszek én sem '1I~indig ilyen csüf és 
kicsi, m egiddd! 

JJarika. (tzonban gúnyosan Tázln meg a nya
kán c, kék selvetnszalagra IWtöt.t csengőt , aztán 
egyet 1lfJ roU, kettőt szökő'U s úgy otthagyta a kis 
herny6', hogy azt sem tII-Otula: Bikknu.lkk! 

Teltek a napok s egyszer megi11l OTT(( tevellt 
Ba rika, legelészés kőzben, az öreg f'Úzfa felé Hát 
lU/tint ott szedegeti, lépegeU a friss, zöUl fű~zála
kat, egyszercsak egy pillangó röppen fel az OTT(t 

el~t! .~ a;pr6 köröket irva a levegőbe, kőrülrÖIJ
doslot. lJarikn elbámulva nézett rá, JJf'ert SZél) 
v~lt n 1úUongö, gyerekek, olyan szép, hogy Bad
l«Inak a szlÍjCt is tátva lIwradt, (u/lint reáhámé,~z
IwdoU. Amnyosak voltak II szál'n1/ai, s amimt (I 

a tWp fénye tlwgcsiUma rajtuk, minfha ezernyi 
oyémál/fsze llwcske szikrázott vol1la, ugy csUlogott 
r(ljluk Ct kítnpor. 

Amint Barikn csak állt, állt mozdulatlaJlui, 
egYlizerCSuk tI~egszólalt a CSOd(lSZép lepke: 

-: N~1l i:m~ersz -meg. Barikct'l Én vO!J1Jok (IZ 

fl c~uf, k~ClSi herJ/1ló, aki vel 1Wtlt akartál 8zóbadl
lant a mnwp. 

- Az n c,~ú{, kicsi IIC1'1/1/6'1 Az lehetetlell _ 
hégel,te Barilro. hitetlel/üL ' 

-:: BiZ?"Y. én vUfJyok az, - {eleUe a. ICJ)ke,. s 
leoyuk mUl/bárt hozzá, gyerekek. hoUY igazat 
'mOIU/Olt . Mert azok n CSIlI kic.,· /,e-· ·k ., 

é . ""yo , 1 yen 
IiZ p pll/angókluí változIlak át mikor a 'l ',". cl'" G ... / .. t ,z Uelll 

lan, VUl ot már vula,ki közületek selyemher
n])6I , gyerekek? Vagy ismertek v alakit, aki se-

l1lemhern1lótenYéBZ'Mssel fO{/lalkOzik? Bát k ál 
is 1011 van, náluk meubizonyosodlwtlok ról~~1 
ifl(lzat be/lzéU a cllodaszép lepke, , {lg 

Barika .~igl! 1IIegszégyeltc nI.agát, hogy a fejét 
egészell a foldl,g leltorgasztotta fl úgy ".z .. .. ·dt 
•• / láb ut« on-, .... n, togy a II se érte II lii/del Alt61 k d 
I"bb l . ez ve 
(I ~ n~m né~t~, le élf nem gúnyolt ki senkit, 

, E,bbul a klll ,~o,:ténetböl /lokat tanu/hattok, {JYe
rekel •. Ll sok kozul két tw/.UlságTa azonbu" /.·U·· . I 1/ " ' ,l uti tS e I.lvo?'l~ (t, floye/Jmeteket, 

Az eoy~k az.. hogy sol;n se 1/ézzetek le senkit. 
Soh n !J/e gunyol)ato/~ ki se1lkit azért 1ner' k· . • , 'ICI::'I, 
vagy, ~ye1tg~, vag'1! csu{nak látszik elöUetek, Jö
het tdo, annkor szl~p lesz és nagy és erős, és ak
Iror /tOgy széoyelnétek majd 11woutokut, 

A 1nmik az, hogy lélekbe" ti is ilyen I.:icsi 
gyenge - és valljuk be: - 1'lit kis hernyócskák 
~~ltettek most, amikor a vallás /Izent dolgaiba11 meo 
)uralln1!ok vagytok. Ti sell~ láUok még messzebb 
ezen a téren, mint a herny6 n réten, Am, ha szor
gatmab'(m és áhítatta,l tanutjál,ok (t Z tlluidságokat , 
az énekeket I::' n többi fJY&.lIyörű I::'zép dolgot a hit
t.<mÓrún, - lelketek egyszerre cS(tk szárnyra lU/p 
s olyan raoyogó piUangóvá válik, m int az a má
sik ott a rélen. 

Hát erre igyekezzetek, gyerekek! 

Sze'lIt· I ványi Sándor. 

Győri és felsőgallai hiveink 
Az egyházi főhatóság vógűl is dönttött abba-n 

a kórdósben, hogy a bécsi döntés előtt az. I gazga
tó 'l'anács határoz.a.tábau budapeat.i egyházköz&é. 
gültk gondozása alá csatolt. területen továbbra is 
a budal>csti egyházközség végezhesse a lelkigon
douíst. Enuek a döntésnek birtoká.ban megkezdhet
tük 'll terü.let.ileg hozzán:k tartozó süÓrványok meg
látogatását. Szent-Iványi Sándor vezető lelkész 
októbet· 4-én Győrött prédikált. ős osztott urvftCSo
r ú mintegy ötvon umitÍll'ius testvórÜll.lknek a re· 
formátus t.em.plombulIl. melyet ig:ai'. keresztéuy sze
retettel bocsátottak rellde1kez.ésüllkro ottani refor· 
mátus t.esvóreink. I'Uesse őket köszöuet érette. :&; 
illesse köswne(; a reformát.us lelkész és éne.kve7.ér 
oJenti isk. igaz,gtató urakat külön ie azért. hogy 
Ilomosuk a templomot engedték át;,. Jlanem az ur
vacsorához szükséges kegyrn.crcket is. sőt akato· 
nai szolgiiJafából épen hazatért igazgató Omíf.ö lÍr 

fáradtságu e.lle.nére is "lillalta istentiszteletünkön 
az ének vezetésót és orgonim való kíséretét. 

Győni ' tc.s.t v-éreink, mint eddig, úg~~ most is 
Ö'cv, dr, JOIlipov.ich I8tvlÍ.JlLnÓ ISz(ileteLt Néo:ne~h Tr
ma taHArnő I(l.tyálllkfia Ie.lkes vezetése mellett nem· 
csak egyházukhoz, ős hitükhöz való ragaszkodá-

• 
auknak adták szép tanújelét. haUl.6ffi az odamene-
kül t erdély i unitárius székely testvérek felkaro
lásá.\'nl is értékes bizonyságot tettek uuitarius hi
tünknek eme sarkalatos alapelve mellett: .. Nem 
miudenki. aki mondja: Uram. Uram, megyen be 

ll. 

- L t 



a.tne'lttlyolmok orszngába, hanolll aki. cselekszi a2 
ón meuuyei Atyám akaratát". 

Unltár.ius testvéroink hit.hűségéro je:lleanw, 
bogy nomosa.k a Győrött lakók. hU.11effi a vidékén, 
sőt Ma.gyuróvarotJt ós SOllrollooll J.a,kó híveink 
köztU is .többen vúJlaJ,túk ll. mui viezOlllyok között 
kollemosnek lle.Jn lllQndható hosszú útat is, hogy 
II Győrött tartott is1.enLiszwletro eljöhesoonok s az 
úrvaesorában roozosülhcsse.nek.. 

Győri hh'oink .külÖllben ou már emlitett. dr. Jo
sipovicbnó atyilm.kJia. v. Perneczky ezredes és fe
lesége sz. Pál Zsuzsanna. valamint Körtvé!yosy 
Iváll gyógyszerész százados és neje vezetésével 
illlandóau te"ékonY1kodnek -ottani &1Jeg€lU,y unitá
rius tes!;véroink felsególyezésében es minden ignz 
unitárius és magyar ügy. pártolásáball. 

Jó volt t.alíLlk(Yl.ni Ferenczy Gábor mórnök 
tes-tvérlinkkeJ, a ·ki Bukarestből mClnekülve Győrött 
talált tehotségébez méltó e.lhelyezkedóst. 

Fel"őguJlán Kelemen Béla r. főkap,itányhe

Iyett.ee, budaJ}{,"Sti egyh. községi g.ondnok aiyálJk
fia k íséretében jeletllt meg Szelll."t--Iványi Sáudor 

vezető lelkész o,któber ll-én, hogy ott .is istelltisz

telet&t tarson és úrVllLcsorá.t asszon. lItosse igmét 
kÖSrIön.et oa. helybe.ti, bányatclepi református lel
kész és veje. az énekvezér-ta'llító testvéreilllket a 
református fp,mplom, az úrvaesoran kegyszerek és 

az orgwnnkísilrct rendelkea.ésünkre boosátásáért. 
A felekezeti békére szép példa kiilöuben Felső

g.al1án az i&, hogy a refonnátus egyházközség 
gondnoka Gál Ernő c]uminiumgyári felügyelö, 

mérnök atyánkfia, dr. Gál Kelemen kolozsvari i.,;· 
kolai feliigye!ő gonoookunk legidősebb fia. A fel
sőgallrui wütúriUSOlk jórésze csak a bécsi döntés 

után keflült oda a Peirou;ónyből, Lupén y;ből és 
Vulkánból kiüldözött unitáriu..s bányász testvé

l-e~n!k köZtül. Elhelyooósük, vezetésük, összetarlá

suk 6e általában ,az uJntitárius élet megszervozóse 
H. Rar.mos Árpád búnYilLföfebügyelö atyánkfia és 
Gál Ernő felügyelő atyánkfia érdem&. Megható és 

egyoon felemelő volt együtt lenni sokat -szenve
dedIt. kiüldÖ7iÖtt sl'..ékely Wi>tvérciJJ'kkel. akUk bál' 
- legtöbben _ má.r harmadszor Illlelnekülnek 6 ,ce_ 
szítik el legértéket>(!>bb oingóság-aiklat, mégsem 
csüggoonek, hanem Istenben bízó lélek!kel újra
kezdik ismét ll. fészekrn.kást, távol meg6Zokott ·kör. 
nyez.otiikltöl, il.Z erdélyi hegyektöl. de mind köze
lebb a mi egy igoaz Istenünkhöz, mert most mal' 
jól látják, hogy eg~-edül Beléje ,·ethetik a:nindeou 
bizod&lmukut. A felsőgallai hat unitáriU$ gyer
mek uuútását Ferenoo József lelkész te.stverü.uk 
volt szín!6 el"úUalni s így az unitárius 6zellemií 
nevelésben uem lesz hiány. 

Október 20-éul. Szoluokon folytatja vezető lel
kész ll.fia szórvlÍnyaink m.eglátog.a.tá6át s novem
ber. havúbanMagy.aróvúrro is ellútogtl,l 

RÁDIÓ KÖZVETl'l'l november hó 15-i isten
tiszteletünket a Koluiryouteai templomból. A szol
glilatot Szent..-1ványi Sándor vezeiölelkész végzi. 
Felhivjuk hívei nk szíves figyelmé!. hogy ezen 
istentisztelet keretében aldozunk Davitl }'crefle 
emlékének.. 

-
Egercsehi bányale!e!)cn az október 25-re hir

dotett istell,tiszteJol, közbojött akadályok miatt 
később megálla.pitandó időponlra marad el. 

A Dávid Ferenc Egy let Ifjilsagi Köre az Uni
tárius "Mi.s6zió Ház t.emplomában uovember hó 
8-án DávJd Ferenc emlékünnepélyt rendez. me

lyon ttZ ÜllllOpi bOS'.l;ódet S ol c II trI "il. II Y i Sándor 
vezető lelkósz mon.dja.. 

Az Egyetemes U niturius Lelkészkör választ. 

mánya. októbcr hó 24-óll, szombaton détc.lőtt Szé
ke.lyudvarhe.lycn a lelkészi irodan tartja rendes 

gyűlését A lolkés'l.kÖr II vruuszimányi üléssel kap

csolatban október! 24-én Szókelyud"arhelyen temp

l()mi ünnel)Óolyt rcuclez., előadást tari: Mathé Zsig
moud llyárá.d.szJO.ntmá.rtoni lelkósz. októoor 25-én 
Székelykereszturoll előadást tart: B ene z é di PáJ 

kolor-4Svári vllllástanitr, teológiai m. tanár. 

A GABOR ÁRON SZOBORBIZOTTSAG Sep
siszentgyörgyön, felhívást intézett lapunkhoz, 

bogy pártoljuk gyűjtési akciójukat. Lapunk és 

egyházunk csaknem sza:t.Szazalékosa n székely ere

detű, eppen ezért nagy örömmel teszünk eleget ké

résüknek s felhivjuk olvasóink figyeimét és ada

k.ozó a.ldoza.tkészségét, hogy pltrtolják az 1848·as 
szabadságharcban oly nagy szereJ>et vitt Gábor 
Áron Sel)siszentgyörgyön felállítandó szobrának 
ügyét. Az adományokat a Gábo.r Áron Swborbi-
2ottság. SepSiszentgyörgy címre, vagya Harom' 
széki Takarékpénztar 71355. számu postataka réko 
pénztári esekkszamláján lehet befizetni. 

Beiktatások. Szolga FeroJlc óraadó hitoktató 
lelk~ atyB1ukfiát október hó 11-én iktatta be du
napataji beswlgáló lelkészi áUú.sába dr. Csiki 

Gábor .kör.i esperes atyánkfia. - Sim6 Attila. lel
kósz.jelölt atyÍlnkfia. S7.opwmbCl· hó 2O-án foglal.ta 

el helyettes lelkÓS"Ai állását Koosordon. - Gátna 
Sándor mczÖSIÓgli kfu-Jelkész atyánkfiát szept .. 2i-én 
ikbatrt.a. be dunwllitú:li kör-lelkészi állásába, polgár
d,i~i székhellyel, Ferencz József esp.-helyattes. köri 
jegyző atyím:kfia. A beik·latásoll Sim.én Dán·iel teo-



lógini tanIÍ r a ly{mkfia mondo'bt urvllcsorai ágen
dát. Abeiktatásou mcgjolcnt a polgiirdi_i körAScgi 
ég cgyházi vezetőség fclokeroti különbsóg nélkül. 
_ l\fJi.ndMrom beiktatott lolkész atyánkfiát szere
tettel kil6zöntjük ílj állomáshelyén. Ei muruuíjukra 
I steUllok á ldú.sát kérjük. 

A nyakönyvi bejegyzések augusztus bő Ifi-től. 
Koreszwltiik: Varga Ernő és Ba_rát Terez unHá
riusok (Dpa:faj) - József., - Dániel Zsigmond CS 
Sdl..~z Edit unittí r iusok - Zsigmon d. - Schweicr 
László 1". k. és Bokor Jolílll wujt. - ])orottyta, -
Bl,wskó Antal uni.t. és Sztipics l<Js7.ter rcr. - An
tal. l\[ ihály. - H alasi Kálmán és Barlúnyi Stdá
nia un"itáriusok _ Emőke, - T ordai Imre és ,sc 

bestyéu ZsUZ!AAUIIlin. wn.itáriusok - László. - Szan
tó Déll.OSl, Bálint és Felbe.rmallll Lilla, RelH~e -
l\Iú.r.:ius. Ervin, ~f(}nyhért., Henr~k, .- LŐriiltJZY 

Áron és Buzogíwy ~l1Írill - Kálmán. - _Lá.szló 
Istyán és Kiliti Juli alJ;IJJIl unitÍlriusok (DI1at,nj ) -
Katalin. _ Sú;cs I-styú.n ös Cscrei Borbála lIni tá

riusok - AU'llu, - nevü gyermekeit. I sten últlú.sa 

legyen a. SLülők és az újszülöttek életén. 

Házasságot kötöttek: Varga András Wlit. és 
Szabó Mária r. k. - Benka János unit. és Hor

váth Róz..'t ref. - Farkas Ferenc unil és Várko
nyi P iroska r. Ic. - Nanovfszky Llíszló uuil és 
Weisz EI"7.sébet T. k. - dr. l\Iarkos Jenő presbiter. 

mtit. 66 Huttai Gabriella r. k. - Koronka Ákos 
ullit és Slibinger :Ma rgit r. k. - Sreretettel gra

tlllrul'tUlk és óletük ra I6ten áklását kérjük. 

l\Iá r kos Fere nc IltyánkriiJt, aki a Ludo.yika 

Akadórnia tn:nára, alezredcssó lópte.Lték elő. Elő

Jéptetese a1.kalmá.bó l szeretettel gratulá.lunk. 

Az unitárius nap bír lIo\'c mbCO' hó első nap
jaiban jelonOik meg a Dú,' id l!~el·c ll c Egylet k iadá
fiábaIl. Am C:lőrelálhnlólug 80 fillÓr. 

H :i.zasság. Dl". M á r k ü S Jenő nlilliszteri elő
adó. presbiterüIlk o.któber hó 3-úll háutsságot kö
tött IT u t t a i G.tbniellánll. Egyhúzi megáldásban 
S 7, o n t-I \" á II Y i Sá ndor ve-t;ető led.készo részesí
tette. F elsögödön. Tanuk ll- vőlegény teskérei 
Markos Albert és l\Iárkos András voltak. 
Szeretottol gratulá.lu nk az ifjú párnak s rájuk. 
"alamint a yőlegcny edesuQjá rll. M á r k os Alber t 
koloz,svári koJ.1égium.i tall Ílrra és "KOOYes felesé
gére 16tell uldását kórjü.k. 

Ke reki Gahor \'a,ll ilso.ktnw leLkész atyánkfiilt 
a Bethlen Gábor Kör' elnökévó "álasztort.ta, Ugyan-

• 

nkkor Szolga F orenc letk.á<.;z a.tyánkf i i~t 'll. klllrurá
lia osztály ll!e!tlökéllek vlt!Mztotti~k meg. Lelkés"T. 
atyúnkfiAilUlk S1.Crotcttel gratulálunk. 

Al: U nlUirius ~lissztó Ház templomaba n októ
bor hó 31-én dólutún 6 órll:kor a Bethlen Ga.bor 
Szövetség kérésóro tarta.ndó .refornnáeiói emlék
ÜllOCI)ólyClt1 imádk07.ik Pethő I stván lelkész. ün
nepi bcs7..&lel tart SinWlt Dániel kolC)ZSvari leo
lóg~u.i llkadémiai tanár. 

H onvédtiszte.k esaJ)tt ta nyerte a székesfőváros 
céllövészeti {Uját. A hou \"édlisztek kÖ""lÖlt l athat
juk KisO.1Jörgy Lajos repii1ős7.1Í.7..ados atyánkfiát 
is. Ki,sfJyörgy Sándor táblabíró, presbiter aria 
fiiLt. lk inek s7,crcieltel gratulálunk. 

Boneza Ferenc őrvezető afia túbori lapot kiU
dött a harctór:röl. mclyben az elleal"ség feJe.tt való 
győz,luakarús.ról tesz t .. ::l1l uságol Többek között 
em írja ~ap;jú.lI: "Ar. egyhá.7.kö7JSCg ,álltal !küldött 
róVJsl,szln:ii lij6:bo.r.i !Ja.poll Ikcre€jltü.h Ii:'t.entóll jött 
jóságos Sr..e-I·ctet 0rőt nd nekiiink arra, hogy magyar 
ha.zánk még ezer és töhb é.ves fCinmÍbllásán'wk re
m&nyébCllr íljutt erővel - nemcsaK váltásdg - ha
nem lll. cl~enség teljes Je\'c.ré6éig hareoljunk." A 
székely Ikatona lelkes megnyiliat,kmása ez s mi 
tudjuk, hogy 'az itldozat magy-a.r ha7..tÍ.nk feLvirág
r.ása érdekébcal lI\em Icsr. h iábavaló. 

K é rjük hiveinket. hogy (L poslaufalványon. 
vagy csekke.u be-küldöbt ősswgek rendeltetését 
mirndell esetben. feltiintc.tni szh--eskedje:nek, ne
hogy fé lreértések s7.ánna7.Ztan~,k a. Ibeküldött pénz 
tén!S köuyvelése s orím. 

A Buda pesti Közlöny október 13-i szóma ren
deletet .közöl, me!Ylllek ér'tclmében az uniiárius, 
református es eva,ngél ikus lelké6ze.ket .az OTBA 
hatáskörébe utalják. A rendelet október l5-én lép 
hatá.lybit és it b iztosititsl jílrulékDk fizetése '1943 
ja.tHlár hó l-én vestzti kezdelCt. , 

Test véri találkozó. Mint .Japunk megirta. 
Esr,ak-Erd.ó.l y közvetlen visszatérte után a d Ulm
vecsei járiis res-tvórközségeit l/l H omoród-lIllenti 
kőr ... ége.k köziit vldas7A.otltla. A (hmw,vecsei járás a 
mulltball meg,]{tf.og:llttn volt tcstver.községeit s ezt 
a .látog.atÚ8t mQ.<;t viszonozuík fl. H omoród-menti 
községek Október 12-ón népes kiildött:.seg ér:kezett, 
kikn.ok soraiban sr.oreÍCitte~ iid"özölhefjük Váry 
Domokos. Bede Emil. Zoltán SÍlndor, Kis Sándor 
és B(iUnl Albent Jelkésfl;tár-s[ü~l.kat. .kik a látogatás 
során DlInapaiajon is megfordult.a:k és oLt. isf.í'.n
tiszteletet tarrtoak 

A DÁVID FERENC EGYLET 
I Fl U S Á G I K Ö RE 

DÁ VID FERENC 
EMLÉKÜNNEPÉLYT rendez 
a Misszió Ház templomában novem
ber 8.-án d. u_ 6-kor. 
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, Istentiszteleti sorrend november h6napban : 
• 

, 
Hol Mikor Mely órában Szolgalatot végzi 

A) Templomokban: , 
Kobáry-utca 4. . • • . . • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Misszió Hibban. Högyes· ulca 3. 

• • 
• • .' " 

B) Körzet_kben 
Máv telepi prot. imaház. . 

• • 
, . 

Rákospalota Máv telepi áll. isk. 

C) Vidék 

l , 

8, 

R. 15, 

22, 

29, 

I, 15, 29, 
l , 15, 29, 
8, 22, 
8, 22, 

l, 
15, 

8, 

d. c. 9 

• • 

• • 

• • 

• • 

d. e. 10. 
d. u. 6. 
d. c. t O. 
d . u. 6. 

d. u. 4. 

• • 
• " 

iljus.igi: Szolga Ferenc 
rendes: Szent Iványi Sándor 

Jfjusáe: i : Kereki Gábor 
rendes: BaraMs István 
ifjusági : Szolga ferenc 
rendes: Szent-lvllOyi Sándor 

ifjusflgi: Kereki Gábor 
rendes: Barabás István 
ifjusági : nincsen 
rendes: Kereki Gábor 

Ferencz Józsel 
FerencI. Józse! 
Dr. Csiki Gábor 
Dr. Csiki Gábor 

Barabás István 
Kereki Gábor 

Kereki Gábor 

Dunapataj unit. templom , , , 8, 22, d. e. IOés Szolga Ferenc 
d, u. 3, 

Debrecen unit. templom. , , , l , d. e. 10. Dr. Csiki Gábor 
Miskolc evang. templom. , , • 29, d. e. ll. Dr. Csiki Gábor 

RÁDIÓS I 
ISTENTISZTELET 

november lS-én d. e. 9 órakor 

Szolgál: Szent-Iványi Sandor. 

-
UNITARIUS ÉRTESiTÖ 

FelelOs .zerke.ztH: Szent-Iványi Sándor 
FeielO. klad6 : Ferencz J6zsef 

SzerkesztO.6g 6. klad6hlvatal 
Budape.t, V., Kohary-utc:a 4 . Telefon 317-529. 

Meglelenlk minden hó 1I1i-én. 
EIOfil:ethi dij egy évre 4'- P. 

A lap tulajdoaoaa a Budap~$ti Unitárius Egyházközség 

A lap e.fogadása elOflzet6.re kOtelez, 

Vásároljon • 
könyvet, ,bibliát, énekes könyvet 

A,Z TMISSZIÓTÓL 
Koháry-u. 4, I. em. Nyitva: 

csütörtök d, u. 4-6. Vasárnap d. e. 10-11. 

, 

-
Utánaküldés kizárva I 

Uj elm: 

vargyasi Maté Ernő könyvnyomdája, Buda pest, VIII. , József-utca 61. Telefon: 139-259. 
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