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A nyitott ablakon zuhatagként ömlik be a napsugár
s mint valami aranykéve elémbe fekszik az ír6asz1alan. Kívül a reggeli szellő a Bakáts téri kórház kertjének gesztenyefAin suttogva játszik az üde levelekkel. A
fényözön keleti lránybó! az alfölc!l mezők üzenetét
hou:a, mig a levegő játéka a budai hegyek illatát szórja be a szobámba. Mennyit vártam erre az Ü7.enetre.
Hosszú téli hónapokon át lestem a sötét köd takar6jának rongyai n keresrtiil, hogy mikor jön már a tavasz,
mely !őlébres.zt.i az alvó rügyeket, elűzi az enyhúlni
nem akaró hideget CS feléleszti a d ermedt életet.
S ime most itt van. Diadalszekéren jött. Feslö rügyek
kacag tak nyomában és m ire észrevettük érkezését, p ünkösdi rózsával s akácvirággal d íszíteUe fel magá t. Millió sziromlevél mögött megannyi igéret dal a zeng. Ez
a friss tavasti lehelet ezer emlék édes ízét csókolta
életre bennem. J::reztem, hallottam, tudtam, hogy üzent
a m ező. Gyermekéveim legszebb tavaszainak verítékei,
melyeknek gyöngyözését zúgolódva hordoztam 5Okszor
a homlokomon, most lelkemben diadémmé szépült.ek
emlékeimben. Sz.inte hallottam ismét J::desapám biztaló szavalt, ahogy ilyenkor mondogatni szokta: " Most
ne mmadjon oUhon senki. Még a' betegek is keljenek
fel, ha csak tehetik, mert az élet most kezd klteljesedni és ilyenkor órák alatt születnek csodák. Tudjátok
meg, hogy: most te!il{ a gabonás és a kamra, a p ince
és a széna tartó fészer." Most meg lehet nyerni, de el
is lehet veszíteni mindent. A természet futósz.alagján
hömpölyögve jön fel énk a k:iírába, szárba, kalászbaszökkent élet, a gazdagon tedlett asztalok minden áldása: az erő, a s7,épség, a biztonság és a megelégedés
u'·anytartaléka. De semmi sem jön csak úgy magától.'
Útját egyengetni kell. Gép és ember tartsa tekintetét
- ha úgy kell - még éjszaka is a göröngyökön. A
teherbeesett világot segrten i kell ebben a szent vajúdásában, hogy a föld meghozhassa minden á ldását,
mire eljön a beérés ideje. Termelöszövet.kezeteink népe, földmívelő parasztságunk, vezetőivel együtt kinőt
tek már az lttmeneti nehézségek szikes mezőiböl S lábuk alatt, okos és értelmes eszmélés eredményeként
egyre Inkább öntudatra ébred a magyar Kánaán s
ahogy c l'ösödOnk szocialls feladataink feli smerésében
~ helyes él·telme:tksében, minden új tavasz könnye-

débben s di adalmasabban hozza magával a kiteljesedö
életet. Mind jobb ízű lesz a ~kenyerünk, napfényesebb
az otthonunk 6 üdítőbb a pihenésünk, a nyugalmunk.
Mi valóban elmondhatjuk, hogy életünk megnyerte
önmagát s az út , ,amelyen most már bizton járunk, feL
felé visz a fej lődés meredekén a boldog kiteljesedés
felé. Tavas zban vagyunk, é lü nk és dolgozunk. Sokat
igérő, gyönyörű tavaszban. Nemcsak földjeinken, hanem a falvakban , városainkban, szellemünkben, műve
lódésünkben, kultüránkban, gyárain kban, iskoláinkban, ebben az egész:: .I\ostan i felel ősségteljes történelmünkben, mely csirába szökkent már s itt-ott kalász.osod ik sőt sorra beérnek a gyümölcsei mind.
S mig lelkemet beleCürósztőttem ennyi sok szépség
egyre, mind jobban á radó tengerébe és képzeletben
hallgattam a május utolsó vasárnapi or~ui.gos gyermekna p mennyei ze ngését, &es kacagása t ,bolyongtam a rővárosi meiJékutcák &Színes aszfalt-rajzai között k özben az elmúlt napok összegyűjtött napilapjai•
r ól, elhangzott rádió és telev!zióelöadásokból, hirmagyará.zatokból, mint valami r llmtörö gyilkos artikulátlan ordítozását, hallottam az egyik amerikai szenátornak a kisebb méretű atombombák használatba vételét követelő, mérgező hangját. Láttam a perui stadion kiterített halottai\. Hallottam az itt-ott fellobbanó
hábol-úság tüzeinek s;,::ikrapattogását, a ciprusi fegyv erek zúgását. Önkéntelenül ls arra gondoltam, hogy
a gyomirtás sorsot irányító munkája: fizikai és s~el
lemi értelemben, bevetett földeken és múvelt, vagy
műveletlen lelkekben, m ost an nyira sürgős s egyher!
olyan sokat igérő, m e ly hez hasonló nem volt soha a
tö r ténelemben.
A ml szenvedése.inkhez nemhogy húsz év, hanem
hús;,:: évszázad sem volna elég, hogy feledni tudjuk
mind azt amit dléll ünk. Fiz.lkai és lelki undorral utasit juk v~sza a háborúnak még a gondolatá t is s a
kiteljcsedö éjet szent szeretetével köszöntünk ~n
den rugyfnkadást a n~pek tÖl"tcnelmének fáján és friSS
ugarán. A jó termét> reménységével és megny~at~
tudatával végezzük- hát beesüJetesen munkánkat ki-ki
a maga bUl"ázdáJában.
Pethő

Ish'<in

püspöki helynök

A Szentlélek mítosz vagy valóság
Már a legrégibb- idöben !oglalkozt..,Ua az embeli képzeletet ri világ és az élct keletkezése. Ezzel kapcsolatban al3kullak ki a különböző népeknél azok a m(loszok, amelyek 'a z istenek letét és tevékenységet szemJélteUék. A sumer, akkád, hettita, indiai és görög mi-

lológ:lban az istenek h[mncmú és nönemű
oszlanak. Rendszerint a föld istene volt a

p.árokra
nonemű,

mig az ég istene a hímnemű,

Egyiptomban azonban ncm a föld R n61 pl'inclpium,
hanem fordítva, 3Z 6g nőnemű CS a föld a himncmu.
Ennek oka a Nilus: A Nílus termékenyíti meg az
egyiptomi földeket, ezén a Nilus és annak Istene Ozirisz a hímnemű és az égnek marad a nöi szerep. Dc
az egyiptomi mitológia nemcsak ebben kül önbözik II

többi népekélÓl, hanem abban is. hogy az istc~.párok
hánnassággá bővülnek: az ég, a föld és a szél ISteneire. Egyesek szerint az ún. kozmikus triász a forrása n
későbbi "szentháromságnak". Es7..crint a szentháromság a keresztény vallásban keleti hat"ásra jelenik meg,
s még őrzi a s.zélisten emléket a szentlélek alakjában.
Az Új Szövetségnek a Szentlélek kitöltéséről irott
részben ezt olvashatjuk: "Akkor nagy hirtelenséggel
lőn az égből mintegy sebese11 zúgó szélnek zendülése,
mely eltelé az egész házat, amelyben ülnek vala."
Amint látjuk, valóban van hasonlóság a Szentlélek
első eljövetelének formája és amitoszbeli széHsten
közölt. es ez a hasonlóság azt jelentené, hogya Szentlélek nem valóság, hanem mílosz? Koránt sem!
Ma már minden olvasott ember tudja, hogy a rég
letűnt évezredek
mitológiai i~lenc!Í egymás után
Imyésztek el az emberi kultűm nagy temetőjében: az
időben. A régi istenek meghalt'<lk. Vcgzelszerűen ez
volt a sOl'Suk, mert minden islen több-kevesebb emberi tulajdonsággal volt felruházva. De amiket' az
utolsó isten [elett elhangzott az ö l'ök és titokzatos szellemvilág circumdcdérunt.-ja, u bethlemi istálló jászlában egy kisgyermclt belemosolygott a világba, s ebben
a mosolyban megszólalt az emberi sorsok fölött álló
és örökké élő lsten; íme ennek a Gyermeknek az életében megmutatom magam az Embernek, hogy ismerje vagy legalább érezze meg a világok alkotóját, aki
öl'Öktől fogva él és uralkodik. S ismerje meg ennek az
Istennek legnagyobb törvényét a szeretetet. Amint Jé-

zus élete és t.anítása nem mHosz. h.anem valóság azon_
képen a .mi Istenünk scm mulandó mitológiai alak,
hanem vLlágot formáló és éltető erő akinek lényege az
öröklét:
o
A Szentlélek, Isten erejének és bölcsességének kisu.
gát"7.ása. HihetÖooe, hogy az apostolok _ miután elnyerték a Szentlélek ajándékát - valóban olyan bes7.édcket tudt!lk mondani, nmelyek hatásárn egész tö.
megek válwk l<eresztcnyekké? Nemcsak ez hihet ő
hanem az is, hogy a~ apostolok által - Jézus nevében
- végrehajtott csodák a Szentlélek állandó jelenlétének és működésének következtében keletkeztek.
Na és miért nem wpasztalható a Szentlélek hatása
a. mai modern életünkben? - kél'delhet! valaki a cintkusok kÖ7iil. - Talán e J[ú jta a szél?
Megnyugtatlak, kétkedő Testvérem, a Szentlélek ma
ls el(oven erőként hat és szüntelenül munkálkodik.
.A Szentlélek müködése az emberben, Istennek drága
ajándéka. Ezt nem lehet Idkényszcríteni. Kapják azok
akikkel Istennek különös céljai vannak. Mindenek~
előtt alkalmassá kell tennünk magunkat a Szentlélek
befogadására. Nem elég elismert szak tudósnak lenni
valamely tudományágban, nem elég gazdagnak lenni
nem elég szegénynek lenni. nem elég, ha szorgalma~
vagy, nem elég, ha józanéletü vagy, nem elég, ha alázatos vagy, - nem elég. nem (!Iég, nem elég ...
Hát akkor mi kell ahhoz, hogy részese lehessek a
Sl.entléleknek?
Mindenekel őtt olyan lelki fejlődésen kell átesnem.
hogy összes szellemi és anyagi erőimet egyetlen cél
fejé tudjam mozgósítani: a magasabbrendű lelki és
szellemi élet megértésére és átélésére. EI kell jutnom
odáig, hogy a világszellem lüktetésére szinkronizáljon
az én szellemem lüktetése. Minden helyzetemben ércznem kell nz egyetemes létet betöltő isteni harmóniát,
s végül mindebből ki kell sarjndnia lelkemben a hilnek:.
Ha itt tartok, akkor betölti valómat az a boldog tudat, hogy I stennek nemcsak gyermeke. hanem munkatársa ludok lenni. Ehhez a munkahh'6i viszony hoz
szükséges a Szentlélek ajándéka. Boldog ember, aki
magáénak mondhatja ...
Dr, S-zabó I st va n
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llALÁLOZÁS
NéMny hele érke'l'ett el hO'l'7.lInk II
Homoro); hir, hogy elhunyt ':;s e ltemelt ék
Erdf!lyl'lén n':;hal Vili Délll.né nagyUSZICINa n~~-.:onyt. bOldogeml':;ke-.:eta Uto!l B é.
ln esperes ö~vegyét.
Isten hosszú élettel áldotta mea, 93
':;vlg éh I
A"t egykorI reJsOrel'l':;rl Eg yl'll\.7.kör tagjai, dc e"':;$'I' egyetemes egy l'lli.:tunk terU.
lelén ':;1/1 aty~h'knal klSzU! ts sulmosan
JOl Ismerték ütö S':;I:l.n':; szUleten MaIlyan JuUnnna nevl:t.
Kőrispatak, majd 4-1 l:ven lit AIsórllkOl!
nl:pe ISlelle körU! SZeretelével kedves
nlnkj41. BUs'l'kék vOllak n neves és kl.
v6Ló erl:nyQ espe resUkre. de nagy Iln.
lelellel néZlek rel a nallyUSUeleta ns'l'.
R"tony nlDkJ~ra Ls. aki példamutnlOnn tlSl.
tölte be férje oldal6.n n"t unitárius lel.
k~~1/. h a7. e~perC!l nejének neml's hlva.
thát. .;gyhO •. unk Osl hngyománynt s'I'e"lnt ugyanis nIIyUlekezetek t':s az egyeleme>l ('.II.VhO'l" élet ben nemcsak n lelké_
~t"k \'állaln nyullodott o"t egyházi és a
kU •.össtgl élei felelOssége. gondj". te,.he
~. On.lIne ls. h"nem ezeket nz éde~ Ilon.
dokul h terheket megoutotlák lelké.. >.CInk ha ől hlvRtásuk mngll~latán álló
1\IWes<'1kktJ ~. 016 B(:láné MagYllrl Jul\~n~" egyik kiVáLÓ k(:pvlseIOJ'" voll II
n p ez ha, a SZOlgáLatban fáradhata.IIIU
~.a .,...,lek"O nerelet G)"akorlád.b1.n )'INnUIIII O.. papnl:nllk ~ .• etlpt. ..... ~né au::~t~~~I~b!"7,. .. Id6s<:bb nem~.cMk mél!
I'
• n "o~oz>:a nt egYkori pDr.
" Lt.Ok anneni eseménY"l t , IIn"'lyeken
mindiII 011 VOLl f~ rJe Oldalán a fdrBdhn _

2 UNI TÁm us l::l.. }o~

•

• • • • __

••

_ .a

•••

o.

o

ao

o •••• a

tIltlan, a kedVes és szeretetet sugán~
valóban Nagytls'I'teletQ AsS?,.onyl
Elhuny tát gyermekei. Endre. Kálmán.
Altlia és llonn gyáSZOlják II nagykllerJcdésa rokonságon és IlsuclOk hatlllmas
se,.eg(:n kivüL
OtO Endre UJú., d~ már ls sok si kert
nrmó kiváló oper,lwnszako8 rnOv6z11nk .
nngyanyJát gyás'I'olj,. a1. elhunytbun.
MI ls kegyelettel 6rlzzilk emléke'l'c lt'll
R . F . I.
Csong"(llI ~nes II bágyoni (Roml\nlai
áUam! Iskol,. ny. Igazgatója. v. e gyházi
tanácsos. a:; éves korában. Június 3·An
MOrOlSvásárhelyt meghnit . AZ elhunyt kl·
váló oktató kezel nlól II falusI UJUsá~
nem7,.Cdékel kprUlt ..1{ kl ,,'dl( ml:lvséRcs
kegyelettel v"\lék körUI elhunyt mestefUk koporsóját.
Csongvny Dénes levékeny r észt ven
Bágyon kOuég tcjlesztés':;nek munkáM·
ban s S!Ncs kISdi I'(lIzduágl Ismeretei
ré"én Irányt mutatott OAgyon és IlkISr.
ny~kbell községek kOr9,.erQ IID Zdálkodá ·
sának. T...,m(!lé~e j.:inlus G·án volt nz Ara·
nyoBvldék lako~sdll~nllk kiterjedt rés~
\'éIN':;vel. A bAllyonl Unll~rI"B templom·
bn n törlént felravlll1I10zás \It~n n7. Ottll·
n l temetOben he y"",.t(:k örllk nyugaLom·
rn. l'ell>6 IStvá n e5per<".l.·mbpökl h<".lIYI'/lk
feleséRe ŐS C~ong,,,ull LaJos "vár~ds1.enl
M~zlól lelk<!o>z édetllllyJlIt lIyAuo!Jn nz
elhllnvtban.
.. UoldoIlOk a hnlOlWk. akik IIZ Orb""
hlllnDk m~:' IJel. \4:13.)
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Unitárius lelkészképzés
A Román Népkö7.társaságban levő protestáns egyházak n kolozsvMi Egyetemi Fokú Egységes PrOtestáns
Teológiai Intézet keretében végzik lelké5zeik kiképzését az egycs egyházak hitv.111ása alapján.' Az Intezet
élé~ az Intézeti Tanács áU, melynek elnöke a rektor,

tagjai a prorektor a nagyszebeni Némctnyelvü Agazat felelős pro!css'zom, va jmint 5 tanár, akik közül
egyet-egyet az Illetékes egyházak püspöke jelöl ki. Az
1963/ 64. iskolai évben az Intézet rektora továbbra is

Dr. Juhász István ref. pro(css7.or. a prorektori tisztséget pedig: dr. Bende Béla atyánkfia tölti be. Unitárius
egyházunkat a Tanácsban dr. Kovács Lajos pr~fcs~~r
képviseli, aki az intézet rendes tanára. O~.ad6L mmo-

ségben tanítanak Rostás D~nes és dr. Lőnnczy Géza
atyánkfiai. A jehm iskolai évben a következő unitárius
hallgatók vannak: r. évfol yamon Aranyossy György,
Hark6 Zoltán, Sütő Miklós, Varga István; a II. évfolyamon: Kálnoki Kiss Tamás, a II I. évfolyamon Hal~
mágyi Csaba és Kozma Alberti. Magiszterjelölt Szabó
Arpád püspöki titkár. az unitárius rendszeres te~lo~
giai s7.akcsoporton. Az intézetet fenntartó protestálls
egyházak összes hallgatóikat tanulmányi segélyben,
vagy egyházi ösztöndfjban részesítik s ezáltal hallga~
t6ink men1esülve vannak minden anyagi gondtól. Az
egyházi segélyt még kiegészftJ a sátoros ünnepek al~
kalmáb61 hfveinktő! kapott legátum. Az intézet didak~
tikai adminisztratív és kisegftó személyzetének javadalrrWzását az állam utalja az egyetemi alkalmazottaknak járó fizethsel. Az I. félévi vizsgákat 1964.' január
hó folyamán tarlottuk és hallgatóink lelkiismeretes
felkészültség.ről tettek bizonyságot. Február 3-4 napjain toologiai csendes napokat tartottunk. Professzorainkon kivül hallgatóink részére Főt. dr. Kiss Elek
püspök úr tartott k r t előadást az alábbi tárgykörből:
"Isten megismerése és akaratának teljesítése, mint a
keresztény élet célja" ; és "Isten tisztelete és Jézus erkölcsi parancsolatainak betöltése, mint a keresztény
élet tartalma". Az összes hallgatóknak a csendes napok alkalmából dr. Borbáth Dániel ref. és dr. Kovács
Lajos unitárius professzor atyánkfiai hirdették az igét.
Örömmel számolunk be arról, hogy az 1963/ 64. iskolai évben Kálnoki Kiss Tamás budapesti teo!. hallgató a Román Népköztársaság Vallásügyi Allamtitkárságának és a Magyar Népköztársaság Állami Egyházügyi Hivatalának legmesszebbmenő támogatásával a
If. évet lnté'zetünkben végzI. Kálnoki Kiss Tamás,
mint ifju teo logiai hallgató, komolyságával és alapos
felkészültségével igen nagy megbecsüJésnek örvend
professzoraink és hallgatóink részéről. Karácsonykor
és húsvétkor, mint kololSvári légátus, nagyszeru szónoklatával híveink őszinte ragaszkodását érdemelte
ki. Május 4-7. napjain hallgatóink, mint minden évben, tanulmányi kiránduláson vetlek részt. Meilátogatták Nagyvárad, Arad, Temesvár, Karánsebes, Pet~
rozsény, Déva helységeket. Nagyváradon Buthi Sándor
ref. p!ispök úr, Aradon Teoctist ortodox püspök, Te""Tnesváron N. Corneanu orlodox érsek úr fogadta professzorainkat és hallgatólnkat. Hazafelé jövet kiránduló csoportunk Déva v á rában felkereste Dávid Ferenc börtöncelláját. Rsotás Dénes professzor kegyelettel idézte mánir püspökünk halhatatlan alakját, akinek névtelen sirjánál első alkalommal gyűltek össze
reformátusok, evangélikusok és unitáriusok. E megragadó pillanatokban éreztü k, h ogy az igazi' ökumenikus szellem Dávid Ferenc börtönében virágba szökken ezen a szép tavaszi májusi napon, és hallgatóink
ebben az egymást megbecsüló ö kumenikus szellemben
készülnek . hivatásuk megélésére. Megemlitjük, hogy
Intézetünket felkeresték az Egyházak Világtanácsának
képvisel ői: dr! C. Fry elnökkel az élükö n valamint dr.
Wytema és dr. Goudoever atyánkfiai is, 'a Szabadelvü
Keresztények Nemzetközi Egyesületének elnöke és titkára. Kedves v endégeinket dr. Juhász Is tván rektor
k öszöntötte, ismertetvén az Intézet keretében folyó
tcologiai tudományos munkát és a különböző egyházakhoz tartozó tanárok, hallgatók testvéri együttmú•

ködését. Dr. Wytema és dr. Goudever atyánkfiai üd~
vözölték IntézctUnk ös.nes tanárait és hallgatóit majd
megleklntették a könyvtárat, klfeje:o:vén mély M.táju~
kat a testvéri fogadtatásért.
Unitárius hallgat61nk közül Halmagyi O;aba Ut.
éves hallgatónk tanulmányait a nagyszebeni Németnyelvú Ágazatunknál végti és Igy jó alkalma van arra
hogy a német nyelvet is elsajátítsa. Két ref. magisz:
terjelőlt a bukaresli Ortodox Teologián végti tanulmányait, viszont az ó rés:o:ükről egy hallgató tanul
stintén p: lJl.agyszebeni Ágazaton. Igy swlgáljuk és teszünk Bizonyságot a testvéri közeledés és szeretet
krisztusi parancsáról. Beszámolónk Ú"ásakor veb!ük a
lesújtó hírt, hogy április 30.-án, hosszas szívbetegség
után 45 éves korában elhunyt dr. Domby Béla pro.
fesszor, a nagyszebeni Németnyelvú Agazatunk kiváló
teologusa. Elhunyt testvérünknek áldott pihenést kívá~
nunk Atyánknál, Itt maradt édesanyjának. hitvesének
és két gyermekének adjon a Mindenható emt a vesz~
teség elhordozástira. Felekezeti különbség nélkül könynyes szemekkel siratjuk fiatalon elhunyt drága munkatársunkat és igazi barátunkat.
A Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Protestáns
T ea!. Intézet keretében szép, Istennek tetsző áldott
magvetés folyik, és hisszük, hogy a közös Intézet kebeléből kirajzó új lelkésznemzedék munkáján, igehírdetésén a mi egy Istenünk gazdag áldása lészen:
hsák Vilmos
Teologiai Intézet titkára

.

,

.

Egy, umtanus ezermester
Kiss lstudnról, gyulai sZ6rványunk ügybuzgó
gondnokáról - "Gt/ula.i4krÓl - Gyula.i4/cnak"
eimmel érdekes cikket Irt a. "GI/ulai Hir14p" 114sabja.in dr. Marat György. erdemesnek tartjuk
a közleménl/t szemetvénl/esen 14p'unk nyilvános·
sága útján: az unitárius közvélem~nt/ előtt ismer~

terni.

Sokoldalú tehetsége és művészete folytán sokan ta~
nárként, többen nagy érdekű leleteket feltáró régészként, mások ügyeskezű hangszerkészltöként, újabban
bűvös kezű !aragó és intarzia múvészként ismerik.
Egyes remekműveit és néhány régészeti anyagát számon tartják hazánkban éppen ugy, mint a külföldön.
Lakása sokszínű életet élő műzeum. Háromszeken,
Sepsiszentgyörgyön született, - vallja a sokoldalű mű~
vész, - a századfordulón, a Székelyföld mozgalmas,
színes világa, szines formái élnek ma is benne. "Nyugdíjas vagYOk, van idöm, reggeltől estig vések, faragok, fŰI·észelek. Tl!l"Veim és a megrendelések sarkainak, a munka során támadnak uj ötletek és lehető-
ségek.
~letem nagy élménye Móra Ferenc barátsága, töle
a régészetet tanultam, nagy értékű felt.árásokat végeztünk együtt KétegyhMán és Eleken. Kőkorszaki edé-nyeim a gcpidák, a rómaiak korából és Árpád-k~
leleteim· nagy része a szegedi múzeumban vannak kiállítva. Legbüszkébb azonban Móra Ferenc leveleire
vagyok és alTIl, hogy kétegy házi lakásornon készült az
" Aranykoporsó" című regény néhány fejezete. Móra
dedikált fényképét nem a dnám oda semmi pénzért.
Már gyermekkoromban fúrtam-farag tam, kopjafákkai sok "piculA!" szereztem. Kopjafa-mintás sakk~
készleteim díjat nyertek és a:o: egész világon ismerte~ .
Később barátaim és tanítvá nyaim részére hegedűt, bracsát és gordonká t készítettem, melyeken ma is i~
szép hangon muszikálna k, újabban a csontfaragás es
az intarz.ia fogla lko:o:tat. A gyulai várat ábrázoló nagy~
méretű intartiámat most vették meg, úgy tudom valamelyik minis:o:teri szobába kerül, akárcsak a m06t meg·
rendelt intarziás "Erkel-porlré".
Kivájó testvérünknek további sikereket kívánunk.
UNITÁRI US t u n' "
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Dr. Nyire d y G éza - professzor ha ló lónak fé lszóza d os fordu lój an
Jó r.éllf7."\r. évvel 1l'J.clöU, II még 1l1.oTl III tlil néh(,ny
:lI7.tcmd(ívcl nm ikor fl kalo~Jlvflrl I.lnlt..~rlulI rölollmnl"i·
~~m alsoo5ztályo9 ' wn u lójáként elll() vC'rllClmc t 1r<.Jtll,t.
la
If tudomást IIl.cr/.ctt róluk fl mlndentud6, kOlr,~ a dIákok Ulkalt hnlNl,' m(1Ctud ó elr. Nylr('rJy
~&IJI. SlwretcU tnnlÍFunk, fl drll~o, IIoIlj;':, Jó (·mber, ncm
korhol~ könnyelmű beluvetl'ilclm 1I~.örnyú búne mlnU,
dc j6elágO/l mcgértbllcl. II tallln-w](on bl;.:tat6 b{.lorflli"""
MI ilf n k6vetkC7.5ket mondotta:
,
_ Dc akkol' ICJl:ruúbb olynn költő lé"y, mi n t S'l.crlt·
Iványi Mihá ly,
en nkkor még ncm tudt.am, h<no' ~~L'1ltlvfmyJ MlhlUy
milyen köl~ amikor pedig meRtud 111m, mÓr n<.'I11
mondhntwm
u;.: én 1I~.cI'oteU d t'l'iWl Jó l:\ n(,romnnk:
_ Tanár úr kérem, t'1l olyan n.a«'y költli tl()hn-w)ha
nem lehetek, ..
Mert. o;.: én drága jó NyJrcdy GéM mn(,rom kf>rlln,
ml-g éJcv.; delelőj!,n, allA !I:! éVel! kM(,bnn !tlhtlU,yOU
bennOnk.ct, Ezcfkl[en('.~lilztlzc nnégyhen. lllnév VéA('
f.clé amikor i111\úuyla mCA'IOk~~.oI'O'/.6dlk min d én Jtond
a;.: 'Iskolákban, A[mnfízlumbon, ~yctcmen e~ynr{jnt,
hirtelen Ifj;.:, hctcW4li: lepte meg. A d rÓAa, j6, mIndenkiért al{g6dó, csak mngfl wd nc'l11 tI~rŐ(lIi ember, ncm
nk;u1a tet{-zn! tanártál"!lal l.-vv{-gi terhét, /IC t:lnitv(inY111 vakácl6t vftr6,iirötr'lclt rontanI, II bct('ww:uc kC1.(;lését a .9l1inldóre houyva, továhb v{-uc;.:lé v(i!I~n..']UllnlJI
munk{lját. A I(jz {I1.onbiln erFJlIICbb nl'. (·mhcmél, n be~g pedi" n legc-r6~-bb emberi akaratot I" leuyc'Jzl.
Hlfiba ku'l.d81t clrenUkcmhcrfclettJ IIk..)rllttal a drfiUfl
Jó ember' (j;ly történ t vele ls. S lfJl4 , jú ni us !J-én,
"mIre sc.nkl nem .1iimHc.lt; tx:követke'/'cH f , n('nt vfirt
Y.aUiR7.1rMa. Gé-I.<l btiC"l, lJkl mindi" ts,lk i)rfJmeli A'lRr1.ctt mindenkInek. mOflt b{,nnt"a boru lto n huUYoU Itt
mIndenkit, ;:lklk !')Cdl" nlynn ('11I'l... kfthnt..1tJan h[Uel, hOIléWl rlll,a~~.kodtl.k .hrlZ7ii, s1.crctli CIIa ládjtit, 'í'l,Cr... tL1.l
tMítvfinyaJt, mcgrC"fIdOlt b:.-rntalt. ~1ITYIer(j'ICU, tll'Iz\.(·II)It,
eppen rél/lliiz éve, hogy megholt,
K C'/.dr. úJ~6glr6 volt;:lm • mInt ilkI! új hiva táso hirtelen melt(.ll>hbcnlŐ relbdat t(·IJCflftl~ eU: fiUH, kCi(!Ml1
kc'1.dtcm I. fI1.<lVOkl. t, h~ [egalább mt::J.lkiÍ'I.(·!ftrlk'f( ld
tUdjnm CúJC'1,n1 II b('nncm kr.v:;r~(K({)r1\(, ly",(, ~on(!/J i ll
t.(.knl, II m;;W'!rr.h"uyr.lt c.'Illlfíd, vclUk ('UyUU.L-r/,(, Inn!irok, kí;nnyt.-1k(.1. titkolni IIcm wd6 u.nftv{II'y..-,k, ,,;.:
c~z éJc1.úkn: hflZdinótt J.lyflgyll/.créllí"'.ek. II r(.vl d ('"yeIcmf gynkorli>wk 1,IIIH III lfint.-.rflhllllitlllYlul clbi'ívölt
tnnIirJdölt,:k, (,rv()ll:wnhallKat6k (-n.L'1I"'!n<'k hór par['nyl
rl1~kt, .$lJ:rf:tc1.t Jb Gl'1-<1 b:'iC'Itnknllk, r. gy(IJ.IY1I1)'r(-1l1J ·k
iltyj(inllk", fl Ic-gjl)"b wnfirnl,k. I, !t.-g[d<>{,IIIf/,hh 1'1nb('rnCK, fl Ml.N'et.G-t, JÓ!lfi~ (·li"l.m/"YIykép(mr·k monc!f,tlr. min·
rllmkl II m"ndmm I'n I" a;.: l,kkflTl ,,"!'IU!ap"A){l ,irt nekmlÓl(omban. d..-· mlv,..1 N(yctl(·n Mnherl Jf'br. lIf'm CJl:II#
1(.p{tbUa 1(· ml--rhC'\.(1.I(·n m"Wf,nelOI("!If,m, nfm I"I'-gfktt
kl II ki,t(·lr",reW'·I,(o,-(jr'1l ml:l{frt flt:'lrIJj",1 1'101(-\0:("1,('11, IiI'.
"P.lk'fI?,ék"-h(.'1l I, kiwMkf:l!í I,potly,tlkutl. r" lh(NUlt 1I1.l1vr.kk;.I pr(,b(,I\.:, m ...nyhftr·nl 117. ('Open Om:.pJ{," hcki',vr-tk'''/,f,tt hlo1{;1 múlha\.:lllfln fájdnlmllll:
.,P.1J," fl m:.W..·.t.t/>!l (Jnn,'Or'1l JMt !·I l, v('U:w1, h(IICY
okit '. IIfIl"ll (let{·I'\('f) :.nnyl~w)t ":'intl,U, f'nI''''t v{-vJl/í pl_
h' ''fI(,y·ty·n mf-scnYllal •• 'I~I. Úrn;-.pjf,n (lkerA)11 m,·" n p{,_
thtllltl f(-rlji"i ÚrrmpJf.n N'k, wJ.ll/lk
hl,rl,nw,k. f.rtll
_".I.11t,tt II /.",lr,14m;, ht,"~Jfl f,;.: Or 'lAfimf,IYn 1·1/·; l'rI'"
kr'nnyf"'/,t.·k IsW.k, "klk.-t l"uJoohr.p 1I(l)tbU I; hll·tl·IMI
Ilovm-6Nl Aki I·II·I/-h.P.r'I nt-rn I,mf'rv' fl plh,·n/.."t, rrv,..t
,AI tl·:C"'·k aJrl 'K,t.I,l,n P.tmr-nt, O" !tlhIIlÖ'I,;, r.rí",k
1-mU'-kiJl I, eM·rl-''''IN. I,mlt hlrdl·'\t·n (-<I I.m! (·I'f'5(yht,,.
tloth'n mnr.,,1 Ir/,ntr."
Ur Nylu'dy C;I.,... {::fJl liprnla 27·I·n ~1i)I"'lj1.t Nr.fU/-

me"
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IIII.m

1\1,....'" .. hf,rr,rnvJ'kl k,,.,..ooHct;.("1\, I,ml·ly

hllt'iyl

klv"l/, I'ffih'''f1 ír/rt, "J,I/",t f,/l/4t fo mMty"r k"np,-úr;rok .
• 1JN ITAlI IU" f. U f t

M;.:U IMnluJtín k fvUI I3rnA/l(,I)fln, S~.(·kt'lykQ_
I'{-Y,o;tu r t (,11 l<oJol'.I!vlÍ r t v{-/tInl..<:. A'I. (~I kollÚIoIl u mhnn
toll l-rr·ttlll:KI utfon UUJZ-lxm u"'Yf,nC1lllk n ktltfYIJlv(,r! tutlomt. nycJlyctl:1r'I fflht('mu II kn I- tenn("\zeltudt.mll nyi kn rlil'l! Irntkozlk he l(· I·m(,lIzctl'loj~.-V(·ilYtllf)HMko!\ lfint,rJt·Jilltn"k, ntndklvU l 1 fl1FIrKfllr,mmnL k(·M.UI hlvl,II'lIfot-u.
Olyiul p t.ruUI,n buz~h l ommHI, mInt :oki bú hkllr hl,znl
vl,lnml flltr,ln vélt, VI,I,(y II flora ml,'Itl'>hr\!l!'I(IlI mlntt flnlink ftélt IrJúkQrl mU[lUll'.t(, ~oknt. l RWI-bnn mM ..-.kleveIH 1I~.crCl~ CAybcn "yl,kornOk INI~. U'l. l~urópn""l',t'rIC hl l'clI
d r. F'll blnyl H udol' VCJ.lYt.;,t1p rnrCHo.'l~.o r me·II(·lt. Allj.\ pfor
hbnap II méA nblmn 111. (ovl)('n tnnl'tnlf'Jtl'd ul(Ytlnlllnn
II tr,nllzékc>n . ~;u'n ÓIlIis.";"llrr vl,ló m<1(mnrn(\f'fln m('II{'ll
I BI!fl..ootl II f.:YóuYlI~,(·I"/""ZUYllkf>t"nt>kok eJly",v'ml tr,ntj)Iynrnllnllk v("/,cUítnn(,,.{,vfi fI{'v(,zlk kt. tfl6fi-Ix·n ",-dh:
li kém l;,1 tu (lom(inyuk d/)kli,r(,vá I,vnlj(.k
Gyiinyt)rli egyetem[ plo.lyllfulf"t {·!líll fill J)e t'l(yhth.f'
fl(.'TTl nélkU I/:''l,hctJ li klvfolb rlntr; 1 tull6llL If!fi()-h('1l ('ltlhh
Illkoltolt

h(·lyout.'Il lIirrfirnuk, mnjd Um2· 1)(·n r{·nd('. lronfornnk v{l·
IllllztJók mc1C. Tu(lmnfinyn!l m('WllnpwMl4l'lIfintlk ,.d,leli kllrú t(iv]<ttnlt ml ,;cm hlwnyftJn Jobblln, mint UIn(,,'1 bc!klúV'Jf,n lUl'lJ)tt H~J.kr()l:l11l16 (-rt(·k(·r.,l'1J(", mf'lynfk:
d m e: "A kOlllnhli~fi tu{lr,mlinyok I"KYmflAhlrt. vnl/j vi·
IIwmyfi", EtlŐI k(-'I .dvú élete· (.-. munkIi1~áw> mC"W»I;.:Jlk
/IZ ('"yelNn veKYLflnt wnAI.(·k(" I, IU'Ó~"~J·r{""/kk tnnfolynmfi é", 111. l'Ikoln kli'4\tl. Am('lyek h f"l. hM.1J\Jforu l
még lIytnylkű c,.ill[,<H élHe JII. Nem III c,"y cmtx'J', do
lIS"" cmht.'J' élct("fIck munk(.Jl'it I. kIWIt(!TI{.o.
Mu nkfi"'1f1g:, fl vcuyl tud1lmtínynk ep,/~t. tcrtlll"ll1 h·\·
i\[ /'II , r.uckulz ÓlI ,Jnko o h(,zy pror('u;o:oroklUoI kib&cn
Irt n:igyobb munkfiJn II ",;yÓUYiI~.I:rlllmC" tlAAtlarv()jll}k
l~ 1U'''lO'fI~.(·r{;I1,(',k r(~l.ér{;. Szt,mOll ~1."ktflnulmAnyl'in kl·
v{l[ Tltrfm ('tr1f~; ,.jl(·nw)) vfJ.lylnn; !-)n'r w"'I kémln {:ji
" Kémia t'lIvld v(iz l"l1," dmti kllnyvcl J61611 11'k m(;1C.
Dr, 0(,1 Ké'leme n, "klv(·1 cUylHt Iktlllj(,k 1)(l1r;nliri tI lIÚ1Ifib."l ,. /l kl mC·J.lcl/'.i'l.f>("n n k(JI!(,"lum htM·IWLÓJn III
vl'>lt r(lVld I(I(·IU, lu,y fr rlllll I, kr,II,.,Jfvfirf un!tMI«,. kúllélllu m 1I1rt/,nC10 dmCi munkl'ijfi hron:
'
•
"AI(lPf~ képlJ.jlt"""ű tU(1(4 'rl,nftv(.nyti] ~t.(·I'{·ttI·k,
rnjMgu.k érte. N(·klk
0("/.1. b(,c_1 volt. A kQllflollu m
l17.ép éill $(.1,.(lf,g tl'l"mf.~í"'RtrroJzl (11 vNtytnn! U'yjijtc'l11,4·
nyét, rrn.>lyl:t l ipll!m n(ill(!lJ,(1I Of'l'W:ly l/lnli ,' kf"/.(Jo-tt
öntud .1t1)f1I, bblin /U'1.rnpftunl, fillnnd6r.n (1 s1J'rrt(,url
wmdlYt.tn, r'('1l(Jl"'1.1t\ nr,vclt,· ,.~ flyúJt('I11(-ny INdábh (~
II'IoIUb7Ar'Wlhb ki'id'pf"knlnl III.{·rtlimkhrFI. tnrlQ?.Ik. M I.".
h(Ir\llfIfv.Uil I'iI '·... nlbi/.(:r(-!III(· ll'llj' " v·rmM:~,("! rflJz! (n ·
nulmAnyl klr{.nd u[(lA(,kllt, mf'lyf-krn 1I1...·rC'lfllrf'mI<lt(,..
MfiWfVI11 f.,. l.ll'p(1II IlIm(T(,u-lvf-i fil. IrJ(dfiJl:b61 ri wrm6"~.l:L l):H'fitnfl nr·V(·Jte,
·r tlnftvr.nyoltlíl nc-m foIl/,tt It.w,l, o kllu-drn (.lImpulIÍ'.1
ml,W,lIlntliJ"l, hnn('m tr...l/illfltt kt,/J.JUk P,1lY/1'\11II'.wí~ 1
li ,.uTclotnl' k /iZ fi lllkotJ. nuld urnl. lirot!oU. 1,1T\(·ly ('fUllhl.wUlinul mf,,"YI'rh' tnn Hvfinyll1 ,,"zfvét, A u.nul(, /1I,m
rf.lt,lrmm(.! ('11 JlmmnK{,ul>l, hnrv'm /)r'/ímtlil "InlIt "rernt kIYI.{."·ellk hm.zIiJf, Plt. f' rru'"ny(·rf}, mlllll(·nklt m"'K,:
hIs(H t", (·II)/iJ(lI(; md,·" lIu·r(·tet l,mJJk fol ('W"'1. " ,"yf.n·
f;lA.hh j(·1I1-rM'''''1 tulfo!/,jJh II?J.v"k/l(, fl(·m Jflltf't (rn 1
,
,
"/-<!j
fflI''''j
r/,It,
P1Rkt"," a Jlmvllkbun
)/í·nm' VMI 107. ('l+'
I.
,
fl V,n(;',- III. (·J.lyhM.I (.. k/)1J.IlIt! (/-rfl(j, /o>': l·uI.. z Nyfrf-l y
ll""J; M(-rt Nyll'l'cly C/-'/;, ',kf,jfojlivhl ('UyUH 1' 1.
hr.d, JII ,. I. mlt. mJll i tnn/'r, Int/·:;m(;rry(·k ~ hll.i>tI.tliW,
vt'l.... U;I~, W,u,y r ...,k Nlyll'... -r(1 uluJt" mlntllll.L "Z I~"r;
hli,l-rt 1111 Wttfl JI "'uyttMJ, hfrfl·f1l'v(,t. _lJ,lulill l !
ui
" mlv(:1 I~ Wd/,mf",yt fIl k/)~"'I-U'L (, nnpk rl,Is,In
v

r.

f'UY';

(,lit,

";o'.I,Iw',Ij(,

l,
I,lIn .....
YIf,lt,1 kor!.t..:.n, InI12·1J...·n llfi'lJ....nlk. 'r tln ,ri I uj
IKln (·lf... lJ~ (1U'hli/.unk flflltyrll'ViJ ,;.t·fII.UIlYI V(-l~,;'~,
HI'I1~ ,.(,1'1 1 rlf.rw·ly 1"4 Iillk,U ' "lkll , .. I,IfII·UlI, Milc"
"
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-

s
g.1.rn

h3jtásokat

maakkor tá-

szomoruságárn.
Mennyi régl
az emlékek közl menny,! öröm.
A g,Yal'ló emlékezés '~'ncm tudja mél"nl, hogy mennyi
V07.o1

szépség, öröm fakadt ennek az 19nz jó embemek a sU:vóbó] s mennyi szeretetet, jós.1got v(!S:dtettünk el az
ó clvC$ztésével. Bsunénykepünkü] v61aszlotluk. de ke)..
vct ni vajmi kevesen, s vajmi nehezen tudjuk. Pedig
IIZ általa tanított s örökségül hagyott tulajdons.ágok
a szépség szeretete, a jóság gyakorlása, az Igazság
szo lgálata. egymás megértése, embertársaink rrn?gbeesUlés<.> nélkül ncm tölthetjük be feladatunkat az éJct
boldog ~ credménydus továbbfolytatását. BÖl~sesség
vezette, jóság irá nyitotta, szépség ékesil<!uc életét. Erek
nélkü] a tulajdonságok nélkül szegénYek és értetJe.nek
nwradunk.
S. Nagy L ászló
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Unitárius szemmel

•

Ha valaki megkérdezne tölem, hogy mi a z., ami t az
unitnrius vaUásban igen tiszteletreméltónak tarto]\:.
kb. ezt válaszolnám: A világosságra, az egyszeruséf!re
való törekvés. Már hitbu7.gó öseink is Istent " Világos.ság szent Atyjának" fogták fel, azért esdekeltek hozzá,
h ogy világosítsa meg a szíveket és az elméket. Fejlődő
életünkben a következő jelenségeket ügyelhetjük meg:
az u takat mindenfelé megegyenesílik, a kanyarodókal kiküszöbölik, a mélyedéseket feltöltik, magaslato·
kat legyalulják. hogy az út rövid, látható, áttekinthető,
egyenes vonalban kösse őssze a távolságokat. Ilyen
módszerrel jártak el öseink s járun k cl mi is. Szentek,
közvet ítök kanyarait, álfi lorofusok okoskodásának in·
goványait kiküszöböltük, ho<'cJ' Jézus egyenes útján
jussunk el Istenhez. Ami homályos volt vallásunkban,
azt igyekeztünk "kigyomlálni", hogy vallásunk es ko-runk tudományos feICogása közölt "szembenállás" ne
töttén jék. Régóta tudjuk azt, hogy a tudomány és a
vallás .,szembenálIásából", ugyanúgy, mint a Nap,
Föld, Hold esetében csak "fogyatkozás" s.uhmazhalik:
a mi részükre. Ezért a világos tudomány útja a mi
utunk is volt. Az't is meg!.igyelhetjük, hogy az épületek
tervezésében, kivileJe7Asében milyen nagy szerepet
játszik ma a nagyvonalúság. Eltüntek a szük kis mé-retek, megnőttek az ablakok. az ajt6k, hogy a fény ,
a világosság áradjon az épületekbe a tágult réseken.
A cirádákat, a cikornyás vonalakat, értelmetlen ki· és
beszőgelléseket felváltotta a merész., egysíkú homlok·
zal, a sima arcél, az épület belsejében ti zegzugokat
a célszerű helykihasználás. 400 éves történelmünk ar·
r6l t~úskodik, hogy nemcs..1k Erdélyben, de Európában IS mi voltunk a vallásos fejlődés é1csapata. Dávid
Ferenctől napjainkig minden
szellenti nagyságunk
arra törekedett, hogy tágitsa a vallásos szemlélődés ab-lakait, hogy kiküszöbölje vallásunwb61 a felesleges ci·
rádákat, cikornyákat. A múvészet minden ágában
egy lassu, de célszetÜ egys~rúsítési folyamat észlel·
heló. A fest ők pepecselés helyett a stinek lömörítésé-vel,_a mondanivaló döbbenetes vagy legalább is meg·
. lepo beállításá, ral igyekeznek hatnI. A szobrászok az
ap rÓlékOSSág helyett a lényegre törnek, a jellegzetes
vonások, mozdulatok drámai megÖTÖkítésével. Az iro.dalomban a.l,:gnagyobb erény : a rövidség. a világosság,
~ egyszeruseg.
Egy jól s ikeMilt négysoros versben
t~.bbet mondhat a költő, mint rég n fecsegő az egész
kotetben. A mai ember ideje korlátolt bCQsztott. Nem
l utja az időböl, dc a türelemböl scm a' több ezer oldalas könyv elolvasására. Ennek tudatában az íl'ők szú.
kitik, rövidítik, egyszerosCtik mondnnivalójuka t, mert
látják, hogy a rádi6, a film, televízió megszámlálhatatlan Játvflnyosság igényt tart az ember figyelmére.
A pOlitikusok közül az férköllk az ember suvéhez ki)..
7.e1, aki a végső nagy kérdéseket a legszemléletesebben
le tudja egyszerűsíteni, e]ötárni. Lényegre, egyszerús~re, érthetöségre. rövidségre. vilngosságra törekedett
a m l vallás unk, amióta létrejö tt. tme nehány alaptétele
vallásunknak: Egy az Isten: Jé"o<i:US valóságos ember

volt. Isten lelke lakozik bennünk. A földi élet a leg.
szebb valóság, fejlődő valóság. Az ember lsten gyer.
meke, munkatársa. Isten segítségével boldog otthonná
teheti C7.t a szép világot, vagy korlátollságával pokolJá zúzhatja azt.
Ime mennyi sok rokon vonást fedezhetünk fel uni.
tárius vallásunk és korunk leienségei között. De ha
végezetül valaki felteszi nekem ezt a kényelmetlen
kérdést: Mindezek dacára mi unitáriusok miért va.
gyu nk olyan kevesen, ezt válaszolnám: A hivatalos
statisztika adatai nem egyeznek meg a valósággal. Az
emberek igen nagy részében kétfelé vált a hit és a
vallás. H iszik azt - ha hívó emberek, ami a j6zan ész·
szel megegyezik, ami unitárius, vagy azzal legalább is
rokon.
vallják azt, amit ósapáik, mert. úgymond
nem akarnak "köpenyforgatók" lenni. Szolidaritásra
.kéS'o<i:teti öket a régi nyáj törvén ye, a hagyomány, a
megszokás, gyermekemlékek, a helytelenül alkalmazott
illCTn, stb. De jönnie kell valamilyen ,,szélfúvásnak",
amely hajlékonyabbá teszi a megmerevedett kereteket, és elősegíti az emberek új, őszinte csoportosu·
I:\sát.
Dr, Szász Dén es
esperes
(Székelyudvarhely)
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50 éve lesz néhány nap múlva. hogy hazánk fölött

beborult az ég: kitört a7. első világháború. Ez a szo.morú évforduló komor felhöként árnyékolja be az emlékező lélek legtitkosabb rejtekét is. Mennyi gyászt,
v&t és szenvedést zúdított ránk és az emberek szaz·
ezreit·c következményeiben az a végzetes juniusvégl
nap, amikor az utcasarkon föl rémlett a riasztó plakát:
"Minden t meggondoltam,
mindent megfontoltam"
hadba szólitó királyi szava. Utcáinkat, tereinket el·
árasztoUák a csalárd módon felgerjesztett álhazafiság
tajtékz6 hullámai. ts meg'kezdődött a nagy menetelés
a végzet fekete torka felé.
Amint azonb&Jl elindult a bénák. csonkák hazaözönlő
véres processiója. a felajzott harcikedv lassan húlni
kezdett, s mindenkább az elkeseredés parázsa ütött
fészket a félrevezetett tömegek sz.ivében. l\1indazok ellen, akik imperialista h6bortjaiktól megillasulva vámot
szedtek a harcolók véréből , s még a hadiözvegyek és
árvák sovány kenyerét is elorozták, hogy saját iszák~
juk minél kövérebb legyen.
Azt a sok-sok szenvedést, amit az első világháború
zúdított az emberiség fejére. mcgtetézte azután a mil·
sodik háború a maga rettentö embct·telenségéve!, fl
front mögött, II haláltábcu-okban is irtván az emberek
széles sokaságát.
A félévszázad távolából felénk sötétlö e gyászos év·
forduló, roppant mementó és gyötrő figyelmeztetés,
hadd erósftse meg szivilnkben II szent elhatározás!,
forTÓ fogadalmat: "Soh a többé háborut".
UNITÁRIUS

UET 5

Világ híríí magyar unitárius
Mindjárt az e1sö világháborti utftn egy különös, furcsa nevet roppentett fel II v ilághir . Spanyol hangzáS"
mögött senki sem sejthetett magyar embert, mcg ke\-ésbé IeheteM sejteni, hogy mögötte unitárius rn."lg}'ar
író is rejlik.
. _
Az W1itáriusok sok kiváló s köztük sok Yilágltirü. embert adtak az egret.cmes műveltségnek. A magyar unltáriusok ls nem egy elismerést c rdem16 tehetséggel járultak ho7.7.ti ,uz általános művelődés történeIéhez.. Elég,
ha Bartók Bélára gondolunk s márls II legrnél tóbban
rej~ ki viszonyunka! 3 haladó ku!türához., tn, most
egy olYan világhirre emelk~ett magyar u~l tár.lUsról

szeretnék megemlékezni, ak~ a magyar és vllágirodalomban régen ismert, de II mai magyar társadalom
alig-alig tud valamit. róla. Orbók Lorándról szólnék.
Orbók Loránd 1884 március 6-án (tehát most 80 éve)
született P<m>onyban, ahol édesapja m..1temati k a-!,i úka
tanár voll. A család eroélyi, Háromszék megyel, kij..
kösi eredetű s onnan kerültek Aranyosszékre, K~
vendre. I dők folyamán a család több jeles egyházi 65
tanügyj férfiút ad. Loránd nagyapja nemcsak AranyO6·
széken de egész Erdélyszerle ismert un itárius pap.
Apja, ~1ór. már fiatalon jó nevü író. újságíró, p edagógus, lapszel'kesz16. lelkes kultúnnunkás s mint a
budapesti egyetem bölcsészeti karának egyik legkivá·
lóbban végzett malematika-tennészettan szakwnárát
iga~alónak nevezik ki a F e1vidékre, egy új fiu · és
leányiskola megszervezésére. P ozsonyban már jeles
szakiró, több tankönyve jelenik meg, ismeri egész Pest
s a legkiválóbb tudósok, a ,legjobb nevÜ pedagógusok
közt e mlegetik, tankönyvel pedig széthordják n evét az
egész országban. Mint országos h íni pedagógus. tu d ós
matematikus keMil vissZa szúkebb h azájába, K olOl
várra, a tanitóképzö intéz.et igazgatójaként.
Orbók Loránd már a ko lozsvári unitár ius kollégi umban tesz érettségi.t. s 32 osztálytársa közül legelső
eminensként kerűl k i. Frnncia-némelsz.nkos tanárje·
lölt lesz, előbb a kolozsvári tudományegyetemen. majd
a párizsi Sol'bonon. Szünideit Budapesten. ma jd Svájc·
ban, végül Párizsban tölti. 1907·ben dOk'Íorrá avatják,
s utána kinevezik a fóvárosi Ju rnnyi utcai felsoo1>leányiskola tanárává, 1909·ben beutazza GÖTÖgorszá·
got, T örökországot, K isázsiát. Pesten az ország legldvá.
lóbb s nagyrészt a Nyugat köré csoportosult fiatal Irók
elroik kiemelkedő egyénisége. már Kol o7.svárt m edrja
első szindar abját. a Bolond l stók címú néo! jMékol,
Pesten azonlxtn már teljesen a színpad felé tájékozó.
d~: s több szinpadi múve közül a ,.T ündér" címu
"lgJátékát a V igszinház mutatja be, még két másik
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H1REK
P e thO l.$tdn püspöki helyn6k IIprllls
~n és 2... lin hódmez()vis6rhelyi hivei.
nek k6r~ben tartÓzk odo tt és I.!;tentiszle-

letl szollllillltot ta rtOtl.
D r . K ovACS L ajos egyMzl f6jegyzO
(Kolozsvár) A h llsvéH ünnepek IIlkalmó'
val k ét hetet családi látogatáson f6várO"
sunk ban löUött. VirAgvasárnapJán H{i.
gyes uteal templomunkban prédikált
húsvét,. els6 napJlin a Nagy IBnAc utcai
templomunkban pr~lk'lt . az onanl gyU.
leke:tell IIsneJllvetelen pedig eVllngellui .
c:lÓ$ 5zolg41atOl teljesiten. A gyUlekezet
tal:Jal a kedves vendéget nagy nerete t.
t el Vették k llrill. Mély 4h lt atot ébren..
t6 StOlllállltnl mafAdandó eml':'ket h agy.
t ak II hllllllll tÓI lelkében.
~6r6dGI K , AI. dlirrel l, aklvAló feslO.
~rd:iUÓI..a tllNénelml Jelent()séBll 1S68-1
Ol'!! lI&y11lést megörllklt6 feslm"-ny
~~'i! alkotó)'r<.>1 neveZle el, dr. N y lredy
UI ek. ll'kAr JavB.$IRtArn a mQv""sz
I I e léaének aUl.udlk ""vror<JUI6Jn alkal.
mál>6l a lödilll61 tanác. vegrehnJtÓ bl.
ZQtlS4ga
az 'ut
Oltani
ulc4. '~1I011
..hol IImely
m11·
vész
lakóh
és Erdó
,,"ltcrme
ezernél löbb alkot4<'val "lIyUn a' mlisO"
dlk vUlillhAborü mannléka leli.
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darabját n Magyar $zinMz köti le. Nem elégitik ki
elért ~eredmcnye.i, s maga csinál stinház.nt. Kosztolányi
Dezsö, Réde)' T IVadar. J aschlk AlmO<'; 6; fh'ére Attila
~ már S7.inlcn a sz.inpad világa felé kacsintgat, vala~
~I":lt más irók és müveszek közcemüködCsével megaln~
pHla az e1s6 magyar muvészi b..i.bsz.inház.nt.
A szünldők ."á:lto~,tlnnu! Pári~ maradnak. Ad)'
Endre els6 pánzsI clcerónélll s az uj táltos első h{r~
harangjn, örökre lelkes h lrdetóJe les:z. Együtt roJa a
bulvárdokat Baja Benedekkel. Bodor Aladárral, OI6.h
Gá?orral, akik két ~önyvct is írnak külföldi útjaik:r61.
majd régi kolozsvári barátjával, Kuncz A1adé.ttal sUt,..
k~ek a francia glOire fénysugaraiban. Sajnos. a
vIlágháborli is Franciaországban ért mindkeltöjűke1.
A két jó barát internálótáborba kerül. A rénysugarak
egyszerre nrn)'ékokká válnak: A Fekete Kolostor tra.
gikus képet mutat. Obóknak menynsS7.0nya is van,
F rancia menyasszonya mindent elkövet kiszaOO'dlt.... ~
sáért, Végre semleges diplomáciai közbclcpésse]. sike-rült kimenteni vŐlegényét. Fogsága bon.almaitól meg.
menekül. de haz.n nem jöhet. Csak semleges államba
mehet. Minden pénz nélkül. gyalog indul Sp..1.nyolországba. Betegen érkezik Barcelónába. H űséges meny.
asszonya ugyancsak ott-hngyta hazáját. utána megy.
s végleg Barcelónában lelepednek le, Egyrészt hálából
a spanyolok Ir ánt, amiél't befogadták. mAsrészt, hogy
ezu; is kifejezésre jultassa mérhetetlen akaralerejét.
konok dacát minden akadállyal szemben. "Lorenzo
Azert is" névvel írja új darabjait s az uj név egyszerre
vliághirre emeli. A spanyol és katahin szinpadok után
a n é m et.. svéd, len&,\'el színházak következnek, min.
den d arabjn sorozatosan lut. mie "égül Amerika !öl·
teszi a koronát sikerei re. Goyárol és Casanovhll írt
s New Yorkb..1.n is sorozatos e1óadasokat ért két szin·
művet a vi1ógsajtó klasszikus alkotásoknnk minósilette,
A francia intemáltságb..1.ll. valamint spnnyolorszngi
"ánd orútj án szerzett betegsége azonban felemésztetto
ellen áUó erejét s alig 40 éves korában. sikerei csúcsán,
1924. junius 2O-án hirtelen végzett vele. Ennek is épp
.. O éve.
A budapesti Színháztudományi Intézet kegyeletes
érzéssel összegyűjtötte e val6sággal byroni küzdelme-ken átment. hazája által sem eléggé méltnnyolt író
nálunk teljesen ismeretlen. vilá~ikel'eket arniott da·
rabjait. nzoka t le fordittntla. hogy végre itthon is m6-dot nylijtson m egismeresükre.
Ime Orbók Loránd útja a vihl.girodalomban. I me egy
székely csillag járása a nagyvilt'ig óriási égboltoz:lt:'in.
(s nl.)
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Külföldi egyházi hírek

Fe rencz M árla Em ese Ferenez J ózsef
es felesége. K. Nagy Márla Idnya és
C oda Csaba Uszló május If-en há:r.as~
s6got k ötölI. Cratulálunk és az üJ pá ....
Andrt.sl G)'6 rn'üt IkUltIlI be lelkénl
n ak sok boldoBságot kívá n unk.
lisztébe
Ifj. Bár<.> J ózsef esperes OkI'",
Kontirmácl6s ünne p ség volt Nagy 19n6e uteal -templomunkban. 8 rlüt e.< 6 don (Románia).
,\
m el bo u r ne-\ "nlulrlus tcmplomol,
leányt fogadott be II ~Uleke~et k özösnmdynek
ICIkésze Rel'. Vlklor James, cl'
segebe.
Papt b ékeg-ytllés \'011 mlljus 13·61' II HA' adóvt!. tell~k és hozZ<1kezdlek egy kol"
urhlS N épfront Budapesil Blzotlságámlk szenl Slilusblln Icrve~ell uj lemplom épfrendez~ében.
_ Agyillés napirendjen teséhez. A lemplom - am el)'el szép ken
Zádor Endr.. kUlill:ymlnls:.;lérluml CSo" vesz majd körill _ el"rel(altll'llólllg ez éV
por\\,ezet() tartOlI nllg y ér<1eklód~sel kl~ dee<:mbcrében lesz kész.
sért eJ(!adást II leszerelésr61 ~ az Id(i.
A IOndonJ Essex Hall·beU unlulrlutt
szertl nemZetköz.! kérdésekr()l.
templomban husvét vll$drnllpJán H. S.
Slcrn f"r.. bbl 100010lt ICll1ploml beszédet.
UNITARIUS 8"8T
Ez vol t az cIS" Csel. hOgy I.S ldO c/lyhhl
Laptulajdon os a Magy arorszAg i u nttjriu,
uónok Her cpeh oll .. nl "nllárl"S leml>"
lomhan. A szónOk bclizéd~ben nZ embeFelelös
P e tbO ItWfoD. riség kfvt!.nságllh k ö r vo,,,.IUIl> s azokal
többek k özölt a ",:.pek. t~Jok békés
evt e lóftzetbl dJj 12 forint.
e,lD1(JuélésCl>en.
a
vél"",ényny~vAnllob
Budapest. IX., H 61O'es Endre Ulca S.
su.bllds4gl\blln, II \'aWlol lorelme"ségiX'n,
Tliv b .: 1:tl-1U. CSekk$r..: 110 MI ,
II m"nkAhoz v~ló Jog IlntelO'.tbCn Illri';
sAban JO'.III IIO mcg. A bcszédr.1 rendk{l'~
'C=:::-__
..;:
<N
:
=
D
E~
X"'~'~'~
,.:"::'--:=_:::=:_
n épes lemploml köZöno~1I' h.UI:IlUIl vél:»
-~~
84 UIhI1'2 - ZrinYI Nyomda U"d apest
s II nnpl 811J I6 ls széles k ilrben foglalkOFeleU!. vez.eIÓ: 801gllr Imre IiillZ&lltó
zoli aunl.
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