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életnek világossága

A János evangélium VII I. j'eszének p. vers!'! sze:!!'t
-Jézus egy alk,.'uorrunnJ azt mo nd ta: ~ vagyok .~ Vll~ag
vilügossagn; aki engem .követ, nem. Járha t ti sot~tség
ben, hanem övé lesz az é letnek világossága. i\i..i keresztény emberek is - meri lendki" ül. fe~.gyo f sult y.~
élet ritmusa - sokszor elsiklun k, clsletunk a r_egi
kifejezések mellcH. s nem tud juk, mert egy~erucn
nincs időnk rá. hogy felmérjűk a tartalom merheteIlen gazdagságlit, mcly vnlósüggal felkinálkozik ti mögöllünk maradó s igy lassan feledésbe menő igazságok idő\'cl és nemzedékekkel dacoló ttu-ház,ában. Eg}'
ilven időtálló csodaJ.:atos igazság döbbenetesen sz~p
értelme sugárzik ki ebből,a meghatároz.1.sból is. melyet Jézus igy fejez ki: "Az e.J.etnek világossága".
i\1indenki tudja. hogy az élet a világosságon ten~'eszik,
s a sötelség a halai birodalma, az emberiség legjobbjai, akik a lélek ugaran az értelem ekéjével a gondolat barázdait sz.<\ntogallák, káprazatos szinekkel abr:izolják a világossagot, amely az e.J.et büvös légkör~ s
hasonló módon a sötétség zord és megkövült vonásaival irjak le a halál szomoru, nema \'ihigát.
. Pedig nem minden világosságról mondhatjuk eJ.
hogy az életnek világ~sága, azonban az a legszörnyúbb, amikor a világosság, a fény grilkol s kit\ltj3
az élete\. A sötétben tenyészö életnek pedig igen sokszor hasznat ,'eszi az ember, Gondoljuk csak el. micsoda vakitó, gyilkos világosság, halálos feny volt nz,
amely annak idején szempillantás alatt megsemmisileUe a hirosimai életet? S ezzel szemben fildásos az
az élet. mell' a gombapincék vak hom"ílyában hófehéren tenyészik!
"'Van lehát a világosságnak egy fajtája. a fénynek
egy bizonyos skálája, amelyet Jézus, a világossag legn~~'obb ismerője. igy fogalmazott meg: "Az. életnek
vIlagossága", Emlékezzünk csak! A mult év decemberében hideg, fagyos ködréteg fekü d t ra a fönir;>sra.
Deren.g6 félhomGly kó\'álygott az égben, s ha az ónik
elfeleJ\eUék volna jelez.ni az időt. bizony na p közben
sokszor kétely merült volna fel bennünk. \'ajon a regge!, . .vagy az este akat1-e megszületni? Ez. is egy
fajtala a világosságnak s mennyit szenvedctt benne
~z élet? . - H eteken, 'hónapokon át m07.dulatlanul
l\~.rmed~ Itt rajtunk a süru, szenm'es homál \'os köd.
I ~hg, mint a vakációt váró diákok
Corg' attuk a
naotar
lap"
és
'
VártUk
számolgattuk a hónapok napjait.
jével m a~ elne~ Világosságát, mely csodálatos eremegú'ít cm' ~alla a rogöket, s hozza II tavaszi és
embe~ tudl.nde~t. Mert ma már mi nden gondolkodó
sze
la, ogy az életnek a v ilé.e:ossag a fén"
né!'kü~n~á~I _lslkvannak bizonyos fe!tételei.' amelyek
élet A e zun, a tenvészet. kihal, elousztul 1'17.
a n~'áré~:~a~~\.~~:~~sságá_ban sarja.dni ~ezd az éleI.
hatiuk tehát h
és o~ue beénk mmden. Mflndjedl!séb<>
. ~or a fény tava sztól őS7.ig való kilernek Vilá~~~~a" egn~~eriibb értelmében: .,Az életfev va
a e
.1.Q1. világáb:,".
égtáj[ ~ n e7., az e!tész Ji!lóbuszon mind enüt!. ahol 37
Vls7.on~ok 37.onosak amlcnkéveJ.
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De ncme~nk a körülöttünk lévő éle tnek és tenyészetnek, h anem nekün k. az. embernek is szüksége \'an
az "eletnek világoss.1gfl"-I'a, hogy é lhessü n k. A mi (:Ietünkn ek is éppen ugy megvan n uk ~l Cellétele!, a melyek nélkül egyszerüen n em t ud u n k létezni, mi nt
a hogy 11 ten nés7.et v ilágába n tap. . isztalj u k azt.
Az életnek világossági\. amelyben dusan tenyészik
az é let, IlZ a7. ember sze m pon tjából tulajdonkép pen
eg:.' álla pot, melyben minden feltételét megtalálhatjuk a békés, nyugodt, megelégedett. alkotó. boldog
életnek. E bben az á llapotb.an ilylm és hasonló iratlan
tör"ények sz..'l.bjék meg II l'cndet s biztosítják a fO:{Qzatos fejlődés, a szüntelen való elóre halad,lS lehetőségei t : Szeresd és becsüld meg e lsosorban önmagadban, d e ugyanakkor embertársaid ban is az embert. T artsd tiszteletben mind enféle vonatkozásban az
életet. Tudnod kell, hogy az élet egyik legfobb feltetele a munka, mert a tétlen, tu nya dologkcrüló élet
fokoza:tosan elsmnyul. Az izmok azért termelik az
erőt. energiát. hogy azokat üllandóa n és céltuda tosa n
foglnlkoztassuk. A z agynak gond ola tokra " a n szü k~
sege, mert a gondolat a mind ennapi kenYCl'e. A sziv
érzések nélkül befagyott tenger, melyben rendre kihal az élet. De az agynak nem mindeg)", hogy milyen
gondolatokkal, a szivnek sem mind egy, hogy milyen
érzelmekkel taplá ljuk. J ézus azért lett a z "éle t nek
\'ilagossága", mert életével péld át adott a szó legemberibb értelmében vett, tiszta, igaz, önzetlen, so t
önfeláldozó, megelégedett, bold og ember i é letre. A z
ő életében nincsenek megtorpan.isok Is te n nel s zemben való aláz.'l.tos és engede l mes következete sséggel
te tle meg mind en lé~ét a Jord án keresztségtő l a
golgotha i vé res áldoza tig, s men nyi szépség, men nyi
boldog felismerés, menny i ÖI'Ömtelj es ha7A1érkezés,
mennyi békés megeléged és f akad t léptei n ?om á n ?!
En nek a z élei nek d iadalmas kibon ta kozása az elveszettnek go ndo lt harc gy6zelmére fOI'dulása ujul meg
hitünk erejében husvét ü n nepén mi n de n eszt en dőben.
Tanulságos lecke ez a mi számunkra. Beszél és ok ta ~
bennünket ::l.rról, hogy: Az élethez minden embemek
joga van, aká r milyen is a bőrének a szine. A szellemi és anyagi javak megoszlás..1ban nincs helye az önzésnek, az igazság gyökereit a föld egyetlen rögéból,
a lélek és a szellem egyetlen l'ezdüleséból sem s zabad kitépni. kirekeszlcnl, met1 csak így lehet t eljes az
igazság, A mind ennapi kenyérhez. akár a föld. akár a
lélek mezein termelt is az. munkája és e m bersége
nrányában egyformán joga va n mindenki nek, a ki arra
ráSZOlgált, mert: "Méltó a munkás az ő bérére". " Ak i
engem köve t nem járhat sötétségben" mondja
Jézus, hanem' övé lesz az életnek világossága . Segítsük a világot, hogyatennékellen sö t é tségből a z éltetö Világosság felé fOI'dítsa kiutat kereső é leté t.
ts hogy a várva vári eseményeket ezen a léren ls
elérhessük. önmagán kezdje kl-ki közül ü nk.
P ethö Js h 'an
pils pöki he l)'nők
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Vir:l.gvedmap illatozó, tavasz.! virágai széttaposva,
meggynJru:va hevernek a jeruzsálemi ors?Jig~t porában. A halleluja elszállt. A nép, 8m.~ly a (0y'ártl5ba
érkez.ó prórótát üdvriva lglissal kösron~lte~ ot .. n~p
múlva halált kiált fejére. Ot~ áll bírill elott, tOVIS:
koronával a fején az élet fejedelme, J ézus. K~
m egadással de mély istenhittel sóhajtja el a golgotaI

keres;ztCán 'nz. utolsót - egyedOI. A megriadt tanitvl1nyok a ha lál pillanatában csak egyet látn!,-k: Jézus
ügyének teljes bukását. A tr.Jgédi~ból a z elso órákban
csak egyet értenek meg: Mesterüket elVetette .l sten;
az igéretekböl semmi sem ment teljesedésbe; ~nden
nck vége. Aztán valruni csodlilatos.. nagys~. dolog
tönénik. Nem sokkal a keresztreCeszués után J;itokzatos mámoros hir száguld végig a fővároson es kör-nyékén. Fülekbe suttogják~ házról . háZra terje~ az
újság: Palesztina városaiban és falvaIban boldogs,:,:g~?1
megszállott, lelkesültségükben e1rngadtatott hírno~o~
járnak körm' mindenüvé betérnek. ahol Jézus h l\'el
és barátni I~ak és ragyogó tekintettel, ujjongó
lélekkel mesélik 37 új. nagyszeru ö~mü~netet, amely
elöször kétséget. majd félelmet, végü l bámulatot vált
ki az emberekből . Itt-ott lljtót mutatnak a hírnököknek' kiűzik a helységekból; ők azonban ler;izzá k a
pori lábaikról és ,,;szik tovább az evangéliumo!; ítélő
szé,kek elé állitják, a zsinagógákban megostorozzák öket,
de mindennek ellenére tántoríthatatlanul kitartanak
tanúbizonyságuk mellett: Jézus, akit megíesziteuek és
eltemettek. hannadnap hajnalán feltámadott és tanítványai előtt megjelent. Ellenállhatatlan erővel tör fel
bennük egy áldott biwnyoss4g; az elragadtatottság
szent áhitatában, az imádkozás magasztos gondolatokat fakasztó hangulatában megszü\etik lelkükben egy
d iadalmas élmóny, egy lángoló hit, egy boldogitó, áldott felismerés: szelíd areú, jóságos tanítómesterük
nem halt meg, hiszen lényének rendkívüli varázsával,
sz.[vének meleg ~zeretetével, életének minden gazdagságávni örökre. elszakíthatatlanul velük van. Az igazság kikelt sírjából, a szeretet megdicsőült: él Jézus, 3.
Mester: A mozgalom az egész ország területére kiterjed és a kereszténység elindul a maga diadalmas útján.
Azóta is ebból a nagyszel'Ú élményből táplálko7.ik
a keiL"ztény világ. A vall450S életet élő, de az állandóan
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fejl6dő

ismeret világánAl ésszerű hit és bizonyság
után vágyódó hivő unitárius ember számá.ru az első
húsvét történetében nem az üres sU- legendája .
i~zi, m~ly. öntudatos, ~Ietet a1ak.ltó és megszente~Ö
hu alapja, hanem a tarlltványok lelkében diadalmas
kOOott vaUásos élmény, amely húsvétot teremtett. ~
amelynek hátterében a történeti Jézus személyisége
élete. szeretete, lángoló hite és a tanltvánYok élet~
gyakorolt lenyűgöző, varázslatos hatása áll.
.Azóta minden hÚSvet alkaooával felcsendü\ az örök
bll':tatás " tn vagyok a feltámadás és az élet; aki hiszen énbennem. ha meghal is él". A husvéti harangak ma újból hívnak minden hivő, Imádkozó buzgó
keresztényt annak megtinneplésére, hogy J~s, aki
meghalt, él és uralkodik a lelkek felett mindörtikké
De ~ harangok húsvéti zengé:éböl az Ahitalosan fi~
gyelo hivő. ember k~h~llja azt a megnyugtató bizo.nyoss,á.!l:0t IS, hogy nu IS, halálunk után. földi életiink
megszunese után iS élni fogunk, amennyiben életünk_
ben meg tudjuk közelíteni a jéZUSi életeszményt. A
Jézus s.~.,!,élyisége és öröm~zenete tehát els..aklthatat_
la~lU l . o~re c?ybe~apcsolódlk a h usvéti gondolattal,
husvét orok blzlalasával és mindig idószerú értelméyeJ. Hi.~zük és hirde~ük h úsvét Unnepén, hogy
rum bennunk rnagasrendu, ami bennünk igazi érték.
ami bennünk igazán jézusi, nem múlik el a múló
dolgokkal és nem száll ei nyom nélkül a tovatiinö
élettel. hanem diadalmasan tovább él, amiképpen
. Jézus is é l és élni fog örökké azokban a lelki oS-rt.ekekben. amelyeket gawag életében hordowtt. Hú-s ...-ét
örök biztatása szerint a hitből élő, hitében \'egképpen
soha össze nem omló. a keresztfa megaláztatásában is
Isten felé emelkedni tudó, lényéből szeretetet su.e-arz6
Jézus szeUE'mét magában hordozó ember, ha meghal i~
éJ. Ez a magasztos, simogató meleg, megnyugtató é«
megsze.ntelő biztatas húsvét ünnepén szól minden kétségeiben vergődő. keresztek a latt roskadozó. e.ltávozott. kedveseit sirató, a h alál árnyékában já.ró embemek Megingathatatlan bizonyossággal hirdeti, Jézus példája alapján, hogy a hitben é1ö és szeretetet
gyakorló embert kálváriás ütjának végén a hüsvéti
megdicsőülés várja
Dr. Kovács Lajos
egyházi főjegyző
, ,

•

Nemzeti talpraállásunk ünnepe
19 esztendő pergett le azóta

egyre fakuló naptárok

lapjain. - Korom, !üst és a búnéi5en kiontott vér
piros párája vont sűrü !üggönyt akkoron a látóhatAr borús peremére. Az. esltelen háboru szenvedeseltől meggyőtÖq. emberek [áradtan vánszorogtak elő
buv6helyeikI"öl. Olomszürkére vált arcukon az újra
jogaihoz jutott élet gyöngén fölvillanó fénye kezden
ébredezni. Körös-körül mindenütt 1011, és pusztulás.
az ujra éledés Ibnénye csak távoli mécses halvány
lángjaként pislákolt a dermedt szivekben. - De a halál fölött végül is diadalmas gyözelmet aratott az
élet. - Romok fölött új hazát épftett magának egy
sokat szenvedett nemzet elpusz.tithatutlan életllkarata

•

- 1945. április 4-e azt a fUlglIszerií történelmi ten "I
jelképezi, hogy a teljes háborúvesztésbe nem pusztult
•
•
•
•
•
•
•
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bele a magyar nép, hanem új élctlehet6séget nyert ll.
sz.abadságrn, függetlenségre, egy egészségesebb társadalmi alapot teremtö gazdasági és politikai rendszer
kiépltésére. _ Népünk kezébe vehelte son;ának szabad és független irányitását. A munkásosztály céltudatos vezel.ésevel, a magyar nép kemény. szivós küzdelmek ártln m<!gteremtette a szocializmust építö M:I-

gyar Népköztársaságot. Nem tagadhatjuk, voltak, akik
féltek az új világ új szellemétől. Az eredmények.. amiket népünk kÖlCI két é\"1ized alktt sZÍ\'ós helytállással és kemény munkával elért és kivívott, mindenki
elött nyilvánvalóvá tette azonban. hogy régi t.án;adalmi és gazdasági igazságtalanságok jóvátételére került
sor. Népünk kezébe került minden hatalom. egymásra
talált a munkásság, a dolgozó parasztság és a hi vatásának mind szélesebb távlatait felismerő haladó sullemű értelmiség, s mind jobban és jobban meggy&zódhettünk mindannyian arról, h ogy IlIIünk és a mi
munkdnkfóf, lankadhatatjan er6ki/ejlésűnktól is függ,
hogy lesz-e mindenItinek jó lakása, terilett asztala.
kulturált é lete, boldog s mind kevesebb gondtól árnyékolt jelene és jövendője.
A' 19 esztendö gazdag eredményei ujult erőve] és
felfrissGIt hittel töltik el lelkünket: érdemes és szükséges to\'ábbi áldozatokat is hozni a rolyton szépill ő
magyar jö,·endóért. 3mei}'Ilek gyümölcsökben bő terméséért " buzgó imádság epedez százezrek ajakán".
Ul\'1TÁfl:IliS tl.B'l' l

Emlékezés Pál i Mártonra*
Az 1961. év késő ösren egy délután azzal hivott koi
György fiam az udvari szobánkból, hogy romániaJ
vendégeink jöttek. Belépve a hallba két idősebb férU vel és egy növel találtam magam szemben.
Az. Id6sebb férfi "Szervusz Gyula" kiál~ással anya·

sekre, a Sven Dufvár:a, meg a többiekre, amelyeket ő
lelkesen, tökéletes átéléssel adott elő. .
Sok mindenre kiterjedő munkássága voltaképpen
azt követelte volna, hogy egyetemi tanszéket nyerjen,
de neki nem volt el~g türelme ahhoz, hogy bevárja,
kamba borult, megölelt, megc:sókolt. s rrundjárt mega~g az egyik szakon eléP(. szkp ered~nyeit kiértéállapitott.a hogy mi6tat nem látott (több mint 54 éve) • kehk.. Ö már a tudomány és irodalom fl"IfU; terein kaigazán ke~eset változtatn. Ezt a J:t1jelentést én is ,halandozott, mire régi dolgozatainak egy-egy elismerése
sonlóval viszonoztam, s köz,ben t örtem a fejem, ki ls
megérkezett.
lehet ez a barátságo.<; öreg ur? Ovatos kérdések és fe-Nem s7.erette, ha valaki kérkedett. Negyedik oszleletek során végre rájöUcm. hogy a gimnáziumban
tályban volt egy társunk az angol eredetü Paget
előttem két évvel járt Szász Dénessel állok szemben,
János. Büszke volt arra, hogy előkelő családból száraki a papi pályára lépett, s most nyugalomban él Bömazott, s több keresztneve volt mint társainak.
A latin {rásbell filzete cimkéjére nevét úgy írta;
z.ijdön.
. _ .<Mlntöregcmbereknél 1különooen szokásos, mi IS L=ZPaget János ~. B., vagyis Artur, Balázs.
Jetesen kikérdeztük egymást az egészségi állapotunk
Pálfi szó nélkill kiegészítette ekként a címkén levő
felól , s ki-kl mondott kipróbált orvosságot a másik
nevet: Paget J ános A. B . C. D. Paget János, Artur,
Balázs, Caesar, Dá.vld. A diákok nagy tetszéssel fobajdra.
Mikor kedves látogatóim eltávoztak, elővettem azt
gadták, hogy Páll! a több keresztnévvel kérkedő
acsoportképel, amC!lyet 1906-ban készítettek a koll~
diákot igy kioktatta.
glum ifjúságáról, s megmutattam a családomnak, m~
Lelkes magyar ember volt PálCi Marton. FelolvaIyen deli legény volt is a7. én Dénes barátom.
sásaival valósággal magával ragadta hallgatóságát.
Amint a csoportképet néztem. végigfutott tekinteEmlékszem, hogy Rákóczi Ferenc és bujdosó társai
tem uz ott , ülő tanári kal'on, s a szemem megakadt
hamvai hazahozatalakor tartott iskolai ünnepségen
egyik kedves tanaromon, Pálfl Mártonon, akiről r égelhangzott beszéde mIcsoda viharos lelkesedést válóta terveziem, hogy egyszer leírom vele kapcsolatos
tott kl hallgatóiból.
.
didkemlékeimet. K özvetve tehát Szász Dénesnek köHetedik és nyolcadik osztályos koromban egy padszönhetem, hogy szándékomat keresztülvittem, mert
ban ültem az Aradról Kolozsvárra került kedves oszaz ó megjelenése váltotta ki belőlem, hogy le is írjam,
tálytársarrunal, az azóta sajnos elhalt jó barátom~
amit már régC!n tervezgettem magamban.
mal Rákóczi Bélával. A barátság d iákszokás szerint
Amikor a kolozsvári unitárius kol1égiumba kerülte:! Illészetesen arra is kiterjedt. hogy a latin írásbeli
tem az I. osztályba 1900-ban. P álfi Márton akkor 27dolgoL1.tokat is együtt írtuk meg, így azok mindig
28 éves, lesti és lelki erőtől duzzadó fiata l ember volt,
egyformák, mondhatni azonosak voltak, S mégis a
alig pár éve tanára az iskolának.
Béla dolgozntai állandóan egy (él jeggyel jobb érdemTesti erejét is diák korától kezdve mindig kimutatta.
jegyet kaptak. Hamar rájöttünk, hogy ez azért törAz iskola első tomásza volt. A külö nféle tornaszeretént, mert Bélának a szép nagy betüi, a dolgozat
ken bemutatott - néhol hajmeresztő - gyakor latai
külső (ormája sokkal tet.szetösebb képet adtak, mint
csodálatra bírták nemcsak tanulótársait, de a tanári
az én apróbetűs soraim.
kart, s a tornaversenyekre odasereglett közönséget is.
Pálfi a Kriza önképzókörnek is tanár(olnöke volt.
Diákkorában, do a gimnázium v égeztével is nagy
Ezt a feladatát ls nagy odaadással látta el. Egy sögyalogtűrákat tett. Törekedett arra. hogy rekordot áltét téli délután tartott önképzököri gyűlésen mély~
lítson (el. O beszélte el nekünk, hogy sikerült egyszer" elgondolkozván, szórakozottan ült a pódiumon . A
egy nap 100 km-nyi utat is tennie. MiIlt önkéntes
programnak végén voltunk, s már csak az indítváa hires bécsi háziezredben, a DeutschmeisterekneI
nyak voltak hátra. Az örök inditványozó Kopp E leszolgált. Ott fogadásból a nyári nagygyakorlaton tégmér tanulótársunk azt a gondolatot vetette fel, h ogy
lával terhelte az amúgy is nehé7. felszerelését, s így
az önkép7.őkör tartson Dayka Gábor, neves költőnk
tette meg a Jwteklg tartó menetgyakorlatot.
emlékére dfsriilést.
A testi erőtől duzzadó Pá![j Mártonban Igen nagy lelki
PáUi úgy látszik csak II Dayka szóra lett figyele('ő is lakozot\. Kitűnő diák, s minden iránt érdeklődő
mes. mert egyszerre csak idegesen felkiáltott "miféle
egyetemi hallgató volt. Különösen a nyelvészeti előadá
dajka"? Kiderült. hogy a kis gyermekével kapcsolasokat hallgatta nagy kedvvel. Az akkor egzotikusnak
tosan éppen da jkaproblémája v.olt a családban ...
tartott nyelvekkel foglalko7.ott az unitárius Bálint GaElkövetkezett az érettségi.
.
bor egyetemi tanár ir ányitása mellett. Ha valamelyik
Az írásbeliken tanáro k ellenőrizték II fiúkat. PálÍl
diákjában azt IÚlIa, hogy nehezebben fog fel valamit,
jött be egyik dolgozaUráskor ellenómek. Egy i d.~ig
többet foglalkozott vele s igaz örömét találta abban,
sétált a te:temben, majd nézdegélt ide-oda. leul1.
ha diákja szépen haladt. Nekünk hosszú éveken át a
elővett egy újságot, abba jól be!ebújt, s eng~~
latint tanította.
hogy a diákok valahogy állítsák össze. sokszor kozos
Volt egy osztalytársunk. akinek nem volt jó taktuserővel, gimnazista koruk utolsó dolgozatát.
érzéke, nem ludott jól "skand á lnl".
A szóbeli érettségin a római régiségtanból e l kellett
mondanom, hogy milyen egy tipikus római ház?
Pálfi ka ron{ogta és a skandalásnak megfelelő ütemMindent felsoroltam, ami eszembe jutott ... BIztaben végig lépett vele a tantermen, s hangosan mondta,
tott, hogy van még valami. Nem jöttem rá.
hogy "t.1m tnra, tam, tatn, tara, tam, tam".
_ Nó - mondotta 6 nelfden - . hova volt felNagy eUoglaltsaga mellett (tanár és a nagy könyvírva, hogy "Cave canem" ("ő rizkedjél a Jrutyát61")? I
tár ke7.el6je ls volt) tudott magának időt szakítani,
Rögtön kapcsoltam, s mondtam, hogy az ajtó mehogy tudományos problémákkal is foglalkozzék
letti csen$rÓ alá.
, lrod.Rlomtörténeti és pedagógiai. dolgozatokat, nyelf~ segftett 6 mindenkin.
\ l$~h cikkeket, ismertetéseket. verses fordításokat
Na~ tudású tanár volt.
(Ialm, angot, finn, svéd, (rancia, roman stb. nyelvből)
Jó lélek volt.
napllapok, s~é plrodalml _ és sz.1kfolyóiratok sokszor
Diákjai őszintén szerették.
közöltek lollából.
Emléke áldott.
Dr. Zsakó Gyula
.Igen nagy ~zeretat.\(,l foglalkozott a latin nyelvvel.
Blzonytlrn van még köztUnk, aki emlékszik pl. az Erdélyi Irodalm.! TArsuág Uléseln feloh·asott finnool
• A fenti emtékez~snelt az ad IdllszerOséget, hogya közelpompllsan gö rdül ő sorokban fordrtotl Runeberg-vermullbnn volt PAltI Mérlon u(llelés~nek 10. évfordulója.
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Unitárius szemmel
s7i. :o:nlCkkul termeU többet, mInt egy évvel ezelőtt.
/Iz ENSZ legutóbbi demográfia i évkö nyve szeMnt
/Il( é plt(;I I)Url vf.llalntok tCI'me!\.'SC !i tz"'.alékko l hah'IVJl n k II legtöbb ...:\l á!!! rl'lmulnló orswgok mngllstáInd Ia mcjo( n l. el6bb i evit. fl Illrsndnlombl1.lolift{,sbtl
J';n /I hflrmnd lk helyet ro~lll l Jn cl. fl körOILckln l 6
bevonInk 5zftmn 1960 - hol'. vlswnyl\vo több mInt egy
VI7_~ilMn t okon u lU llU]6 mcgóll ilpHllSOk :lze,'l nl 1.1 vá ló-O k s7,/tmll~C " ú nlnk uhls6 bnn jclcnlc'Ss 1I1.crcpCl jólsz:J- , millióI:;:, em cl k~ctt.. A m uvclödc~ügy tercn uz uj
" thmsu
S1.l1kközépISkolflkbn jtlrók s:rilma IIZ clő1.ő
~lI1k 'n I lltll~ld o l ml és $CllzdnlláAI r~jl~CSSel össT.c függö
tnnévck 6th Illcskétszel'cződö U . A klndolL művek pél_
klll-Ulményck, 1\ n ő k nll$Cyobb 111',myu beknl'lcsolódllsu
d(my!WA~mU több mint 70 milli ó voll. lOo lo~kul több
o Irlllll('11) munkllbn, ö nlllló Jletl.'s6v6 v:ilr\ ~lI stb, -:mint M . előző évben. - F.':lctilnk gIl7.dngodfla(l11 {lk éke:
I1II IHI H~,1'l't)pel j lÍt1l71k n h(,znssflgl sllHlszllkn l1dnl!)lsen beszél ő JegyeI !
nuk hull t'inlszen; ulnku1ósóbnn, 1~I!:y eI1l1("1 él'dcmlü
('z7('1 kll]lt:~l)l nloSfUl II Z tl ki.l1"i11mény l.~, hogy /I nemek
t.'KI'cnJO"lis(\g:\ nnk meg vulósu Jl\si\ vn 1 ,mcg VI\ 1107.001 ,l 11
A nen17,clközi fes7.ültsé" hel yenként mUl,atkozó jelei
n(ik hclyl'.cl c ,17.zul 07. nSS7.0nnyul s7,cmben , /.I~lIlek
ellenére is fl béke el'ől napról napra gyul'npodnak, Ez
U1('gél hCICsl nlnpJflt CIIU I)nn n hlÍzlnss1.onys..... g Jel enévben húsvéttól mftjus !O-Ig ICSzerelésl h6nap Ics1.
Il'l\e,
hozánkbnn, A magyal' lömeJ$zcrvezelek nemcs.1k II
1\ fllllnl kOl'bAln kölött h:i1.nsságoknfi,t llem egys7.er
Békewnács lervei szednt kid olgozott kömetlen ma.
hl:\nyl'lk II IIell6 me~fonto1tsftg , e7.é1:~ töb b 1~ ~álás h
gyUl'OI'li7.á1;t1 békemozgaLmi megnyilvánulásokon tCS7.II fiulnlllbb kOl'Qszt.... l yok kÖI'<lbcn, Ezl n kÖ1'\llmény l
nek meg minden t öHik lelhelől [1 békéért. hanem
szomon'mn Ign7.0]jn nz II stu lisztiknl odOI : ~ mel:r 51.('saját. szervezeti 6lct-ükben és nemzelközi kapcsolaIaikl'l n l lll. HJH2-bcn fölbontoU házm;stl."ok köZlI 1 mmlegy
ban ls, 1\ sz,1ks7,cn'czclck ri maguk nemzetközi knpfiU
vogyis mi nden husz:ldlk S7,l1nt m eg II háT.assá€(csoln tnl blln, n?, Ors7.ágoS N öl;uu'lcs, n Magyal' V öröskij'I~,,1 ltövelő egy éven belU!. 1\ h á7J I S.~t'i).(0 Ic f elbonlá1«'1'<"S7.1 oz Idei jubileumi évben sok ezer ülé::;en ;1
si\nllk IWllll1'Ól okol t teki ntve 07. <l el'tll' Iti tl bírósügi
Jl i\bol'ú c!h:lr!tnstm rtmldozik, A TI T egyre gU7.dugabb
ílclCh'ltbll1, hogy II I C).(l'llldbb cscLbl:-n 97.el'cpcl csucs?,közökkel IfimogaLja a békem07gnlmnl. 1\7. c\múll
p/Ill egyetlen uk, s il:~'n A.yuk l'ull tőbb kö rlllm~,lY
':-vben 20 ezer - a béke megvédés!'>v('1 foly I atott ülést
c~yUttc_~ IHI1IIsa lelézi cló II hll7,lIs felck között! éI'l'.e·
tnrlOUtlk, eVI'Ő! 6v n~ kitcl'jedlebbek n húsvéti ~ke
Icm vlil1ozá, 1, 111nJd ti vil!:ist. 1I 0/o:y II villl\ sok 57.ámánll'nf'll'k ls, Tavaly már h ús7. nyul;tall nr s1.l1goon nfmIluk {'Is?ornorltó Iln'inylxUl v nl ő niivckcdéqc 11111 már
l'.etkö-zi jelenl(iségre lettek szel't. A I;tenfl lB hntnlmi
komoly IÓI'sndalml koÓrdé!lsé szélesilII, nnllnk bi7.onyl('s7.('I'Clési él'teke7.Jet m unkájának l~yeke70ek c16mozsJlgn n~ 11 szclc!lköl'ú :mkét ls, nmclyel n 'fársnda l mi
dftuni crrom6n)'csségét fI7.ok II meRnyllntkozások ic;,
Sn'mlc a (sl1l!iclnnk n szoclnllshl 1:IJ"i;ndlll ombnn belölamelyeit sz(-'rte n , 'ilágon, fl közs zl'llcIU (-'I'Ciével szállllitt ~ll'n:péve l kll])<:soln l f)'lUl j'cndczc!l II k öz....lm1.Htnak sík r a n7. tiltal.ino-; és tcljcs Ics7.el'clésért, a fel!Ybllll A t.lngyal' Tudom:'lIl}'os I\kndémln főtitk;'u'a vc\'cl'lw7.Ó's csökkcnt6secl't, Ennek az elvnek i~yc,-<~ze!l
Il'ttc föl 1\ rncgbcs11:lésck sotán ll7.l ti bI7.Qnyl nlanS;'Iér vény t S7.('I'c1.ni honvédelmi kO l'lnlÍnyl'~'1tu n k l s, Dmi·
kor' oz 10tH, évi költ:;,égvclés partomcnil tnl'jl:\'"hi<;a
Aot, nm! n csulfldvé<lcJem szcmll ontjAbóJ m a uI'alkldl k, !:i1.('I']nlc vannnk, ;j1,lk 1,1 kll!i.inből'.ö cllll~lcli és
son'in II fCf:.yvel'es cl'ök idei J,öltségvelésél miniegy
1:'1 r~nd(llompoll t i l,n l megny i Inllw7.:hok ból egy f el reé rl450 Illil1i6 forlntl,,1 csÖkJle.n tctle, l cr m és'etcscn olyllt'l t'l1cn ~s hllttil'M,olt I'S:l lndv&111 li ll ii~J)(1 ntol olvnsnak
1ll6{lon, h og\' ;lZ Illnpiáblm ne é l'lll 1~e védelmi kép ~s 
kl, de \'IHInnk, nklk ~zCl'lnt 1\ e~uhidnult, rn i nL snj~ll()s
sé.t:li nk, hnl'ck f sz(iltségünk szlnvonnl:í t,
1!ÍI~iI{lnI11l[ l'I!~'scgnck ti felsl(l'imollísl
fol,\'umalllbn'1
'1111 III 1II 11I111 I 1111111 111111111 111' 111111111'111111 t 111111111111111 tit II I '
vIIIlyunk, - Kétséglelen, hog)' mini mlnd('n 1ársndaJml pl'oduklulll, Idök rol.\'mn~ln :I eSI1!tid IntlY/ml'nye is
bimnrns :itlllnlw lnsoll, funkciom'lUs vl\ lt Olfl~on megy
:\t, Mc~i~, alig vltulhnlo 1I1lnnk Jl7. ú lli\sl)onln:lk n heI,\·('~ ~A(', 11lllch' s7.crinl a .. ~I'e l'lI1eknc\'el~"bcl1 11 c"uh\d b!l7í~ S7('''~pl' mnrl1dllnd6: II nev('lé~ nCI11 vá l hu!
slolj.tllllnt:iss:'l, 111ini a fütí-s, , 'n).(.l' mosns", U~\'llnC~(l1(
k01l1olwIn (-'_"Ik Intba fl Mlu'x Klí ..o l,v 1'/i7.Alln!aslÍgt u A hü~\'éll ünnepek fölvelik II sokhelyütt még mti i s
d0111u1l)'1 Egyek'1l1 filozófiai Inll$l'ékc adlunklljs{lIlllk
dll'ntban l!'>vő !l(rsvél i szokúsok ercdelének kerdésél,
:u II lll(-'f:.!ll1nprtú~n, hOAY II s7_e1l1élyi~c~ f(-'jlúd6s ~nck
A hll~vé l l nép.5zokások tul;ljd onlcóppcn pogány er~
lI:1s,:l'on It\lI)'cfft."'S emoclon (llIs oidulai I~ vannak és n
clcI,úck,
jclp'nlq:1 tnpn~/tnlatol, flzl . mul:tlJrlk, hOM' II ('sal<Íd
Szélwl,,, riilrJön n l'égmúltbnn ht'ISI'6t h élfőjét l)izbe·
ll f lldil nt'vl'lilrJlltl gyel'!lll'lmk l'l'nds7,l'r!nt (' Ickinlc t l'clMi) ulzhúlIYó hélrónck nevezlék. H úsvét első n;lpjfln
h('1l hl\ll'{lll~'OS h('ly?('lben v[1nnol(", l\k:ll'mll\'C'1l ok ok
n rc!t;\mud:lst ünnepei/élI, ri második nal) II locsolns6
lllhlunnk ls k/Ill'l', :lznnbnn :1 (:sol(\ <l 1 k/ilel &k ek 1:l7Uvolt, A lányok otthon várjtik n locsolókat, II legények
\1l~11 ki:irül. e1. ti k&l'dés m:.. már /.17. cg)'énl él"t ker~tci
mer, szél('s jó l,cd\'l'el, vil'dgos knllll)pal lépik ;\\ a InI,tilil\ II kö::ö,~sr(fl I:(ondok wHlnll\ba kcrült, s rölvetl a
nyos h :'ll',uk ktis71ibcl.
,
....
Hlrl/tdulmi fdc!ös:.cg kÖV('IN,tlénrc.wk kél'dl~t is,
Vnnnnk vid6kek, Ilhol meg l1enH'égiben IS \'ö<!orrel
Nl'vd('~1 l'l'nds?('rünkbcn mind jObbll11 t:'rvé nycstill()Csolták II legényck ti l ányI. A s7.ékcl,I'eknél ti lányt
nilil( kcll 1I1.oknak 117. (']v('knck _ mondhaljuk ú gy is,
bcfekleUék ti \'ályubn, s Ul': alábbi ,,('l'sike klsert"lében
I'l't'nyekll('k -, nmelvek kü lünbcn mlndinkl\bb ;17. id
,'észes!lcl lék a "hús\'ét i locsollÍs p,yiinyörcib('n",
nn:u ("mb,'r lelki ;;tijl\to!l~As,:nl,'ti ke7.dcn('k válni: nl'.
"Kill'lyftvu l " nem öntü n k, mCl'1
"(1I/I11"s~ r l \'tiló nldO::OIkés:ség, II házasfckk, c,~aJnd
[IRY ncm tiszlesség,
Inf:.ok hl.<.'nyelnel, é.sS1,c1'l'i n":"'lyOs; t ó,~11 CS az emelke"l\:nnn:\\II11" Illeglhlttink,
dett l'oI;(,1I1]lonl okhoz I~az{><lú, "(//I ~;:I'rt1 8(,rmótf kivúÚAY !('szcn Ilsztessél:,
nalm:llnnl" pnmncsoló s1.('lkm t' nel~,
' l'l1dllUll1;: kell ill. hog\' II .. knrt)'n" cJ;yWhi nagyobb
•
rnl>dény, fl "knnnn" pedll;t félkul)1'1s fn, vngy bádog~~i):rt'kmrt' méltó ndatokol lelt 1161'.l'.é :r I,,:o?p :m ti
ed ény,
Slal1SlIlkni I-Ihalnl az \OG:l, (vi nC]lituz<lus:l J:i (('I',' IcIZöld el'd öbel1 j :'lI'I:lI11,
kSII~lshö l , I\lc~ludjuk többek k{\liill, h o~l' II s7odnIbolyát Illlú1\mll,
lISIll iplw 7" ,,·kal ternIeIt IfibbN minI IIJti2-ben ~~
EI nkul' hen'{ldtli.
<'z7.('l te]jesfldle az 19G:'I, e\'; ICI'm~I(iSi l el'\' mcnnyiséS7~,bad megönlöznl?
I:i I'lííil'fr.ll)'z:llát. A7. ipat ('J.!é.~zt\n bclill a \'cJ;Yh)lr
H nng'l.lk a locsolók en~cdél~' kcn,'se,
Il'nll~,l~l.;t' noll ri kl;t~'orSllbb:ln, _
,\ vCjl:yipnr II
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SEDE Ff;Rf;NC kolo7.$várl csperes-ICIkl'sszel 'öh6ul':k be a Rornflnlai Unllá_
rlus ElIyházban a néhai Cslfó Nagy L.1s~
ló halálával rnegUresedett "IOadó-tanácsoSl
tlsZlségct.

Az UNI TAruuS II\IAKClNYV a legszebb
hllsvl't! ajándék. Ara: 15 Ft. Kapható az
öuzes Lelkészi hivatalokban és az EgyhIIzkörL Tanácsnál (IX., liOgyes E. u. 3.).
ADOMANYOK. A
LelkésZi NyugdJj_
alapra a7. alábbi adományOk ükeZl~k:
ld. Sári Jóuet 10 FI. öZV. Páli MiklÓsn~ 2. Prág Jenön~ ~. Páli l\l.JkIÓs 6. _
öZv. Wellln Józsefné ti. özv. Balla IstCYALLAY DOMOKOS e llyMzl taná- vánni! 10. Mán JÓzsef 10. Oeák FI>csost, a k iválÓ Iró t saj nál atos baleset rene 10. - dr. Zoltán Gyuláné 25. Buk~a
érle. A esúszós úttesten elesett és cOn\b- Attil a 10, StánthÓ B~láné 10 Ft.
nyaktörés! szenvedett. Néhány heli kór.• A jószlvü adakozót szereti az lsten."
házi kHelés után a jeles Iró most ottho,
nában várja a teljes gyógyulást . DeIcKágyán is tcljes szellemi frtsseségbcn dolgozik. _ La punk jeles munkaul.r$6nllk.
akinek Irásalban olvaSÓink oly gyakran
gyönyörködtek. szeretettel mlel6bbL gyóFelCser Lukdesné GyöngYÖSi IbOlya.
gYUláSt kJvánunk.
Marosvásárhelyt elhunyt. A megboldo.. AZ UNITARIUS ~LETET" éppen va- gult hosszu Ideig volt vargyasi egyház:>ámap hozta ki a postás - Ir ja ~gylk köuégUnk kánIora és annak Idején tekecskcmét környéki tanyai olvasónk -, vékenyen ré-szt vett II község népmuveUnitárius feleségemmel azonnal nekIlát- I~$L mozgalmjban ls.
tunk a mi kis lapunknak, ami tanyai
özv. Vdrj Alberlné Fef1.'ncz\ Anna. n~
SHAKESPE.ARE. a lCj1nagyobb dráma- zsupledeJes magányun k ban, nagy örömet
író siUletésének 400. évfordulóját ünnepli szerzelt."
hal dr. Ferenczl Géza volt fOgondnokunk
a \'LJág április 2.3 -~n. AZ ún laUn-Iskola
nóvére, Várt Albert volt kolozsvári teoTOFALVI SANDOR egyhIIzkört tanáelvéizése után Shakespeare költÓI ~ sún~:u hajlamai i k(lvewe egy londoni w - CSos
fl't kltUntetés éltc. A Néprajz! lógiai tanár ö~vcgye, életének 90. évében
nunársuI&lhoz
C$;ltJakowlI.
~anpadi
Mllzeum és a Magyar TUdományos Aka- KoI07.$\'árott meghalt.
Iról neve hamarosan IsmernI': vált. s Id6- démia Nyelvtudományi Intézete állal hirJczkczb t..czJos teStvérünk. aki hfiromizközben a színháznak It rhuulaJdonosa detett 1962-l!I63. évi XI. Országos Néplett. I. Jakab angol klnHy trÓnrall':pte raj~1 és Nyelvjárási GyGjtOpályázatra be- ben volt lókodi egyházközség"ünk buzgó
gondnoka. tragikus körÜlmények között
után Shakesp(!are $~Intársulata. mint a
.,klrály szInénei" kmön uabadalmat ka- nYlljlott "Korond Néprajzi lelrha" elma elhllnyt. A gyUlekezet tagjainak nagy
pOtt. Evd(\táJt szerepelt a neve az el(\adó m(lvé! díjjal jutalma~ták. _ Jeles a tyánk- részvéte mellett január 8.-án heJyeztt'!k
szlnés1.ek közölt. _ 1611-bcn visszavonUlt !'Iának gratulálunk és további sikereket örök nyugalomra.
szUlöváro5~ba. Strn.lfordbn és ~zlndnrabot klvánWlk.
sem Iri többet. Iról mükdMsénck vé~sü
Benedek VladLmlrné rákosp;llotal hlévelb61 valók nnElY tragédiát: Corlolánus,
SZASZ JANOS dunántIl!! lelkész és fe- vtlnk meghalt. _
Lear király. Macbeth. valamint romanti- lesége házassAg,'lt lillgye r mekke! áldolIa
kus szlnmüveL közUI fl TéLI rege. a Vihar. meg az Úr. Ncve; Zsombor. S~lvbOI gra"Az Or adla. aZ Or velle ej. Áldott
Shakespeare az emberi sziv legnn- tulálunk .
legyen az Or neve." (Jób I :2Ifb.)

H ALOTTAINK

- ---------------------------, .. ---_ ... _... -------------, ----_.
•

,

,

.

.

•

•

-

"

41ú6uéti nép6ZCRá6CR
Vannak követ elő húsvéti .locsoI6k· akik az alábbi
versikébe n tolmácsolják állhalatós elhaUlro7.ásukat .
Ajtó mellett álJok,
Piros tojást várok,
Míg párját nem adják.
Estig is iti állok!
Komoly vallásos hangot ül. meg az alábbi húsvéti
vers
Itt a ház udvarában szép
kis bimbó nÓtt·
Nevelje hát s~pre, jóra a
Teremtő 61.!

Vizet hoztam a tövére
S7.álljon áldás i (ejér~.
istentói ezt kérem'
P irostojl'ls n bét·c~!
Nem keresztény elllondolás szcrint: ;) tojás llszapo.
rodás. az élet jelképe.
lj

UN ITÁ RI US t L E'I'

A pogá ny eredetű embedHdoza ti emlék hagyomunya:
a húsvéti tyúk verés. kakas ünne p is. _ Van. ahol ez
még most is szokásban van. A Jányoknak bekötött
szemmel kelJ dü t ni fi kikötött tyúko t, a legenyeknek
p edig nyillal kell lel őni a kakast, akakasenek cneklése
közb en.
I
,.A húsvó!.i népszokásOk között gonoszűző pogány
vallási ma radványok is találhatók. - A kelepelés példáUl az á r tó szellemek" eJriasztására szolgált.
A katolikus egyház ezt a népszokást napjainkban is
egyházi íOI'mában alkalma7.7...1; nagycsütörtök estétől a
kelepelés veszi át a hal"angok szerepét. mert "a harangok SUlva húsvét reggelig Rómába ment".

UN I TA RI U S eLE T
LoptulaJdono~ a Magyarorszá$l Un lt ártus Egyházk Or.
FelelOs sze r keS7.tO ~S kiadó, P e th!! J5lvall .
EV! eiOfIzetési dlJ l2 fortnt .
Dud~pest. IX. HOgye~ Endre utca 3.
6-1.1217 '1 _ Zrinyi Nyomda, Budapest
~'"leI05 ve~etO: nOJ~~r tmre tga2galó
' " d e>: S',Jj Il" !:i 8 1!
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