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Alsórákos Nagy-KükUlW

megyt-

U dv'al'bel.y m egye batárá.hoZ
; hzen kÖZel te1:sdk. A talu az Olt
épült. :rsrnertebb fllJU"H édja
HéVI%., ahol gy6gyfUi i 411Qk yanwk.
.AJ:J6n1,k06 egy v &gyben fekszik 61""
.wcW ÖVeZ...en Falu ....
--Am éra
eiA"b fekvés el sem .képreJh etö. A
bfC'Yl'61 letekiDt6t rn.eglepi - amint
ben

~jén

irja - a f alu szépstga Az. első. am! szemébe tárul
négy sugAr tornya és gyönyör11 régi
vArkas télya, m.1k.Dek pompás hátt eret nyiljt ,,8 Hegyes (nevü VelCS
()ri)án Ba.l é ZS

domb ) ".

0r'IliD. Balázs " A S zékélyföld le Intsa" c. m üvében igy ir a felu és
kömy6ke szépségérOl: ,,0 :1. ezen a
lemen6 nap búcsúsugara lba n tündöklő
falu 8

a vid ék szSnezetébOl ldrlv6 bI-

borpa!'stoe domb f ele:t t eltÜIlD.ek ez

Olt szorornak roppant ihegyórlh pl,
balról a gutaa'lakl} d :k061 Tepejnek
k opAr azlrtol'OJIl2'ata. J obbTól a zöld
ZOmAnOOS s ! i k alakli. ü.rmös1 T epejnek meghajlott büszke csUcsa, zöld
erd/Skben f oglalt e ze j ' élyes sz:1rtha.l:m.a.z, égig m eredő 8%1klaka.pt1, me lyen & az Olt utat nyit ott rn.agina.k;
szép -alakzatú havas sor, mell" most
a napnak sugá.r öronében fel edett .
I gy néz ~ az e rd6vl.d&:I kicsiny

""u.

•

Az. Olt job b partjé.nak mageslatAn
épült az az öst kastély , me1y egylke
h ez4nk legmebb. ~egérdekesebb és
legépebb:
6skas~élya.lnak. Ha jdan,
rn1nt a rákosi szoros ku:tc.sljna k igen
jelentélmny lW:!:l'epe lehetett. Ez ti.
kastély .ts egy darab t6rténelmet
képvisel E:rr6l bE iél magas, ilwrek
rtgy bástyaja., a. be1s6 épületcsopor_
tot körtilvev6 "V11'oly ós6ja." és a
~y ikötilli 10 1:11 azél
<gü
p ' oc . A kas'..ély hAram o,lda 1'n lakóMzak, a llegyedUten pedig lö nkee
t o.l)'086 éPU1t. Az (,pWet maga. mQ.vészt fn !PIégQ..
A ~'6ken .,k vAl 10th újr a csak
a multroJ. ~ Tö rt.btel.em ()s &ép~ e\6git Ut kl az arra ;l6.rót..
,,'E):!en leirt filiZép kaal6ly, m.I.nt a
M1nyugal1 b4IItyAn
l(wö ' karcolt;
(1I\OIIt &.llg olvasható ) feUm-t mu":nl:)&. SWtIlad G}'ÖiIY, mezei l!apttdny.
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Rákos r gt telep, ctJt bajdan kolosto:r volt. Helyét megha.tAzht " j 61
a. Bk"J zet nevét megp,",? p f.&Jli ma.
már nem. lehet.. A~ ? uom á1lhatotlt
a icé9öbb épün ~i'l1y belyén 1&
8 nem. lehetett.en. bogy a ka.st.élyt. &
r ofru mé.dókor q,en 8. klaatrum Idj...
vel.blW. épitette SUJdIo,..l GyÖf'gy. Az. 6
korlibs n 6. fa!ut mtnd lm!tér.l u ric,
lakt.á.k, de 8. 'l""eÍOl Wát u8 Buda.1 Pétet",
5

kl a magta\an. Wl.gY 6 Cl!l8<tá.k SOlAn
kihaJt Sük:l:is1 c . Jidt61. ~ette
meg a btrtcfrot" ,.S"ZJéP m6ddaJ."
( dó::sma eleng&Ua )
annyi piOZe1itá.t csi nált" - Ml.a.plbja.
meg 0rbAD BaUm ,l1ogy ac
l611-kl
két Monné.t us pl több IpJ AJtatot.t, 8 a nagytemplom e Etmek. itéltttwén. oda., az
umtAri"sok aZá.mAra &lább egy kisebb templomot épitettak. kö:2adRtr!

...... .

Meg kell omMkQm.ürsk a rdkoriak
.uabadBág ütm6p6rót M. Ml ls ez fL

A7·ab<v'cr§g flnnep! orbán BaJém 00ja meg rá 8. vÁlézt: ,,0t&1I91tOl értleBUltem, hogy 8. faJu mhyl.oo vallású
la.k6i (}dk. mind jobbégyok volta.k.)
l848..oban törf..éDt f eJsz... ))adu] /i""')lmelk
emlék-ünnepet S2OIle'lMek 6 M ut háfOlJtSAig" ..-edrnapját követő hétfőre,
11lIltOI- a nép m~ tart,
templ(mlba megy hála1má.t nyújtanl
az. égnek B a lelk' bek a.1ka.lm:i egy_
M?1 eúmo1datett ba llgab-.t A legszebb p e1t g az, hogy ez Unnep at. maga a nép 8lk.otá, az a nép MIh lel.kWetének ezD!emOOye, 6k önkéot ha~
t:ArOiZtá.k: el. hogy e htih lj nnep örilkld6kr e m.a.ra.dékr6l mara.d6kra. fe:nn_
t:artJa.SSék... A D6p volt, Illel.y az ~_
hAZ szolgá.it - ~ VODakodtakane.p
lneglLlil h é ban ff 2~ venn! _ ( kCiii erlSvel sz.orltotta. rá."
A n6p ~gyt 80! dMa való folr

eme\k edéeével eatk egy 1d0b6

-;

el.6ha--

Bal§TS l.8ó8-be.n megjelent mUnk' .
JAb'n lelk ' na.... bt :et a m integy
2000 lel10et e Amlá16 taluról B úgy
Wj&, bogy rövtdeeen ~
k l. A l8ilúc ég má;:r &kkor is nagy •

ban QZJ. & m6 'g~ 6 Orbán B. ~
beIO ts lAtja
tö tényeJ'.Ö:fét. A tmlb!Vk'/i lett nép 8ZOid_'U
- htmnyAra önhlMján kivül - nem

tudta a je1eo e?"ékelytöldl kutató U •
maJ,t valóra vé.1ta.lJl.. A.l.9órá.koo ik1s
taJu maradt s 8. történelmi ldök küz..
de1me1ben. az un1tArius egyházkömég
6.! J end6an vooábett. létszámá;ból 8 ma
1dad0Jtt _~gbt;,n ven. A falu laikus 'ga
mt liget' el ÉIB a kÖZeJ.1 Bra.ss6ban
gyárt munkával toglaIkoziJt.. Brassó
Ad. rn.unká.t nem osak az al86ráko-

P!ekmk, "'enem erdöv1dék több11B.•
'''jAnak le ., ez az oik& gnnak, hogy
Erdövid6ken oem tudott egy na •
gyobb város ikitejlödn:l..
Az 6id unl.t A.r1us templom. mely·
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r61 ~b emlékeztünk meg, ma ls
& retOlmAt.usoké 8 az unttárllisok az
1671-ben
rnegtMlapltClitt
m inoritás
alapjA.na köZköUs ~ gen épttett oki •
IiiIMlb templomban lmádkozna.k.. Ezt a
templomot 189()-;ben -reno-.ráltilik
dmoldali képUnk: is a renová!t tem
Iomot é:bré.ZOlja. A tem.plom kÖrW
őa1 szokás
szmi.nt sirok fekszenek
bék-bs nyugalomban. A sirok közö"lt
táJt és boka"ok w.oJgáJnafk terzném.etes d f,.zül. V.a.sá.rna.ponként és a k er w ztény3ég nagy ünnepein Wh' t c<!
161olQkOl. száll az ének és az imMs ' g
ez egek urához 8 álmaik be~eljesed é·

.,.•

a6nek Vlb"a.knzéséban az egy J.ga.%
Istem. minden blZodalmuk.
K. G.
•

Széke1ykOl'El6ztúron a régi koll t>gtwn épületében. serény munka riolyik. A rnA8Od1k emelet épltktd 5' ~
&UgU..S::I:;tUS végme f ejezik be 8 fgy az
lskolsJ évben a f öld ....,1nten. a gazda •
&gt 1sko1a, az r . ág IL emeleten. ped ig a. g1mná.zlwn tnt ernAtusa. nye
elhe1y""'?t_
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A cimoJdaI k c1p6
t emplomot db-rdzol ja.
f"(IJl:Olto.

•

az aJ86rá}ros;
K erek4 Gábor
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Egyik kcd vt.'8 j6barúlom éK
flalal lclkéw~tárlfam, _ akivel
uf(yulI sok cgy6bbcn awnosuk II
ni'~"ld nk - rendcIWJJ ,~z1vcll
tlüf" azzal a. kcgycUen móddaJ.
ahogyan tál'8ulglwába. ezt a
sz61 beJCHZÖvi: pipafOst. Mind.
az, amí GLréklclcn, biábavaló,
eredménytelen Ú4 larLaJom nélkUl való, nála ebben az egy 8z6ba n
jelenLkczJ'k:
pipaflisl.
"H ogy lilit gondol rólam az cJ·
Jenft'lom, az nokPJn pipaCü~t", " PípafihJtöL ér ez az
egél:>z civil.izáció" . .,Nem a~ék
I.:gy pipafÜHtöt az éle ü.k ért".
Ilyeneket mond, igy alkalmazrt;a
a "l:K!mml" fogalma ~l(.dyelt ezt
II I:Izép h a ngz€tsú
szól: "pipa-

füst. "
PIerr e L oui.s-<nak , a kissé ciníkw, és frivo l. d" igen mwyen
és ti.!fztán láló francia. ir6na k
ú!!: kla~8zí kll-(iJoJ6gUl;nak egyik
cJ'bcn~úláw

jut eszem.be

II

meg-

clcvpnedctt egyiptomi heTcegnö~
ről.

Sz&p formájú mumia ~ kere:
vúaú.rolt az eryi k ' r égiWg'ker cskcdöWl, a melléje adott múzeu mi okmányok !!Zerint valamelyik régi egyiptomi hercegnő
nek II kebél. A klr.l aztán a~ író
egyik Ctrti m er engéac alatt megelevenedett, kilelt, !:lŐ. a h ozzálanow test iB lábhatóvá vált
- az elbeszélés tlzerinL. Ne vi -

tatkozzunk moat azon, hogy
mindez l eh e~ ö-e , vagy sem, hiaZen nem ez benn~ a. lényeg,
hanem az. hogy az lró {Ja a illercc.gnö bBl:lwlgctnl ·kcoote:k. A

'f"',

szobáról, ahol II herc egnő annyi
ezer esztendő elmultával itlmét
élelre kelt, az. országról, amely-

•

ben -a !SZoba f:I a l.a.ká6 álll a. világról, amelybt."Jl az ir6 ~It az
időről, ame1yben voltak. dc' urról ia, am.i közben elmull. HW-

p'

'.

./

I
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/

val a mult róJ élt a jelenről. VIt.u.tk~tak. hogy melyik világ,
mdvlk fkor vol . a Hzcbbik. Az
ir6 dlcaek.cdett II nagy halad áHHal, wni a hutr/.EU.lik Hzázadé a
hercegnő finlol'gattu. az orrát. f:I
vonakodott hfuorulni a mi modern világunk nugyf.lÍlga előtt .
A UWbál, amelyben U/lek, nyo-

ű

F
mOí"fulágUf:l

Iy..unak nevez _e

II

vla&avágyla II kZClIös egyiptomi cHarnok()ka.~. Az lJ'ó élcLvlawnyait ti. görög rabswlga fi
naidagogoElz-írnok 8Orf:lánál 111
alábbvalónak v(fJtc. Tárf:ladalml

cl.Jnéleleinkröl az volt a

n~zcll!,

hogy azok a barbárok színtjl.-n
áUanak, cgakhogy még azokénál
is Ikúl:lzállabbak é~ zá.varos ak.
Böl c.d.'"8zetünk pedig nyömá:ba
Itcm léphet a "fJZép. jó éH igaz"
hajdani arányS"-abályának. VégUJ pedig, dc nem ulo11:1Ó sorban,
a női divatot is lt.'Csepültc 1:1 azt
m ondot:a r6la. h ogy hiányzik
belőle m inden ízU.os.
mrvei e ről:lc k lehet tek , mert
írónk zavarQ)a jött. olyannyira.
hogy - francia ember Hzá.mára. menthetetlen udvarIatlanság_
gal - Nikolin·J.slcnnél kercif'tl
m enedéket és pipára gyúJolt,
A hercegnőt meglepte a pipa, az
ő korában mév nem hódoltak a
nikotinnak.
e lhatározta hát,
hogy megízleli. Maga is pl pára
gyujtott s az eLső mérgczé3 Jeküzd.éoo után. - úgy ll- máBodik, harmadik napCJn - eliH~
Incről eg jelentette ki: Ez igen,
ez már valami. de egyúttal az
egyetlen ill, a mI! ötezer évalalt
elértetek. Mindabból. amJt megvá.Ltoztattawk, arrniről azJ állitjá ~ok, hogy haladás nálatok. lZ
az egyetlen l:rték : a pipa.fűHI,"
Pipásoknak
vuló történet,
mondaná rá, aki caak feHi~te
Htm itél. Francia cinizmus, inlézné el az irodalmilag művelt.
Szamáraág, áUa'pítaná meg rólu.
a. technika valamelyi k dogma~
liku5 hŐHe. Mi azonban látunk
benne mást ~. Olya, ami figyelem re mélt6.
Ha uf!vaní.",

egyiotomí

ki clc-rn.czzUk

az

11cl'cognő

érték-tételót az elmult Hzá7..a.dok halad ása
63 II pjpafüsl fölött, ilye:Jlforma

~ondolatoka.t

találunk:
A maga. korában a. hercegnő
h07..záJ:jzdkot~ az ú,ldozati rÜHt•

höz. Az ittdlY/.ait Itiat az imádkozáf:l chryik ,k UIHö formá.ja tíazwleladá.f:I a.z iatOIUJég előtt és
lelki H~édOtizl(öz a Ihívő azámá-

s

ra. K&ken. v~y

T
3r;any zinbf'n

~omolyog It rUul. rant;L~iku~
~rnyalll;tokra fIl lnl~".Y.a azt HZ

Izz6 l:17.cnrc""';'r tömjén. mirrh ~. "vagy miut k'_'leli fiiMzcr. A
hiVO elgondolkozva bf"o'.mf'TL'd
S mí g II külp.Q rnfJ:t:dulat a Ma~
ff8lJHágoa cJ?ttl .hódolatát mutat.
Ja meg, az IlI at lY.i és "ún(>_"' (U1fto~zl~p, felfelé, J(f.'l1\olygisában,
rnagavaJ l'agadla a Ic'kct
Az .áldo~u.Li fUstöt mi m~r ri:g
elfeleJte tllk. J ól tr>ttük hi'lll'fl
olvan ~a1~.~t akarlunk: amely
nem kul.~gckTe, hanem t-.,(-1sökre épül. Aitól fé:ek azonban
ho2"\' igen flo kan az áld'J7.a.t i
fü s tte l, a UH:.:.ll.:!t::tnek é3 hódolatnak, a HZentaége.'i l~gkörnrk
azt az ízél iH el!elej 'ették.
amely n&lkiil pedig nincsen vallás. Akármilyen racionáli'iun Ir_
kinls ünk is a vallásra, mégis
csak má.."J az, mint a rcndt3ZC~
gond(JlkozáH, lL logika 1rrméke:
a világnézet. A legú jabb C!:IOportléleklan megállapítása S'lerint a vallás ..t.Trelmilcg f;Zinc: •
zctt spekuláció" a világ b az
élet ti kai fölött. Legyen bár
csupáncHwk ennyi, az a fu1áli:i
"érzelmi 8't ín ezct" !:lok unHári utl
ember vallásáb&l g rök ~'IlJ" vÍl:iclkedésé ből
11iányzik
nagyoll.
Annyira hiányzik. hogy legtöbbször még vi lágnézete sem

válik szenlséggé. meggyőződés
Hé emJatt. KOlúekcióa terméklté,
f:lzériában gyártoll ruhává silá~
nyul l melye :' az alkalom é:~ a
hangulat s.zellwJ.ye t,,~crjnt csereberél az emix'r. Kőnnyen szer zj meg, hisz tömcgtcrm6k, H
k önnyen sULbaduJ tőle, mert
csak annak van érteke a 16Jek
elő tt. amelyér t. könnyben, ver,
ben, izzadl!ágbun, vagy gondolk.oz[t.~an keménycn megfizet:
Wnk N em olyan Ickicsinyelhctó
lénye'lö tehá.'1 ez a bizonyo.d ,.{-r zelmi .színezel".
A fhc rcc.2'll ő, mikor a pipafü!jt
új Wnom éll'yél mc~aP.~f;ztal
halta. a. réui tiJdozatl lu .; ~ élmény6t idézte yimrla IGi.k l:.b~. -

te' l.oz-ve azon ball valami UJ zamattaJ ; a magamévá. leyég. az

3
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--egészen belülre kerülés egyéni
tartalmá.val. Az áldozati füst
ugyanig csak kívül gomoJy~g.
Bármilyen magával ~agad6 ,IS,
min t szín, mozgá.'i és Illat, me~·
is mindvégig kívül marad. A,PIbeJen k
t ",t azonban egészen
Dau
..
d'
kerül, ugy is, mint fust~ ,e ugy
is minI idegeinket felaJw mér~g, s a száJló füstkarikák nemcsak szemünket és szagló szerveinket, hanem egész valónkat
hívják és viszik.
Mindez nagyon pipa-fanati
kusnak 'hangzi k. Pedig

igaz.án

nem az a célja ennek ll. nehány
hasábnyi írásnak, hogy minél
több embert r ászoklasson ll. pipafüstre. Igazi pi pás ember
ilyenre nem vetemedik. Fő k épen
azért nem, hogy a nlkotin...mér-

gezés Borgiájána'k ne vádoltassék. meJJékcsen azonban már
csalk azért sem, Illlcrt minél töb·
ben pipáznak, annál keves®b
ddhány marad az

•

ö számára _

ebben a sorbanállós világban.
Szük'Séges azonban ez az eiméi.
kedés, hogy rámutas."iunk örök
élményekre e muló és szálló
anyagon: a pipafüslön át.
Mer t az egyiptomi he rcegnő
Wrténetkből
tisztán
látozil<
mennyire áldozati füst, de megtoldva a modern kor egyéni izével és élméllyével, a pipából párázó dohány. S bármen nyire
óvakodj.unk is attól, hogy másokat Tacsá:bitsunk a pipázásra
az é az élmónyt, rmely 'belőle ~
hercegnő történetében fakadt
éntékesnek kell minőHjtenünk:
Mert, ha hódolat és ösztönzés
volt vaJantikor al': á.ldozati füst a
L;g'!lusabb előtt, ha külsőséges
bői 'bclsővé lette ezt ll. lelki múzd.~at~t a hercegnőnél a pipa~~st, ~gy igazat !kell ad nun,k nel, mikor azt mondja, Ihogy
az
eltelt S7.ázadok változáMiban ez
a legértékesebb , az egyéni hódolatnak {>g vonz6dásnak ez a
modusz3. a Magasságos felé.
Az ember é$ a világ az
egyén és ~ társadalom . ll' hi vő
éti -.u. IId.cntlég vilw.onyába.:n
llgyaUl8 ez a legnagyobb szó
amiv eddig kJ mondta.k. Hogy
Jézus Krisztus mondotA..a ki 68

4
•

hogy a ,keres~tény . er.ki?lcstannak épúgy, nunt a JézuSI társadalmi tanításoknak ez a .kulcsszava, ne tévesszen meg sen ~t.
Olyan világot élünk, hogy Igy
kell mentegetnünk ez elvet a
percemberkék felé: amiérJ J ézus
mondotta azért még lehet igaz.
Vagy még inkább: a miért J ézus '~ondotta, azért m ég lehet
ezt
komolyan venni· Hiszen
mindennapos jelenség, 'hogy J ézust prédikáljuk ~ a gVÜ:löl.~~ .~
tenének parancsat teIJcsh'J uk.
Minden cselekedetünk.kel r ácá.folunk az evangé liumra, .közben
azonban a kereszténység álarca
alá bujunk, hátha el!hiszi még
rólUlllk a .félrevezete ttség enyhítő !körülményét valaki.
Hegel óta hisszük, l10gy kell
vak ellentétekn ek le nniök , Ih ogy
a lálóbb kor szi.n:hetizáJni tudja
az emberiséget. Egyébként sz étbogárzó pOl'~em:mé válnék az
ember, amelyet semmi a világon
összegyurmálni nem tud. AJtik
gyülőlik egymás t, még bele is
szerebhetnek egymásba, de akik
menthetetlenül közönyösek, öszsze nem .kerülnek soha. Talán
ezért dobta m agát f éke.zhe etlen
indulattal a lázas betegség tü·
r elmetlenségében egyik végletbő l a másikba az ember. Voltak
korok, amelyekben fa.naMk us
hittel hirdeUék: a közösség
minden, az egyén semmi. S persze, mihamar á váltott ismét a
történelem az "új " lanjtásra.:
először én, m ásod'S zor is ón,
századszor is én s csa.k e-.:a·edsorban számít a többi. Az öm.ő
egyéni kultusz és a dogmati kus
tömeg-kul busz csaknem századoruként váltogatták egymást fl
minden~k ~át·kozta elődjét, merev ellenfelet, a melyet maga alá
gyürnie s ikerült. Ennek a két
nagy anli:thézisnek a kibékitö
szinthézise az a jézuSi tanítás,
a me ly a megref ormált egyénekből akarja felépi leni a tökéleles tál"'sad.alma~ , az lsten o r szágát. Ez a jé".:msi gondolat llem
langymeleg ,középút, nom a
"mindk ettő nek igaza va.n" Ikialkuvása, Ih anem harcos és teremtő életprogram, 'l1'l.ely önfeláldozó éa lobogó rn eggyő1.ödés ü bajnoko'ka.t kivá.n . Lényege az,

hogy egyén nélkül nincs társadalom, nincs ,közösség. Ha megölöd az egyén teremtö erejét és
dogmatikusan vak eS2iközévé teszed a közösségnek, megölted
magát a közösséget is, amely
élö és rugalmas, Iképzelebtel
teljes és krilikából értő egyedeket kiván alkotóelemekül. Az
egyénnek magába. kell innia elö.
ször a mindenséget, ·hogy aztán
megtalálja a helyét és részévé
tudjon válni a mindenségnek.
Ez pedig nem csupán . egyszer
elvégzett s utána gépiessé vált
felad8lt, 'hanem állandó és folyamatos lelki tevékenység, amint
állandó és folyamatos testi te.
vékenység az a bizonyos "al.
kalmazkodás", mellyel imnaink
és érzékszerveink révén életünk
minden másodpercében a köl'Ü·
löttünk megnyilvánuló világhoz
hooz:áidomulunk.
E gyén nélkül Jlincs társadalom, egyéniség nélkül nincs közösség, az egyéni lélek megigazulása. nél kül nincs üdvözülés,
sem Isten országa: ez a jézusi
tanítás lényege.
Ez t bizonyí tja többek között
a mai csoport-lélektan állásfoglalás a is. Le B on után még ma
is sokan vallják, hogy van "ro. meglélek"s h o.gy a ,,~ömeg.lé
lek" val a mi egeszen mas, nunt
az egyének lelke, akik hatása
alá kerülne k. Pedig .ma már a
csO'Port-l élektannak alapvető tanítás a, hogy a tömegthen, vagy
cso port barn résZltvevő e~él~ek
lelki viselkedésének megerle.se
n élkül lehetetlen megérteni a
tömeg, vagy a csoport vi.~lke 
dését is és hogy nincs "tomegléle k", vagyis olyan misztiku.S
és a lelkek felett álló valaonu,
melyet az egyének lelki vise1.ke·
déséböl megérteni és megmagyaráznj ne lehebne.
H a~o n lóképpen
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rn.egvalósitani bármiféle .kozosséget a benne résztvevő ~gyé
nek lelki élete né lkül. Mmden
más tanítá.ssa l szemben tehát, a
jézus i lanltá3 elenged hetetlennek és elsö fo ntosságima.k tartja. az egyén életét, fejlödését és
átalakulását Isten ol"szága nagy
közöss6gcnek polgál"ságában·
Ezért. fo .... toa minden olyan
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mozzanat, amely az egyéIUlek a
világ, az élet, a társadalom és
az istenw felé való rk itáruJá·
sát és ·közeledését swlgálja.
Ezért fontos az a mozza:!lat is,
amely az egyiptomi 'hercegnő
pipafüstös történetéből tanuságul szolgálhat nekünk.
S ezért nem szeretem én hallani az én kedves lelkésztestvéremtöl és -barátomtól, hogy neki
ez, vagy az "pipafüst". Mert,
aki jézusi alapon áU, annak
semmi sem "pipfLfiist", a pipa-

es

foszt6, lekicsinylő
megvető értelmében.
Minden,
ami van, Istentől van, Istenben
van, Istenért van '$ igy az emberért. Még a pipafüst is, iha
felbodorgó kar.íkái kalapemelésl
és odaadást jelentenek a gondolkozás felsége előtt.
S különösen nem. "pipafüst"
semmi, aml ember, vagy emberi
élet, vagy emberi aJtarás. Hiszen ez a lét célja a an.i számuiLkra, hogy éljün'k, legyÜI1·k
valakivé és kapcsolatba kerülfüstnek

jünk azokkal, akik és Aki körülöttünk vannak.
.. Fu~csa elmél~edés ez a pipa_
fuströl, az egyiptomi !hercegnő
ről (pipás Ihercegnő!) és az
egyénnek a Minde.nhez való viszonyáról. Furcsa elmélkedés
~e hát nem Ifurcsa-e az a vilái
lS, amelyben élünk és azok az
idők, amelyek oszlályr észünkül
jutottak, hogy ilyen pipafüslös
elmélkedésekben Ikell mondani.
valónkaJt elmondanunk!
SZ. I. S.
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Magyarország a világvallások
keresztutján
Történelmi
közhelyszámba korának szmvonalához mért - .
megy a megállapítás, 'hogy Ma- magas kultúrájú tömegek, ame~arország az összes ;népvánlyek magukkal hoz::ák az evilágdorlások során 'küszöbkőnek ról és a túlvilágról vallolt nézeszámítoH, amelybe minden nép teiket is, sőt annak rituSlbe1i,
bele 'botlott s 'közben elejtelte tárgyi emlékeit is. Sőt az sincs
régészeti hozadékának egy ré. teLjesen kizárva, hogy emberszét, úgyhogy ebből a szempont- anyagukból is rekedtek itt szórból hazánk valóságos paradig- ványok, amelyek aztán e;nimája a kelet-nyugati vándorlá- kailag ugyan beleolvadtak az
sok archeológiájának.
u tánuk tóduló újabb és újabb
Ennek kapcsán is, meg álta- népi rétegekbe, de nyelvi és
Jában Magyarország históriai eszmei em1ékeiket még Ibámulamu1 :ja
dolgában, ugyancsak tosan sokáig tovább őrizték meg
közszólammá lett az a másik a ,közös újabb kultúrális koiné
slogan, hogy Magyarország ,h íd felszíne alatt. E rre nézve csua kelet és nyugat között, vagy pán eiN, de igen beszédes példát
más formában: nyugat bástyája kívánnék felhozni.
a kelet felé, amely bayardi ön- Erisztus elő~ h úgy vagy 300 köfeláldozással védte meg Európa rül hatalmas kelta birodalom
törzsét az Ázs ia felől ,betürem- terjengett itt nálunk, főként a
kedő rohamok ellen. A tatárjáDunántúlon. Egyik törzsükllek,
rás és a t örök megszállás az is- az eraviszkuszoknak, it.t volt a
ko~apé:dái ennek a történelmi
székhelye Budán· Maga a ,n ép
axlOmanak.
természetesen már rég le ~ ünt a
Azzal azonban még az újab- multnak homályában, de az álban olyan nagy teret hódító taluk adott városnevek _ némi
"szellemtörténeti iskola" sem átalakításokkal_ mindmáig itt
igen törődött, vajjon ennek a élne k közöttünk. Arabona volt
nagy. történeti jövés-mené.:m ek Győr neve, amely a némel
nem volt-e hazánk mul jában bi- Raab-névben máia is megőrizte
zonyo:; eszmetöTténeU - vagy kelta eredetél' . S~rbantia volt
mond]~k szerenr.ebben: ,némi Sopron neve, amely jogfolytofO~klorikus. kovetkezmenye? nosam a ke1ta szó lová>bbalalwHISzen az evezrede.k során elTe lásából szá.rmazott át reánk.
j~rt és .jó~észben .hosszaibb-rö- Sabaria volt Szombathely kelta
vldebb Ideig meg lS telepedett neve, amely a Sabb~t-tal való
n~pek nem lelketlen állatcsor- ös..."'Zetévesztésbő! kap' a mai nedak voltak, hanem - a maguk vét. Budától északra volt Acin-

cum kelta város, amely - átrómaiasitva - máig is megtartotta eredeti nevét. De még ennél
is több€lb mond, hogy az eubagU:J
kelta rendi-fogalom, miután
nemcsak maga a nép, de maga
a fogalom mögött rejlő 'Szociológiai kategória is rég kipusztult
(a keltáknál Jrisebbfajta udvari
tisztviselők neve volt ez a szó) ,
nálunk eleven friss életben ma~
radt s milllt "jdbbágy" egészen
1848-ig virulens szerepet játszott a magyar társadalomban.
Nemzetek lesznek, nemzetek
vesznek, de kultúrájuk messzi
túléli öket. A fá,rlaók Egyiptomia már ·rég a Szahara pora alatt
álmodik, sőt nyelvÜJket:, a kopt
(egopt) nyelvet is félrenyomta
az arab, úgyhogy már csak az
egyházi liturgikus könyvek látszatéletét éli, - vallási emlékei
mégis csudálatos erővel fenntartották magukat az évezredek
alaJ~t. Remetéi.nek utódai máig
is élnek bizonyos · keresztény
szerzetekben, filozófiája átmentette ma aát az alexandriai új

platoni~s i~kolában" ~ vilá~

szemlélete meg formáll~ I ~
fenntartotta magát a túlvilagi
reménvséjmek köz-európai szimbólum'ában, az egyip~omi anchból lett ancora-Anker-horgollyban,
Amikor a survival-eknek ilyen
hallatlanul szivós életét látjuk.
önmagától kínálkozik e feltevés,
I

•
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hogy II :lIagya rors.d.g mai föl~ .
jén Y3l.:Ullikor .is létezett \"!illa·
sok eru.1ékei is többe-J..-e\·ésbbe
d rulens aUnpot b:U1 fennmara dtak.. "a g)' legaJáb? a népi tu ~.at
f elszíne alatt to\-á.bb folytat]ak
álom életüket. S aki némi figy e}emmel Yiz:sgál!retja ebben a tekintet.ben ug)': folklore·eml ékeinket. mint a hlstór iai d ol..-uruen .umokal egészen hihetetlenw 2'aZdag any agra bukkan:
olv~ any~0T3 . .amely basonló
b6sé'2:bell sehol másutt egesz
kOlltfuensüukö:l nem buggyan
fel. :\I"épi i!ZOb....ás ain.k, régészeti
s.nvarunk. törtfulelmi em1é.1{ein.k
\'ahmi egé~en páratlan teljességgel tárják E'lenk !l. \!allások
ás vallásos hiedelmek tömege t.
A k Ö\·etkezók.ben csu pán mu ta-

kh'állnék ebböl a kincsböl
nehány jellegzetes SOl'oza:ot fel vezetni.
(Óha

A njmi::nU18 :

ta\"3szi tennéke ll ~-ségi ritusok, télkihányás.
hí/szer tartások. nap éjegye.o'l-Üllnepek s az animizro ussal egybefügg ö e.",ogá.mia. szines tojás-

lelet.
Démonomágia.: Luca-szé.ke .
farsangi szokások. zsugorított
tem e.kezések ,
Samanl=nms: regölés, .,agy a ·
furt" koponyák a sírlele-tekbeo .
Totemk"tlJtttsz: a bron.zkorból

kacsa-totemek. a jazyg·leletekben "adkanl...-u\tusz. az a\'ar-Ieletekben állalviada lok. a magyar
históriai
folklore-ból:

Emese
(emse) álma, t uml
ltoghrul-) legeudák, T ouuzoba
(ap.lxadkan) neve,

uédák b."Ultúrköréböl · f e-.

A

hér lö-áldoza: .. magyar

fÖldön

lelt közepázsiai A;ioksó (Földanya-) érmek , az életfa szerepe
a. h?nf~glalás.kori es a széke ly
dl-.··Z1tmenyekben,

~bnus : sramana-felsze_

relesek a oépvándor lási leletek.
~ ( ~atra.t.ál. áldozó-k"ü11. szúrokanal, r ituális loaIet -szerelé_
k~k ), J a nu s m águs és a pylho~~sa ( R azsji ) története 1061.
•

k ·~OJltri=mtl": lófe jes SZ'V8SD ireutek) a népvándo'rlá(~ol""lgk~
SI e etekben
•

MOnichei:mus
(bog
..
.
!lnlllt::.
. aY\' L aJOs király baJ-

11111")' N
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káni badj8.ratai. az erdélyi h ebogurnil~elírá

gyek tetején lelt

sos k övek,
R-ómai 'l>t1UÓ,,: istenszobrok ,
temetkezési le}etcl(, feliratok .
Rómaik.ori
s::illJ..,"dis::tiJ.~,s
uol1ások: mithra eumo k ( Aquincum). keSiÖegyip.omi vallá5l.i leletek (szombathely i ..gim yfeszület". hellenisztil..-us egyiptizáló áldozati edények) . thrák istenségek (Jup iter Dolichen u s.

lovasistenségek ) .
Osg6nmtll hit : állalornam e n·
t umos szíjvége k .
Oss.zlá-v II it : boszorka..Ilyhit.
Csörszáro.k. csoroszlva. k áromkodá...'<:()k. ördön g .
Zsidó lI-01lri$: TÓmai kori z3id ó
kövek. a honfoglaló k c!Z>ír . . .örzs .
Arpá,dok j,''':'llz"eröi. f eketeteng ermeJIéki (eskellázi-eux.inusi )
ZSidóság.
balkáni
m ene k-Wt
szpaniol-zsidóság . szombatosok,
ISZlá m,: böszöl'mény e k (mUziilmének) . isn n aeliták (siHaperzsa vallású bolgárok, .. sze-.

-

recsen " '-szar~ céu

pénr.·erö g IVfok ). szunlllta oszmánli e mlé kek (fiirdók , milláreíe k) , fejfa.

Oj -J.:trldcllS

pszeudo .nLlhis :

Lehel kürtje.
Keres.....Unység:

o-örijO'.keleti
(.bizá.n ci Konstant.u~os ::thlOllO'
m~OS-kol'Olla, "eszpr émvölg yi
apa cák oklevele, Al'pá.d ok bizán_
ci kap<:~~!atai. mor eai Arpádok) . g or og-eg)'esillt ri u s ' római katolil..-u s (olasz és f~ncia
irányz at ). jak obita k a tOOilrus
~nép.\·á.ndorlá~OI'i d iszitmány ).

kat (folklo re. etnográfi a. régé-szet . történelem. kultúrbistória
lélektan. orvostan , orientaliszti:
ka s természetesen va.1lfl.stör .e.
nelem) f elölelö múvelödés.i körökböl származ nak ezek a fogal o
m ak. Itt most csakis. hozza\"etö-leg es ke pél a.kartuk adni an.
n~.k ?-z... egész .~;Ó~á~ egyedul aUo. \'allastörteueh kincs.
nek. amely Magyarorszáo- m ult.
j á ban és n épi életében Jdnálko-

zik . HWel
állitom, hogya
\'ilá.
•
•

g o n meg ery oll"all földdarab
amel\' auny-jra alkalmas lenn~
az összehasonlitó vsllá.stört,éueti
kutatásokra . mint a. m agyar
föld. ahol a vilá.gvallitsoknak
val6...<:á.g os orsz.ágútja '·onul ve-

gig.
Eurn13ia. söt
Afrika
transzcendeutális világa. adot t
i t ~ egymás nak: találkozót az elmul t
h ezredekben
éspedig
olyan kon kret példatá.rral. amjnöre sehol másutt nincs eset.
Talán ez a tény o kozta a maID'ar n ep Dj1Ugodalmas toleran·
ciá j át is " a1lási kérdesekben.
va l amin t azt a h is-tóriai igazság ot is. hogy egesz Eu rópában
.nálunk prokJamáj'.ák e}söízben
a hit. a lelkii s m er et és a val lás
s7.abadsigát. Ezt a fajtabeli magyar ostulajdonságot csakis idegen eredehi m esszianizmusck
zavrullatták meg ideig-óráig.
S amiert é ppen e gy lUlit árius
folyó ira.tban yetem fel az egész
k é rdést. a.nnak oka abban r ej-

lik, bogy ueze em szerint épp en a magyar uuitáriz m u s le.nne ru'ra hivatva. hogy az összc-

hasonlifö va llástör/óleti ku tatátizmus .~ lu lheri; .kálvin i irány- sok számára alkalmas intéz·
za t, St.öckel L enart. Wib ellber- m é nyl Jü"j on életre és ist ápolja
el'kölcsi
tám ogat-ásával
ga. h eh e-étek. hollandusok szere- azt
pe .. Bo:cskai. Bethlen Gábor ) : ll1indaddig, amig ez az in ez·
umtarlZnlus (lelk i ismer eti és meny rumyira m eger&ödhetik
vaJláso:zabadsag) .
kutatási anya gbrul. eredményekb en. tudo mányos személyzetK ö:;épkm-; mis::ticiznw s ' PO_
ben . könyvtárban, publikációk ,
kOljáráS?k " (Tar Lörinc): "
ball . b ogy aztru] jogga] követel ·
S-::ekt ák : huszit ák. kel,Fhese k
Drabik. alföldi szek ták. .
. b esse m eg a maga. számára azt
a. hely et , amelyet inllnÁl' az
Az olvasó számára. aki össze..
basonlító \'a1lástörténe tel rész- egész v ilág tudom á.nyos é leté!eteseb!Jen nem foglalkozot t. az ben több mint s ub é \'e e lfog jal :
Itt fu tólag fe lsorakoz:tatott fo - az egye.emet.
ga.ltl.~ u k és emlék CSopor tok " alóUnitáriusok szA.mfu'll nem kell
~rnule~ nem m ond anak sokat.
különösebben kih angsúlyo ZJlOlll.
his~n.. 19~.n ~nagy tömegú ~ a hogy ma Magyarorszá"'on miért
legkulonbözöbb tudomiinyszako- éppen Dá \-id F('~nc::t vallása

onneny-katolikusnk ; protest.an-

•

•

n~újtja a lega.lkalmasabb lelki
kh~t egy ilyen független, tár~I1agos, tisztán tu dományos és
nunden valláshatalmi célzatot

•• r..
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eleve kizáró ku'; atási terület
me.e-.nyitására.
Az az érzésem, hogy a ma-

.

,

<

gyar unitárizmus egy ilyen in·
tézmény megalapozásáva:l maradandó emléket állítana a ma·

gyar tudományosság területén
is a maga szabadelvű. független, haladó világszemtéletének.
Dr. S. G.
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A megszokds 68 a 8z« rnUf-,Ö'ds kérdtlse án eg}/'l'IIá$sul szombotl c két

keresztények nagy többsége
egyiitt kereszténynek n eveZi

alak

~

egymá.smellé

6l1ftúsako7'. K ellUlgltnkai

ez már annyira átment Q. IWztudatba, hogy caakneln leheteUelI kikü-

és ,WtlM.saIa.pilóllk ;s

szö böllli. Hivatk<lzhatm<Í1Ik Pá zm4ny-

,-

1/1.0_, bár 6seink

..

keres.: :ty6mHJk mondta m a gát.

resztényekne/c

1lCVe.::ziik

Sokat tá r gyalták már

,.

dést "yelvé.sz()ti

vel ii.nk
magát

ra

ezt a k ér-

/ olyóirotokban

megállapftotldk, nyel ut ör!éll eti.

és

;s, aki

réJ~y

prédikációibml

a kercsz-

alakot iB használja: " Valamikor

az eva?lgeliomot olva.sták, f en' ~ lIl)a

kellett uavaTlani a lreru.l:léllllcknek"
(NyTSZ. ll. k. 235). U9y<Ul!)! l oJl.'(I.Shatjuk, hogy: " A Kli8Zlu./l kerea.;:::litő/
kCTes:::t~nll·1I8vet 'l>iseiii II 1<:"

kerea::=16ny alak m.eghonosodó_
",thoz hoz~J4rulhatott ru:; a lénY ~
. ,
A

hogy (I multban eaak azokat !aTtO!_
Mk keresztényeknek, alcik ezt a JUI
has:máltá.k. S M .T mi unitáriusok e
jelt flCm. használ juk, mi is ker68Ztelii nk. Tehát öntudatkmul is benne
van életünkfKn a keTeaz!
luma.
Kérdez/wt'llé ezutá" MrI« é!l
joggal - unitd.riu.s testvéreitIk kő
ziH, m elyik alakot ha,szncüjuk ez.után. Ha.<JZ1liiljuk báNlleJyiket, c8:(I.k
legyünk igaz hívei Kri.szt wmak. Le.
gyünk jó keresztények és igG2 l eleblLJ'átai keresztyél! testvérei~lk?lek.

Dr. GálHy J\lózes,.

ada-

t ok alapjál~, 'Iogy etymo lógiailag a
keresztény a/ak a II clye6, m ert lalin
11yelvvll a K risztus kQl>6tMt c hristid-

1lcvezték. Ebből (I Ia.~·hl
alakból p ed ig a 1nagyar han gta/li
tö~yek szerint CI kereaztyén 11et11
a k creszt éJl y sz6t Ic hct l evezetni.
M int ra hog y alati ll Sebas:!iolllu-b61
Sebest yéll lett. a 1laagyarball és nem
nus- okllak
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Valaki elment ...

"Valaki elmen t., nem is köszönt .. ." Nagy Emma m ély érzéseket fel síró sorai jutnak
eszembe. Manapság sokan menSebeaUny, ugyallúgy fe-j liJ/lött a
nek el így. Nem a nagyemmai
chris tw?lusból keresztyén és fletl~ keértelemben,
hanem
örökre.
reszt ény. A keresztéJly alak ké.siíbbi
Harctéren, itthon, halárokon
f ejlIJdés a kereszt 8zóból. EbM/ kétúl - és határokon túlra, a
pez/e a ZlloIá ll a nyelv ' tovább CI keföldi határokon túli világba. Elresz/elő, kereszteU:s
és keT1;s;;tség
mennek hirtelen és váratlanul.
nét!szÓkat.
,
Nem is köszönnek s mi sem
E ,1 /leg átlapitás igozollisára fölösköszön ~hetjük Őket. Háború van
leges volna tlyclvtörlthzQ!i odatoIrat
éS' a háború kíméletlen, nem
JölsOTo hl~m , mert az csak
az elll bhagy időt búcsúz.kodás ra. Nem
bick 1IICglSTllétlés6bcn merithze k1.
tehetünk mást, ha szemtől
Ullitri rhu sze mpontból oZ01lbal~ l!.em
szembe el nem mondhattuk nét eljesen trdcktelell o Dáv id [.'erencz
kik, utánok küldjük a búcsúPredicacioi- ból egy-ké! ~IWit Id.é::szavakat. I gya nagy nyilvános1Wffl·. A z 1569-bClI Gyulafcll{;rvdrl
ság előtt azonban mást kell
( Alba Julia e) h:i adoH eu/ö rész 224k
mondanunk, mint amit négy':
lapjá.rÓl " ... azCT Mfm)
mingyal'
szemk öz~ mondtunk volna nék ereaztyc lI II ki flZ I stent cgfY)1Iek
kik: azért hát ne is legyenek e
'tIumg(y)a ... mert az II keresztienek
búcsúszavak a mienk. A szavaiduossegec ncc
fQ1loomcn:t omll . • ." ,
kat válogassuk mástól, a mienk
vagy a 24-I k lapról : "Te neked kecsak az érzés legyen és gondor 68ztyen eyycne8 u tad 1XJ{Jy<Yfl. .... '
lat, amelye másoktól vett búDávid FCTCIIC 18 kercaztyl';nt, Ulet6csúszavakat kiválogaLta.
ley kereszHont fr. Ezek szeri nt ha.
Szóljon helyettünk legelőször
betúhlven. követni. akarllók n okUnk iB
Lin Yutang, a kínai bölcs moezt a 10rm(s.t keJ/elle használlIunk.
solygó, Konfucse taní .ványa,
Itt lép Ici (l. 82'árm.azá.Ysal $Zemakinek józan gondolatai annyiben a meysIWká./l. ~vlJzli;mdolc óta a
ra hasonlóak a mienkhez. Azt

írja: "A gyász rendszerint:
társadalmi kötelesség, néha
azonban lázadás is az istenek
akarata ellen"· Mit tagadjuk, ezzel kezdődik nálunk is a gyászhír kegyetlen csapása utáni első ébredés. S ha azt mondja
erre valaki, hogy nem kereszt ~·
nyi gondolat ez a lázadás, hadd
idézzük a tanítványok feltárnadás~ tevmő hité( akik így kiáltollak fel Jézus halála hírérC':
"Lehetetlen volt néki a haláltól
fogva tartatnia !" Igaz, hogy ez
a lázadás nem Isten ellen, hanem Isten lábaihoz sorakow. tja fel a keresztény lelkeke,
hogy meghajtott fejjel elmond.hassa velök; " Az Ur adta, az
Ur vette el, legyen áldott az O
szent akarata". S föloldja magá·
nak a halálnak is rémségeit <l
páli vigasztalásban: "Ha élünk
az Urnak élünk, ha meghalul!k .
az Urnak halunk meg. - Azel't
akár éljünk, akár haljunk, r:.:
Uréi vagyunk!"
A halálban nem is a ha l::'!
fáj, hanem az élet ...amely igy
végződö:t. Kossuth lrJa: "A ~ f!
lál a születés által reánk melt
oly bér, melyet az élet adomá-

7
•

IIvAÓ,·t le koll fjr.o!nilnk", Az l\.
kó.rdés l\1.onl.mll, mólló-<l nz "ru
ilZ IÍt'hOz, melyet !lzc.!.Quk élto.
Olyan volt..c ILZ élélunk , hogy
lwdcmC$ kifizoLnl II hILIA/bt'l'l
ér .c Y! Melt Jlilj.Z(l 11 ,'égi ig~~ Ó.g,
hogy ,,116111 mn,t:ll ilY. éleI ~ilCij ,
IlIlllcm (,.>IA,tó 87.crinL): nt. 'I[/(IZságos élet", MlÚJok szorint fi bal·
dog élel. isméL mtl ijok Ilr.t m o n ~
danlÍk:

gebei',

!:Ir.á m/ll'f\. ólot.tó

doklik , vagy é pen m eg is halt ,
sajnálkozllnk r ajta és bes.z6lUnk
róla". Gorkij íria ezt "A té ve~
dés"-ben s csak mos t értjük iga·
za.n, mikor sokszo!' névte len és
érdektelen emberek halt'Lla megdöbbent és szellem i lá..zltdásl'a
szit.
Mégis, itt is és m ost is van
vigasztalás. Rut volt IlZ !lZ élet ,
mely valakire ilyolI haJált mórj ·t
19i\.2:, do "I<i bírná

fl

JUllál gon-

dolntál elviselni, lm az élet öröm
volna" (SchOI)en hulIcl'), A:1.táJl
meg, bármilyen legyen is ti. l1a.
lélunk: "A halá.l törvény, nom
büntetés" ...:.... mondja.
encca,
Hozzá kell szoknunk hál II hu lál gondollltához, his1.cn
az
élet közcpette is halál vesr.
rU I". Ar.él't hát légy bölcs
vagy légy hivő s akkor II halái
nem vigasztalan 1:11ÁUnodl'u : ,.A
halá l megindító Itépe nem I'ém.
HG.g I\. bölcsnek 8 nom jolent véget a. kegyesnek ; a.mn.r.t vi J.lBza.
nyomja ~\z ölell'e li meglanitjn.
c8cll'kcdlll, ezt ncdi g szomorú.
aú.gn.val sZ('mbcn mcgel'öHlti jö-

'kö.

vendö UdvG. bo vctf'lt l'omónYHÓ_

8

vfilik

fl

hall\I",

Ami pec1in f\7. úlrt i gnz~u\g tn·
InnságÍ\t illeti f\.. h F\ I{d Idmé l'é~
Rébcn. fl.lIjoll itt ~r6f Appony i
Albert tanu ság étele ('I'I'ől: " Ar.

(,wt. k Ul'lllvcfl1.1 n, kon l r ovorziflk
1({ido: gyonge mG.cH\'lIág'k 6ntl)lk-

log ben ne I ~ Ill!l16 6lmény, Dé a
hal ó.1 r.(lrd szellő je az6lfujja a
kOdö t, eloltja flZ npr6 lám !)ú l>!l.
rölk 61 Ft t örtéoolem nnpja ...
S" " I. K
•

A duna-tiszamenti egyházköl'
tanügyi statisztikájának
tanulságai I

értékoij éloL. Mll.I'fid·
junk azonbfin Plntó m ollet.t (bnr
II világ ia melJoLto Jnru·fi(h . vol·

deklödünk
utána. Egyszel're
azonban, ha hallj uk , hogy hal·

m lndkclWjllk

(Goelhe,)

!lZ

na!) s mondjuk, hogy nY. Igfizségo!; 6lel {IZ igllzi becs. I'~z is
il.zonblUl kéUólo ignzságot l 'OJt
magában : fiZ!, h ogy én legyek
ignzslÍgos és nzti s , hog-y masok
legyenek igll.zsltgo::lak - ve lem,
Milyen cgys.zel'ü és moly igazság, mégis milyen késön veszsziik észro. Csnk ll. hlLlál nyitja
fel szemünket, olynnolowk a Jmláln, akiket szere ttünk, vilgy
olyanoké, akik 110 m érdemelte k.
meg II halá.lt, vagy nom igy és
nem ekkor, "Olykor, amíg é l,
észre sc vesziink cgy·egy' embert és a legkevésboo sem CI'·

Tmi~y rn

A vonat.kőzlckodési !lohé7,gégck
mCg1\'k lldólyozt!il! Flbbnl1 , h01-:Y c

merésokópCFl neviiket idei.ktnssu.k :
Győ r : dl', .J osi \>ovichllÓ, NémcUI

g o ndoln lakat. fl köri 11Ié.son ol·
mondj!lm; igy c soro k II !jó n bocsó.~
l()n\ lIzoknt az oj:,..yh fl zkől' érdol(·

ll'ma t.nMI I'nö, N flgy;kIl ni~: N a~'Y

elé.
Az 1943/ <\4 , iskolni óvben fl. Ib oé.rkczott jelentések adatu.i sze rint
összosen 744 t allul6t I'é szesltelt.ünk u'n ittil'ius vnllfuJ lnní t.ásbf\.n. A

hlard MIU'gil tltltá1' n ő, Cyu la : J ózsef D cz.sö tan ú r, Kecskemét: p ,
Buzogány lA jOS p, ii. sz\'. taná-

lőda kÖ'~vólom énye

mn,g ál1tf\.nuJÓlldm.l és nehá ny m.Óg
fl k im u~t.Asb6 1
bir.onnyl\l k.imar ndtakkal együ tt c számol 780-8oo· rn becslUhctjiik. A 7~JtI lunuló
)tCyúll !iú : 438, leá ny: 306; n6pis·
.ko lás 396, közép- és közéJ>fo!k ú is.kolás: 279, iparos &:s kel'eskcdő 111-

né, SZOli t1:1'1_<Jébot

tanárnő,

fo.t iskol e : vitéz SzeJ)esvhi'tlljny nó, CoLt.-

PÓCS: Abrudbányni Ödön
gyÓgYSZCI"t-s7., Knposv6 r : dr, vitéz
J lorvál h J Ó'.-.sef p. Ü. tanácsos,
OroSháuL: Kfilnok i Kis Dániel állami tlmtl6. E na.gy szám egy rész6t n budni tlllit.{u-ius népiskola 00
köz61}iskoln inlcrnht usában, legalább egy«'6t éve n .keresztUI önLudatos ul\ilArius levegőbe n lud-

csos ;

none: 69,
Legtöbb ta nul6nk: ;J60, n7. ösr.S:l.cs llek mint.egy ·t S%~a BuduPelr
ten lfInul, ha iclcs1.1unltjuJc fl pootkörnyóki 58 tanu lót, HZ ö,'*IZOS nő·
vend6kok kb, 62 ~ Q -n lruml Bud npesten és 11ő:o:votl cn kÖrJly6,kén. JI:
sz/un önJllagáb.!l..n is mutat.ju flZ!. fl
foladntol., moly n budupcsti oJ;yhftzközségro. dc HZ ogyetomcs uuiLlLriusságrn is JlHlj d há l'ul: a budai templom moHó ll/litál'ius nóplskolál é8 .középiskolfil is kell 16tosltonL 'rudO:ln, hogy e tel'v Szent-

s.zllks6gletol

hányi Sándor bud nposU Iclk:&n.ben mór r ógcl:ibon megrogant, l\
.stntiS7.Likni !\dalok igazságn c terv
élotrcvnl6shgAl Ó$ c laékcndíl fon-

ól'dcltG.bun II lúpé6ekol .mAl' r ógel>-bon ~llOg t otLilk volna, mf\. nom kol·

tOij...'tJ\gAligazoljn,
MAs lk megá.llnpl tflsu ll k nz, Jlogy
IlZ

egyhh.z.kör ICI'Ulotl:n kb.

250

náltk Ilovclni.
A b6kllldött

ndnlok szerint 53,

megÍllln pltAs S2.OI'i n t kb, 70 uni táriu s tnnonc él Budfq>eslen és .körlIyóltén, mintegy 75 %- ttk erdélyi
8t.IUök ~y<.wmol(oi, akik idegen InF\olleott.honOlk ball ,
mcstel'oik nól,

néhll á~yl'n.jál'ÓIt

tömegi:lwllhshn

lalmlll(. A bUcl fLpcsli unil ft.dlls

Iloncolthon

tll~

l cgsilt'gős cbb létcsít~

clcngcclheJ.oLlcll

egyházi

.követel-

móny .
A feli!:ullcl'L hift nyoknt pótolni, II

bOlycs
úgyJlá .. polilikn I ohldnln, Ha c munkál idej6bon olvégezzUk, s ennek
k lclcgitcni

II

melleLt megúlInni, hogy unilál'ins swllc-míi noveIbll nk inlúzm{:nyok l6tesitése nól10.111) fl

bolsmel'Os

tmitftrius rn.nuló ól 8wrvnl lyblul ,
tohnt olYIln lICIY8!gbcn, 11ho l nincoon lInlLhdus Iclkt'>sz. 't'öbb dleJy<'1l

k Ul c8ak I ól uHlII,kfl ,, 6gl!:~6.t jelent-

clwmCI'és romóllÓ buzglllo.mmlll vlIng-lnJc tl1ldtnnllk. Mogórdeomlik ,

!lwg. hOGY fl hf. ború oJUl ultA\'nl o
LO['vlw)::'C'lt&!ok mlelóhb .mcc\'nlÓ8ul·
h flHl:UL lU l k,
1l'('I'III!ttZ J (lz.".'r.

hog'y ogyh42.!M I (&! r.ij u otlll~k

011110-

hol l.

A Uli ogy Igaz l a l cnllllk enged jo
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Ulliü'Jriusoknali

,
vid

"'"

l~h'l1hlv(1

,

,

,

,

Dr,

n~ml(UL ttldk II
j'\'I'l'Ut' 61lu l ttlllJlltrllt t· ..."Y ~

Ill'\lt't ilt

1'~y h (l 1. {,,).!'.illi.

Il ogy
I(cll" I(C-

l' Z 11 7. t·lm·"N~(·.'t I11l1tOl'
"'t'll. n7-! l'~('~1I.' rt 1I0 lllOlmn

JIH!KnllJt uflurd 1ll'11I llldju lt. A7.L Ml'Jn
tud i Ll Ic PUtllO~tUI . hOllV IL ()lÍvld
1 '~l'I'''''IIl' l1 bwh'it
vn Iló l'gyJ!Ú1.IC()7.:-16tt'kt ll' !C llZ Ml lll)doxo\tlól

"n lb d ~·1U lf!ldr. l:I: t m IIWI'

éli ho-

"Vllll llWIIL Vh:' Ul', A7. Ilyet! l'h"Y·
h (1 zl{ö1.t'('gl'lf ll'lld"li'l'Í Ilw .':'ulw.L

l'lnddl'i).:' " Ul'. l'"n11gNin!!!1 hivl1 IÓI:! Jl'Ill{' ~zll hll'I(" lH' vl'zLC> It. J~IJ·
ből Ili'. iH 1(II ~zl k.

IH,.,· IIIL

1\(11'

Itott y l'gV kl-

lt.,nn:l:il\1!

l'll1b(lI'l'i

XVJlI , I:Iz(uo;ud kÖZL'pl'" H13.!t\ It
({,ILtlvótltiol ól, h OKY {'Y, lL uév IlZ

n(:gy ordólyl vllllúa
ItüZi1t! lt' I'vcr,dl unl6 tlz61J61
Ol'l.-d . JJ;zt. 3. !l'llövé!:l' Igen /:10 1(0
I-IZO I" ludotlóJc: h l.'lYl.'l:Ilu' k, n)ll
múr lTy.onbtlll n('m rogad hnljuk
d, Az tl1lilltl'iul:I n év k 6tl:léglt.lIl'-

l úG8-lHLII

lilii lll. r !:l hm cgy!nígúbo (""ILIIH)
vctl'a h itbő l cred, mint. nhogy
L' I'l.'d II t1zol1lb{U'()jll !:Jltg (IrinitM)
l'lm'wczál;! i.\:! t\ hMom ~ZI.' ",(.Jv{l
•
il:l loI1Jogldomból. rg uz IlgyUIl,
hogy n calvinbjju pűlL'ndl(ll~
ktJl'L(n'HTlk
l.lkltnl"i uIlILlt1'lll I:IOIUll novezl It lril1ilúdu~oJ{ -

,I. .

vnltllk H i~.v (1I'lheW I)l l1~ az Iti)
h o~ y {lll tlldl(tk vltllnlnl rt Ille):!J) I'6M lt ltl ú!:Iolml , kÖVl'l Vl' H1,1' 1k·
Illi vűzél'llltűt.

n

ök, vugv

u. löl'vénvlll1(Ql6k szUIt-

hu"'ollúl< lt lI1(u~o kl61
Jlloa:kU Jön b/izlctő Ill'Vel,

Hl'Il'Cl:iIH'k

vll16

lIlóltlm klnr.lk ozoLt CI"I'O u h61:1i
IclJtlllcL(l
pil 1'J llölt
It öveW illolt
nevcwi II "Oh tUl'lQHnn BZltllOl'oo6

hitvalló

L~bol'l. Mé~ !lZ

1.577-ild
tordui ol'::Jzúggy(l1(,t-j i::t ci;luk ügy

oJlllékczllt HIC):" 1'61 ult. wluL "lL
ll1ál:l l1< "ullá !:!". Lt'lU.ll, hogy u.
hilvi1(II( tior6n H h.ev f6ként II
Dávid

•

Biblia

olvas~lsa
J(III t):,t

m' vcr.Ut o n6vvl'l cbry hl\zunkat. Egy It6.lvlnllill\- lÖl'l(:lIhllj II

Újjá 'kl.lll Szll1clnl\n.k v{zt()! élJ
szent 161óktéSl, vo.gyii:! Liazlon és ihlott(m: men csu k Igy j ullUl tUIl k be'
az J ~lcll orlJtúgllba, A tfL.lIl otés a
lo~lllCk s7.lllct6so és II földi élöl t~
lool ólolo, do tL bCl1nllu~ lov6 IIJloni lólek, /lZ Atyu. IOg"m\nyM>b
lLjó nd6Jm, Ikcll J10gy mLn,}teu ÍTjm
szUljön , Igy 8tlllol.11nk újl'{!. M I!-'Y
koll újjlt. s:z.IUetnllnk ]oilCl't nz,C
mondhllljll11, amit. ludunk ('6 un'ól
t.chot.lln~t biz.ollYS(Il"tot, amit látUJlk,
lJt~ újj{1.$llloUlnk, ukkor lIlel·db~
Jll01J)IOLjll1( !lZ 18l-c.n, II mJ A.lyánk'
vllug"L ős u.:n 'ól bC>'J7.61hot..l\u!( ól(
bC81"ól hoUlnk ll. 'mi I81.11n!luldtcl,
alti TIlLIl1ccl !clomot ck'1joLl.'J~gUl1k
bő !. moggyógy[t lJoto~l:Iéj.!\ll1ltl.Kll,
bfLtortL u. (öl"lolU b:l I'ol.togoo l}Ör·

I~

közben

III, r , I-2 1.

F'CI't)m; ('H M'6Iiu HZ Ju há!:!z Pél t' l" I<özllLl IcColylilltOlI, J cui ben, ö~töl1ÖZ 00 !:IC1"kuut 1\ Inn·
hUHzn flllú1c 117. Ilnit(u"i m:l Ilcv~.l, " klldts(l!t lm licrmot.."Iél(' ól'liilJtlll ,
hlHZl ll ~1, n kOI' hol TlIugylu1JI, S;r;óruzlclldlsóg-Uuk
idejón
Iclki
hol lulbllll bl'.\:!zóI L i){L'1I gyaJt:- I)Z(lIlujásúget >tlt! rúlllt ~ til'. cvnll,"an c~'yn7.lJ n mondlllball II) ke8'óliulI\ olvUaúSilk(w olyu nOlku l ll\.VlIrVl' t\ két nvelvel, ]};1T61 UZOTl- tU I ~k, umllt r61 bl7.0l1ysáKo t tóvo ólh ~1\ c) l~míIIlYI)Zl'I'{I bizonyltókllllk
hotUlIk OIl1l)CI'IICZ IIl'ól ló, falcli elöLl
l1U1t'!i\)Il, 1600-b61 mtu'udt. rU111l Iwdvt"s élctoL HigyjU"lt II földi dol·
!lZ c11S8 lr6..\:!ba blzollyll ék tll'l'61.
KOkhun, hogy t~ ltölölcl:Isóg h(1 tclh o~v hlllf/,I1Íllt.llk. ö}I(\l nlc HZ 1I1lijCllftél:l{\ ~ II nmnk(u:! 61,,1, UT. (.,*,.
t lll,itu:! cl n cvt'z('ij!, IL ijZllV tlt. IL Mik mogmrtltsu ~8 l~ h(l.1:lé~ Isl e n
III ti II lUllIl) I;\z6b61 MpC1.Vl', 111- ős olll!Jel"ck il'll1l1.., .(,(' Ieg 1\ hitve&vl.l.lulOllllll uZol1hnn c/:Iuk 1638- lÓrl~ Ól) 1:Iz.l\lt>k iI'6nL I11cghlJ{,lJUIIIÓI{
bUll

K" (I.

,

rr)J.!'!:I5~o L ~zC ll 

vedett é::l ll'lIu'1iI'hnlJ\1! halL 1)(1 vid 1;\ 1I'cl1(·o1. Az 1576-1 tÖ'"Vl'IIVl'ltb('n úr.r,v H'l.l'l'l'Il(' ln ük . millI.
"uld l! n Dávid ll\ ' rt't\{' vallús{ll
kövotl\c" , Ne", 1('vf n lll (og ki(0I'/,V3 II fOl'mn ~ blán Ilem is
l.eldlllcltl'k <'zL 1(mvcgnl'1c ele
HC lJllllik 1I{' 1l I:'l'll\ I ontmmbbno k,
mill I u. 5zollcml turlu lmnl. lnltín
nent ift J::'o ndolt a lt tUTU . hoJrY lIevl'L vÍl1u ~"' llllnk ~ Im mái' é pe n

tL

tilI k, (11'\ VlI ("ZI'Il, h()~y
kllllltl Ili Illlhl'lI hlt\zl\t'k,
Mil m (II' IWIII
hU K1.Tl(d luk I~
r('vl ~'1T1t \V\'rÁ'li('kl't. , /'\'T, ~Inilltl'ill .
.'tlknn klvlH I~('II I:/(j kl\n VtU\lIllk,
Idfllt ml'g IIZt. lIl'1l1 t\ldjlik, hOIoiY
111. unll lu'hll-t vl~\Il\tI L Dávid F l'.
l'l'lIe
,J('ZUf4 lunlUutn ll II I'onltuk LIHZIIl (nl'lTlÍlj{lbtlll I~mcrvc
UlCgl\I IUlltotlu, R6L 1J.!l'lI I:I()kllll n,odlllktlZVU állulluk mcg,
IH~ (J)1Y lwd61yi Nllb('l'röl Ol<'gl uc:.jú lt, hogy 111l1lú.1'Im~, hittzen
dlf mcg nCIlI t.nlnlltotluk {'tzcl II
\'ulb\ MIt\1. Ugy Il:I.~zi k, ho.L!V k"
I 'c~' zl(:ny (d(Jlu~zclH LC!:It.vén'lnk
loIzlv l1b(1l f t lcdltCZllck meg II mi
Il Ulgynrol'H1.6.gi ItclOLkCzéijíl cbryII (w: \111 k !ödön (J hn I flzere pú1'6 I.

I:IMI'clIcsóLlcn ~ll\blH' 61otéoon
ts I~ j\IUÜI1I1\t.., A%Ut:lu:l OII~n'j Ujlk I~

IOlldokbcn, IlIOrl ukkol' I\u':g IIrrtl i6
k6pe!~elt VI\gY\IIlIc. llig-yjUk,
haNY
ul. Il:IlCII gondO'~, sZ(lr et. oltnlmu7.
00 V'M mlnkot. és hogy, hl\. Neki
,kcdv~6 éltll.ót ólllnlt, r~81..csit min·
ket nz Öl'ölt ólal öt'ömébon 6s viga8zllhnn, lligyjllnk - hh:lUln oly jó
o1)bon hillltl - nbbun ti%- i~uz.:;ág·
bim, hosy I~ lt!'i:!1.t'lIsi igu..:ast\gok tit.
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•
oon ls Iht~ra ÓI:I lhltoorúlt, uyomol'u·
snlt é"l J1YOlllOI'ullsúJ; 'közepeti e éu
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lol Ól:I noll1 ve.-;:t1ljllk ul lelklinkot,
hu lcstUlilc cl jI! J)w:!ztul , mC!o"lIIOnl
uz f.\:!l"Cul>cll és U. O iióbtUl vtllő hit.
'1'lkckOdjllnk: '1C'lkl
vU:\!-'"OOst\grn,
g'ondoljunk lu'ru, hogy lsten udl~t
u h!l\\l, do II lad(ll!! Js O tldl~1 S
l~é l1. udt,~ 111 Ind II kol!8t. t1lOgy ld-

jes Iltll"luónlóbtlll bcTlJ\oóljUnk núnd
ti kclWvt!1. Ne IéiUlUk
lL llUcl tI
ludól:\lÓI. II1crl /lZ '$nz ludAs sohlt
HO Iojl&1hul H7. i.,,"uz hit !'Ó"áw'!l,
A~ IstulI IMéban éppun II tCl'lIl1~"
:q..olncl( lOljoo !Ud,'\1iS1I1 \'IIIÓ t'LtlcklJlt'f!l:Ic gylSlo Illeg és nz c.mber !l'tllÓlIOlt &I lCI,ml~EOIÓ.Tlök, ~1l1ll1\Ó-
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VEINKRŰL HfvEINKNEK
Öreg, sokat tapa.emalt lelkész..
társam 00 ·Alte el ezt a tör~netet,
érdemes meghallgatni
Meleg őszi délután volt. Az öreg
pap a vadBzölJös tornécon Spkkozott a 'k iintonal 'békességesen.

•

Egyszerre csak kopogtak az
amúgy is nyitott tornéc-ajtón. Jól
öltözött, köz.épkoru férfi nézett be
tréfásan a vadszöllő porOS levelei
között,
_ se ,házigazda, se sz1vesség s
kizA.rják a vendéget a ~ázból? szól be mókásan a levelek mögül.
_ Házigazda is van, szfvesség
is akad, s az ajtó nyitva All, Ko-

vács uram, -

invitáIta

befelé a

Iolkész.
Kovács úr belUl kerWt. Becsüle-

tes, derék ember volt Kovács
uraID, jó unitárius. presbiter is.
J!;gett és buzgott vallásáért. egyMzáért, meg is becsülte öt a lelkész nagyon. Csak épen úgy nevezett "könnyű" ember Dem volt
Kovács uram, olyan tudniillik,
akivel könnyen

"ki lehet jönni".

Kicsit heves volt a természete, már amint az székely embereknél
gyakori - hamar elvesztette a rurelmét, ha úgy látta, hogy neki.

•

;'

van igaza másokkal szemben. Igy
történt, hogy minden lelkessége
mellett már kétszer is lemondott
volt a presbilerségről véleménykiilönbségek miatt, de mert hogy
olyan igazán jó unitárius volt, a
lelkész mindig újra megválasztat.
ta. Most is nyomhatta valami nagyon a lelkét, mert a 'bevezető nehány mondat után, egyszercsak
igy támadott neki a. lelkésznek..
- Szavamat félre ne értae, tiszteletes uram, sehogy se tudom
megérteni, Ihogy miért vonakodik
a Zöldség ~rtékesítő R. T. részvényeitől. Jól elolvastam a felhívást, sokkal többet jövedelmezne
az egyházközségnek, ha. ezekbe a
résményekbe fektetné a pénzét,
ntint igy, hogy a bankban tartja.
Aztán meg minden zöldségű.nket
felvásárolnAk, nem kellene a falunak messzi földre elhureolnia a
terményeit, hogy pénzt ka.pjon érte. Ne haragud jék, ha azt mondom, az egyháznak rosszat akar
az, aki nem csatlakozik ehhez a
nagyszerű vállalathoz.

A lelkész hallgatott egy ideig,
aztán azt mondut:
- Tudja mit, kovács atyánkfia
Amikor ,b elépett épen gakkozhmk
a kántor úrral.
dd fejewUk: be
a játékot, a.zut.A.Ii"majd jb eszélgethetünk. Kovács ár is tud .sakkozni.
jöjjön, lcibieeljen,hekilnk addig.
Kovács úr map is lelkes sak_
kozó volt, sz!'veaen belement hát a
dologba. OdaUI" a két gakkozó
mellé s érdeklőd..J:e nézte, hogybir_
kózik egymáseai -a. ;ha.rmin.okét
sakkfigura. Hev ,. természetü em.~
ber létére azon an nem állhatta
meg, hogy bele
beszéljen a játék·b a.
- Ej, ej, . teletes uram,fakadt ki türelm tlenUl. - hAt ezt
bizony elnézte. LfS kellett volna ütnie azt a lovat, ~n itt volt az
orra előtt és se~ sem. védte.
A lelkész azon~an csak mosolygott s azt felelte~
- Várjuk me csak a végét.
Tovább folyt Ir játék 8 a tiszteletes lassan hel~ti fölénybe jutott. Végül is a ~ántor kénytelen
volt föladni a játékot.
- Hogy a cs
ba csinálta ezt,
tiszteletes uram.
csodálkozott a
,,kibic". - His
az előbb még
vesztésre állt.
- Nem én, K ács uram. Csaj{
úgy látszott. H eütöttem. volna
azt a lovat, ~lyért az előbb
megpirongatott, nkkor vesztettem
volna el a já ot. csel volt az
egész, ravasz em r ám az én kán.
tor barátom. H leütöm a lovát,
amelyet nem
életlenill, hanem
készakarva bagyq,tt védetlenUl, ak·
kor pár lépésre tiekapom a mattot.
Igy azonban migmenekűltem, eőt
én nyertem me* a játszmát. A
sakkban az embVnek mindig előre
kell látnia a ját/rk folyását nehány lépéssel. AId csak az adott
helyzetet látja
meg, nem. jó
ea.!clíozó.
- Úgy kell, Jlfgy legyen, ahogy

Vásáro

mondja, ti8zteletes uram, _ ismerte be a "kibic". - mert hiezen, lám, megnyerte a játgt.t"", t.
- Igy van ez a Zöldség ~rtek.
ettövel is, higyje meg, Kováca
atyánkfia - kezdte a lelkéez a
magyarázatot, de nem folytathatta, mert új vendég tUnt fel a lAt-

határon, a

jegyző.

Na, lakat alatt van ám. már
az imposztor, kiáltotta már
messziről. - Az állomáson fogták
el, szökés közben.
Kit, kiről beszél, jegyző
uram, - érdeklődött a kántor.
- Hát Bauerről, a Zöldség ~r.
tékesitő iga.zgatójáról. Kid.elillt,
lJlogy a. nagy garral beharangozott
vállalkozás mögött nem volt igazi
töke. Szemfényvesztés volt az
egész. Anrikor már egy csomó
pénzt ös'3~zedett, Bauer meg
akart lépni az egész kasszAval. Jó,
hogy idejében lefUlelték az ipsét.
Csend volt egy ideig, végül is
megaz6lalt Kovács.
- Hát ezt látta előre, tiszteletes uram.
- Ezt, - hagyta rá a lelkész.
- Vagy legalább is valami hason~
lót. ~reztem, hogy valami bA mis
dolog rejtőzik ennek a csupa jót
igérő, nagy hangú szcryezkedésnek
a mélyén. .Azért nem akartam,
hogy 'belerakjuk az. egyházközség
-

pénzét.
Hát ami igaz, igaz, tiszteletes uram, - ismerle be Kovács.
_ Jól meglátta ezt is. De hogy a
csodába látta meg ilyen jól? Iga.zán talál ide a mondás, hogy "ördöge volt, hogy 'igy kitalálta".
_ Ördögöm volt, Kovács uram?
Mondja inkább, hogy Istenem volt.
_ Igaz.ftotta. helyre a lelkész. Hiszen maga a Szentírás nevel reá
minket, hogy ne azt nézzük, am~
az orrunk előtt van, hanem ami
mögötte rejtőzik. " Mert a lá.that~1(
ideig valók, a láthatatlanok pedig
_

örökkévalók".

Sz. I. S.
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Dyok", miket a N(Isrl\vetBég Juttat el 8. riszoru1tek-baZ, kérjUk szent-Ivány1 sAndoTné tisztelet ER e 'ony
eiméro (Kohtlry-u. 2 t.) küldeni. KUIÖD."nl tum&azetbell1 (f'Ub,a és cipő) adományokra VaD BZillt8ég~
Ammny1ben ph%beU adományt küld v Al ak1, 6.gy fl. pcs ·1
tautalvAny, va;y caek:klIlp hAt6.n Jhv~ "az olvasó mapnközlm\éDyU" elnov"7bJO rovatban kérjük feltüntet- ,
nJ., hogy az a NtkZÖVets6 gáltal n bOmbaJ<A,rooultak réMlére küldetett.
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3
R l.

lf-m.

le ren'VedIn utAn, 715 Isvce okori.ban e.Jhunyt. rue.1I,Pj& volt tcleJtod.eUen emlfkü
dr.
IváD I é 16 budapesti ezéIrc' "6v4z-:d vel!érrteDérnn Jr_
Tametéoge a r. k. egyMz frrertarbhn surint, jClllua bó
17-é:D vo~t a. Fe:'kaBrétl terootöbM A ml egy IstenIInk
adjon ~a cse:odes pihenést " cr.erettetnalr ~
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Bencze l\l&rton okleveles lelkész atyánkfiát, ki
nem régen telt lelké6:t.k.tpeslt6 vizsgát If k1 egy éven
k&"'SrtUl ti. budapasti UnUlUius M 1s s zi6hA.zbe.n teljeslt ett azolgiLlntQ! 8 !.gy budapesti hlvcink egy rot m 1.9mer:!. Ül, &. Föt.Is:l:.tc lendö PUspök úr július bő l-től &.
budapeet1 MJoozl6 Hfuhoz. h. le lké; 'é nevezte ki. UgyAJ.\Oltkor M Z nJ la m~b1z,ta, hogya dllna-ti.s:zt.8,köz1

azórvlt.nyegyhhki;lzségho:c tartozó du.nupalajl leá.nyegyMzköz.ségbelllbE Ew lgAljon s. lelkéezJ. mln(L;í-ttoon DunapntnjoD eddi, Szo!gu. Ferenc ntyAnldla. végezte ezt

(\ n\Ulll<öt.
,Július luwl ndomúnyok nyugtázém:
U"itd ri1ol8 B r feslf6 r t8;;6rc: Hécze1 Endre 10 P,
S1kk.c:ly Forenc 90 P , Gt'Snay J6 '-~ 95 P. Nagy Ferf':1\C7, J6zBc!né 10 P .
Dom.ba1 ErnOtlé 60 P, Baláz.'!!
t ("!"T16né 20() P. dr. Kon.ot«h. Gy.. IA"" 17 P, ~
HI P. - E91lM::i hllkiodd40kra : TyeUemuw.o Manó
10 P . UnUdriu.r N6u61>ct86g j<wóro.: T}ile.mann
Mal)Ó ~ P, Vargha J udllb. GO P, Enge! G y6rgyD6 2 P.
N:erty Gyön.gyv& 10 P. dr. L6RzJ6 Sarolta 5 P. dr.

Ka.pmrn6 Schey M IU'ianDa l P , öuzc.sen 73 P . _
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Ld~, N""Jldlj A.lup joud.rG: Schenk Usz.!6 Sdv6e
0t.:.6 en\Wo&re 100 P . - A lelkbri koönllvldr }atlÓ1'G;
sc:beok JAe:cl{) Sz.1vo. ottó eo\l6k6re 100 P. _ A Berde
BbolfH." lo-t'Ciro: B0d6 1.... eroncro 6 15 P Va rgn Istv4m:a'
2 P , Unl"'tl.r1u. J ""nyegy1et 2 P
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Felhivás. Ismé tclten ofe1h1vjuk hIvetnk mves tlgYelInét arra, hogy a lelké ?,l hivatalhoz c-elcken, vagy
postautalványon bekWdött f : wgeik rendeltetését minden esetben telULntctni 8Zlveskedjeoek, mert könnyen
keletkeznek. o. lélreé.rt6seldxH ez,ánmllw hlbés könyveltook.. Amennyiben ugylU\8ron 8. csek:kcn, vagy po.st.a.utal'l.myOD több célra. ts kUldenek. adomAnyt, úgy kérjUk M D! llk iWzJ.etezé9ét ls. A lolk';al hI....'8.tal átv.. l j a
N..,..wvetség s:z.a.mó..rn killdött ·a domá,nyokat ts, 8 ba
nzoD 8. reodeltetúl tel van lüntetve, úgy Wetékes belyr e jut lLLtja.. A2. e gyMz.köT ' g cseklcs:z.ámlAj/i n:.k SZimD,.
:;SO.too . .Altlu' Im,"élbeH, aJtdr telefono n '\'3l6 kérés:re 18
k t' iSAggel kflld a leUrosz:1 lúvatnl csekklapot. A lel1\ 6 ti hiva tal t eleton.e.:z.á.ma. 317-629.

UNITÁRIUS ÉRTESfTÖ
Ste.rkess.~. la klad6blvatal: Budapest, V., Kobf,,,.utca to Telefon: 31"7 519. CsekksdmJa.nám: SO.4eo

Fe1e15s aerkeuUi ls ldad6: SZENT-IVANYI sb"'OOR.

EUirbetbl dlJ eu éne 5 P. MeI'Jelenlk minda hó 15-&a.
A lap tulajdono.. a Budapes" UnJw,rlus Enbid:G ,f••
"arcul M t\té Ern6 kCiayYl11omdtja. Budapest, vUI ..
J6uel-utc a 4.1. aAm.. - Tel.tea : 13~2$P .

