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h3llgaló, &kJ
n. HeH.a.I GAspi\r BlbUo.kÖr február
S-LId elöe.dls4t végig'h9.l1gett3.. slIg
togja eIhlp.nJ, -hogy az a.z ,elOndéa,
Uletvo OllDak n ebálly mendUt~ B7il1BÖSÓgCS lapok vltaanyagt\.vt\. válhn.tett "Nemrégiben A szerve:utt munkásság egyik vezetője II nyUYánooSÓ-g
el61lt adta kt a jcl!!zót a vczetéoo a!A
tArtozó szervw:e.~t munká.90kn3lc: V~
gyenek részt az cnM.zi életben.
Nem 'k utatom, hogy O mögött ft, jo1ezó mögött van-o polltlka. e ha. van:
nJ.1 o.z. Ez nem (l.Z fu) dolgom. - lelk6sz vagyok. politikAveJ nem. fClglalkozom. Ehelyo:t, mint lelké.9z,
örömmel Udvözlöm a szervezett munktl.s9ág CZCD e1határoz.1sAt s e helyl'61
ls üzenem n6k1k: S7.eretettel várjuk
Oket egyhAzunk hivei közé", Ezeket:
mondd"la az clOt\.dfl&t ta.rt.6 SzenthAnyi Slindor. vezetO leLkész, hozmtéve, hogy a multban a. szervezett
muDkás.ság m ereven eluirkózoU az
egyhi.zl életben val6 ré.sztvételtöl,
annytro., hogy amikor Kolozsv4rt
e-gy1k vezetOjUJmt presbiternek megvAlABZ',ották, az kénytelen volt a.
megvt\.la.s:z.tA.st vtsuautnslton l , mwt
a. aza.ksurvezet Vá.\as:r.út elé AlUtotta: vagy persbiter leszel, vagy w.ak_
eZOf'Vezetl vezeto. Annt\.l örvendetesebb lesz, ha. a jöv(Sben a szervezett
munkások b l'éezt vehetnek az egyhAzI életben, mert mlnd ft, la'it tél,
t chllt az ogyht\..z, dc a. szervezett
munkáa b, csak nyernI fog vele.
Ez az a nehlLny mondat, amelyet
- l8mételjtlk _ szé..z-egynobAny tOnyi közönség, közöttük az egyb.bközség két gondnoka., több presbitere
8 hlirom unltt\.rtus Iclk6sz ts végl.ghallgatott. Véglgha.llgatott élJ semmi
m(:gbot.ránko:tn1vn.J~t nem telélt benne. NehlLny napilap aZOllban eltorzltott jele:a'.öséggel. 611 helytelen Idéze
tekkel közölte "zokAt ft, mondatokat.
Jellemző. hogy a
támadó IJ8.jtöorglLnumok közül egyetlen egy sem
tArtotta S:tÜk9égcanek, hogy megkér-clezzc az előadót: mU '" m.o1'IdoU t ....
Jajd<mképon!
ll, G.
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Torda KolozsvArtól
Ara.n.yos folyó

~ébell

délre,

az

feksz1k A

törléDelc:m .folyamAn &ok fontos e-e-lnény mnhelye. Trajanus Itt Pote!'"
8:1 Mvem v6.ro.st alapttott. Torda. vA-roa nevének eredete val6 szln nleg a
tatár tor...s.Wb61 6drJl'Ul,Z.ik, moly sót
jelent. A v't\ro.s $óban m1Ddoolrol"
Igm gazdag volt fl ezért a magyar
királyok sok JdvóJtsI1gban .{" ESttik. SOJCa.t 87RDvedel t a vdros a bCfJe..
nyölo~öl és 1ruDoktól. A hagyomány
é9 (1 költéazet megOrizto ennek a
korszaknak I1Z crnlékét. Szt. I.I\S71ót
o kunok U1dő71k, da a hegység ketté'Mkad 6 II B~t klroJy mcb'll\cnokUl. (Tordai hasadék.) Torda. nagytonto t\.g6 szcrepét a ICe . Estlesme:7.Ö
közv<tlen ~gáoo k kÖSzön-

.

heti. melym
jlinelt"

.

~

Erd~y

ne.vC%ll6k.

.

,,R3...'ws meze.N:J.gyton.~ce.s6.gú

ors:roggyQlésck, harcok, felvonulA$Ok szfnhelye. Innen indul hadba
Hunyadi JáDrut, Itt ver:! Je 3% ellenszegülő töursJ.t
],{Atyá.s. TorMról
hlvj4k be Imbellát és JÍDos ZslgrnondoC

magyar történe~em
8zempontjAból nevezotes Torda váNem.csa.k

6

hanem a magyar protootanUzmw fejlödésének ls h&tárá.llomA-

f'0S8.,
&'1,

Tordán

törvényes'~lk

Luther val-

láBAt 1557-bell, KAlvlnét 1564-ben ta
Dávid Ferencél pedig 1568-ban. 11'1&ga. a fejedelem, János Zsigmond 18

csatla.k.oz.lk az unIt4.r1u, hithez és a:s
O rendelkez~'éböl Iktatják törvénybe

a nagy hirIl, 1MB-BS veJlAsszatmds4.-got. Ez annyit jel~t, hogy minden
telekewt ElAlbadon gyakorolhatja
vaHdBA.', mert: "a hit Ist~ aj:\ndéka
et. ha.llAsból le9t'.Ön moly hallás Js-.
ten Igéje áJtOJ vagyon". MagyurorezAgon dtel teMt életro elOsz/Sr EuropA.ban a. vall h zabadság eszméje.
E dlCBÖSÓg pedig Torda. vfl.ro9Aval
egybeforrott. Ne.mcaak az: un1tar~
mus dlada.léoolr, de ennek legszomorubb korszaJuinek ts az1nhelye e város. Itt fogják perbe Dé.v1d Ferencet e megkezdMIk o. megpróbáltat0l!!)k Ideje.
A v6.r.oa törté:nel~ek vértll! kol'"
ezekAt jelenti Bée';&. UNll'O&- A XVII.
uhed 2. felében pedi" fl. törOk du-

14efIL, J{hoObb II RA.k6cz1-lóle b _
1848118 IIU~
Rtgt töl"'..&:Ietkoek emlékét mutat_
;ta. egykori ka$~élyAMk romja.. mely_
Dek fa.leJ. közt e~ Wt ella ás na
.JinCNI Zsigmond élt. A romokon &
Báthoryak toléptUk. II hires fejedel_
mJ lakot. A kDBl6ly magvát egykor
a. ma. 1& toonéUó gotlkue eUlusu rotonnAtue templom ~pezte, melynek
VbStag fe.la1 kW menekUlt a vá.roe
DÓPO, BáBta tIIdlSuae elOI. A ~rt.b
nett mult omJé1c:eI a nem.oo1 lruriAk:
a gT. Be'.lhlen M.Ikl6e 69 a WES "el6nyi féle udvarM.z.
A pl.acl6r hatalmas gOUk.US ten\P.
lomának viharokat kWló fa.laJ. B a
KOtösfOI-Krj(g-h A.lad~ által meg_
f~tett. . .. VaU é "9Tabad,1g
kllUrdetéaét" Abr1WJló tes(m6ny messze klsugtV7.ó emléke raj;::olódlk. kt lelkünlcben..
frr, By.

BádJö közvetiH. istentiszteletünket, má.rcio.s hó
d, e. 9 óra.kor. Prédikál Kelemen Imre ok-

un.

lándi lelkNsr
Az e8pere&l.

vix8gá1ószék

mAr bó 13-An látogatta meg

febegy-

hAzközOOgUn.'<eL &

elkalonunal IUl
lente:nti.sztelotcn Ferenc József egy-

házkijrl jegyz6 sz.olgAlL ünnepélye;,
kllleö9~gek között dr. CsIkJ. Gábor
esperes tette tel a.z 6Bl 6Wká.9 sze..
rJntl kanonl.kus k6rdéooke":.. Jelen
volt az ishmtlBzteleten és a -ltözgyO.lésen dr. b~ DnnJel Gábor egyMzk:örl telügyclG gondnok is. A v1zs.gAIÓBTók egyhA.zk~günk hitéJetét,
valléstant~ Ast

és

gazdá.lkOdá.sIU te-

kintette meg 6 az eredményt jónax,
talAlta. Ugy az tatenUSzteleten, mint
a. közgyfiléson tge:n sZlép ~l
vettek részt hlvelnk.

GYÜLEKEZETI NAP ~olt febru.ár hó l.én, a bÓnsp első keddJén, melyen hivelnk egymás között beszélték mcg egybáz.k&z. ti
güDk kérdétgeiL Legközelebbi gYiIlek&eti. napunkat rru\rciw; bó 7-ho
tartjuk, II hónap eltIÖ keddJoo, d.

a.. 5

8, ugY80nctJak ft Koháry utcai gyülekezeti u. .... tbeu. Minden
kedves AtyánJdjM sz,oretettel hiv-

lak &O ....Jak.

bár6 Daniel Gábor:

Csődbe

•

,uttatta-e a protestantizmus
a kereszténységet

Hónapokkal ezelőtt tárCtMágban voltam, melyben
komoly és Józárólag keresztény emberek voltak
jelen és ott igen előkelő
részről
hallott.am. azt a
Jójelentést, hogy ~ most
dúló világháború a. kereszténység
b II k á s a.
Ugyanakkor egyik oldalról elhangzott erre egy
közbeszólás, hop nem az egyetemes keresz.ténység, de kizá.rólag o. protestantizmus csődje elött
állunk és amikor meglepet,,'e fordultam a. közbeszóló felé, az egy hosszú magyará.zatba. kezdett.
Azt kezdte fejtegetni. hogy az egyetemes keresztény egyház megbontása a protestantizmus által,
amely folyamat aJa.pjábanvéve nem is vaUási kérdésekböl indult ki, ré6zekre szakította. az azelőtt

nemzetközi. a nemzetek felett álló keresztény egyhi.mt, Partikuláris törekvéseket hGZOtt létre, országok szerint szervezkedett, és az ébredő nemzeti
wmotét haszná.Jta, fel népszerűségének fokozására;
nernhogy enyhítette volna, de szította. a népek közötti. surlódásokat. A mai világháborút is a protestáns népek idbxték fel és annyira. elfeledkeztek
kel wztény mivoltukr61, hogy sutbavetettek minden emberiességet. Erre nem lehetett mást felelnem, mint azt. hogy ily vádakat kizár61ag a. protestán,tizmus ellen felhozni, a történelem meghamisiMm A 1mtolikus államok is viselUlk háborút és
részt veLU, báborilkbnn főpapjaik is. Sőt viseltek
háborút pápák is világi uralomé rt és kegyetJenkedett a. kereslitény egyház. is. csak el kell olvasni
a. történelmet.

•

Maga a. nem:z..eti eszme is a. katolikus olasz nép
egységét hozt&. létre é5 ott érvényesült elöszőr.
Mindez nem vigasztal6 a. kereszténység jÖ\'ójét; iUetöleg, de a. közbe62ólas jellemző volt arra, hogy a
~i nehéz időkben, amikor csa.k az egész kereszténység össwfogása. hoz.hatja meg a. tartós békét
és csak az összes keresztény felekezetek összefogása. mentheti meg a nemzet életét, még mindég
Ilkadnak egyesek, akik hamis tanokkal és rágalmakkal az egység akadályoz.ására. törekszenek.
De messzi is vagyunk ettől a keresztény egységtől mindaddig, amíg a. felekezetek között surlótiá~k és torzseJkodások folynak, amig tankönyvek
Jelenne~ meg és egyéb munkák, melyek a. más felekezetüeket Óosá.rolják. Akármilyen szép cikkek is
JássFnak napvU'Qogo t a keresztény egyetemMség-

röl. mint pl. dr. Ravasz Lász.ló _. .- -- k .
dél .
"UI. puspo cikke
az.er yl szemJében, Iehet.e ezeknek hatásuk
anug a. református könyvekből el nem tünn k '
más felek.ezetüeket becsmérlő kité'-· k A
•. '
" vall" •
~e.
z wutá.rJ.us • as es egy~áz, mely a.lapitója. Dávid Ferenc
~r~e~ és ,mnal, Dy~mán. mindíg tisztelte lIllÍsOk
.hitét es .meg~őződését, nunt mindenkor, úgy ma
.ls azt hird~~, ~ogy a •keresztény erkölcs, mely a
vallás .ala.Pla~ es érték&. adja meg, mindenütt egy
és ugyanaz lévén, ami fe lfogásbeli különbség van
ezt az alapot nem érinti, úgyhogy a keresztény fe.:
lek~~ közötti villongá.snak semmiféle erkölcsi
alapja. nmesen.
.~ egye:temesség megteremtéséhe'l. csak ennek

belatasé.:rs., ennek megfelelő papi nevelé5te és igehirdetésre van sxUkség.

De vajjon, bogy állunk a másik kérdéssel, a
kereszténység csödjével? Kétségtelen, hogy az
1914 évi _világháború óta. a. keresdé nység szám.szerüleg csökkent) mert a nagyterüJetii és lélekszámú
szovJet-köztársaság lakosságát elvesztette. Kétségtelen, hogy az 1914 é vi világháborút követöleg az
akkori győző áJIamokban a. legyözöttekkel szemben
a kert'lSztény eszmék kifejezésre alig jutottak. Kétségtelen, hogy ft, mostani világháború kitörését és
céltalan kegyetlenkedéseit a. kereszténység megakad.uyozni nem tudta és e kegye tlenkedések ellen
elhangzott egy~két erőtlen tiltakozó szó eredménytelen maradt.
1:s mégis mindannyian érezzü.k. hogy

kereszténység nem veszett el, sőt erősödöben \'aD, kifejezésre jut egyebek közt azon S74Ímos szociális in·
tézményben, mely mindenütt létesül, kifejezésre
jut a lelkifájdaJmakban. melyeket mind többen
éreznek, sőt kifejez.ésre jut magában a bolsevista
államban, m ely kénytelen megengedni a vallás gya.korlatát. A keresztény világnézet, me1y egész mai
civilizá.c iónk alapja, nem veszhetett el,lelkivilágunk
nem semmisülhetett meg, mindez csak szunnyad és
feltáma.dásra vár és ft, feltámadás egyes jelei már
mutatkOZ1laJc minden egyháznál, az egyházi életben.
A fa.ji és nemzeti kérdéseIc, melyek ma mindenütt előtérben állanak, a háborús gyűlölködés, Seln
képesek eIfojtani a keresztény gondolatot, ft, hitet,
mely ép úgy szükséglete alélelmek, mint a tápláJ:~
kozás az emberi szervezetnek.
Higyjünk és reméljünk nemzetünk és egyhá.zunk- jövőjében, mert hit és egyházak nélkül nino
csen életképes nemzet és nemzei néUc.UI nincsen
lelkünket kielégitő egyMz

----'--
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ft,

Irta: StlT'O·NAGY LÁszLO.
1!S79.
,
A nyár .szőke a.ranytaLlérokkal
aWrta tele a földG!. mindenfelé.
Eg!82' Erd6l.yol"fl'Ügot. A virágok Ulat()l!J8.D zse:ndültek. Itt-ott széles pipacs-táblák plro.sloUak tUu.sen az
arany bílz.a.m.ezök mellett, mAsut bO.uv1rág-erdö kéklett.
A azdltl kövér szemeket eresztett.
Az emberek kalaplevéve áldottAk
az Urat jósAgáért.
A nap olykor-olykor olyan vérplrooan szikrázott, mintha Illem 1& jókedVéből ,tenné, hanem haragudnék
valamire. De hamar békés mosolyt
váltott.
, I. ,

Egy-egy vihltrlelhtl 18 robbant
néha, de aztán újra Cl!önd lmt a
természetben.
Csek o: tu<l4.kos vén embereknek
nem tetszett ez atolló j(llius.
- Nehéz Idók követ.kezhetnek _
roondogattAk véeztj6slón B hzelfd
szeretetre Intették a fiatalokat. Nem jó, ha Isten nap.szeme Ilyen
v89útó ..... pirosUk. A tt1zbe gyúlt nap
mindig veszedelmeket hoz magival.
Vlharos... ld6k magvét. rejti.
A Sunt :r.Dklós templom öreg fa.

lai körül h1reket váró, bámész; em..berek ver(!dtek csoportokba. Gondol·
kcrz6, méla kl.anemeeek, jámbor pol.
gárok, mOhelyböl jövö dolgoS ' céhbellek. CUra oltöröket 1rna.k le a négy.
sz;ögQ plactért.en, majd egy1kök..máslkok a szomszéd utcáKba 18 'b eka.
csblk. Itt-ott egy-egy fehél'B'WméJy
1& belekeveredik a. ,Iézengők oora1ba..
• .MIg-alig tudják, hogy mért gyü_
lekeznek, csak hoz;za a h1rswrrtj.
Sodorj4,k egymá&t.

Beszéd árja sem uvarja, lárma.
fa sem éllitja. meg~mpölygé.sük
ben. Ha1kan váltják a szót. Inká.bb
c.sak bámuljtk egymAst, kérdőn, titokzatosan Mitll. akik elott rej~yoo
sejtelmek bujkál6'ma.k. Nagy tdöket
előZŐ ezéJcsernd szokott ilyen lenni . .
A:z. egyik csoportban a. cs:!zma.d1a
céh tlanes tagja. IMitja. meg a be-

akIk még ,nem tudtak hozz40zólnl a
trLss sz.en d cl6hoz;.
- Nóhát, DÓ, bö)«lösték, bá.~oMtottá.k mAsok, akik VIsumt már is
srerettek volna tanul lenni a készülö
t'.."elllényeknek s ha mAsként nem
lehetett, lega.l.Abb Igy sur ettek vol·
na hozz;.i dörzsölöml a Világba ln·
dul6 nagy blstórtához.
Egytk-mAs1k lovAbb ment, nem Ls
f igyelt a szóra.
- Mert hAt az egyswr bizonyoo,
hogy rövidesen be togja jámi .a hir
egész; nagy NémetorszAgot, k.lme·
gyen. a lengyelek s a hollandusok
kö2lé, meg Hispániába ls. Olyan bl·
zonyos ez, minthogy nekem Barcza.
a nevem.
- Dehát kl.t fognak ldeazállltanl,
bátorkodott. eltl valahonnan egy jókora suhanc, ak,! mikor meghallo\.•ta, hogy itt érdekeeebben Indul a
beszéd. caennelye, a t(llSó csoportból
e:z;emtelenkedett At.
Barcza uram mérgesen ránMlta
össze a szemöldökit erre a méltaf_·
lan érdekl&lé:sre s épen le akarta·
inteni a .s:zemtaen 1kamaszl, mikor a
csoportból egyszerre többen is ugyan·
azt a klvfinságot dobtá.k feléje.
- De hát kis is ho2nak tulajdon·k~pen a várba s mért lté~ llyen
SÚlyOS ;rabságra s:regény tejét? kérdezték m1tsem tudó, bámész arc·

",,1.
nehéz
ra~g vár szegény fejére a. déval
börtönben, tüzte bele véleményét a
,megindult bes:zéd-Jáncba a szabó céh
érdemes nótArlUBa. s talán-tAn Il.ovább
iS papolt volna őkelme, ha Barcza
uram telpaprlká.zott dühében nem
·k erol plrongatni köz;Ugyekben tellet·
-

Az mk' valóban

Igaz,

te járatlan publikumát.

No deh&t ez; horrtbWs! H át
kentek azt sem tudják, hogy klt
ttélt örökös rabSágra a tehérvárt or·
.szá.ggyQ.lé'J? Hát nem tudjtk, hogy
Erdélyor8Zág legderekabb tlá;'. hur·
coljá.k a. déval várba holtig tartó
togsAgba.! - ömlött kl belöle szaponin. a SZÓ.
- Ujfent a világ ltöupe lem DéA:z. emberek azlnte féMek tovább
va nemes ván:-. kérdezget.n1 a. telbe.i z;enkedett csiz..
- HUm, hUm, srorttjált togaik
m.ad1A.t, de azért a.prAnként még1s
köZlé a klvAncslskodáflt n~yan; caak felnyilt az 6r<lekll)dM ...aIllpje:

ft"''''

-

m t kJ az? Kt az? _ ha Jl at.
soott mind több és több ajakról.
- K i az? Ki az;? - ujráz6dott
meg '8 kfvá.ncsLsá.g láz&.
.
A haljdUk: és katonák mind a vár_
ba voltak parancsolva, vagy a vár
felé v e:retö utakon teljesitettek szolgAlatot. Déva derék polgársága nyu_
godtan kielég1thetette tehát moh6
l!z.omjúsAgAt Barcza uram kútfolTá.sAból.
Hallgatták 1&, m!!!t a sz;ent lelket.
Mer:!. felette érdekes
dolgokat
mondott '8. sok mindent tudó calzmadla mester, ez az eleven hlnnon.
dó-ujsAg.
-

Halljuk, halljuk
kezdték
torgatni a ,besúd rokká.ját.

Barcza. uram most már tÜZbe gyúlt
JCiekkel tolytatta az abbamaradt
órác16t .
- MeIlt úgy bizony, Erdély legna_
gyobb fiU sujtották porba Fejérvárott s gyalh.tAk meg a törvényt
a törvény ural Amit pedig egy év·
tizeddel &U!lött ép maguk szenten_
c1á.ztak a fejedelem elé.
Nehányan fürkészve néZtek szét,
vajjon nem került-e a közelbe vaj'
egy f ejedelmI poroszló, aki beá.rulja
az egész gyülekezetet.
De n legtöbb szem még vi1logóbbra gyúlt a kiváncsiság vágyában.
_ J!)s mi volt a -büne? - !kérdez..
ték kiáltva.
•
Barcza uram sértett
bti.ukén,
önérzetcskedte vissza.:
.
_ Ferencz; püspöknek nincsenek
bOnel. Ferencz püspök 1tsz;ta és igaz
ember. O csa.k Igazságot és szeretetet hirdetett.
_ De hiszen akkor a. nép barátja., ha Igszdgot hirdetett, bömbölt bele az egyre szaporodó tömegből egy újonnan érkezett polgár.
MAr a nemes urak ls errefelé ctrkü!ak,
_ Igen, a nép barátja, meg

az
egész országá, meg az egész emberlség~, _
hangzott el klterebélyesedett válasz. _ DáVid Ferencz; mJn·
den embemek jóakaró barátja. éS
tan.ltója.
_ DeMt a!kkor mér itélték el, ha
jót e.kart, - vetette közbe c!nlz;mU·

2M az Imént érkez.ett polgé.r.

l

,
r

_ Mm újftéaokka! vAdoUtUc:.
_ Igen, mert az ura.k mJndlg féJnek az lljltAsoktól, - hangoskodott
cgy..egy 6Z&badabb 6Zá.jll.
miben állo~tak azok a 6jltAsak? _ kérdezték amazok.
_ Az Isten egységét hirdette. S
hogy Jézus is csak ember vOH. mint
mJ, osak különb ember~ök61etes
ember. Isten országának legkülönb
embere.
_ Do hiszen tn! ls lIyalfonná.n
valljuk.
_ Igen, de Blandrata doktor félt
mAr a püspök úr nagy tudomlmyútól s egyre terjedő népszerüségétöJ.
VAdakat kovácsolt hAt ellene.
A feltUzelt kfváncslság egyre szenvedélyesebb lobot vetett.
_ ~ a fejedelem inkább az Idegen doktornak hiszen, mint a vérünkből vaJó vérnek, egy Ilyen Igaz
lE-!kü, tiszta embernek? Egy ilyen
nagy embernek? Akkor nem Igaz
ember a. fejedelem sem s nem vagyunk igaz emberek mi sem, ha
hagyjuk, hogy börtönbe hurcoljAk és
kivégezzék a nép barátját..
- Nem hagyjuk, nem hagyjuk, verték fel a lárma~fát az előbbi
hangosak.
11:s mind több és több száj kezdé
vern.i a lá.rma·fát:
- Nem hagyjuk, nem hagyjuk!
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Az odaszáll[ngózott nemesek csU-

lapltani akar ták a szenvedélyekel

- VaJó igaz, hogy DáVid püspököt el1télték, való Igaz, hogy ő nem
érdemelte meg ezt a borzasztó bűn.
~etést, de bizzunk a fejedelem ben s
bizzunk ErdélyorszAg igaz uraiban',
aktk nem fogják hagyni, hogy ez a
sloégyen kies országunkon sz.árad.
jon s rövidesen meg fogják vá.!toztatni ezt az itéletet.
Harcza. uram hangja ingerülten
slvttott bele a cslllapltó csöndbe.
•

- De hLszen mar útban Ls van
Ferencz püspök Déva felé. Hadnagyok és darabontok kisérik, mhllt
valami közön.séges bünözöt.

- ms

épen Dévára hozzák? Eb.
be az áIIltozott 1.öm'löcbe? _ heves.
kedtek mások. - Innen ugyan élve
aligha fog kimenekülni az agg fö.
pap, Isten alAzatoa szolgája!
- Ezentúl mindig ide fogjlUt 'bebörtönöznl a n ép bará.tjalt, llgy látIIzlk! öbIÖSÖdöt.~ bele a mind ln.
kább Arad6 tömeghangulatba egy
etenton torok.

•

OéhbeUek! Nemes
uraInk! HM meddig fogjuk még
tüml, hogy mindig a ml vArUnk cel14.lban tem -- s@f. el élve hazénk leg.
jobb férfljait, legklváJóbb emberelt?
Céhbell társak! MenjUnk a fejedelem elé és kérjünk kegyelmet Fe.
renc.z püspöknek! AkIt igaz.sAgtala_
nul, 8. törvények ellenére Itéltek. el.
- Oda ugyan hasztalanul mennek
kendtek, szájalt bele az IménU
suhanc a komolynak tetsző érvelés _
be. - Inkább menjünk a várba s
romboljuk le földig azt a Vipera
fészket, min1sem örök Időkre gya_
lázatot terftsen TAnk, -.szégyent é~ _
sen az orcánkra..
Kakasi nemes üt C:S.IllaplhlD! ké.
sziilt a fellángoló szenvedélytüzet.
Dávid Ferencz püspök déval
rabosltodha nem hozhat szégyent a.
ml vá.rosunkra 8 temérdek vérrel
Itatott várunk falához sem tapad új
gyalázat általa. Ha E>rdélyor.s.zágnak
bélyege lesz legnagyobb fiának el·
ft~tetése, Déva várának örök hL DCvet fog szerezni ez a mérhetetlen
8.2oOmorúság azáltal, hogy Dáyjd
Fercncz püspök urunk Isten felé vezető útjában stáclót tartott a ml falaink között.
- ' Mt nem okivánunk az Ilyen dIcsÖ.!légbö1! Mi Igazságot akarunk s
azt, hogy uraink ne mindig pártos.
kodjanak egymás ártalmára s az.
egész ország romlására. KrIStóf üt
békességet hirdetett s nem viszálykodást, 19a zsá go~ fog . tehát o.s:ztan!
nekUnk ls. Mert Dávid püspök sem
tett. m:Ast, csaoJt lbékességet -és szeretetet hirdetett minden embernek és
minden ná.clónak. Ha Kristóf üt
most ellene tör, akkor az Igazság és
béke ellen cselekszik. MAr pedig ml
béke.<Jséget és szere:etet akarunk,
6gy, ahogy azt a püspök úr hirdeti.
Ezt 1genls meg kell monda.nl a. fejedelemnek.. MenjUnk a fejedelem
elé, _ Ismételte meg javaslatáot az.
előbbi indítványozó.
A suhanc ereiben tüzelt a báI~or:
ság. Nem hagyta magát. Tovább
viaskodott.
- Ne a fejedelem elé menjünk,
hanem a várba. Aki hlszen az Istenben s az ö szent akaratában, az velem jön és nem hagyja, hogyeltemessék az ö leghlvebb próféjAt Dév J. vá.rának penészes odulban.
- Ugy van! Nem hagyjuk 6lve
eltemetni al'; 19azség és s:r.eret~
apostolát, InkAbb leromboljuk a vá-

D6va.1a.k!

rat, - tört fel a az.1Iaj elkeeerOO&
s ech6z0tt égig a szivek lTlA ........ ~ ló

-- _ o

k~ge.

& a tömeg hangos hajrhéaOkkal
n6kl ereszkedett az útnak.
Egy fekete ötUSZé.kü papi ember
nyUván Dávid hitét valló prédiká~
tor, aki e pillanatokban érkezett az
lndul6 tömeg ~özelébe, ég felé emelte szeme ,tört sugarait :;j fá.jdalma_
san tördelte >k~t:
- Botor emberek! Hát azt bIszItek, hogy a halhatatlansAgot meg:lehet állItan! útján? Jézus ls örök
halha.tatlADSágot nyert a pilAtua1
félsze~g által! Imás áhitattal áJdjuk m"áBfélezer év után ls az ő m.ent
nevét, de vajjon .kl tudja, hogy hogy
hivták a. cSásUlrt, aki elítéltette Is.
ten legigazabb fiAt.
A tömeg e:zo.latt CBá.kányokat,
buzogányokat szerzett magAnak. a
házakból s féktelen daccal lódult a
vár felé.
A vár kapitánya messziIill me,.
lá.tt8o a felfegyverzett tömeget.
gyors paranccsal fuvatJ:.a meg a
kür1:őket. S mikor katonái sorjAba
sorakoztak a vár éleln, kartAcs-,tU.
zet szóratot.t az "Út mélyén gomolygó
tömeg felé.
A menet me(:ltorpant, de Barczo.
uram, meg a ' lelll:esedé6ében eszét
vesztett suhanc tová.bb tUzeJték a
megbomlo.tt embereket.
Egy újabb kartác.s tUz azonban
beléjük folyto'.ta a BZÓt.
. A felburjá.nzott tömeg véresen fordult vissza a vár lába. alól.
Magasztos embert céljuk döbb&DI..tesen dugába dült.
Isten felé h!lladó útjában nem
tt.:dták feltartóztatni az örök törvényt, se az ember gyarlóságát, se
8:! apostoll hit halhatatlanságát.
Az eszme elindult s azt sem pávAs értelmetlenség, sem gyarló jószéndék nem segítheti As nem gá.nC! o.'ht.tja eJ.
3'elll rvár felm mAr kÖ;Z;elede~t a
~7.omorú menet.
A rázós kocsiban egy töréken,y
te.sHI, kóroo fAjdalrnaktól tépett, de
hitében és ,lelkében minden 'hair<»80kDál erősebb .ember Imádkozott az
Egy Men országáért, az embert
f:'1~en.'tel. 6rök magVaIósUlásá.ér<t.
Dt.vld Ferencz.
AId csak stáclót tartott Déván,
de aztán ment tovAbb a megkezdett
úton, fel Isten fel6, az örök halha-

-

-

tatlanságba.
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dl)k,atba. léptek, a tények egybeyetésé,r e és az

OOO
Dá.vid Ferenc érteke-rbe ft kett6s istenségről
(Forditotta ~Iárkos Albert). Kolozsvár. 1948.
Defensio FrancLsc.I Davld1.<J ••. " 1582. évi ki·
a&h4D~'k tüggeJékéül jelent meg e .;ds értekezés, mely
korábbl, még csupán anUt.rln.lotarlus 4lláspontjáO!.k
feJadAsá.val a nyllvánoss§g előtt la unltArlusnak vallotta Immár Dá.vld Ferencet. ('se)i, halála után s akkor 13 csak II nyomtatási hely eltltkolá.sával jelenhetett meg. Vw:.aképen ·Mrom r a: zb61 áll: első maga
A

ez értekez!s, ft második a KriSztus segitségül hfvása
ellen az 1579. évi torda.l .köZVIlnaton bemutatott tétele.ket adja, a ha.rmadik Blandraténak a tételeit s Dá.vldnak a rájok tett észrevétele~t közll. _
Rendes köriilInények között szinte elég Ls volna
ennyit mondan! e füzetről , de ez megköveteli, hogy
egyebet Ls mondjunk még vele ÖMzefüggéSben.
Pokoly J(m!,ef részint ,,Az unJotarlZmus Magyarországon" (Protestáns Szemle 1898.), részint " Az. erdélyi refonnátus egyház története" (Budapest, 1904
5.) clmil munkáiban .szjmtatan felületes és téves
AJlIthp mellett az I.Illlota.rizmus és szombatosri.g viszonya felől valóságos iskola. alapitó lett. Felújltotta
ezt Révé8z Imre, legúj&bban pedig Makkal I,h z16, abban ls követvén a mestert, hogy ők ls felületes és téves állité.sok k1séretében vissZhangozták annak helytelen nézeteit és valótlan álUUsplt.
A Dávid mQvecskéje már a ,U szta unitarizmua
alapjára,. való helyezked~ lett volna, ha még mindig
nem t ellU vélekedését teI'Jl'lészetfeletU elmekkel. SajDOS, ebben nem tudott ·korá:ól elszakadnI. De épen
ez a Jézus mennybemeneteléröl 00 ottani elhelyezk.edéséröl nyilvAnltott nézetet nyújtjéJt a leghatárowltabb cáfolatát minden olyan feltevésnek, mintha még
meg 18 fordult volna. a gondola':'aiban bármi csek-élymérvQ midóskodás, vagy még cso..k hajlandóség is effélére.
'úgyhogy az a Pokol Y Józsettöl hangsúlyozottan
Idézett nyUatkozata, mely a pron!t!lt lrásaIt az üdVÖ6ség- alapjait illetöIeg az apost<rioké1val megegyezők
nek teléJja, fel se kelletot volna, hogy tűnjék annak a
Pokolynak, aJtl maga 18 jól lMta, hogy mennyire túlbecaUlI a he1v~ Irány az e~ ószövetséget az o'jnak
a rovAaara: DáVidnél pedIg egyenesen 1:I.Z ósWvetségböl k1zárólag a. proN.:ákn.a;k az o'jszövetség mellé emelése muta/.ja, hogy anna'k többi részét mindet meny_
nyire bátrabb állónak tekintebl'e. l!'.& nem. lehetetlen,
hogy éppen a ·h elvét Irány
AszÖvetség-eultusával
akan:a azembeá.lW.. n! a saját felfogását. Midőn Pokoly elteledkezve az önmaga megállapit4s4ról, ebben
1á.tott DáVidnál zs:Id6akodéel, súlyos következetlenség_
be esett, de egyazersmlnd vagy rosszhiszemQséget
vagy kUlönbözö méTt.ékke1 való mérést, tehát igazság_
ta1ans 'C'QI'. árult eL A.kik pedig uténa m1nde:o. megfon_
totáa és tanulmányoz:aa Délkl.l.1 az ti és egymia nyom_
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fÜggé8ell. átJA,téaéra való képes ' ~gök togyatéko& voltAról tettek. bJzonyságot.
InkAbb arra kellet:" volna gondolnlok mlD'dDytjok_
nak POkolynkezdve, hogy DAvidnak talán ez a nyilat_
kozwt.a adta az e::cLJllét BJandratének arra, hogy ~
vetségl szellemü hamis tételeket togjon rá. Dávl.dl'Q.... ea
Ilyeneket terjesszen az övéi ~nánt. Csodálatos, hogy
a Soelnus megbl.zhatatlanségAröf egész helyesen véle_
kedő Pokolynak egyetlen eUtélő .szava sincs a Bland- _
rata Uzelmelre. Persze, mert ti elötll'e csak az lebegett,
hogy Dá.vldra háritaa M a h elvét Irány és CalVinus ellen esetleg felhozható vfulakat, melyek s.zerin~ a
szombatosság ép\l.le: éhez ök szolgáltatták az alapot.
Epigonjal meg vakon haladván utána, nemhogy hibáit vették volna észre, hanem még túllleltáJ,ták, mesteröket , aki a Karádi nyilatkozatá t ls tökéletesen
roSS?ul éJllette, vagy .szándékosan, vagy feltile:ességból.
Erre t ermészetesen egylkök sem jött rá., 9. an'&
még kevésbbé, hogy mesterök Ba",l1I~zal ~tértve
Karádl Pált és Ová.ri. Benedeket vfulolván mega sze..
rlntök a. judalsm1J5sal azonos davldl!lJJluanak tovább
ápolAsával és szertnte ebbő l folyóJag a szomba.tos!lág
klfejlödésével, már csak anná! fogva. is téves uton
jál't, mert éppen ezeknek a köréből nincs se.nunl nyoma a szombatosségna.k, ellenben a Blandrata, Basill,,!
és Hunyadi Demeter haU. körében még igen sokáig
terjedt és fennm&.!'adt.
Hálásaknak kell lennünk azok Iránt, ·a kik közkincscsé tették Dávidnak e könyvbe -foglalt elmeterméke1t, melyekről Pokoly is azt vallja, hogy a Dávid
"zsenijének és ISZQ.!bads~llemQ theológiAjának igazán
becses matadandó emlékei", de amelyek egyszersmind
a leghathatósabb bizonyságai annak, hogy mennyire
hitelt nem i1rdemJök a régi és o'j Blandraltá.k légből
kapott á1\ítáut.
Dr. Zoványi Jen(J.

Orbán János: Székelykeresztur története. A kolozsv6.rl Minerva -kladhában j elent meg Orbán JánOoS
ny. rk. esperes 400 oldalra terjedő munkája.
A mindent felölelő és részleteiben ls a J.egDagyobb
tá.rgyUagnssággal megirt mU csak egy Igazán .székely

fajtAjá.t rajongásig .szeretö ember tollAból .szü!ethe(ett
meg. Egy ha.tármenti kis székely vároo minden öröme
és megprobáltaUsa tükröz&Uk vt.ssza ebből a ,csodá1a.~O.!J székely nyelvezettel és
magyaro.s IrányZattal
megiN. munkából. Irója az olvasó elé tirja Keresztur
város 'k eletkezését, politikai, vallási, kÖZigazgatási és
közgazdasági életét. RészJe telben tArgyalja IskoJélnek
kcleUtezését, azoknak felbecsOlheteLlen munkájá.t és
kilzde1mea vergődését az Idegen uralom ével alabt.
TArgy1lagosan vllAgit rá a kUlönbözO egyházfelekezetek annyiszor megpróbáltatással teljes életére, az &lzszetartás és egy\ittmQködés font089égára. Rólunk Untt4.r1usokr6l: Unltárlusok, Un~: áriua GlmnAzlwn, UnUáriua Téll Gaz<laségl lakola
, és UnltA.r.lus Elemi Iskola
eimen emlékez.Ut meg a legnagyobb elismeréssel. Nem
k~U el tlgyelmét az sem, hogy ezt az igazAn történeti munkát hwnorral fnsurezze. Tükördarabok C.IZn

I

alatt kedve.sebbnél-kedvesebb, ma. mAr mlDdentlot.t >közIsmert szó1ABmOndá.sokat és Keresz.turon klvlrá.gzott
jelle.petes székely dalokAt köt csokorba, mellyel még
élvczcte&ebb6 teszi az amagy ls Ö8lIzeálllU.sAban elra-

gadó könyvét.
KösZönjük Orbán J ános esperes urnak., ml,

ft.

Ke-

rezztu1"r6l eldnT\8U>t,~ak. hogy kezünkbe adta. uUI6vliroskAnk .szép történetet, melynek olvastiaa. köz,ben
az6kelyo legkörtö! körülvéve otthon éreUtctlUk
k
magun_
at, a NagykUküllö partján, s a Gagy vize mellett.
Bár csak minden magyar vá.roallnk~~'·
lenne egy
.~
Ilyen fajtáját szere~ö, önzetlen munké..sa!
S::t. F .

•
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A BUDAI
Az Unitarius ltrtesitő több számában elhang-

zott felszóJalások során lassanként élelre ikel legalább is gondolatban - az új , budai templom.
A magam részéről a felépítendő új templomot
egyetlen tömör szóban kifejezve "műalkotásnak"
szeretném elképzelni.
A !nia élő műépitészek egyik legkiválóbb müvénegyénisége teremtse azt meg! Megjegyzeht a
ma élö művész - horribile dictu - modern tem,p lomol épit, Szabadjon azonban az elmult évtizedek által megfertőzött értelmű "modern" kifejezés
helyett. egy megtisztultabb értelemben vett "mai"
szót- használni.
A mai művészet alatt az izmusoktól elfordult,
szélsöségektöl megtisztult, szinte klasszikussá lehiggadt művészetet ér:bem. Azért hangsúlyoznám,
hogy a ma felépítendö temploma, a ma művészé
nek teremtésében jusson kifejezésre, mert véleményem szerint igazi művészetet alkotni csak az tud,
ki a saját kora felfogását és lelkivilágát tükrözi
vUss z-8. hfinden olyan művészi próbálkozás, mely az
elmult korok nagy stUllsait kívánja újra teremteni,
hamis és lélek nélküli utánzássá válik.
Legyen az új templom a XX. század magyar,
unitárius temploma! Magyar és unitárius legyen
az., magasabb értelemben véve. (Ne tévesszük ösz6ze a magyarost a magyarral!) Ha a :t.'emplomot
egy nagy művész alkotja meg, annak istenadta ;tehetsége, népének történeti mult ja és hagyományos
izlése, vérmérséklete, hazai éghajlatának és gazdasági meglévőségének összetevőiböl _ magyar mű
vészetet fog teremteni. Minthogy a multban is volt
magyar gótika, volt magyar reneszánsz, vagy magyar barokk, mely más, mint a körülöttünk élő
népek művészete - úgy van mai magyár művészet
is, . Amikor a kolozsvári unitárius templom építője
saját korának és ízlesének megfelelő sUlusában _
a. különben idegen eredetű ,b arokk stílusbanépitett, anélkül, hogy tudatosan magyart akart
volna alkotni, a fentebb vázolt meglévőségek birtokában., eredeti magyar barokkoi lerem.t!ett.
Ha a kiválasztott építömüvés:z. nem lesz véletlenül unitárius, úgy Szükségesnek tartanám, ha
~ár .egy-két könyv elolvasása, akár néhány unitánus. iStentisztelet meghallgatása révén, okvetlenül
r.n~erkedjék az unitárius szellemmel. FordulJOn (lgyelemmel az unitarizmua bölcsöje, Erdély
felé. Ne kerülje el figyelmét az unitárius fénykOrában élő, népi elemekből összetevö, virágos er-

TEMPLOM
délyi reneszánsz. semmi esetre sem utánozzon!
csup?-n a. magy~ hagyomány tápláló nedvét szívja
magába es ebből teremtsen eredetit. (Bartók, Kodály.)
A probestáns, illetőleg unitárius templom födiszét maga az architektura kell, hogy képezze. A
falfestmény és képdiszek nélkülözését - sokan
még magunk között is - ridegséggel vádolják.
H olott az építészet a maga gazdag esz.közeivel, a
falfelületek és -térképezések változ.atos művészi
ha:t:ásával ezt a hiányérzetet pótolni tudja. Nem beszélve arról, hogy az unitárius templom nem zárkózik el a dekorálás különféle megoldásától sem.
Gondoljunk az erdélyi templomok gazdagon kifestétt menyezetképeire. Vagy a kolozsvári F8.rIkas
utcai templom ma már világhírű swszékére. A mű
vészi képzelet Jlagy teret enged a padsorok festésében vagy faragásában. A bensőséges művészj hatá~!l növeli az ablakon beáramló fény !killőnféle
fényhatása, esetleg tarka ablaküvegele Ugyvélem
a templom melegségét növelné esetleg a falfelületek szőnyeg, vagy textilféle szöttesekkel való beherítása is. A szőnyeggel való díszítés különben régi
erdélyi hagyományra anegy vissza. Az egységes
művészi hatás érdekében azonban, a belső dístítég alkalmazásánál az építöművész irányítására tekintettel kell lennünk.
Végül 'kérdés, hogy hogyan válasszunk .ki egy
igazán arra hivatott művészt. Ennek a feladatnak
lebonyolit.ására egy bizo1ltságot kellene alakítani
unitárius, de más, erre alka~mas szakemberekből
is. A Műem1ékek Orsz. Bizottságát okvetlenül be
kellene vonnunk. Tennénk ezt azért, mert a . templom felépitésével, nemcsak az unitárius.. ~gyház..
nak tartozunk felelősséggel, hanem a fovarosnak
és az egész országnak is.
Ha valóban igazi műalkotás lesz az új unitárius 'templom, úgy nemcsak dicsősége, Jtan~ ~a
radandó és méltó képviselője is lesz az urutanz.musnak a jelenben épúgy, mint a jővendőben . ..
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Február 26 és 27-en délután 6-kor
a Koháry-utca 4. sz. gyülekezeti
teremben

KONFERENCI

Dr. Sy.

Á
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tartunk. Tárgya: "Az egyhtiz a
modern á.llamban."
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Egyházközségünk életéből
F ebruár hó 6-án .tartotta egyházközségiink köz·
gyüléstt a K oháry-utcai gyil.!ekeze~ teremben. Hiveink
közül Igen szép .számmal jelentek meg a gy1l1ésen.
MInt vendég részt vett a gyillésen Lőrlnczl Géza nagybányaJ lelkész, kl a .szolgálat.:lt látta el a közgyUlést
m egelőző ridl6köz veU!etltu Istentiszteleten és dr. báró
Daniel Gábor egyhá:z.kÖrJ felUgyelő gondnok, egyházközségilnk tb. gondnoka.
.
A közgyOJés az 1943. évi zársu\.madá.st tárgyalta,
melyet általánosságban és részleteiben K elemen B éla
gondnok Ismertetett. A közgyOlés megelégedéssel vette tudomásul egyházközségilnk gazdasági éle~éröl szóló
bes7!'imolóját es dr. vitéz Szinte János, va1a.rnint dr.
Benczédl LAsz1ó hozzászólása után teljes egészében
elfogadta és a. foJmcntvényt a szá.madóknak megadta.
Kelemen Béla gondnok megemlékezett a rról az
Időről, melyet csaknem
10 éves' gondnoksága alatt
ép~~ő munkában t öltött cl az egyházközség s melynek
eredményei az ujjáalaJútott templom, annak vllágitásl
és {ütési berendezése (az utóbbi ls rövidMen elkészül), vaJamlnt a. most épülö uj orgona és nem utolsó
sorban a szép gyülekezeti terem. Megemlékezett munka:társalr6l, elsösorban J ózan Miklós püspök . úrról,
és Szent-Iványi Sándor vezetöieikész kíváló munk"á.s.sAgár61.

jal let/eJe dr. Gáspé.r Mózes és dr. Simándy Tamas
póttagok dr. Gyannathy László és dr. Szabó István. '
H elyeslöen vette tudomAsul a köztyülés, hogy az
elnökség 2.400 p engő értékben buzakölvényt ve:t,
melynek fed cze~ére II Ictétlleg különféle cimeken szereplO apróbb ös"Z.egek szolgáltak.
A most elsö Izben megviOilasztott tisztséget vtaelOk
ünnepélyes eskUt6~ele f ebruár l 3-án, az esperesi V1zs.
gál6szé.k alkalmából egybehivott kBzgyUlésen volt.
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Emlékezés Brassai bácsira

gimnáziumot K olozsvárt végeztem,
mlnt bennlakó, annak emlé.kére, hogy apám ott éreb:séglzcél, ott jáN egyetemre (Bécsben ls), nagyapám
ott volt fövámhivatall tönök és anyám ott .szühútt
1852. március IS-én.
1892-ben apAmmal vagy évközben , vagy nyáron
J egenye-türdöről berándulva
meglátogab:uk Brassai
bácsit. Már régen nyu galomba vonult. Á lló Ir6as:ctala
előtt taláLtuk az öreg urat. Állva irt valami tanul·
mányt. Elhalványult emlékezetem szerin: magas szlkár alakjával és szürk e .szakállával hasonlltoH apémhoz. D e a gyermek nag yltó emlé.ke2.ele és játszi k épzelete caal6ka lehet. Az Ls befolyá.solha.~, hogy az érdekes látogatásról h azamenet apám sok mindent me·
sélt. Elmondta, h ogy nem csak ~itvá.nya, hanem
A közgyülés megilletődve adózott egy percnyi nészorgalmas munkatársa, majd t iatal barátja lett
ma csenddel a. közelmultban elhunyt szeretett gond·
Brassai ,bácSinak, s6~ , aki k nem ismerték a körü!ménoka emlékének, dr. K ozma J enönek, kinek munkásnyeket, azt gondolták, hogy fia, annyit látták ök et
6á.ga egyM,zköz.ségl életünk annyi kimagasló eredméegyütt.
nyét blztosllotJta..
Brassai bácsi hires h erbáriumának gyarapítására.
. Dr. vitéz Szinte János atyánkfia szeretettel üdvöegyütt jé.rlá.k K olozsvár környékét, milldkeUen elég
zölte Kelemen Béla gondnokot, ak! most kezdette meg
rendezetlen . killsővel, de annál rendeze:.t ebb belsővel.
tizedik egyhé.zközségt gondnok! évR Ez a.. 9 év egyEzek a külsőségek és furcsa n övenygyUjtö tevékenyház.köz.ségünk életében az épltés és a lankadatlan b uzségük okozta, hogy az oláhok egyszer meg ls ~ áma.d·
góság jegyében ,telt e l. K elemen Béla neve ugy ÖS8Zetá.k öket, azt hivén, hogy prikuUcsok. A véletlenül
torrtaz egyházközség él~tével, hogy el sem tudnánk
aTl"a ok.ocslkáz6 szolgabiró csinált rendet.
gondolni egy,lket a másik nélkül. A ml egy Istenünk
M ikor a D oberdór ól, ahol lángvetö voltam, elSO
adjon Kelemen BélAnak még hosszu életet, jó egész·
kltünte:ésemmel, a nagy ezüst vItézségi érenunel ha.!léget &! további szent buzgóságot ügyeink Iránt, az
zajöLtem szabadságra h encegni, apám azt mondta,
egyházkö:z.s6gnek pedig dnlnél több K elemen Béla áldohogy ő ls önként jelentkezett , de a 65 éves egyetemi
utos munkéSsé.gAhoz h asonló egyházi embel'lt.
tanár erős rövld1á1~sa miatt nem voLl a lkalmas fegyvere.s szolgálatra, hanem egy bizalmas feladattal,
Á ltalános tlsztujltá.sls volt a közgyOlésen. Egyamiről többel n~m mondhat, Idküldték a romániai né·
hangú szavauttal választották gondnokká 3 évre: K e ·
met h adsereg vezénkarához. A belügyminIszter útján
lemen Béla, KovAcs Kálmán és Lázár J ános aJtyAnkk apott Igéretet, hogy ezen hadi· és közismert polgárl
fialt, keblJtanáesosokká: Agoston J ózsef, Botár Imre,
é rdemeiért a királytó l a h áboru vé~vel a magyar
dr. Durugy F eren c, dr. Gáspár Mózes, dr. Gya.rmaty
nemes.séget "brassai" elönévvel fogja kapni, tekintet·
Lá..suó, dr. v1.~ Gyulai Tibor, KIsgyörgy Béla, ltj. dr.
tel br a.ssól születWre és Brassai bácsival való iSmert
Kozma J eno, :r.táthé Kálmán, őr. Mikó Tibor, Rédiger
Ká.roJ.y" Utö Lajos, dr. Veress GAbor, dr. VerC6S P ál . régi össz,eköttet.ésére.
A háború végével már nem volt klrály, nem volt
atyánkfiait, két
évre
kebl\lan4csossá
egyhangú
sza,vaz.attal P álffy Miklós atyánkfiát és egy év·
Brsssó, n em volt magyar nemesség (nagyapám még
von H ermann volt) és rég nem volt Brassai bácsi.
re 38 szavazatlal BardÓC?- P á.! atyánkfIát. EgyA kedves brnssP! elön evel sajnálom ugyan, vlházközségi pénztáros Zsigmond Lőrinc, jegyző Nagy
szont azonban Igy semmit sem öroköltem Ingyen, haSándor, tökönyv,tAros L é.szló Gyula. az Iratmisszió
ügyve2.etöje Ujvár i L ászló lett ugyancsak egyhangú
nem mindent saját érdem eimnek kBszönherek, Brasaza.vazattal hárOln (:vre. KözfelklAJtással választotta 3aI bácsi cmlékeze.~ének bGcsben :tart ása mellett azonban ma ls hitet teszek egész családom unitárius volmeg II közgyülés körl képvlselöUl Fodor Béla atyánktlál. Az E gyházlcöz.s6gt FegyelmI BIróSág rendes tHgt ával.
, D r . U d va rno k)' H . A ntal.
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Unitárius búcsút jártam . • •
tetnl magát. mlértt,s II II 6r4ra hLrdetett unitárius istentiszteLet 12 óraközeledik felém fcltartózhatatla.nul,
kor meg ls kezdődik. Lcvesc&á.nyér
II hogy koeslsa, al!: cgykedvO I.smc~
nlaJtú re~en letele~nek a. székeretJen, észlel UgyllD engem, de nem
lyek, mind a tányér karlmájl'Lra, S a
bán _ és nckcmhajt: nagy robaj élJ
közepe üresen marad. Asszonyok
m4rfs fülemre szalad aJtocsi . . . Ez
nleszJélytáb,
kosárral
a
hómlk
a ... a fokU Ijedtség, amelynel feltétalatt. férfiak vlzenkancs6val a It\.lenül végetért az élom .s a bamba
buk között ülnek s ~igyelnek a maarcú ébredő egyeztetni próbálja álgosan á1l6 szószék f elé. TapMztamát a vaJósággal.
la'\t,.61 okosodik még az egyház ls:
Duhaj dantik foszlánya verődik a
sok a. zsoltár, rövid a szentbeszéd.
fülembe és kerekek úgy csikorogKevés, de igaz szóból többet ért az,
nak, mint fog a lá tévedt WTszemek
ak! érteni a kar. Magam ls megrenII gombaJevesbCn, Mint n esik, úgy
ugrom kl az ágyból, mert eszembe dülök, csak nem mut atom, amikor
egyhangon éneklik: lIl..Z ég s a föld
ötUk aml~ 1egno.p tudtam meg: ma
•
telve V eled . . . T emplomban a.ká.rbúcsú lem. UnMárlus búcsú. Nézem
hányszor hallottam, de ott bennszoaz ablakból a rohanó feko: c gombAkat: e.sernyős MSzonyokat a szeke- rolt a. falak között, Ut meg duzzad,
hömpölyög a tágas Orbén. Nehá.reken, Hallgatom a nótálkat II érnyun, Inkább az őregebbje, - ülve
zem: Erdélyben vagyok. Erdély, ez
maradnak az ima a.la.tt \.s. S enld sem
a hatalmas pAfrAny. melynek östalá.lja különösnek. nt szabadsága
karl gyökerei félelmetes élete.rOkkel
van a léleknek s a tett.nek. Ezek
táplálkoznak, - nem fogja elfelejazok, akiknek az lstenfélés tula.jdonteni az ösl dalokat. Bizom a székely
nép felUle~ l mosolyában, hogy klságuk és nem szerladás: unl~árlu
já'.sza a népmfivelés egynémely jósok és egyszersmind -székelyek!
Indulatú m6dszerbell ertlsztlkossAgAt
lma után oszlik a gyülekezet s az
és valahol a falVllk pincéiben, erdők
újsOtetböl vett ű'rvaesora után, átmélyébeD. Orzi a táperOt elkövetkemenet nélkül, t\.szta gyereklélekkel
zendő sl·ázM'!:lendökre.
veti magát a vásári sá~rak kincséZörögnek, csörömpölnek a szekere. Egy farkasüvöltéshe z hasonlarek a 1!rsszese.reglenek a népek. Itt' 6. tos hangra leszek figyelmes. Gyehomoródmente egészen, de Cslké s
rekcsoport közepén áll .a legkisebb,
a Hargitáé lB.
övé a hang.
Orlási réten, fenyők 6rnyékában
- K\.skocsl kellene neki, aztán
telepednek le a szekeresek a füre. S
n incs pénze reá! _ magyarázza. egy
ahogy ietelep8'Ze.nek, abban van bennagyobbacska piroshajú fiú.
ne az, hogy nomádok s nem Jdrt\..n- Mel.y iket akarod, klsflam? dul6k. Legelébb a .10va,+. azabadHják
kérdi egy.·magyar tiszt, s csak úgy
meg szerszAmját6l s a fákra akasztdől kl a lélek s a szomorúság a. km-jak. Aztin letakarják az állatokat
déséböl. I ,aseti lépéssel, Jddülledő
fehér-fekete csergékke l. (S nem pl_ szemmel megá.1l a gyermek a bódé
ros-kékkel. '8mlnöt a budapesti Nemelött. Széttárt karral, kéL k ezével
zeti Sz[nház környékén vá.\lon horj61 megkapaszkodik az aslJlal la pdanak s borsosan á.rulnak.) Az aszján, aztán apró muta.tóujjal, olyan
. .szonynép is klszAll a szekérből s vég- lassan, mint aki életet vagy halált
t elen és láts.zólag céltalan szemlévl\laszt: rámutat egy kis piros pléhlőCésbe kezd. A lányok ~lterl ~lk ünal:.tÓra. A tiszt megveszl neki, de
neplő ráncolt-vasalt .szokny6jukat a
"lWtog magában: restelli, hogy egy
lIZekér t etejére /J mikor sorfalat ál~göért boldogságo!. vásároLt valo.,
lottak. kezdenek á.töltöznl. Aztán
kinek.
Igen fényes szemmel előjön egy-egy
A leányok álmosltönyvet, szerelml
lebyka. Most pokrócok 1er(Jlnek s
leveJezőt vásárolnak.. A legénl'ek
n
aZOk föUbe vaklt6fehér abroozok..
"Katonadalok" c[mü füzetet. ameLángoat esznek tl2.Órára.
lylk sokk.a.l olc.s6bb ugyan, de keveSora van mindennek 8 a nép a. lelsebb balgaságot <tartalmaz. Most fl
kek pá.sZtQrá.t61 Ilern hagyja. sür get._ vá"é.rI zenekar érdemli kl éber ti.ALt álmodom, hogy óriás .szekér
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gyelmemet. Abból ls c1SÖSOrblln a
bögÖIJ. Kót száL spl'l,.rgábóL alkot t.t
húrból csalja kl örökérvényü me~
d!6.I~. Hogy a balkezét mért futtatja
Idegesen a bőgő hOBliZÚ nyakán, mikor mindenkép csak kétféle morgás.
hallawlk: arra csak az ö képzelete
tudna vlllaszt. Egy Idő mulva azonl'an tapasz/al nom kell, hogy az ő
munkájának ls komoly lét jogosult_
stl.go. van: a végtelenUJ lustán heve.
ró 6rl6.s bivaly, amelyik öt lépésről
haügatja a bögöst, - nyugtalan lesz
és fejé': vadul forgatja, mihelyt az
elha.lIgat. A trombltá.s eZi~ tudja és
ferd/! nya.kkal, szünet .. nélkül, nagyon 80k érzéssel végzi feladatát, _
mig a ravasz fuvolás javarészt erőt
gyi1jt és csak az érzékenyebb daliamoknál smrnyalja ·túl hangjaival a
képzeletet.
.J.I egyek tov6.bb, mert a bőgöst már
elblzakodo~tá tettem feszült
odatlgyelésemmel.
A sátornál megint gyerek kérdez
bizonytalan ul:
-

Mennyibe kerul ?
- TIz fmér! haJtom, aztán
csendet hallok s ezt:
- Menj onnan gyerek, - ha. még
annyld sincsen!
Daivlg Keresztély mondja ezt, a
rideg Ozle:ember és I>átortulajdonoo.
Barátságtalan gondolataim vannak
a pénzl"ÖI és az üzletről és ,~ovább
ődőngök..

"Népi táncok délután kettőkor !"
hIrdeti a. fára. ragasztott papfr lap.
Tudom. fényképeznek marjd a "népi
furcsasagok"
kedvelői!
Jómagam
ugyanakkor elhatározom, hogy nem
h'ok cIkket a nép! 1á.ncokról. T.oll és
clkk.irás nem létezett még akkor.
amikor ezeknek ősei félelme~e.s erő
vel, tisztasággal, lázrt6 mértéktart6..<l:sal késO unokáiknak vérébe babont6.zták a táncot. Szen.~ségt.öre9
m inden SZÓ, amelyik méltatni p r óbálja ezt ti. szer/ar/Mt. Amint ma.gukban járnak, mint a Uszta gondolat, küJön-kUJön legények s a
leányok.
De ennek ls voll rlkJtó véSári bevezetoje. Egy nadrágos öregember
cgymiLgában járta. ti. csárdáHt. A
clmiXLlmos v('rte alá a ritmust. Időn
ként aztán telkurjan~ott az öreg:

_.._.
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_ H a:ttvanhárrrOméves! HattvanMrr oméve.s!
:ms k é:.pengösöket dobált a. cImbalom témhu r jal közé, hogy CIIak úgy

zengett.

,
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SzékeJygyerek vagyok én ls!
klA.lt otta kés6bb a kedvetlenOl
I nkább
bámészkodó legényekllek.
úgy néz'ék, mint majmot a ketrecben, semmint embert.
_ HlBzen pa.n·~allója van! vliJasroltá.k nekI. S lassan, udvariasan
elzavartá.k a S7:Úlröl, mivelhogy nem
VO~ mód és méltÓflág a tánca ban.
Ekkor egy erosgyomrú tiszteletes
lépett elő, .s minden mQlJQr$Zám után
elrnOruJOt,', egy tréfát. Tréfál azonban

-

,,,

k!('tlen csendbe fultak. Ekkor l!l0nd-

_

Ugy látom, nem értették meg!

_ s megmagyarázta a tre1át.
gint caend.

Me-

_ Hláija no! _ nevetett egye-~ s
túlte't.te magát a. kudarcon.
Egy másik tiszteletca, szép érces
hangú, derék ember klá.llt a. közép·re. hogy énekeljen. De úgy ötven
méternyire valami Idegenek harsányan orditoz,!ak
a
vendéglőben.
EgyedUl nem birt ellenük. Elhallga·
tott. Azt hinné az ember. haragud·
nl tog.
_ No akkor nézzünk egymásra s
nevessünk! - mondja s azm.1 azé·
IMre h úzza. a _szájtt. A tömeg ka·
caja ·, szélesen. megértőn hijmpölyőg.
Eltalá1ta a kedvüket. Aztán meg·
kl'.zdödlk az lLltalános tánc. H aMIn·
dulok. D e még hallom messziről a
It\.nyok gyerekcsengésü hangjá.'. s
hun yt semmel is látom ,bölcsőrlngá·
sukat ;
... cukrot adnék annak a madárna.d<.,
danolja kl nevét a babámnak ...
Agli, Magdoz"ra..
•

J E L E'. NTJtJK A
C:.YU, lrEK EZ8TN EK
A Budapesti Dá vid Ferenc E gylet január 21-én az Unitárius

H-én Dévaványára , 15-én FUzes·
gyannatra, 18·án és 19-én KOCS()rd~

Misszió H áz templomában "Vallásos

"-

éa Hazafias ünnepet ' ,tartott.. Az
estet a "Tebenned blztunk" ... elmQ
gyUIe.kezetl ének vezette be. SzentI vány Sándor vezetöIelkesz imádkozott. IlUl>jd dr. bAr6 Daniel Gábor el·
nök nylto~ta meg az este:. "UltöI'Ő
unllárlusok" eimen SUt6 Nagy J Ji.gz.
16 főszerkesztö tartott el6adflst. Szavait Szolga F erenc lelkész. A mü8()rt N agy Sándor
férflnégyooének
ér.ek8Zámal te:ték hangulatos.sá. Az
estet dr. Cal-kl Gábor Uperes zárta
be, majd a gyUlekezet az unitárius
himnuszt énekelte.
,
Az U nitárius Konfe renciás Tn..
bor február hó 26. és 27. napjain
d. u. 6 órakor tartja téli ;'on!erenctájd.t a Koháry-utca 4. sz. alatti
gyülekezeti teremben (jobb lépc.sö
I . em.). A konferencia tá.rgya: Az
egyhb a modern á.Uamban. E1.s6
nap d r . BaraMuy lstvá.n biró, mA-80dlk nap Kezoekl Gábo r lelkész tar.
tanak el6a(\(uf.. Az Inté%őblzottság
minden kedv~ A1.yá.nkflá.t és az ér.
dl'klödöket t.s szeret e' tel vá.rja.
Az esperesi "W.gBJÓS7.ék márch. Mnapban az a1é.bbt helyekre
IlÚ.U kl: 11~ Szegedre, 12-én HM.
~""pérhetyre, 13-lw ~,
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Nőszöve l'ségünk

műs oros

estet

r(\D.deze~t

januAr hó 13·án, -a gyülekezeti t eremben. Szolga F erenc
lelkéIn bibllM
magyarázott, dr.
Schey ilona Erdély mQvészetéröl
tartott igen érdekes és átfogó elő
adást. H egedüs I nna Murányi Farkas Sándor 'egy költeményét adta
élő. Varga Istvánné
szép gHárszá·
.ffiokk.sJ. és ébékke-l szórakoztatta a
közönséget .

Kinm'M..ések a Sz"-kesfö"árosná l.
Dr. Sándor Tibor atyánkfiát tanácsjegyzővé, dr. Szén Ernő aftát fogalmazóvá, dr. Sófalvi Lajos afiát .'I.
fogalmaz6vá n evezték kl. Mlndnyájukat szere.~ ettel üdvijzöljük.
Tordátfalvi Boross Lás zló fő·
szerkesztő atyánkJla,
l1fpunk munkaU.Tsa, mO$t Unnepelte 25 éves
hiriapirot jubileumát. Ez alkalomból szeretettel kÖ8ZÖntjUk.
\Ve ress Akos mérnök atyánkfia
fC'bnrár l -én Székelyudvarhelyen a
munkástö!skoh'in elŐlldá.<r t tartott "a
magyar zene-- és dal kialakulása"
eimen.
Lörinczi. Gha nagybányai lelkész prédlkáJ,t a !ebr'IJár 6-i rádlóa
t'lent1a7;tele'-eD.

Pala tka. J óz.se.f Máv mŰStaki hi.
vatalnok . atyánknát a Nnemzetvédl'lml KeresztJ.tel tUntebték kl. A
megérdClmelt kltUnte;:~hez szeretettel grat uh!.lunk.

P . S ze ntmá rtoni K.á1má.n kolozs.
vári kollégiumi nyugalmazott 4B"ér
atyánkfIAnak, a vallás. és kÖZ,okta.
t.úsügyl miniSzter el őterje8Zi.ésére. a
KOl'lnányzó Ur a tanUgyi tötenáC3O$,
gimnáziumi igazgató cimet -adomA..
nyoz,:a. Több, mlnt három és fél év.
tlzeden át a közoktatás terén kifej.
t<>tt
munkássága
elismeréseként
nyerte el Szentmártoni atyánktla a
magas kitüntetést. A magunk réméröl szeretettel gratulálunk s életére
és egyházunk érdekében kifejtendő
nemes .ffiunkAjár a a mi egy 19:enilnk
áldá.<rát kérjUk.

Cseh Kálm á n magyarovári mü'
se lyemgyári tisztviselő atyánktlAt a
KonnAnyz6 U r a NemzetvédehnJ
Keresztttel tÜntet.!.e kl. A megérdemel:' kl.tÜntetéshez szeretettel gratu.
iá.lun k.
Orbók S ándor bányatisztv iselő,
tan. főhadnagy atyánkfiát egercsehi
.sz6rványunk buzg6 gondnokát a
Kormányzó Ur Nemzetvédelmi K el'eszttel tűntette kl. Szer etettel üd·
vözöljük.

A d ebre ceni s zórvállye gybázköz..

ség január 23-án tar tott ülésében
ld. Gönczi Miklós egri és Orbók
Sándor egercsehi a.:yánkflát presblter'ekké megválasztotta.
F e r e n cz József debreceni lelkész
év, lelkészi jelentését a közgyülés
határozatából szétküldötte nyomtatásban gyülekezete minden egyes
tagjának. E jelen':és mutatja azt a
sokoldalú munkát, amit a lelkész és
gyülekezet együtt végeztek. Ismertetésé r e még alkalmilag visszatérünk.
A g o ston J lnsef r endörtiszt.he·
Iyettes, .keblitanácsos atyánkfiát n .
osztályú tlsz~ helyetteesé
léptO:ték
elő. K edves
Atyánktlára, valamint
nagyszámú családjára a ml egy lat enünk é,1Q/is{tt kérjUl<.
K á dár F ere nc kitÜntetese. A M.
kir. kereskedelem- és közlekedésOgy!
mllllsz~er elöterjesi/:tésére a Kormányzó U r megengedte, hogy Kédá r
Ferenc ~engerészkapltAnynak, a M.
Kir. Folyam. és TengellhajózáBl R.
T. felügyelőjének. az egyesület _J'
tóUgyeJ Intézőjének újbóli eltsmeréee
tudtul ads ék .
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t::dnt bkQfi'l. YA!'U"ha.~ .kt .u. h't~bookd. A JA ..
t~ ~\ImIt~ ~'\l 1.t m~"Y~~ (30 r ,'\j: -' A
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"kclt6 ~
P. Gg.
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BoJdoc I(IS!; ~ NitI~ ~etil.nk ft b.~ború után t
I re\ : Dr. ~6 lstdn , cl.ru~ ~ ld~ggyógyin tézclj
Ií.~~tó-foo n-os.

Na tNid !~ =t II tüzQtcl., o1'""t~ ha a k~b<l
~. uo:! gtmdllld, h~""Y unlllnWl-, CSI\lt u.a.kMl~
stan\Ars &-th~t<1 ért~~~ tartl\lnll\lL !Sim 6lw.retdt
kU!&JÖIJM lL nWlJJ.c l~~.
t"i..l&lbb probl6nrih'\\l I\)~tk, nllndenkl Altnl ru-t00.0 ~ 6h'Uahcl.\S clOOd~'\u. II 3.1\\.. Ut'-lt. _ & monda.
l\l\"alók n\ö~ - &-a1k nlllldoo somn, hogy ~s.lt
~ Maktudoa~"& ter<M. ~11ÖMn.g\\ tCklnlll.ly \"\~U .id fl
"k6\1&taket., hogy &d.\\n RW'.g 11 f\1lclj..:! 6.:.O}mt. lI11ndi:-n~
k1nok N kötI alwenL'\.. 84. I . S .
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Uj sz6rvány, egyházközség
Br. Danlel Gábor dr. egyhA.Zkör1 f. Ü. gon~k és
dr. CS~kl Gábor a budapesti Unitárius Ml&'lzló Ház
lelkéue, "gyházkörl espel'e!!, az alábbi meghfvót b0csátottAk ki: "Kedves Atyánkfla.! Egyházi FöfAná.
csunk 9/d. VU. 6.- 194.3. ;!kV.-1 szám a.latt határozatba
tette, hogy Budapest (UnJtárius Mlsazló Ház, IX.,
Högyes Endre-utca 3.) közpon.~.al egy új .eZórvé.Dy-

egytiAzkös,éget szervez. A szervezéssel Főtisztelendő
Püspi1k úr a Mlssl:16 Ház lelkészét bizta. meg. Az új
_ srorvinyegyház,ktbég terWete: Dunapataj, Szolnok
város, a Duna balpartjfm teJcvlJ terWet, Pozsony megye, Nyitra megye, KomArom vár;megyének a Duné.tól
északra. fekvö része, Bars megye, Hont vármegye,
Es ...·ergom vArmegyéIXSI ft. Dunától é('akra tekvts rbJz,
NÓgrád vármegye, kivéVe N6gI:AdveJ"ÖCe és Magyar'kút községeket, POO! vármegye Duna-jobbpn.rtl járásai és RákospB.lota, Újpest, Pestújhely helységel, Bá.ca
megye egészen, végill Pest; vármegyéb~1 minden, kivéve a Pestszentlörlnchez tartozó sz6rvAnyokat.
Ezen a területen az orszAgos népszámltL1á.s 1940
december 31-Ik! ada.~a.l szerint 135 'különbözö városban, Illetve községben szétszórtan 104.4 unitárius él.
A szervezés célja, hogy az : unitArtzmus &1 földjétöl
tAvolsz.a.kadt híveinket 6J helyzetükben ls egyh4z1.
szervezetbe hozzuk é.a 19y leUd gondozá.sukról, lstentls2f;eletek ~artá.sáról, az Ifjúság vallásos D;eveJéeéröl
az 6s1
Intéz.m6nyesebben gondoskodjunk, szivükben
,
hitet és a fajsZ{~retetet haUlat68abban A.poljuk.
MlnthGgy adab!nk Bzertnt 3tedves Atyánkfia b a
nevezett területen laldk, folyó !vt mlLrclus. 5-én a budl\pestJ ".:Iltártus MIssitó HA.Z templomában déJeÍött
10 órakor kezdödő istentiszteletet követ6e:n ta.rtandó
alakuló klj"gyülúrc attyaflsdgos szeretettel megbIvjuk.
Tekintettel 92., eseménynek egyházunk életében való
lbrténclml 1ontoElt.gAra, ·kérjük tegye ·~re minden
m:\s <tolóát 1111 sz alakuló köz.gyQlésen okvetlenW jelC'njék meg mAr csak azért ts, mert azon fontos tovAbtil ho.lároza\(,kat kell l:1ozn1."
Azok. akik!). íl'1lt jelzett· területen élnek s ezemNyrC'szélfl ::lHl;;hi\"ót esetleg nem. kaptak tekiDt$k e
It-bzlem.:>nyt me~ h,vá.sna.k B az alakuló 'Jcözgyüléeen
.lalrnjenek mf'g. A közgyQléa kü!önbeta n.vllván06 és
RU)n mlndl!l'kl l'zlvESCn IAtott vendég. Budapest: 1944.
·ehnu'i - havit.

A kiáUltó mOvész.ek oköloÖLt Igen nép aUrerrel &Zerepe-It Jfj. Veress Pé.! a'tytLnkfla ls olaj_ és vbrest.Jn6...
nyelvel é!J pa.sz1:eJ.l-rajULIval. . "CsucsujkAné' 'ermO
olajfestménye eredeti stlluaáva.l egy fonó SSIIzony:t ébrázol szerencsésen érzékeltetett környezetben. PIl8Z.tell rajUIJ. egy-egy gyermek vagy IMnytej, mind j61
választott tipusok a ~kelyföld jellegzetesen sajá.tol
o.Jakjal közUI. Legjobban <tetsz.enek azonban v1Zfest_
ményel. Valamennyiben Igcn sok hangulat van meg_
örökltve. M ig Veress P M olajremményeln komor hangulat uralkodik. addig vlztestményel derüt 18 irejo'enek
magukban. KUlön&!en "Pá.lpatak" c. képén keresztUl
csillan meg ez a· dern. "Fárkaaék csUre" clmU Vfzfest_
menye a vihar előtti feszU1tség megkapó kifejezője.
Ez ti. tanulmá.nyút ~ Veress PaI abból szüle:ett
képel nagy hnJadAst jelentenek a 8. magunk részérOl
szeretettel köszöntjük a mQvéazt a aeregszemle alkal_
mából 8 hisszük, hogy még sok élvezetet fog nyú.jtan1
alkotásaival valamennyitlnknek..
_ Ir. _

,

,

Istentiszteleti sorrend március h6napban·,
H

[11'"DOI1
111-1'''.bu
}l_I, [ e"Olcil."" "tc"l

O L

A) Templomokban;
V., Koháry-u. 4.

A valh\s_ és közoktatAliUgyl mlnls2lter ösztöndfjat

:omtott rest6t6k rendelkezésére, azzal a eélla.l. hogy
82.ékalyföldl tanulmé.ny6tjukat gondtalanul tölthet3_
~k ~ és merlhenek erőt a természetből. Ez a cél kd:h&! eredménnyel járt, mert mOvéfne1nk eredménye.!H \I
asma.lhatták fel egyrészt a maguk képzéeére tnAaT"taz.' pedIg a magyar mQvé8zetet gaZdegitOt:.éÍt Igen
ItOk sup alkotAasal.
Az eredmények aeregazem.léjét az orszé.goa Ma
gyar Szépmnvé!netl M6zeumban tcldn.tettUk meg ;.
klllUittla 1943 d ee. 2'-tö I 1&44 január 31-Ig volt nyjtTR
'
• Igen. nagy ét""OOklMéa nyUvá.D.ult meg 1rá.D.t.&.
I •
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R5 d. e. 9 Kelemen Imre
5
12

15
19
26
UnitlLrlU8 Misszió Héz
IX, HOgyee-u. 3.

5
12

15
19
26
B)

Karzet.kben:

MÁV-telepl
prot. Imaház.
cl Vidék:

5
19

/

Dunapa~J

Felsögalla ref. templom
Debrecen
Karcag ref. templom

Unitárius festömúvész kiállítása

T

• II Szent-Iványi S.
d. e. 9 Szolga Ferenc
• II Barabás István
d. e. 9 Szent-Iványi s.
d. e. 9 Kereki Gábor
BarobA.s István
•
II
d. e. 9 Szent-Ivltuyl S.
• I I Barabás litván
de. 10 Dr. Csiki GAbor
d:u. 61Bencze MArton
d.e. 10[Bcnczo MArton
d.u. 6 Bencze·Márlon
d.e.IOIBenczeMArton
d.e. 10 Bencze :Mt.rton
d.u. 6 Bencze MArton
d.e. 10 Dr. Cllkl GAbor
d.u. 6 Bencze MArton

d.u.4 Kereki Gábor

• •

Szolga Ferenc

15,26 d.e. 10 Szolga Ferenc
d.U.3 j .
•

5 d.e.
5 d.e.
15 d .e.
26 d.e.

II Szolga F~renc
10) Ferencz Józ'sef
9 Ferencz József
10 Ferencz József

UNITÁRIUS ÉRTES(TÖ
Sz.rk•• zta.6o , . kiadóhivatal
Budape.t, V., Koh6ry-utc:a 4. T.I.fon 817-828.
C •• kk.úrnJa.~, 80.• 00.

Fel.16• • zerka.zta •• kladO;
Szant.lvAnyl SIJ.ndor .

EI6fizetesi dil egy evre 5·- P.
A lap lulaJdonosa a Budapesti UniUirius EgyházkOzsc,

Me·alel.nlk minden hó 15-6n.
vargyasi Máté ErnO könyvnyomdá.j:l,

vm.,

J6zeet-utca

n. -

Budape8t~

Telefon: 139--259.
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