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~~ Kolo"",,~~ <nŐ'" já
I ,.,MU, KoIozevártól 81 ltJlométeQ:
re. ~lo:.rQ folI"1"_ A xqutUgI fa.lij 
el~r a 41rM VAradl Regee'awn
ban. m4.r J23fí~ szerepel s alLkor 
o. koJ~á.rI királyi várhoz ta.n:o
zocr.. A tatáTj4rJs utáD o. királyi 
vtUreu.d8Iur felbClmlot~ 8 a. y4Tblrto
kok magáDosok kezére kCl'Ültek. Igy 
IFllijl:etcn Bzol;'it 18 .fl'11l.P,D',ula)-
4onba. lS12-ben tU uni'Arlus vona.t
FMMn Wrténolml ncvczetC88égQ 
Suky caalád vellZl bi~ok4ba, kik ti. 

IiIz6lCII kltcrjcd6sü blrl,9kon nlcgoez;.
'O"nak s a dombon épült templom
éppen o. mogo.sz'ozAa k,övo'kezt6ben 
bl'lzott hattLrvonalba esvfn - a 
SUky nemzo'ségck közös haeznála
tAr&. hagyaWt, Al. emUlft.t templom 
kétségtelenUi a2OlIOS n maJ szováti 
unitárius t emplommal. A falu kegy
ural, a Suky caalM a. XVI. szAz.ad 
folya.mán az unlftir1ua vallAst vették 
Cel 8 Igy fl, csal4.d.l ~l!mplom 111 vc
l~ együtt la:t unlt.á.riUSIJIÍ. 

• 
Kalemen Lllj06 tÖr:.éneUudÓs 

atyánkfia ll. péWOt'tüz 19.25 okt. 

18.-1 BZémil.ban (LZ ah\.bbla.kat irja a 
BZOVárj unl'árlu8 templomról: "Az 
~pÜlct a1apelrendezé8ébcn 60s !övo
n'AsaJban ll. koraJ esUcs!vt!l!l <templo
mok jellemzt! sa.:i!taá.ga!t mutatja. 
lo'ö!cg rövid hOSS79zen .<élyo, továbbá 
a hatszög három olda.láb61 alakult 
BZQMlytalan kIS & e n ' élyzé.r6dáS8 és 
nyomott csúcs1veB dladallve bizonyit. 
ja, hogy épl/6&c akkorra eseti., mi. 
d6n a csúcs1ves lZléa még kezd6ko
rát 61tc né.lunk. Abla..kal 1.9 boIe U. 
lC8Zkodnok az épUlet tónuSé.ba. AjtóI 
o.zonbll.n mér később készü1 :0ok 6 kő-
Zülök a déli C8O.k a XV. adzad má
BOdIk felé.böl IlZánnll.zlk. Benn' $ 

tQmplom II mMcr h0882u 8 8.5 m6'er 
soolcs bajójtí.ba.n Ogym.8saa1 6z.emben 
két pár folM, vagyta a falból kIi1l6 
félplllór áll, Melyek II oyugaU • cg. 
leleit gyámkövetvel egy1rt anlcéJg 
bol'ozatot tartolak. Azollban a 
teruplom kOllKl oldalAo e faJt6kDek 
m~clulö k6lAoo.k ninc enek s 19y • 
I>O<IUvok meglazul'ak. FZÚl mldöp a 
~Uky-c"'Jé~ u~obO f6rf.l tarj", 8uky 
I Aulo 17DD _ . , -.",,, megluv\ tal 'o a 
templomot, a boltOUlto; ' 1; ned\~ ,. 
a lxtrWt 611 lr.IU'Óköveit az akkor 
épLclt kt.. POrUkU80k Wll.p)6ba élt fa-

'ay... rakiljc be. Ké&ö~ ez~ cgy 
Javtté.",ar kitt zAxók6 Qlöker~lt. EzCl)t 
CQ"1k,4n fejle:t osúcsfVOll ~vltcloon a 
páp~d cim6T kc~ kulClta, o. lná.si.koq 
pod', Magyal'Ol'$ZÚ.g clmerHxH a 
k~t6B kcr~ pompll.zJk.. Az ultlbblt 
a 8ár1c4nyrmwl tu]om fn,ragilsú, de 

l~~t fe~ü ~,(M)'e fogja -ltö,r\!l ~ Igy 
rnLodj6.r1 clá.ru1ja R2l, hogy csak a 
KV, .ndmd utiuJ 6vUzcdpb(.'n, v~ 
azután koletlkezhJ.oCtt: 

A nam l6lzömök nyolcoldaJú 087-
l0p0a faltök fe::tclt erÖSem. fejle'.t 
cSlÍCltfvas l~dIs<r, keretében négy, 
87. 1948-1 böVit6!e előtti, Suky clm(n' 
ékit, melyek o ClJAIAd clmer(mek ré
gi tomu\jAt. tatl'Oltt'J.k fenn. E c1mom, 
maly ~'Y koronáb61 előtÜIlöleg á;lJrt
rolt far.ka.8fejet mutw'. a. Sukyak 
a.llghaneun o. b1rt01Ullkkal Borsa. fe-

16 hlltá.r08 hontoglll.ló Ogmand-ncm
Ii:ctségUn ve~:ék át, Ugyan'C2 a cl· 
mer a faltöfejeken kivill of t van a 
d!ads.Uvnek a t'CtllplomhajóOO. ue...ö 
falmezején 1.8 egy OUM,n kJug.r6 bá
jos azobortalpa.cakán, melynok al
ján ha::..s.zu.mú kOrÓl'Bll. dfsUik. Ol), 
flllOm munka., hogy siratni szeret
nl:!ok e1tUnt nobrit, ha (LZ méltó voLt 
a ,~ alpazatáhoL 

Ha mármost: ,m1nde-~ből lovon
juk a kormeghat.ározó kővtúkcz1.c

t6st, akkor megwlapí hat juk, hogy a 
Bzováti ."lilMiu.! t omplQm a X/ll. 
8ZáMd m.d8otUk' IriMben, 1Ja.gy 4 
XIV. BZ. elejim épij.H; do a XIV. 8Z. 
legvtg~ vagy_ ll- :xV. 8Z. e186 ?legyo
dében t4J boJtoZ4Ual s dbzC8 boJt. 
zár(i kövckkleJ Jd:ttók cl, Déli ajlaJdt 
Mályds király fdeJébcn cslrlálldk B 
ki6 cltlCBaTtWka4, umnoB k6I1ZÓBZ(;/w 
68 di8zea BZNzékkorondja csak 1190. 
bet! k683flUek. 

De megállapl\haljuk ll.2>~ b, hogy 
a nem nagy terjod oLmtl 6pület ft.Z M
l8.goe talusl lfllDplomná.1 jóva.t dbze
sebb. Ennek oka. pedtg az, hogy e. 
Sukya.kban i adAg Palrónusok AI
doztak reá." 

A Suky c' 'j<! n xxy. 62'k"Il.tl'6l. e. 
középkor . v'Zéig ncm~ Kolozs 
rmlgye, de Ddé:y og-ylk legg8"ldQ_ 
""bb '7 "1M ~ volt. Hutalmas blr
t.OkaI.k ... K ' aségtm 1crültek cl. A 
caalAd M""6k.tfkn4Jt ne.moo'-JkQ 
palf6nu$>ltw: IdoPl:. kik köZW kUJö.. 
nil. ru 8'''<7 ' ..... 16 emelkedik kL A 

cea\4d o. acrnzo!QQk 18 Glunos iDyéló 
férfit 84,0tt. 

A IJZOvW \~plpJllC( 1925-~ ~. 
vftott.ú.k ff ez ulkalommaJ. a meazel~ 

falakon régi trll8kók nyomatt fedez,.. 
• \ték tel. Ezen flUMk különbözO mll
vész:ok alkotá.sa.l, kike! az eddig Is
mert erdőlyl troskófea':ök között nem 
t."l6.lunk.. A tre9k6k még csak ocm 
18 ugyanannak az iskolAMk fes ől 
úlLa.l n.lkot.'atltl.k 8 korban iJI cagy 
különbségek vannak !közöttük.. A 
lomplom javI~t az egyházközseg 
akkori Iclkésze Anl6nya MiMly Irá. 

nyito:ta, kl a leletl'öl azonnal érte_ 
81tet:e egyházi t6ho.lÓ6ilglLt. A fres. 
Mkat klrejtet:~ék a rlLrakott ml:6zre. 
tcg alól, B &JT\elyek jobb állapotban 
volta.k, azok.a.~ meghagytak. s ma. ts 
gondosan örzIk. A .szováU unlbirlu
sok, bár untl.á.rlus lemjlomban ncm 
szokta.k ,k épet tar~&nI, megértették a 
freskók óriási értéké(. 8 IUOkal sér
tetlen Allapot.ban m eghagyt.ik. 

Szovát 6J'alál:>aD $2egéoy vidéken 
fekszik, de lakó i sz.orgalmas munkfl,
vaJ Igyek.az.eDCckpótolol azt, amit a 
természet adni elmula.szt., Az egy· 

• 
hlLzktiz.g6g B.2: unllá!1.lus egyház egyik 
erOs vára. Tagja.t a jobb jö.vő renw. 
nyébcn öl'z.lk a. kötOlC'Zön~k érzel t 
hagyományt. Vasárnaponként, az 
Istenn'ek sz.en,'.cLt ezen pihenő napon, 
hitüket - szép smmmal eg}!bcgyill· 

ve - e: ö.<1tik az egy 18tcn t\.szt~) 

tóre szentelt hajl6kban. A ~-emplom 

egy dombOn épült s n falu házal ŐfJI 
• 

&zo.ké.a szerInt köréje C6(1portosul-
nnk. Örhcly ez a templom s hIvatá · 
sAt a kö?..épkor óta teljesi~ maga.sz
too szépséggel. Közvetlen kö:lelébcn 
.ill külön éplte:t, pirosló fedelll. 
Mnnaard-te!& fatornya 8 festői 
ezépségben emelked1k az egykori 
régi temetts gyümölcsfát és orgona-
bokrai fölé. K. G. 

TemplolllÍ orgonánkat építő 
AngBter cégtö;l nemrég ve~W,k az ér
t'CsHést, ,hogy az orgonát szeptem
ber hónapban t emplomunkban fel
cplUk. A háborús nchéz8ég"ek mJabt 
ké.ső munklLllltok lIyen arányú cll)
hnladá8át la örömmel vl'8SZÜk. 

A. c'mkép a. Bzov(i.tj Imj/d,;"" 
Imllplomot tilirá.t'olja. Kerc," OáboT 
~aJil:oltQ.. 
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MIT TENNE JEZUS 
Ez a cim tulajdonképcll egy regénynek a címe. 

n kereszté nység egyik leghíresebb regényéé. -
ugyl'uJ:lkkor azonban az unitárizmus jelmondata és 
I)róbakö,'c ls. FennállÍIsa 6ta, ugya.nis, -az unitáriu.'i 
lUozgnlolll mindig azt vitatoo.. hogy a kereszténység 
kril:ériunm 110m va.l:uni dognm, lIem is valamelyik 
egyházhoz való tarto7.:lH. hanem egys7.erűen az a 
mód, :~hogyoll erre II kérdésre felelünk: mit "tenne 
J'67.u.<J, ! 

Vmumk egyházaIc, amelyek fi kereszténységet 
valamilyen dogmának az elfogadásától teszik füg
gővé. Az apostoli hit'VaUást teszik alapjává a. ke
reszténységnek, megtoldva és magyarázva egyik, 
vagy m{,sik teológusnak, vagy reformátornak a 
szája.-íze szerint. Különösen a szentháromság dog
míl.júnuk és az u. Il. "üdvtörténet"·nek az elfoga
dását )(övel'elik meg a hÍvekWl és az egyes feleke
wtektöl. A szellthilromság, vagyis az a tanitás, 
IlOgy Istett három-személyű egyisten, atya is, fiú is. 
szentlélek is, mind a. három s1',emély külön-külön ls 
isten, a három azonban mégis egyisten, - a. letünt 
1:7.ázadók alatt sok vitát váltott ki, s ti. hitnyomozó 
törvényszékek kinzásaitól egészen a. máglyán való 
megégelksig a. legvaUásosabb lelhek eg~z sorát ál
dozta fel a vakbtl2lgóság oltárán. Nem ki<;ebb je
lentöségű az u. n. "iidvtörténet" dogmája sem. 
mely S7,erjnt lsten a. bűnös emberiség iránti fut,. 
ragját csak saját egyszülött fiának, Jézusnak, (aki 
awnbrul magu. is isten, süt. ft szentháromság egyik 
személye lé,'én. t;nagá.val az atyával azonos!) a fel
áldozásával. véres-áldomt:ávaJ tudja. kiengesztelni. 
lsten tehát testet ölt Jézusban. hogy saját ma.~ 
lIak feláldozása árán kiengesztelje saját magát. 
Aki pedig ezt nem hiszi, "legyen ii.tkozott", amint 
az egykori uinaü végzés mondja. - a keresztény 
kegyesség szent nevében. 

A másik kritériuma {l kereszténységnek az 
egyik, vagy másik egyházhoz vaJó tartozás. Buda
pesten ez annyira megy. hogy a. római katholikusok 
például "l,eresztény"-nek jelentik be magukat még 
ft. hiva.talokban is. núntha bizony a többi felekezet 
nem lenne ugyancsak keresztény. 

Az unitáriusok Dávid Ferenc óta. hangsúlyoz.. 
zák. hogy a kereszténység lényege sem a. dogmá.
ban, sem valamelyik egyházhoz való tartozásbrut 
nem IÜl, hanem egyedül Jézus követése tesz ke
reszténnyé valakit, semmi más. Hirdetjük a. dog
má.kr61. hogy azok nem Jézus tanításai. hanem ké
súöbi korok bölcsészeti, süt poJitil<a.i. tanai előtt 
való megalkuvás. egyeztetés 68 alkalmazás ered
ményei. Általában véve helytelennek tartjuk, Ihogy 
J6zus tanításai helyett a Jézusr61 val6 tanitásokra. 
helyerrlk a hangsúlyt. Idézzük magát, a. názáreti 
Mestert: "Nem minden. aid ezt mondja. nékem: 
Uam. Uram, me~'en be a mennyek országába. ~ 
nem aki e 8 e l e k s z i az én mennyei atyám aka,. 
ratli.t." 

Az egyik, vagy másik egyházhoz való tarto
wr61 pedis: azt "ani~tták őselnk, hogy Jézus lJ1a.O 

ga. soha egyhá7.at nem alapított, épen C7.ért csak az 
az egyhf\Z IUwezheti mag/i.t Jé-zu~ egyhú.zának ame
Iyjf< Jézus tanít:í.sai szerint él, .. Ira ti megrna~tok 
az én bes .. ..édemben. - mondju. Jézus, _ bizonnyal 
a~ én ~~lIútv~ny~ vagytok, megi~meritek az iga ..... 
!'>agot es az IgB7Sag szabadoldci. tesz titeket". lUa.jd 
ismét: .,Erről ismeri meg millIlenId, hogy az én ta.
nítvímyaim vagytok, ha. egymást szeretni fogjá.
tok," 

:€rlhetö, ha C'.t.ek Utáll kellemetlen érzésekkel 
olvastuk az utóbbi idóöen többször is, hogy egyik_ 
másik - rendesen protestáns - egyházi lap az 
ttn.itáriusokat kitagadta. a keresztények sorából. 
Négyszáz esztendős mtdtunl<, mell' alatt minden 
elfogulatlan szemlélő megállapítása szerint őseink. 
Jé-J.:us tanításai szerint il)arkodtak élni, s a. keresz
tény s1'.eretetben és lürelmességben magukat a. 
többi felcl{ezet felctt is kitiintették, _ Iförténelmi 
s7,erel)ütm, mellyel önmagwlk kárára. is képviseltük 
ugyanC'J.:cket az eszméket századokon á.t, - külföhli 
fórumok elismerése, mellyel a. ma.roknyi erdélyi 
wtitáriusokat a nyugati civilizáció é6 a. keresztény_ 
cswlények egyik kimagasló erényekkel bővelkedö 
végvárímak nevezték, mindez méltatlan támadássli. 
minősítette azokat a. megjegyzéseket, amelyek az 
unitáriUSQkat ló akarruk tagadni a. kereszténység 
nagy családjából. 

Ua a. dogma. és az egyházi szervezethez val6 
csatlakozás határozza. meg valamelym felekezetnek 
a. I,ereszténységhez való tartozását, akkor minden 
felehezet kölcsönösen kitagadhatja a többit a ke- ' 
reszténység örökségéből s hogy valamelyik feleke
zet keresztény-e, vagy sem, azt egyesegyedüI a 
mindenkori és mlndenhoH hatalmi és erö-\'iszonyok 
h8ot.á:rozzák meg. Nálunk, JUagyarországon, az uru
tárius egyház egyike a. kis létszámú felekezeteknek. 
Van Viszont rn.'l már olyan országa is a. világnak, 
lIem is egy. ahol mi vagyunk többségben, s igen
igen sok olyan orszá.g is van, ahol nincs meg ugyan 
a. számbeli többségünI" de unitáriusok kezébcn van 
a. szellemi, süt az anyagi erő túlsúlya teljesen, 
Ugyanakkor 'azonban büszkén {rjuk: mi soha. se
hol senkit ló nem tagadtunk a. kereszténység örök~ 
ségéböl. Im Jézus tanai szerint éltek és cselekedtek. 

Tehát nem a dogma, nem az egyik, vagy má_ 
sik egyházhoz való tartozás határozza meg a. ke
resrlénységet, hanem egyes egyedü] az a mÓd, 
ahogy erre n. kérdésre felelünk: ntit tenne Jézus. 

Békében, nyugodt viszonyok között, aránylag 
könnyű feleJ ni el'.l'e a. k6rd68re, - háborúban, meg
I)róbáltatások között nagyon nehéz. Ha azonban 
ullitftrilL'i akar maradni valaki, akkor kell fe1élni 
tud]til~ erre a kérdésre minden körjjlmények kö
zött. 

Az egész kereszténységnek súh'os próbája. ez 
a 1I{lbol'Ú. minden más egyházén'l súlyosabb azon
ban az a feladat, amely reánk, unitúriusokra nebe
zedik. A többi felekezet akkor ls kerC'.l6zténynek 
valllllLtJa magát, ha a. e S e l e k o d e te k b e n híj-

3 
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jí"ml tnláHatik, hB bedugja fü1út ez elütI. fL kérdés 
előtt: mit tmme Jézus. - hiszcn tanititSuk szerint 
II kereszténység dogmn.til<ai és cgyh{Izjogi húrdÓS. 
im azonban, unHíÍriusok, é, 'sz{lzudokon út hangsit
Iyoztuh, hogy n kc.rCS7.t"énység tettek és nem. sz.a.
"ak dolga, bog)' egyedül az keresztény, aki meg 
lud felelni n)'ugodt lelkiismerettel erre 3. kérd(-sre: 
az én körülméll)'eim közöt! nüt tenne J(>Z1lS. 

Dogmatikai. egyházjOgi S7.MIIH)Iltból mi.n.ket 
m.ir többször kitngadtak n kereszwnység esalá.djá.
ból, ja.j nclri.lnk, ha !). l,ereszttÍny élet és n. keresz
tényi cselekedt"tek mérlegén is hijjá\'ld tahi.1tatunk. 

l\Undllyájl\lI. Ullltárlusok, akik mu. élUnk, r01~ 
lijsek , 'agyunk n. mulbmk ~ fL jövönek. őseinknek 
és utótlninlmul(; ahogyan mi ma. viselkedünk, asze
rint homáJyosít.juk m eg öseink munkájá.t, vagy 
tesszük még ragyog6bbá dlcsöségét. Ahogyan ml 
Inn \'isclkedünk, úgy marad u16dain)<.ra.egy kelesz.. 
tény agyl1{lZ, nrnclyet nlessze földön lakó népek is 
tisztelettel emlegetnek. vagy egy önmag-lval és fL 

világgal meglulsonlott szekt'n, amelytől megvetéssel 
fordulnnk cl Imjdani jóbarátai. 

Azért \'izsgáljn. meg. magát Dlinden unitiirius 
ember s ha. úgy talÍtlníÍ, hogy élete és tettei nem 
bírják el J("ZIIS szelid, de határozott Im;mgéliunlá
nak: "áJnsztó-\'izét, (,Hjon meg az úton, forduljon 
"issza, t é r j e n meg. és cselekedjé). úg:.', ahogy 

(lZ ö helyében Jézus cselekedne, n. názáreti Mester. 

Amit JézU5 tenne II mi helyünkben, tegyük a:z.t 
mi is és akkor a. mienk a. jövendő. Isten á1rJása le
gyen jós71uulékunkon, Jézus evangéliuma. legyen 
vC'l.ctőnk és )>éldája. erősségünk, mint yolt Ö5eink· 
neJ{ sz;tZ-1.dokon s mint legyen utódaInknak is eljö
ycndö nemzedé.keken út - ra.Jtunk keresz. 
t ü II 

Szent~hányi Sándor. 

JézuS Maroskenden 
Régen történt Barabás Pál dol

ga, de kollégiumunkban ma is be
szélnek róla a nagy diákok" mi
kor sátoros ünnep közeledté,-el lé
gációba készülnek. 

• 
Egy karácsonyra a rektor pro

fesswr jó tetszéséböl bizonyos 
Barabás Pill nevü theológus nyer
te el a. maroskendi légációt. Kül
földi akadémiára menendö, jeles 
ifjú volt, a jámborság és 'a jó 
igyekezet példája, maga embel sé 
géböl felnőtt, szegény diitk. 

Hát nem is how~t szégyent is
kolájára. Olyan gyönyörüen meg
hirdette Maroskenden a karácso
nyi örömöt, olyan lelkes. zengő 
~vakkal, hogy a templom hide
gébE,n is forr6ság öntötte el a hi
vek szíve táját,. 

- Ez aztán tudja éltetni az em
~rt lsten igéjével! - mondogat
lik a maroskendiek a temPlomb61 
bBzamendegélve. 

. Az ünnep délelöttjén az úri pat
ronusoknál tisztelgett a legátus 
vecsernye után pedig a. gazdaem~ 
~~ házait járja végig az egy
b8zf~ társaságában. Mert igy 
szokás az évszázadok óta: a hive
ket ~tthonu.kban is meg kell láto
~tm és az ünnepet SZép tisztes
segadással f elköszönteni. Fáradsá:
gának pénzbeli jutalmát is ekkor 
kapja meg a léglLtus. 

HisZt::ll kellemes ut volt a Bara
bás Pálé végig a falu között. Az 
ezüst tallérok és ezüst hllszasok 
egyre sokasodtak az iinnepi kabát 
öblös zsebében, mint a nagy ha
lak és a kis halak a szerencsés ha
lász isz.ákjában. A legátus meg
elégedéssel szüröge!te ujjai között 
a szapora kincseket; futni fogja 
belöle öltözetre, lábbelire, köny
vekre. Minden garasnak megvan a 
helye. 

Hadmadnapjára csak egy utca 
maradt megjáratlanul, hamarosan 
végeztek vele. Az utolsó háznál, a 
Maros partján, állottak meg. A 
folyó téli zajlá.ssal, zörögve teker
gözött medrében, mint valami 
pikkelyes-hátu, nagy kigyó. 

Az egyházfi átmut:atol!:t a túlsó 
partra : 

- Azok a házak, túl a viren, 
szintén Maroskendhez tartoznak, 
de nem érdemes oda átfáradni, 
mert nyomorult nép lakik ott, 
azoktól ugyan egy garast sem le
hetne kivasalni . . . 

A legátust megkapta a dolog. 
- Pedig egyházfi uram, én az0.

kat is meg szeretném látogall:ni! 
- szólt a tulsó padm bámulva.. 

- Nem érdemes, higyje meg! 
Nagy nyomorUsag van odaát. Ösz
Stefutott, szegény, gyalogszeres 
nép ... Nincsen ot t mit keres
ni. Aztán meg a Maros is zajlik, 
nem lehet át~nakázni. 

- Van hid a közelben? 

- Jó mérföldnyire innét, a 
szomszéd faluban. Dyenkor, télvíz 
idején, megszűnik az érintkeús a 
vizen túlle"ökkel. Fogadom, egy 
sem jött át az ünnepekre a temp
lomba. E lrugaszkodott nép az, 
tessék elhinni . . . 
Viss7:afordulta k. A föutcán elM
csúztak egymástól. A légátus fö!
felé indult, az egyházfi lefelé. 

_ Átment volna kéregetni a 
nyomorultak nyakára, ha le nem 
beszélem! - füstölgött magában 
az egyházfi. - Hej, de telhetet
len papzsá.k lesz még ebből! .,. 

A legátus ezalatt meggyorsi
totta lépteit. A szomszéd falu fele -
igyekezett, ahol híd vezet át a 
Maroson. Ű is gondolkozobt ma· 
gában. 

_ Nem jöhettek ök a karácso
nyi örömüzenet meghallgatására. .. 
hát annál inkább hozzájuk kell 
nekem mennem és az ünnepet szá
mukra is megáldanom .. • 

S ment sietve a havas úton, kö
rülötte fehér ragyogás és áhítatos 
csend a mez<>'lí.ön. 

Szomorú helyre érkezett, a re
ménytelenség szigetére. BeS1iige
zett ablakú, dUledezó viskók, al
jukon árvizek szennyes hordaléka. 
tetejUkön hzaki viharok dühÖ/; 
ka.rmolásai. 
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A h óbn \'llrL &\'rn'l'(lJ\ ~lfndlljt. 
I\S clslS ln~ fl).16. N4jty oo..'\IM ln~ 
k~1 1\ htb;blul, ott, ~rol\St1i,k 
mmdnyt\jlln (\ llii!l~k().ló tQJI 'k~ 
rlil. mint kotló SJ'Al'I\Yt~ tuMI. í\ 

t:\J:ólcl\ll,,}' (Ul.1J1~k. Föh-OO~l\lck, 
n!lIlul, 00l~pclt. M ijedt, ctleltS~.;CIJ 
pllhl.uth.solm.t kUtdij,:.-,gol lök fol jo. 

J\ logAl.uJJ ollll'Q,ndotln kllrA~ 
(J.iOU,yl kÖSr.6.lItlijél Sr.ép bibliAa 
s.r~wllkJm.l !'Ök6nL fUTÓI omMke.roU, 
meg, hogy Jézus melUl,,}'ll'O surot~ 
la :1 R'ycl1luokokol S hogy .h~\li! 
AldAwl senkit .sem Ulct ~\li.'lg m61· 
lób\)!m, mint II S()kg~·c l·llIekc.<; 8:.11· 
16kol. Ar.: npa 2...'\\'l\rban \'olt S 
(:&l.k nchczi,m tudto kilU'Qj)lli: I\:ij
i9',önjilk ft ~.(m ,~wwn.it. l$kn ter
.ics...~ö ki logAtus úrrn ts n Iklv(mt. 
jóJmt l I 

A IOb'Ótus fl gYCl1110kilk foló 1(,.
potl, mil'c (l%()k v6gk6pl> c.lvi..w,
tctt6k b..-\itorSAguknL 00 fl kucJtó 
mögé Ju\trollt\k, Eh\é:tto 8k<:(. : 
s..o\p..'\dltlk, hc::cUCk \folt ok 00 fl. 

s,. .. .eml\k 1I~"1'Oknt lobb..'\ul, minL fi 

Jt>gyó gyertya h\l\gji\ " , 
BnrnlJ..<\s Pál bcJcl1lnrkolt fi ung)' 

knb6L r.sebóbo ~ egy hnlom I~llzt 
lot i U~ ílSztn.1ro, 

- r-'ognd~ cl kcgycJm(,'(t m.t 1\ 

c.!lck6.1y$logot - JllOlldot tu ll.\": 
nl),lumk - 69 ( rditS;.1 il !,f)'()I'l1lö
kek l pltUA8:\rn, mint lU. Ur Jó. 
~ knrnosonyi ojn,ndékál! , , , 

A mfulodik hlUblLll, l\ho\'I\ bo
nyitoU, öreg' hflrospArt tohU t. 
F'UlcUcn, komol' VOlL t\ S2.000 00 
az örcgak oly gyá.moltnlnnok, Od.~ 
\'~g\lkt'O kivt\nLu I.\Z eltöltölt 
\hmepekol a mcgnj6ndékol.hl 61tOL 
nz Ur mwé1.xm, 

.Mire viss7.l'lt6:rt n% útl'n, ~ em~ 
bcre.k CSOl)Ol'tbn vordd"o \rl~lk 

jn, mint vn.lrunl csodlua. Alázt\· 
tQ6n1l kÖ8l.önlc.k noki é9 úL:l.t nyi
tottak sz.6.mArn, 

A IcglLtus a.zonban megál.lott t \ 

C80I)OrL széJ(m, OlL volL {lZ ut.ci\
!lOr 1l1\l'8jn- ll11b~j l\, A homAIy06. 
hideg égbolt aInlIt J~us nov \)(.>.11. 

rng}'ogó 8ZI.\\·llkk(ll ,kUs.7.őnHlLla 
úk t. 

Jöjjot.ak l!-nh07.ÚUn 1InlndnyA
jan, (\kik magr!\1'ndLnlok 00 Il\~g

le1'haltollatak 69 UI\ nu~rIlYllgtuL

IIlk Ut.okcL! 
M"-:ld n.r. 6dOORnyh.knt I\1.ó1lt UtI 

(Ie o.v.oll, I'-a&zkl'llog kt'SUkbo czl\"t 
tnll6rolulL 6M hU:JW80knl lIyomotl~ 

Ekkor' ~gy' AIJN"JOl\y 16),lOll olt\,io 
68 C8dokl6 hMtfOI\ !Ja6IL hozzt\.jft; 

- Umm, 1k<!gye-1mcd olyan t\.1~ 
dQlt, jó a.mbcr ~ 1\ 1udo,nu\nya hj 
c..'lQdAlt\t:os; könyörgük, fru'tu] jon 
ol ml\odn, t, donlb mU~"I\ ~gy 11$-

6U)n.y r()k$Zik oLt Il:ll(y ool~g~n, 

hAthu Jll~g I\Id11l\ győgytt!l1\l., , 
_ Vczoo.$O Odll, néni I 
A háli: cJ6U, aho\'1\, 19y().itOZl~k:. 

ogy .kis ikt\1nnsz J'h'I~I;:o.. .l'ű:r.s6U TIl
koH hl (:&Y gynJogS%Ct't."8 sz.(utkó
ról. 

_ N)!Lss ajtót, meg nkm'juk lA
logahli nI\yt\dtLt! - S2lÓIL {\ lcgö.
{ua k~'Ó.J,!, 

A z. as.<J%().t\y IeeSIlkott SUlll\l1Ial, 
önludt\llflllUI Cek\ldt !lZ ágyon, ,\t'-

00.1\ c.m&w.tő It\z vh-jn, A l;,'!ghtus 
olgondolko:ott kis.s6, mnjd fl fiú
h~ .fordult, 

_ F'hlcskAm, éd\l&\ll)l't\d(~t II \lt\,
r08b.:\ ~Ilk, II \I't\t'megyo doMo
n\hoz, Cr~~. kl-&Itsllk cl fl St.,'\I\

kt't.t! , .. 
.HOSSZú dosz.kt\kut telt. n száJt

kt\bll, Illeg SZl\lmAl b6von, t\%.t!m 
ö.Il,)c(ogt!\, {\ belegel clheJycZlle 
ct S7.fm kAlxm, 

- 1'0, (i 'l.lll, iLt. 1U1H'IH1~ h tHul , 
fl. sr,t\.ll.lw, vég6n. l!6 vig'Yt\.zni (ogsa 
tI tnkfLrÓt'n , n pedig hútni (OgOlIl 
!\ .!lz3nJdl, - 1U:~fD'(It',\zlt:\ t\. Ilú~ 
mIk, 

l!'(lgYl'l\ (öl, lejtőn 1o, szép s i
Im'tI\ Im.1ndt t\ Sl.:\.nkn, Sn_rubás PAL 
m.\~y p:\rt\.k&l fújt :t friss, lé.li Jo
\'e~öbo, olykor lheglörül!o II \ 'Ö

rajl6kU7..6 homlok:\t és megdör
zsijllc IIjj::\iI , anll!lyck ugYiwcs,Llc 
llleggó-mberoolQk II s.t.<\.nJm rúdjkn, 

Mogó-l'i;:czll!k az .ispolAly udv!\
I'(WA, A h~b"lHu.$ clIUnA. il IU4,"Y ('tIU
Ieiben, nemsokA.rn npolón6k jöLlclt: 
kl 66 (u Asszonyt. bo,' ill~k II J\~ \g'Y 
ujt n, A Ci(1 ogyodlU Ullllildt oz 
lh'os $%(\nkn I1lclle lJt, 

Nem sokAig kcllo1 t \,Ql'nko.tnin, 
&wMjn, 1\ jÓ8ál.'l)8 rialnl ,'u', kijött 
tlZ 6\1\UOLl>61 00 Igy sz,6IL hou:n: 

- Fil\O~kfun, menj h:tlt;'\ i!TkpCt~ 
IlS Ul'ea a..-.(mk!t.vIL! &t btwt hjICw 
bell: &loolul,Yt\d né.hf\JI.v h61, mul
V(\ I\. \l\1\!;U lAbAn Jog hl\~,tél'lli , , , 
Végy IUngndlll.\k nnivl\h~L ()1~ 1\ .fl. 

PÖUu:'ll , , , _ nyujtott ht neh!\ny 
l>tl1'nst, 

&ek \fQltn.k ulo18Ó i."iIN\~\1. 
A ,,1~1lh'll\tlknllk ellő l fOt:\'tl ('vo 

v()1t lIS fLlhmdó lN~It:'II'A;y\lk : II 

tllok,.,nloo IInlnl Út' knr6.csonyl 14-
l-ogl.\I.(I~, ,I\UIln.k &IC'-s vignaatull\.. 
6l~1 , 1\11l.1l1l'.!UUl-031.tognlh.!J..'l, Illeg n 
~l()g l\.8lm)ny IrAlII. lIUH\3ltOtt C3O

dt\hl\0t4 kCi!Yl!$Jó~()", 1\1 volt 
h~IUHlIl jUll., m\l-rl. <lS()IQkedl~ 
num\;.)zo.\!oL 1 UYOII ~L,l lI()tll é.t't 
mOI; tl VáI'IM~yC IlR)'CiI lel~ kl.lxoogfl 
SC1lI, 111(ll'l QHOdu, (Ulti ttil'lkl'l. ljJ-
1t'lll. ,ttl1dbl\l\ lovI) dQlog", " tl.C6ok 
1\2. 1$IXlLhlybtul lovő $1.og Ily 0$J.· 
s:t:ol\y nelll tud "tlllu\\l bIzonYOOnb
bül I\\omhml fi (inlal amOOrrol... 

A sug&1.Y M$ZOIIY lIcht\ny httt 
~n\ll\'u. QlJnkugy:m h:u..'\. kOl.ZCU t~ 
l$potú.\yb61 IlI.'dig tl Illt'lg:l h\
hAn, fl'i ss Ol'J\'el, eg~z:reggel. A 
t o.ltiJ\lot.óOOI~ urÁlI! btU\ VO I t. Vllll\ll\t 

klUönös, \':~Iumi !\h1tl\l06 vOm\s &J 
(\ Imng jlibulI.ib vftl101.l\s ét'~ut, 

csend~Sí:l1l ós mo!;lmloLlnll bcsz6lt. 
- Ki volt uz II Iiiltal úr, nki 

ls\)()lz\lyrn\ vilL 1éged SZ:\ll.\!.6"nt1 
- kól'dczt.6k fi falu.sfclei. - Nem 
böSzólt~ I'óh\ bö\'cbbol\ II dQkto1' 
Illeg IIZ Apol6k 'l , , , 

- Nom bos%óltt1k, dll én tUl~l· 
klU is tudom! - Iuleit. M iI,tI1.

St()ny, 

_ Áldol.t jó t'lIllOOI' vol~, c~lIst 
l:lllól'oknL O:5.tlogatolt éi) ~yö.n.yi).. 
I'llsógos dol b1"()kUL OOsxélt. llCkihtk I 
_ mondtAk :\ nl-pck, 

Az. lL'>$ZOI\y é-gro í:l.I11C.tO StCmH 
S hittel sr.6lt: 

_ Há t. én megmondom, hog)f 
ki volt, tU n riauL! (u', Ar. Ut' J\.. ... 
:3\1$ vult, higyjék meg'", Inn,,":l 
nz u. ... J 6s1U!! , " O Oly1u~ jós;\goo 
p.-\t'lfu.,r6jt\ 1\ s:.egéJ\ .. v flS$'OOIl)'u.k· 
n!\.k", J'!ljölL hou.:\.n.k, hogy kl,)
gyolmclo.llot S%t-j) S%ll\':lkkl1J Jn~~ 
\'4,Y't\Sll.nljll, ncl\olll pedig gyÓf:'Yu~ 
JAst StCI'\!:J:o-n, Magn :u: Ur Já· 
ZUg , , • 

A SECb~lIy 1\S8Z011,Y lu\.1:\.s W\·(p. 

061 Icgetl~ltl "irult ki, I\llIclyet 
Ma..ro.~ltCl\(h~1I lIW ia ~ó1nek M 
i;7.{vC$cn olm(llldlUI:\k l\ klu':íc:iO
n,yl Icl.'1\ I \ISOkJlRk ; 

_ Jósua cgy k:~d*tl.Yb.lu\ 
mcglMoglllllI II vllen lIillllk6 ~ 
g6.uyo.ltCl: Ilhunlr.:ulfut ~toi.,llot.t 
I\(lklk, \'~"!l$Ahll st, jó J"CJu&1,)'tJClo."\lt 
C$ll~tato\ t sth'IHtl.wn 1\ ~J1t ip 
hh'\Ictl-$én.l, (!~y SMg&'1,)' u8S· 
s:wnyl l}(\llig mflj..'1\ \'()nt et ~.It
kt\n IUl i$I.oI&tylm, , , 

U) Iilll\) DoIItuk\l&. 
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R ó L u N li M Á s o li 
szomszédos falvak világa, az. Ara,. 
nyosszék lsten völgye legyen. 

Nagy lelki örömmel olvastuk koznak. Nagy örömet okoz ne
fiatalon meghalt, de aránylag rö- künk, hogy most olyan megnyilat
vid élete alatt is sokat alkowtt" kozásr61 irhatunk, amelyik egy 
széplelkű ,lelkész atyánkfiának, writárius Jelkész munk.ásságát 
Balázs Ferencnek elismerő mélta- nemcsak -keresztényi szeretettel, 

Négyéves tervet állit fel Mész. 
• kő megújitására. Érdemes szósze

rint ideírni Balázs Ferenc tervét: 
, J" " hfl"&h,. hanem őszinte elismeréssel tár-tésát a Reformatus ovo .... 

jain. Ebben ft rOV31bban rendesen gyalja. Ezért is, de azént is, hogy 
azokat a megnyilatkozásokat BalIá.zs Ferenc munkásságát minél 
szoktuk nyilván tartani, amely~ gyakrabban a felnövő .nemzedékek 
egyházlInkkal S általában az um- elé álHthassuk pélclaadásképen, ,ui
tAriusolnkal tulzott kritikával. mertetjük a Református Jövő 
mondhatnók: ellenségesen foglal-, őróla irott cikkét: 

AZ lSTEN VÖLGYE FEL"€ 

BaJlits Ferenc apostolkodása az 
aranyossz.éki Mészkőn. 

A "Rög alaft' hannadik kiadá
sa alkalmából. 

"TucJjdtOk meg mind, én itt 
'meg nem haltam, eoy falu. ~rq 
engem le . ?lem. ' 1lYÜgözött! S'n 
csak elvetettem magam egy 

pic*nyke helyr6, oda bujtam a 
rög alá, hadd lám: kfke!ek--ef 
Le8Z-6 rajtam virág f Ter
mek-e gyüm(jlcsötf" 

(Balázs Ferenc Rög alatt c. 
könyvéből.) 

A magyar protestáns diákOk 
százados szokása szerint egy 
nyugtalan, nagyálmú, tüzes tekin
tetű, gyenge testű unitárius teoló
gus elindult Kolozsvárról nyugat
ra. Kíváncsi tekintetét, szomjas 
lelkét viszi a nyugati fényességre. 

A kolozsvári .teológust lenyü
g:özi a nyugati világ. Hosszú éve
ket tölt távol az erdélyi földtől. 
Előbb Angliában, majd Ameriká
ban ismerkedik meg a tudomány 
S az élet ezer újdonságos és- izgató 
titkaival. 

Hazafelé vagy egy éVEtt Nyugat
nál ilnég titokzatosabb s még von
zóbb Keleten tölt Balázs Ferenc. 
Könyvenek, amelyben számot ad ö: idegenben töltőtt évéről, mél
tán adhatta ezt a cimet: "Bejá
rom a kerek világol". 

A világot bejánt Balázs Feron
cen is mégis csak teljesedésbe 
megy az Ady-vers kivételt nem is
~erő szent igazsága, a minden 
Igaz. magyarok lelki gravitációja: 
föl-földobott kökónt visszahull 
hazaérkezik. S a haza.tém ifjÚ tel: 

ve Nyugat fényével és árnyával, s 
még sokszor meg nem emésztett 
új eszmékkel, felfedezi agaz·án a 
honi földet: Erdély:t. 

"Szép vagy Erdély és szép vagy 
te kis falu, Mészkő, ahová sor
som vetett'.. - vallja a. haza tér
tek !boldog és meghatódott örö
mével, szemérmetes sz,ere1mével. 
Mert a kerek világot bejárt Ba
láz,g Ferencet testi ' gyengesége, 
tüdővészre ibajlamo.ssága és lelki 
készsége is a fa.1u felé vonja. Az. 
aranyossszéld völgy kicsiny falu
jában, Mészkőn lesz a mintegy. 
400 lelket számláló ullitál-iu.s egy.
ház lelkésze. 
Mészkői lelkészségéről: ._áJma,j~ 

ról, lelkét szinte szétfeszitö tervei
ről, küzdelmeiről, csalbdásair61 és 
új reménységeiről számol ibe ab--: 
ban a ikönyvében, melyet mo~ 
harmadik kiadásban bocsátott a 
magyar olvas61$.özönség elé a 
"Magyar :Élet" ltiadó. S nem Jehe
tünk eléggé hálásak, hogy így 
újra és még .szélesebb r élegeknek 
van alka1muk megismcr.kedni a 
mészkői apostollal, Balázs Ferene
cel, mert nincsen magyar, nincsen 
protestáns, nincsen református 
lelkész és egyszerű hívő, aki M a 
könyvet ne olvasná. 

A négyéves terv. 

Több álommal és nagyobb ter
vezgetéssel aligha men t még falu
si eklézsiába fiatal lelkész, mint 
a mészköi unilárius egyházba Ba
lázs Ferenc. Célja: a falu vallási, 
gazdaSági és kulllúráJis életének 
megújitása, Isten országának meg
valÓ8itésa, hogy Mészkő és a 

Első évi terv: Jégbiztosítás. _ 
Cséplőgép. - Tejszövetkezet. _ 
Búzavetőgép. MűlTágya. _ 
Gyümölcsös 1étes~ése. - A falu 
föterének pal'kirozása. - Vízveze 
ték. - Téli tanfolyam a falnban. 
- Nőszövetség. 

Második évi program.: A 'hurka
lyuki földek öntözése.. - Napközi 
Otthon. - Templomépítés - Pa
pilaképítés. - Régi lelkész.lak ált· 
alakítása kulturházzá. - Villa
mosság. - Gyümölcsfeldolgozás. 
- Faluszépítés. - Népfőiskola. 
- Játsz6~, 

Harmadik év feladatai: Nyers
cukorgyár. - Kenderfeldalgozás 
és fonás. - Fogyasztási és érté
kesítési szövetkezet. - Hitelszö.
vetkezet. - Gazdaköri sertéste
nyésztés. - Baromfitenyésztés. -
Traktor és más gazdasági gépek. 
_ Falu-város szövetkezelti kap
csolatok . ....: Orgona. 

Negyed év tervei: Vidéki ga7.
dasági sz.akértö alk~lmazása.
Kulturház építése. - Vidéki or
vosszakértő. - Téli fUrdőház. -
Gazdaköri ikovács-, '8Sztalos~ stb. 
műhelyek létesírtése. 

, ' S még ez nem mmden! Menny! 
kulturális terv, fOlyóirat kiadási
tól kezdve, könyvek kiadásáig. 
Mig Balázs Ferenc terveit nézzük, 
egysze rcsak fájni kezd a szívünk: 
Milyen szegény lehet Mészkő, a 
!cia székely faJlu, ahol már 'ti. ro
mánság a többség s minden ma
gyar falu, hogy ennyi minden 
hiányzik belóla. 

1.filyen lázas sietséggel kellene 
nekiáUani a feladaItok megvalÓ6i
tásá.nak· évszázadok mulaszt;á.sá.t 
nemzedéÍcek megfeszített, pihenést 
nem ismero munkája hozhatja. be· 

Küzdelmuk, csalódások, ere(hné
uyek. 

Magunk előtt Ját juk a fWal 
mészkői lelkészi, amint gyenge 
testi ereje ellenére is télen, fagy
ban és hóban járja a falukat, vé-
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.ony télikabá'tban csakhogy eBZ,

méinek hiveko~ 'szerczwn, csak 
hogy szolgálhasson. Nincs nyug
ta. Hajtja a Lélek, Ilnint egykor 
Pált, mint a m.agyar .reformátoro
kat, a vándor prédikátorokat. Lát
juk BaJá.zs Ferenc áldozatos srol
gálaJtait. Az Amerikában szerzett 
menyasswnytól 20 dollár érkezik, 
hogy lovat vásároljon. S ló he
lyett vetítögépet szerez be, hogy 
azután faluról falura járva tobo
rozzon, világosságot hintsen, éle
tE!lt hívjon elő. Látjuk a m.egnem
értést fent és lent. Az egyházj fel
sőbbség és a mészkői nép egy
aránt kemény, ellenálló szikla a 
fiatal apostol útjában. 

A népet nem ik,önnyű megváJ.
t027tatni ! Semmi sem nehezebb, 
mint a népet boldogítani. Innen 
származik Ba'l ázs Ferenc csalódá
sa és küzdelmének meddősége. 
Míg arról álmodozik, hogy a sze
gény elhagyatott néphez dehajol 
és új világot teremt velük és szá
mukra, keserűen fedezi fel: 

,,5 a szegény, elárvult magya
rok gyűlölnek bennünket, amiért 
nem hagyjuk békén őket és újabb 
mozgalmakba zavarjuk öket. Gyű
lölnek bennünket s irtóznak. tő
lünk. Ha a gyűlésen felnyitom a 
számat, márT borzadnak : vajjon, 
mit akar megint a pap?" 

A csalódások mellett mégis a 
kiJtartó, áldozatos munka ered
ménybe is szökik. U j templom, ú j 
lelkészlak, megnagyitott iskola, 
szövetkezeti mozgalom és a többi 
hirdeti, hogy az áldozat a ma
gyar faluban sem megy teljesen 
a füstbe. A tervek mellett tettek 
Ls, magvetés után aratás is ... 

Rög a.latt. 

A 'lélek kész, de a test et"qte
len - teljesedik be a jézusi igaz
sag a mészkői pap életében is. A 
magyar kór legyűri néhány évi 
munka után. A halál rögei maguk 
alá temetik Balázs Ferencet. 

Most olvaslam Apáczai Cseri 
János életregényét Balázs köny
ve elött. Ezért, vagy etrtöl függet
lenUl, nem tudom, mintha Apá
czai Cseri alakját idezné a mész
köiek nagyálmú és gyorsan el tá
vozott ,lelkésze. 

Különiilen a. vég. Mi maradt 
mindkGttöjUk után? Mi m.aradt 

• 

Balázs Ferenc után, oldnek áldo
zatas élete, szolgálata példa és 
lt.él1et felettünk, <D1.ég 1I;kkor ls, ha. 
bölcselkedés mezeire térő gondo-
Iatai közül sz.ámtalanJt nem is te
hetünk magunkévá. (De erről 
majd mhutt.) 

Amikor fiatalon ikilép as ár
nyékvi1ágbÓ'l, itt marad nehány 
könyve, az amerikai kicmny asz
szony és a .kékszemü Enikó ... 

Mint Apáczai után: az Encikl~ 

pMia, Aletta, a. holland as-zony_ 
ka 8 a lkisfia. • •• 

Nehéz a. magyar földön apostol
nak lenni, de ki tudja: talán még 
nehezebb aposto18Sszonynak és 
gyermekének adatni • • • 

Ha mág nem, könyvejne.k újra. 
való megjelenése bizonyság arról 
hogy rög alá bujva, rögalatt te: 
metett élete kikeIt, virágot ho
zott, gyümölcsöt termet. 

Kovács István dr. 

Biblia olvasása közben -
Márk. XVl. r. 12-18. v. 

Mikor, ezt a bibliai részt olvas
suk, ne arra gondoljunk, amit a 
szavak. az !igehlrdetöknek monda
nak.. Az igehirdetés avatott mun
kAsai elvégzik a maguk dolgát 
buzgó lelkiismeretre! és Istenben 
bízó s az Ő aka:raltát teljesitő lé-
leJmtel. De mit szól nekünk, egy
szerű hivőknek, a Mester ebben a 
parancsolatábaon? Erre figyeljiink, 
ebből okuljunk és ebből merítsÜnk 
erőt a nehéz időkben, hogy a mai 
megkéfszerezödött kötelességejnk~ 

nek teljes egészében elegElt tud
junk tenni. Az imára ·kulCSCllt .kéz 
erőt ad az embereknek: s a Ibiblia 
olvaSÁsa és hallgatása megedzj 
8ZÍviinket, lel:kü.nket és 'képessé 
tesz min.ket a további !k.öteJesség
teljesitésre mjnd a poklokon ke
resztül a végső győzeleunig, rmeg
nyugodva az Urnak, am; egy, igaz 
Istenünknek szent akaratá:ban. El
ső sorban minvnn k kell a. mi Iste.
niinkben, ég;i A tyáJlk.ban és .az ő 
világot kormá nyzó erejében, még 
akkor is, ha fejünk felett a ,tetö 
ég és előttiink a feLsMkadt csator
na árja zuhog. Mert nem ·nagy: 
erőre va.ll akkor hjnni az crstenbeD 
és akkor imádkozni HOZd, mikor 
apró-cseprő bajaink, bánaf:ajnk 
vannak, hogy azokon segítsen, ha
nem, mjkor úgy látjuk, hogy min
den pusztIIIásnak indult és ·nincs 
reményÜnk, a megsza.badulásra, 
akkor kell teljes Iélelcltel imád
koznunk a mi égi Atyánkhoz és 
ebből merltve erőt elszánt [élek
kel ktizdeni még a lehell.ettlennel 
szemben is teljes JUtteI, Istenben 
való ,bizalommal és önbizalommal. 
Ehhez azonban 1l\eg .kell, hogy ke-

• 
resztel.kedjünk nemcsak víZ'l.el ha-. , 
nem tüzzel és szentlélekkel., vagyia 
legyünk keresztények Uélekben és 
igazságban. Ezt pedig csak úgyi 
érhetjük. el, ha igyekszi jnk minden 
nap újra 'keres:zlWkedni a S'rent
írás igéinek hűséges olvasásával 
és azokon való elmélkedéssel s 
felemelkedniink magához az Isten" 
hez az ő magasságába., mjndig 
feljebb és feljebb haladva a krisz.
tusi úton, tiszta krisztusi életet 
&ijnk és a krisztusi igaz:;ágot hir
deil!jük úgy beszédjinkben, ·mint 
cselekedeteinkben. Arról ismernek 
az emberek, hogy az én tAnítvá
nyaim vagytok, ha egymást szere.. 
titek. Ez a 'keresztény ÉG magyar 
testvéri szereltet kapcsoljon ÖSS7e 
minket felekezeti különbség nélkül 
és akkor a ,poklok kapui se vesz
nek erőt mi rajtunk, mert maga 
az egy élö Isten, ik,özös mennyei 
Atyá.nk áll őrt felett·iink. 

Ujvári László. 

Felhívás. A vidékre ik,öltözött 
atyá.nk.!1&1 figyelm.ét 1smét!elten fel
hivjuk arra, hogy ideigle. e Tm váJ.
tozott clm(lk közlése esetén az Uni
lárius lnr,tesfUl készdggel lctLIdj(lk 
I1j clmWcre is. A cfmváloz6sokajt kU
lönöscD abban az esetben >kérjük.)da
dóh1vatalunkkal (Bpest. V., KoháJy~ 
u. 4.) közölni, ha. az tartósabb Időre 
szól. Az. ub6bbl időben b.ivelDk ~ö
zW "Igén ~ változtattak lakást. 
Ez.ért arra rkérjűk atyánkfia.tt, .hogy 
új clmUke,t egy levelező l.a.pon szf~ 
vMkedjanek lelkészi hlvat.al~ 
közölni, hogy kWdern.é:nyeinket CI~ 
mOkre el tudjuk juttatni: 
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ezeökeffalvi Szent.Mik16sy Lász.. 

16: A pákéi Pákey (másként ~ 
más) Cplád. Különlenyomat a 

M .... "'''''.. CsaJá,dtörténeU Szemle" .. -,-
1943. évtolya.nuUmk VI., VII., vm., 
IX. és X. BZAmáb61. 20 old: XXIV; . -
tAbla.: 

:Már maga a. pi!iké1 PáJtey c ,Jád 
története is elSőrangú fonte -miggal 
bir &z unitárius töI't&.elem számára, 
Nwen, _ hogy a többit ne emlIt. 
sü~ Pákey Lajos mQépftéu, aki 
annyi unilá.r1us templomot tervezett 
éa ~plt.etJt, ebből a családból sz6 r

J1Ui2J.k. Emellett 'ozonban a P!lkey 
csa.lá.d -IegTégibb unitárius cS9hid.Djn.~ 
egytke s Igy összeMz'osodásuk <ró
vén ebben a. cooDMtörtblctben rnreg
lepöen új adatokat kapunk egc"z 
sereg' lTI,á6 unibárius családra. vonat
kozóan is. Igy a kOszegl Fangh csa
lád (melynek annyiunk elött kedves 
leexAnn8zottja volt Fangh E:t?-<ooil 

kolozsvári t&lárnö, buzgó unitá.r.ius 
n6testvérünk), Fllllghné Gyujth Iza
bella révén a sepsimartonool Gyujló 
család {melynek egyik agja., Károly, 
cs. és kir. kamarás és ellenlengeT
Mgy volt, a tenger nélküli Székely
(öld büszkeségére). a borosjenői He
gyesi család (.közülük Elek magyar 
testflr), a .k1ssolymost Gyergyay csa
lád (közülük dr. Gyergya.y krpAd 
vllAghfrQ egyetemi orr-füll~pe pr~ 
(

p75zor , isk. felügyelő gondnok 
atyánktla.), tarcsafa.Lvl PálMy csa.1á.d 
(köztük MIklós főmérnök, jeltmleg Ls 
bUdapesti pl'e3biter), a vargyasi IbA~ 
ró Daniel esaMd (annYi főgon<ll:l.dk. 
és egyházi patroIl'US mellett Gábor 
biW egyhá.zköZOOgünk tb. gondnoka. 
&J kört felügye.lö gondnok) stb. AkiIt. 
tehát ér(lekel az unitárius családok 
törten~e. az nem lehet meg enélkül 
o. nagy szor,galomma.l ös legyUjtött 
és s:r.a.kártdl k~l egybefJlitott csa
ládtörténet nélkül. Nem 1l.ehet meg 
azonban az sem, akit eQ'hAzunk tÖl'

lénete érdekel, vagy épen .. nnek mü~ 
velésére hivatott. A m.é.r emutettek 
mellett , ugyanIs, érdekes, Cl.j ada
tokat szere.z.h.e'. belöl.e Helta.l GAs
Plrra, fei6rvár:t Fejérvá.rl SAlnuel 
unl.tártua p rédlká.torra 69 érdekes 
esalé.dtörr:tnetl feljegyz"eelre (1705)., 
a kolouvárl unltá.rius templom ulat_ 
U kript.á.ban nyugvóklra stb. vOMt
ko26 feljegy?.é6ek.b6l:: Ez o. mUDok& 

8 

kooyvkere4ke<lő! forgalomban nem 
kapható, amikor 'lehAt érté.k.eI.\1 fel
soroljuk, nem nzArt lB rWt e::lt, 

hogy hirverLl csapjunk ... CIIe, hanem 
azért, mert ezek az értélrok az olva.-
86 számAra (és a hivatásos tört:.6n& 
.szek számé.ra) felbecsillheteLlenek:, 
A munka tehá.t ikönyváruai forga
lomban nem Jcapha .. :'ó. Ha 'azonban 
valaki komolyan akar foglalkozni az 
ltt feltUntetett adaltokkal, szer·kesz.. 
töségünk megkfsérll, hogy sz.ám.á.ra. 
ezt a muDká.t az író-kladótól be<rze
rezze. Hélp és kooZÖn,et, :I.lleU m eg 
unit.;5.rJI!· ' águnk rés?'éröl az 1rót, 

hogy ezeknek az edatoknak a .köz
readásával egyhAztörténelmUnk S2á
mára újabb lehetőségeket n.y1tott 
meg., 

Sz. I. S. 

Dénes Jenő: Körösföi-Kriesch 

Aladár. Szerző kiarlása, Bp. 1939. 
170 old. 24 >k>épold. -Nem sorozható az új könyvek 
közé hiszen már 1939-ben noogjelent • 
s a szaJamjtóban keJUi méltánylá.sra' 
lelt. 1.1.1 azonban most. b~tunk 
rá ~re a gyönyörü 'kiáJlitái9ú .könyv
re s mlntmogy unitá.rlus folyóiraJ!ban 
azt .Ismertetve még nem láltuk; fel
tétlenül .szükségesnek véllUk ri ol
vasóInk és szakembereink f igyeJmét 
felhivni. Mert hiszen Kőrösfői

Krlesch Aladár festette - többek 
• 

között.-- azt a monumeIt:áJLs nagy 
képet, 'mely a vallá" zabadsOg k lhlr
det'séröl való s amely minden' reg! 
unitárius család laká3ába.n: megtalál
ható, Nem a mi feladatWlk, hogy 
mÜvészettört'én.etl szempontból ,Is

mel't.essük a könyvet, ahhoz külön
ben L~ w.akember loUAra volna szUk
ség a amellett idejét-mula. dolog is 
lenne, hiszen ar szakemberek már 
foglalkozba.k. e könyvvel.. Mi csak az 
olvasó szemével mondjuk (!Ol 1'Óla,. 
hogy l, a könyv :maga gyönyörü ki-
1Ulltá.sű: 2. tartalma eg<"szen szak-. -
szertl, nem esek adatait, iha.n'em 81 
jellemzf-eket illetően is és S. hogy 
a köroltképa..nyag magá.ban véve 18 
eseménnyé avatja ennek a. .k.ÖDyv;_ 
nek a felfe<lez f-tt. Ahogy a 'szerzö 
leveea" Krieach A:J.adá.r fest.észetét a 
külföldi 69 a 'belföldi fes!t 1(\4 l.sko
lá.k: vajudéséból 65 újjá.szillet.6st 
hird(t6 felpe:r.adüIWböl 8 ahogy 
Krtesch-nek terrtészelJ fejlödós6t az 

olvas 6e16~t iklbont;la.; (UTa. "lE~ ed 
e. jllllemz.ést hasz,náJb&tjuk: 'I'Ile8tet1. 
Kriosc.h 61CUmek tárgyaié "EI V1ar.ont 
a. mesterét szcNl\ö és hoZZá. hQ ma
radt tanftvA.ny egyi..lttéT7.ö, Jneleg 
vonza.lmé.ról beszél, azt a "mllke:.l_ 
vel0" olvasó aem olvashal' .. ja megha.. 
l'oLtaág nélkül 

EITŐl a ~ és ,]dállftás., 
ban egykén~ kitünö könyvt'Öl csupán 
Qllnylt lmí : bün lenne. Azért. még 
vissza fogunk rá térnl. A könyYre 
is, de Köröstöi-K:r1esc.h_n is, _ ll\ég 
pedig magának az illusztris SZCnÖ_ 

nek a tollával 19, aki. igéretet 'lett 
• hogy Krteschl'Öí cikket ir lapunk 

számAl'Sr:. Nagy vá.rakozéssal nézünk 
elébe. 

~z. I. S. 
Baksa Já.nos: A bűn álarc nél. 

kJ. Korda. RIt. főbizománya, Bp. 
1944. 366. oldal. A bimt szeretik, 
vagy - mondjuk - szerették ékes 

ruhákba ölt.ö2t.etni tel, vonZÓv,á! ten
nl, mentegetni, romantikAt "csinál. 
nl" belőle. Ez a könyv lerá!:tja a 
bünről a leplet s megmut'atja _ jól 

megvál asztott cime szerint - a bünt 
J! larc nélkül. Nem kriminológiai ta,... 

nulmány, hanem elmélkedések, leírá
sok. adatok és rajzok a bün okü!ön· 
bözö nemelröl. Még pedig nem az el· 

vont , erkölCSi, vagy épen metafiz,j· 
kal bünről olvashatunk benne, ha· 
nem a mJndermapi életben fellel· 
hető bQnökTöL Három fejezetre osz
uk az érdek.esen megirotlt könyv, 
el&zőr a bünözésről beszél, azután 
a. bünüldözOOröl, végül a bünelözés
r:tSL Közben a legérdekesebb adato
kat és cscteket sorolja fel hazaJ é6 
külföldi lI'endÖl' és deteklt.fv ltestille1ek 
mühelytltka.lból, törte.neJm.l személyek 
esetel.ből s lb. A könyvet h'dernes el· 
olvasni, men érdekESSége mellett 
nevelő, sőt va1.lá.sosa.ll nevelő hatáS
sal van az olvasóra, 

P. Szentmártoni Kálmán: Berd6 
l\16zsa, (Történelmi arckép.) Kü' 
lönlenyrunat a Keresztény Magvető-
böJ. Koloz.svár, 194.4. . 

Az umt.é.rius törté.neUráa valanu
kor vezet<S szerepet já.tszott Erdély 
lroda.tm.i berkeiben. Jakab Elek, Si
m6n Domokoa, K <S vAr! Ljiszló, ara
nyosrikoel Székely Sándor, (9 ha 
már a rogebbleknél tartunk) Uzoni 
Fosztó IatvAn, Kénosi; TöZ-'Jér Jé1?ftB, 

8 e nagy Q(!rVek mellett eg 'sz sereg 
m.á.&, akinek talán kJ,scbb.,.volt a lLl· 
Nl, de ép olyan alapos 00 szorgal-
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n\&lt nllmkásn. "Olt ft. törtOOeUtú
nak , lntn:. ft többi. A l~ elődök 
munkl\jAt n mal umm:ed6k >kIsebb 
.szorgalommal foJytAt.j&. Nem nUntJltl, 
Dm1 lennének ma ls ikJyáló törtöné-
szednk (hog'y 0$0k egyd. cmlItbünk: 

K clenlen ~ az erdéJ..\1 törtéoe
lem, t6kén1 ft C"'"h\dtör':énot, de 
Rluolld az erdáIyl mO ...... ·1S!cttöl tébet 

terén U a maJ. msgyar tudományban 
.,koronAzatlan klrAJy"), - azoknak 
lL .9z~l\a aumb..'L.n, akik munká.1kat 
ki 13 adják, kevés. Dr. Gál Kclemen 
(3kI pedig inkli.bb nevel66! bölc ' ~ ,z, 
de a XX. m"d legmonumeIt'últ-ebb 
unltá.r1us ~ö~elml munkált mégis 
meg1rta. és jól Irta meg!), BClX'zéfU 
PáJ (8kI azonban hlttaJHört'.! 5 a) 

nálunk, ft Királyhágón 1nnool részen 
Botár István (akinek azonban At
fogó, nagy unltár:lua történelmi mun
kAjá.t. meg ezut!A.sra várjuk!) s a. 
most slmerteter.t tanulmány iroja: 
P . Szentmártoni KálmAn. Dr. Gál 
Kelemen utóbbi években való hnll· 
gatá.sa után SzenbnArtonl a legter
mékenyebb ~ön:éneUr6nk. Szorg'3iIna. 
mellett.. tanuskodik ez a tanulmánya 
ls Berde 1l{~1. Az évekkel ez
elött írt "János Zsigmond"-ja után 
(amely méltánsomkoz:1k II legna
gyobb unit.á.r1us tör..énelml mQvek 
klSzé). lljabban rövidebb tan~ 
nyokkal jelentkezik, de ezekben 18 
lelkii.smere:es adatgytljtést, az oda
taJ felett uralkodni tudó SMken\bert 
jellemz(! áttekintést li' 61nellett sok
szor szép1rókm eml6keztct6 érdekes 
és vonzó lrályt nyujt. 

Berde M6zsn élo~e kell, hogy érde
dekeljen minden unitáriust, hlsum _ 
amellett, hogy egyházunk legna
gyobb jóltevője, - II ~e~rdcltesebb 

pályAt befutott székely unitA.rt\18Ok 

egyike is. Ajánlatos megszerem.l 
még akkol' ls, ha. a. Ke~ Mag
\'"et6ben már olvastuk volna., ,mert 
Igy, egy kö:etben olvn.sha.tÓbb, illet
ve kÖDnyebben )«>zelhetO. A SZC1 ~ 
nek kBszönjtlk ezt II tAnulmá.nytl 8 
üjabb mQvclt vé:rjuk,; 

Sz. I. S. 

R. Rőtli Antal S. J.: Új szem_ 
pontok 3. tilluskutat4sban. Korda 
R. T. kiadása. Bp. 194.4. 124 old. 

Az emberiamer«. elengedheteUen 
tudomány minden lelkész ~ 

rogg~.lentl1amnben etJtöl, kt VolN" 
az, aJdl nem érdekelne 'az 8. lchotö
ség, hogy embertAraa.it fl ,nem utol_ 
&6 lJOriXUl aajM magit tB, II .1égI1.ja.bb 

ló1cktant ku! 9IAfJOk al.apjAn meg1&

merje. Az embaNlkct oeztAIyozn1 mAr 
sokan megkf.9é-rcl't6k. E:zekr61 a ki

serl(telm51 .kapunk tlSl'f..á.n &tholO 
képet e ;)I:önyv sz e. dijét.&. UtAna 8. 

szcrzö m.aga. ls ad gyakorlo.tt Inná
csokat. Hat:alrn8s lrodabnat ls felso
rol :könyve végén, hogy aki komo
lya bba n lS akar foglalkozni eJ:Ul 8. 

kt.."Td'" seJ, übnutat4st kapjon mun

kA.j4hoz. A magunk részér6l élve
zet!':el fOllgat:uk a könyv JapjaJ.t., Mr 
az t!S&tAn szcllemtörtooet:l. bef\Uf
tott.sA.gú, núg a. tuoomAnyos kutat.\'I 
az utóbbI negyed IP-áz9d altll'.t -klfe-

ji!'Z4len ti. lennAc.ét tudom4Dyt I~ 
Jokt.o.n to'rin n.,yujt blatatóbb tg6i G

tokct. Bk azonban Dt\Iunk még nUn_ 

dig vita t.6.rgyn. (Igy, h ogy a ~ 
nek eI"krt -.emrehAnyáat n l'!m tehe
tunk. Blroo:\-wa e:;o; fl Ct"lIemtörtó
rwtl 'betUl«ot.t \ga .az oka, hogy (\ 
bő irodalombt\n sem an.gOI, 8I':m ~ 

rUcal .szel ZQJ'(!. nem hi~k. el
méleletldtel nem fOg\alkoZlk, pedig 
a lélektan mO\--elől .között ft70k .most 
vezetó BZeNpet jétmpnak. Ez ft 

könyv .különbén esak az r . ré 2. ~r
deklOdésgel vArjuk a n. lj ,t. 

87.. I. S. 

Protestáns Diákmenza 
Húsz (W-Vel ezelőtt, 1924 AprW8 

27-én, a trianoni :lftlgyarotmág nagy 
nyomorúságának -idojén, az orsvrtg 
fövA.rosá.ban. <központi helyen, a Re
fonnAtus 'l'heológta.l. Akadémia. épO.

le:"ében nyUt meg ünnepélyes !keretek 
között a ProtesUM D!ákmenU• At; 

Isten által rendelt könyörlllO szere.. 
tct:szolgá.ktl: egyik legsrebb fOl"1'Mjal: 

Indult meg ezrei a. f6vA.roebm ta
nul6, föleg vidékről feljöfl!, szegény
sorsú, rendkIvill1 anyagi w megél
htt.és! nehézséggel kUzdO, protc-táns 
egyetemi é!I f61sko1a.1 1tjúsá.gnak 
kedvezményes ebéddel való ellé.tá.sá.
ra. Megél!apithatjuk, hogy 8. Menza. 
teljes mél'tékben megfelelt ooUtitQ.

zé"e1nek, Az eltelt húsz év al&1t 
ntlntegy 3400 Jfjú és leány, évenként 
150--160 oJt.a.llga."!'ó ~f 'oesillt ook te
kintetben teljem 1n.gycn, dc minden 
o.lk.alollUll8:l kedvez,ményes, fzlclea 
tápláló ebédben. Sok fJntnlembernek 
(iveken At az volt az egyetlenl na
ponkénU meleg tApWéka. amJt nekik 
a Protestá.ns DhUon.enm nyujtott. A 
kiosztOtt segély II wge - húsz év 
alaU közel 120.000 P, évenként átla
gOS'\Il 6000 P volt. Terrnmzetes II al 

azO"" ~gnek meg1elel6en v;:1lt07Ott& 
ecgélY"''''. lle tOldftbtt ö - zeg. Volt 
olyan év, hogy az 6tJ(ez6 d1tUtOk 
sm.m.a m-eghaladta !I. 800...at, !I. segé
lyezl-s·'I.l fonti.!ott. ö peg j>edig & 

7000 P-t. MM iskolai évben &ug 140 
haJlgató étkezett 3 a ecgély ,H· Pegc 
még1.s ~ 16.000 P V'"Olt. Mindezt 
minden vagyon vagy t6k.a nélktll, 
t1szt4n a Krlsstuab3.n. hÍVö. segltenJ, 
szolgA.lni és ildOznf tudó szmettll. 
er.eje &I ' f:l&t::EIlmit: álOOl" éne el • 

Menza vueWsfge. 
A Pl"Otootáns DlAkmenM hü.sz

éves tcnnAUAsa. é:s miiköd&;e Világo_ 

san rAmut:a.t Isten csodálatos oeko
n6m!Ajd.ra, mely szerint nemcsak 
azt .ti. munk:aiW'zö~ láttatja. meg övéi
vel. amel.3'al az O dics'iifgére mun
kAlkodnlGk .kell, hanem erőt és ~e
gyeimet b ad a Jdjelölt munka. ,""ég
%" !re. J6tetsuooe szerint úgy áldja. 

meg a munká.t, hogy kiválaszt egyet 
kütönösen .ti. numk.á:OOk közül s Igy 
SZÓl hozzA: ReM bl.zom ezt a szeN
gAlatot, oa kezedbe teszem, mint drA
ga örökséget, kJvAltságoo ajándékot 
s a sz.Ivedbe írom, mint Jé.tha18t1an 

égi üzeDetet. Ez legyen ht1séged. pr6-
bdja., mlndcrma.pl imádságod tmgya\ 

• 
ez ta[l'..sa. &Ten felelt' oégedet, ez 
hordozza .erödeb és képességCdet, ez 
legyen iküZdelmes életed megszépf
tOje. Mmdoztisltl méltó gyilmölcse. 
földi za.rándokut6d krsér6 éook:e. 

Igy tett az 616 Isten 6. Protest:án.9 
D1ák.Iru'nzAval Ja hu.sz évvel ezeIótA 
S az eltelt húsz év alatt. Egy pllla_ 
nat,ra sem szant meg gondo.skodnt 6. 

hQaéges munlclsookról .s a neme ,g4vil 
adakozók nagy soksságárol. De as 
O kWooös 1reg)-elmé() a77al mutatta 
meg. hogy RaL'G$,::" Lds~ !6Usl;te
lotü asszony;:. á.UJtotte a Menza élé
n) {lgyveZ:et4 elnöktll, .'Lldl'& méltAn 
elmondhatjuk, hogy ,Jceme:t61 tog\--a 
mlJld a mal ll3p1g Slil~ hordultóA 

BnMk minden lIgyét s mindenre Jd
terjedO hOSége elOreltUó bÖI~ 
9 ~taUpn gomk.ofikooAsa lehe
tövé tebte két évtizeden át, hogy a 
ProtcstAns Dh\kmenza il. legnehezebb 
.td6kbCD Ja .zaVU""t$JanuJ tol}-te.thasIJa 

9 



míloködél ét. bet61UIt':\1!1)() hlv6A48A.t 
p l'OtO$!t\n8 JtjOBAguuk IlrArnJ ~Vl\.l'a. 

Ndd köszö»heUilk, hogy o. \ldllön.bö
z6 tceUUd-1Ok: 68 intWlIÓlly(lk. k&U:I 
IÖbbQI.l n)lulHZNeeen t4.nlog.n.lJAk o. 
MonzAt II ~k ~1~8Óg'Ó1'e1 87Ap 
SzlwlUlW knphn.t.nA.k dlA.kjn.1nk Jn
gyen eb6det. Sagrtell.l lkósz &cro!et.o 
IdUöootjDn kn.rAcaonykor, (I. lI7.erctct 
ilnnepén ragyog !a1 Uj\bAglu\k oIölti 
mJ.dOn n kaNG90IIlyl tulap Jétrchozá

sli.v.al &I állandó .növolÓ8ÓVol lehat"
Vő tl'o$?l, ~\ogy fi kl08Z!.ott .nJMdékok 
00 ~góIyok ts omlOkcztooOOk IBtcn 
legnagyobb njAndéká.rn é6 II\cg'\'lI.11ó 
saorctctóro nlJndn:r.ok<lt, 1\.kI.k 8ZÜ

lel.ktöl 1dvol, vn.gy O:tJ1OU nólkül 

kÓl1ytelenok ülUlepolnl. 

l'taVMZ LAszlóné mcllot.t ott Vl\Jll 
nM fi hlÍsz óv hü&ógas lllUlI.kt\&lJ: (\.l/l 

Ald<lll Qml&.ü gr6f RMa,Y Ol,'doo.u
IlŐ, c.snmOl\l híla.z éven t\l 1Q Mtmw 

elntliko, nklnek ~p tJAztOOgót Pl'Ó· 

nay Joze1'lnil. báróuö vOlt a.z.1VQ9 {Id.

viUlnlnl, azután JÓ'ZWl MJ.k1ósné ó9 
Rufiny SáJ:ldo~ alolnökök, NJ.may 
Lenko ollen6r, n6hal Hrunll.r rat.ván 
Igazgató (1933), A1breclltl Föronc 
ilgy6sz, előbb IhAr Józoofu6, majd 
Ujj J 6zsetn6 p6n~ár06 s l\.k.lnQk jó 
$Úv6t m1ndon Mc.nzr.n 6tk0.z4 haJl
ga\ó boldogan 16pnsz:ruja: ErdéJyi 
ZsUZSMno. dlo.lwntR74-tMtVt'!I', mint 
lu\zV'CZCt6nö. Szord..()tlel 68 aOlkcse
déesol vrurznek reszt fL MOllZA ·nulD
kr.,Játmn az lntóz6blzottsAg ~I(lgjal: 
BcnCdek Zsoltn6, Bilkei Pap Ist.v"án
n6, Csalótzky li:t\t'OIyn.ó, CsIky GlI.
bor. Finkey FcrcnCJ\6, K;:,n\ó.ll,}~ LeL
joonó, Kováts J .. lstvr.u\ MUl'l'lk&y 
Gyula, Ortd\ Amoo'usn6, Pot.>l'1 NlLnó, 
Sl\.11kAny JonÖnÓ. Sob~:~\ Jo.uö, 
Szl\8zy Mr..nú, Sza.bó Inu·ón6. 

Ht\.IlI$ 6ZivvOl ell'lJ6k~Unk mog ·a 
no.n~lvü nd(lkozó,k:ról W. lilveute 
megujuJ6 80g(llyCltct ndto.k ~\\i.s:z ~v 
aJn.t t: n val1A.s- 68 tkö.zoklfLtlt.sUgyl 
m1nbzt6rlmll\ fL bcltlgymllllW:örlum, 
a volt .n6pjól6U nll.n1szto6rlunl:, Bu
dnp08l ~övd.roe, ll. Mogya.r 
Nouu:ott Bank 8 II Tal!al~tá._ 
rak 68 &nkok EgyesUl(I:~ HlI)Ód,. 

pónz-megt6r1tllecltc~ vA.lloJtuk 'Il. Ilnll_ 
gn.t6k '''''\mAm: BUdnhegyvlMkl 
Rtl!. Egyhtb, Dc4k.-Ulri LuUler szö
\'otaég, DuntuMI16k1 Ret. PU8pö,kI. 
lUvnw, E gytrtIYnl Luth~ Szövet_ 
&6g, lWVW ... ·ÓIi R6I'. Egyhll~ >.tia
kolcl KAlv1n Szövatq. pt>et. vA.z'lnOo
~ EvMg. liGegy40tClk Oraz. Sr.ö
Ye\..8l.'ge, P.ro\ee'ti.nI$ ~lOI}QJ. l!liYhlla, 

10 

Re!. Lelkósz"ok Szövct:stgo. Unllárh," 
Jtgyház. Közel au\zro. toh(l(;ö OJ'. udo
ml\n,yplmt ikUJdö tcsl Olet"-'k IJZ/UIIU. lJ 

o..:r. egyM ada.koWlW (oIm van .n6-
hány s;o;f!zon Az u tóbblok között 
vannak olynnok. akik 6v6km\ M 
rmldsroroscn, vngy éppen ikC7.dcttöl 
!ogv", tAmogatjAk ItjllsAgunlknq. Mi'\
.!!ok tonnészetbcnl adonll\.llyokOl\l 1Id

tak, mtnt ti. Futur(\. RT. Imn\llyi 
BóJa vezérigazgató ú tjd.n. 

Ho. azt M .rdez:zUk, .n\j tÖl'tCllt! (\ 
Protortti.nS DláJulle nw. 6J.otébcn L\.7. 

eltclt hUsz 6v 'alatt, röviden Igy !t)

lolhettink: egy d..'IJ'nb ()I'8U\g'ó.ptt6s. 
jöVendöCor:rnáJlIs 00 nenl7..oliIlevo1oo. 
Ncbóz ldölcben segil1ségé.ro SIetott 6 
Monre o. pro1ootAns J.fjÚsflgna.k, hogy 
folyt1l.U1.fII!I3a ős elvégezhQ.9.9i) wllIl
mánynlt. It.jú&\gunkOn mU)l·Cfi:.t.,t'Ül 

vt\LlJn.lto. fi szol.g'álnt IlltIJMjá:b ogy. 
Ju\zunJt 601 nQll\zot{Jnk jaovli.\'a. }.{Olt 
nemcsak ikn.l'lIi1\Üv jcllogil. SU)\g.(i.lato~ 
végzett. Az egyUttes étke-de mAr 
önnmgAbnn vbve nomC&lk tlzlknJ, 

ha.uem mIJl!..1.0nkO.l· blzony03 ",Ml,&. 
ml, QrkölC/J1 61'! lelki ,kÖU}8S6get 18 j&o 
lent. A 'PI"O\OOdl18 D16kmCllUl. mllg. 
lOl'$' ~tt. tll:!Zt!lua lnl'tl Ifjü lfR,{vek <nyU_ 
t.n..t \1Iog (\. tOStv(1I11 68 'bamU lelkek 
olt'St~. 1<Ö7& lobtl II gond 00 Igy ikötly_ 
nyebbé vAlt nnunk hol'do:rA.Nl, köz& 
latt 1\ rem6ny96g, t\ jólrodv II a. 
mlln.k(l. 68 Igy A1dQtt.abb 68 'boldo
gnbb lolt \o.z trjü 61ct. Legt6képpen 
pCdlg ti lolkok lII~y6n klgyult l\. hit 
t6nylt'S llugá.m II az 6~OZÖk 8et'Oge 
od.n\)orult AIlnnlk l\. sz.I.no cl6, Akt 
most ~ ,m.1ndcnkor egyedUJ okéLttlt 
éti ad olodelt .n.z O bennc blZ6loWt, 

A tC'3l.l ~ lI.plál6k Igy vezet ol t\ L6lek. 
n,JfIIld61mh'l\., mert Isten, n ml gond
vlaelö Atylink Rzert táplál benntln~ 
kot tcstlleg. hogy olknillU'lltalt le
Slotlnk fl. lelki c6lok ll'ZOJg<\1o.14.rn.. 
EWlt ll~lIjilk nz örökkévaló ra
tennc.lt há.lfl:l:Q\t szivvel mindtLzt, atl\lt 
hÚllZ 6v nJatl }.{ollZ!\.l1klmJ. 1'1 <.'IZAn 

kCll'OSztUl JtjúsAguDlkkal c.seJ.ekedelt. 

Dl'. Osekey Sándor. 

• Szamosi Soós Vilmos 
Zsinóros, barnn művész .. meUé

nyében mindnyájunk szá.nu.\rn. illed
ves ismeros. Gyn.krnn <koresi fcl 
egyhtízközségü.nk Jelkés'Li allvnt,a
lát s egyJlázközségiink dr!\nti. sze
rcletéröl tal\uskoonak nzo.k 1\ mü
vek, melyeket sZÚmun:k'rn alkotott. 
Szobirász.müvész, ipannüvész és !tn
n!\r. Kolozsvmon szil1el.etlt 1885-
ben. ElSő mestere a Mátyás ki
rály l-oVf\SSZ-obr6.t ~\'1 :1roló J"lulrusz 
JlillO,q volt. 1903-tól öt évcn. fl.!. az 
Ipn.rmíivészeti. Jsko.'l.n. növOlld{lD{e 
volt. .Azutlán a Ké.pzőmíivoowti Fő
iskola lha\1gatója. Ez időben, n'égy 
é.ven ~e.roszUll R lUlnni & 111, nö
vendéke. 

Először· 1910~ben állit ja kj tnfi
vat s ettöl kezdvo esaknam vnla
mennyi tó.rlaton ott láthatjuk szobrai" moly"" fln'Om.ságr61 60 rag;,. 
nyes 'le1küJ.et:r61. trulUskodnak . 06-
e'.rejfi., tCl'mMreny szobrász. Főleg 
o. bronzot szereti s csnkllQm ".nIa.
roannyi szobrát bl-oru;bn öl\töllo. 
J 6mn fttikl6s ptfspök úrról kl!tu:ült 
bronmr.obréval, mcly ti. NrunzoU 
Smlon JdólUt.Asán szcropolt 1931-
ben, nagy ezllBt 6r.mat nyert. _ 
Ugynncsnk dfjat nyerl1920-oon o. 
K~pz6n1a\~ Ta\1'SlIlobll\k, II 
M([csanlokban kiluUbott ld. Dulci 

Gábor bá.róról készilett bronzport· 
rojá.vu.1. Ezek unitárius vonatko
zúsú nJkol.úsai, melyeken ltivill 
még SZÚJlIOS alkot..í:sával alyerl dl
jnt. VtUasztott Mgja. az Ol'SZágos 
lUngyfl.l' Kópzömüvószck Eil'estI
Icténck rendes t.agja és "alapit6-
tngja ·n Nemzeti SzalonIlak. 
LnpUl~Ulk lelkes munkatársa. 

Szruntll.llan raj1.ot (k6sz.ítebt ti. lla:p 
szánu\rn. Egyhflzunkna.k Jclkes 
ulgja, iTItit mrrtlArius VOJl.abkozású 
rniívcin 1dvii1 nz is bizonyit, 
hogy [já.t lelkésznek. 11evelteti. 
Egyike jó magynr, unitárius .mílvé
szo.i:nlmok, kinek 6lotéro és mun
kflsságlLNl. fi nu egy Istenilnk W. 
sl:gos áldáSát kérj Uk. 

K. Q. 

Az ud6kh·oté..."5cl kapcsolatban 
boorkezott fcll~bez&rok cllnt6ú! l ~ 
lyronlltbnn "{Ul. Az C.gyht\zkÖ' ..... 
ndóklvelt'S bJzotJId.o\gn döntWt pedig 
nil érdekeltek ndomt\&un tOg1UIC 
ndnl. 

1~t.entJsz l cletet hu1.ottllnk bt ll' 
hh'eluk r 6s:tA'ire julius hó 16-An a 
XI. ,Jrertllolbc.u 16v6 Torock6-t6l' l. 
8& f\.lntU ret01111A.tu3 te.mplombe." 
déli 12 Órnkor . A M.oIgá.Jatot 13,.xII'" 
l\llhtY' SAndor VCZ<lt6-oloJ,k6sz végE ~ 
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A Kő..qö\"l'~ k&t t'l44nkfi."\it, 
l\<)gy fll. U4g")'lSAm"- ~ kiUöll&oca\ bc>In-
1~.4\tll~h\Mó1t á1~1 riI,u.,)rultak ~~ 
1'llArA, - 1~ki11ÖZJlO!ő ruhanem\t-
1;;0. A NÓ»Zlih'\..>t<!lé,g d'n.\61~ (V .. 1":0-
lu\ry--u. t ,) eijuttáfUl ~~,,-eskO;1JenGk, 

1i'~lön<Mk'<'-"",", pOOig 9yOl'$ ~glt~. 

!fH 1..'iJf' e.q'll tvd~ ~ l>eteg d~wtly • 
lf1$hJotrilttJ.· rS8<é'E, " ... el: 1\'6t1tM~ 
ma.mdd.$d1lclz IE>JUtk.ft)(Z .s~1tk.stg'-' 

1)(1-" egy ,.,..g".oM.N ~ o11Só"~tft'C. 
Romé h-e, ltGg)' ti J..~I"ÓS n~m llN\X',td 
t(!lj~,->.!i.c:n(ll, Isten á.ldA~ ktrjű.k 

mAr clQro ls a nculOS szivu \lJ,daJto.-

""' .... 

5Mbo"'" ~et0'
t'lté;: .N ~y 

~ .,,~t\kfk\ 

'li e 8oig~1I 
('.olhal~roZ1 dhlKo 

",Um NJ~ 
ml :amU'SCS'-"
Géza mlnl$:>;ter\ t<\ 
l(lgtd~1)b na clj 

lldlk6t, A. tial310k 
s;rertle~lcl ~l'Ul:.\l 

ViI& V:u,lalb tbcrlnó NÖ$ZÖ-
\'~'~ll\k tolltkAl'3~ OOmb3Ml'u,:mt
ta.k ):wMa 30 p<'~ e:dóm6.1\Y'~)~t. 

Dl", t .... -b"dó Glnl ol"égésZ 3t)~á:uk
Na mÁt' egy Ild\;\, évto.A,' l\l\1la
tt)tt (:('1 i.gQt\ $t"\'I) ,,'(\ményokW. a 
h on(\lg ia.lilskórt Ik\tlt&l1 ..fOrM, 
N~lIn.'!g o ... , \-oo.\'lUflt a. 
l\fn:. kolozsvÁr.! hajnak t!room~ 
IlY'!h'Öl I.i. ?\oot .j\ QJk\s" ~ .k'&ok
(~\t.á:lügyl mlnJ..o;lter elő '\.'Tj~Ó@.,\I.'C 

a. h.\lMnányZÖ ÚT i.~~ .. dott. 
h~ fl, koIO$$\';.\I'1 t'cl'C.n<: József lu .. 

dOlllál\ycgy«.<cm..n\, a bölt$!..~t:-, 

n)"dv-, M h\lr( ..... l(1. ' \h"'1'~~1\}1 ~ .. 
kii~I\kŐ'l"I '<l'rtffi12ot hlll'\,"',,* l\'''I'If,~ 
hIllA 'kort ~~"1'A't\ · <'ln,,~,Y~l<.. ~''''" 
,,&t~k: ~t ~ ~1~ .. h'~~r" th 
r .... \..uld G~'\ll. I\fIM ~'('tt'1\11 ~'lh' . 
1l<liS 1't't'ldkh1,HI t«n:\t t.llw,,~ (' , . 

~U:a'llll'!~ kt"<'\'>'(S>'Á"<I\<,?; ~;>,(I1'('ll't 11'1 
S''l\.t.\lh\lul'l'k.. 

V" .... ' .. "!lzl'" ~'ol'l J'i.'IC3l;\íüt~t. 
a:~l\kfl.flItlk i\ KOm14I1,p~ nt., ~ m , 
lill', ~1'1)Ii\H!I:t('I~l\ b 1t,):>.l,,'ke.lt\..<;\Ii\yl 
\l\b~zh'r OlÓ',I'!t'J,"-"-..:<6.Wl~ a \M}Jcln, 
f(!IÍ.\\g'yl'!ltll dmt>t ~d,)\t\1~'<la.t~ A. 
1\\6.(8.$ idli.lot<!lÖlih('a; ~)"~ ~ 
l'G~dtet .gt'é.luJAlunk, 

~",~f"h i l~ltfY' Slllldt,lT ~ZQ~ 
V<'lkeztH cllC11ör at.yfmkfla l .. ut<w,a_ 
\ áron, hlv&.t4ea tdJ('Slt0st' ),:ö:lllX'1~ 

oombaU.uw.dáa kijvctk~' élwo 1'1-
hutl3-'t. 'l\'ml'!l~ .jJ)\lhu$ hó 4 n \'",Il 
t\ lllh:'IJQng'dl'dl t~m(\'öI~n . A. ml ~ 
ht~1.(lnk ad,j.m az I'U1UI\)' uak \lI)(lU

d<'4 1>"hIlUOOt .. SZpI'I\OI'\rod<) ~orM.l('.\

uruc \>\rMoZtaUtlL Emlekél $ZCl'Od.lal. 
m~rl!!a(lk. 

Ol'órbM jÚltlUS 25--én déluU.ll " 
órakor (Al'ót.l i.s;oott.~ul.ctl}t A.re

tonnltl,lS lem~)}o;l\ban E('f"cJ,.i Gábor 
gzókMfÖ\"á.rost valh\.St.G.nUÓ klil"ós& 
A GyŐJ't nomregt'Jl ,sl\jlo:a boml)a.tá

madá.s cllcnéroe ú<; - htvtillk "agy
ró,ue ug)"arus \időkre köllorutt
túvclnk 4,"C.I\ 82lép .szruuhan 8".rÜV<'k 
össze. 'Ön~<:oorAt ,,~l 1<4 f&ft é..~ lS 
nl". M urvaC!Onu. kcnyclm és bort 
l\é~si r\-"án gyó~'sz;::ro.-;'z-öI"" 
nagy af:yánkl1a adom~"ó:tta, Az le
tcn:lsztel~ utAn .... hível llk v.a1run~y. 
n~loo. együtt maradtak:l. rcl'<lnnáJ \ 11I 
kultlimUban s még hoo;za&'\l\ eibe-
__ ~tlOl< eg)'l~l. Oyórl ~t'VA.
l\l'\lnk \clkce }ú\'clt d.r, JcMsfj)<)l'if3 
ls\ énoé ss. N émeth t11\\3. gondnok 
ltHal.ldó lá.'og'l\.tt.sal\'a,l buWUJ,.'\. Q.& 

;;" 'etarolm'é., ldnek lu\z3. állandÓQn 
~; \"9. \'an lU unt't.Jiua ~t,)'O.f\ak l+

~ 8 :.00\1'08 \'cndépzere:ct. Igen 
8Ol.t8zor n,y1h*ml 1'n('g, 

~iveinkről hiveinknek 

1)r, AbT\unl:\I~'ay ZQU'án rend
brl.anAc.s08 an:ll rendör (ota'i.1ce.1ISs1 
I~ple:.ték elő, Szero'('~ .t. cl gra' ulé,IUllk. 

St.~a Homokos lll, kir, post,ú{:í
fOl\lgyCI(V, po.sWorgalllll (p7.gt\tÓI. 
elm és jellc.ggal. l'\1hoUtltk ~L S%cro
tettel KT6t\11Alunkl 

Dr, bölöni M:ikó Tibor mlnls.z
t<!r!. U'k,\I' {\,(la ~s m'jc h~ll~nt",gi 

1\1~3' K&"GJln M ite 8<ágAból {hl gy .. '1'

mo.*. wmetctl. Mint .... rt(!llij\t\ink.~ 
üloutHö:.t-uRg)'Q,pja dl', IH/o" f'Cl"<lllC 
(JJ,\a1l\ Itlu\r. cgyMz\lnk lb, rOgulld
noka u lAn - .Q. P Ct'\}l\() ll('vtlt togja. 
"lMIn!. A nalal 114.~tW.k. 15&e1'a.-: 
te'tel iTUl\lIAlunk " valmllennylUk 
cl<!lórc fl< ml egy I,glollllnk ~ 
Ak16.It..'lt kCrJUk. 

11elrglo\Wph\s. éltaUankod'ó hf
vő állílot a lllt.:'&, II elR4..qt Ls'cn!k!:z
~\!.let utAn! Na, (\ ll.sztclclcs úrtól 
11€.t :U1 m.:o.g ts h a1hl.lt az (\II\bCr'! -

11\~ll.~' l;l I~-cI<lIl' t. 

_ CIIak n(':nt wt" \)CU,,&, la.láll ", 

_ kérd~\1 l~lVG\'ÓCll a Iclké&rA 
_ H\lgy nem ,,~lall\"\'l bct~g'l ))o 

m~g mil.ycn b~ \"OI'nm. :Majd 
mcg'ht\lta.uI lj lJöac Go tllJztelo~()lJ \11' 

(clán fill nézo:.t. 
_ Eljuye. I!jlI$C, _ MÓvAlto. a. ( e

jét 'ft leUOOsz rüz~ v(lCI\. - ~.t;\u 

momlJ:\ csa.k, 1)1~ ~t\'g \"01t \ llQg)' 
OI'V\lll la J:lrt II h MOlp 1 

_ Já!''!. bizony! N\Jal\ lA Cil'~~'r, 

_ Azl:.\u h;\.1 , mOlldj--. kedves 
Qt)':\Il1f1a, _ It&xleáŐSkJdIUt. t«vább 
II Ic\.kéU. _ Mgy kl!.tilV. il hM.ó.\Nl 
o.z 01'\'1.},$. C8'1kugy, l l\l!.rl QI'Cl\. jal1. It 

bI'!ll~'l'!' 

_ Num a , U!.:.\Jl' Illdölhlnk, .ami· 
kol' Illál' nagyoll ~ \'o llcult. 

_ ~a. 1 A.~ jI\. k~1 .3f5 lllyAn\(\3,. 'gu 

~ \'aa~k &\11I\!t)k\1 1\ 'aa6, do ~1l('.8' II 

l:\volb.\ ~ It\,\ok, ti t utr;Y.Ul 1Il01Wjt\ 
ll\llg \,gaz IcU(h'i". IHulltan 4ttd\.ul1 
\ 'ob",_ hogy Ileteg oij.~ ('alt kl.'dv<!fl 
l\lyAmtlR, hl\e~ III\g) Et \1'AI'Oe', u>'m 
Jul IUl ember fili.., ut\!' hl\'utl \.vl
lI l\, e?olvOll"u m egl ogf\Ul\n~ \'olnl,\, 
higyj\!. mqr, 

~ a. .:;tóv!\\'d$ nom l'C:lt(l1\ tik

Unt, ~1, dc ~aa löl' élll't.. Aká!"

mtll"Cn l'é,gl ls \egy!!" a&\lr.oon, 11\;' 
fa igaz. J!Ot IdÖ8Z(»1.l , A budalli\Slt 
1~lk<.\s'Zck ls mlmh',n t.:'1Ol' lh('tl\ ~tt~'n 

mcglA ogatjl\k hr\'éllro~ lu I-l'lcg.~

glIkröl N'l680ln<'k,. Csoak .att'" Und
JI11\k., 111»')' a iCi'lt'lhbl 'enliel -I'('u· 
d('ms k(S\'O k('zl~IJCII , ~met.rct ti ko, 

10M\";\I'1 tőhal6t..ag n:,lldoU öl.. Il It,,-
1\á1'y-ulo..'\l klk~ INdAba fök~l'f'n 
• fOváf\''iI).,,\ll lakó .l\f\'ok lal:("lwa!<. 
mIg a. D\ma-'I'i.Ut\ kö~ 1u (1jO!Ul,11\ 

II lakulI l')\1Ilo:'.4·1 .... ,;l ki.1.zI :!SZón' anl'(t.gy· 

1\I\zRÖ7~ lolkh&l \t'odAjAbil, am"ly 
a M~'t.Ióh4t'Ál1ln 1..'\lálhal6, 

lI1ii.\ II cllU,lradt. istcutiSai~lc · 

t~íllk helyett la 1810g.~uk 

~átU 

úte"tinJeW,é"tut 

II 
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Dr. dU. KO'!"'. O"Öl'87 a dllnatjs:temenU ec:f Isten'iut.leti sorrend aguu' h6napban" 
ht\Z.kÖf felügyelő gon4nok.o kbebb mOté.en r 7 ~t ke
resztill B n\oá.r _ Istennek héJa - lljra jobban van. Á. 

• • 

körl köqyOlá1 ,szerclo:ét'61 68 b1%tO&-
to:.ta betoegs6t;e nliaLt td volmnr8dt g'ODdnokAt. tI. 

En-ed Miki6&. dr. Egyed JáDO.s ( bo vármegyei 
It'g'yző, debreceni ccybáz.kö' égQnk gopdQOIr:e nAt, a 
c1e,btece:DJ egyet.eme.o qum J.o.ude fakozettal a :oa.pokban 
a.y~.tAk az orvostudonu\.uyok doktori.Vl1.. As ÖeI. nem

~ fia!41 aarJAt ezeretett.eI k6szl1oD1JG.k. 

.b 1945. lM Unitárius Naptár szerkesztését a 
I)d\id Ferenc Egyle: ,~ánya Iljra PerfIftCz J6-
t et mlsszl61 lelkész teoi. m. tanATta blzta.. A Naptár 
az; &w f6ta"""..1 wésre lesz k"sym )Ilndm e1&re kért. 
vagy bekilldö:t kézira!ot. jótaD.ic30t, gt<Dt\o!a.~o!. ké
rünk legkésőbb Jtl11.us h6 20-Ig, 87.:0)(0- "4 dmére; 

Debl'ec«:", Ha(,"an-u. U. bekWdeo1.. 
Sdg Ján06 IV. éves teologiai baUgató, mint 

F o. ene:: JÓDiet debrecen! lelkész mellé b e:n! tott D~ 
a. Ie!késr.. Debrecenben éli Filr gyarmaton teljesít 
bU.Z.gÓ s:roIgál3.:or. , 

I\ocsordon a katona.i szolgálatra tartalékos ~! 
bori letkészként beVonult Simd Atw& ~, rt BzékeJv 
Gergely 8. teik''y hely.t ' :(!!. 

Beoer..e Mártoo lelkészkép :d tó vizsgát tett lel
k ' It F6tl.sztdmd4 PGaPÖk (ir jú.LI.ua hó l-tOl a buda
Pt'tiU MiS i 'ó ahhoz h. lelk! ' ·é és a d!maUszekiin 

wnuyegyh!izkö. 'gbez tartozó d'mppatpjl leAny. 
l'gyhá~k:o;' ég a.. lelld-zéve Derre lI1. 'OJ mo.,,,,ke .. t,,&
bell ceretettd üdyözöijQk. 

SutIga Ferenc lelki. " aki közel két ..... 6vig látta 
el s. dunapa.f.nJ1 t..E 'olg1U6 L lelk" il Hrtet. JUD. l8-á.n 
b!.iC"Ürott ~ gyW.ekeute t.ag;)alt61. 

A debn"('A':Oi unitárius szón'áoyeuhád.:ömégL u 
b a boi,tAj&. tar:006 mhkold az.6rvf.nyban a J.egu<"óbbi 
bomMMmyH .... knak bila Istemrek uau vott UDitarius 

üdornta, b1r hivein" k6nJ1 'többen Je" !!t6s anyag1 
k:á.r:. ..,.envedt.ek. Dc:h, .. id Istvánné fUz--gya.t hatl ana a: 
debrecen1 bomNkAMstltak 1avA.ra 10 peog6t, UgY&Il

Ule 8. céba BJc:t.skot.ita >\UMly ckbrecen1 pot sbi'.er 
" ns SO JPng6t adomAn),·ol.Ott.. 

A Duna·Th:"menti Egl'Mzkör 19«' jún. 29-
&1 HMmez6vt .... rbelyeu .-artotts. meg im rend-- köz... 
~ rnel)'ell a. neMz k6zleked' I \"iszonyok miatt 
a. s:!tIko..'tF!:lU kel.-epbbe- vetlek If d. A. közn-Q!és tu
dOmA.SUl .ette az espere.1d és egy!b jelcn'.éee);.et, meg_ 
eU u I "',,gb . au«pllva. meg, hogjs a r eh4:z bely2;et elle-

tl~ a.a qyM,k&- 6le:e bWmYOa vonatkt"lrtéeokben rej. 
l&lEr mllht. A n--ge-jtett .á.\asytéeok ......_ ....... aed. 
a ' ,,'" ~~-

' )-"e a ..... V'ft.k.ez6: e; u : dr. CriA:i Cá...,.. : köri 
Jcn"L): Fere.c::. Jeiil et. Jtlld1-....... _~ ... : PelM T __ 
p ' ri $Z "&_....... '--T_ 

roa.: B~ M1rton, k.&r1 jogu ...... '. ltj.. dr. 
EIltn".a .Jen6 bumpe 'I cg); i6d.. A2. e:gjlehkl$r kép\1 • 

*loe u E. R. 'Tari""""n: dr, caikl CM.",-. A körl köz.. 
DC!k . tke':n1._' . ._ . • - :.ar.ou .eU lel ........ GdlftQ. sar--
dc:t ~ leJk'. et; lrd'.oki Ki.s N .. fel CA' ',h' "-d. f •. _-....... ~ q,~' .... 

H O L ".",~ ••• I •.... ",- ...... .... " 'Uli .. 

AJ Templomokban I 
V" Koháry-u .•. 6 d.. e. ~ BarabM LstVin 

R 13 d. e. ' __ """_ 
20 d.. e. 9 Sze:nt-lYbY"Úr 
27 d.. e. 9 Ba.rabú lstvb 

Unltárlu8)4] 5 dó H_ 
OC, HeaU-u. 3. 6 <le. 10 dr. o 71f1 Gibor 

. 13 d.e. 101 Bencze MArton 
20 d.e. 10 dr. C!IUr1 Gibor 

" d e. 10 BerMe .t.U.rtot'i 

B) KOraetekben ; 
Rel. tempL 
XI., DarAnyl K..u. 5. 6 d.e. 12

j
KW 3' C" ........ 

Ret'. tempL 
[I., Torock6-tér l. 20 d •. 129:!<ipB' ..... 

• 
cl Vld6k: 

Dunapau.j 6,20 d,e, 10 Bencze MArtou 

• 
.. d.II·:r " ... 1oUrton 

Fezter 8, dr. Péta tty Gyula 5, PIS.erttY Gyula. 5, W~ 
un. Jór.setné 5, HegedUS SzUérd 4, dr. Kaplay Imréné l, 
Pauspertl KArOlY 4, Péch Ale·u .:u6 3, Biba Mihély 50, 
F e:16 Ferenc:né. 10. ÖZV. K6hA.z.1 Eno',éDé 10 Na-, 
DOWfaZJCY Em6ke 10. Oe i h ": 14.9 pen.g6. 

N6nöueUtg ja.tx1ro: Fáblin zs. Esz:.er 4. Ujvári 
Iémó 2, özV. Schey ErD6Dé l, ZSigmODd L6rinC:D6 ... 
dr, WefS? S1ndor 2. Kapocsy Dli.zdelné 20, dr. Koncz 
La.josné l , dr. J06S1povtch Istvénné 20, Rohonyi Phcs 
ka 6,40, Nanowfaz.ky Ern.6ke 10. dr. Havas' BNa 200, 
Saj6 .An.:&l 4, Engel Györgyné 2. O 2 • u: 276.40 
peug6. 

Le'késri NlIugdijintéut javdra: Vajda András 
6 . .56, Kriegu Ferencné 2, Patakfalvi Sándor 20, Szép 
Jánoe -.80, AJmáasy JéQ09 5, BeDedlkt Marcel. 13.W. 
Otpsen: '7.76 pe:r.gö. 

Janoa Z.rigtn01ld cscs l:éHCsapat Javára: dr. V. 
SO·l'II"ee JA ........ 100 peng6. 

Leánye9t/Zet Ja1>d.ra: Bar".ha pálma. 10 peng0. 
B~i templom ;atldra: Bartha Pálma 20 peng6. 
Lelkú..ri kónyvtdr jaa:áTa: Bar".ha Pálma 20 pengő. 
U I'I-itdri.u.9 Srteait6 jaudTa: Bibe MIMly 84.28 pen. 

g6 és dr. peng6. Os 2., 7 a: l3t.28 -
UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 
Sunt tiJd .. Es khd6bJvatal: Budapest. V .. Kobir7· 
aka t.. Telefon: 311 5'l9. Csekhrimlan,m' 3 ..... 

Pelel4s a.ertr.es:zLó és "iad6: SZEST-IVA11-"YJ SA.JiiDOL 
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