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Az unttari.zJDns a hIt.. és leIki~ 
ismeret;...szabadság vellésa. Dá.vid 
Ferenc eg)" élet minden m'U!lkás JliB,p
jáL. arra 6?rle!l.e, -hogy "'1161. btrony
sAgot tegyen s attól sem riadt vf$.. 
szil, hogy élre alkonyán', ·fáradtiam. és 
betegen a vá.rl>ölfltln 'nyjrkoo '; ~ve1 
között márt1r_heh\lt B Ih"vedjen. 

M%896Z6dhe nem 6. muló pU1etra
tok h1rt.e1en fellán,gx'\l6 tflze,. ihanem 
oltbata.t!Lan lelkd tnz. Ö maga mond
ja. ,,ha ez Istennek lelke mánk-e1l mm
gyarast megs;.man'e , ilelje §ggd új
jászilletménl(, kéts'g nélkül nem jut
mink e.k-éppen 'aZ hitnek minden clk
kelyniek 19u; értelmére ez 1lyen ~
vekedOOekkel, de m16rt l10gy sz hit 
Js'tennek e.já.ndéka., 6 Qggya. az 
mennyit ikinek adn! akar." Meggy6-
zöd.élS6t és lhlt:ét JéZus K.riSZtIUa tan!
WisaMT merítette fl magát a. t.lszta. 

sem. et6""8·km - nem engedte. 
"Nltl('S senk1 Oly .kereszt'OO.y, -
mondja mvid Ferenc - Ikftnek az Is
ten a1lXJi'Y1. 1e1ket ne adna, hogy a 
szentit1igbM meg ne érthetné, micso
dák m:i1k8égese:k ~ Udvf ~géret 

ooak IlL szent1rAst meg De vr e." 
Eg(sz életét a: hit! és lel.kl.1smereti 

í szabedsig tb1zonyftA ,,"'8. és védel
mére szentelte. Hitének , foIrisa. €B 
V1\Jatk07·6jn~ közben fe.g'y'Wr8 a 
szentíráS volt. NAl&' mérsékcltebb 
hngú érs éppen ezért m 'éltWgtelje. 
sebb .vUatJ«r.OO: &bban a. korban ue:u. 
,"olt. De nagyobb }!atABÖ 8ZÓDIO'k sun 
akadt. "Mert mit hss ?'P"1jg;neik véle, -
ir)a ll. Röv:!.d Ma~ - hogy 
mfnket lutheranu<rA(mak, celv,ln1enu
scknleAt, ~ mondanak? 

• 
Blzoo~a ker. 2ityéneknék!ltd. nen.-
nUnk, Istennek 19t1vel kell meggyö
uttetnUnk, J1e111 }dfr,'hlpokkal, nevez,. 
~ fe gyalá:1.latoklOBl." A 
szem.tris ismerete és az abból merl
tetlli tu.t tette öt kora ~b tul.
tl3sú sz6nokAvl 8 Jézus tanR' nlÓl 
meritd;;t meggy6~6('ége mellett való 
~1;1:ef.et,1en kitartása v1vft.a..ld vall-
1áEunk. srAm'á.ra. a.: bad ~ 
tot, e".lILetést é8 m:ej(uecsW4Bt. 

, K. G. 

A cimoLklkm létXJ 1f'éP G magyor
_rOM ",,"drius har<mgJdbot dbnf
RIOl,fa.. K6nl/(lj Gdbor c. pe: 88 roJ..... 

Az unitárlus énekeskönyv re- téves -hledelemben voltak, hogy 
' folmjá"al ka.pcsolat:ban egy né- nekiink nines egyházzenei hagyo
,hány jegyzé!!sel kivánok az, illeté- mányllnk S nekifogta.k ezt: Ina. 
'kesek elé: já.th.tJ.ni. guk megteremteni. Ne értsenek 

Azt mondják zenei hozzá.értök, félre, ezek a. szerzemények lehet_ 
hogy unitárius egyházi. zene nin- nek szépek s igen ~..Q:k_~ is, de 
csen, anert ez 8. legfiatalabb egy- nem. gyülekezeti éneknek valók. 
ház és ezért hagyományai smcse- Nem,_ mert olyan ugrások, mene
nek. Ez az á.llitás Igy nem felel tek vannak :bennük, amelyek kö. 
m,og a val.6ságnak. Ugyanis a. fe- wa éneklésre nem teszik a1kahna_ 
lekezeti korlátokon felül van W- sokká, nyenek majd mindaz Isz
lön magyar ~gyházi zenestUus. ez !ai Márton énekei. Szóló éneklés_ 
pedig úgy sriiletett meg, hogy a re viszont már sokkal alkalma. 
nyugatról hO'tz6nk került daJta- sabbak. 
mokat részint átJbasonitottuk" ré- Ugy tudjuk, hogy énekesköny
szint ezek mjntájára újakat a:1:kot- vijnk átdolgozás alatt van, Kívá. 
hlDk. Az ilyen egyházi énekek ma~ natosnak tartanók épen a :magyar 
gyarsAga. épen a jellegzetesen ma- egyházzenei hagyomány szem. 
gya:r skálába való átültetésben, az pont jából énekeink szigorú meg
abban való megfoga.lmaz.ásban ;rej- rostáJhát, s az illetékesek fi. 
lik. ~nekesltönyvünkben ilyen pL gyeImét teJhivom arra, hogy az 
a: "Vigyázz értem Uristen" stb. ilyen régi magyar korilstilusérde-

Ezeket tehát a ka:tolikus, re- kében, vagy töröljék -az újabb 
formAtUs vagy unitárius magyar . szerzeményeket, vagy 'helyezzék a 
felekezetek nem sajátithatják ki függelékbe. Azon nem kell bán
magllknak épen, mert a magyar k6dnllDk, hogy kevesebb énekünk 
zenekultura. termékei s igy álta- lesz. Régi falusi kántorok kézira· 
lánosa'k. EsT.eri.nt a fenti állitást tos énekeskönyveiben igen sok. 
úgy módositha.tjuk, bogy kifeje- szep magyar éneket találunk, me
zetten unitArius egyházi ;zenei ha- lyek érthetetlenül a mai énekes· 
gyománYJmk nincsen ugyan. de könyvünkben nem szerepelnek. 
egyházi zenénk már kezdetto'1 fog- Ezeket újra bele kell tenni, söt 
va ebből a magyar egyMz:umei lelkiismeretfurdalás nélkül é.tve· 
hagyományból mduI ki, igy bát- hetnnk minden a. református. 
ran mondhatjuk, van egyházi ze.. vagy Ik.a.tolikus énekeskönyvben 
nénk s ez nem unitilrius, hanem meglévQ magyar stilusú korál~. 
magyar. Kodály Zoltán Psalmus Hungan-

Sajnála.tos dolog, hogy az idők cus-á'ban épen ezt a régi ,magyar 
folyamán ez az erőteljes hagyo- egybázz.enei stílust juttatja ~. 
mány elhomAlyosodott. Bizonyos dalra s ezt a lutileránusok feliS
hozzAérlők átdolgozták, "korsze- mene, annak alapdallamát bele
TÜSitet.ték" régi magyar dallamajn- vették énekeskönyviikbe. Ez le
kat. Igy járt János Zsigmond ked- gyen példa. a mi énekeskönyvünk 
velt éneke, meJy énekeskönyvünk- é.tdolgoxásánéJ is. 
ben ft 14. mmot viseli. Utolsó- A szükség miatt kénytelenek 
elötti sorá.V'al már befejeződik a voltak újra énekeskönyvet uya
dallpm S az utolsó sor teljesen fe- matni. Sajnáljuk, hOgy az átdol
lesleges ria,rlésnp~ hangzik, he> gozás olyan lassú-menetű, ' ho~ 
latt régebb! alakJában. az utolsó· még mindíg a régit kellett vál'tO
e16tti sor~ csak D-lg ereszke- utlanul újra kiadni. 
dik le, ' 8 ~en az utolsó sor ~- Szeretnők, ha ez oz Ugy nem 
rnéBZeteS követke;III!ImY és befeJ~ maradna. annyiba, S iUetékesek 
zés, Ez .... ak 'kiragadott példa, szor~ az átdolgoziLst. Re
b.á.ny ilyen régi da!Jam~ rilba~ méljUk, hogy az újabb kiadls már 
tott .. k<A' i1eriUeg' felismer~etet- átdolgozott lesz. 
lenn""? De ez még nem mmden. 
Jöttek de1'lr/Slt6k, akik abban a Kfeeolymosl. 
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MÉGI S KONFIRMÁLUNK 
fliá lla hulluak II bomblik és szakítják m eg II konfinná
eMs elükészü1elekct II légvédelmi riadók. l\-l;iJus 18-án. 
á ldozócsiltörtökön, ismét a gyülekezet szine elé áUnak 
a konfirmácl6s n övendékek. b izonyságot lesznek val
lásllnkban szenet! tudásukról s a gyÜlekezet önálló 
tagjai köze val6 felv é lelüket kérik. 1\lost már csak 
l s ten segitségétöl fii gg mindez, hiszen a növendékek a 
nlag ukét elvégették. Ua l s ten is úgy akarja, áldbzó
csiitörtökön lesz Is tentisztelet s ha lesz, akkor kon
firmandu sok is leszn ek. Csak gyülekezet is legyen! 
Ezért írom ezt a pár sorl, vezércikknck. hogy m indenid 
elolvassa. F.lolvassa és megrontolja.Mcrt a növendékek 
megletlé k a magukHo iIIö most má r, hoA'Y a gyüleke1:et 
is m egt egye a. magáét á ldo%Ocs iitörtökiin. 

Gondolj uk csak végig ezt a konfirmációs ügyet, 
kedves felnőtt unilárius testvéreim. Zst'nge korukban 
lévő ifjak, fiuk és leányok, heteken keresztiii feljöt
tek a n::'oháry-utcában lé vii g'yiilekezeti tennünkbe, 
hogya konfirmáeióra elökésziiljenek. S pedig nem 3 , 
szoms;,;éilban laknak. Talán egy sincs, jobban mondva: 
IIontoS3n egy van. aki villamosozás nélkül eléri ott
honából a Kohá ry-utcá t. Nagyobb részük a széleken 
lakik, villamosoznak egy órát berelé s egyet hazafelé. 
Olyan is akad vagy négy, aki vonattal jár be Gödröt 
nLinden alkalommal. Mégis e ljöttek. Az ö számukra sem 
volt biztosíték , hogy hoss'ui utazásuk alatt. nem víjjog 
fel a sziréna, nem á ll le a villamos, nem ürítik ki öket 
a \'onatból. nem ke rgetik le vadidegen óvóheIyekre, 
vagy, ami rosszabb : nem kell kétségbeesve bolyonga
niok a pesti utcákon , amig valahol berogadják öket a 
tülz,sufolt óvóhelyre. Mégis eljöttek! Ugyanabban II 
világban élnek, mint mi, felnőtt unitiriusok.. Ok sem 
alusznak soksZOr fél éjjeleken at. Ok is szeretik a pi
henést, a \'asárnap reggeli hcverészést az ágyban, a 
,.kikapesoIÓdást" a hét egyetlcn szabad napján. Mégis 
eljöttck és konfinnác ióra állnak. Igaz, hogy nem any
nyian, mint máskor. Alig egy negyede a tavalyi szám
nak áll konfirmációra az idé n. De ebben nem ök a 
hibásak. Legtöbbjük olyan messzi vidőkre távozott is
koiava i , szülőkke l , vagy szüliii parancsra, hogy ODnan 
már igazán nem Járhat be Budapestre. Olyan is akad 
egy-kettö, a ki óvatosságból maradt távol. vagy szülei 
parancsára nem vállalta e nehéz idökben a veszedelmes 
uta~galás t. Anná l nagyobb dicsősége annak a töredék
nek, ennek a kö~el hu sz ifjÍInak, hogy kitartottak. 

S most nizzUk az é rem másik oldalit. Vannak fel
nöUek, akik ne m látogatják ujabba n a templomokat. 
Azt mondjá k: nehéz időkd élünk, Azt mondják: az 
egész heti sok Izgalom utá n szüksegiik van a vasárnapi 
pihencsre otthon. Ad mondjá k: veszedelmes mostaDsá~ 
a~ utazgatás, mert akármclyik pillanatban fel vijjog
batnak II sziré nák. I\thldez igaz. Csakhogy a konfir
mandus !fjak számára is igaz! S ök mégis eljöttek II 
eljönnek á ldowcsütörtökö n is. Kérdezd meg magad
tól , két.szemkÖ~t önmagaddal, kedves felnott tes tvé
rem: ha a ta pasda!a tlan ifjak, a gyenge virágpalánta 
leánykák li a~ alig serdülö flúk el tudtak jönni annyi 
héten át, vaJjon nem tudné k én ls, aki felnőtt vagyok, 
elJ;1rnl a le m!llomunkba '? 

Ne legyünk azonban igazságtalanok! Templomunk. 
ba aránylag többen járnak ,mint ahogy soks~or , • 
, b v rn 
IS az em er. Egy-egy pincébe n, óvóhelyen eltöltött éj-
szaka után, mikor azt gondolná az ember, hogy akiI 
' kk -- enc ora or ezd odo istentiszteleten nem lesz senki 1 
k' . k ' l , o ran, a I par I om ternél távolabb lakik, _ ime, mégis 

lassan-lassan csak telnek a padsorok s olyan fél , vagy 
~áromnegycd részben benépesül a templom. S az is 
Igaz, hogy nekünk, unitáriusoknak, nem basonutbató 
össze a helyzetünk a többi keresztény egyhá~hal. mert 
nekiink nines minden kerületben templomunk, össze
sen kettő van, s a hivek szerteszét laknak a föváros 
hatalmas területén. Legyen tehá t minden elismerésünk 
azoké, akik nagy tdvolságból is, nehéz időkben is, ál
matlan éjszakák után is eljönnek az Isten házába ba
la ka t ~dni s unitárius hitük mellett bizonyságot tenni, 

Azokhoz akartunk s zólni ebben a vezércikkben • 
akik távolmaradnak az lsten házátó!. Sajnos, ezek van-
nak többen. S ezeket nem a távolsag tartja távol. Mult 
vasarnalI ta rtottuk első budai istentiszteletünket a XI. 
kerületben, Közel nyolcvan unitárius hívünk jelent 
meg az istentiszteleten, Szetszórlságunk és kis szá
munk mel1eU elég szép eredmény, Lehettek volna 
azonban sokkal többen! Olyanok nem jöttek el, akik 
oda egészen közel lakta k. S akikre számítottunk. Akik
ne k a kedvéért tulajdonképpen a budai istentiszteletet 
DleginditoUuk. S m ég a vasárnapi pihenés sem igen 
menthe ti őket, Déli 12 órakor tarloltuk az istentiszte
letei: nagyon fáradt lehet az, aki addig ki nem alussza 
magát. Vajjon ezek a távolmaradók nem gondolnak 
arra, hogy mikOr az óvóhelyre vonulnak s megremeg 
a föld lá buk alatt, a tetö a fejük felett, mikor nines 
senki más akiben bizhatnának, egyediii az lsten, nem , . 
gondolnak ilyenkor arra, hogy azt az Istent akkor is 
tiszte lni illenek, amikor nem szól a sziréna?! 

Térjünk vissza azonban ilo konfirmandusokra. Azt 
his ;,;em, nagyon Cájna ezeknek fl. hűséges konfinnáló 
ifjaknak, akik heteken keresztül készültek a konfir
mációra, akik nem féltek szirénától, bombától, Jégi ve
szélyektől, _ ha áldozóoslitörtökön üres, vagy esak fé
lig telt pa<lsorok elött kellene bizonysagot tenniök 
hitükröl. Ha nem a gyiilekezet fogadna be öket, ha
nem csak a falak és az tlres padsorok, a holt anyag. 

Gyüljiink hát fej áldozócsütörtökön, délelött kilenc 
órakor, Koh:iry-utcal templomunkba, hogy ne fél, ne 
lláromncgyed, hanem tele templom várja a konfinnán
dusoka t ! tnekeljünk veJük, imádkozzunk veliik, fogad
juk sr.eretö kö rünklÍe öket, his~en ők megérdemlik. 

Nemcsak az Ifjak erősödnek meg ezen a napon, 
mi is mcgerösödhetünk hit iinkben. mikor őket latjuk, 
mert amíg ilyen hüséges gyermekei vannak hitünknek, 
egybá7.unknak, addig az cl nem veszbet, addig hiva 
tásil "an, 311dig Isten akaratáhól á ll re nn. 

A mi egy Is tenünk. aki ediIig megóvta ezeket az 
ifjakat. hogy egyetlen egy is ká rát nem vallotta bi
torságának és hiiségének. minket is megsegít, ba ~I 
is büsl'igesnc k bizonyulunk öhona. és az O temploma
hoz. Viszontlátásra, unltáriuso:.c. áldozócsütörtökön, a 
tem)llomban! Szent-Iványi Sándor. 
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MAGAS S Á ,GOS 
_ Tanár úr! - .kWtott reá. II ház

nwster _ m ost mAr tessék bejönn!, 

komolyodik a. cécó! 
Eddig ugyanis kint álldogáltak az 

ud'var felé nyUó ajtóban. A 67.f'imta
n.\lk'x::sal, a 'harmadik emeletl'Ől, II 
második emeleti zcnetanárral s Lajl
'lal, aki mult héten szereLt le kato
n,á.é.k,nA1. Pipázga.ttak, beszélgettek s 
a. ragyogóan Ikék égboltoULtot néz
ték, melyet akkor még sehol sem 
fodrozott ellenséges repülőgép fe
nycgetöen elhúzó !lyilO'll& Elég vál<:o-
zatos volt a tAr-.sa'lgás, az árindex 
alakuIásától PucclnHg, Spinoza pey
cho-liúkaJ parallell:z.musát61 a UI
elemképzéslg ugrált minden á.tmenet 
nélkül: mindenki a.t1r61 'beszélt, ami
ben leginkább otthon érezte magát. 
Lassanként a.zonban müködésbe lép
tek a. légelhárltás telepel, innen ls, 
onnan ls beleböllfent, vagy belekele
pe1.t a nyugalmas éjtszakai csendbe 
egy-egy löveg; amint a házmester 
mondta: kezdett komolyodni a cécó. 
Elindultak hát le az 6v6hely1'e. 

Mire az ajtót lezáJl'ták, mar mln
denfel61 szóltak a légelháritó igyuk. 
Az óv6helyen ÖS'sZeg)'iü1t házbeliek 
aroá.D. az Idegen <hely és a. ,rendkivüli 
ldts ihatása mellé az égzengéssé fdlro
zódott Agyuzás eredménye társult, 
ElZtntA fWkal eszközökkel mérhet'ó 
pontossAggat. Setiki sem f-élt, vagy 
legalAbb ls nem mutatta.. csak sok
ka1 Il'I.eSterkeltebben mozgob\ Ult, fe 
küdt mindenk! mint máskor, főkép

pen pedlg: !e'IAtiDÖ élé.nkBégge1 'be
szélt. A szé.'mt'a.nAcoos azt bizonygat
ta, hogy elTe a Vidékre nem dobnak 
bombát, mert semmiféle hadicélpont 
slncs sehol. A zenet.a;n{u viszont vi

tatta, hogy épen azért fognalk bom
hAt dobni ide, hlszen ezek a. 1áma
dASak elsősorban Jjesnésre va'l6k. 
Lujz!. , aklavöröskeresztes leány buz
gón Blirgölödött QZ 8Mwnydk & 
gyermekek között, mindenkit végig 
kérdezcVt, hogy nem érz.!-e r osszul 
magá.t ., val6sAggal elkeseredett, 
hogy 8zolgfl.latalt nem akalltAk Igény
bev .... nl . AnniJ. nagyoob slkere volt 
Lajlnak, a'kI.' a leazerelt k:a.tona min
deut-lo,"6eé.val nevezte meg &cXTa a 
tel-M"kgO robbanAaokat: 

- mr. g6pé.gy6 volt, ez meg bo
.ro~,~e, ez, &melyik cn\( egyet_egyet 
hMm 

• 

4 

Lnsssn'ként azonbn.n mindenki el. 

hallgn.tott s csak a szomszé<ljlwal, 
suttogva beszélt: elöir>M .szerint, 
mert a hangos beszéd túl sok leve
gól! togya..szt. 

- Széki tanár úr- - szólalto meg 
most melle~te egy Su.ttogósan ijedt 

• 
hang, - mit gondol, eltalá.lnak? 

Odanezett. CsLkóné volt, az öreg 
Cslikó néni az alagsorból. Úgy mt 
ott, magában gubbasz~vá., mint té
pett v arjú a ~járla bércek alján. 
Magált61 húzódott Ikmön, a z elegáns 
bérház koPott lakója. Majd mind'en 
családnak m ooott a háZban, úgy 
érezte talán, hogy igy, "civilben", 
nem kivánatos. 

- Dehogy hllálnak, kedves, 
nyugtlatta meg m elegen, ment ihirte
len nagyon m egsajnálta az ámra 
öregasszonyt, _ Miént talá:lnána!k el 
Cpoo m1nJt.et! 

- Ja.j drága jó Szék! tanA;r ur, -
sopánkodott a néni - ml lesz ve
lünk, iha mégis .•. 

- MI lenne ! Isten kez6ben va
gyun'k Mb is és - ott is, Csakhogy 
itt tele vagyunk gonddal, ba.jjal, s 
gonosz emberek bántanak 'rninlket, 
ott pOOlg nyugalom, jóság és szere
tet t.ogadja az embert. 

- . Be jó lenne, !ha biztosan tudná 
az ember! - sóhajtozottJ Csikó néni 
s -menten S2llpognl is kezdett a temp
lomos téma iránt va1ó il1endösé~J. 

Hogy .azonban a tompa, m~y rob
banésok mind közelebbről lánnáz\ak 
be az mÓhelyre, a teolOgizálás abba 
maradt. . r 

- Ez már nem a 'boforc, - su
hant át hirtelen az agyán, _ ez már 
bomba! 

Forr6sá.g ön.~ötte ei a szIvetá.ját 
erre a .gondolat.ra, de örömmel áJla
pitotta. meg anlagáJ"'ól, hogy nem fél. 
Csak a Szokatlan közel..ség ét érzi. 

- Jó helytt Ulök, - vette hir.te
len 6sz:re, - a vé:lzltijárat alig két 
lépés tölem, 

Most egy minden eddigit felUlmúló 
robbamb süket.ltö döreje vá.gta. mell
be ri a swmben lévő lfal hirtelen !fel
emelkedett, Mint a nagy hruvasl med
ve, mikor halál06 ölelt :, e tornyosul 
a. méJnAsor.ó gyCTek fölé. Karjé.t &Iz
tönösm a ,kics.!. vétwsszony felti lökte 
8 maga mögé tolta, hogy védje, ha 
1_ . 

PRÓBA 
- A veszkliára.t ! - Futott Ab még 

hll'telen az agyAD. nZUUl mar nem 
gondolt semmire. 

Mlkor tsmé~ öntudatra ébredt, é~ 
a. v~zkijá.rat 'alacsony nyllá.sá.n bujt 
által. Végig ·szalad~ a swmszé<l ház 
plneefolyósóján s pár könnyU IIg_ 
rással !klnb te JlITlett az u !c!i n RagyO_ 
góan sütött a nap, balzsamos, taVa_ 
SZIl-S üdé.n lélegzett ll. 1 erm~szet /I. 

házsorok között. ~en Indult a villa_ 
mos s ö ni/!g Idejében f elkapaszko_ 
dot t. A hátsó perronon Aut meg • .ne
kldü!ve "8. vezet'ö tökéjének - a.mint 
;szerette. Bőven volt .hely bent a ko
csiban ~S , a lig Itt-ott üldögélt egy. 
egy utas. Mégis ikl.nt ma radt, mert 
Itt jobban járt a. levegő s szabildabb 
vol~ a Já.t:ás , -S a k ocsi rohant. 

- A ,,Btuka". - á.l1aplto:ta meg, 
- az új mOdell. N em ls tudtam, 
hogy m(),SL a Gtöriiton is jár lIyen. 

Száguldva maradt el mögöttük a 
Vrgszoínház, a pesti h lMö s m:h' a 
Margtt-eozigelnél jár:ak, A Duna 
most Igazán kék v.olt, mélyről sö:ét
dő, sxökébe CZiŰstö.."Ödö kék, m int a 
Strauss kerlngöben, úgy ölelte köril.l 
a Mangi,t-sxiget suttog6 fáit és zöld 
pázsi,t jait. mint szerelmes bakfis .. 
vőlegényét. 

_ Milyen gyönyörö! - mondo:ta 
hangosan. - Há.tha még béke lenne! 

_ Milyen gyönyörö! - mondotta 
hangosan. - H áUta még béke lenne! 

_ De hiszen ·béke van! - szólalt 

meg mögötte valalkd, - Hát nem 
tudja? 

llsmerös voH a hang, odaUézett. A 
szám."tB.llácsos volt lL ha.rmadLk eme
JeirőL H M ez hogy kerillt ide? Per
sze, h\.sZen a vészkijára t nyitva volt, 
tnikor ő átm.ászott ra.jta, _ b\zt'QSan 
a. szá.mta:n4csos bOntOl!ta au. 

_ Igen, igen. _ B61.oga.'otlt a 
.szá.mlan-j;csos viga.n . -.Béke van, 
áldott, nyugalmas béke. A muzsikuS 
18 tU van, - tette aztán hozzá. -
L ajt ls, a 'katona. Csaknem az egesz 
pince. 

Csn.kugyan, mOlJt, ):wgy jObblIII 
odan:é'Zett, fcUsmol"le öket, Bent Ul
tek a. kocsIban s csendes szemléll!
déssel élvezték a tAjat , Most a. bU' 
daI hld/ön61 jártak 8 n. "stuka" hir' 
telen le.ka.nyarodott ahidrói, aJ'J1l. 

ahfmnnn a Hév. indult máskor, 
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- J!:rdokes! _ gondol :a _ most 
erre ls van kőzvotlen jál'a.t! 

S a. kOCSI repUlt tovább. Végig a 
Dunaparton Aqulncwn felé. 

- 0, !Xu' elmenne addig! - éb
redt fel benno a vágyakozá.s os kies 
Urol jelent mcg emlékezetében, a 
vlzre hajló fá.klkal, a fák közü! ki
cs!llanó nyaraJókkal. Hajóról látta 
egyszer, valahol H ornnynáJ. Vagy 
még feljebb? Vagy nem I.s Itt Uí~? 
Valahol másutt ? Vagy csak álmodott 
róla? 

A "stuka" azonban szárnyalt előre, 
megállás nél kUl B egyszerre csaJk -
6, milyen öröm! - feltUne<l.ezett bó

logató fáival a liget, az ö ll.g'ete, 
amelyre vágyot!:. 

Lepke ugrással a fák közö~1 1e1'
mebt s mindeniket megöleigette, úgy 
gyönyörködött bennille Aztán a nyo.
ralókat látogatta sorra, egyiket a 
mAsik utAn, az ajtókat beoyftogatta, 
az ablakokon bekandikált, mint va
lami játékos gyc.rp-t.e.k. 

Most nagy®ba.csl(.a ház tUm a 
szemébe, fehérre meszelt falásval 
messziről hlvogatott. Feléje tartott s 
h.i t, csodA.k-csodAja, igaz.! sz6keJy 
kÚrJ.a voJ.t az, még az oszlopos tor
nác sem hi1nyzoit előle. Olyan volt 
épen, mint az a régi, amelyben szti

letQ~t, s amelyet elvitt tkezill<lböl a 
zordra vált idő. 

- szegény anyám! - nehezedett 
most rá az emlékezés. - Hogy vá
gyott volt szegény mindig Ide vlssz.a! 

Még ki sem mondta egészen s há~ 
csak megmozdult valami az ámbltu-
8On, szelid, szép öreg hölgy hajolt ro
vldlé.t6 szemmel a párkányon nevelt 
violák tölé. 

-- Anyám, é<l.e;sanyám! - szakadt 
tel a szivéböl félig ujjongva, félig 
8lrva a kIáltás. Aztá.n egy. ugIlás át a 
kerítésen, km.tö a házig, három fel a 
lépcsőn s mát.: d .t zokogo', t éd1!:S, ke
serves, boldogságtól fáj6 szivvel az 
édesan)1ja keblén. 

- Fiacskám! :ectes 1dcsl ftam! 
8lmogatták a tejét resz:kető kézzel s 
aztán csókolták, ahol érték. 

HOSSZú hOSSZÍl idö 6ta most érezle 
elöszőr, hogy tökéletesen boldog. 
Most már tudta, amlt eddig C.SnJC ibo
málYOSa n sejtett, ihogy mindenkor 
InWikor ~ak félig örtllhetett, ré.szben 
lehetett boldog, _ lelkének másik 
fele vlgyázzba.n Mlott, Idegrendszere 
VédekeZésre fosziHt, .mert harapós 
tatlkas az ember, legyen bár bar"':, 
lanitvány, menyassz.ony, szerető. 

Csak az édesanyja keblén, olt lehet 
teljesen boldog az ambe.r. 

AmInt jól kisirtAk magukat, meg
kérdezitJe ·halkan: 

_ Hát édesapám hol van? 
_ Bent a pipáZóban - nevetett 

moot már az édegnDyja mind a két 
szemével. - Bodor f'ilstfelhöket ere
get az égre iS il. tőrvénykönyveket 

bujja.. 
_ Itt Ls? Hát ilt, ebben az áldoLt, 

békés ligetben, itt ls kell bujnl a tör
vénykönyveket ? 

_ Nom, fiam. Itt nem könyvből 

tanuljuk a törvényt. Magá.npasszló 
ez nála. MeIit h át nem tudja az ár
váit elfeledni. Most ls azon spekulá.l, 
hogy lehetne olyan törvényt homl, 
hogy kl ne forgassák, el ne oyQmjA.lt 
az á.rvát a földön. 

Persze, hiszen az árvaszék volt él
t e amblclója szegénynek - valamI
kor. 

Aztán 'bementek hozzá s amig 
édesanyja habot vert a csClkoládéra 
é.s , ,k.ör~lijve pánkót:" kész1te,tl a !kony
hán, (mert -I.,1udom ám, hogy ma ls 

ez a keóves ételed, akárhogy eltelt 
közben az l<i.ő!"l - ö az apjával el· 
beszélgetett. Aztán meguz.sonnáztak, 
inkább csak ö, a $ZŰ.lei, csa.k nézték; 
maDd az ámbitusra m:ek s onnan 
szemlélödtek, amig lement a nap s 
a csillagok egyenkint felszökdös:ek 
az égre. 

Lassan azonban valami nyugtalan 
érzés tfLmadta meg a szive táj<\t. 
MIntha valami várna még r eá, vala
mt végezni valója volna, amin át 
kell esnie, amit meg kell állanIa: 
olyan fomnán, mlnt amikor a gyen
gén készült d1á.'k vJ.zsgára "t:ende~~e

tlk". A.Z~<án ahogy nyugtalansága 
nől1őn-nött, szüleire nézett, h ogy 
az.6ljon, s há,t m.I.nd a kettő őreá te
kint vá.mkozóan. szl.n.!e ké.rdezön s 
az édesanyja b1ztat6w mosolyog. 

- H áJt IblZ:m.y, fiacskám, most 
már menned kell _ bóUntotta meg 
szép öreg fejét az apja Ls. 

FelaUotJt , kicsit kényelmetlenül, -
akAJ1hogy szidta 1s magát érette: -
olyan Jlangulatban, mint a vizsgára 
álló diák. IIIedellnesen kezet csókol!), 
kicsit hosszabban ls talán, mint fel 
tétlenül szű~ges lett volna., hogy 
Azzal is teljék az Idő, 

- Sagitsen meg a J óls:en, édes ki
csi fiam, - é1"Zékenyooett el az édes_ 
anyja, amint homlokon csókolta. 

- Nem kell fél'enl a legényt. _ 

Urllaskodott az apja, ~ hiszC1t a ml 
fiunk.! 

S mAl' ment. Nom -tudta : hovlt., 
mégis biztosan haladt, lótovfazh nhl
kÜl. Attmladt a magaa, kopár he
gyen, mely a liget mögött tr6nol\ 8 

amlnt a túl"", oldalon leereszkedett 
• 

hirtelen óriás fény-palola emelkedett 
fel a túlsó hegyen. Fényből épUlt az 
egész, nem köböl, nem téglAból. Ha
Ilalmas, g6t tornyai; ezernyi fény_ 
nyallt.b. Ivelt ab:a.kal: egy-egy szik_ 
r ázó cslUag; homlokzata és sZárnyai: 
merő sugárzó ragyogis. Lángolt, lö
vellt, sZiporkázott és hullámzott az 
egész, mlDt az AszakL4ény, s vele 
nőlt és süllyedt, majd újra feltor_ 
nyosul a tény-palota. 

Belép(!f\t, vagy In'kább besurrant a 
ikeskeny" gMikus okapun,szégyenk.e
zö árnyék a rragyogó f'énö'-csikok kö
zött, s rohanva vitte dobogó szivét 
feljebb és fel jebb a tündöklö sok lép
esöfoJron. Aztán a felső emeletre ért, 
s ime, a nagy előadó-terem ünn~é

lyesen kinyilt. Már ott is állt a dc
mon.s~il'áclós asz~al mellett, elötte 
lépcs6zetesen emel~ padsorok, egyik 
a másik után: ad Infinitum. Hanem a 
padokban ülőket nem látta elég tisz: 
tán, túl nagy volt hozzá il világos.... 

- Nos, jelölt úr, - szólalt meg 
valahonnan egy kemény, recsegő 

szózat - vegye a .kémcsöveket B 

lássuk a dmnonstr.á.<:Jót. 
Ez a h ang! Milyen ismerős ! P CT4 

Bze, h.tszen ez a H lupka professzor 
hangja, a szerves kémikusé, aki a 
képesil'Őn úgy meggyötörte. R ég volt, 
igaz, de ma ls fáj még. S lme, most 
ismét eléje !került. 

Gyámoltalanul nézett !körül: fogal~ 
ma sem volt, hogy mit vár:ak tőle. 

M~t deom.anstt'á,ljon és hogyan? :es 
miért? Hiszen mAr rég volt az a k,é-
peslW vlz.sga, h úsz éve tanár, sót 
magántanár ls az egyetemen! 

_ Ott vannaik jobbra. A ·kémC9Ö
vek. _ Hangzo~t most csaknem ,me!
Wle valahonnan az első sorokból, • 
halk, szelfd hangon az ú tbalgaziWs, 
s ö jobbra nézett. Valóban ot\! som
k oztak a .kém~vek, hosszú SOI100n, 
Úgy lá.tszott, kifogyhatatlan a szá~ 

muk. 
_ Erc.sszem vért a szívéből mIn

denlkbe. _ Sugott ismét a. halk 
hangú jóakaro. Am Ves2l:ére tlotte, 
mert II Jcemény hang reárecsegctt: 

_ No zavarjuk, kérem, a jelölt 
urat. Hadd jöjjön rá ts maga. 
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Nem tudta, mire kell !'ájönnlc, de 
Ö$ztönÖSeJ1 rAbizt.a .magát a halk.sza
vÜra. Tfz kémc.:>Övet AJUtoH maga 
elé s sorba mlndenik:be csőppenbett 
nehányat a. szive tartalmából. Nem 
il hitte, h ogy Ilyen könnyen menjen. 
CSak oda twtotta. a. ké.mcsövet' s 
már ömlött belé 3. dl1s, meleg VÓI·C. 

_ Na, _ morgott elégedetlenül 
a recsegő hangú, - Já.ssuk hM, mit 
tartalmaz ez a sziv értékeset. 

A nal a fénylő távolságból klnyult 
s vaJami csl.Uám1ó krLst.ályedényböl 
mindenik kémCSÖbe cseppentett keve
set. K6zben ,morga:t tovább: 

_ Aqua vitae aeternae. Örök élet
nek VÍze. Választó viz. Ha. értékes a 
vér, klkrlstAlyosltja. Ha értéktelen: 
zavaros lesz a. vegyület. Nnn., lássuk 
csak. Irja Ikérem, kiSasszony, - ki

áltott hátra vala.hová, - kémcső -nu
mero I., ta1talma: lkönyvsza.g11 tudAs, 
reak'c.ló, háA, persze, zava..ro.s! Kém
csö, numero II. ,tartalma: tudomá
DyOS ebnek és fokozakk, reakci6: ez 

js zavaros. Numero III. bankbeté:>ek, 
eredmény: persze, zavaros. Kémcső 
IV. két szobás lalcl.s, fűrdőszobával, 
pQl'sze, fUrdöszobával! &s haJlal é.s 
csöbútorokkaL Reakció: ml lehetne 
más, zavaros. Kémcső, ötös 
vasalt nadrágok, Illyakkendő 
gél!, zavaros. Hatos kémcsö: 
elmké3 böröndök, kÖru:az.ési 
reakCiója: zavaros. Hetes: 

számü: 
rtúlten
útlevél, 
jegyek, 
torzsai-

kMAs, per, fegyelmi viZsgálatok, za
varos, nagyon za.varos. Nyolc: futó 
sze.re.lmek, _ több, rmlnt zavaros. 
Kilenc: lá.:rsa.da1m1 próbilkozá.oork., 
tlz: pénz..jótékonyság, zavaros m.ind
akettö, remény~elenül zavaros. Igy 
é..lIunk, 'Uralm. Tiz kémcső, mind za... 
varos. Negyvenkét esztendö alat·! 
ezekért fájt a szive: hlábavalóságok. 
é.ntl. Negyvenkét év alat!! nem tett 
magMvá. mást, csak ezeket: hié.ba
valósá.gdka1. Kell-e kérdenem az U
lusz~s karl véleményt ezek után? 
Dehát j6, sZ6~janak önök is hOZzA. 
M! az -értéke en.nelk a szívnek, 6, il 
lusztris Taná.cs? 

A fénylő padsorok minden otdalá
ról CogyÖnt.ctÜen h angzotb a vá'lasz: 
-SI)ffiffi\! -

- Van·c reménye hat, hogy fel· 
&öbb os.x.tályba léphet? 

Ismét dörgö~t a válasz: 
- Sem mi ! 

- M.I legyen hát vele. hová kUld· 
jük ezt a tennéket.l.en lelket? 

Zúgott újra annyesek ko.m: 

6 

_ A Semmibe. Vissza a Semmibe! 
Az elcsendesedett fény ességbe ek-

• kor az a halk és szelid hang bele-
szólt: 

- Indit.vány.ozom a men~ő próbát. 
Ha van valaki a földön, ak! mellet \e 
szól, próbaidőre vLssza.mchct. Hátlla 
SZérCZ még valamit, értékesc.t, amig
az 'ideje lejár. Ha van ,:",a:laki, ukl a 
földről melleUe szól. 

- H iábavaló Időpocsékolás, 

mOI'gott a. recsegő. - A szlv·.kémla 
meg nem cáfolható. Biztos módszer. 
Nem lesz senki, aki meUette szól. 

_ Pr6báljUk mégiS. - T a l1o' t ki 
mellette a szelid. - F igyeljünk, 
UI aim, hogy meghalljuk, ha szól va.
laki. _ Azzal fclamc~~e a hangját, 
mintha csatk a földr e kiáltott volna 
Je: _ Barátok, j elenLkezzete.k! 

Sz.l.vé.~ a tol1kában érezte dobognl, 
véglg'futott gondolatban a. jó pajtá· 
sokon, kávéházi ismerősökön, hosszú 
évek cim"bct"a-során. ~ 

_ Semmi! Senki sem válaszol -
ujjonga:t a recsegő hang a féflJlben. 

_ Nők, leányok, asszonyok, je

lentkezzebek! 
_ Semmi. Nem jelentkezik. senki ! 
_ Ta.nitványok sora, aik.lk !álbai

nál felnőttetek, szegények, alklkkel 
j6t ;tdt, megszorultak, akiken segí
t.ett, bánki, bárhonnan jCIClll~kezze

mk! 
Senki! Abszolute 

jongott 
hangú. 

!ká.rörvendve 
senki! - uj

a recsegő 

S megz.endült újra fL fényesel, 

kara: 
_ A Semmibe vele! Vissza a Sem

mibe! 
_ Megálljalok! - kiáltott közbe 

a szelid h.angu'J . - Valaki ZO>k.og. Va
laki bizon~ágot Uzen. Figyeljetek! 

S csalkugyan, gyöngén, elmosódot
tan, de mégiS tisztán .kIvehetön, 
hang szürödö:t fel a fénylő magas
aá.gba. Öreges, rcszkető hang sirán
kozott valahol: 

- Széki tanár úr! Dr1i.ga jó Sz.!
kl t9.llár úr! Térjen m agélloz! J aj, 
Isteo.em, Istenem, ne hagyd, hogy 
meghaljon szegé.ny! 

- Ki ez az asszon.y? MI köze eh
hez Q, lélekhez?! - dUhöngÖo:t a re
csegö hangii.. 

S Ismét hallats.zo!t a vénasszonyos 
slrW;. 

_ Mia.ttam hal meg, én (-dcs Is'e· 
nem, éwnlatta.rn. l.tlkor a fal beom
lott, maga mögé tolt és ö állt az om
I~ elé. Istenem, scgi'lI! 

Uralm. _ l!wlot : csendesen ti. 
szelid hangú. - Azt hiszem, a pró
ba sikerijlt. 

_ Hát jó, menjen Mt vissza. P ró· 
baidőre! - egyeze~t bele kelletlenUl 
11 recsegő, 

ot 
Felnyitotta. a szemét. Körülötte 

csupa rom minden és pol' és Wnne· 
lék, Feléjo haojló egyenruhás arcok 
s egy könnyektől fátyolos, öreg 
szempál.'. l.Unden el'eja összeszedve, 
kinyújtotta a kezét s megslmogatl~a 

öreg Cslkóné arcát. 
- f::l! "Ell! - ujjongott szegény. -

Tudtam én , hogy nem halhatott meg 
énmiattam. Áldott legyen az Isten! 

Szent.-I" lÍ ll yl Sándor. 

HAm ú KÖZVETITI isten nszte-
lerun.ket má.jus 2 l-én, d. e. 9 óra.
kor a Koh áry utcai templomból. 
P rédikíll dr. Kiss E lek teológini 
ta nár, egyházi főjegyző. 

RÁDIÓ KOZVE'JIITI istentisz
teletünket ,j únius hó ll-én, d. e. 9 
óra.J.iOr 11. Kohá r y utcai temlJlom
ból. Préail,ál dr, Abrudbányai J á.
nos teológiai akadéll1iul dékán, 

L ÉGOLTALM. RÁDIÖS tlGYE. 
LETET TARTUNK minden isten
tiszelet ro rt:anla. alatt a. Koháry 
utcai lelkészi hivata lban . A temp
lom.i gyülel,ezet figyeimét a. szol
gálatot ,'égző lelkész ntinden al
kalonunal fel is hí" j3o erre a. teml'
lom szószékérÖI. Te.há.t a bba n az 
esetben , h a haz:uLk t'e rületére el
lenséges gépelt repülnének be, a 
rádió jelzése a lapján, az ügyeletes 
által é r tesítet t le llcész ezt II gyüle
k ezet tudomására. a dja. azzal a. fel· 
ruvással, hogy n;yugodt rendben 
hagyják el ru\'eink a templomot, 
Tapaszta lat szerint , 'an időnk ar
ra, h ogy Jalulstmkra hazamehcs· 
s ünk n. r iadó kezdete előtt. A Ko
háry utcai szék.hílzban Ihő ó"ó
h e ly nem e lég m1b'"Y a hhoz, h ogya 
gyülel'e'.let abban elfé rh etne s ad 
uo ház la l,Óina.l, 1\611 ftJJlutart a llunk. 

HlVEJNK SZJVES J~IGYEL

~IÉBE a j li.nJjuk, hOb'"Y m :lj us hÓ 
l-től keu.lüdőell minden \'3sárlllll' 
csa k 9 ó rukor la rhUlk istentiszte
letet . !\Iegemlif juk, h Ob'"Y e'.l II mult
ba n is igy \'o lt: II nyári hÓII!lIJOk
ba ll \ ·u.s{l r ll tlllOli.ké.nt csak eb'"Y is
t eit! iS"l-teh" et u\ rLot.lllnk. 
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Pápai körlevél a Bibliáról 
Az egyháztörténelemben jarato

sak előtt ismeretes az a körül
mény, hogy a Bibliának a hívek 
kezébe való adását illetően milyen 
eltérő véleményeket hangoztatott 
rt középkori egyház és 8Z alakuló
ban levő protestA ntizmus. A pro
testánsok természetesen amellett 
törtek lándzsát, hogy a BibJüit 
igenis rt hívek kezébe kell adni. 
Ezért ők buzgólkodtak leginkább 
a biblia-fordiiások terén s ök ad
ták ki a legtöbb Bibliál. Az ered
mény az lelt, hogy, a történe tírók 
véleménye szerint, - eltekintve a 
tanítások tartalmi re:özetöl - ha
ram fegyver vi Me diadalra a pro
testáns reformációl: az iskola, a 
zsoltár és a Biblia olvaslatása. A 
középkori egyház és annak refor
máció korabeli védelmezői ezzel 
szemben azt hangoztatták, hogy 
veszedelmes dolog a Bibliát a tö
megek kezébe adni, mert a töme
gek nem rendelkeznek azzal a kép
zettséggel, ameiy a Biblia megérté
sebez történelmi, néprajzi. általá
ban tudományos es teológiai téren 
szükséges, s ezért csak félreértés
re, félremagyarázásra és "eretnek
ségre" vezet, ha kritika nélkül 
csak a Biblia szavait olvasgat ják. 
Ne tagadjuk, ebben az álláspont
ban is van igazság, nem is kevés. 
Mind a mai napig az egymás után 
felburjánzó jövendőlések szolgál
tatják a tanuságot, hogy a Biblia 
örökértékü tartalmat micsoda le
hetetlen visz-onylatokba állitják a 
napi eseményekkel s ebből mi\.yen 
képtelen tanulságokat vonnak le. 

E ket ellentétes álláspontnak 
azonban középutja, illetve szinté
zise is elképzelhető. Vagyis az, 
hogy igenis adjuk a tömegek ke
zebe a Bibliat, de adjunk melléje 
megfelelő magyarázó tartalmú fü
zeteket, könyveCSkéket is és hogy 
maguk a lelkészek is kövessenek 
ef mindent arra nézve, hogy a 
Biblia helyes értelmezését híveik
kel megismertessék. E zt a megol
dást választotta a modern protes· 
tantizmus ép úgy. min t a tridenti 
zsinatokon belső rcformációjái 
végrehajtott római katholikus 
egyház is, mindössze csak. a ko-

I'ok és viszonyok adottsngai sze
r int, néha nagyobb, néha kisebb 
mértékben, néha sikeresebben 
máskor kevesebb sikerrel. ' 

A római !tatholikus egyház 
újabban mind nagyobb gondot for
dít arra, hogy a Bibliát hivei kezé
be adja s hogy megfelelő magya
rázat okkal is szolgáljon híveinek a 
Biblia megél'tését illetően. Az utol
só 50 év alatt há rom pap3.i körle· 
vél is fogJa}kozik ezzel a kérdés. 
sel. Az elsőt XITI. Leó papa adta 
ki " Providentissimus Deus" kez
oettel (s ezért igy is nevezik azt) 
1893 november l S-án. Rámu tat 
ben ne a Biblia alapvető fontossá- 
gá ra a teológiai tudományok terén 
és az egyház életében, s megvilá
gítja azokat az alapelveket, ame
lyeket a katholikus exegetánal" 
azaz tudományos biblia kutatónak , 
követnie kell. 

1920 szeptember 15·én XV. Be
nedek pápa adott ki körlevelet 
ugyan-e kérdésről, most pedig a 
jelenlegi pápa, XII. Pius, akit a 
Budapesten ta rtott eucharistikus 
kongresszusról, mint Pacelli bíbo
rost ismer a magyar közönség -
"Divino afflante Spirit u" kezdettel 
szintén körlevelet bocsátott ki 
(1943 szeptember 30-án) s ebben 
még az eló"bbieknél is I'ésaleteseb
ben és alaposabban taglalja a 
Biblia i magyarnzatának kérdését. 
Mindez természetesen első sorban 
a római katolikusok dolga, őket 
érdekli és reájok vonatkozik, min· 
ket is kell azonban erdekeljen -
ha másér t nem azért, hogy 
megismerjük, miképen vélekedik a 
legnépesebb keresztény egyház fe
je a Bibliáról s annak magyaráza
táról a mai időkben. 

Ennek a körlevélnek a hivatalos 
szövege Magyarországra még nem 
érkezett el, közölte azonban azt ft 

Svájcban, Fribourgban megjelenö 
"La Semaine Calholique" s annak 
bő kivonatát a Budapesten megje
lenő "Theologia" cimü hittudomá
nyi folyóirat. melye t a Pázmány 
Péter Tudományegyetem Hit tudo· 
mányi Kara ad ki. 

A körlevél bevezető része nimu-

tat a Bi~li~ fontossúgilra, mint 
am:l~ a hit es erkölcsre vonatkozó 
tamtasok legbecsesebb fo' , .. . . nasa es 
zSlnormerteke _ Hang, '\ . u yozza, 
hogy akadtak ugyan kato"k 

'k . u us szerzo IS, akik a Biblia t' -.Ih '\ " ev.,.. e
te. enseget csak a hitbe:!' . 
kölcsi kérdésekre vonatkoz~tt:~
mig a történelmi és természettu: 
dományos részeket az akkori kor 
~~nvonal~nak eredményekén t 
konyvellek el, - az ilyen értelme
zések azonban tévesek s azokat az 
egY,ház. elitéli. (Ez tehat azt jelen
tene, hogy a természettudomá_ 
nyok és a Biblia egynémelyalJitú. 
S3 közötti ellentét annak tudható 
be, hogy a természettudományok 
tévednek.) 

A bevezető rés)'; után maga a 
körirat két részre oszlile Az első 
rész. történeti visszapillantásokkal 
foglalkozik , a második tanit ó cél· 
zn\ú. A törl é,lI elmj resz elmondja, 
hogy xm, Leo papának elévül
hetetlen érdeme a Biblia teljes 
tévmentessegenek kimondása. bár 
megállapította azt is, hogy a Bib
lia írói kOl'llk nyelvén beszéltek, 
sok metaphorát, hasonlatot, képes 
beszédet. átvitt értelmü kifejezést 
(söt az akkori népejet mindennapi 
fogalmait is) , használtak. Azt is 
elismeri, hogy a Biblia gyakori 
másolásai (a könyvnyomtatás fel
fedezése előtt csak kézzel másolt 
Bibliá k készü ltek!), közben sok 
helyen szövegromlások keletkez· 
h-k. Mégis azt mondja, hogy a 
Biblilit hitelesnek kell elfogadni 
úgy, ahogy van. Hogy miért, azt 
_ impliciter - a tanítói rész 
fogja majd megmagyarázni. 

Ugyancsak itt, a történeti rész· 
ben, mutat rá a körlevél arra is, 
hegy az ujabb kor felfedezései új 
és új világosságot vetnek a Biblia 
számos illlítására, amit nem sza
bad figyelmen kh'ü! hagyni. (Ez
zel nekünk, unitáriusoknak is fog
lalkoznunk kell, mert az újabb fel
fedezések sok tekintetben érdekes 
változásokat hoznak a mult szá.
zad végén kialakult vélekedé
seinkre vonatkozólag !) Végül fel· 
sorolja a körlevél. hogya Biblia 
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tanulmányozására hány önálló in· 
tezctet alakított II katolikus egy
ház (Jeruzsálemben. (elúllihltta. az 
Ecoh~ Biblique intézetet, melyet ~ 
Szent Domonkos rcnd lát el, kI
küldte a Commissio Biblica állan
dó bizottságilt, mely arra, is jogot 
nyert, hogy a "szentlrástudo: 
mány"-b61 licenciatusi és d~ktorl 
fokozatot adjon, Rómában IS te· 
remte ttek "Biblikus főiskolát" 
stb.) s hogyan érte el,~ ~ogy ~z 
egY1házmegyék papnevelo Ll~tezetel
ben, valamint az egyet~nu fa~ul.~ 
tilsokon, megfelelő kepzettse~ 
oktatók adják elő II biblikus tar
gyakat. 

A körlevél második része a ta· 
nítói rész meJy a "szentírástudo
mány" le~onlosabb problémáit a 
kor megvilágításába állítja ~el~: 
Az utóbbi évtizedek ás:ttásru, uJ 
papirusz és bibliai kézirat felf~e
zései sLb. több lehetöséget nyuJta
nak a magyarázónak, mint ami
lyenelmek elődeik biriokában vol
tak. 
Első feladat: a bibliai nyelvek 

ismerete. A legtökéletesebb fordi· 
tás sem pótolja az eredeti árnya-
lati finomságait. . 

Igy lehetövé válik az eredeti 
szövegek tanulmányozása, ez meg 
lehetővé teszi a szövcgkritikát. 
mrdekes, hogy a körirat kifejezet· 
ten megemlíti: a hiveknek is sza
bad az eredeti szövegek alapján 
összehasonlításokat lenni a hiva
talos Vulgata kiadásS3.l. s ez ala
pon bibliafordítást keszíteni, h a 
azt egyházi jóváhagyásra az illeté
kesekhez felterjesztik. (Mindez, 
persze, olyan hatalmas készüiJts&. 
get követel meg, hogy a minden
napi hivő erre nem vallalkozhatik. 
Bizonyára olyan vilagi ludósokra 
vonatkozik ez az engedély, akik 
nem papok, hanem orientalisták, 
nyelvészek, stb. s tehát birtoká· 
ban vannak a szükséges tudás
nak. Az is érdekes, hogyazere· 
deti szövegeket szabad összevetni 
a hivatalos Vulgata fordítással, 
&öt - ha az eredeti szöveg világo
sabb, akkor ezt kell Mni a fordi· 
t.8.sban s nem a Vulgatát, Ezt a kör. 
levél úgy magynrÁzz-a, hogyatri. 
denti zsinat a nnak ideji:n aVulga.. 
tAt csak dogmatikai 6s jogi érte. 
lemben mondotta autbenlikusnak,) 
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Ezeket az engedményeket azon
ban meglehetösen megkö,ti a kör
irat most következő része, mely 
utasítja a magyari?ót, hogya be
tűértelmet megvilágítva, vegye 
tekinteibe aszövegösszefüggést, 
ru: analóg helyeket, de "nz Egyház 
tDlútó hh-ataIána.k n megnyiln.tl>o
zúsait. a szentatyá.k értelmezését 
és a hit analógiáját is". 

Igen helyesen mutat ra a kör
levél arra, hogy nem szabad meg
elégedni csupan lÖl'tónelmi, régi
ségtani, bölcseleti, vagy a többi 
segéd tudomány eredményeinek al
kalmazásával, hanem ki kell fejte
ni a hitre és erkölcsre vonatkozó 
állításokat is. Azonkívül: "Adjon 
az exegéta olyan magyarazatot, 
amely a lelket Istenhez. emeli". 

Egószen a mai kor kivanalmai
hoz alkalmazkodik a körirat, ami
'kor fenntartja ugyan, hogy aBib
liát irói a Szentlélek ihletése alatt 
írták, vis~ont rámutat arra is, 
hogy ezek az irók "élő es érlelem
mel, szabad akarattal rendelkcző" 
emberek voltak, akiket a Szentlé
lek ll6fll tehctetlcn .b:íbokként 
használt fel eszközéül. Épen ezért ,.. . 
a magyarazo Ismerje meg az 
egyes írók személyét, életkörül~ 

ményeit, mindazt , ami írása köz
ben befolyásolhatta. A régi keleti 
ember másképen gondolkozott, 
mint a mai s még ezek között is: 
II bibliai író másképen irt, mint II 
többi keleti író, A sémi nyelvek
nek különben is vannak olyan sa· 
játságai, kifejezései, szinte para· 
doxonig menő hiperbolái, amelyek 
külön figyelmet és értelmezést kö
vetelnek, 

Igen érdekes az az intelem, mely 
rámutat arra, hogy a Bibliát so
kan magyarázzák, ezért megértést 
és türelmet kelJ tanusítani azok 
iránt, dik - persze a hit és er
kölcs kérdésein kivül - más ered
ményekre jutnak. 

Végül a Bi:blia ilyetén va16 meg
ismeresének II szószéki ' szolgálat 
útján II hívek tudomására hozá· 
sárói ad utbaigazítást a körlevél. 

Ennek a körlevéillek természe le
sen bőven akadnak olyan tételei, 
amelyeket mi wlitáriusok nem te
hetünk II magunkévá, első sorban 
természetesen az a minduntatan 
előforduló figyelmezletés, hogy 
csak 8. hit és erkölcs kérdésein ki· 

vüli dolgokra vonatkozik a kutató 
és magyarázó tudományoS szabad
sága. Ettől függet.lenül. az~~ba~ 
alapos és részletes útb~lgazltásal' 
val sok tekintetben ·a ml számunk
ra is megszívle1endő igazságokat 
foglal magában. Kivánatos ~enne, 
hogy a mi szakirodalmUllk IS fel
mutathasson ilyen művet, mely az 
elméleti és gyakorlati bibliama
gyarázás elemeivel foglalkozik -
unitárius nézőpontból. Sz. I. S. 

Cserkész Testvéreim! 
E lhangzott a parancs az ország 

első cserkészének, főcscrkeszünk

nek ajkáról: "A magyarság lélé
ért és fennmaradásáért induló 
harcban a Magyar Cserkészmoz· 
galomra is komoly feladatok vár
nak. Ezek becsületes es hűséges 
elvégzését a kötelességteljesítés és 
segítés törvényei parancsol ják szá· 
munkra. '. Ha a szükség úgy ki· 
vánná, fel kell áldoznotok kényel
met, pihenést, esetleg o.tthont is, 
mert ebben II segitő munkában 
minden egyes cserkész történelmi 
felelősséget hordozó hareossa 
lesz" . 

Cserkész Testvéreim ! F élreért
hetetlen a parancs, es a feladat, 
melyet főcserkészünk ado.tt ki ne
künk. Ezt a feladatot végrehajtani 
minden magyar cserkésznek köte
lessége. Az unitárius erkölcsi hit 
és elszántság kötelez minket arra, 
hogy ebből a munkából, melyet 
magyar hazánkért vállalnlll\k. kell 
mi sem vonhatjuk ki magunkat, 
mert Dávid Ferenc szelleme köte
lez minket erre. 

Felszólitalak tehát mindnyájato
kat, kik Budapest teriiletén vagy 
távol a fővárostól tarlózkodtok, 
hogy fiatal lendülettel, lelkes ál· 
dozatváUalással dolgozzon miti· 
denki ott, ahol áll.-

Azok a cserkészek, akik Buda· 
pesten tartózkodnak jÖjjenek be 
otthonunkba és jelentkezzenek 
úJabb cserkészmunkára ! Azok pe:
dig, akik a fővárostó l lávol, vidé· 
ken vannak, jelentsék be cimeikel 
a lehető legrövidebb időn belü! n 
csapat Parancsnokslignna k (Buda
pest, V., Koháry-u. 1. sz.) 

J6 munkát! 
Szolga. Ferenc lelkész, 

csapat parancsnok. 
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Dark6 Béla füzesgyarmati lelkész 
elh1voz ik egyházkörünkböl 

Darkó Béla atyánkfiát. fiirns
gyarmati gyülekezetünk lelkipasz
torát fötisztelendö püspök ur Végh 
Benjámin tb. esperes nyugalomba
vonuJá.sáml megtiresedett árkosi 
lelkészi állásra kine'"ezte s állo
máshelyét máj. 21-én foglalja. el. 

tek gyillekezetében_ EgyházHrsa
d31mi munkájaban búseges segitő
társa felesege, sz. Gyulay J anka 
tiszte!etes asszony, aki nemcsak. 
mint rendew milltödötl közre az 
iinnepe:!yeken, hanem szkp hangja
val többször gyönyörködtette a 
hallgatóságot. Új. nagyobb gyüle
kezetükre; ügy az igebirdetöre, 
mint. a gyülekezeti munkásra meg
nagyobbodott, szep feladalok var
nak. 

Darkó Bela többször prédik3Jt 

-
Budapesten, s rfldi6n is közvetitelt 
~olg6.latai mindenütt elismerest 
erdemeltek_ Az egyhQzkörben a 
közügyigaz.gatói, a köri lelkesz_ 
egyesületben pénztárosi tisztel vi. 
selt, tagja volt a köri nevelesügyi 
bizotts9.gnak is. 

Majdnem egy evtizedet töhött el 
az alföldi munkameZoÖn. s Isten ál
dását kerjük reá es családjá.ra. 
amikor hazamegy az erdeIyi ösi 
hegyek közé S kérjük a jó Istent. 
hogy holl hasonló jó munkást 
küldjön el elárvult fliz.esgyarmati 
egyházközsége lelkipasztori tisz
tébe. 

Fel'encz József. 

E kitünlelö elöhaJadással eltá· 
,-ozik egyhtizkörünkböl egyike 
azoknak a lelkész.ekne.k, akik halk, 
finom egyenisegiikkel mindazok 
szeretetét kiérdemelték, akik vele 
erintkeztek. Darkó OOo a hirom
székmegyei Nagyajta község szü
lötte, s így tuJajdonképen szűkebb 
palriájaba tér vissza, e!emi iskolai 
tanulmányait. szü}őfalujahan. a kö
zépiskolát székelykereszturi gim
náziumunkban végezte. Kolozsvárt 
az Unitárius Teológiai AkadémiA
nak jeles eredménnyel való elvég
zése után egyhaz..'\ az angliai Man
chester yarosában le"ő Unitarian 
College-be küldte ki kétéves (anul
mányütra. s ott és az egyetem 
teológiai fakultásán föleg valláslé
lektani kérdésekkel foglalkozott. 
Számos gyülekezetben predikált. 
1934 nyarán reszt vett a daruai 
hopenhágában tartott unitárius \i
iligkongre...<tSzuson. 1934 szeptem
berétöl 1935 ju:liusilig Budapes
ten a Misszió Házban s. lelkész, 
majd 1935 jUlius hó 1 óta a füzes.
gyarmati és dévaványai társegy
hazközségek rendes lelkésze. E na
gyon nehéz munkamezön elisme
résreméltó szép munkát végzett. 
Mindjárt a gyülekezetbe való 'be
köszöntése után bevezeti az új éne
keskönyvet, majd a hh'ek áldozat
késrségm-el üj orgonabarmóniu
mot szerzett gyülekezetének, és sa
jat maga.t allandóan képezve, gyü
lekezetében 3. kanton teendöket is 
maga látta eL 

Első unitárius istentisztelet Budáu 

A fÜ2.e3gyarmati egyhA7.közseg
nek szorgalmas és jó pásztora 
volt, melynek fo!yamán ez a sokat 
megprobalt gYÜlekez.et újraéledt, s 
egyenes mederbe jutott. Féltö 
gonddal örkOdött az egyházkör 
egyetlen felekezeti nepiskolája 
fennmarad ásáért. Több nagysike
ru Ilnnepélyt rendezett, s nem egy
szer a budapesti Dávid Ferenc és 
Brassai Egyletek is vendégszerepel_ 

Május 7-en. vasárnap déli 12 
órakor a Darányi Kálman-u. 5_ 
szam alatti református templom
ban unitarius istentiszteletet tar
tottunk, Hálát adunk Istennek. 
hogy a mai nehéz köriilmények 
között megengedte érnünk ezt a 
napot. E gyhmözségünk: vezetösé
gét az a gondolat vezette. amikor 
a budai hh'ek részére lakóhelyük
höz közelebb esö reszen határozta 
el az istentiszteletek tarlasat, hogy 
a t8.volság megrövidítésével tegye 
lehetövé olyan atyánkfiai temp
lomba jutasát is, kik a légi vesze
Iyekre való tekintettel családjukat 
nem hagyhatták el hossza bb idöre. 
Református testvéreinkhez fordul
tunk kérésünkkel kik azt méltá-• 
nyolva épen olyan készséggel bo
csátották rendelkezésünkre temp
lomukat. mint azt mi is tettük ve-
Jük szemben, mikor a Szabadság
téri egyházközséget láttuk vendé
güL E helyröl is köszönetünket fe
jezzük ki, Isten áldását kérve rá
juk. 

Az első isientiszteleten mintegy 
n}'o!cvan unitárius hivö vet t r észt, 
közöttük egyházközségiink eg)ik 
gondnoka és nehány presbitere is. 
A szolgálatot Szent-Iványi Sándor 
"ezetö lelkész végezte, ki tl mai 
megprob8.ltatással teljes idöben 
hiterösitö predikaciót mondott. Az 
istentisztelet után biveink egymás
sal beszeIgettek és kifejezték azt 
az 6hajtásukat, hogy a budai bí
vek részére e:zentul is tartassanak: 
meg az istentiazte1etek, mert ez 

nagy könnyítés! jelent számukra, 
Etüton is szíves tudomására ad
juk hí"einkllek, hogy a Daranyi 
Kálmim-u_ 5, sz, alatti reformatus 
templomban minden hónap elsö 
,-asárnapjim megtartjuk az isten
tiszleletekef Isten dicsőségére és a 
magunk üdvösségének munkálá
sára. 

Ugyancsak unitárius istentiszte
letet tar tunk minden hónap har
madik vasárnapján a II_ ker . To
coczkó-tér 1_ sz. alatti reformá.tus 
templomban is. !Zintén református 
testvéreink \-endégszeretete foly
tim, kiknek lapunk út jan is köszö
netet mondunk_ E Jsö istentlszte!e
tünket május 21-én tartjuk a To
roczkó-téri református templom_ 
ban. A templom megkőzelifhetö a 
Széll Kélmán-térTÖl induló 44. 69. 
81 és 83 szÁmú 'lillamosokkal. Le
szállani a Szi. J ános kórház utáni 
elsö megállónál kell. 

BOlffiAKAROSULTAIi ~IEG
SEGITf;SE. l~ötisztelendö Püspöl. 
U r k örlevelet intézett ,-abmenp 
lIyi egybázkö:zsé.günk lelkészéhez. 
melybell II Budapestet é rt Iégibí
m:ldúSOk következtében h:ljlél..-ta
l:lDDtí. \-ált és kárt sZ6m'edett test.
, 'éreink megsegitésire bivja (el 
hh-eillket. Templomullk szósdJ~é
ről is kihirdettük, de ezúton is fel
hh'juk lú,'eink figyelmét 3. püspöki 
körh~"é1ben fogIalbh-r3. .'\(bkoz
zanak :l hh--ek erre II célra tebet
ségük szerint, fillérekkel, n.gy 
nagyobb Ö657egakke1. 
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HiiJlia olvasása közben 

lUlil" Cl'. Xl . rész 28--30. l"ers. 
• 

Van·e ember, aki 8 mai időkben 
nink nehezedett kereszt alatt ne 
volna fáradt ell meglerhelf? Van·e, 
akinek Jézus hivó szava ne volna 
vigasztalás es gyógyulás, mikor, 
arra szólit fel bennünket, hogy 
menjünk hozzá és ö megnyugtat 
és megvigasztal ~nnlinket? T~lán 
leveszi a mi kereshünket vállrunk
ról? Oh nem. Hiszen a kereszt le
vétele csak ideig-óráig tartana 
pihenöül. Annál keservesebb vol
na az újra felvétele. A tqbbct érő 
az _ és Jézu s erre 'tanít meg 
bennünket. - hogy az elfál'asztó 
ét. testet, lelkel mcglerhelö keresz
tet hegyalI hordozzuit, hogy annak 
igája könnyű es győnyörüséges 
legyen. Erre tanit bennünket az 
evallgéHum és at. egész szentírás. 

A napokban ünncpellUk az 
anyák napját. Különösen alkalmas 
ez az idő gondolkozni arról, mi
képen lehet a mi keresztünket, II 

mi igánkat gyönyörüségesse és 
könnyüvé lenni anélkül, hogy az 
levételnék vállainkról. A mi égi 
Atyánk, jó Istenünk szent akara
ta az, hogy mindenki hordozza II 

maga keresztjét egy teljes életen 
át türelemmel, Benne biz6 hittel, 
áldozattal. És megtanít bennünket 
a biblia útján arra, hogy könnyü
vé, sőt gyönyörüségesse tegyük 
terhünket. Olvassuk a bibliát CS 
abban errenézve is ezer és ezer ta
nácsot lalálha\unk. Csak követni 
kell az'Okal. Tekintsünk az anyai 
szívbe és ott krisztusi példákban 
látjuk az élet..keresztjenek békés 
lélekkel és bölcs szivvel való vise
lését. A női szív az áldoz.a.thoza
talt, a kereszt viselését megkezdi 
az á·ldott-állapo·~bajutásl61 az élei
adásig és attól a pillanattól kezd
ve, mikor forrón szeretett gyer
meke első sirását hallja egészen 
addig, mig utolsót dobban áldott 
anyai szíve. "G:s ha az. édesanya. 
kénytelen eltemetni gyermekét, 
annak \topors6ja fájdalmas szivvel 
kiséri egy éretell llt. Egy poéta, 
férj és apa ia jellemzi II női szi
vet: 

A női szív mély, mint II tenger 
Iszapot és gyungyöt terem. 

10 

Van-e, ha még oly bölcs is, ember, 
lú azt mondhatná: ismerem. 

Az a nyai szív csak gyöngyöt te
rem, iszapot soha és ezerl mona· 
ható az az igazsitg, hogya föl
dön egyedül tökéletes eszmény, 
melyért érdemes élni és meghalni. 
H a. az anyai sziv is eltünnék erről 
a földről, akkor nem lenne érde
mes élni ezen a világon. 

Ez az. anyai szívott jár-kel kö
zöttünk egy életen át a mi ottho
nunkban, a szülői házban Mes 
anyá'nk, a - sajitt otihonunkban 
hitvestársunk, gyermekeinl( anyja 
személyében_ ök teszik ezl a két 
laMst otthonnÁ, lelki óv6hellyé 
akkor, milwr eJfáradtan, elcsiig
gedten, szomOr;ÚaJl, f ásult Jélek
kel, meglörve és meggyötörve té
rünk be édes pihenöre a napi ro
bot után. Ott találunk szeretetre a , 

li ö Y · V 
. , 

A Székel~'kireSZll ur i Unitá ri us 
báró Orbán Balázs Gimnázium 150 
é l 'CS E mlékünnepe cimet viseli az 
az izlé3esen <klálU{ott album, mely II 

kolozsvári Minerva. kiadásában je
len~ meg s melyet Péter Lajos glm· 
náziumi Igazgató álli rott össze. 

Mult· év jűnius hó 5. és 6. napjain. 
az in ~ézet fenná llásának mll:sfÓIszá.
zados jublleuma aJkalmjból, a szé
kely élniakarásnak, tudásnak és 
szellemnek ezen a. m:J.gasztos ünne_ 
pén· elhangzott beszédeket, tidvözlé. 

• se>k-e: és az rWkola tÖl"tcne~ét ta)': 'al _ 
mazza. a ha.rom l"é2zből álló szép kl
vitelü könyv~e. 

A tar!almas b,tszédek kÖZÜl is ki

eni.elkednek azonban Józan Miklós 
pU-spök ódája é§" az; in !ézetet megál. 
dó beszéde, dr. Gclci József egyhllzl 
főgondnok, dr. Kiss Elek egyhdzl
főjegyző és dr. J,fe$tcr Miklós or
a:z:ággytitési képviBeJ6, most kultusz. 
mlnisz:eri államtlkál·-véndláJ( hatal
mM és mély gondola.'o.kokal telite' t 
beszéde; UIó Lajos CspETes ZMl!Oló
szentelő, dr. C'aiki Gábo)· esperes. Si
~1I61~ DlI.nlel teológiaI taUár-vénUiákol~ 
egyhl:z:1 beszéd-ei; dr. A OTlldbáJlyai 
Jfino,s teológiai dekl,n Od\·ö2:16 beszé
de; valamint Gyullai Domokos lró-

mi áldazatos lelk ü ányunk és hoz_ 
zu mélló hitvestársunk derült lé
lekkel való üdvözlésében, ott me
rÍ\üllk hitet az ö mosolyogva vi· 
selt kereszthordozásukbö\. Az ö 
vigasztaló, bátorító szavuk lelket 
Önt belénk, felfrissít és a további 
küzdelemre harcképessé tesz ben. 
niinket. Ha pedig ügy térünk be 
otthonunkba, mint tékozló fiu, 
vagy magárÓl , otthonról és Sze_ 
retteiről megfeledkezett férj es 
apa, olt akkor is egyedül a fele t. 
tünk őrködő anyai sziv tud meg
menteni az életnek, a becsületnek, 
a munkának, Istenhez vezetve a 
mi megtévedt, de megtérésre tö
rekvö lelkünket. r,·Ien jünk a bib
liával a kezünkben, Jézus eszmé
nyi emberi alakját hordozva szi
vünkben, otthonunkba megpihenni, 
megnyugodni, hogya további te
herviselés lelki szemeink előtt 

könnyű és gyönyörűséges legyen. 

U jvá ri László. 

E li R ö L 
véndiák két novellája; Mo/nar San

dOI· m_ kir. ől'nagy-véndiák és IZ8(ik 

Domokos J:zékely költö gyönyörü ver
sei. A gimnáZium tÖl"téne:ét az al

bumban P{r!cr Lajos Igazgat6--vén
dlAk Ismerte~l, melynek nyomán fel
elevenedik a -székely-népiskola küz
delmének, hősiességének és munká

jának dicsőséges eposU\.. 

Olyan az egész .könyv, mint egy 

Csokol" ViI-ág, melyet n székelyföld 
vadvirágos rétjell"őL szedtek: n -hIt, 

remény és n. szel'etet vjrá~álaiból. 
Benne van n mult küzdehnes tör:-é

nelme, n jelen munkiássága és s jö

Vő reménysége. 

A 100 éves lekola cmlekalbwlla 
_ a székely unitáriusok kulturbás
tyájának ez ft tükörképe - q~t kell 
110gy álljon minden vénditikjának 

dolgozó asztalán a Biblia. mellett, 
hadd cmlékeztel>ge ,fIait ft dics6sé;"Cs 
multra, ft küzdelmes jelenre és arra, 
hogy mindig áhita/os érzéssel gon
doljnnak vissza, egy percig sem (c
te.iejtkczve meg a tudásnak és szel
lemnek c magasztos végvál"ál"ól. 

Sz. F. vlmdilik. 
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gondolunk minden évben május 
első vasárnapján. Tipegő és ver
set mondCi gyermekek és az elet 
áltaJ kemén{ [érfwkM Irová
(',solt, de az édesanyának min
dig gy., mekMk maradó fej
n.öttek, májusi szines virágokat 
l:ötünk csokorba és szeretettel 
átnyujtjuk azt annak, akiTől 
tudjuk, hogy értünk a.qgódik. 
Egy szál, vagy egy csokor vi-
rág azért a tengernyi szere
tetért, amit értünk, nekünk áZ" 
do:zott az édesanyánk. Tudjuk, 
Mgy kevés, de szebb ajándékot, 
mint lsten máju.si 'Virágait, ad

L., ni nem tudunk. Köszönjük a 
- • megfizethetetlen szeretetet, a 

) L 
felmérhetetlen jóságot, a hang
"' .. n áId.oMtot édesanyák. C<it
tuk a gmI/lok é3 ~ok kö
.opette 0016 könyörtelen Iwroa-

. , 

, 

:. dástoTutt, de látjuk , arcotokon 
azt a szépséget is, melyet egyet
len más arc sem tűlcrözhet 8 ez 
az arc örök eszményünk marad. 
Az év ahányszor fordul, min-

, dig nektek adunk egy napot é3 
egy szál virágot, nektek, kik 
megfeledkeztetek önmagatokról, 
Mttér,. .rontattátok álma;!o
kat, értünk. Kicsiny ajándék 
egy rövid 1Ulp és egy szál virág, 
tk telnek a mi ?lapjaink is, her
vadni fogunk mi is, mert a szü
lők útját fogjuk járni 8 mit Tó
letek kaptunk, éltünk végére 
odt:u:u1juk az utánun', jövőknek. 

, (K. G.) • 

, 
E helyen is felhivjuk kedves 

testvéreink és mindazok figyelmét, 
Jók e. székelykereszturi Unitárius 
Báró Orbán Balá76 Gimnáziumnak 
növendéluu v91tak, hogy az int.ézet 

jubileuma. alkalmából II}egjeJent 

album megrendelhetö az intézet 
iga.zgatóságáná.l Székelykercstu. 
ron, Budapeste:n pedig Szolga Fe
ren lelkkm-vénd.iáJouU (Bpest. V. t 

Koháry-u. 2 1. sz. alatt ti. Lelkó
&zi. irodán). 

A pünkösdi IInn p mindké.t, nap
já.D CL e. 9 'és II Makor 16 tartunk 
tstent~eletet. Az dÍ'asztalAt n. két 
napon mJnden a,ikaIOmmIa.l megterft.. 
:tük.' KésZlll;)enek a :;.tVek belső leUt1 
á.h1bat,tal éS ~ az Ur asz.. 
tal/i}mz. 

EMfb .. JSTENTJ8ZTEl.litl'Er 
tart SZ ,Unitárius MI , :zióbáz má.
Jus 210rén d. e. 10 órakor a mult 
és a jelen vU;gMborúbp,n elesett 
katon/Nnk emJf1cére. Ugyanaz nap 
d. e. 9 órakor a Koháry-uteábaD 
rádiós istenfi • E.eten dr. Kks 

Elek egyházi főJoiiYző, teológiai 
tanár prédikál. Szeretettel hivjuk 
'" híveket mindkét istentisd.elobe. , 

A pünkösdi Unnepekre u.rvaat(l

rai ken)'&let Ertl Károlyné szül. 
Nagy JlA?;a, &tyAnltfta. ,a.don1á.nyo
zott. A mi egy Isbenl.lnk éJdda meg a 
aemes $Z1V'O. adak02i/t és példája 
8ZO~1jon mtndny~k 'b1l2rljMsA.u1. 

Gyemwlmyaraltat6sunk a fenn
álló nehézÜgek miatt erről e. nyár
ról e1ma.rad. A hatóságok :rnagY&I'

kuti ,nya.ral6nk.a.t a tövároaJ ikibele.
pltésl akció ij larere Igénybe vették 
e igy n1nWOU a..1ka.lnUIa hely1ségüDk, 
hogy a. iIlyamló ,gyermekeket elhe
lyezhessük. 

Az egyházi odóro~ .roló é_i
téseiket mOflt ki!wö!,Ulk sút. Márls 
sok betizetéa történt ei-re a. célra., de 
ezen !ld:vUl lúve1nk más célra 18 1kUl-, 
denek be adománydtat. Igen sok 
eBetben .azon'ban nem tüntepk lel 8; 

po6t&utalvá.nyon, vagy csekk.on a. ibe

küldött tleneg rendeltetédt a fgy 
elMordul. hogy azokat( té\' en köny
veljUk el. Dyen esete&.ben nagy z.a,. 

varok keletkezhetnek., Ezért arra , 
ké:rjUk ,minden kedVes a.t;yánkt'lát , 

hogy a poskM "ton, t f hM csekken, 
vagy utalvdnyon baHUdött összegek
kel mpcsolatban ozo~ rendeltdé8i 
célJd.t ",,\'Iden eietben ~ziVe8kedJonek 
feltiLntetni. Jó volna, ,.;ha ,.a feJedó 
ma.gánközlw'Áyet" dnev ... r! o. ro· 
vat,Mn a. hl.Mdeltetlld. leél meg:nev&r 
zé9~ klfvül _ te.m' ·" tesen adó be
tt.zetÚl esetében _ ~ la.dó 6rtesfté
.ten /eUülItstett f(Jk6ftifvi ,,~ '" 
k~ koe4vee a.tyAnk,f\.a.i, meri 

, al .. MDy.4611 mnnk'Jlt m c
k& .. yit.... Ha ugya.nuou. a 0'.
vbyoa. vagy .. !kken tISbb ldl ..... 

MeO c61r& 8 'uC '~7 rget ktu" ... 
be, l1gy k6rjWt fI"9'o.na.k POO~08 .72 
JetU!'at. VégW 'kér1Ok. hogy .. 1CIll. 
d6 DelVét rntnden Elaetiben ohruba
tóan k&ölje, még pedig Ialo\ae. pon_ 
tos felt.Ontetéeévd t ruwt .sok estaHn 
az olvasha.ta.Ua.o 1. miatt. vagy 
9%"'pOS neVo at~ai kIl' l*: IlBiIl , 
tudván a. ,kUklO ~yét megAlIa_ 
, 'tant, té'voo'-elc. iloelet.k4'·a,nek, mgy
Mz1rlh .~ ~ néma 
30.'00, a leUu~JI hi.vate.l e1m.e: V. 
ker., KoMry-utca 2 t. n. em., 
__ o 

A DuD8eTiszakö'Zl Unltirius 
Szórvbyegyhbközség a közel, 
multban alalkU'lt meg. Egyházunk fö
hatósága eódlg ~körSégiinkhöz 
tartozó réSzeket csa.tolt az új egyhiz-
1«)1 !ghez. Ugy iM6Zik azonbe:n, 
hOgY hlveiDk iköZtll· egy nebény8.n 
oem vet:ek. errol tudomAst 8 (gy az 
új egyMzk.özség áttaI küldött adó
értesttesekke1 ka.pcsolatoe e.d6fellel>
~Uket:, vagy ~ kl.revéte'tUket 
cgyházkömég11nk clmére (Kohá.ry~ 
2-4.) GcUldöttlék be. Mindell' UyWl 

1ad6értesftésen fel .. van tüntetve, hogy 
az melyik egyMzk6z.<reg.t& érkezett. 
Kllrjük kedves atyAnkt.!a.tt, 'h()~ az 
Ö l;eg bekiild',éIIél, vagy esetlegee 
fe11ebbeúsekDél legyenek figyelem· 

mel ezelQ'e a cimakire. 

B'gyoni Bod6czy Jó-e ef pénz.: 
ügy1 e,wl tan'SC80S atyánkfia S9..,évea 
koI'ábeD elhunyt. Kedves &l!.yánktlá.t 
'ti'Pr1J1s 23-án 8zeh~lvd",yi Sándor 
veze~öleUtész tanette a X. ,kerUleti új 
temetőben. Az elhunyt hoSSW Időn 
keresztül ,volt gondnOka a rMooa
azent,mJháJyI 3ZÓrványnak. A.ml egy 
ll:tenUnk adjon elhunyt atyániktlá
nak csendes pihenést, bánatos Ne 
rctte:1nek pedig vigasztalást. 

Házassag. VerbÖczy Nándor szé
k.esfővárOSi tLsztvtse]ő és UdvarfWk~ 
MatUd Ipa.rmQvéBz M=assigot kő
UStbek. Szeretettel glre.tulAlunk a. ~a. 
tal páma.k OM életUk:re a ~ egy Is
tentlDlt b" '~ges áldását ke!rjtik.
ugyan'ceak azerEltettel Mo9zöutjtlok ez 
a.lk8:lomb61 a menyaS' /Ony édesapját 
la, dr. Udvamoky Antal atyáDldlAt. 
ld egybt!=zkőt Egi!"'" életében mInd1g 
id ' zsfy'cs II váBalj& a munkát 8 te-

"I' .o_ I 'nrkeD vé\reny$égét fiSleg a 00....... i 
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kv. Nagy Gfrorn6. 1&1U. maIrfali.t V8/Jl8~ 

V1J.n1& földbirtokos özvegye 91 éves korflban Sd ' 
kel,ykAlO!i. elhunyt, hol ml.JW!I 3-án temet.ték a cselédi 
e1rbeJ.yre. JIllhunyt atyáDkUa. Furenclf J ózsefné t.1szt.e.. 
letes ee IOny :oagyanyja volt. A mi egy: IBtenÜDk adjon 
&B elhunyt.n&lt c ' .(les pihenést, szeretteinek p e :Ug 

- G)'8oI'ftlBth1 Endre székesi'5városi mérnök 
'atyá.nlttla. S9 ~es .korAb.an vAratla,nul eqt.uny.t. Teme-
tése 9-éD ' volt a. Ke:repe.sIR6U temetőben. KOOve3 ~-, 
hunyt at'yé.nJttlAn8JC csendes plhen~ éa szeretteinek 
VigasztaláSt ~ EL ml egy Istenünktől 

ARKOBI BARAB.d.8 18TV.AN ~ a.fvánk/iQ , 
II kclsU harctlfren Mri kil.m81mCk k6zepett6 eJeaett. 
B68i 1141dt al1JánkfitJ vK0k41/J volt néhai BARABÁS 
JfJlUJ(JJ BZ4k6lykeJNztu-rj gimndlriU7M tand.r atydnkfid
fI4k. Emr6Mt ~ettel meglJrizri1l. 

:fl.rettségi vimgMa.tok a .... szlkelykeresZJtúri Uni-
t tárlus br. Orbán Ba.lw gtrn.nAz1umba.n tprtUs 24c, ~ 

215. na.J>iaiD voltak. A v!?sgá.16 biZOttsAg egyház1. él
oöke P. 8ze.ntmárto1l4 KAlmán te.nUgyd föt",n6.~. 
g1mnáz1umt lp:tgs:tó alyAnktia volt, a kornu\nyt p~ 
dig 41'. L6J'i:nC2i J&tvá.n .Jdr. já.r'ashlr6 atyAnkf1a. kép
v18elte. ~ttl!légt vtzpg!latra 19 növ~ jelentkezett, 
val8.menny1en sikerrel tették le 8. VIzSg'l1t, ket~ lclto
DŐ, egy jeles, hat jó és tíz elégsége8 eredménnyel. 

SzékeJykeresztw1 gimnáziumunk épftlre:tkse. 
Legjobb ért.esilléSünk szerInt. 8: Mbo1'Ú$ nehé! égek el

lenére ts megindult a rég szUkségess6 vált éplt.k.e:zfo' 
8. szék.elyka(. I túrt Unttd-riu.! bd.rd Orbán. Baki.., (um... 

tJd.dv.m-u.~ mrdély v.mzncsatol!léva.1 a székely, 
népI Lskola. bE)nnlald!ea szüknek biwnyillt, mert a tt
nuInt vAgyó székely ifjúság elözönlötte az unltArluook 
hatáa'rne:nt1 gtmná.z:lumAt. Páter Lajos g1mnáz1um1 tg&;· 
gatb és t8D!u1. testülete tá.rad.sá.gOt nem ktmélve kb;· 
dett a.z épItkeres munkAlata'hoz, hogy az iskola.!. b' 
lrez.désekor a kib6v1tett és korszet1len fe1szerelt benn· 
la.ká.s vá.rja a székely tanulni vAgyó 1.tjú.sá.got. 

örömmel teldntünk Péter LaJos igazgató és ta· 
nArl test.t1let.e nehéz véJlalkozé !. elé, mert tw:Ijuk, 
hogy az a.1lrot6 l)'l.unkAna.k, :J az Ilj Igazgató mQ:k~ 
&ének ez CS8Ik 8/ kezdeta. 

FelsógaJJán június hónapban istentiS2lteletet 
tartunk. A B'TA)lgálatot 8oo~ga Fet:(!nC lelkész végzi. 
Az 1Btent1s.ztelet td6pontjé.t később fogják megállap[. 
hm és szokAsos módon hlveJ.nk tudom:ásé.ra hozni. 

Adományok a. NöszöveWg javára: Kuti Károly 
80, Ba.ua- Imréné 10, dr. W,",,,,, Béndor 2, dr. Wab
I' aci. K4.ro1yné 20, özv. Reloor La""-né 20 v . Máté C • • ;r-'"" , 

2 a 5, Enge! Györgyné f, Ferenczy !GAra 10 UjV'Art 
IA"?J6 18 és özv. Schey l!lnl6Dé 1- 083zéSen: '1~9 P. 

AdcmbfGk az Unitárius btes(t3 szBmám: Me-
zey FereIliC GU6Ztá.v W, P~ KAroly felooége, sz. 
Pekete TEDéz erniéldére 1.50, Magoe Gé.borné 10, Vasa 
J&zaot 15. Osnefon: f16 peng6. 

A_lányok egyMri t6lkiadée okra.: V. Szanédy 
Fez-encné 12, Hajdu Henrlk 7.ISO, esete M4rtoD 10, 
papp Jenő 10, TUrI. Jobb6.gy Mik168 20, J6 un De::za6 
lIO, Helé 2 J4r-t+ué 15, z .. iitloe Imre 10, Mnrtygó Iul
tp'n6 25. ajt.a1 ~ JtÖZ'i!If 10, Blro J&roct 15, Gróf 
)Q1d6e a,60~ Hellper Vlbnoe 60, 1tj. Jt. n Mlldóe 7 
W"- S")1,·. 20~ OlNllz1'J .. : f.7,JO pen.g4. ' 

Istentiszteleti 
H o L 

T.mpl.mokban : 
V., Kohiry~u. f. 

o 

'lu,Mi . HőMú ' 
3. 

B) KOrz.tekben ~ 
templ. 
Darányi K.-u, 5. 
_pl 
Torockó-tá- 1. 

c) V1d6k: 
Győr. Ref. templ. 

Dunapabj 

Kecskemét 
Evang/ -templ 

• RI1 

" 20 

• 11 ,. 
12 

• ,. 
11 

• 18 

4 

Ferellc 
F ..... , 

Adományok a budai templom javára: Kuti Ká
roly 150. Welt1n J6matné 20. OMze.,etl: 170 peng6, 

Adományok B lelkésm könyvtár ja.vára: Verbó
czy Nándor és neje Ud'Ve.rnoky Tyttó 20, Nagy 0SZkAr 
5, dr. Surányi Ede 5. O$~en.: ~(J pmg6, 

AdomAnyok II Berde Birottsá.g ja.VIÚ'a: Bedö 
Ferencm!i 5, Péch .Ala.dá.rné a, HeJi!l ffZ Ján06llé 5, KAl~ 

.'DoJd K'" Jenő 20, dr. Kaplay Imréné 1, UnltA.r1W1, 
L ' ' nyegyIet 2, Varga Istvánné 2, Weltin Jör.sef'n6 " 
Pa.uspertl KAro1y f, dr. Surá.nyt Ede 10. 038ze.!en.: 66 
pemglJ. 

Adományok úrva.csorai borra: Beke Tiborné 
36,25. Ujvári I·észJó 36.23. O",,~en. : 12,50 pen.gIJ, 

Adományok a. bcmtbakárosulta.k javára: id. 
Enrirel C'za (gyüjtésböl) 71.30, Juk! Károlyné 20, 
Csucsi ]Asoz.l6 5, ÁClJ :János 10, dr. Szen:tgyÖTgyl ~ 
rene 10. OssU8en: 116.~0 peng6. 

Adomá.nyok a Lelkészi Nyugdíjint:ézet jav&l'a: 
LAnyi Ernő 50, He1lper Vilmos M, dr. Surá.n,y1 Ede Ui. 

083.e&en: 115 II Jts~ 
Adományok a Leányegylet ja.vá.ra.: Mátka La

jos 100 peng6. 
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