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, 
l8:48-ban o PWMD)'I ol'S7ággyi[

lá-. xx. t..o(likke a "!lie ezabgd 

gyaawrlésá~ az unitárius va!lésra .la 
__ eg'ész Magyarországra szóló ér'~ 

v~yel ......;. kJ.terjeszU. ., Az erd8Jvi 
lf.'joMJeptst9 ferüJ8t8n Uyen ~éTtelmQ 
t~;f) 15G8-ban ho~tott Jdnoa 

Zsigmond, a.:1: ors-...4g vdJa,.sztott kird.
lya, Erdély els6 fe.jedelme.) Hoez-
8"<3' )d!wehnek elözték meg az 1848-

od OI~zá.ggyruéBt A 'JleffiZet 8ZI8~
ellgUrt szellemi ée vallf&s:l tél en is 

harcoln; kellett, mert nines fizUca1 
t;:;ab<ul8d.g lelk( sza.bad8dg nélkül. 
Ig y kerIÜf (JZ unitdrizmus 68 K03.!Uf}j. 
LAjw egy táborba. A magyar 921a

be.dg&gharcot a 6eg1t.ségill )úvott túl
erőve} leverték. Erdély csa.tatér 
letL A legvéresebb események éppen. 
(lZ 1I.11.itáriusok dltal lakott eTdélyi 

t~'Tülctcn ját.S;;Ódfak Je " i91l az uni
trlrius talool; igen 8Okat. tl%,enve4tck. 
A eZSbadsfigMrC lever cse után 
Ausztria meg aJta.rta törnt a magyar 
nemzeU szellemet, melynek központ
jiul a protestfin.s egybázakat ismer
ti! tel. Ez.ért hiindent elkövetett emk 
l(:hetŐSégeinek . korlé.toz4séra. A 
m'eglwö törvények ellenére, az or
szág vallásügyM. Haynaura ·b1zta. 
ak'. egyszel'Üen eltörölte a protes
ténsok jogait és valláBUgyeiket ka
toliku! felügyelet alA helyezte. .A:r. 
unltArluook kilenc évig nem vAlem· 
hatt.e.k püspököt. IskolAl1lk&t csak a 
legnagyobb 6f'Ömegfeszttéssel és ál· 
domttal tudtuk meg1:aJtanl . .A:r. 1867· 
e8 kiegyezés hozta meg a felszahe. 
dulA.et 69 helyezte VI la egyházun· 
\mt e. szeb''')dgharc áJtal klvfvott 

63 tfllrvényben b1ztosItott jogaiba. 

, I K.G. 

An tmitárizmus 6. hlt és te1:k1le

meretszebadsig ve.lIó e. AnUkOr egy 

nép fejl6d.ésLoek b1zouyQl!l m.aga.e.J.a.-

t.6.ra jut el, akkor ter&llU meg mo.. 

g'nek ezeket 6 l.ebet'~6égeket. Nem 

Yéletten, hogy Erdély földjén - 8. 

• bad, önáll6 fejedél~g tertlle
un _ 1I01aIrUl meg as Wl1tá.r1.us vel

llia. UraJlywI6. • -'1erm1 vezettlk ,. 
• 

• a6p ~,,' mk ~! tl\it"le 

2 

móve!. tör ki e. vágy • bel61e meg. 

BZÜletJk e. mt va.l1á8unk. Az. 1848-88 

szabed- 'gbarcne.k 1.$ legfőbb véd· 

blLst,yA.ja Erd6ly.' Jénos ZsIgmond 

Erd6ly első tejed~m.e igy nytle.tko· 

:;;ik OrrY a.!ksJomma.l: ,,Mil Gm akar

juk, hoOJ! 6~dg legyen a mil b(

rodalm.,,"kba1l. Tovdbb6 tudgyuk, 

'"'011 a Mt [stet\. ajándéko fia o lelki

'-'meret semm'ro erőszakkal nem W 

tet hetrW'. Udvari papja., DáVid Fe. 

rene a sza;ba.daigért szenved m.é.rUr. 

h'lJAlt. ,,Ninc.! Mg1lobb bolond6ág -

mondja - tnint G' Jelk(ismeTet 68 o 

W ek fb1ött hoW'mat gyakoroln' 

megpróbáln', ""',e mindkeUó egJ!e-. 

oli: csak TeremtóJének van ol6vet· 

tJf"'. A fejedelem és papja kijelent&

so.lre büszk.e ,örömmel emlékezünk a 

ma.gya.r szabaddg ~ 

-K. G.-

Székely-d.ens ,község Udvarhely 
w..egye déll l ' <Aben tekazik.. Ez az 
(je,) fészek a magyar kulturénak &i 
történelemnek igazi hirdetője. Nagy 
hirét a ma 18 fennjllÖ bat.a.J.mas UnI
tá.riu.s temploma 6rlzte meg szá· 
munkra, melynek minden köve .. 
multTól bo .;él, s melynek égig nyúló 
falai és meredek bástyatorny&t ÖIJ,z. 

ezefOtTtak e. kis kö· §g életével. 

Erdélyi sors az, hogy a ma unitA,.. 

nus, de régebben a kAtoJlku.s egyhá,. 
w i. sroJgá.l6 Lsten béz-a egyS7cr· 
81ll..lnd az ellenség elöl 1de:rnenekWt 
lakOSSA.g eröditm~ye ls volt. A bá,s

,':y&fulakkal és örtornyokkal beken· 
tett~got1kus 8tilusú at'Odte.rnplom a. 
XIV. az.iz-ad végén, vagy a xv. szá... 
zad eJ.ej6n épillt. A templomot a har· 
cok töbOOZör megTOng'!lté.k. A XVI. 
,uá?adban megna.gyobbl· va és klja· 

vitva hosszúkAs SOkSZÖgbeIl végrM6 
szentélyt époitettek hO'Z7J1 és ugya.n· 
akkOl' gazdag CSÚ09!vm há16boltoz:e.t. 
ta.! fedték be. ' 

A templom, Uletvc a ldh ~~ törté
ne-bnére vonatkwMag. m : ze IdOkre 
Mrlt féD.yt a D'bAny ~VVeI ezelOtt .. 
templom tp!tMl eH1ker(l:lt l"OriBfni.. 

DOG tégla.. A k.utatók megfejtése sze,. 

rint ,.Mtkl6s éli Der:UI apa_pap" (u. 

eeperes sz.ó . O&magya;r formAfa) tel,. 
Irás két azatnélye szonos egy XIII. 
87.A. 1 dból val6 adomá.D.yle,velben em.. 
Ute'tt M.lk1.OO mester é8 Da..., espe.. 
1'9Il nevll ~ének.kel, )dk IV. T ,!!' ... .Jó 
klré.lytól adomA.nyt kaptak. A ro
v6J1il'á.sban és az oklevélbe:n is ~ 

r:'epIO Den.s esperes, a közs ~g nb_ 

ad6ja és a mai templom helyén épült 
régebbi tempklf1 épittt~~Oje lehetett. 
~ a székely-dei ml rová..slrAsos tég. 
la teMt a XIII. 8'Z.é'lJldból val6 s igy 
mlndezldclg a legreg1bb Uyenfajta. 

emléke az orszAgnak. 

A templom belsejét a XV. század· 
ban falteatményekkel dIszltet~ék. _ 
Ezek a festmények a középkor ked_ 
velt magyill" szentjének, Szt. LAszI.6 
életének jeLene~e1t é..brá.zolják.. A 
templomnak a fruA.n egy érdekes la· 
Un nyelvil. fel1rá.s olvashstó: "Istvé.a 
fú., magyarországi Pál mester fe&

tette, miközben egy 8Z'ép lány járt 
e:, eszébe". Ez a vtlé.g1a.s hangzású 
felírá.!! a ledrul6 8zlgorCI középkor
ban már egy 6j vUé.gnézetnek baj

nalha68clésé.t tUk:röz1. 

Sookely-deru történet! egyénls ' get 
k~l a XVU. században Pe!lkl. Já
nos, a székelyek ge.nerélJ sa emelke
d.\J.. ki. A rác cae.pe.tokkal küzdött 
többször Is, lUk bosszúból derzsi 
kastélyát és a templomot feldulták. 
Derzoon halt még és ltt iS temett.6k , 
cl Ot feleségével KornlB KatAval 
egyUtt. A xvn század 2. felében. 
AH pa.se. du14:akor mégegyszer helyt 
kellett á.UnI a derzsi erödte:rnplom' 

nak. 
• 

B:rekelyder:z.!l unlt.é.rlus templomá
nak évszJizadoo faJaJ még ma IB 
állnak és hjrde~tk a. történelmi 
m61t nagy hagyományait. A székely 
l'(I'Vá.!![ré.s pedig az os! kulturát, me
lyet Magyarország 8zé.mAra Erdély
ben nagytlu;t az un.ItartzmWl 6riZett 
meg! Dr. SJ/. 

A ~ G 8~e'ydcrzsi tem.plo1MÓI 

é8 eg# ott kéS~lt /e8telt Iddá"" 
KeN'" Q4bor TOJ~Jt4. 
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• • KOSSUTH HUSVETlA KÖZ E LEG , 
Ennek ti. SZÚJnllak ti. vC7.érc.ikldróját két elke- ' ----------------_____ _ 

rülhetetlen időszerűség fogja szekere elé: eg)1jk B 
hús\'ót, mert hiszen addig mflr újabb :f;rt.csítŐ nem 
jelenik meg. ti. másik Kossuth Lajos halálának öt
,'ené,'cs évfordulója, melyet ünnepl eseménnyé ké.
szül a\'atru fl, nemzet. Igén, már ötNen éve, hogy 
fl, "nagy számüzött", II .. javíthatatlan rebellis" 1894 
március 20-án Torino-ban meghalt. 11)-'enkoT lát. 
szik csak, amikor ezekre a. töl't;éllchni mértföldkö
, 'ekre nézünk, hogy mHyen gyorsan eUut az idő, 

milyen nagyokat változik ti. világ s milyen feled6-
keny az ember. Öh'en éve. nem is egy egész em-

Húsvét mindkét napján délelőtt 9 
11 órakor és órakor is urvacsorát 

osztunk. Készüljenek a hívek a Szent 

vendégség, .. 

beröltö, hiszen még a Biblia. is legalább h:ttvaJl r-.3 El kellene keserednünk, ennyi hűtlenség, ke-

évre teszi az emberi élet hosszát s -azóta II tudo· i gyeletsértés és pálfordulás láttán, ha nem állná.nk 
mány ezt ti. határt észrevehető mértékben kitolta. opúsvét előtt, ha nem köulegne felénk 3? iga7.ság 

már - a. halhat.a.tlanság felé. Tehá.t még nWl isr .jeltámadásának örök szent ünnel)e. HÚM'ét azonb.'\n 
egy egész emberöltő, tehát még jórészt ugyanazoI. ~közeled.ik. Közeledil, s emJék6'Lt-et arra a sok sok 
az emberek, akik Kossuth haláJalwr úgy sirtak, _ husvétra., amely az első nagypéntek után elkö\'ct-
mintha saját apjuk ravatalához hívták volna őketi kozott. Hányféle világba jött eT, hímyféle ember 

"égigtérdepeJtek a vasúti sinek hosszán S fedetlen höw, politikai diva.t"oknak, világi filozófiákllak mi. • föwl fogadták a számüzöttet: holtában haza; Iyen váltaltOzó és ellentétes \'égleteibe hajnallott 

ugyanaz a nemzedék, mell' minden március J5·én } belé. K-atakomMs keresztények l"S Nérót utánzó 
Kossuth nevével rendezett fáklyás zenét s olyan el- pogányok közé, világoftagadó remetékhez és har-

szántsággal énekelte a "Ha. még egyszer azt Ű7..elli, 

mindnyájunknak el kelJ menni" hitvalló dalát, 
mintha azok a halott ajkak valóban tudtak volna. 
.... .. 

meg uwom, - egyszoval meg él az a. nemzedék, 

mely igazán "egy nemzet bá.lványának", "Kossuth 

apánimak" is.merte az önmagá.t száműző, engesz
telhetetlen és elbódíthatatlan magyar hazafit. S 
mégis, hogy el tudta őt felejteni! Legtöbben azo
kat az esuneket felejtették el, amelyekért Kossuth 
harcolt és számüzöttségben halt meg, mások azo
kat a. körülményeket engedtél. kiesuszni az emJé
kezetükböl, amelyek Kossuthut a. netnzet harcosá
\'á tették, s olyanok is voltak, akiknél még a. neve is 
odavá.ndorolt, a történelmi múzewn .ama. dohos éa 
sze.Uözetlen lomtárába, hová a "megmodernüW' 
kor embere kÖ'.t.adakozásból múzeumőrl; rendel, dl) 
maga el nem Iá.togat. 

Jelentkezzünk konfirmációra még 

húsvét előtt a lelkészi" irodán 

. . 
.. . • • 

cos keresztes vifb..ekhez jött el, - üldözött eret

~nckeket ép {Igy utóléri, millt iildöző inkvizitol"okat" 

a kÖ7.épkor világtól etlordult önsanynrgat.óit éo 
úgy meglátogatta. mint a reneszánsz élvhai]1á. 

szait. Volt húsvét juk LutheréJrnek s "olt a Fiorello 
• 
kolduló barátainak. a pápai udva.r bíborban Mm-
plÍZó e2'VM,7.feiedelmelnek f..s ti. zwicl,auj nrófMfl.k

.,nak, pietistálmak és szanld ilottoknak. sunt szövet .. 

é.,~g-nek é.. ... l){~risi kom~liinne1<, vilá gme~" ltÓmI k f.s 
• • • 

.. forraflalmárnnk el!'V1\ránt. A vilá s:: csak úe;v f1nh~lt.a 
mlu~át egyik vée-letböl a. ml'Í sikba. s mindeTlik e14t
lcoda. és kJírhozta.tt«. az ' eTötteTevőt, - a hú"",ét 
azonban e1.jött nUlldig. tegnao és ma.' és minl'török-, 
)ké u.s::yan~gy', mint Az. aki'kÜldfe. ho.u hirdes.<;e a. 
szeretetet, a békességet. az i~zsá.g diaf1alsít. ~ l~ 
Jek s:t.'\oodsá.gát s minden igaznak és értéke&nek 
újra és újra való feltámadását lsten -akarata S7.00 

nnt, 
A húsvét most is eljön s most együtt érkezik 

jlZ ötven éve lmiott Kosslltlttal, hogy ötven év után 
, ,. . 

,újra éljen. ~Ijen belőle az, ami örök ID.agyar, S 

. merti örök magyar, tehát örök emberi s mert örök 
.emberi. tehát Is tennel teljes, Ez az örök dolgokat 
ujra és újra feltámasztó l sten adjon hát nekünk 
ilyen ma.gyar és igaz feltámadást! 
~ SZENT-IVANYI 'SAl\'DOR. 

____________________ ~ ______________ 3 



• A baranyai unitáriusok 
Az elfeledett baranyai unlt.á.rlu

sokról a. mult szbad elején elŐSZÖr 
Jonkovick Miklós adotIt hiTt 1829-
ben. l't10vének elme: A socinlánu..sok 
eredetéről, Magyarországban volt 
ccclealájok:ról; különöscn pi!}$i pre

ciktUOTjok, Válaszút! Györgynek K e
w i SkarJcza Máthéval 1588. eszten
dőben tartott disput!é.e16járól (Pest, 
1829. ) 

JankoVich nagytudoané.nyO. gytIjtö 
vol~ KuIturmunkAJána.k Igazi cé1!lAt 
ö maga. jelölt meg a régI magyar 
mo.veltreg emlékeln'ek minél 8"'W e -, 
gabb és sokoldalubb . bemutaltáBában 
és az -utókor szá.mára. történ"Ö meg'
mentésében. Megsz.erezte a. Vátaszutd 
ikéziratát s ré.9zbtm közzétette s a.ZIt 
frta róla, hogy Uy becses és ritka. 
kézirat tisda 1I!agyarságával gyö
nyörködtet. A tulajdonképeru hitvi
tát nem közölte, csak az előzménye-, 
ket. Azt 18 megmondta, miért? A 

gycJtgéb'6ek kedvéért.. .nem a.kant 
senkit se megbdtránkoztatnt Hiszen 
a'klkor az unItáriusok a tulajdonké
peni Magyarors21lgon nem voltak el
ismerve, eretnekeknek .szá.mftottak. 

A2óta. Jankovlch Miklós neve Js 
feledésbe merütt, Az ö ~taJa. ö 7 ze
gy'Ujtött nagyterjedelmtl.a.nyagot 

jórészt mások hozták nat>ViIAgra -s 
a. Ihlrnevet ezek szerezték magUk

nak a Jankovich anya.gAval ({gy pl. 
Toldy Ferenc Irodalomtörténete, 
Thaly KálmAn VIitIéz\. és e1egyes da

lai su" a JankoVilch gyUjteményén 
alapszanak.) LegalAbb ml. unitáriu
sok" őrizzük meg annak a férf 1-
na"lt az em,lékeze'tét. akin~k gyüjte
m&lye m'a ls a Nemzeti Ml1zeum ~_ 

gl anyagAna.k leldavát a1lOOt1a. 
Az unitártusok Tészé1'ő.l tíz évvel 

későb'!) aranyosrákosi Székel" Sán-
• 

dor [1' 1839-ben az Unlt§l1a. va1lM 
tört.énete\ Erdélyben c. munkájában 

e '\rerd&" öl. Az a névsor azonban. 
ameivó- ö ad az álta.la Dráva m.el
lpkinelt neve7..M't unitArtus egyházak
ról. seh~ ~eztk azzal. amelv az 
6iabb .kutatAsok 1I1acojAn me~llap(t

ható. Az ö elöad4.<>a Q..7, Uztml-'F'08-7.
tA,5.n ala:n!'zlk. U'l'V tBrténhp,"('(t a 
"olo~. h~ A"'. tTdtlvl unlb\rhlao"k' a 
)('Vl. 8ZA7Adhnn Bi ite"köttetésben 
lillbtk ft. bR.Tnnvalalck.Al !f {!i':V ttld
tAk. hogy hol forrdulbk meg az e19ő 

Idök.ben az unitárius ~~rltök. Do azt 
mÓX' nem tudták, hogy hol marad_ 

tak d'-ent unitárius eklézsJ.ák a 
xvn. sZázad végéig, mert a.)cl{or 
már nem álltak. érJnLkezésben velük. 
A Válaszu'j-dlsputáról c.eak annyU 
mond Székely, hogy van egy kézirat 
belőle a kolozsvárt fő!skolánk ~önyv
tárában. 

Félszá.zadna,k kellett eltelnle, mJg 
Kanyaró Ferenc v.égre 1891-ben köz
zétette a pécsi hitvitát ll2. Unitá'riu

sok Magyarorszdg()"1~ cimü müvében. 
Az ő érdeme, hogy hárOlYL'!'z é zad08 
lappangás után V!llaszút! mOve nap
\'Ilágra. ,kerÜI'c. Azonban tárgyilago
san meg kell álJapitaJlu.n.k, hogy e. 
pécsi disputa. sem az unltát1u& the.
ológla által, 'Sem a magyar történet
írásban kellőleg nincs mélta.Lva 
mind a mai napig. Akik nálunk a 
valltb IOlJbaclság létezését a. XVI. 
százaclban tagadják., bizonyára nem 

Ibmerik még ma se-m a pécsi dl.spu
tAt. Az. unitáriusok rendezésében le
fClyt ~hitvita klasszikus blzonyitéka 
a vallási türelenmek. Egy olyan 
templomban folyt le, amelyet akkor 
közÖ8e/I, 'használtak unitáriusok és 
katolikusok. Három felekezet papja 
vett részt. A prédikálás joga. mind

lretI: napon a vendégpa.pot, 'a refor
mátust illette. Az. urutá.rius pap, 
mint házigazda, cSDk a református 
prédildábió elhangzása után tehetett 
fel neki 'kérdéseket, am1re a. m. 
pap válaszolt. K ,lwtollkus pa p csak 
mint hallgató voU jelen a templom
ban. A 'templom.! vita után pedig 
folytatódott a ,barAtl9á.go.s vita. VlL
laszútJI pécsi unJtá.rius lelkész. MZ-á

nál, az ö .asztalánál elköItött ebéd 
mellett és uMna, amelyen úgy a 
kat., mint: a nt. pap ls megjelent 
Poécs város polgármesterével s egyéb 
vezeUHvel együtt. Mikor pedig Ska.

l'icza 'Máté, a ~el ref. pap eJ. 

btlmúzott a pécsi unitáriusokt61, 
miután '& két napoo vttAban telja'll 
megismerte felfogásukait. ezt mond
tf.I. nekik: "ValaJct az írásból tuda
kozik és Udvöss!g-é,re szentfráS'l. for
gat, 'Iem méltó azt eret7lek8égnek 
n.eouétJel ill6rni". Ama tu~lmetIennek 
nevezett XVI. SZAUd egyik k-épzett 
ref. papja erre a tokra emelkedett, 

hogy méltatwnllak nyUvá.nlto.~ta az 
unltárlusokat cretnokaknek neveznJ , 
mivel őnekik iB sy>nt könyvük a 
biblia. Elle nben a »felviMg08ult ta 
tiirelmc8'" XX. században egyes ref. 
vezetöembere~ képesek az unltá.riu_ 
sokat a szombatO80kkaI azonosl.tani 
s .. rajongóknak." nyUvanltanl. A ma_ 
gam rész.6rő1 azt gondolom, hogy 
voltak humAnus emberek a XVl. 
8Zfizadban Ls, nem mind voltak bar
bárok s a huszadik 6záz~dban sin_ 

Cllenek sokka.! többen a humánus 
enlberek, most iB nagyobb a bamá
)'ok száma. 

A baranyai unl''lÍ.rlusok theológial 
á.lIáspontja. megismerhetö a ~i 
d lspulából, csak azt nem tudta Ka
nyaró Ferenc megálJapita ni , 'h<>gy 

Pécsen kivül melyik kömégek voltak 

Wlltártusok Baranyában. Remélte, 
hogyalevéltárakból majd csak elő

~o.rülnek él2 elTe vonatkozó .okmá

nyok. Ujabb félszázad az Ö reményét 
valóra vJ ltott'a e csakugyan elöke

rültek a baranyai unltáriusok léte. 
zését biwnyftó olonányok. A pécs! 

jezsulták errevonatkozó feljegyzéseit 
Pizger Ferenc,a pécsi jezsuita gím. 
nAz.ium tanára Ismer'~ette az intézet 

1934. évi ér'tesltöjében.. Ebből meg
tUdjuk, hogy a török hódoltság, 
vagyis a. XVII. század végén. is Ba

ranya IwkosSá.gának jórésze még 
mindig unitárius volt. További ,rész· 

leteket tudunk meg Merél1yi Ferenc 
munkájából, amelynek a c[me Dom~ 

sies Mátyás egyhá:ifá-toga,tósa Bara
l1yá/>(m 1719-ben.. Megjelent Pécsett 
lD39-'ben. Míg Plnzger Innlnkája in· 

ká'bb csak statisztikai adatokat kö
zöl (lsmerte1ie LÁsozló Gyula. az 
Unit. mrtes. 1934 . évf.-ban). addig 
e?: a canonica v1Zit!ctóróJ szóló 
jegyzőkönyv bővebb adatokat ad az 
egyes ekIéz.slákról. Miután az unitA· 
rlusok figyelmét Merényi munkája 
eddIg elkerülte, szükSégesnek látom 

rá a figyelmet felhivni. 

Domsics Máotyás pécSi ,Jro.nonok J1,. 

togatAsá.r61 felvett jegyzökönyvel< 
210 esztendeig reit:őZtek '8. pécsi káp
talan magánlevé!t,.áráJ:)a.n s csak most 
!kerOltek n,ytiVá.nO,dg;ra. Merényl 
közl6sében. 1129-ben, rnikOT Doms1oa 
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lI ' np' eket meg .. tog.-ta mAr ka' 
.. e 11 lakosok de még 
tOUkllsok ,'olla n . 3~O 

ment feledéSbe, hogy 
• '''' k o l \aJ<. A>. e1ött unltárlu.so v 
évvel tLXk •• z,9é.......uröl a következőket 
egyes o t>~ . 

mondja: . p écsaranyOS) kö z-
A rQll yOS (ma. . _ . 

ek J638·OOII (1:: ulIIMrlu$ok al
~gtI l és SdTból ké.sziilt I c m111omri t 
/«1 lábÓ I utAn II ka t olik usok 
a l örök u ra ()Jll 

Sl'.:t. 14sz16 tiSzteletére s zentelték. A 
aJa zala ls fa , de nlár kor· 

templom p szószék 
hadt és nem tart sokáig. A 
k fweUeges. durva ácsnlunka és tel
· e~..t.-orú a t em plommal. Az 
Jl?sen 6 .' ~· ;,""";;'k 

'I. ~ -'u.sokat Radanni pécsi P'""'t'" 
UnlUln • 
tb"lteUe á t a katolikus hi're. A nep 

mind magyar. 
Baksán unitá r ius delubrum vagy 

rhanuma-(imaház) voll. . 

leu, 12 szekér h8oUUálha.t6 5 ' ne 
tere m rajta. A nép ~.)'ar, nyere 611 
nehezen engedelmeaked1k.. 

Mdlom. temploma kőböl épült, 
UIInde1yezett tetővel. A pap azámé.

r;l. 9 hold föld van. 
PelUrct templomAt l7n-ben ép!.tet

téli t ég:láMI. ( I tt tehá t 1729-.beD. 
mil I' n em volt meg az unitárius 
temp lom, p edig ez a község ls um
tárlus volt ti. jemu lt&k az.el'inl. ) 

Sum ony templomá t az unItáriusok 
épitették ffilÍ.r régen, sárból és -M.
ból, 16U -ben klbővítették , majd 
1676. ban ugyanők r enoválták. Zsup
pc. l va n foove. A padok a templom

mal egykorúak, 
;:j~ ,- J~ u., ... Ut..> ,-1I uo ooUlból t:>:I &U'ból 

epwt t:>:I m ég elégg-é' ep templom ere

O,-, LLCg SL1n U:O un1tW.luB templom 

velt 6za.1.matetővel. A szo.szek k o-. -
bo' van, a hlU·a.og g erenda.n. l Ugg, 

SZ611tk.i rd..! yon ( ma; Swba ds2ent-

tt k , pllpja.lkat elkergették, par h 
' Ized aJatt az egeIIZ baranya! unl
tár1zmua kl vol l Irtva. Az erdélyi 
unltárJ\llIOIk pedig a.k.kor nem t eilet • 
t e k 6rtUk semmit, a Hab6bur go}t ée 
idcgemzelJemQ ceatJósalk öket UJ 
ugyanezen sorsra. aka.rt.á.k jutta:tnl, 
tr, ln t a. baranyaiakat. Adjunk ht!.lát 
az Istennek, hogy legaJA.bb Erdély~ 

bensl:kerillt a. xvm, JP.ézad ü ldö
zései ellenére megmaradnunk. 

B otár Imre, 

••• M · 

Bri nfa t... .. mploma. eredetileg nz UDI
tftr lusoké volt, régi ép{' mény, sárból 

é3 fából, m Ar teljesen romlásnak in

dult. A SZ,ÓSZ.ek. köböl van, a haran g 

ja gerendán függ. 

t. " bOI ki rály) ll. tenlplo.m 167\l-bco ....... 

:\ KONFIR!UACIÓI EWK1:.
SZlTÉST a husvéti ünnepek utó.o 
azonna l megkezdjük. Ezúton is 
í e lbívjuk hiveink st:íVe6 figyebnét 
e rre és kérjük, hogy 14 éven felüli 
g) ermekeiket a Koháry-u. 4. szá m 
a'tatU lelkészi hivata' .... n jelentsék 
be, Az előkészités megkez.désének 
puntos idejét levelezőlapon fogjuk 
a jelentkezettekkel közölni. 
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A bodonyi (ma: SIk.lósbodony ) 

templom is unlt!rius volt, sárból és 
\'euzóböl épült. A szószék falusi 
munk&, a harang a .községben egy 
gerendán függ. A lakosok magya

rok, önfejűek, a plé bániaföldek sz.áD.
~sU megtagadiák. de az aratást és 
bt>hordást vá llal'Ak. 

Egercig t emploma 
éplllt. szilárd alkotás 

rég!. 
és jól 

'köböl 
helyre-

al11tolták. A lakosok részbt'n 
g)'arok. reszben bOSnyákok, 

ma· 
nyers 

é1 kor lá.' olt emberek, { EM'ől a köz
s~gröl Domslcs nem mondja, hogy 
un:tárlW! volt. de a jezsulUk monO-
ják s ök tudták. hogy hol t éritet 
tek.} 

K C3,zii t emploma kőböl va n, bolt
lll, jtásos, egyharmadán zslndely".etö 

" •• Vlill . .. ' ~ 
Ki8(l8B~onyfa templomá t 16S1-ben 

épltdté'k az unitál"lusok sárból és 
rúhól. Még ma ls _ mondja 1729-

".!c' ben _ eléggé szilárd, de a zsuptetö 

érül ~ és ariánus volt, a t e tö zsinde

lyezett , A nép m agyar és k tuolikus, 
külö kivételével. A p lébjnlának elég 

g .!iz.dag Iköoyvt.ara van. 
Ezek a községek .mind az o rm io

sági l'ónio fe kUsznek , P écs és Szi
getvá.r k özölt, P écstöl délnyugat ra és 

dUre, egészen S iklÓ61g , N ehány M 
z ülUk a péC31 j ál'á3hoz ~anoz ik, a. 
zöme azon ban a szentlőrinc i járás

ho~ . 
A j e~uitak e k ÖZo.'Wgeken kivül em

litik min: unitárius k özsége ket : Ba

oorcswllős Bosta, Görcsöny , H egy-, 
szen. tnW.~too, HiriCS, Kacsóta., KIs 
dél' , Magyar(' -Szenliván, Monyo~ 

rosd, OcsárcL R e( enyc , Rugasd , 
.. S ·I' T ~ D n Va !',·",. Szentog ..... , ZI vas, "8"",y , 

Velln, Zók kö:t.Stiget. 
P éccsel együtt 31 .községet lehet 

megállapltani, mint .kétségtelen uni· 
tó,rlus községe t. Még néhányról van 
emlités, de llUL m á r o lyanne VÜ ltöz

f..~gek nincsenek, 

s ~ ti 
,t , S<.akadt ~ beázlk. A köszósv!k a 

A t elje.s.s-ég kOOvéél't. megcmUtem, 
heg y a. pécsi Mindcnszentc.k tOlllplo
minak ké pet é:> lcirMát - alnely 
templom 114 évig az un itárIusokó 
vol t _ az Unitárius S11~es ltő 1936, 
évf. márc, -I 82funában közölte Fe
l '(..'J} C J ózsef lelkéBZ aty4nkifla , 

\l .v templommal egykorú. Egy har ang 
",t- ,<' var. o. haranglábon. A pléb{mla.i töld 
•• , L'! hold, amit ősidök óta birtokoltak 

a:r: arlónusok pr6d.ikáloral , ma jd 
• ulAna a. k..'lt . lIcene\átusok. A pap _ 

~ ,~ !a~ egy az.oM.ból és konyMból áll. 
.,)il.' J 6J bekerltett IlItálló, ke rt és az\lvéa 

, Á vall a ház mcllct', Töle kelet re van 
· ,.I. n rét, amelyet k lll.'lé má.r m egtlaztt_ ';I tollak a boz6ttól, ha egészen t l8'l.ta 

• 

Hogy pusztult CI ll"Li ndez ? Tör
vény nem védt e öket, p rédUwto l"jaik 
egy része ls cserbenhagyta öket , az 
t:'gysz.eril , l uda.:lan nép magúra hagy
v I. nem tudott e llcn.6lln l a z erö..~
kos t érll é8nek. Templo malk.al e lvet -

II Uudape!:> teu dolgozó székely 
WUUUULS lau)'ok és legl;uyek UIt.· 
\' Id .. ereue .t.:gylct llJusa~v liore 
IOlyO e Vl Ol.l. I ': IU:i hó U' -ell, vasál'
na p d, u, IS Ol·li l k ezdettel a Bocs

ka y-út 44. s zám a latt lévő l'etol'má.
t w.. kulturhá.zban 1/1I1$oros cstet l' cn~ 

del'., m.elyre az E gyle, tagjait , noé
k ely nu gyal' tcstv~ket ~s un.in

dell érdeklődöt sze.l"etc1...cl meg hiv, a 
JU ndezöstg, Musor: 1, }'l egnyitó : 
C~c!J 6;:i rsWáJl egycsille ti elnök. 2: 
N epdaloka.t énekel a S'..:6kely láJ13" .. 4{ 

és legények csoportja . 3. Népmese, 

elöad ja ; Baczó l\largi t. 4, "Dolgozz 
macska " vig meseját.ék. Előadják ;. 
Barabás Irma, S~ubó Ilona, CscgeZ'l 
István és P ók4 Domokos .. 5, "Hej 
pv.va, h c.j páva". Előadják: Alol llá r 

R 6zs1lul. és JlOlCSÓ Béla . 6, N épdaJo
k a t énekel a. sz-ékely lányok és I~· 
nyek csopolllj a. 7, "HAl·om kIván· 
sá "," \'Ig mcsejáték.. Előadják: 
Tr:"~f(J, Róza , M át hé Irma, Barabás 
11'11\a , BCllkö P á l és Egyed Mótes. 
S Mo nológ. E löadja: K erek es Esz
t ~r. 9, S zé kely l1nyok és legények 
t űncbemutat6ja. 10, Zárszó; B cncZfJ 
Mtll't.on s lelkéo'>z.. Belépődlj niJlJ"& 
ö nl{éllt es .1.domá n)'l:lkat köszönettel 
fOb"adunk az egylct1 kö~é.r ja· 

vára. 
Az esperesi \>Wsgá.lós.:rkk április 

16-M Duna pa.tajon, 30-An PolgRrdi
ban, máJus lS-An pes:szenl lőrtncen 

végzi m unl{ájat. 
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Feltámadott-e Jézus 

Arthur Headlam, gloucesterl püs
pök annak a véleményéntJk ad kife

jezéS:, hogy a !elttunadásr61 szóló 
történetek a négy evan(:"óllumban 

nem teljesek és ncm subatOSlLk. 
A baj azonban nem annyir.:\. ebben 

van, mint lnkább az evangéliumi 
történetek adataLnak cgymJlsnaok el

lentmondó termé.s'.!:eébon. Headlam 
püspök ezenkivül k ételkedik abban 

is, hogy az evangéliumok adatai alap
jár;. beblzonyltotUlalk lehet-e tekl.nte
ni a fizikai feltAmadás Itényól, 

Az evangélium adata.! Bzerint Jé
z us Ce1tá.madotJt: új teste magán vi-, . 
sejte a régi testnek a kereslllÍún 01-
szenvedett sebeit. Az evangéliumi 
történetek, ha többször nem ls, de 
Itól esetbcm. twsz/imoJna;k arrol, hogy , 
Jézus fe~~lámadúsa után 6Vett és 
ivott" sőt az egyik evangéliumi tör
ténet szerint ttzlka.! testtel SdJJt a 
mennybe: 

.t:.l;do...:......n m4.wu:,lI.t .1.dd.nt.un.k az..on
na... ...... CVl4lo\;.!.l\,l,uU ,on·~!l",wJu:e. ha 

::.:t.OK V".üou. cnc.Jnet i:IJl.LIuK a Konul.k 

a s=J .. " ..... ~ KJ.V.J.UJUK és tuOJuk 
m-:,b'un,I:l.l1.l, lUlUKW" kewtlkutek. A 

le..l.,.W811I1Soa v.a.c_t lUtet ktiM:legtele
nw m ... g<AlaJJu.k az &gyUlcll.ezet ta,g. 
jal kozott. Taga.dhaUll . ..an tény az 
is. hogy a Jézus ha.lá.lát követő n.:t.

pokba.n és h<l.ckbcn teljesen meg
váll<Yl:ott magataxtáshoz tartozott, 
hogy a tanlt.vAnyok "PlZOny.ság"-ot 
ment'Ck. tennI arról, hogy a felUunar 
dotlt J ézus eló.tUk megjelent. A ta
nltványok koIÚll)bJ. félénksége telije
sen elmult éa most már bátran val
lottá.k a feltAmadt Megvá.l.t6t Kro1.sz.
t usnak, Imen. Flámak.. 

De vajjon szük,ség volt-e a tanit
vány.ok új élelre kelt hlté.hez azpkra 
a részletekre, a.mclyek.et az eYiI.Jlg'é_ 
l1umok elbeszéltek a feltámadt Jézus 
megjelenesetröl? Tagadnunk kell-e a 
feltámadást, mert nem tudunk hitelt 
adni a GalUeal-t6 rpa.t"tján lejátszó
dott és reánk maradt ala.kjukban el
lentmondásokkal tell! feltlbnadáBl 
tort.éna:nek? Hoz.ú.tartozlk-e fL fel· 

tArn.adA6 hItéhez, hogy b&tililzertnt 
elhlgyjUk a ic6t emmausl tanitvány 
történeUI!; ? 

• Mutatv6ny Caine Hall: Krisztus 
élete c. müvéböl. 

Headlam érvei'" 

Hoz.zátartoz1k-e a feltámadás hi

L:éhez, hogy .sz.óról·$ZÓra. valóságnak 
ismerjük el fL feltámadt Jézus sebeit 
keZeivel megtapogató Tamás ~ ört.é

neWt? 

Nem, sőt azt valljuk, hogy a fel
támadás hi.:eIFségebe vetett hitet 
határozottan megg)'engitlk az evan
géliumok sokkal későbbi korban 
!keleLkez.ett legenda.szerü elbeszé

lései. 
De kérdezzük azt ls, vajjon nem 

elég-e elfogadni a felMmadást num 
az alapon. rume1y alapon Szent Pál 
fegadta el a damaSzkuszi úton? 
Szent Pé:l nem ,látta a folMmaddlt 
Krisztus testét va,gy arcát, csak az 
égi hangot hallo:~ta, amely !tudtára 
sdba, hogy a Názáreti Jézus, aklt 
üldözött, >él és azt akaTja, hogy nekl 

s4lPigáJjon. 
De lássuk, mi voL~ a tanitványok 

hitének alapja? Ml vált02Últta meg 
teljesen jellemüket és magatartásu
kat három nap alatt Jézus ·kereszt.
refeszítése, na-Já!a és eltematése 
utJán? Nem az a fontós, hogy ezt a 
változást ml Idézte elO. Vajjon Má
ria Magdolna sUlval-e 1IIay;y sll{iát 
megtapasz.talásuk, a.mlkor iL felté.
mad," Ur Jéws hirtelen megjelent 
közölrtük, bár az ajtók zárva voltaIk, 
beszélt houájuk, megdorgálta, majd 
elküldte öket, hogy mcgtéritsenek 
minden, népet. 

De fontos vÓlt, hogy hitük. .soha 
meg nem vá.ltozqlt. A tanilványok 
soha. többé nem ingadoztak. Mikor 
hitükért e. főpapok elé állitották, 
megbüntették, söt egyik társu.k:at, 
IstVlán diakonust, }!alálra Jtövez"ék, 
a \lanitványok toy-Abb hirdették a 
fel'l.ámadás hitét és mindazt, amlt ez 
a h1\. magával ho:wtt. Hirdették, 
hogy aki meghóditotta a lla.lált, 
KrisZtus, Isten Fia és Lsten voJ:t. 
Hitükért kr nséggei e1srenevedték a 
halált ls, nemCS&k aajá.t hazlijuk
ban, hanem Rómában la. 

Ez az igazi tanublz.onyság a feJ
támsdás 19am1ig8o mellett. De ez oem 
a !lest, hanem a szellem és a lélek 
felt.ámadé.sa volt. 

FelfogáSOm szerint a feltámadás 
testt bizonyítékai utAn va16 éhség, 
amely a.z evangélium! U~~etek lét -

rchoz.6 oka és magyaráz.aJta lehet 
nemcs.aoc hogy nem erös[tette meg ~ 
feltá.ma.dásba. vete:t hitet .. ~ __ , '_rn 
éljpen arra szolgált, hogy az inga_ 

dozó .lelkoket rábirja a feltámadás 
Wtének e1ula6itisára. 

A hivO ember szá.rruira elegendő 
a feltámadásról annyi <bizonyit.&. 

. ' amennyi alapján a feltámadást Szt. 
Pál elfogadta. Több blzony[tékra 
nincs semmi szük,seg. 

Az Unitárius Hószövetség 
felhívása 

• 
KCldve.s Asszonyte.stvérelm, HOZZá

tok :sz61unk ellJször, a.k.Ik nem i.sJneT
tek minket és a munkánkat. Nem 
tu<!játok, !hogy egyesilletünk majd
r., m egyedWI célja a szegények és 
betegek segítése, Vigasztalása. Nem 

13 mindig anyagiakkal, sokszor egy 
s.\mogató tekintet, biztató szó too.. 
1,t<t ér, mint a. pénzadomány. Azért 
k(rünk Titeke~ ls, hogy áUja.tok 
kcúnk, mert soka segítésre szoruló 
fos néha bizony kevesen vagyunk, 
akik segíthetünk. 

J ettek el azért, hogy bennünket 
rr,eglsmerjetek, .á:prilis 2-án rende

zendő müsoros délután1JlIlm'a. Szive
sen látunk minden ihé'tlön a Koháry 

utca 4. szám -álatt tartand6 összejö
veteleinken ls. 1 

HoZ7.á.tok szólunk Asszonytestvé
reim másodszOO', aJtik rés:zt ~értetek 
már egyszer a munkánkbó1, de Idő

!közben talán belefárad'l;ato,k. A 
Bcrde.alapra felajánlo\lt.atok kisebb
nagyobb összegeket, hogy szegóny
sorsú, aTta érdemes unitárius tanu-
161nknruk loVl1bb tanu1á.sukban segit
ségükre legyünk. l\fi a megajánlA
sokhoz mérten vállaltuk kért: gyer
meknek a tová.bbtanltását. Azóta. a 
tanfttatás díja majdnem kétszeresére 
emelkede'''', s ha nem fogunk t" ze 
mindnyájan, nem ~_udjuk teljesítenl 
váJlalt .kölelezettségelnket. AlIJatok 
újból közénk filléreklkel_pengőkkel, 

hogy szegény székely tcstvérelnknek 
segi'sUnk megnyitni a tudás kaPu
jAt. HIttestvéri szeretettel vár mlnd
nyá.jatOkat az UI1itári148 NlJk 8;:6-
vcf ségo. 
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Clli.no Hall: Krisztus é le~. For
dllotta: MáLhé Ele lc Renalli"sa.nce kI
adás. Bp .. 1943. l - Il- lll. .kötet., 
248, 630, 192 oldal. 

.Az u lóbbl cVuk. egyIk legjobb "Jé· 
lIl,.!>.é,(:tét" mutatjuk be oWas6ink.
mIk u..OOI a kŐllyVOdJ. Magyal· 
Jlyclv.:.J1 való megjelen .etése Me

mOly nek számU. Pedig a fordltó elő
szavának nehli.ny mondata igen al
kalmas Rn'R, hogy e1rjossza ettől a 
I.imyvtöl a müvelt olva.sót. ~t Inja, 
hegy ez a. mü "clső 6OnOn.n Irodal.m! 
alkotás, amelyet semmiképen sem 
kcrlátozllbk a ~ udományos If'odalom
nak a tudományoo élet müvelői ál
Lal kÖUnegegyezéssel elfogadott meg 
kötöUségei". Amikor ezt a müvet 
elöször lá,'Jtaan könyvkereskedél!
bw, eJolvastarn II fenti mondatot s 
az.on nyomban letettem a kezembőL 
l!:pen elegünk volt már azoikból az 
.. első sorban lrodalrnl" Jézus-élet
rajzokból, amelyeket ,,semmiképen 
Sfrn korlátoUlak" a t udományos 
n\.(>gúllapítáook, ezért hát a legva
dübb és a legképtelenebb dolg-okat 
lrják össze az glet Fejedelméről _ 
h"OdaJom elmen. 

Szerencsére alkalmam nyilt a mű
vet iamét kezembe kapnJ s a.kikor 
elcsodálkozva állapitot.:a.m meg, hogy 
a .szerző távolról sem tartőzik ez 
utóbb:lak csoportj1ba. Ellenkezőjeg, 
bámulatosan j61 ismer J a Jézus éle

tére vonatkozó ujabb kutatások é.s 
megá.llap!.táosok res2.1ctelt s nemcsak 

I.smerl". de mérlegelnJ ls tudja azo.. 

kat. Ezt a mérlegelést olyan érett 
~ megfonwlt ö~ll16sággal végzi, 
hogy minden eltogulaLlan blrál6 el
ismerését megérdemli. A magyar ol
vasó - ha a könyvet elolvasta s ép
pen Olyan lelkes barátja lett annak 
mlnt e sorok lroja _ valoozlnüleg 
tudni szeretné, hogy kl ez a Ca.l.ne 
Hall, aki ezt a slkerillt müvet irta. 
Sajnos. erre a fordltó nem ad vá
l::t.'!Zt. Az Unitárius 1!:rtesltö olva.~ 
BÓl számára Irjuk meg ,'.ehát, hogy 
ef,a1k. legsIkeresebb angol regé-ttylró 
~ költő a szerző. Teljes neve: Sir 
Tr.omas Henry Hall Caine, és 18:53-
t .. n uUletett. ReI:'ényel kö:irtl.l a 10l:"-

o 

DOG 

hll'cscbbck: The Elernal City (1901 ), 

The Prodiga:l Son (1904), The 
Christian (lS97) vallá.sos tar~almúak 

(az első: Az örök vároo, a má.<Jo. 
(Uk: A tékozló fllt s a harmadik: A 

Jtcrcsztény cinune1 volna magyal'il'a 
fordILható). Regényei köz.ü1 az 

lS90-ben megjelent The Bondman, 
magyarul ls olvasható "A vörc,s Já
zon" elmen. Reg6nylrol érdemeiert 
kapta a kil'á!y1tl1 a ,5ir"-t 1923-, 
ban, ami il. förang:ti8Jk közé való eme
lé~ót jelentI. 

l.IalUJmas müve, 11 mwt ismerle_ 
tdl "Krl.Sztus étete' a;t;OUIXUl 1IL111-

ddl eddIgi .sLk.Ol~t 11:1WlllwJa: lJI

CStll'llJ. y,Hoj é.ban felto:Jeges t:.3 .tuaba· 

VUW .munKa vOlna, IUSilUl u,;t a 

klnyvet mindenkinc.k c) Ikell olvas· 
nia, kliJönben a mai rohanó világban 

EWX.Ik közé soroinállik vaIó.szinuleg, 

amelyeket illik emlegetni, de kár eJ· 

oIV!l$nJ, mert hiszen "úgyis régi és 

közismert, tehát unalmas dolgok
ró]" 6ISik bennük. SZÓ. Viszont en.n~k 
a könyvnek épen az. a !egnagyobb 
értéke, hogy egyáltalán nem una!
llUlS, sőt - ha w.robad ezt az eIkop
tIltott. jelzőt Uyen magas szellemi
ségü miire a.lk:almaUlI - lélekzet
elállltóan izgabnas nllnden sora. A 

mi számunkra van ennek a münek 
ItUtön még egy nagy értéke, az, 
hogy a szerzö ny1.lt szenunel tekint 

• 
a vaUÚo'>oo élet jelens6gelre s minden 
előirt dogmától függe.'.Jenül. csupán 
a omga mel(~rtüse alapján Itél. Tá
\'01 AJljon tőlünk, Mgy a szerzőt kl 
akarjuk sajátitanJ az unltárizmu.s 
számára, az a magatartás azonlXLn, 
melyet ennek a. mUvének megl!11sá
nál mu.tat, a mienk ls, unltlLrlu.soJté. 
Culne 'angllkán volt s egyhlizána:k 
hú flo., ennek. ti. mUvének azonball 
csaknem minden sorát elfogadhatja 
a legtöbb unitárius is. Ahogyan 
enlna bemutatja a BIbllAt, mint 
emberi mUvet, Jézus életének leg
többOot vItatott escmónyelt és p roblb
má.lt, mint emberileg megértJlető és 
l ru'l11észetes úton magyará.zha,tó je
llO'n:ségeket, amint Jézusban nem a 
dogmMt elködösltet~ "Istenemberét" , 
mmem o. vall~ lélekben teljelHn 

t\.\tzlán lá.tott "isteni embert" ál1itja 
el~nk, az a mi szlunUnkra, .. a:.-.t hl_ 
szem, minden gOndolkozó ember 
!:IZ";má.ra La, üd~:ően és felemelően 
Clt1:ékcs áUást'ogIWlé..s. ALindöss;(.C 
egyet kJfogftsolnánk Imüvében : azt a 
_ . nem megalkuV'a.st, csak _ al

ka.lmazkodá.st, ahogyan Igen élesen 
kifejtett kritikai állú.spontja után, 
, • ..:nyve későbbi részeiben ugyanazo_ 
kal az or~hodoxla lkLtcjczé&nó<ij<l.\val 
cmlltt mégi's, úgy, nuntlla a dogmák 
eJölrűsa..it fogadná. el őmaga is. Je
len számunkban - ü. kJadó engedé_ 
I:>- évoo - ·közrcadjuk ennek a. mü
liek egyik kLS rés",ét, azt, amely Jé
zus testi feltfunadás.it tárgyalja. 
Bál;ki e lolvashatja, hogy a .lesti fel: 

tt'lJnadá.st nem tartja megtörtént
nt:.k. Az Itt közölt l'é6zt megelőZÖ 

paragratlusban czekc.t irja: "külső

lebes biz.onyltékok, hogy ennyi, meg 

enn,yi ember lálta egyszerre, hogy 
sebeit tapintan! lehetett hogy e\lett-, 
Ivott él! hogy testi valóságában llllent 
fel a mennybe: mindez nem mege
rfJsit, hanem éppen lerombolja. és 
megsemmisíti a hlLet": Mégis ké8Őbb 
mlm1annyi.szor olyaltfonllá1~ fejezi 
kj magát, minUla maga i.s illinne a 
testt feltámadásban. Hasonló a 
helyzet pl. Péternek római megfesz.l
té$ével kapc.sola:ban ls, ahol elöszőr 
elmondja, hogy semmi való.szinUW
ge nincs annak, minUla Péter vala
h:.l. Is já.rt volna. Rómában, - s ké
sőbb győnyörüen lelrja mégis a WI'
ténetet, amely a "Quo vadis" legen
d .... magvát alkotja. I ga:.:::, ha a sorok 
között olvasni ~ udunk, úgy a szer-ro 
tUJáspontja egy pl!lanatJg sem kétsé
ges, sem Itt , sem másult - mégjs: 
olyan cngedményeknek látszanak 
ezek a kendőzötten on!hodox le[rá
SOk, amelyeket unitárius ember pél
dául semmi esetre sem tett volna 

meg. 
A lordltó, Máthé Elek t·etÖronAtWl 

teológiai magánloDl\r, kÖS'.:Önetet ér
dc-mel e!.<Iő sorban azé'l.·t. ohogy e;ct 
8. mü~et a magyar olvas6közönsóg 
6Zá.rná.ra eJélmetővé tette s másod
oorban IkltÜll6 fordltAsáért. l'oU :l. ma
~Ilk ré8zéről, Ilcm vettük volna át 
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ti. .6l'lerző termlnoJógl!'i.jlt IlZ IlpostO

lok cmJeget&;ckOl', vagylll nem lr
lUllk volnIl "Szent PHer",l "Lb., hl· 
szen II könyv egétsr. iI'állya felmc.nl
hetott volna n~nket fl "Szent" Jolzö 
alkalmazása alól. Eltöl fuggeUcnül 
uzonb:ln Crtékes ~s elvezetes nmnkál 

végzett. 
Nagyon banAlIsaJI hat ugynn, még

Is azzal ~ell bcfejeznUnk könyvls
mertetésUnket, hogy er.l !l. könyvet 
minden gondolkodó embernek el kell 
oh'a.:mla. Sz, J. S. 

Dr, Weninge.r A ntal : Az egész' 
ség testi és le lki I orrÍlhlli (IL 
kwdá.!l, Az OI-s~(J.gos .Köunüvelődésl 

Szövetség kladltsa 1943. ) A könyv 
elll(l klad.l.Sa egy nehany 1\6nllp alatt 
elfogyott. E~ l1. ... t 1.<1 mutatja., hogy 
már maga a probléma ls fel.k e1~1 az 
érdeklödésl. C:mkn~n mInden ik.Ol· 

embc.z'C tog]alkO'mtl az.;-.al a kCl'dés
liel, M!,,"), Ilzervez-ctUnk egé8u>6g'ét 
Jllelmylre befolyásolja. a lelki álla.
pel. " Aki belátja, hogy bcl~6 é8 
I.:iUslJ lJilág egy/Gr/nOf! foutosuk a 
IU,lTIHouiku.s él et kialClkltd.sdJI Oz, az 

Q,<,ztö/U;;:cnilcg is hcl yes IHon /Gg 

Jdrlli (;s oz t.:mbcr/ lclu:~!.(jségck ~Kltá.

I'a között Icgjob/)au. larthatja. meg 

f;!l68zsegét " mondja a 6z(llwdS 
ktnyvében. Az átöröklés 9zcrep6t, a 
t~lgyakorlás helyes mőds7-C-I'Oit és 
gy6gyító ha. ását , ti. tuda tos légz{"9 
éj táph'i.1kozás ()redm.cnyelt, vala
mint a mél'téklet.es:regct és t.Ls7.t.a.sá· 
got - t cat! ~ 'lelki ,~Isztaságot -
nevezi meg 68 tú.rgyalja Igen é rde
kesen, mint melyek az egéslSég fOl"' 
rásal. Az egészség le~kl fOl'rAsal kő· 

r"Ölt Igen nagy é3 fontoa .$zerepet tu· 
lajdonlt a helyc.s vu.l1úsoosúgnak, A 
1111 , TO'l1ltlly é8 Bzcr@let l' testi Iszlé
r6 kOO1! ís b'zétllugározza csodála to8 

crBjél - állo.pltja mcg -a IlzerZÖ. A 
könyv Igen érdc.kcs 611 ta.n.ulságos. 

K . G. 

Ruck F l'nltk : E I()\,c n zsákmány. 
31& old. Dr. Va.jna és Bokor ,kiadá,. 
in Bpcst, lO~3. 

Buek neve ol.éggé l!mler t Ill:l mlu' 
MagYIU'Or8zQgon ls, Mol pedig az 
lo:UTóp!in .klvUIJ v lllzenyokat Altalt\.
ban nrtll 8zokt.1k lanulm!inyo:z.n.\. 
B"ek ugyanlll a "vad" te nnMr.etben 
lÜ~ ötte el c8a,k nem egés/: életét, 
1T\('11 az fi mWel'3ége, hogy A.llal
kOl",e.k "':/\.Illára "eoevn :rA'\k. 
1ll6ny"_t, vadl\llatokat IIzcrez. I gy 
benne "il'YI'(IUl II te)'ll)eazettudÓII éti l\. 

8 

vudÓ-!lz. A lCl'l11!lllll:e:tudó..~ annyIbUlI, 
h(lgy iillatalnak ternlészct rajzát, IC
lL~lanát egé.sz(n jól keH l.8memle, 
h if<zcn <) nem clejtenl, hanem elfog
nL és mcgszeHdltenl akM'ja azokat, 
II egyi.Lltal a vadÚ:Sz.é 18, blzony0.8 
fokig. mCI': sok bá.tol'aágrU, sokszor 
vakmerös6gre van szu.k.sége, hogy 
céljtl.t elérje. A vadáSzokat különben 
B uClk mcgvctl, mel·t nem. tartja em
berséges eljárá.sna.k a lőfegyver ioi& 

gltségévcl a z á.llatok ezreit é3 9~1z
ezreLt ej:enl e l, legtöbbSl\Ör olyan
kor, {l,mlkor ez:' sem az ételszel'zé:!, 
s cm a kártnkozás megsz.ünteté.sé~ 
kUiyszerOsége nem követeli, JV:I.nem 
egyszeruen csak u "vadá.sz·g'..:enve
dtl)"" Irányit ja a puska csÖvét. 

Könyve különben l ele. van lzga.l
m Ml ka.]andokkal é.s ugyanakkor ér· 
tékes megfigyelésekkel. lelrásoktkal, 
sőt - Mlalo'kmál! - jel1emzooekke] 
10. :el'demc.s annak ls elo]vasn la, aki t 
több ls érdeke], .mlnt -a kaland, A 

s zép iklállltésú könyv megjelenteté
ste-rt a kiadót köszönet lllet! meg, 

Sz. I " S. 

V isegl'áil~' Gab riella: Parti szlÍ-1. 
12& oldal. Dr. VajDa- ~ Bokcor k laJA· , 
6a, Bp. 194. - Vidám tön'énet, me
]~"et a Ba]aton tUndök]ö kék. ege és 
simoga.tóan lágy ohullámal fognak 
körU! minden oldalon, Tiszta és me
]('g frM, nem eröl:etett. hanem ter
mészetC8 humorral fu.sz().J'czve,.A.k.1 
éh'ezelesen akar m egismerkedni ·a 
Ba]aton vilol11ázó vllágával, olvassa 
el ezt II könyvet. Könnyebb érthető· 

ség !kedvéért "K is vltOI"lás 8zo.lts:zó
tárt" ls melléke1:' n szel'Ző, Erdeme.s 
e1clvrum.l és meglnnulnl. Sz. I , S. 

Horváth Miklos : Szól a. hmL 
(Korda rt . 'kiadása , 1\).12. Ifjusági 
l'C'g.é.ny, 128 o ld,) A török hódoJtság 
korában já. (';zódó történet. 'l'Jnódl 
LaJ]. os Seb65tyén Izzó hazafiúi lelkü' 
letének fcstoOOe Ts E nyingi Török Bá
ILnt drámaja átszőve a mese o\Iz1nes 
renaló.val. Csodaljuk azonban , hogy 
TInódIval tétet II ~ olyan meg_ 
5J:apltM t, ml.n' ha J áJlO8 Zsigmond 
c.."lIpán a török játékszere lehetne II 
ezért Inkább a Habsburg oldalra /\..Il. 
A 4té3öbbl erdélyi fojod elclllSCget ép
pell ez a "gyönge" magyal' tesz! a 
fll\al)adság vUt\ghlte.s töldJévé, mely· 
nek népe megtlLrljlL Erdélyt még ./u'. 

Igell nehé'~ viszonyok közöLt III II 
lIem adja (1'1 a v6gvl'lI'nkat, mInt 

ahogy (1~t FerGlnántl lette. E ltOl el, 
tekintve. (1 könyv Igun (:Iveze',ea é6 
tD nu lsQ.g'08 olva..;mány . - K. G. -

UilsJl íl r 
VOl'ösvál')' 
270 oldal, 

Gyu]a : Eloüstm a dár . 
k ladflJ,l, € vl!'Zám nélkül. 

Izmos tehetségO sz.ékely lró: mu. 
tatunk be olvaoolnknak Gáspál' 
Gyula ~z.emélyébe:n. 1\Unden él IL tol. 

la nyom:l.n: a havas, a falu, az em 
ber, már m:Int IL s zékely ember. Igen 
élde kes összehasonlltanl G:ispár 
I rúsú~ a Nylrő-Tamt\..sl féle mitholo
glkus r~gényhá.s6al Nylrö és Ta· 
mási düsabb, II képzc]őröt jobban 
m egkapó s ' J]u!.!sa] és bállltásban, 
va;lóJábJ.n a"Zonbrun mégLs ugyanazt 
II tájt éS ugyanazt fl. népet .mulatják 
be, min.t GI.t8pár Gyu]a.. Amig az.:m
oall Nyirö és 'l'amási a katolikus 
s',,6koly t foo .lk .s ennek megfc]elően 

t"Jllkal roman tIk usabb és m iSztlku
.fJabb ]vr ,': adnak, addig Gáspár a 
pl'otelitéiu-i .':. .. {ke;y je.\enitl meg előt· 

tUn,t !; tUlAD az uz oka, hogy stllusa 
b, j elle v ~{se ls józanal>b, val6.sze
I'üb:>, bál' Delll olyan megkap6. mint 
a m~'ho!oglkusoké. Nem tudjuk, 
hogy Gá.spár Gyu]a maga pro'cs
táns-e, vagy katolikuS, az E z.üs> 
m:ldár azonban pro 'e.<:tá:ns faluban, 
prot.estáns tstentJszte1ette1 folyik s 
éh: .. 1.sze.mlcle' e is magán viseli a pro
i (':,1ántlzmus bé.lyegét. 

Ha. azonban a slilu.sá.ra .azt irtuk, 
húgy n·::-m olyan megkap6, mint a 
milJlologlku.s Nyiröé és Tamáslé, 
ez.ze] !távolról sem mondjuk -o.:zt, 
hogy gyengébb, Erőtöl duzzad ez a 
stllus ls s II ml v-a1ÓS"~el'üsége: .ke· 
fe.<Jö IzlésUnkhö:z szinte közelebb -áll. 
Nagyon jónak t.o.rljuk epikus kész· 
s~gé~ ts , bár II végére odav€l'et: két 
c.J.bcszélé-s e1hlbázot~ do~og: nem ta· 
Ifl] II l·eg6n.y egyé.bkélt~ szépen f el· 
ép lte:. t c8 epikus folyljsu menetéhez. 

A I"egény ta.I·ta.l.ma: két magll.nyOl3 
havasi embel' ,,'k~:eb: " gyermeket 
ta]\i.l 8 azt felnevel!. A román meg
.'Jzá.Uá.<J alatti, liavasi sz.ékely élet 
szerepel hát/ él'k~t. KltünÖCll. Ezt a 
könyvel et kell olvasnia minden 
székely olvasónknak. SZ. J. S. 

1({ldió köz.\'et i le t te istent-iszte le
litnkeL március hó 5-én. Szolgált 
1(clemell I ,m'c oklá ndi lelkész" 

ltc.ndö re ilLk részér" istentiszte
letet tal·loUun.k február 7-én. Szol. 
gAtt 8::cI"'/J;,hlyl Sándol' veze'ó _ 
1 1'Ik~.9l1:, 
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Biblia olvasása közben 
(János ev. 14 r, 6 . v. 8 . r. 31-34 v.) 

Vulallol lita.t vesztettünk és most 
keressük oz űj űtat, amelyen meg
taJóljuk IL nyugalmunkat. Kere~~k 
az Igaz.ságot. de vakU tesz bennun
ket az elfogulU:ág, a ture!meNen

ség, II gyÜJ1ilet. Szabadok szere' nénk 
lenni: fel akarjuk szabaditani gon
dolatainkat és cselekedeteinket az 
alól II nyont&!! alól, mely rAnk nehe
zedik, de indullltalnk., gyarl6ság8.ln.k 
sro!gákká tes-znek. Pedig csak .olŐ 
kellene vetlnilnk az örök élet iköny
vllt és a fent Idézet~ részt gondosan 
elolva.::munk. egyszerre megvllágoso
d!k előttünk az egyedüli út, amelyen 
mEgIndulva megtalá.lhatjuk lelki 
nyuga:lmunkat. Ez az út I sten felé 

visz. A blblh'i.val fl. kezünkben ikell 
megindulnunk ezen az úton, mlnde
oi>.:t megtaláljuk a mi Mesterünk 
labanyomaU az út kezdeté~öl - mi

kor többen mcgyUnk ezen az úton 
_ egész II leg'nl'agasa.bb pontig -

amikor mind kevesebben és keve
sebben követnek minket. De aki ezen 
az útQn megindul. annak lelkét a 
befelé tekin'és Itisztftó toze, a meg· 
bánA.s .. az egymás Iránti szeretet és 
megboc9á.tás, a tUroelem és e~ás 
terhének vállalása és a rosszra ve· 
zérlő indulatnak és a bUn csábItó 
erejének teljes legyőzése kell, hogy 
áthassa. Kéz a kéz.ben kell halad· 
nunk ezen az úlon mindig fölfelé ~.e· 

kintve. Ne nézzük azt, 'hogy mi a 

hasznunk abból, ha erre a. fárasztó 
útra. rá.1épüIl'k, hanem cs!\Jk a:rra. tő· 
rckedjünk, hogy ezen az úton halad· 
va. adjuk mind azt, amive.l Isten 
mlnket megajándékozQtt. es ha Igy 
haladunk eze.n az u'Qn, akkor meg
laláljuk életünk célját. Hiszen ne
künk, az égi Atya gyermekeinek, 
mi lehet nagyobb, nemesebb, iga..z.a.bb 
celja, mint végig Jruzdenl ezt a földi 
életet a rá.nk blzott talentumQk se· 
géllével Lsten előt: tet.s;;o;ö életet élve. 

Ha így teklntji.ik. életünk célját, 
akkor nincs .olyan robotos, egyhan
gú munka, amit ne aranyQzna be az 
a tudat, h.ogy Istennek engedelnu!s
kedUnk o. jól végzett mindennapi 
munkával. Az. Ö ezcnt akarata az, 
hogy az ember mnkálBtodva kUZdje 
v(:glg az életet. A szc.rBúunot fogó 
kk-.I: ép oly kedves el&"te, mint (lZ 

Imára kulcsolt kéz. A ha2lit ls osak 

munkával sZQlgá.lhatjuk Igazán és a 
ni nk blzd.t C$a1ádot ls az védi, ol
talmazza legjobban. aki munkája 
javait becsülettel, józa n életet élve, 
a esallldja ellatá..sára fordítja.. A be-
csületesen végzett munka- tehet iga
zán sz.a.badokltá s az óvha.t 'Illeg 
1'0i0S-Z indu!afajnktól és a bünre való 
csá.bltástól. Hogy a;;o;t a munltá,t egy 
olsz.ág figyeli, va.gy a tömegben el
t Uruk a munkálkodó egyén, hogy 

, 

szellemi, vagy ';estl munkával ke
r~s(lk-e kenyerünket, ebből a szem_ 
ponllXll mindegy. Az egyed(IJ fontos 
az, hogy a rank bizott munkát tel
jCf, Ié.lekkel vcg~Uk. 

Fogadjuk meg a Mester t~ 
s az evingéUumma.l a keztinkben 'In
duljunk, I.<.>~enben biZO lélekkel, a 
Hoz.zi vezető ú" lon felfelé és a meny_ 
nyel Atyánk megáld minket. 

Ujvári Lrisdó. 

J ELENTJ tJK A 
C:;YU lrE K EZY-0TNE.K 

IntÍr:Uul -15-é# 
jdenik 1neg lapunknak ez a 
szánw~ a magyar szabadság ih~· 
nepél~. 181,8 m.árcius 15·ike az 
öntudatra ébredt 'Inagyar nem
zet első lépése volt IQ. független .. 
ség és a szabadság felé. Bár az 
1848-49-es magyar szabadság· 
harcot az osztrákok az Q1'oszok 
segítségével leverték, a m.ároiu· 
si eseményeket, a szabadság 
m.egizlelt édes ízél többé a ma-
gyar né'»vel elfeledtetni nem 
tu.dták " Ugy a hatalmak poWi· 
1cájában, mint a népek érze~· 
meiben - ír ja Kossuth Iratm.
ban - nemzetünk még bukásá· 
ban is azon. önce'"Zú., életerős té
nyezők közé lőn sorolva, me
lyekkel az eur6pa'i tört,énele-m 
fejleményeinél számolm. l~J~et, 
számolni keU!" nHol S1.rJumT.: 
domborulnak, uno7cáink leborul· 
nak és áldó im~ág mellett 
mandják el szent nweillket" -
írja Petöfi a Nemzeti Dal-b~n, 
Mi vagyunk azok az unolcak, 
akikre Petöfi céloz, a szabad
ságharc utáni második 1lemze
dék. Boruljllmk le a fii,ggetlel~ .• 
ségünket és szabadságunkat kl
harcoló ama negyvmmyolcas 
hősök sírjai felett s cl n~ fe~
jme, hoqy mit fogadtak es nttre 
ajánlották fel életüket 181,8 
március l5-én! 

Templomunk fütési berendezése 
eJk észUl t. Hivelnket 'kedves meglepe
té:, trte március 5-I LstenUsztele:ünk 
a.lkalmával, mik.or eJsö ízben érez
hettek az új vHlarnosfütés melegét. 

Templomi orgollánkat leszerel
ték, h.ogy azt .. á talaki'.hassak.. Mint 
értesülttink, az új orgona már ké-
8l-;ij\ és fL nyár folyamán felépitik. 

A közbeeSö idő alatt templomi ének
lésUnket harmonlurnmal kísérjük. 

Az Ullitarius Irodalmi Társaság 
januli r 30-án felo1v8BÓ ülést tartott, 

nreJyen Szetlt-lvriny~ Sánd~r veze~: 
lelkész, a 1:irsasa.g alelnöke elnö 
költ. Megnyi;ójáb3on az irod~om l~l
'klségéröl beszélt, melynek .H"ány~t~ 

kUJönösen a háborus idők szel'epe 
ben fontos. Dr. Kovrics Lajos tool. 
tanár a ,,Kercszt6u}Jség tJrilsága" c: 

""oglalét p Szcn.lmártonl tartott sz,,",,", .' 
:flvil, a 'kolozsvári Nemzeti ~ZinháZ 
tagja énekelt P. SZC1Jtm-rirtoJll ~e 
z( ngorakiséretével. KdC1llCIl La.]OS 
levéltár! fölgazgat6 Turi JObbA~ 
Károly száz évvel ezelőtt .eJJl.Uf~ 
1'öú,rI körökben Ismert unitárius -

. ,emJékét elevenítette fel. Az 
t 6mOv Sl'l al lnÖk 
ülést S:::e,~t-Ivri)ryi. Sándor e 

zárta. be. 

A Kon re re l/ci:i.<; Tábor téli kOI/
.. ·~t f-"ruar 26 és 27. nap-

fI'r I'OClaJ.1 <:ou • t aj gyüle-
j{in tartotta. a. KohAI'Y u c 

E2: alka.lommal .vA:ilI 
kezetl te!-emben. 

, • "'<Jllc,",! ljUa1l/bal!" cimen egy/ut.::: • !Bt 
taJ.tot.lak elöa.dá-st d,·. B llrobfÜJ8Y • 
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vAn járál5bfl'Ó élJ Jrert:ki Gábor va l· 
JfI.8ta.n1tó lelkéSz atyá.nklla.l. Az elO
adást vita .követte. A konferencián 
elnökölt 69 II v!tM vezette S::cn1-
h'rillyi. Sándor vezct6-JeJké.s:z, a tA
bor egyllá.7J. elnöke, 1mAt ,mondott 
Vjl;ári László atyá.nkfla. A Tábor 
ll1k6.rá.vá dr. Barabd.sBy lf;tVllnt, 
jegyzójéyé dr. Sclley IlonM, válasz
tották meg. Gratulálunk. 

Az Unitárius Kollégium Könyv
tára nagyértékű adományt kapott 
Kelemen Lajos levéltári fölgazgató 
atyánkfiától. ,.Dc Jesu OhrisU invo

C(l1.jon6 df$pu.taHo" II elme az 'ado
mányozott könyvnek, amely Fml-St1Ul 

SflCim~8 és Dá.vid Fcmle 1578-79-
be:Il tartott v.ItájAt 'Íat1lalmazza. A 
könyv 1595·ben jelent m 'eg Kiolo1.S
várt és oly nagybecsü rltkMág, ,hogy 

p~. ST.abó Károly Régi Magyar 
Könyvtárában .stncs megemllwc. 
Márko8 Alberrt. könyVt.áros alja érte
sülése szerint még egy példánya 
Bécsben található. 

Gyülekezeti. Napot tartottunk 
március .hó 1-én, a hónap első kedd
jén. melyen hlve!nkkel egyhá.zköz.

slgUnk kérdéseit ~tilk meg. 
Le;közelebbi gyülekezeti napunkat 
ápr. 4-én d. u. 5-8;ig rtartjuk, mely
re mJnden kedves atyAnldiát szere
t ettel meghivjuk a Koháry-utca 4. 
sz. ala"b~i gyillekezet1 terembe. 

A HELTA.I GAspAR BmLlA
KÖR "Kereszténység és haladás" 
címen folyta tja előadásait a Ko
háry-u. 4. sz. a latti. gyülekezeti te
remben. Elöadó Szent-Iványi Sán
dor vezető-lelkész. A legközelebbi 
előadást március 16-án tartja. s 
azután nlinden hó elsö és hanna.
dik csütölltökjén. 

Nöszö\'etségün.k február .hó 27-
én tartott nagysikerU mnooros est.jét 
ezúttal a le.ányegylet rendezte.s a 
réIlde7.és minden érdeme Vtlrga. lst
vánnét és Ktl1JOM Máriát llletl. imád
kozott Kereki Gábor lelkész. Az 
énekegyültm _ Vargtl Istvánné, Beret 

Má..rIa, dr. 8chey nOna., Mdrk-a., 
An.drá.$ ésNagy SAndor-középkorl 
madrlgálokat adott elő, tökéletes fel
készU1ts6gge\. mig a leányegylet 
énekkara - Varga I.st.vAnné. vezetb. 
.sével - s.zOOl>nh!-.szel>b kAnonokkal 
szerepelt. Lehoczky Györgyné érté
kes 68 mé.lyenuántó tauulmá..nyá.t 
adta elO "A 'lÓ éleh~tia" elmen lJ 

a ha.UgatisAg hAIben fogadta. Osz!n_ 

10 

te éli Igaz megálla.plt.ásaU. EIÓ1lk tet
Szés kisérte Va"l'ga. :rs:vá.nné ez[nee 
vetitettkép SOI'QULtó.t a leányegy,let 
magyar.kuU nyara.lásAról, melyhez 
deMis kísiröszőveget mondott Kal>08Í 
Má.ra. K é!. ba1Iadát nwndott el 8::altlY 
Judit. Befejezélrtll n 'közönség no ezé
kely himnuszt énekelte el, 

Az Unitáriu."f Mi<iszió Ház Inté
zöbizo.ttsága máfcius hó 6·án, a 
MiSszió Ház gyUlekezetl termeben 
Wést tanott. Az ülés tá.rgya a lelke
szl jelentés, az Internátus feWgyelő
jének jelentése és az 1943. evJ záró
~;.fun.adá.s volt. 

Szent-Iványi Sándor vezető-
Ielkész atyánkfia Budapest SWkes
tőváros Népmüvelösl BlzottsAga. fel
ktl-re.sére m;á"relus ·'l'l -W. ,t$7.oritbaton 
€ete 6 órakor az Egycl.oml Asvá.ny
taní Intézet előaa8!:er.mében .... A Ml
té8zet é8 bőlcselet tt~08gyéjtn" C. M.r
toU előadást Emm'sonrol. "Amer lka 
bölcséről", ki a legnagyobb amc.rtkal 
gondollroz6 volt. A'...nagy un!táriusról 
tartott elöadá.s Öfjzjnte elismerést 
véJtott ki és egyházközségtink hivei. 
reswról ts &gen "SOkan hallgatták 

mog- -
Gálffy Zsigmondnak, kolozsvári 

kollégiumunk érdemes Igazgatóji
nak, ki 16 éve á.ll • ..a. kollégium élén. 
a KonnAny2Ó Ur ~ tanügyl tötaná· 
c.sos. gimná.2li.uml Igazgató cimet 
e.dományozta. A kitüntetés, mely ja
nuá.r elején érte kiváló atyánkfiát, 
méltó elismerése a tanügy terén. 
mind a 'kiSei)b$é<;i életben, mind 
azóta kifejtett fáradhatatlan buzgal· 
mának. Hogy mit .(\elentett ti. rom:án 
megszUlás alatt .kisebbségi Iskolát, 
sőt - Gá.lffy ZSigmond esetében : _ 
I.,<tkolákat igazgatnl\ milyen lelki erő 
kellett ahhoz. ho!,!:y az Iskolá.kba.n 
na~ta m .ee:ielenö román tanOm 
Inspektorok és más akadékoskodók 
t~madásalt ktvédie. .sőt e7.P1k e\te_ 
nére a tanlU"t és a nevelést 'aZ ál_ 
lami iskolákkal versenvkél)pg 611a. 
pö1ban ta.rt.'!8. ~8k az tudia meg
m ondani a.kl mal!a l'l IskolAt Ie:nz
!t:>tott - román me!t1l7..áIlt\s alatt. A 
IIOkS7A)ro.o>o:m me~érdemelt k ltilntetffi. 
he7 meJe~n e-ratulálunk s Gá.lfty 
7.A11~ond a.fla életére Is'ennt'lk AJ

df.Rfit kéri ilk. 
Végh Gyula. deb~ceni presbiter 

atyá.nkflát, m. ~. iltözéptokú gaz-
o 

cJas&gi iakolal I~ga.tóvá nevezt.ók 
k l az V. fizetési osztályba. Szeretet
. rI üdvözöljük. 

Halottaink 

JJŐrincz Déne... szekesfővár08i 
ny polgári lekola\ 19a.zga.'.6 atyánk. 
fl'l 71 éves korában elhunyt. Teme_ 
tt.l!e március 9-én volt a Falikasrétl 
temető hakltt.a.ah/i rob61. A temetési 
.szertartást dr. G8ik.i Gábor esperes 
végezte, egyhAzköz.ségUnk nevében 
pedig Barabús István lelkész bú
csuZlatta. buzg6leLkO kebl1tanácso_ 
sunkat. A ml egy LstenUnk adjon 

számára békés pihenést II szomor
kodó .szeretteinek Vigasztalódást. _ 
Emlékét szeretettel megőrizzük. 

Cscge-zy Árpád ny. törvényszéki 
tanácselnök atyánkfia 69 éves korA· 
b&1I elhunyt. Temetése március 2-án 

volt a Farkasretl temető 'halottashá_ 
z á ból. A mi e.gy IStenünk adjon az 
c1költözötLnck csendes plhenés'~, a 

szomorkodóknak v1ga.szba~~. E mlé_ 
két szeretettel megőrizzük . 

Lap7..ártakor vettük a szomorU _ 
hirt , hogy két kedves unitárius test_ 
vérünk elhunyt. Pausperll Ká"I'olyné 

$Z. ,zagyajtai Fekete ,!,eréz !lY' min. 
tan nej~, Varga. Jstwnnénak, az 
unitárius leányok kedves l'tUrla né
nh\ne.k édesanyja adta vissza. 
lelkét a Teremtőnek. Ugyan~k ~l. 
huny.t Gu.J7U.ln Jen6né sz. Ár1rossy 

FralzCÍ8ka T. t. Igazgató ne:;'. Mind
kqf.t6jüket Szent-Iványi Sándor ve
zctö-lelkm temette má.rclus 12-én a 
FarkasréU-1emelőben. A mi egy Is
tenUnk:' adjon a~ elköltözötteknek 
csendes pihenést s a gyáBzol6knak 
vlga!!zta.lá.st. Emléküket szere"eUel 

1"Tl..egörizzUk. 

:tgeni János atyánkfia a 'haza 
érdek.étxm teljesltet\i önze1!len mun
ká.saá.ga ellsmeréséill a Nemzetvédel
mi Keresztet kapta. Szeretettel kö
szöntjük s a maga és csaJádja éle
tf-re a ml egy IstenUnk áldását kér

jUk. 
Pásint Ödön min. tanácsosi eim

mel és jeUeggel felruházott mlnisz
terelnökség! minlszteri ooztájytaná
csos atyánktlAt érdemes és oclaadó 
munkásdge. elJsmeré.séül a Magyar 
~I demrend >kőwpkeresztjével tüntet
tuk kl. Atyll.tLs1gos szeretettel gra
tt,·,úh'nk. 

Dr. S{III<'1or Domokosné fia kon. 
thmá.elója Q.\kalmából a debreceni 
egyháZkÖZSégnek 100 pengőt adomA
nyozott. A ml egy I .stenUnk áldása 
legyen velük. 
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É,dekes sajtóhibQ 

A. Broe- nJ Nostra való «noI6ke !SJ 
ról sz,ólO c!kJc'ilpkbe egy eg ' zm je

lea..éktelennek )árazó eajtoo.b& C8Ú

azott be, amaly ez<)l)ban mér több 
o,ny&könyv.i holyE$bb' tanek. Ls oko
.EÓja lett. UgyanIs nem Hcnna.cn, 
banM1 Henmann volt Bce ej bács' 
tanJlvAnya., majd bozátja.. A hár{)lIl 

J)CJl'lZctközl.leg l.sipeN JnagyBi" közW 
egyik sem lIlla nevét Herrq.e.n.n tor
inában, hIsZen Igy (egy • ..r" belavel) 
• Á.nniD.t j elent. A ~eteknél ez a 
név na.."'Y tiszteletnek örvend, ~ 
Arrninius, II cheruszkok hlree teje
doIme Kr. u. 9-ben a oteutobW'g1 er
d{.ben tön'kreverte Varus róma.! ~é

gi6Jt. Ennek: emlék~ eme'lték a 
Grotenburgon az 6rlá.s1 Hel mann's 
Dco.kma~t. Ez.:r.el magya.r~ató, hogy 
dl'. Hernnann (dupla "rr" betOvel) 
Antal egyetemi tAná,r 20 éva!! korA.

ban 1872--ben Sramóban "Armln's 
L iebe9lallen" cUnen ad!. kl köl~
nyelt és ezzel 8- 20 éves Jtlaigya.r 1!jú 
btJekenllt a német köU:ők lexlkoná
ba.. Ma pe11g Németországban a 
Hermann (egy "r" betOvel) kerE!l:l:Zrt
név nagyon divatoo lett, mert köz
becsülé.sben á.1l6 vezet6 térfia.1 vise--

Uk. -
EUenben Beli wann (dupla ,;JT" 

betOvel) /lZ ös gelIlIÁnoknál harcost 
jelentett (Waeht am Rhel.n) és & 

Rajna men"én Kö'n köm \'ékén trta. 

hl élnek Hermann-ok Ha.tá.rOr 8l'

mAlis nemesek volta'k. Helyzetük, 
io~llásuk sok t~klntetben hasonU
tett a BZoékelyekéhez. - U. H. A. _ 

Megujult templomunkról 
Kellemes ér%ésael lép be a temp

klmlátogaitó a Kohá.ry utcaJ. temp
lomba. E leinte nem tudja megma
gyariml, mitől van a:z;, hogy olyan 
ott.h0n0e8á., derüooé, meghItté lett 
egysze:n.e ez a templom. Jobban kö
I'Ülnézve, egy sereg 6.jitáBt fede.zünk 
fel lj ezek mIndjárt megmagyarézzák 
azt az otthODO/ll levegöt, amely a be
lép6t észrevétlenül hatalmAba ke
rit!. 

!'h~rban Q templom. riLtgo3'Obb 
lett. Az. orgonéJt elvitték jav1t.aol el 

o:t. é.J.taJ a mögötte levő DB.8'Y aZ!ne:!J 
ablalr. 82lélea öl6t!. akadMytalanul ÖIn

uk be a fény, m.egra.gyog.t..tva. &:ll 

v A s ó 
, 

lI!b'a"cón 1z!Jé · el ~ot.t _ tn.a.gyar 

BZenUlek Igen .kedves _ plras éli 

zOld ezúleket. Qnkényte'Allü1 ElI9ZUnik_ 

be .tu~, hogy ~';f'k a javli:ott orgo
nát ugy helyezrnék el, hogy ez 8. 

mOV s ' Zi abla.k eze:ntw.te 82Ja;bad~ 

érvényesillhE eu. ~ utó:a.g I;ncg
tudtuk, az 6.J elhelyez' .. kaJ)<'31n <\z 

orgoM~ az ablMt melJett k~Uelöl 
fogják. elhel~1 a igy az e~lek t0-
vábbra ls 8Z1(1bddon ma.rad. " ErmAk 

ooráR tudj!lk InM", hogy alt orgonát 
is megjavlt-Jdk, arnJre b1Z/C11ly már 
rég6ta 8Zilla!ég volt. Telje; o'! mo
dern, villannyal mQködO orgona tesz 
- mondja örv'6lldezve a kántor _ 
I'J mi a.reá.r6t mal' azt ie leolvaarruk, 
milyen élvezet tsz azon Jászan!!! 

. Azután tilo pa~'K)l'ok. aJjin mod~Jl 
vilZany/iUés C8Ö et vannek végig ve

:retve, ez Igéret p. jövőre nézve, h >&y 
többé nem f......, .... 1.- ot,;. me<>'hillnJ "bT ... 

"égill meg kell em.l&eznüok & 

tt."T,plom uj vi14gitá.IJt rondszerJ-JI. 
h":hlvány r6zeaez1n-ibolya. napt'.my 

C2Övok vllágitanak a p1llérek mö-
• 

gbt~, valamint ~ újonnan f~-cit 

Igen sz6p mfvü, lmodern CS1llArOn ts. 
klemelve a g vonalakat. 

Mim a jó gama aki OBszel bó~a-I • 
ko.rltotta tenné3ét e mindent elren
dn ve, boldog Il).eg'elégedésool te]{',olt 
Jo-t:rtn portáján, ! ugyanolyan bo'do!;" 
n.fogelégedett..oog ~ölt el millket!s. 
amint mégegyszer kölil lpillantva 
mintegy összegezzUk m indazt, amit , 
e. templom dertl&ebbé, otthonosabba 
tételére oovezettt.ek. (1ris.toly7'llMiJ 

.Uj Erdély· 
lnvünk moet foly6 havá.ban új er.

d61yi foly61rat iItdult el OJ Erdély 
eimen. Egyazera'/ komoly formAban, 
kcmoly célkItilz~el. JIlert - amint 
mondja _ "a:z; erkölcs forrad.a.lm&t 
hirdeti az Erk-őJ.cateifflvJ.ég. az em-

• 
bertelers 6g, a l'Zerete~y rideg 
Világával nemben". Nekünk, & Jel
képes ötödik székely megyében élO 
földrajzUag el"zármazott erd61ytek
Dd<, rögtön fel~t. SJetnénk la Od
vÖ'ZÖlnl jöttét, d~ örömUnJ( nem tel
je3. MI meg~uk ugya.nie, hogy 
mindazt. ami E~ély 'kedvea nevK 
V1sel\ , szines coo'kO'f'!l8Jt 14s9uk, a.z 
lM8~etett eg1J~!J vtr4galvaL Ez ti. 

eeokor eTQ1lban CaaJC vgjsdntl. Er-

í R J A 
Gél,. I LLk. eg'll 1'",":',. 1I2l61. e' k & 
kcdoJ~ er4éJ.;yt- Ele. Van 'filé J 
k1zf.r6lsgoo , .... _ g üyeo 

,t>.I.J.Y1lato, !ol~ 
telekezetmE'J( la. Ezt 6. dol m.áa 
aze:e hOZza og Lutill! 

bad 
m&.g'áved. De vajjon eze-

-e akkor k1eajáUtanI. "'--" 
kÖ?~ "'"""él)'ÜJlk 

:oeen dl'é.g& nevit, ha, B k egyet.- , 
Ier.. ez:IDéI:. mutatjuk be~ ~ 
l l . , főleg, 
~e.z eIJ1le-e:ll gondolat, &mit 8.clnl 
w tartalom k6pzetkapcaoJba lDdu
kál, hogy t . l az Uj Erdély ,.' k 
Irot()Uktl.'l Erdély lenne~ A" ,d . .....vo ból, 
nem katoUkWl Ir6aszta.lróJ. A • , "'" a ma-
~ar Ö&szehoznl vágy6 ~ivvel o'gy 
1á.tjUk, hogy jobb lett voma., tapln
tatosabb 69 ig/Ulabb lett volna, UO 
at; (lj foly6lra.t.nak va1anUlyen mY 
- ke"l'éabbé pretencl<n;ua _ nevet 
"á.lMZtOttak volna. erdélyi-

• 

felhivás Székelyföld,61 fel
jött tanoncaink ordekébon 

Egyházunk fögondnokAnak .... , -. 
Gelel J6zsef egye~ professzor úr
Da:k 8. kezdernénye.z6sére mozgalom 
~dult meg székely UBitá.rius I!j1Ísáv 

gunkDak az Ipa.r:l pó.lyákra va16 irá
nyft ésa érdekében. Ermel<. a. mozga,.. 

10nmak a:z; eredm.éD.yeképen eddig tIz 
székely 'taltoncot helyeztünk el Eu
dapes~ a még többet is elhelyez.. 
hettünk volna, h& ml; UBit.á.ritlflOk 
megfelelő ta.noncotthonnel rendel

keznénk. 
A fögondnok úr megbizh ib6l alól

Jro14:ak v ,Wa!ták a feladatot, hogy a. 
fövárosba k erü!t székely tanoncok 
ügyét kezükbe ve.szlk s öket segit
~gben és lrányftás'ban r'lz"/tik. 
&. 1.8ten meg;;egU, l1gy a. budapesti 
unitárius ! egyházközség eeglt.ségével 
a közel jövőben s.lker111 tan.onc-ott
hont la fel&J.lItanunk. Szeretettel kár" 
jük mindazon hlvelnket, aik1k. 8z'é 
kely tanonca1nk ügyét lelkUkön VISe

Uk, járuljanak hozzá. ehhez az Iga-
:r.áD hér.a.gpótl6 munlollioz seg1~ 
gtlkkeJ, legyen az pénzben, ágyue
mUbe:D, esetleges ebéd, vagy vacsora 
felajánlMukbOn. Ré9z1etesebb felTi
lágosr.th3E J l'Jzolgál a lelkésZ! hlva.
tal, maly az adományokat ta itte 
m..1 és nyugiá.z~. A bUdap: ti Bade 

BiIlotteág nevében: 

DY'. vittb: Lt:kdr Jdf'N 

Be6lbt loollyi BchIdor 

11 
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H o L 

• • 
V., Kohé.ry-u. 4. 

• 

HO-z 
HOnoea-u. S. 

• 

8) KOrz.t.kben : 
MAv.telepl 

prot.lmaJ:llu. 

1 

2 

7 
9 -

R,O -

,. 
23 

30 

2 

7 

9 -
10 -
16 

23 

30 

9 
23 

10 -

'O 
9 -

10 
'6 

2 -
7 -

e •• t,oto, ... HI" 

• 

•• 
Istv'" 
Gábor 
Gábor 

• 

Márton 
l'M.rton 
Márton 
Gábor 
Gábo, 

Mé.lI!on 

dU:C::
OD 

• _ [SZOlga Ferenc 

u. 3 Ber\I'7A't:M.§.l\toQ 

. u. 3 dr. 0SUd Gábor 
10 Szolga Ferenc 
3~zolga Fel'enc 
I 

IQ 'S~ro~l~ga Ferenc 
I~: 10 dr. CSIkI Gábor 

Aláho.zot.: napokon W'vacsoraoeztljs. - . 

• • tlyugt6z6. 

A buUJ. t "plom jav,,", érkMuott adományok 
1943. évi okMbe1' hól'lotloPbGn: Henoeey letVM 300, 
Tóth MIM ly , Vie 15 P . 19U. M fWVember hdOOn.: sz(: 
kely Béla ISO. Ka.llk r.tviD, Csurgó 20, Tóth Endbet. 
Vá.e (el8ökereeetéb61) 15, dr Udva.rnoky AmaJ. 10 P. 
19U. évi december hóbcltl.· ;tuu KlLroty 80, BelEDyO!D6 
Hadnagy Ba ta 10" Udvarnoky TYIWS (elBő kere&eté
böl) 20 P. 19·U. ét>( febrMdr MOOn: Fe n1nek Ferenc 1, 
SéOOor J~oeM 10, Sbdor ~t 20, l1'j. CsI7:rfl8dta 

Feumc 30 P. 

I A lelkészi könyvtár javára érkezett adomá
nyok 1943. M október hóban: Vince István. Dllns_ 
pataj 10. CBuc::l1 JAnos l, Gál VilmoBné 7, ajta! Ková.cs 
Jó:r.se1' 10, dr. SurAlnyi Ede 6, géndor Gyula 20, SU
lágy! Lajoané 10, dr. SlJ.lIám.yi Ede 5, ' Z88M Andor 100 
peng6, 1943. évi november hóban.' dr. Surinyt Ede 5, 
dr. Lőrinc Ákos 10, dr. Györi IstvAn 10 P. 1943. évi 
december hóban: dr. Surányi Ede 5, Ludwig Andor 
10 P. 19,64. évj január hóban: Székely Fei\mc l , dr. 
Surá.ny1 Ede 5 P. 194". tM február MbCln: dr. Sur.6.
nyi Ede 5 P. 

Egyhá.2i túlkia.d.á.&ok fedez E -fre érke:r.ett ado
mányok 19-t3. évi Mcember Mbaon.· dr. Peter Sán· 
dor 5, PataktaJvy S.6.ndar 100, Buzogá.Dy.A nnD 10, 
Farkas Róbert 20, Má:thé Lajos . , dr. Nanoví.azky KA
roly 20, Kóka IstvAn, Hatvan 10, M.6.trai Bete~ BéJa 
iO, Boross Sándor 20, Somlyai Árpád 10, szalay 
hona 10, dr. Go~h.6.rd Kálmán 30, Bródy György 100 
pengő. 1944. évi február Mban: Mtkl6e JA.n08 21, dr. 

Máhle:r Sándor 30, Mekker István 3.40, JukI KAroly
né 6.7, K. Slgmond Elek 20, Szinte Ferenc, RAkoshegy 
2, ajtaJ Ková.cB J ózeef 10, Mo!:nár Jl!lIa 1 .70 P. 

, A Lelkészi Nyugdíjintézet javára érkezett ado
mányok 19H. wi február hóban: csáka János, 
P~tújMly 10, Sz.iD,'e Ferenc, Rá~oohegy 2, dr. Seme
rédy s...1ndor 8, We1tin Józsefné l, dr. Surány1 Ede 
15 pengő. 

BaI'9MS Tibor at~át. kl & budapesti ·kir. 
tankorilleU fölga.zge.t6sá.ghoz b wsz:ott tanOgyl tan..1-
csos, ta.nügyt fötp Décse Pti nevezték ki. Ioten áldását 
kérjük életére és munkásságAra.. 

UNITARIUS ÉRTESíTÖ 
Sz.rk •• zU~ •• g ,. kiadóhivatal 

Budape.t, V., Kohary-utca 4. T.lefon 317-&29, 
C,. ...... m ... ...., : SO.4oo. 

\ Fe'.lö •• z.rk •• zt6 •• klado: 
Szent-Ivanyl S.ndor 

EIOhzelUI dl) el(yévre 5' - P. 
" J.~ tulaldonoea • Budapesti Unitérius ElYhazk6uée 

Megjelenik minden hó 15 - .n. 
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