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KükUlódombó :t KiskUkiill6 
jobb p:\rtjAn DicSÖ$U!:Il,t.mArtontól 
hat kilométerr(' re}..--suk. A faJu 
egyik oldalán n KiskiikUllts. ~l mA
sik hironl old~IIAl\ pedig egy 
domb\'onulat képez hatArt. Tclu\t 
környerete fcslöien szép. Egyet
len temploma. Il%. ullitfLrius temp
lom, mel)' Illess-irc llirdeti :lor; 

a.rra j:ir6nnk. hogy !l falu népe 
SÚW\dok 6tn Isten dicsőségére 
fordHjs életél A .templom mugu 
a. körm'czó domb\"ollulat oldnJ:íll 
epiHL 'Az &ii templom el'Ős fn
Inkkal. pillérekkel mcgtúllUlulol
t311 (\ régmll.1t idökl'Ól is beszél. 
Erősen megalnpO!:ott torn~'tl és 
szép cinlerme VRn. Inl poulnS me
reteh'el hasonHthnl6 n székely
szentmihályi. unitárius templom
h<n. Köriilötte szép dús rák adjAk 
meg természetes szépsegét. A falu 
szép rendezett ulcAh"9..l örömet kelt 
3. stemlélóben.. Egy, n fahm ke
resztül szaladó hegyi patak, mely 
gyors sodrnval hatalmas medret 
szAnlott magának, megsza.btn a te
lepiilés formAjAt. A domboldalon 
legmagasabb helyen II templom 
épült, Mcllotte csupAn ti. p.'lpi luk 
van még. A falu h6.1:ai mind mé
lyebbell fekszenek, AltalAban jel
lemzö a. falvaink elhelye.zkedésére, 
hog!.: l\Z Isten tiszteletére épült 
hajlékot mindig valamely kiemel
kedő ponton helyezik ol s fi lakó· 
hliulk mellöje somkoZllak. Azt t\ 

hat ást keltik magynt· fnlvaink. 
hogy a templomokban megerösö
döt t hit védi a kis közösségeket. 
Istenes életre mutat még n telepii
lés fo rmája is, Ki.iki.Hlödombó ere--' 
deli neve Dombó \'olt s csak a 
késöbbi idők folyam/in velle {el fl. 

hasonnevü fOlyó r\1tal önként adó
dó nevel. A falu népe csaknem 
teljes egeszében magyar és unitA. 
riu~. A faji hovatartozás ténye 
m at áldo:r.atos fu; nehéz helyzeHik. 
ben is megs,&llbja életUket. Egyhá
Z.unknllk pedig szbadokon át bü
~es hivei voltak s a felekezeti 
egy~g - alig \'an unitáriusokon 
kivül más felekezelhe.z tar tozó _ 
mai napig meg6rzöll hilhüségiikr lJ l 
beuél. A falu népe vezetöil tisz
teli s 6.ltalában ~kess~ges álelel 

CJ, Igen eros szö'·ctkez.cti ~let ala· 
kult ki. AUah\blln erdé1yi te:\I,'é
rcink életében. mÚI' igen kortli 
id6ktöl kezdve. jelentős ster .... pe 
\'olt tl swvetk~cti moEt-"!tlnmkllllk. 
Erdély egyik kis f:llujábt\1\ lllu
kitották volt meg tl "jHg elsa 
föld bérlő szÖ"etkezetél is, Az. er
délyi {n.luyczetök, p.."lpok és tuul
tók mindenkor jelen tős szerepel 
,'iHek " szö\'etkezeti élet megtl ..... 
remtéseben, I gy KUkö1l6dombón is 
lU UlütArius lelkészek {ejleszlr. tt':k 
ki II szö\,otke..,t el. 

KUkiillMombó n~péllel;: mú"e11· 
ségi sdnvonnlll igen magas. A nép 
szivesen huml, kön nyen iskoláz
tath:Üó. Szivesen vesz resz.t egye· 
sületi illlUlkllbnn, kii\önösen hlre
sek voltak múkc(h'e16 szlni eI6ndtÍ.
sai, melyekkel II magyar kult.udt 
ierjesztették s melyeknek \'ezete· 
sében az unitárius lelkészt. látjuk 
nllndenkor elöl. Régi nlnpUflsú 
egyházi dnlárdájn sok do.loS\·el'1;C+ 
nyen \'ett réSZi s szerzel t elisme-
rést u falu népének. Ezzel :\ ma
gyar dalkultúrá t lIpolták s ~\Z 
egyUve tartoz.ást mélyítelték, 

A falu nepe épitö szellemben 
munknlkodik. A trinl1011j békedik
táhlm elötti k(h tanerőS iSkoló.jllt, 
az idegen uralom alatt négy ;011-

erősse fejlesztettek. Ennek ért·i · 
két az tudja méltúl\ elismerni. "Id 
maga is ilyen körülmények között 
töltötJle el élete egy l'észét. A kÖr.
terheltel szivesen vll!It\ló lté.p II 

küzdelmek végtelen sorozat.t\ n II t 
tört elore s jól\ellet az utóbbi 
időkben ujra csak Ht tfinerővel 
miiködik a kük iUlödombói iskola, 
mégsem adták fel a remé.nyt. hogy 
lljabb eredmenyekkel szt\moljano.l;: 
be. Az iskola épületet is o. meg
sz:UJás ideje alatt b6vitették kl, 
mert éreztek, hogy falai közölt II 
számukra egyetlen utat képviselő 
szellem huzódhnto tl meg s árad
hatott széjjel II legnehezebb meg
pr6baJtatások idején is. Az epH
letben a falu kultfu-ó.Jis megmoz
dul ásai szAmAra egy nagy terem 
aJl re.ndelkeÚ!Sre, 

A falu n6pe földJnivC!lés.sel fog
lalkozik. Az agyagos föld llIü,' C!I~-

i'le igen neMz. Altah\bt\ll Erdéh' 
földjé-nC!k \l\livel~se igen nebu fei. 
o.dn l. Igy fl. kUktUlódombói nep is 
1ll1lnkÍl.\·a.1 igyekszik pótolni mind_ 

" , :ul, n.nuI n termeszet nem mert 
el~g bőkezíien. A falu ható.rának 
eg-y I'&!zét sz6lövel ültel:ék be s 
t\7.l közösségi szellemben munk(\!. 
ják meg_ A közeli \':\ros. Dicső. 
szentm:\l'lol\ löbb gy9.rllb:ul és 4,'Y 
II hire~ nitl'ogcn gyúroon is ige \ 
sok dombói embel' keresi kenye. 
I'éi. H isszUk, hogy a v:ir08.nak a 
falu népe lelki vilhgál"3. vonntkQ' 
zó ho .ása nem bontja meg Azt Rl 
egységet. "unit épC!n Kiikiillődom· 
bó népe olylUl jelesen kCIl\'ise!. 
Minden olyan erő, mely öket 
nz idök és körülmények folyttlt\ 
IS lI\egl~U"lht\lja. hitUllk Szerint 
csuk II bels8 lelki vilügból fakl\d
hllt. ~lilldel\ magyar s igy a kü
klillődombói nép sz..4.mÚl'a is cs..'\k 
cgye :lell úl lehet járhut6: nz 3~ 
út. melyen öseillk jártak. EIkep· 
zelhetellen. hogy mi mn m..-'ls hit· 
I el. más meggyőződéssel. más ér· 
zelmekkel. mlls becsülettel éljünk. 
mint azt npnink I", "ték. 

, 

_\ kiikiillMombói ullit:'l.riusok 
nngy szeretelIel és né.mi bUszke
séggel is tekintenek az Isten lisz
teletére emelt hnjlékrtl. Ahit.~ltos 
imlljukkal mcgszentelt hujlékuk- ~ 
ban tnllllno.k vigaszt az élet lll" 

hézségci közepette s ott mel'itenek 
el'l) t kUzdelmcikhez. Figyelő szere
tetü nk feléjiik su\!l s az őszi hA
laadás iinnepén az érzesek és gon
dolutok útján tlllfdkozunk \·clilk. 
S kiUöllöscn ti mostani nehéu.\ 
"áló időkben még fokozottnbb 
melegséggel gondolunk minden fe
hérre meszelt unithrius templom
rn, kérve a jó Isten áldását nzok' 
ra. kik össz€"gyillnek jmlldkozm. 
Tudjuk, hogy szfunukrll fl tem' 
plom lesz ezután is nz ti hely, nh.ol 
hitüket erosltik. terhilk€"; egy JlII· 
Inno.trn leteS!:ik és a. megpihent 
gyillekczC!t lngjai megerósbd\'j' 
fognak űj l1luukllbu.. Isten ,·Mll 
szeretete. mely száT!ldokon M 
IlIcglurtoltl\ ezl a népet, jÓságo:! 
ltldds!Í\'ul il félHi S2el'cleté\'el or
ködik mindC!1I gycl'lnekél\. 
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TŰR'l'ÉNE LMJ Ö SZBE N 
C~cl. XVII . 30-3J. dcg.'dü alk JI;y"t .t',,; a távolodó 

r.y,j ' .. Szeptcmh·r nz ŐSz Cu va. Allajánosan ismer t ta paszta· rc.:a· 
lat, bogy a sebész nem végez D'! megkörr.yfiokcz a lörlónc_ 

~!t mütétet bozzálal'lozóján, ha 
., "l I A Jen: ránkdidergetö ősze is. úgy 
• q~ f. csak clkerü heti. m, ha egy- jár ;el s alá a S~ ívünkben, min 
ll\iop- .szer mégis úgy hozza az élet, vallatott rab előtt a komor val 
l ! ~ hogy ez a keserves feladat rá- lató. Néha. közeledik s ilyenkOI' 
III lIirt mal'aJ, rossz elnézniink, a vall a tott keble elszorul , az
t~r: hogy h.!.\·en r (';:wge ké'.f.zcl vá- tán eitávolodik kissé, de min;( I.t; logat a műszereK között. Ez den mozdulatán érzik, hogy mi
lJUnli!. !,cm jó. az scm megfelelő, gon- hamar megfOl dul ú jra s reánk 

Oitsr). doJia l1 ... pában, mert mi ndeni k roh aD . A t,"rnleszet őszenek si. 
l éal ... vag ug 'lan, de ~· lIjj()n melyik vító 'BC:€:, a í.:t.r ténekm öszének 

'<;~ f. Z, am ~;yik - ha már vágnia , . , . 
IS ig!1 szir r> '1 'l. buga.:.a , mlll l meganny i 
k"t, kell , _o. a leggyol'sa bban győ· halá].'.an,oo,l vijjog- a. fülü n.k. 

gyl t ! 
sllak a Nehéz idökben köze lebb ke. ben e acne í! éJetnaoi IrombUá-'o , 'a emIÉl(("" I. /o ampl " l l I G- riH egymáshoz ember és ember.· .. , ... . , '-r yra a ap-
8ll1l a fájdalom, vagy f élelem űzte igénk beszél. ),blivelhogy ren-
1Ödf!it- szívek egy Utemre dobba llIluk delt lsten egy n(llpot, melyen 
:P\1St~ ilyenkor: testvérré tesz a sze ll . megítéli m.ajd a föld kC1"61c8ég5t 
kt! - Vf:! dés, ./I -::ért hJison la tos vala- igazságban

JJ
• 

(O!l"tia menn"ire 'l b,.'j'?1:>Z gyölrödes.:: Nem arról az ítélelnapról be
sltrial ahhol . amikor II Szentírás ver.: szelünk most, melyet az ókori 
fakad- sei lt:~:.:.ött vdloga . valaki, hogy ember bűnösségében remegő 
· • h arról beszédeI mondjon. Mert képzele,te. !ln.uyir!l , kiszíneze~t: 
IS tSJ.i hiszen nyilvánvaló d olog, ugye. ~em tU,lvilagl ?l!'B;k, megnylh 
u u bar, hogy ami Urunk J ézus '" Sll:O~. ,es h:omb.ltalo angyalok 
Eli~ Krisztusnak minden szava, a szmlateka Jelenik most meg a 

cis b.';. tanítvá nyok minden tette l.Z szemünk elÖlt, melyben az igaz 
Dis ft· evar. " ":lUmok minden be tűje' ma biró :r~erlegre tt>t:ú lelkeinket .3 
tljü:l : " i~,U~lket vá~ ;) "Irás a f alon", e!vála&ztja a .l ';l a gonosztól, a 

lelkiismeretü nket fel rázó f igyel- ~ecc:;kÉ.ke~ a báránvoktól, hogy 
ári!!.;"; mezie tés, büneiliket megállapí- .1ussc,n nemelveknek örök üd· 
bÜi&- tó elmarasz:a lás: " Háború van vösség, másoknak örök kárho
~n tist· kint :l nagy vi1f:g b:-m, Is ten szí. zat. 
,bila\(ö ve v.;r:.rik a ~"l-:T'": hÚ'llban! " V:- Az az ítéletnap, melytől leg
ljletui· gyáz'l·o'. ~'ztrr_n"h-l kell hát ke. ~öb~?.n~ szíve remeg, n~on 
t.~e\ t~ l'esg':'I r.L kcz'ük. t ogy olyanra IS foldl, a lörténelem könyorte
crite:<l talá ljunk , amely - ha már l.en sodra hozza magával s vér 
ó !z/t!" egyszer vág, - egyúttal gyó· e~ k?nny, puszt ulás és szenve· 
~tl bt gyít, ha má~ í.l,éle ~. , egyú tta l a des Jár nyomában. 
tsg<~ ~zabadulás utJat IS meg!""utat- ,S mégse.!? ez a történelmi He-
· ~ti\. Ja , ha már kárhoztat, u taua 3.Z le.nall fogJa eldönten i a sor. 
~ .. 1:;1 üdvGihégre v:.!.:etö ú tra is ráve- sunk hanem egy másik egy 
;~;'>t~ zet. ...... . . ~elsö' és le lki ítéletnap, m'ely~t 
.. t.J~ It S . ~ulonosel.' ~ s, 6ha.1tn~un l{ onmagunk tar tunk önmagunk 
\. ~$ os\ l~y~n. gyogy~lo ~és, Ilyen f elet!. Mert nem a villar ereje 
te;\' .. ~ ~ab,l.dtt.~ Ige utal~.' .~Iszen 3;z tÖri derékba az erdő sok s.záza
~~\,\~ SZbC,!l ]arunk; a.~ o,rok tc:m~. d~s f",Óriásait. hanem az a bel. 
ll!lll'tt' zet e~ a .. m~ilo t?r,t.~nelem.osze. S~ korhadás, mely a fában ma
!'I' . lP.!t ~us~obe~e I~pl~nk , s Ilyen- ~abaa lakUt. Nincs a teremtés
lit:!·· Ol' ug;v ~~ m dZ.;a.:; Je.ple~el do- ben (Ilyan lör ténelm.i vihar, 
· \.~ og l:.Zlvullkbe,n 81.. c.lmulas .gon- hogy f!c k százados rnulttal di
(Iln·! .~ olala. Meg.kö~n~ekez a bibor- cSf'kv.5 népeket elp t'ta' I d
.t(\,:. .... , iros haloth dt!;zel magára öl ö j·on h ~ belu .. lro"l usz, l III U , 

,~ \'" d" l "b h" , ., <4 meg nem ro
;~t!1 ~l' .0, 3. e,:~~o .. cn ~ madai:' had t ~ halálos ítéletét önmaga 

~~:<! 'cl eg, a del utotte ha]l1al, a hl- felet > ki nem mo d t t l d-'# n o a ezze . 
• t.)", 

:\ettl
"1> \ 

'~ \'t l' 

~nnek a bel~ö. lelki itélö. 
sze~l1ek. v~dlottja és ügyésze 
lehat. blr6saga és bakója mi 
~~gul"';~ va?yunk. s mégsem 
konnyu a dolgunk, söt annál ne . 
hc.zeb~ - hoss.zabb. vagy rövi_ 
dc~b Ideig, több-kevesebb hj. 
szekeny embert elámithatunk 
de ha eljön a megpróbáló óra' 
~a.. igazi ~agunk , legbelsőbb 
e.nunk magara ölti a birói 1a.
lart. akkor ez a másik. világot. 
áltató, embereket ámító énünk 
egyszerre magától rabruhába 
öltözik. Al lun k reménytelensé. 
günk Szürke rabru hájában s 
hall juk fejünk re olvasni önma. 
gu nk ítéleté . E lmarasz.ta lLatunk 
könnydműsegben, elmaraszlal ~ 
tatutlh. gögösségben, elmarasz
taltalunk ridegszívűségben , 
gyii löiködésben, szerete ' lenség
ben , C'lmarasztallatunk kegyet 
lenségten , turelmetlenségben, 
eJm~·J.szta ltatunk ember telen
ségben. iste.'· t',enf>É'gben. elma
rasztiJ: i. atunk mmr!c.n keresz
,~ny h~bában ~<.l hf J.ben. 

S elmarasztaltatunk főként 
vakságban, ér tetlenségben, mely 
behunyt szemekkel és csukott 
fü lek kel lábolt á t jótanácsok, 
prédi kációk, szeretetteljes óvá
sok, szenvedés~ , jajok, irg a
lomér t esedezések és segítség· 
kiáltozások fölött. s csak mos: , 
amilmr már salát szívUnk ver •• 
riadót, saját. [ élelmünk reszket 
bennünk és sajá t sorsunk tisza
virágfu'a borit a lenyugvó nap 
halálos árnyat , csak most ér' · 
jük meg azokat a szenvedése
ket, amelyeket a mu ltban mi 
okoztunk . 

S már készek is lennénk a 
nagy bűnhődésre, ruhánkat 
szaggatva, sebeinket felhasítva 
a nagy teme:kezésre. Mi~or 
egys.zerre hang szól hozzánk, 
még nem tudjuk : hOlUlan. még 
azt sem értjük: mit mond, csak 
rég hallot! édességét érezzük 
meleg vérá.l'amként sápadt al'· 

cu n kba szökni, b012Y magáboz 
öleljen, hogy ~ -:" emeljell, s hom: 
10ko" I.~~\ko~ i'l., JY:L t a tékozlo 
fi út az atyja. Aztán lázasan 
keresésére indulunk. Szeretnők 

8 



fcltal~:L. 1. fegyverünkké tenni, 
pajzsu"l~!rá cruelni, bástyáia 
möge rejtőzni , hogy újra él
jünk, vele, mögötte. benne. De 
mi magunktól meg nem talál
juk. Soha nem is találnók, ha 
maga nem se~íleJle. Ám a han~ 
segit, hivogat, útbaigazít: .. b~l
jebb keress ne magad korul , 
régebbről k~ress, ne a Mában, 
messzebbre irányozd a tekinte. 
ted mint ameddig tábori lát-

, 'k csöved hatósugara eler - s a -
kor megtalálsz· Valóban meg
t21áljuk ha magunkba, régebbre 
és me:-'S2fbbrE' nézünk. Onnan 
szár'r.l1z:k fcZ a biztatás, ahon
nan !llfLp':l a:~ éJet, Isten szent 
lelkébő! h.?ngzctt el az. idöknek 
mély'§:'l, $ az üd-vösség távlatá
ba (' !~10Z. Gyermekkorunk ős 
meghmerése óta, hogy el tud
tuk pé'é.ig felejteni! 

Tartalma ennyi: van remény
ség, van új élet. csak meg kell 
térncd. 

Milyen különös dolog, hogy 
ez a mi természe~tudományok
ban nőtt józan értelmünk hogy 
be tudja hunyni a szemét a leg
természetesebb jelenségek előtt. 
Csak a mesterséges színpad 
tragédiájában omlik össze és 
pusztul el örökre, aki a termé
szet és a világ törvényeivel 
szem~ekerül. Az élet színpadán 
annyls~or l:het mindent újra 
kez?en.l, ahanyszor tavasz jön 
az OSZI hervadás után, ahány
szor új bimbó fakad a levelét
hullató fákon, ahányszor ismét 
felzeng a madárdal az elcsen
d~sült erdő bokrai közt. Csak 
kozb~11 ~éllesz. Tél, melyben el
fagy mm~en gőgünk, megder
m~d mmden vitézkedésünk, 
szetpattan, mint a rianó jég a 
Balaton ~átán, az a győzhetet
lennpk hItt páncél, melyet ma
~n.k ,.szerelméből, ha~almából 
es, l!.DJdatábÓl kovácsollunk a 
SZIvunk kÖI'e. S amikor minden 
elve',zett, amiről azt h 'Uük" 
ho""" 't "k " " ,., 1 er c., am.tkor minden 
utat bef ujl a hó. amelyen elin
dUltU.l l.~. a kk"l' e .... 'YSzerre fel ~ á
mad I ::!' :~n 1~'(!:1á~ab61 le ő
h~tetlen erővel az élet~kar~ Zs :nl me&:fordulunk, vissza . az 
uton,. egeszen addig, ahol a he
lyes U'ányt elfelejtettük. 

Ez a megfordulás az a lelki 

4 

folyamat, melyet megtérésnek 
nevez a keresztény theoJógia. 
Vissza az ú ton , egészen addig, 
ahol Isten útjától, az ösök irá
nyától. az emberiség és az 
evangélium r{orrásaitól eltért a 
lábunk. Vissza az úton akkor 
is, ha ez az úl golgo ás, akkor 
is, ha eddig menekültünk löl.:-, 
vissz!!. mig magunk mehetünk, 
s mí~ nem a sors és valami ir
tózatOf> ellenség korbácsa űz i::s 
hajt vissza. rajta. Vissza az 
úton, mig csak a Golgotához 
nem órkezür..k. s róla az újra 
megfH zítetb, saját bűneink tö
viseive: halálra sebzett J ézus
krisz'us szelid arcával lehajol 
s magához emel. Mert akkor 
aztáli m:J.r minden szenvedésnek 
vége, a !'lzenvedés egyszerre 
diada1'á változik, Nagypéntek 
HúsvÉt!á világosodik, s pusz
tulh helye ~t vár a feltámadás. 
Ezer tU mincen tanusága bizo
nyít é.'~e:lt'~l , hogy a megiga
zult, megti-rt. visszafordult és 
egészen a Golgotáig jutot::. ma
gyar lélek talált rá mindig az 
útra, mely új életre vitt. 

A megtérés azonban régi ta
lány, gondolkozhatunk raj .a 
ma is, hogy mit jelent. Csupán 
csak visszafordulás aZ011 az 
úton, mely már nyilvánvalóan 
szakadékba visz? Csupán csak 
irányváltozás, melyet ránk 
kényszerit az idő? Csupán csak 
a? alkalomszülte meggondolko
zas, melyet táplálnak múló po
litikai divatok? 

Elég csupán csak hHet vál
toztatni, mint ahogy változtat 
az ,ember jelvényt, vagy ruhát? 
Eleg, ha a tegnap ordító farka
s~ból.?olnap~:a a bárányok közé 
kerezunk ? Sot, ha már a bá
rányoknál 1artunk, talán kö
zötti.i!{ is újra kiváló helyre vá
g:ytmk, ~szell írva van, hogy a 
p~ztor lS el.hagyja a kilencven
kllenc igaz juhát, hogy megke
resse az eFV elveszettet és ör
v,endezzen neki, amikor megla
laIta. 

Hát nel!l!, A ke.resz<énységet 
soha senki ugy felre nem ér
tette, mint az, aki ezt hinné 
h?gy ez ,az irány- és irányzat~ 
valtoztatas, ez a társadalmi vi
torl~ó~dítás az, amit Jézus 
megteresnek nevez. Igen, kiilsö-

leg visszafordulunk. megté
runk , megváltozunk. De belső
leg, közben egész lornádója az 
érzeseknek söpörjön végig. 
Igen. átmegyünk a farkasok 
közül ~ bárányok közé. de köz_ 
ben mmd az a k iontott vér 
mel:vben részesek vagyunk. el: 
borit. Igen, bizodalmas léptek_ 
kel l~pünk fel a Golgota ke
reszt]éhez. de közben bűnűnket 
szánva és bánva. megalázko_ 
dunk. Igen, örvendünk és ör
vendezünk, az Atya visszaf0-
gadó karjai között, de közben 
el~~l1atjuk már minden köny_ 
nyunk , az elhagyatottság és 
kitagadottság óráiban. 100cn 
megtérve újra élünk, de kÖ;be~ 
a mi régi és bűnös magunk 
meghalt egészen. 

A meg' érés másik feltétele 
az. hogy hozzunk helyre a kár
ból, amit okoztunk, amennyit 
csak tudunk. Addig-, amíg lehet. 
Addig, amig hatalmunkban áll. 
Addig szeressünk, amíg ezt a 
szeretetet önként adhat juk oda 
és nem mások kényszerí ik 
reánic Addig irgalmazzunk, 
ameddig mi irgalmazhatunk s 
nem amikor már magunk is ir
galomra szorulunk. Addig gyó
gyítsunk. amíg magunk is nem 
kényszerü!ünk rimánkodni or
vosság után. Magadtól adj, ma
gadtól tégy jóvá, amit lehet és 
addig, amíg lehet, mert a meg
térés is a magad dolga, nem a 
világé! 

Végezetül pedig nincs meg
térés és új élet Isten irgalma 
nélkül. Az ember csak vágya
kozik és sóhajtozik, mint a 
gyermek a bezárt kapu előtt, 
de ha Isten meg nem nyitja azt 
a kaput, ba atyai kezével ros
kadozó állapotunk ból magáhOZ 
nem emel, akkor nem tudunk 
igazán és őszintén megtémi s 
az új élet kapuja továbbra is 
bezárt kapu marad előttünk. 
Aki tehát azt hiszi , hogy a tör
ténelmi őszre úgy késziilhet fel , 
mint a piacon vásárló 
szony: egyszer az 
kor a másik árushoz 
csak gyakorla'i 
változtat hitet, 
jelvényt és ruhát , - annak 
megtérése csak kiilsőség 
rad. 
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A nl€gtéresnek épen olyan 
('!e ':t!i Cl övei kell jönnie, mint 
tl1ntlycn elemi erővel tör reánk 
az ősz, az örök lermészet és a 
mu ló történelem ősze egyaránt, 
millt amilyen elemi erővel ráz 
m eg a f élelem a bűntudat. a 
bűnbánat és ~ vágy az új éjet 
után. E gészen mélyre kell le
nyúlnunk magunkba, oda, ahol 
már nincs is fontolgatás , csak 
ösztön van az iaaz éle: ösztöne, .. o • 
melynek látszólag vakon ro~ano 
paripáját a Láthatatlan tavol
ságából Is ten tartja gyeplőn. 

Amikor véo-jO' szalad az első 
" o .. szeptemberi zivatar az u .cakon, 

éreznün k kell mögötte a rogy
gyant lábú ősz kisérteUes eso
szogását. Amikor végig száguld 
r iasztó jelenségével lelkünkön 
a háborús zivatar, éreznünk kell 
mögötte a történelmi ősz dü
börgö lépteit. S amikor a meg· 
térés útjára lépünk, éreznünk 
kell, hogy előttünk a;: úton Is
ten halad, mutatja nekünk az 
ú ,a t , hivogat maga u tán, ösztö· 
nöz viUámaival és korbácsol 
szavával, de amikor már-már 
összerogynánk, megáU, megfor
dul s vissza jőn utánunk, hogy 
a karjaiban vi,g-yen tovább. 

Síró gyermek a lelkünk az 
őszi hervadá~ban, riadt gyer
mek a. lelkünk a történelmi ősz
ben, de megnyugodott és bizo
dalmas gyermek a lelkünk, ha 
megtériink Isten karjaiban. 

Játszó gyermek az út porá
ban, te 1944 szep ,emberében élő 
ember , figyeli a történelmi ősz 
harangszavára. Ha a vész félre
vert harangszavát hallanád, 
gondolkozz meg és indulj el ha· 
za: lelkednek mélye, igazi éned
nek temploma felé" Hazafelé 
vezető uladon azonban ne félj: 
minden Annak a kezében VaJl, 

ak i teremtett, aki hozza az ősz~ 
s aki félre veri a harangot a 
lelkiismeretedben, de akinek 
csak kell ránlania a ha

a 
ják a 

Boldog, 
. k ' kezl . 

a fenyegető 
az erc nyelvek 

esti áhitatát bug· 
azután. 

aki I stenben megér-

S1',eIl~hál\yi Siuldor , 

ótordai dr . 
. , 

vltez Gyulay Tibor 
A Kormányzó úr új kor

mányt nevezett ki. Lapunkban 
á.ltalában csak olyan esemé
nyekkel szoktunk foglalkozni, 
melyek egyházi éle tünke~ érin
tik, Jóllehet egy új kormány 
Jdnevezése számunkra is fontos 
esemény, mégsem szoktunk la
punk hasábjain megemlékezni 
róla. Annak, hogy most ezt 
tessziik különös oka van, A m, 

"kil·. kormány egyik tagja 
ugyan is unitárius egyházunk 
egyik jeles híve és budapesti 
egyházközségünk buzgó presbi
tere ólordai dr. vitéz Gyulay Ti· 
bor m. kir. iparugyi miniszter, 

Gyulay Tibor 1887 április 
12·én Kolozsvárott született. 
Középiskolai és egyetemi tanul~ 
mányail Kolozsvár . végezte. A 
Ferencz József Tudományegye
temen sub auspiciis Regis avat
ták 1911 őszén az államtudo· 
mányok doktorává. Állami szol· 
galatba lépett még 1909·ben, 
mikor is a Központi Statisz,i
kai Hivatalnál vállalt állást. 
1911-ben áthelyezték a föld
művelésügyi mülisztériumba. 

Hazája iránti kötelességét 
nem csak hiva ,alában, hanem a 
harctéren is hősiességgel vé
gezte. A világháborúban elejé
től végig ' h arctéri szolgálatot 
teljesitett és ezért többszörösen 
is ki üntették, Mint tartalékos 
hadnagy szerelt le· 

1919-1921 a külügyminisz
térium gazdasági osztályán, 
mint miniszteri titkár teljesíteIt 

JSTENTISZTI~LE'l'EINK soru,.. 
ban \"últ"oz.'!s tö .... tént. Tekintette l 
az á l1uudöa ll isméllödö légi ve
széll 're, egyh:tzl'Ö'L" · g iinh \'ezető
sége jónak hi.tta , hogy IL rCfu}es 
\'usárn:llli 9 órai h teutisztelet és 
a már be\'e'".tcleLt budai isle lltisz· 
leletek moll<' tl, mind 6 ,. vasárnap 
dé.lutiill G órakor is tartson isleu
l iJ,7,Jlele td II ]{oluhy-ulcai 1clllll· 
lomban. Az ú jollfum be\'czetcU is
tcnt isztcletcket szeptembor h ÓJIlll' 
ba n kezdelti1k el. Az első délu tÍlni 
i~cntiszteletct SZl'lnt-l\'Íl ll yi Sim
dor \'ezelő lelkúlSz, a mÍksoili lm l Ba
rabás Ist ván lelké:;z hl.l' tották 
Uh'Cinket ezu t.ú.n is várj uk. 

szolgálatot. 1921-ben foglalta el 
a Budapesti Kereskedelmi és 
~par~amara ügyvezető titkári 
al1ásat. 1931-ben pedig a Ka.
m~r"a főtitk~ra., később pedig 
ffiJmszteri blZtosa lelt. Számos 
szakbavágó tanulmánya, érte
kezé.se . és cikke jelent meg. 
TagJa Igen sok egyesületnek. 
Hadi kitüntetései az L és Il, 
osztályú ez~st vitézségi érmek, 
a bronz SIgnum Laudis és a 
Károly csapatkereszt. 

Hosszú eredmén ves és lelki
ismeretes munká,ia, melyet iga
zi rá ermetl séggel végzett , 
emelte az ország egyik legfon
tosabb vezető állásába. A ma
gyar ipar és kereskedelem 
egyik legképzettebb embere s 
mint ilyen méltán került az or· 
szág iparügyeinek vezető he
lyére. 

Egyházunknak mindenkor 
hűséges híve, ki szerényell, de 
a segítés legfontosabb pillana
taiban mindig készséggel vál
laha a ráeső feladatot. Ösi uni· 
tárius család tagja s őszinte, 
lelkében gyökerező egyház 
iránti szeretete tetteiben méltó 
erővel nyilatkozat;, meg. Egy
házunk tanácsosa ma is, 

új őrhelyén, hol hisszük, 
hegy a magyarság igaz szolgá· 
lata vezeti, köszöntjük atyafiúi 
szeretettel s munkájára. vala
mint a maga és családja életére 
a mi egy Is .enünk bőséges áldá· 
sát kérjük. 

K. G. 

AZ ISKOLAI };V KEZDETÉRE 
\'Oll atkozó rendelkezéseket II na lli 
JaiIOk (llján atlt{J1, az iIIetélws Im.
't"ós:lgolr ra. I.özöflség tudtára. To
k in1eUel a jelcnl rg fcn nálló rend· 
kiviili ílllapotokrn, vall:íst'a ní tfl... 
sunlcró l sem nilhatunj, egyeJöre 
po n tos lájtikoztawst. Ar ra. nzo.n
ba ll fc lbívjuk a szülöl. figyeln~et, 
ho!.')' az is lwJni év l1h':; I;,c:.t~le:!l 
esetélI, gyer l11el.cil;: \"al lástaJ1:,IIlSllt 
illetően érdeklődjen ck az Iskola 
igazgalósiigiutáJ, ho\':\ a r6szlefcs 
értesítést cgyhúzkÖ".tSÓgűllk IN· 
készi hivILIala. me,; rt1;;ja. küJdc.u.i ; 
va gy lledig az egyh:lzlcöu;(ig lel
készi Iti \"ata llÍll il l. 
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Korunk kórsága: a csodavárás 
Ha majd valamikor valami

lyen kul úrlörténész a két világ
háborúnak és a közöttük eltel~ 
negyedS'Zázadnak ~gyse~es lelki 
képét akarja. Ielv~lnl, egyet
len szóval elintézheti ezt a ne
héz po..zicboJóg:ia.i feladatot: ez 
a korszak a csodavárás beteges 
kora vol . 

Ez a fantasztikus lelki jár
vány 1914 S2cptember 12-én a 

mame-i csodával" vezte kez
detét. A németI. és 2. hadsereg 
mát a Marne-folyó mentén á l
Jott Ezinte órák válasz ották má; csak el Párizs megszállá
sától s a francia 6. és 9. hailse
reg ~ár a legrosszab.bra. készi!1l 
el - amikor egy neme~ vezer
k~i: őrnagy. akit Kluck tábor
nok terepszemlére küldött ki. a 
helyzet ~ éves megítélése követ
kezti:ben úgy vélte helyesnek, 
ha vezérének azt tanácsolja, 
hogy az állítólag fenyegető 
francia nyugati átkarolás elől 
sürgÖ5en vonuljanak vissza a 
VeroWl-Soisson e Noyon vo
nalra. Ezzel az eredeti ni:met 
haditerv, amely mozgóháborúra 
rendezkede t be, megbukott; 
megk..~tt a hosszadalmas 
árokharc, g ennek lélekfojtogató 
évei alatt az Entente mindjob~ 
ban felerŐ!!Ödölt , úgyhogy vé~ 
gill le tudta a ha almas 'német 
hadigépezetet győzn í. Ekkor 
szü1ett:tt mcg a "marne~ i cso
da" fogalma - egy tehetségte~ 
len yt'ZÉ!rkari . iszt balfogásából, 
fl ettő! fogva csak úgy özönlött 
az emberisi::g nyakába a legkü~ 
lönbözöbb csodák véV..etes ára~ 
data. 

S1:ellemek gljcerine-. \-attá. .. 
ból. 

Nem VQlt a társadalomnak 
úlyan rétege, a lE:ge!őkelőbbtő! 
a h:g!:.zegi:nyebbig, amelyet az. 
új babonuág mt:g ne ejte t 
volna. A két háború közti meg~ 
kt1'gÚlt időkben aranyat arat .. 
tak a míndenfl:l.e jómk. jósnők, 
C!rillagjósok; .oha az okkultiz~ 
m~ nem .burjánwt ki olyan 
bu)an, mUl ei'..ekben az évek* 
ben, amikor az áUit61agos .ma,.. 
tE-riali7.áci{J'Il fenomfnekkel'" mÉ:-"6 

6 

egy László László-féle perna* 
hajdernek is sikerült Schrenck
Notzing báró müncheni egyete* 
nU professzort s vele .. együtt 
egész sor más nagyneyu. ~e
terni embert is falhoz alh ama: 
glicerinbe áztatott vattából pro .. 
dukált "szenemtestesülések~t", 
éspedig az állí ólag, lt::gszlgo
rúbb ellenőrzés ellenere IS. 

Komoly közgazdasági intéz~ 
mények , nagyb~nk;>k . n~m al 
kalmaztak tisztvlseloke .. es nem 
kötöt~ek me? óriási üzlete~et, 
mielőtt a S7.ámukra nagy peDZ
ér leszerződött Raphael Scher~ 
~nn nem adott "grafológiai 
szakveleményt" a be~.dö~t 
kézírások alapján. A rendorse-

ek kW'" böző'" léléklátókat" g on" . 
alkalma z!.ak bünügyek felder!
lésére, s a hol ezeknek a tudo~ 
manya csődöt mondo . t, ,,~~t 
rhabdomantokat" - ve3SZ0Ja~ 
~ókat _ vettek igénybe elásot t 
kincsek vagy holttestek fel ku
ta.ásához. Egy ilyen "lé!eklá
tót" aki állítólag minden bűn 
ügy~l a meggyilkolt legkisebb 
földi emléke alapján is ~J. tu
dott deríteni, magam is próbá~ 
ra tet .em. Az egykori hirhedt 
Mailáth-féle gyilkosság - Mai* 
láth György országbíról az ina
sa két másik cinkosa segítsége
vel meggyilk oita - nehány em
léke van a birtokomban. Eze
ket - a lakás kulcsát, amelyet 
az inas a gyilkosoknak az ab* 
lakból kidobo t; a három gyil
kos fényk épeit ; a bicskát, me!y 
lyel az egyik gyilkos belevágott 
az on:;zágbiIóba; egy köli:Jdara
bot, amellye l a gyilkosokat ki
végezték - kü1ön~külön borí
tékba helyez em, pef'i~ze úgy 
becsomagolva, hogy formájukat 
ne lehessen kítapogalni· Na~ 
gyobtr társa.;;ágban, ahol rend
örtUlztek, pszichológusok, uj. 
gagiTÓk vol ·ak e,gyijtt, odaad
tam a borítkkoka egyenként az 
ismert nevü "lé!ekIátónak": 
meg sem tudott m1lkkanni, fo
galma sem volt, mi van a bori~ 
tékokban, nbJll hogy megsejtet* 

'" volna, bogy a mult uázad 
egyik legb irht:.-dtebb bűnügy(:· 

nek az emlékeit tartja a kezé_ 
ben! 

" Leó" - csász.á:rba.jl1'iS7..a.1. 

Az utóbbi évtizedek egyik 
legfeltűnőbb bünügye volt a 
Matuska Szilveszter-féle vonat-. 
és hidrobban ások históriája. 
Az orvosok talán máig sincse-. 
nek v~le egészen tisztá.ban, 
mennyll'e volt ez az. ember bű
nös vagy beteg; de azért a cso
davárás körülte is felburján_ 
zott a fantasztikus ,,Leó".-szel
lem képében, aki "Es ist er· 
reicht"-bajúszt hordott, akár· 
csak II. Vilmos császár és állí
tólag ez szuggerálta Matuska
nak a tömeggyUkosságokat! 

Gold mester, a huszas évek 
ismert "telepa_íkus f enoménje" , 
médiumok segítségével iparkG
dott r ég elf elejtett bíínügyeket 
felderíteni. P alicson 
leklátó asszony" úgy 
te t a szellemekkel, mint 
halandó a hilelezőiveJ. A ku
ruzslók kincseket gyűjthettek 
ezekben az évtizedekben a hi· 
székenyemberek zsebéből. 
KUDCZi József u ram, a kuruzs
lók nesztor a, a tüdö-próféta 
egyik jellegzet~ pé~~k v~lI. 
Urilányok egyik es_eroI mas
nap reggelr e "tudathasadást" 
kaptak : elfelej tették anyanyel~ 
vük.et s állítólag s panyol duen
nákká változtak s olyan 
nyol nyelven beszéltek, 
még a helybeli s vanyol 1011111 
sem értett meg. 

Fakirok és 

Elképpesztő méreteket 
az állítólagos hindu íaI?r.ok 
özön lése akik negyedorakTa a 
föld alá' :emettették magukat 
koporsóban, s az ellenőrzó 
vosprofesszor nem vette ,"" 
hogy az előre elkész~tett 
sóba oxigénpaJack IS volt 
ágyazva .. , S ha már a 
nál tartunk, me2' ne 
zünk a könyvtárnyi 
ról, amelyek mi nd a i:,. 
más hasonló ~I;< 
praktikák 
rál ák a 

Vallá.8osJ téren 

.... , 

, 
• -
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ra jelen rkeztek a csodás Cflctck . 
Arról ne is f:l7.6 lj unk, hogy 
Olaszországban újracgyszcl' 1:el
merült ft "vér'ző oatya" legen
dá in os caak a természettudósok 
gyors közbelépése a kadúJyozta 
meg . hOI!Y II 11lcmutJ 1Wodigio:o. 
fiJhrb. nevű gom ba vérszínű vá· 
ladéka., amely nedves kenyéren, 
burgonyán szokott jelen ' kezni, 
ismót egyszer nem szült meg 
egy vallásos legendát. Vagy 
említsük-c fcl a hisztérikus pa· 
raszUánynak, Neumann Teréz
nek "csodájá t", aki éveken ke
rcsztü.l minden pénteken elszen
vedte ft s ' igmatizáció vérző 
sebhelyeit, s akit már-már 
f:lzentté avatott volna élcLében a 
köztudat, ha. az illetékes püs
pökben nincs annyi józan belá
tás, hogy ofvosokkal ellenőriz
teti ezt a "csodát", amely vé
gü l is egy beteges lelkű leány 
idegkórságúnak bizonyult. Vagy 
hivalkozzunk-e arra a vallásos 
hevü lelre, amely itt Budapest 
környékén, az egyik kisváros
ban, egy fa törzsén minden
áron a J ézus és a Mária "csa
dála:os" képjelenését akarta 
meglátni, söt az egyik napilap 
jóvollából egészen külön szen
záció!. is okozott, amikor ez a 
lap a "caodafának" még a fény
ké~t is közölte , 

A esodasza r"astó l lL csod'J 
fegyverig . 

S amikor aztán ránk szakadt 
a második világháború, most 
már valóságos orgiáját ülte II 
misztikus , hi sztérikus csoda
várás . Volt olyan tábornok, aki 
cs illagjósnak csapott fel s a 
különböző nagynevű emberek 
születési konstellációjából ol
vasta ki ennek vagy annak a 
háborús félnek győzelmét vagy 
vereségét, egyébkén ~ pedig kü
lön tankönyvet írt az asdroJó
giáról, a tudományos csilJagá
szatnak erről a torl: mellékter
ményéről. Sőt volt olyan hábo
rús, neves államférfi és hadve
... -ér is, aki - a.kárcsak a har
mincéves háború Wallenstein
ja - kü lön ud vari asz rológust. 
tartott az oldalán 8 annak "jós
lataihoz" igazította minden 
hadi kezdeményezését egészen 
addig, amíg rá nem jött., hogy 

az eg6sz csillag.i6slá.a fabatká t 
.!Icm ér, ha nem támasztja alá 
megfelelő számú páncélOS ég 
rl'r;ü]őgép. 

Hallottunk aztán ellen!iéges 
repü]őgépcket. megállító novi
cius-halottról, akinek tisztele é
re már külön újságOL is indítot
Lak, hogy ez t a csodakultuszt 
annál hevesebben vihessék a 
hiszékeny t.ömegek lelkébe· 

Vé,.güJ pedig - min . a hábo
rús pszihózisnak egyik utolsó 
terméke - megjelent a "csoda- ' 
fegyv rek" .ielszava. amelynek 
puszHtó és lélekbén ít6 hatásá
val nem kisebb embernek, mint. 
a német propagandaügyi mi
niszternek kellet t szem besxálla
n ja ... 

Válságos korok egyik jelleg
zetes mellékzöngéje a miszti
cizmusnak ez a csodaváró Lúl· 
lengése. Csodálatosképpen fő
ként az árja-népek lelke muta:
kozik rendkívül fogékonynak 
arra, hogya természetfölötti 
erőknek juttasson rendkivüli 
szerepet olyan dolgokban, ame
lyek az ismert természeli erők 
beha ása nélkül, vagy éppen 
azok ellenére játsoodnak le a 
közhicdelemben. A görög a 
nphainomenon" szó mellett kü
lön íogahnal alkotott a csoda
előidéző ember, a "tlwurnatour
(10$" .:;zámára, s nem véletlen, 
hogy az apOkrif evangéliumok 
még J ézust is ilyen thauma
toul'g-cs·nak képzelik el, amint 
az ö l<orában valósággal hem
zse~ett a hellenisztikus Kelet 
mindf:'1 útvonalán. A latin a 
miTaculu:m,.ban, a mirabilia...ban 
(merveiIle) és a prodigium..-ban 
val6.:;ágos skáláját állítolta fel 
a kü13nböző r...soda-fajtáknak. A 
~erm.án népek is .külön szót al
ko'na !. :t Ww!aer fogalmával a 
"csodálatos", "bámulatos", "el
képesztő" jelenségek számára. 

A szJá.\'oktÓJ kaptul, 
ft "arodát". 

A magyar nép és nyelve vi· 
szont sokkalta józanabbul nézi 
az ilyen túlajzott fantázia-ter· 
mékekel. Sem finn, sem turk szó
anyagunkban nem fordult elő 
olyan kifejezés, amellyel az á.l
ja-n.épeknek (.zt a csodaszomjá!. 
lefordi!hatta volna. Ezért kény· 

telen ,":?Il \ az ószlá.v cgyház~ 
nyel~bo] ll: tudo fogalmát át
venn.J, amlk,or a kereszténység 
megunnertc.te vele a miszliciz. 
musn.ak ez~ a termékét. A [aj
tabel! n:'ugyar ma is bi7.onYOlt 
6zke'ps~lI~s.el viseltetik a termé. 
s~e~.1 .torvenyeknek ilyen rend
klvuh felborításával szemben. 
A megles esült ördögöt tinta_ 
tartóval meghajigáló Luther 
v~llás~val szemben előnyben 
reszes ilette a racionálisabb kál. 
vi/lista vallást ; s igazi vallásos 
mcggyőződé8ét az unitarizmus_ 
b~n t.alál a m.eg. amely aztán 
vegkép kritikai áUás pontra he
lyezkedett. mindenféle miráku
lummal és thaumatourgos-szal 
szemben. Már csak azért is a 
legmagyarabb vallás a Dá vid 
Ferenc vallása, amely - mint 
általá.ban semmiféle dogmát _ 
a miraculum rigorosw"fI. vagy 
absolutum dogmájá~ sem is
meri el· Unitárius ember nem 
hisz más csodában, mint az 
életnek amúgy is felmérhetet
len, kikutathatatlan nagy cso
dájában , amely mindannyiunk
ban, minden legkisebb sejtünk
ben s az anyaterm.észe~ végte
len tömegű változataiban egyre 
folyvást teremt, alkot, megújít, 
fejlődésre késztet és megnyug
ta .... A búzaszem megsokasodá
sának "csodája" éppen elegendő 
erkölcsi erő ahhoz, hogy lel
künket felemelje a hétköznap 
nyüzsgése fölébe, az áhitat 
csöndes misztikumába. 

Dr. S. G. 

Templ omi o r goná.nk újjáépítésé
vcJ. llIctvc klJXl.vftés6vcl kapcsolato

san gzijkségcssé vájt, hogy a temp

lomi karzatot ls áH:-prtslik. Kőztudo

másCa már, 'hogy az új Mvftet: or
gona a karLat. két oldalán nyer e l

hclyez(lst s Igy az eddigi ~el

Járatot nem hasmáJhatjuk. Az új 

l épcsőt köZ(:pre kell clhelyeznUJlk. 

A tervek mlir el ls kéllzilltek 8 a 

.köze ljövőben kLvltelez&:re ls ken1.l

nek. A:L eddigi fa lépc8ö helyett egy 

V/llllépc8Ő~ épitenek be, a.ml JdOObb 

helyet toglal é..~ ameJtet : zajtaJaniLbb 

Itt 10HZ. 
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amely az (On 8U\z.adomnalt jutott. 
megakadt a szem", egy tar aléJros 
bnnertercn, azaz hogy nem ls nl3-
glu:! az őrmCS+enm hanem o. kar-

11011, RJllf t nz örmester viselt. 
- MIO&Oda ócska vasat kötött 

rel maga? - dördült rAja kemé· 
nyeD. 

- J elentem alásan ... ez fl nu 
u nládi k ardullk! - fe!cre zavaro
dotl ll(mgon az. őI'mes'er ... 

- f;.s az. e löll'ás? Csnládl kal'dot 
II- elő fl s zolgálati szabályzat'; ... 

Az önn cster lesütötte szemét és 

hallgatot:., 

- Tessék megvl:tSgá.lnl a dolgot! 
- parancsolt rám 8Z őrnagy.-

:\'em lUrőm a. fegyelmez.etlenségeL .. 
T essék e1kobor.n1 ezt az 6cskasagot. 

Az örmcstcrt maga..'l\maJ vittem 
II fedezékcmbc. 

- Hogy hivják ? - -kérdez.em n 
n{vjegyzéket magam ele terltve. 

_ Jelentem alá.san, Farkas Peter 
R nevem. 

- HO\'! val6? 
- Udvarhelyszéki. szentmiklósi. 
Eszembe villant a Uzcsztendös 

történet, 
- A Farkas Lőrinc fia? 
- Az vagyok. jelen..cm alhAn 

- Mutassa 3. kardját! 

Az őrmester á tnyujtottn. a kar
dot. Kétségtelen, hogy ez az a kard, 

wniérl annak Idején megdorgáll il 

n~uzeum jgazga ~ója, Csak a hüve1)e 
v!ltott .tzint: C$ukaszürkére festt<l:e 
Farkas P éter. 

- Hát ez bizony, 
- jegyeztem 
leplezve. 

m'g 
nem eldír~! 
felinduláaomat 

- Jelenlem alássan, sok elődöm 
csa:ázott ezzel a kal'ddaJ, Ugy vé
IC,'kedtünk apámmnl, hogy nekem is 
euel kell a harctérre jönnöm. 

- Az elődei is? Honnan tudja.? 
- Irás \'an arról, alássan jelen-

tem. Nevezetes kard ez: egy fiatal 
l udós K olozsvá.ron is meghordozta 
é,,, irást cs1nált róla ... 

- Fintai tudós .. , persze, persze! ... 
SzerEt et :el néztem FarkM Péter

re. A tlatal tudós kilétét azonban 
nem árultam el. :Majd késc:}bb. ha 
jc.bban meglsmedkedünk. 

Hanem (l kard becsületét meg 
í ogQJTI védelmezn.t ! A mOvelödéstör_ 
t (.ne!emböl kltessékelhe.ték de a vé-

• • 
loa történelemben öröklött, pörbe-
\onhataUan helye van! 

- Maga, pt:rS4e, ragasZkodik 

dthez a knrdh.,.! - kérde%tem bl
toritó hangon. 

_ O. föhndnagy úr. még II halál 
hJ könnyebben omék. ha ezzel II 
kMddal mfll'adhatn'Ók fogadkozo t 
lU: pnncatel·. 

_ Hát jó. megpróbálom! _ 00-
cMtottam cl nagy bflrA.t.5ággal. 

A legcgyen ebb útat váln.sztot
tn m : az őrnagy elé terjesztettem a 
F&I'kas Péter mentséget, Elmondot_ 
tum a s~kely ltal'd sok.o::~z éves 
tcrtfnetét, ecseteltem az_ a keserü
segel. amit a k:u deltIltása. okozná 
('gy \1tézségre terme t. leJJ(es, de
rék katoná.nak. 

_ Látszik. hogy tartalékos vagy! 
- gúnyolódott:'lZ ől'Dagy. - Ha. 
egy csepp katonave-_r volna. benned, 
n tm fUymálnád e z előil'ást . , . 

Tovább kérleltem az őrnagyo . 

- Teg)' link prt'iMt! - njá.nlot
tam. _ Ha Fal'kas Péter nem le!!z 

• 
a z.iszl6nJj legderekabb embere, ám 
ekkor vegyük el töle a kardot. 

VItattuk a mal előirás és mult 
kötelező erejé'. 

_ No, jó!.,. A te f elel& éged
re! - :ört meg végül az őrnagy el
lenkezése. 

- N e."TI vnllottam. szégyent Far
kas Péte rrel. nagyszeruen vlsel.ke
citlt az elkövetkezet~ súlyos prob9-
kon. 10 lett a z ll..."Zlóalj hőse. A I'égl 
k::a'Cinak ls mind nagyobb lett o. be
csülete. A legé nység úgy beszélt 
rtla, ntin~ valami csodatevő s.zer
ről, buvös ereklyéről. ami erőt és 
oltainlat ad a. zMzl6aljnak. 

Magát , Farkas Pétert bizony nem 
olLalmazta meg a csodatevő kard. 

Egy éjszaka. hordAgyOD hoztak 
c.:tm, Robbanó orosz golyó szaggat
t ..... szét jobbláb:lt. 

- Főhadnagy úr, arra k érem, -
&ólt elfojtott kinnal - küldje ha
Z,,\ kardomat valamelyik szabadsá
gos katonátó!. K ét f iam van. hadd 
maradjon rá.juk. he én többé nem 
\·ise.hetem! , . , 

Hosszú hónapok teltek, amig 
olyan emberre akadtaro, aki Szent
miklós felé ment szabadságra. Elkül
döttem II kardot. A szabadsAgos ka· 
tllM hirt hozott Fakas PéteITÖI. F él
lábát levágtá.)(, otthon van , ' , tisz
teltetL a Zászlóaljat. 

=
Ujabb trz esztendő ! 

De mintha egyetlen kinron. 1á.Z
ban vOll.."Igló <hOsszú éj lett volna! ... 
A hazave.s~ gyötrelmei! Idegen 

jftrom a. ayakunkon . I~en <»tor a 
lf'fltünkön .. , 

Futó Iá.togalbok utiln neh \ny 
he' et töltöttem II Székelyföldön. 
HaUgnt6ztan\, ver·e még nagybeteg 
szh'e? 

M i van Farkas Pelerrel, jó vitt7. 
harAlommal ? 

Egy vas:\.rnap dtlutltn elsttá.ltam 
Szentmiklósra. 

Qtthon tnlá.ltam Farkas Pétert. 
ez eperfa {i,rnyek1ban pipázgatott, 
Nehezen ismert meg a civil ruhá. 
tan, de, anl.lnt megU::mert, odavolt 
8.2. örömtő!. 

- Hogy megy a sora, Farkas Pe
tE:r? 

- Megvagyunk ... a nyomo~ 
lábanlat ls megsz.ok run már! _ fe-
lelte del'ÜS piUantSssal. _ A fiaim 
fölkaptak, most mAr nincs hllLny a 
gllzdasAg köMiI. Engedjen meg ... 
llCZ.ahlvom öke'! .. , _ Allt föl é8 
müláMval a kapu felé bicegett. 

Visszajött a felesége is vele. Me
leg sz6ba elegyeOtlink. Farkas Pe· 
ter pAr halk .twt \'Iiltott az asz
szonnyal. mire az bement a hizlXt 
és az élt'skamra. köMil kezdett for. 
golódnl, 

De jöttek a fiuk is. Húsz éves, 
bát or pillantású. nyalk+ legény az 
egyik. vonakodó. szégyenlős kamas:z 
II nt1s1k. Paroláztunk , Farkas Péter 
l!legnevezett. 

_ A főhadnagy úr! Ak1 a kardot 
visszakülo:e ... 

_ Isten éltesse! - tisztelt meg 
kala.prnneléssel a legény, A knmasz
nak pedig l"ámtüzesedett a szeme. 

Beszélgettünk, )Olajd az asszony 
r.lvAsára bekövetkeztünk a szobába. 

Hát az ajtóval szemben, a W
l{ör alatt, ott csüng a régi kard 

szögre akasztva. Odaléptem, megln
(,uJtsn néztem rája., mint jó Isme........ 

_ No, öcsém, Ismerltek-e ennek 
3 kardnak a történe:ét? - kérdez
tem a fiúktól, akik mögcm sorakoz..

tal<. 
_ Ismerjük! _ mosolygott a na

gyobbik, _ az irást ls ismerjük, amit 
D~ úr készitett, de édes apá.m ls so
ka: beEzélt róla. 

_ Dejszen, tudjl\.k ezek! - 'hu
l:yoritott az apa bUszken. 

Uz.sonnához ültünk, Folyt az cm
Il'kezés az együtt töltött neh~ ldók
ról. Nsgy áhj,attnJ hallgulták a flúk 
bestMÜnkct. 

Folytatá-so (I;: ll tOl8Q oldaloti, 
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ÜTŐ LAJOS 
1880- 19-14 

MoslulIRban sok olyan. hirt hal· 
lunk, ami mélységesen elsz.omo
ril. A döbbenettel ható ih!rek ára
datában szóUanságra kényszerül
ten állunk. Most mégis szólanunk 
kell val!lkiről. kinek kedves, meg
szokott alakjá t mór nem láthat
juk. Szomorú szivvel bÚCSÜZUllk 
tőle. ki annyi vidámságot hozolt 
közénk. ütő Lajos a kolozsvári 
unitárius elemi iskola igazgatója, 
a kolozsvári egyházközségnek voll 
cnekvczére, a koloz,svnri unitárius 
gimIIszium es teológiai akadémia 
ének- és zenetanárn, több dnlárda 
jeles karmestere, az Unitárius 
Egyház Képviselő Tanácsának és 
Fötanácsának tagja életének 64. 
é.vében elhunyt - adta tudtunkru 
a meglepetéssel szolgáló jelentés. 

.i\f indsllllyian, kik ismertük, csak 
szeretettel szólhatunk róla. Igazi 
nemes lelkü úr volt. Nehéz idők· 
ben is lele a lélek nyugalmáva.1 és 
vidamsflgával. Két igazan nagy 
ügy vol t az, amiért kimondhatat
lan szeretettel küzdött: egyháza 
lelkiismeretes szolgálata és az er
délyi dalkulbúra flpolása. E két 
dologért élt s élete lele van a leg
szebb eredményekkel. Az unitárius 

• 
egyházi zene Iterén Szent-Iványi 
Sándor budapesti vezető lelkész
szel, korábban kolozsvári lelkész
srel müködtek együtt. Mint a ko
lozsvari egyhazközség szolgái épí
tettek meg az új orgonát, mely 
Kolozsvár város templomi orgo
nái li:özött az egyik legsikerültebb 
orgona lett. Hosszú időn át irá
nyítisuk mellett jelent meg az 
Unitárius Közlöny zenemelléklete, 
~elynek segitsegével egyházunk 
enekvezéreit látták el kísérettel 
ellátott egyházi. énekekkel. Ezek 
legnagyobb részét Ütö Lajos írta 
meg. Fáradhatatlan vott az erdé
lyi. dalkultúra fejlesztése terén is. 
~mos dnlosverseny rendezésében 
J~lentős szerepel vitt s maga is 
tobb dnlárdnt tanitott és vezeteU 
Kü.lönős figyelemmel kísérle ~ 
wutliriu& ének\'ezér-képzés ügyét. 

.. Egyht\zunk srolgála lában eItől
tOlt munkás élete eredmé.nyekben 
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nngy gazdagshgot nmwt. Az ifju
ság nevelése és a szép kultuszámlk 
ápolása volt élele célja. 

Munkás élete vége felé ereje 
megfogyotl. A régil, kedves ur, a 
vidám lelkű jóbarat, betegcn ké
szi.ilt elvenJ1i jutalmát Istenünk
től. Ha ilyenkor meglátogattuk, 
lelkU nk elszomorodot t. "Jtleterös, 
jólelkű, bölcseséggel rendelkező s 

épen ezért mindig vidám embert 
fárndtn" látni SZomorú dolog. 
Kolozsvár magyar t.á.rsadalma élJ 
unitárius egy;hMunk egyaránt ér. 
zi hiányál. Egy nemes lélekkel 
szegenyebbek vagyunk ~ az eml,::. 
kczés csendes perceiben is ugy 
érezzük meleg lelkének erejét, 
mintha még közöttünk lenne. 

\ Ke.reki Gábor , 

Biblia olvasása közben 
Mózes I. Itön),"\re, VUI. rósz, 22. \'ers. 

Kinek ne volna a mUl nehéz 
időkbelt gondja, baja, ki ne ag
godalmaskodnék valaki, vagy va
lami iran t, ki nem érzi az élet sú
lyos terhét vállain ennek a vége
lálhataUan kiizdelemnek idejében. 
Külőnősen most, mikor az Jsr~en 
áldasát gyüjtik be a ga.zdak verej. 
tékes munk9..val és nagyaggodal· 
mak között., hogy nem pusztitja-e 
el az ellenség egy év munkájának 
gyümölcsét. :!ts mikor a másik 
Islen áldásá't, a gyermekeinket 
óhajt juk a tudomány csarnokába 
küldeni. hogy az. Istenadta tudás
ban és ismeretben fejlődve , gyara· 
podva lehessenek a mi Atyá.nk 
hittel es t udománnyal bíró gyer
mekei, hazánk munkas honfiai és 
leányai, a szülői otthonok oltal
mazót, új olthonok alapitói es a 
társadalom hasznos tagjai. Min· 
den javunkert, amivel minket a 
mi közös mennyei Aatyánk megá.l
dott, a rbálaadás hónapjában, 
szeptember hónapban akarunk há
lát adni dicsérő szóval, zengő 
énekkel, egyúttal Hozzá könyö
rögve oltaJomért, vCdelemért, 
hogy azt, am.ivel Ű megáldott min,· 
ket, megtarthassuk s az (j szent 
akarata szeriItt javunkra s gyer
mekcinkere fordithassuk. Veszé
lyes időkben élü,nk, nIindenfelől n 
huszadik század tökéletes fegyve
rei állnak szemben velünk. Ellen
ségekkel állanak szembe a mi hős 
honvédeink, védve szent hazánkat. 
És mi neklink, itt.holl.maradottak
nak szerető fiainkra. gondolva, 
érettlik nggód\'a és imádkozva fel 
hangzik szivünkben a szentíras 
fentidézett igéje: míg II föld lé. 
szen, \'etés l'IS aratás, ludeg és me-

leg, n yúl' és té.1. a lia)) és é.jszaka 
meg nem szünnek Ez a legerö
sebb fegyver minden veszedelmek 
ellen.. Ha Isten velünk, ki elle
nünk ! Merl a mi Atyank, ha en
gedi is, hogy a halál arasson II 

világon , nem türi, hogy örökké 
tartson és felváHja a halai arata
sat az élet vetése az Ű szent aka· 
ratából. Uj élet lép a régi, az el
avult helyébe, mely szebb, iga
zabb, őszintébb, emberiesebb lesz, 
min t a régi volt. Uj élet, amely
ben felragyog a Krisztus örökké 
fénylő napja és szétterjeszti me· 
legségét palotákra. és kunyhókra, 
szegényekre és gazdagokra, jókra. 
és biinbánókra egyaránt. Ha tél 
borul is az egész kerek viágra és 
megdermeszti mindenütrt a szere
tetre vágyó szíveket is, a szere
utáni vágy átforrósítjs. a jegel. 
lassan tavaszodni kezd és ujra vi
rágos rétté alakul át az emberek 
lelki világa, telve a szeretet és jó 
cselekede tek örök szép virágaival, 
hogy hirdesse minden Jézus evan
géliuma után vagyó léleknek a ta
vaszt és a nyárt. Ha éjszaka bo
rul is reánk és sötétség nehezedik 
is hazánk egere, nem sok idejük 
lesz a kárörvendöknek, mert o. mi 
Atyánk felhozza az Ű világossá· 
gát hazánk egére. Ha egyszer uj· 
ra felragyog a mi szent Atyilnk 
világossága, minden csepp vérünk
kel azon leszünk, hogy soha el ne 
tünhessen az 'ő áJdó világossága 
hazánk egéről. A mi Atyánk, min
dent javunkrn ford it és csak pró-
bára teszi a mi erőnket, hitünket, 
Hozzá való hűségünket. Annak az 
országnak népe, annak az egyhaz
nak hivei, annak a C$tlládnak tag-
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ja i és az nz egyén, akik egyenes 
ü ton .ifo rnnJc, megérzik nz Ű ked· 
ves esz tendej;:: na pjának f~lrngyo
gósá t es boldog örömmel. hálát 
Ad ó szívvel rebegi. mint hala imát. 

Isten fele: núg a föld I~zen , \ 'e

Ms ~ oratM, hfdeg és meleg, nyár 
és té l. a nap és az éjszaka m eg 
nem szünnek, 

Ujvári László. 

• JELE.NT .. JVf<!. / \ 
C,yVt ~KPZr:'::TNEK 

• 

Székd~ &aUoda 
key szá1'1lyr<t megint. A meg
próbáltatások ni pe szamara 
komor sdnekkel f est tör ténelmi 
{meket az ilet. K elef végvárai" 
ú jra trombita. har san s CI uég
belieknek dicső serege tör té-
1/el mi f eladatot teljeS'it . Remeg
nek a Kálp álok bércei és zúg
nak a f elt.I/ vese1.- s a keresz1utak 
gyakol' i harca iban megedzeIt 
székely nip figyelő szeme ke
letn lIéz. 

Ezer éve tart már (I k üzde
lem s a foly tOll os ltarcba/! ace?
lá edződöt t nép ú j ra fes::iilten 
!Jár ja a r~lídll1ó történelm et . 
Ezer év küzdelm es 'Ilagy ideje 
(trra tanította meq e::t a 1lépeJ, 
hogy kemé/!y~ megbont/In /atTait 
egységben f ogadja és hár ítsa el 
a. csapá80I'W I. Talán egyetlEn 
1Iep sC/n CIt még ll6/i ezebb idő
ket, mint a székely· A 11 ehéz 
időkben éneke balladn let t s 
S,oo.jról -sz" jrn sz"l1va beszc1 a:: 
alélt törtmIcimi idöl,-ről. A 1.-i4.z
d~lmckb~1t éret t lelke nagysze
ru es::meket. leTlnelt. Fejlödésé
~I~k foka Iqen magas. S nem 
v~letle '!J hogy épen a szikely 
fold 11epe lett elv italhatatlait 
hazcíjcivá az azóta sokszor eli- · 
csöítei t vallás- CS lelki ismere! 
s~~ba~(íg ll(lk még a X II· sZ{Í:wd 
közepell. Ez ~ u . lelki. sza badság 
lf!.lte.. lehetove, hogy Erdél lj 
fo1d1CJt keTcszt iU f elekezeti k ii.-
1!j)l~séf1 1!.~lkii.l éltek az egyet
ertes 1egyebtm fl szcl,elyck . 

Mos!, hogy 1i.jm f ellegek qo
m()l yognak a székely föld egén 
ösi földji i.l.:röl elswkadt szék';' 
!,yek 'cs minden tcstvéri, étzé.sii 
m~{J.lJar ugyancsak kelet re néz. 
tUmdClt érzésünk és szeretetün/"
~~ol'~.J a!d k ~tösi lCle/""~el , fölel-
1~/ltoz r~ld1~ /.tet etlcn iit ragasz_ 
1.~dvaJ vallal,ak n megpr6bálta _ 
tussal tor1t68 időke!. .. 1 marok_ 

".'~i nép .körm Ii~pek harca fo
ly{k s mnulen szekely ősi hittel 
ll1Jtiiéhoz hflSO~'ló becsüle/ tel álÍ 
a v(írfún s Csabe, királyfi csi l
lagősvényérc tekiut . A baUadák 
1I!.J)6 Jslenbe1/ bizo lélekkel vál
lalja a lIellóz törft,,:"lClmi f elada-
io l. K. G. 

URVAOSOR T OSZTUNK hi
\'eink r észér e Szel)tember hó 24~ 
én. ft hónal' ~iOlsó \'asúrnapján 
d. c. 9 és II orakor. Az öszi híll" 
laudús iilU16pén tartandó ún.-acso
ra osztásl'll hh'juk minden ke<h.-es 
ftt:r{mkCiát. Készüljenek u. hh'ck 
l el.ck~en erre az alkalomra. hogy 
nU"ltok lehessüJlk az uri szent \'a~ 
cso r{,hoz. 

Felhh·ás. 1";:0 ats L ajos Buda
pest. Xl. ker.. ?Ukes Kelemen-u. 
39; a. sz. ala tti lakos nzzal II kérés
s el fordul az u r:.:ltó l'l us le1 készekhez. 
hogy az a lább megnevezett ad a tokat 
ta l' aLmnz6 ker~z . levclet clmére cl
külden i sz(vQSkedjenek. Kéri a pai 
n agynpj8. a székelyföldról szl\nnaz1 
Kovács Z91gmol),d kcrc9ztlcvclét, kl 
1810-20. közö t szHlctett os k inek 
apja LÓ.52ló \"Olt. Ké.rl tovébbd. 
a nylll nagyapja Don1th MLháJ). ke
reszttc\'elét, ki 1195- 1805 között 
8ri11ct elt s kinek egyéb adatait nem 
Irnwrl. csupán sa k a lUly Jt tud (cI6-
le, h Ob')' \igy ncsak s~ők c lyföldJ 
I!zan nnzáslJ \ 'ol ! K o\'ác..s Lajos ma· 
ga ma kktalvl (?~lnr08-Tor<la m.) 
lIub mluzlis(l. A kért kcreszllevclek~ 
erl darnbonktJb, 25 p o. fog kll!denJ. 

CillllldOmjIIlY~.dlS . .-\ K o r m ány
zó Ur dr. 81:0191' F erCllc székelyke
I'cszturl unltól'l us gImnáZiumi Inlltit'
uak ~8 Péter L . jOB g lnmt!.2Junll 68 
polgá ri IlJkolnl Igllzg ntÓn.ak n Um· 
Ugyl rötll.llAC803\ glmnl\z!uml Ignz
gató c imet adalnHlnyoz: ll. Mlndkt t 
ki Untelul JA.rnllhntatlan bu zgnlonl
mnl é8 1 ·l\. le llllo~tl!Óggt. 1 I)Jr~u I L 10.' 1-
klhmlCI·("Cs IllUUkávnl tN cmcsen jli
rul hozzA a z I tézc t fejlC'$zl&'6hC'z 
ŐS ci;'6óiz cgyhá ulk ja vAt 18 mtndt'.I.I -

kor ulvUkön v1eeJt6k. M1nd.lu:~l'~n ja 
neve.löknek blzonyulhk lJ e.ml e",.. 
6ntctU \,é!emtny-nyUvt\nttwal '-
nWlkodnak a neke\ykereuturL g \m-o 
ná.zlumunkbó\ k\ket1ll:ck. A kltQQo 
teté.s1'ö1 ~:ro16 hlrt öl"Ömnlel !ldJulc 
kedves olvll8Ólnk tudtl\ra III eg)'~ 
klvMJuk, adjon ft jó Isten mL.ndket,.. 
töjtlknek MÖt és e~get II m tmo 
ka" tovább tolyt aléeára. Ht'nOIF 
hogy lllagyar íafánk.n6k mlnden~ 
lelkil8nlerotoa ős buzgó SUllgál I ... 
nek. 

Eljegyz8s. Szolga F erenc bu" 
pesll óraadó hitoktató lelkész. szep
tember hó H-én !egycate el Ba.rtI&G 

Pé.lma testvérIJnket. MJn<lkettőJllIt 
olhatltl'OwArn a ml egy lattmiJDk 
A.1dásAt kérjük. 

lIá~g. Árkosi Vereas ~ 
dl". árkosi V crc8S Pál egyetemi ta. 
n :!'l ' atyánkna leánya és dr. Geg ... 
Imre h4zassAgot kötöttek. Egyb4,.. 
zunk szer .art(asa stcr1nt eskUdtoll 
hüségct egymásnak a Torock6 If" 
reformi\tus t emplomban. A szertor
tASt Szcnl-Jvdlly1 Sándor vezetö l~ .. 
kész végezte.. A hl'uasali.gi tanuk dr. 
V eTC-88 Gábor IBUSz vezérlgazga:6 
és dr. vitéz Lázár Jé.nos ny. min. ta
nácsos voltak. Mind a fl.ata.!ok. 
mind podJg ft szu.lök életére a ma 
egy I stenünk áJdAsli.t kérjük. 

1'Iárkos .András 
Markolt Albert ny. 
glumt tanár atya.nk.fla Icgifjabb ftM. 
a székelykereszturi glmnltzlumuaJc. 
hoz. he lyettes lanár rA nevezték JrjL 
Budapes ti hiveInk köril l ls t iSb_ 
l.smcli llk. h iszen n képzG:mnvllu ta 
fö~kolés .a nulmányalt fö\'l\roruoa
ban végezte. MunkájAra ~ él~ •• 

m.! egy I~tcnUnk áldls1t kérJUk. 

A székelykereszturi gimoázi_ 
kom. nyáron megkezdett é.plt.kc" 
nnmktl lntai bdej ezts. nyertek. A 
munkála tok veze:ését Pé:cr W~ 
és dr. S:::oI!Ja. F erenc ntyénkfltt l vAJ· 
la tták. Tanulóltjü! ág\lnknt várja .. 
üj éll(IJet s 'h lE-!rUk, horo' f:lla ln toe
Iül II multnk~oz hn!onló szellem. 
fog \Ira tkodnl. További lllunkAjulcra 
a m l egy Is tenUnk lilddsát kérjilk. 

Az Vnjbirius l\llssrió linz 696-
heiyénck hrlt6ság llag- el rende]. kDrOO 
eze.rUs lt & n 8ltISCh!ICI,: Bétn C~gl·' •• 
16 atyjukfia nagylelkU li !doz..'Ita &&o 
\'ctkeztebcn Illegtörtént a mu lt bS
!lap fo l)olI.nwl. A munka él! jUI~ 

érté.ke, mclye.t biztosIlot .. 1200 llG· 
g6t te& k 1. lsten áldja IlIefl' ~ !lillY· 
tolktl adomtmyliért. 

11 

• 

I 



Ith. od WIL f iaInak Istentiszteleti sorrend október hónapban : ;>t. Egy3ze.r 11. CJ!On.kn v , IUl k • . 
_ TI most aztlin el ls túvozhaUo ! ., ~ 

~.. Sz.ép UstlOUlég' udáMlll búc.&úZlnk el a fiuk em. 
.0.11 Derék f ial VI,UllUl-k.. F IlI1ka$ Péter! 

,,ll _ Derék flúk ... de sok gondom van miattuk. 
;urukra fogta Jmng'"jAt. _ A karddal van baj. kl:-rC'ITI ... 

ji, Tég1 karddal! 
~J. _ T\fI baj [&let.? 
~I' _ Ezek.a. flokók: néha leoldják a 8ZÖgQiI, felkötik 
.&relc.ukra. megauhogtatJák, aztán nekem C8Jlck élJ cl
taggntnak: ml len n 8'~é.koJy karddal. fog-o még csa
~.kon forogni? lt.8 fognak-e ök ls vele ugy harcolnI, 
mint ahog}'3n én harcol tam. M ert én. uralni jó kedv
v-el. e1.h'eJl1 1rWI'lnl harcoltam. €n örömmel kötöttem 
ttil nagyapfllrn kardját. Dc a fiaim? Fognak-c ök veje 

W ma.guk ügyéért harcolni. 
:fI tt Vádoló pllla'nUi.st 'Vete'tom It kardra: 11m, har
-Wtsdszor is gondot.. bajt gyUjt II fejemre .. , S ~zá7 ... 
IIZOI'ta no.gyobb gondot, mint az eddIgIek voltak. Tu.· 
'lá.ilyt ad (öl, nmlt nem tudok tnegfej:enl! N~ztem a 
-klu'dot: lúngoló k~l'(löjelként tcklnh.>tt Tú,m II fal ról. 

100 _ Uram, ha. tanáCllOlna!, .. eürgelett bővebb 87.6-
~d. Il csoda. vl ' éz. - Mit mondjak a fIaimnak ... ml 
ítész inimár a. nil kardunkklll? .. a ml s:robllct.sá.gunk

kal? ... 
_ Hogy ml lesz, Fal'kas Peler? - kerestem II 

' feleletet az eméBztö kérdésre. - l s ten dolga. jövendO 
~telme! A fiainak mondja azt. ami volt. Mondja II 

"multat, a Hzá?..c!)ztenC1öke~ , a hős eiÖ<lÖket. Vészes Idök 
jövetelét és ebnuláaát. M,ooojuk azt, ami volt! Fiak
nak, unokáknak . '. mondjuk.. . örökk(' csak mond· 
~b" . .. . 

• 

• J 

GyaUay Domokos. 

Urvacsorá t o sztunk az ő szi 

h álaadás ünnepen 
szeptembe r 24-én d . e , 9 e s 

11 órakor 
a Koháry-u t cai t emplomban, 

• 
~ r. Adomú nyok II YUb.-tázÚSIl : A LcllcétJ::I NYl4-fJdJj 
l ll/étet !Iu)(jra: dr. v. Szinte J lLno8 10 p, Patakfalvy 
,~f1ndor 100 P. - Unfltírlu.8 Brtc~t(; javára: dálnok! 
AJ"ko8l:ly Károly 20 P. 

A NfJsziíve'lIéy jln ,(jro: N(u.lor L. Lajo8 20 P , Fe. 
Ij.ete 7..oltlln (Sopron) lO, M!JrtoIl Dénes 10.60, dr. 'II. 
téz Szmle Ján<»r 20, ÖZV. Blas Albertné 30 Kallk lst
vlul (Csurg6) 11'1: bombakúr081111ale javór~: dr. Kap
)ay Imréné (ha.dlárva) jav1'ra 2 p , Engel Györgyné 
(Tar lIItvlul) ja.vára 2 P , ÖlU!zCBCn 109 P 60 ilIIér. 

(t, Brr/Ú) BI;:Olhlfl!l jllu(irll: Péch AladiImé (I:f,atO!l Sá
.'PU~I javára) C, dr. Bcnczédy [,("",16 26, Ujvary I..-Mz'6 
l7, PaUHpertl Károly 4, Ht'gcdUH Szilárd 4, dr. Kap
~Y lmrénl: 2, dr, P6tOrffy Gyula 5, PHenfy Gyula ~ , 

/lr,a Lstvánne 2 p 61! Unltú.rlu. Leányegyll'l 2 ösz.-
~ .. n 82 p , ' 

lem,I/0m jI~",jr{j: IrJ. CalzlTla(l!a FcrCJl<: 100 

II O L [ 1I'11Ik 1 ~e11 1 .. ~ .. n IllU, ... Ih .. I I~' ''WI "~~II 

A) T e mplomokban: 
d. e. 9\ Barall;"" lstv<\n V" Koh(ary-u . 4. I 
d. u. 6 S%olga Ferenc 

R8 d. e. 9 Szent-i ványi S. 
d . u. ti Barabá.s LalvJln 

15 d. c. 9 Kereki Gábor 
d. U. 6 \ Szent~I vány! S . 

• 22 d. e. 9 Barabás lstv6n 
d. u. 6 Szolga. Feren<: 

29 d e. 91 Szent· lv(ínyl S. 

Unitárius MIstl%16 HAz 
d . u. 6

1
Barabá.s István 

IX., Högycs.u. 3. 3 d.c. 10 dr. Clslkl Gábor 
d. u. ij'dr. (Aikl Gábor 

8 d.c. 101dr. CHlkl Gábor 
d. u. 6 dr. ~kl Gábor 

15 d.e. 10jdr. Csiki Ghhor 
d. u. 6 dr. OrlkI Gábor 

22 d.e. 10\ Bencze Márton 
d . u. 6 Bencze 1I:{.rtor 

29 d,e, 10 Dr , Csiki Cúl)or 
d . II 6 Bencze !\',árton 

B) Körzetekben : 
Rct. tcmpl. I 
XI., BocHkay~út 5. 

d.c, 12 K erek! Gábor 

Rel. tcmpl. 15 d.c. 12 Szolga Ferenc 
Il., Toroekó-lér l. 
CI Vld6 k : I d.e. 10 Bencze Má rton 
J)unapa~!!j 15 f, d.u.3 Bencze Márton 

Csckke.n, \ ':lJ,,"Y Ilostll uta lvlt nyoJl beküldend ö 
öfSzeg eknél kérjük az összeg rendeltetésének minden 

eHctben való Ilzlve8 fellünleté8t!t. Teldn:etlel arra, hogy 

lelkészi hJvlltalunk pénzláráhOz több célra ls tört.én

Ilek befizetések, gyakran előfordul, hogy a cél meg

novezk.lle nélkU! érkezett öslfZcgeket, nem a rendelte

tösUknck megfelelO helyre- könyvelik el. A leg'Újabban 

kJ.aclott ellellön '-ö rendclk.ezé!lek ls módot adnak aJTa, 

hogya feladó magánkőz]cmönyel lIzá.mára szánt rovat

ban az ösllzeg rendelteté/:fére vonatkozó rövid ul lll!ltá

/\Ok megadn:(lul.sSanak. AtyaflBágo.9 szeretettel kérjük: 

tehát minder. kedves atyánkfIát, hogy bánnUyell csok

k , n vagy po'l,tautalvúnyon bekUldcndő összeg J"cnde[~e~ 
• 

téBét fcltUntetnl szlvCfjkedjenek. Egyházkt.izségUn k 

CJJe~zámláJúnak szúma. 30.100. Lelkészi hlva'ahmk, 

a kár t elefonon tÖl1énö kérésére ls, kész.sége.3en kUld 

b(.f1zeté.!1 lapot. (T. 3 l 7- :52lJ.) 

U NITÁRIUS ÉRTESfTÖ 
Szcrkes:ctösé; b kiadóhivatal : lluda lletl t, V" Kohá ry
u tca 4. Telefon : 31'_ 529. Csckkszá mlatldm : 300400 

J'e l elő!! szerkcl1.tü és kiadó: SZ'ENT· IVA NYI SANDon, 

p' If'itl'letéIl IIIiJ cgy Ih' re 5 )'. 1\1egJele nik mind en hó 15-IJ n , 
A lap lul"Jll ollo!'la a 8Ullo. llu tl Unitá rius Egyh:h kUl Sé!:', 

vor ltYos l Máté Ernő klSnyvnyomdöJa, B udólpcst, VI II., 
J Ó'oIl>cf·u tca 41. n/.m.. _ Telefon: 139-259, 
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