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• Vallás a zenében.- • 
H o p !istÖlás dr. Mo.J.n;ár JeDÓ An-

ta! elóadadh oz 

:: katolikus elO'baz nao multú 
e~ zenéje. miként a \~~ :re
de'".e is ,éá. mjsrtikus. muveszl: A 
többi EObáz is el~ !ejleu ren?' ro
ri a1omT31 rendelkezik. a m e lyet l.e~
ke'öésbbe mondhahmk el . az U01tá
nus enhá:z 2lC:UEl ol da1;!jroL N3JO"Q!l 

- 5 ' -' hel:; en erósitetté:k "'rgnS? .J -
nos es Weres ."kOS bouászó! áq ik 
ban hon bizouY az unitárius ejG' 
h.az zeneirodalma i2:en sok kivánni 
;-a!ót; ha2v maga után. Az e!ó:ldö 
tEnyt;é,t SZÖger.e le~ hoO n jncs ki
?YI)'as' ó en-h;!jri zenei al~on3s'J!lk. 
phy's ith;iló zenei iroda1.::aunk" pe
diR: a va llásos énüleu:t fokozza. 
ra p!.álja a <fl (hDnj e1mPlyilles.. 

Kétsél<tel.elJ.. boo az C!Ilberi.ség, 
<=.z eR ; / \Ti liig a termi 'e ttudomány, 
a társadalmi. oolitika; mindmeJ;t
annyi is:r.usos !eiIódése során foly
:on közelebb jut az unitáI'innus 
.fe!é. tehát az e1t}'etemc s fellett em
bm "ondo!.ötodés stinvonalira tő
~e."snk emelkedni. Nem vitás. ~oa 
a minden kOtöttY' lÓI .mentes. sza
badon gondolkodó es elmélkedő esz. 
a ma embere 1e2kl)zelebb az unitá
rius vallásfelekezet felfndsiboz áll. 
lelúeliebb nem tudia. ....agy ;u:>m 
akarja bevallani. ~ elismerni. 
mivel D il ismert a keretet. 

Bármennyire is modern. balad ó 
és 1eliv1ágo5'llt is unitári"ssá~l'lk , 
a. vallási zenére. a kifinomult val
lilsos zenére ég oh, snlkstrl1nk van.. 
mint az elmés ol'édikáció.ra. Az eID
berisét;! a Ilondolkod a· ' ban baladó 
srellpmij s erC!'·, biszem.. boJO.· az 
antitritheisrrms vaois a teljes rn.:t
notheisnu.s (ee:y istenshn ~lé ha
lad. de ba el is veti. VaJtY veszíti 
EOndolkndásában a rniszti.ciunust. 
ellenben. énés:ében azt soha! A ze
nei fi~ a lélek ~eiL 
ZU2an éDpen a misz'tidzmussa1 tud
la mindjnkább !elkeresni. felku
tatni. I....átiUk az ooe.á.k is javaré It 
a me 5 ék birodalmába vezetnek s 
mennYire sreret a fáradt. szellemi 
ember is az élet lmtar rr'llzmusá
ból a kéozelet .szféraiaba me:le
kül ni. 

,Illeuls. eMeen fokozza vaJJá~ 
áhltatUnkat. el.@ndo1ásunkat, a fi
nom zene. a 16 mut.sika. E helyen 
hadd mutapak ra két dologra 'uni 
e:.: el:nélkedés eimével f. ie.tilJl,t. 

, 

1M&. AUGUSZ'rus 15. 

Gondolatok eg, eg,házi beszéd után. 
Irta: OT. GAL JENO ewh4:!kOfi jógondnok. -

• A rádióban ez év augusztus elsején ta.-tou. v-aUasos félóra keteti! • 
be.!l Pethó Istva."'I oestsz.eotl6rinc:i lelkész. elrYhá.zkari 1ójegyz6 mondott be
széd!!t. A prédikátornak. aki lelkes b~val Pestsv>nUörincen temp
lomot épitett s abban tü.lct.et6 eletet teremtett.. e.ötelies e$!)'énishe minden 

beszédében memYilatkozik. Most is bátor ké p el m,ut tann.-áboz és * 
szede szinte a \,-aPomas drámai erejével hatott a haUntóra. 

A kifejtett gondolat mestldvánja. hon a beszédde! nm,;';"s: ehelw..t is 
fO_lda1knnunk. ho~ ek."::ent elOil.:izi eIeblng békéiét és z.,av-arta1anságát eun 
az uton is biztositsuk. e~-úttal OediR: eo jzgalmas fe.ieZet v~ére oontot 
tenünk. • 

.:\!p)"!;gy6z&!é Q. el \-.illiuk. boa az unitárizrr..us alapit;;,· óta a lelkiis_ 
mereti szabarls3~ és a Jézus e)GSiet"Ú tanításain a!aouló ~ 
\"allasa MJnt ilyen. 32 emJv...r tisz:tult erkölcsi feHodrirak tehát annak a 
hllman i rmu $Dak birdetóje. amely az. emberise2 boldomgat az eGes em
berek eJCi"'ast it"""S:ért.ó. a létért való k>lzde!emben felmerült érték.eU~e
teket s:ze.re'..ettel ki~enljtó. jóindulatu In3g-atartasaban liitia. 

Ebből az erkölcsi telfQ2ásból következik hogy az unitárizm.us nem 
i.;;.Leti a faji van telekezeti elfogu.Usiu~ot s~ amínt az emlitett beszed 
en:~ a Biblia szavaiv.al is rámutat. De következik külöDÖS' " az is. bon 
minden ember és hoau eaJIrnL~nk minden hive ewenló ;OgU és em/e-:üó 
éTtékú testvén1nk. - arra való tekintet nélkül. hon temolomnnk falá; 
b.""Őze. velünk efjezó vallási. me'6"OzMesél. köliEt.-e. más egyház kötelé
kéből !éoetts 

Nymnatiokooan es teljes ógzjntesé:2:~el ban9SÚ1:rozmk hoa ennek a 
\"ililgos és e~ kere i témi felforisoak minden ket: [!(et kizáro szol
gájalaDan kívánunk mindenkor múköd.ni. Ennek meJt\-a1lésa és az ennclt: 
szellemében teljesiteti s:z.olJl;álat elsósorban a 00.0. de tUOcmigy rr..i.nden 
hívflnk kötele es:e. Az elhangzott ~-há.z:i beszed végsO követlreztet?se is 
eppen az. bo, ... a Krisztusi. S'U'retet ieneben tartozunk élni es . .sem m,a

sem méb'~ds:. sem jelenvalók. sem eljövendŐk saba el nem SZ3ldt
hatnak többé Istennek. szere1mPtöl. amely vagyon az Or Jézus Krisztu.'> 
aJtal." • 

Melyen fájlaljuk azért.. boo _ dI-=:t t miniha Jézus \raIóban nem lett 
ItOlna. itt _ ezzel a feUogássa1 elle:::ltétes ~atart3s miatt ellenfInk ki
fogas emelhető és kétségtelen. boo mantartásunk sWsát nem menti llZ. 

ho 1d- L_ ~ , . '1 "d ........... ,"/";; ,~"" .k~-·· határR gy az izgalmas OiC"oen. va am! sze. .. ...,. ............ 1;:,UOo.I........,............. .~--

a.J.a.tt feldúlt lelke1rben jelentkezett 
Ha tehát önként és inté, mén.F . en mar .é}ren v~et is vetettünk 

minden ésoek. amely hiveink között az eoMzj élet bizo 
nyos vonatkolh !iban tétetett.. ezúttal is a megeDS!P i leliidés es leDd meg
békélés érdekeben szeretettel fordulunk azok tele.. akik IT3l'ukat bántva 
&zik. 

Bizalomma.l hivjuk azokaL akiket törvény joni l;-bim átmeneti..les: 
csorbított és mindazokat. akik evs lfi.jdalmas idószakban a j13Úlö1ködés 
központj ában állottak : jöjjenek közfnk. venenek zi· I t az ennaz életében 
-azzal a lelki melegséu;el. a.mellyel telitve voltak akkor. amikor enházunk 
taltiai lettek! 

Leoenek buuó munkatársaink abban a törekvésben. amely az unl
tá:rizmusnak az előbbiekben vallott feUodsnak megfelelő Slolg!jlatában ki
vanja lúvei lelki életének n,yun.L"'Ilát. a fAldalomban a vigasztalást és igy 
az e.-r.beri boldoli:Ság elsM'ei!es feltételeit megteremteni. 

Azt a gondolatot. amelyet az unitáriusok peret.jében a galamb - a 
béke és sreUdség jelképe _ felez ki. csak ezen az uton valoolthatiuk IDet: 
s csak ..ekként nem \'fllunk méltat'annA Oilvid FeI"enc &ii öl'Öksé:ére.. 

UNJTARros tr.ET n. I. 1 
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Az el[VŰt a h.,.1 vallásos ünnep~ 
l.~ ViSSZ9ItOnd.rilás. A A20-93O-as 
é.ck köWtt énDtm dr. Molnár Jen6 
.... ntal CS Banu u,,:ius .Icr".ak.ori or
Q:ona:litékAbaz:. cvön,vörködhctr.űnk: 
ezeken .az előadásokon. K érdem. 
nem Jcbet:ne-e az tJl:tVház rés.zhröl bZ 
ilyen let.llJés7etú \.-aJlt.sos ünneoé
-tves délutánokat ielUiitan1. fejlesz
tenj kiváló eJÓlIdámu\'é!;zekke.l és 
más f~ekezetü szcllemi kapacltA
SCikk.éU élénkebbé tenni v~.lusos ér
zesünket? TestVtik nívósslt. hogy ne 
rnondimn. nivósabb.á CI1:'Ye5 unitá 
rius alakllwtairik ÖS miövet.elét.. 
Mert cC'V orszá!!' f~v:áIoséban élünk. 
$. .az :i1.!é:1vekei.'1 sze11e..'niek t.erén 
ler:alébb .anny!.ra ki .kell eléi:!ltenl. 
mL"1L C"Y dunántúli kis vitroskában 
ezt elvar;ák .ft stereplliktól. Ba 
nincs unitárius. ió a más 't"olltj!'U 
is. ezt tette a muhban a David Fe
renc Eeylet is. Majd azutin "hozzá
nÖllek a mi tialnl~ is. Ebben a ker
déSben Jle le.rvünk makaCSDk. ta-
naliunk a jobbtól 3. szebbtól! . 

A :rMésil;;: dolo!!" .a dalárda ~e. 

Mé.:.a ,bw;zas évek vé.l!én a 
Bra..<:SaJ Simue1 EJo-esü}et eltYetemi 
es főiskolai ifjúsá.lZa kebeo)§ben 
Ekán (iábDr ;nostani vecsési !rt"Ó!1;V
S<lejhz kezdemén,vez.é;;ével és ké
soOb Borbélv Pill tanár. zeneszerző 
irán..vitásával megalak-ult. fejlódSr .. 
er6södött. virál!ZOtt .az unit.áriu:s da~ 
lárd3. amc1v kesőbb Na~ SándoT 
kántor ,-zet.éséV'el is kitün5 Sikere
ket .aratott. Az -e1:inrl'lláS a Jendüle:t 
a Bras--ai Sámuel .E~-ületbSl tör
tént. a fen.."1.tartás. :a ker>etnyújtás 82 
c....-rnáz vezetösé::::ének 8 ,kötele-.. e~ 
't'olt. M~ ma is élénken emlekeiak 
k.özött él az e1s5 s2ereolés. .a:mikDr 
19Z!!. ,,-am- 19SG-ba:n. ba j61 emlél,
szem. P olWdiban nPha; derek Bar
tók Géz.a báttán.'I;: temo]mnában be
nmtatkozott az elsö unitárius da
lirda. lJi!e:n nan hatást keltett a 
K öti K öze:vúlés tapjai~n a meJ!:ie
oetes., mert ennek szén-<;a az i..fji'mjg 
~ a budapesti el!Yház vezet5sé~e is. 
a.:ne.l'rnek mel!hlvon vendéiIe \'oJt 
az akknr mel!3lakult unitárius da
l!rda es a Brassal Sámuel EIQ'eSÜ
let elnöke. Kitúnó vDlt a bemutat
kozás. az e>!isme:t.:s..amely f6kén.: 
aoott és k.edvet. IlYÚ.11X>tt 18. da1irda 
tac'.ainak a eélki.tíiztsejben. 

Hallom. bo.e:v elO1'lá%unk dalár_ 
dáJat N.a~ Sándor kilntorun:k is
mét feléleszti. Csak a le.ImatN'obb 
örömmel üdvö:zóThetjük Nac- SilD _ 
dQ1' szervewi g 9Ddékát és dere.,1( 
~ond!llás.it. és U~r kérjük 
'!- Brassai S. Ifj. En-esiilet törekvő 
es Tne.!!ért.ö ifiait. bo!:tV az Aranyos
rákosi Székely SImdor dalárda nEYe 
éo ún lee:ven a szíV'Ü..lO'e. .Jl".int a..1dr 
ti, Jáno;:; Zsinnemd unitárius cser
ko- .... :g!!t).at. mert hlsz mindkét ala
kuI~t .a Br.aU'i S. Ifj. E/ítYesület.böl 
~dzott favá. Ál1:s.ndóan táp18!ják 
16 haru:nt fejlesszék zenével. mert 
a w,uásl elmélYedésnek és a min
denn'l.Di életnek hathatós eszköze s 
DOGm. %ene és .a muZSikál6 lélek. 

Or-. Bor bélu Andrd.s. 

• \Veo P -I vall ' • .. ,.K6pz6muvészet és 
:; c. történelmi vlSSUDUlantb 

%WI ~ menll'ap itotta, bolY s kép. 

2 U~TrAarns 2L ET rL 8. 

• 
Szabadebi Irereuténység a 

Manchester College, Oxford 
lrt4: KEREKI GABOn.. 

It 

H. Spicer sz orgona mestere e;:; a zenceL~élet tuMsa:Ct. ltVhi%.i 
~néröl, annak fontossháróI ..ad e'6. A mai zene _ illaultia . -d;e~ ~ ei(y_ 

al~.al.án nem vallásos s ezért nem alkalmas tcmblomi encklésre. A refor
maClÓ korában a lelttJUlgasabb zene a vallhos volt és ezért alkalmas 
t.emplo:r.,ban való h!lSZ!lálatr. Mint.hogy a templom nem konc~' tcr R 

rno~ern -z.etl~t nc.'U tudit.Jk h.asznál.m istentisztelet keretében. Vl..~Onl ~'P~ 
lorru zen~ min~ kevesbbe léven mmele16.a mai izlésnek, az sokszor 
unalmas.. lde,gCSltö s ~~m alkalmas érzéseink: kitejezésére. Zene CS csend 
clTYf.ormD:n vtil.lás?-S hD.Ull~ fejcznek ki 8 e.::én mindk.ctt6 clenQcdhetct_ 
len.ül Jon.tw; vallcisos éleffi:n.khcn. Ha a temIPlomi zene eh'csztett.e értéké\.' 
üre:SSe v~1tV jde~~é '·ál.\" 'Új~·kel~ 'htkot1lunk 8 lehC'tOOé kell tennii.~ 
hogy gyiUek.c.:::et.on1: v411a.sos eT=ésCl.nck meQfclcl6 kifejc.::ési es.::közt bi..=
l.osft$lInk. 

Prof. Dr. Va.n Rolk s. levden.i e.ltyetcm tan.ira s oxfordban a keres.z
ten.v etiln és a szabadelvű ke:resztén.v t~o16.1tia előad6ja. Az T. A. R. F. a1-
elncike. A hai3'om.Jin,vos h olland humanista .sze11em eR:Vi...l;: naQ klmV'isclöje. 
Vé1emCn.ye szerint: a s.::aba.ddvü ~er(!s=ténllséQ' ccntik fŐjdlcm.::öje a..:: in
;L.-,nénucsités mellctt a. s.::ellC'Tl'liscQ mCQÖ1'=ésc. A XX. szbad az int&me
llvesitésnek ked~'ez S ezért a szabadelvú:..,cC! szava mDd kevé,<;bbe hallszik. 
De nevezhetjük Ji korszakot e.xtri'!mir:r:.usnak is: túl tcmnerált és MnR"on. 
A'Patil~u.s il mai s''i -md cmb'erc nem.csa.k vallásos. dc óltalcíb4'.n. ""Szellemi 
~crdések ira.m. A maj kor embere inkább és sokszor kiwóla.lt lec:hni.kai 
kérdések.r.e használja l."'épcssé,;:eit. ÚjTa. az couotdalúsá.a ú.f;á.t já.Tju~ , 
m~gJcl.cdke::ii.nk a. SVJl,thcris ír élerun.k. m.coalkotása. előtti fcm.tossaoar61. 
Min"den ig9zSlo~ s i~ ti vallásos is. rclatlv s rendszerint fanatizmusboz 
vezet. Solrasem érhetven el az .abso1ute biztonsá~ ér2etét vallásos téren _ 
toleroir.:.snak k.elt lennÜn.k m.ó.sok meOQ'll5zödésével szemben. Minden esc
rr..ényn.el. születő úi .e:ondolatnál intellektusuk .azonnal míiködik és az so
hase.""ll lé\'én absoluie, j .,-zsaJ:'\,lnk is csak leltéte1es lehet. El6itélcteink lul 
er.5:Sek s ÍJ!Y Ü;:a7.Sásnmk ereiet veszik el. InteUe).."'tusun..l;: l et;fontosab!> fel 
.e.Ó3ta tehát. 82 összehasonlítás kell ho.!!V let!Ven. Ervclés és U!1)(lS=taUtl lJ. 
t.is::tá.bb ítélet 1cl1.étdci. 

zőmúveszet., kőze.lebbről nlSJ.!8. a fes
teszet miDdi~ 1..-jfeje2.óil volt ti kor 
va~ az eP3'én mélyen vallásos ér
zületének. 'Es tulajdonképpen ma ts 
Ut ISZ utat keresi Ji m"ÚVesz. metven 
sajg\., legbensőbb viládt kivánja 
me,;::szólaltatni. A képZÖlnÚttésZC:i 
ketségtelenül forradalmi időket él 
át. amely azonban nem !l'I:8 kezdő
dött s ~hamar ú~)átszik. nem is 
jut el a remélt. célba. Ez a forra
dalmi ál}3.pot. hisszük, h o.e:Y csak ét
menetileIt iuttatja válsá~ba _ mert 
ma válsá~be.O van - a ké1'lzömúvé
szetet s benne mags t festészete t. H a 
me.l:né.zünk 0Ul egy kepJ..-lallittist., 
nyugtalanságo.t érzünk. holott a cél 
ep~ .az ellenkczöle. Talán ti. szl
nek , harmoniáját. összhaI\2:jat hama
l'I3bb tökélYre tudják vinni feslöink, 
mint mal{il.t a fonnát. amely éppen 
mert m.ásodrendú szerepet. jlotszik 
csak. a közös. nalt.V összhang érde
kében több !áradtsá~ot követel. El&
ad6 tömör és tartalmas elóadasa fel
becsülhetetlen l\Yere* aZ ifjúsá'! 
szamAra s gzeretn5k, ha Weress Pál. 
aki nem is olyan rec:en mé~ levél.."'C:
nven dol~ozott &:ri unitárlus ifjús§.c: 
e/Q'esületében. mec:talAlná ti t!;'.'I!lko
r ibb erintkezés lehető~f!ét. a jelen
letti unitárius l!.iúsál!gal. ak ik temér
dek. a kepz6müvészetbc va,c!ó prob
lémá'-al tudnának elébe állan:. 

"A modem ember val1ásoss.'\It<3'· 
ös.s:zefo,;:!a16 elm .alatt elha~:::ott elő· 

• 

• 
adások a mai idők szellemé."lek me!!
felelően, irányt és útbai.!;!uitast vo1-
I.lak hivatva adni. Dicséret illeti az 
ifjúságot, hoJrY ilyen komoly orob
lém!kat ho-tot't felszinre. Me~ kell 
állapítanunk. e,co-etemes c,I3'házunk 
heh'ctt is e)vé,g2let\. olyan felvilago
sító és komoly lcll.-j tartalmat jelentö 
munka\., amel" mellett nem mehe
tünk el sz6 .néU.-ül. E,cyik-másik el&
adáson több érdeklődö is megjelen
hetett volna. Ezek lU el6adások nem
esek .a.'l: ifjúsá.ltnak szóltak, hanem 
másoknak is. Az előadások tenden
déja. sze11eml-lell...; t.9;rtlalma emel
kedet.t és méltó volt madhoz az if~ 
iúsá.!:"hoz és .az érdeklődő közönsé2-
hez. Akik végighallJtattuk. ~azdaItaS
bak lettünk lel}dekben. ÖIltudatosab
bak unitárl:r.musunkban, mélyebben 
Ifit6k a mai élet meJ;tszámlRlhat.aUan 
PToblémAíban, sok teJdn tetben fcl
"értezhettük magunkct IS selejtes be
lIramHisokkal szemben. melyek .útjá t 
állják a hala.dni akaró embernek. Al: 
Ifjúság ne e,it,se e.l .8 jövőre nézve 
ezt, '" beindított munkat., tc~'e cItY
házi életünk 1'il:N"~lemrc méltó moz
~almavá. vil(ye be a köztudatba, 
hoJnl' ItZ ifjÚSá.'! tud v61Ialkom..l él~n
iáTÓ. komoly szcllemi és lelki orob
lfunák m CQ'oJdására . 

Az elindulás baározottan jó. .<\z 
ifiúsA~ 'cl!Yen k bvetke.zetes .a jövő
ben is ehhez s mC,::'kezdett munk'-
hoz. Benese MáMo • . 

• 



Felhívá.s az "Unitárius 
Szórvány" Jflunkatársaihozr 

Kedves teSt\'éreim. s zeret.ettel ke
reslek lel benneteket. és l.erl'.:!k. 
ho~ Iniként o. multb.:m oly n:lJlY 
szcrotette l dolJtoztalok az unitárius 
öntudot & reSl.t(:sén kicsiny 1.1'PWlk 
kerete.in belül. löHetek \.CjU'Ük az 
Unlt:\rlus '€letet" kedvessé. te~yük 

~niw.rius elkkclnkkcl mi ndenkinek 
kedvc..q I;)Dlá vá. 

Ha kicsin v lauunk . .mely szl
\'Unkhöz nölL nem jelenhet me~, ez 
úlon kcrcssi.\k mell oz alkalmat el
kUldeni anindenklhez szivilnit m~
le/!sé.ll'ét és n\indcn u nlMrlusél'f, oJ~
ll'ód6 CS b[llor ltó szfvdob b.mfisunk<lt. 
Hadd ércz1.c minden szórvbnyb:Ul 
élő unlt.'tI'lus. hOIrY m inden s7.h'dob
banllsun.k cJ!y-eJI.'Y imAdsfi l! az ő 
boldol!sllJ~áért. 1'\ pedi/! szórv[mybnn 
616 uqitárlusok olv.assfllolc e lapot 
olv n.if.s:!v s zeretettel. mint a l'é,git, 
mele.l!cdien i c.L szívetek érezzétek . 
nem vacv10k elhattvat.vl;\, s bbr szeL
szórt a sors, de Időn és t.tlvolságon 
\,cresz.t:ü1 összeköt a mindc.a aka
dályt le l.!\'5zö ,.h Oí/:YOmMyOS unlt.\
rius összetartÁS." 

A lövó számwlkban m egkczdjüJ( 
a hiloktn tás dmú rovatunkban hit
elveink Ismertetését, olvassfltok és 
tan lt.sátok ll'cV{lne.kcilclcct az igaz
sal!:ok meaismcr~rc, ho.c:v lel/:yetck 
s lel[Venck ló unitáriusok. 

Debrecen. 

• 

• 
BtI~oncilltl K&lmdn, 

unIt. IclkéSL 

HIREK 
D6vl\n nUll:. 8-fln szentelik fcl a 

Dávid Ferenc cmléktt\blflt, Imádko
zi!, Ekárt Andor leo!. m. tanút .. lel-
1,t~örl olnök, cjtyházt besz.édet 
mond dl'. Slmcn Daniel ep;yháu rő-
1ej.(yZö, ünneol beszédet 'mond az 
nvatáson dr, Kiss Elek püspök és 
Bcndc BCJu lelkl!$z, orsZá~yűl~i 
képvlsel6. Az ünneoélven bejelen
tette részvHc]ót dr. Groza Péter 
l'Qn'lltn mlnlsztA:!relnök is. 

Az Un lt.4rlus ~Iet POStabakarék
oénztárl csekkszá mJ.aszáma: 50.561, 
Előfizetési dliukat klzórólllQ erre a 
csckkszámra kb' beküldeni a kiadó
hivatal. 

Kö SZÖNJOK 
azokat 1\'1 előtl'«!tésl díjakat, (iSi ez 
eKY city fo rintokat ls, melyek seltl
lettek, hOl!'y nyomdai 8ubnJ:i.nk 
lIondj:it c:ny h ltsük, 

KtIUOK. 
hOR)' továbbra ls tám Olt?ssa nak, 
mert ma. CI sorok Irflsa. IdeUn ls még 
ndn~iJ: 200 fo rint lartowunk 411 
a JulIusi lll'omdasulmJ, l\b 61 ~I . mos' 
mAr lU augUsztusi svlmot "'Ullk a 
nyomdá ba. 

"\ldape:dl kmUlomunk helyreM
Iltó.sflrn 1:1 lCJ:utóbbl klmlltatásnnlt 
/lz UI)..lIA,~llIS elet lúl~lIlJ HI-Ikl á
m600n tortént közibe óti\ (\ kö~t
kez6 ndolllt\nvok folvtn.k: bc 
hÓ'l!köt.séJ!;hcl.: Nylr~v E~bt.'<tell:,vO
dr. SzlMkóc;t.v Zoltlln \00. dr, Zsak6 

Mi 
de 

unitáriusok kevesen vagyunk, 
mindenütt ott vagyunk .. • • 

-EgYik crdélvi jeles [ró 3llaoltotta me!:! ezt .:l nae:y ifH\zst\Iil:Ot. Ha 
utAna ~ondolllnk. ho.IrV ml minden van ebben a m eltállaoitasban. akkor ra
jöv~n.k, ho.!tY . benno van kevés öromUnk. sok-sok bánatunk. Benne van 
Ő:;C1nk hite. bIUl.hna. csalódása. nyilt, bccsUlc.tes rnee:lát3sa és kiáltása. 

. , ~t olvnssuk a BlbUáb ó1. hol!V J ézus. midőn teljesen leEY6zte a vitalt 
hIúságrut (kisértéseit) - választotta ru: c.gyenes. becsületes utat. melyfÖl 
azt n :.ondotta: "Nehéz ' az lm iJf{\m. de Eyön,yörüsé!.l:cs" - {elment eEY 
hegyre és korá nak (el!o~úsávnl szemben elmondotta hires RealJi bes~ádét 
melyben hadat üzent a k et.s1.1nösé.c:nek. {\IS;t.entcskedésnek és a b~ú:'ll~ 
Jásnak. ArI'3 kerle hall/tatóit. ho~ éljenek tiszta. becsületes, ee,yenes 
éle~et . . ho.l!.\' /te.YrIT~ek<U lehessenek .a mennyei Atyának. Nem szúnt me.c: 
soha fi:!Velmeztetm ~all~at61~: ,.A(mlt nem akarlok. hos:o:v veletek cseleked
jenek, U sc csele kedjétek a ti embcrtársaitokkal." "Arról ismernek me~ ti
teket. ho~'y oz én tanit v{mynim vlll.!:vtok, ha e2.yrr..3st 'Szeretitek." 

Ej(éS7. éle té t a me nnvel Atyo akaratának reridcltc alá. Nem bujkált 
elle!1Sél1:ei elő!. bál' nem lcercstc a halált. dc bátran szembenez.etl 'vele, 
AmIkor a?, :1ruló LanHvá nv vezetCsével jöttek ellenségei felszerelve bo
tokkal. Ö maga ment elejökbe és kérdezte meg: lcit kerestek, s ""'-'nlkor 
Jd jelentettél<, ho.!!v a názá reti Jézust. - szólt.: é.n vl1j:(yok! 

Ez .az egyenes lIt volt a mi utunk .is. Dávid Ferenc szembenézett 
kora véleményével, blÍ!J:an hirdette a7. EIlJJ l s t'Cll hitét. A mindeneknek 

.. szer~tö A!yját, aki .tn;~,gbocsáit oa \ékozlÓ !.]únak, aki szabadakarntot adott 
gyermekemek . . de örökbl1'6 l,éppen S2.ivéb~ rej tette a j6nak es a rosszna!, 
megí t.élését. 

Bal' neki is a Got~ota lett az útja. Déva vár börtöne. s mikenl Jez:us 
il'::al.Sága lokeit a lepecsételt slrb61. új:ty Wl·t ki Déva v<lra börtöneMI 
Dóvid FCI'c.ne il!azsú,gn ls. El. az igM.sált szétzúzta' a iezsuiták által az uni 
I.ttriusokra rákényszerltett eonfessiÓkat. 

Egy Enyedi György. egy KAddy PAl. Bogáti Fazekas, OvAri Benedek 
éa sok mflsok,. - minden :fenyegetésekkel szembeszállva - mereszen hir
d ették Dávid Ferenc igaz.sá~t és váUallák a világ gyŰlöletet és megvet~t. 

A katolikus Iejedehnek eröUeneknek bizonvultak az unitórius esz
mék IeltámadásAnnk me.l!.I!állftsilra. crötelenek.nek biwnyultak Bethlen Gó· 
bor és RákóczI I'efonnátus feledelmek is. akik az újltas és a szol'nbatossú~ 
vó.djával próbál.c:attllk megsemmisiteni az újraéledett David Ferenc .,Er;y 
Isten" es21méiet. Erőtlennek o.yllvanult a hatalmas Bánffy Dénes. Erdélyor
s7oá$! kanceUár1a i s. .nk.! mel!indult négylo ... -as koesliaval Gyalub61. hOl!v <ll.> 
unitllriusokra főfészktikben Kolo7.Svltrt halálos esaoást mérien. Rá sem nét 
az ~nitál'ius p,üSPÖkre, uki látva nz isme.rt BánfIv Dénes ne.stvlovas koCsiiát,\ 
az utsl.élre huz6dott fui nl(tzatosan levette püspöki si.ivegjét. Bánffy DénR's 
elIol'ditotta a fejét, nelll láttl'l me.ll: az lsten alázatos szo~iát. Mm fottadt:! 
köszönését, De l sten m.e..c:aláxt.a. KolozsviIr kapujában kocsijának l.ens:elye 
eltörött. melyt61 ·akkora bnbonás félelem súUlotta meE, ho.l!v bosszúáUó út~ 
jttról vissz.afordult. U,ItY.aneuel a püspökkel történt me,g, ho.ItY amikOr az 
untl;áriusokr61 akartak al. erdélyi rendek határozni. Ielkérték. ho~y tá
vozzon. Erre lS ma,l!:Aho7. intette az ol'szá~.c:vülés házának !elvi~yáz6iát. 
ótndta neld püspöki süve~j{~t és nalt'lst.,ját ~ illY szólt: nem mint pi.\spök, 
hanem mint nemes Clnbcr kivánok bennmal'adnl a. tnnácskozltson. Ezzel a 
merész (eUéoét;ével .1obb belát:áSl1a birta az orszá!! rendieit az Wlitáriu
sokkal szemben. Erótelennek blwnyult a Habsbur,lt "CSiIszéroknnk. de kU
]őnösen MArin Ter&iána k unilflrius-eUencs maJ!:atal't8sa, aki a je7,slliták 
tanács:\ra ;(lZ unitflriusok leBes kiirtásáról tanácskozott. i\zonban fia ll, J Ó
zse!. amikor beutazta ErdélyOrszéllOt. mint trónörökös. az unit..\rius püs
pöktől liallvlrn az unltflrlusok üldÖZ,t.cté:sét. elvcikct mC1ÓsmeI'Ve. oru-tfo
gftsába vette öket. A.z a sok méltatlansáa és üldöztetés a történelem 1011/11-
m.án nem tette boss::tidU6kká a:: Imittiriusokat. Ok 'Istenre blzt1k mindig 
ü~'Cilcet. ezért bámadt annyi lJórLIo/tóla ;1 1obbé:rz,ésű klatoUkusok és rc1or
nlátusok között CS amikor ru: nbsolutizmus mCR$Zfint. maauk köveleltkk. 
hogy kál'pótoUák elszenvedett méltaUansAgukM.az hnit.ál'h.1SOka.t. 

Az unitárIusok kcvesen v.n.ruutk, de mindenütt olt voltak: és példjt 
mulattak, h itUkhöz t"CndUletlenUl raJ!:aszkodw, blzt.'\k e$!)" jobb jövő el,jö
votelébcn. biztal< Dávid Fc nc jövcnd61ésében. hOllY eJn'kor az Ö .i1t8zs."l .IU1 
diadalra log jutni. . 

" Minket ls ez {I. hit kell. hon á1haSSOn. Me~ ken állIunk és ott. kell 
lcnnunk azon a POSzton. ahova. az Isten 6.lIItott bennünket. hirdetve és cse
Iclccdve a szeretetet. 

. Ho.s:!Y Jól me~-e dolJlunk. vllJlV rosszul. az nem ro."lnk tartozik. N ..... 
kűnk hirdetnűnk kell az Iltét alkalmas 69 alk:almaUaa id6\)(m és leborulva, 
hnAdko1ova kérnünk mennycl Aty{mk,at: Jö.uön el a te orsz..,;l:od, le.IrV~n 
O':Iej;( a 1.e Qlk,uratod, BU:OD4"/J KdhnÓn. 

István 10. PaD J fmoo 8 Sznt.hm!lry 
Lulosnc 2. dl'. 'I1hurócz; IRt.vllnllC 2, 
KArlór Ferenc tQ, dr. Simándi Ta
mÓ3 10. N. N. tO. aital Kovács J ó
zse! 3. dl" Nn~v Béln 10. dr, Sze.nt.
IlvörJlYI Ferellc~, Bodó GvörltV 10 

forint. Ezt 0% ötödik kimutntást au
!tus.ztu,s ~-én 7itrt.a le G% CJlvt\ázköz
sélt és tov6bbra ls k& minden 1f{n'7.{ 
unlt.4rlusl.. ho.I(V kövesse II jó pél
dől A:a eJlYhá.z.klnséj;( "POSto.tak:arék
péMtárl csekkszltl!lsdms: :10.400. 

UNIT ARIUS ilLET II. a. 3 

• 

• 

• 
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, 

, 

6u1 bálaadás után. 
Amih"C'll rrun-oC'ó. melClC naosü· 

• és It október 5 • , éDoen olyan 
t e1e\~ ' iZ: és ~'02:ás járta at 3 lel-
m i öss;z:ep;yúlhetetl a SZÓr. 
kelret. men . 9 _ _ ' h ' l d ' , 
,-án \" minden tai08 osz! a a8 o IS-

t1snelctre. .-\ s:r.olri1atot szór
!:.YJ:ondozó lelkhrflDk. Bajor Já
DOS !1Jt 51O'8rIllati lelkész lá~ el. 

A szórvány u:en SOk laJ08 ter
m! " etben és pénzbeli ad~ban 
seEi\elt. boa mesnerithc _ SH~ .az 
úrasztal" és mejtleudezhessük a 
szeretetvend~. sok nevet so
rolhatnánk fel. de nem te! .. ük. nem 
;zért. men ne:n érdem ... !nék meg. 
ballal azkn. ~_~ Om",,'" td~~ 
S'zohoálatot. Az VI U<U\. tett a? o es 
szl \'eS szoldlatok odig nem kh"án-
00k vilá.ri eJismerést. ~delki.. az
raI a gondolattal a dott es sea:ltett: 
nne tudja a te ba.lkezed. mit cse 
!~k5';k a jobbkezed." 

Ez azonbn nem zárja ki . . b.oitV 
részletes be ,I ámolónkban ne e .. ,nt
sük s ne neo;ellilk neven az elv~
%ett m\lIlk8t es fel ne soroljuk az 
adoman:rok nalO,QJ!át. Enik hit
testVériink. szíves szpretettel n,yUj
toU otthont lelkész aty3nkfj.ának itt 
tartózkodása alatL ElO' m ásik öröm
mel ruadta mei! az a lkalmat . hoO 
az Orasz:taJát Ö teritbec ; e ~. so
kan névtelenül akartak maradJ'u. 
8Itikor ~dno!--nak atadták a sre-

I . .... __ ."........t.. •. .... retet- ,,-endq AlJi!uc.<; "...~es 11~ .... 

és kávét. Ez utóbbihoz a cukrot 
minden ré t tvev6 maga vitte. sót 
több adar: cukrot is vitt. mert ru
bIO!:!. \"'Olt 3z (':scr"'::'~ ~véa<hg 

, éti " , fl O?"'sm n 5 eze lS. - , 
t:J.tünk az úr vacsoraJ,ával s ez 

az ü nneoi. ez a felemelő É'!'1éS. azóta 
bennfmk lakik. Oh. kimondhatatlan 
~ük ' smnk van erre na~-o.n.. mert. 
amióta Erdell"1>6l ideszaktldtunk. 
lúába !rere -sOk lelki szemeink.'.,;.el 
temnlomunk toI"!l,)'3t. Csak ilyen al
kalmakkor en:rhülü.."lk ~ kis :e. 
arr;ikor e$!)"Ütt \~ mindany
mian es az e..g:y-kem·érb6l es eit y
borból e:t ót meritünk. l\finden ilyen 
alkalom esry haza menetel es en 
otthoni istentisztelete:l való r f ' , \c-é
te! nekünk. 

Egyű,·étarlozásunkat. kÖZÖS ere
detünket es sorSunkat mé2 jobban 
kimélyitette a fehér asztalnáL a 
szeretetvend~en va16 qc;yütUéte
IQnk E5!Y közvetlen kis mt1sor ve
zette be a friss kalAC:S és kávé el
fOt!'j'asrtésél Köznoocl stOlldolat Q 

b >nJ.riIó lelkes atyánkfia biblia
rna~l'arizata és le2SZebb és kö zis
mert zsoltáraink és d icséreteink: lel
kes eléneklése volt. Kedves váltof2-
t"fj ; 2:ot adott a műsornak hittest
vér tanulóinknak ea'-e5[y cl I e 3 Z 
alkalomra is alkalmas sravalata. 

~1ielótt azonban a SlOT$!OS asz
SZOnl>"kezek felszol2:91ták volna 3 
ká\-et. lOOdrok a~-ánk!ia felolvns
ta fW87tOrunknak szóló. beiktatá
·$ával kancsolatban a .sz6Ivhy ré
"Zéró! küldött üdvözlő iratát. 
mint a DÜScök urnak elle adott"" 
lasrát. 

U~ant:sak köz.ero.eklódés 
felolvasta az Unitárius 
aulit. "eot. S:ZámA.ba.O. ;,;;;, 

... U ...... TAluus t l.FT D . 

bes1.."én Karolvné: E9JJhd...--i élet 
Egerben co bcs· 4 moUúát. Ez a buz..
ditbra es lelkesitésre szánt cikk -
hisszük - annakide;en mesttermi 
i!:yÜmÖlcsét. és hasonló tettekre ga:' -

kal. -
Az eI:l-csa1ádkent 'o tefom tár

sasa$! nem vette észre. ho2;Y az idö 
lO'orsaD telik oh'all jól érezte m..'\
s:(át. I;'s53n besötétedett. de az ar
cokon a deru és a lelki öröm vilá
R:itott. Houájarult ehhez a derúhéir 
en otthoni irii és tárgynU ielolvasás 
is... mell' kfuhdekböl alkalomadtán 
D8pviláR:ot lát majd e kis lao ha
sábjajn I 

BezAniul t!andnok h álás köszö.
netet iejezte ki minden áldozatkész 
srivnek és kiznek. meh-ek lehetövé 
lették enne.1t a felejthetetlen e~illt
letnek lehetösé~t. Majd oedil! Ba
ior János lelkész köszönte mell: a 
hhicnda hittestvérünk:nek és ked
'\--es ieJesegenek azt a szeretettelies 
és áldozatkész. szoleálatát.. me1lye1 
kéthetenkenti istentiszteletünk me,i'-
tart.á.sáhOL. sz.eretet-.... -endé~i ... ut , 
lreresztülviteleher helsel. adott. a 
lelkeszi szolrilatot ellátja s minden 
unitárius ~lIlásnál példa
adóan r f l tvesz.. 

Nemcsak érezzük. de h jSSZftk is. 
holG" er:zel a nalNlal. illetve mara
dandó élménvü esemenyei ...... e l i~ 
bővült ev:v szines fejezettel a ~ 
unitárius S7ór'\'ám-e~·ház története. 

S=öke Lászlóné. 

L&pankaS meddild.iük. uj citnek
re is.. ~ 3 .. Xlled.:i és nros
hm leáDSei5há.tk~kbe.. Kér
jük... hoJcr iostadlák sz.eretettel la
Dunh-at és akkor is olvas~ssák. ha 
a!Ta ma elófizetnj nem tudn3k. 
El!::".-elÖ<e en"bázi aiánde..1q)eJ.AAny
keooe:n. mutatvan."yként küldiük !a 
Dunk3L hol!Y megismerhesse..lc. 

J ános Zsigmond • souH·szCS&p&
Sunk, n,yari táborát ~ben 
taI1otia_ A tábor az e.sós idő dacá 
ra. jó munkát vi>gzptt. a koszt. na
t,-on jó \'tllt es a ~-ermekek soirot 
tanultak. A tabo...-ozast Nyired,y Sz:3.
bolc:s tá.boroarancs:nok. Weress Ákos 
h . parancsnok. Orkán GS'u.la. B~n
czi!di. lászló nekE ?tisztek es lel
kes ses!itötársaik \'ttették. 

E&,Ybi Tkori Tanácsnnk aUj!'. 18-an 
d u . 5 órakor ta.rt.ia augusztus havi 
rendes ilIé:stel E16tte alU!:. 1 'l--én d u. 
5 ÓIakor az Állandó VeJU"eS Bizolt
&á.2' ülkerlk. 

Az Unitárius ;UÜ dó B iz B izott
saga aUJ:, 18- án. d . u . tartja ül~t. 

, 
RidJo kö%Vetiti f , hó 22-én, dél

előtt 10 órakor. a Koháry-u, tem:>-
10.'n OOI istentiszteletünket. Igét. hir
det Barabás István lelkész.. 

Vallisos lélórát k(~vetít a rtidió 
a . Studióból i . hó 29-én delelőtt 
9- tól iéi 10-i2, 

BudaCir"SÖn 8 re!. imaházball aUR:_ 
hó 29-en. délután 3 6ra:kor tartunk 
istentiszteletet. 

, 

8:.::1 M1ami cleznj 
au~"sztus hó 29-én 

"" tartunk istentlSZ-

l'1.U. lEJ Albert ny. föjCj(Jzö.. volt 
fl'ttol~abiró. a s:z:ékeIl'lre. · eLUri 
,.Orbán Balázs" ltirnnú.iwn volt fel
u:e't'eló e:ondooka C év július hó 
21-en elhunyt, N3l1:Y r t I vét mellett 
temetttk el Nllus h ó 21-én S z.ent
~rahAmOn (Udvarhely m.t Isten 
vH!'é!srtaHisa ~en hátramaradot
taival. , , 

SúkelykeJ; "tur \."áJOOSi ranJl:ot 
k aDOtt. A SzékelykeresztUri járást 
k~ r t. zre osztották., enik ri .bnci!: 
... , .. <t"U'Oo.. _ I .... ,,,_ ! ko • ...--. ........ a ............ 1, t ek. luman 
föszo1J"3biraja \'an. Mindkét f'-E/()!
nbiró Szkkel,yk~ székel, A 
mavyar iAr.isi t;isznek Gani Gábor 
unitiuius ab:,ánldia a föszols;:abiráJa.. 

E nékell'kues:ziuri' gimnéziumunk; 
z.enet.ermé1. átdakitották. A meUeue 
lev6 ket .tantermet bozzácsotolva 
kibóvitett8;: és dÍS7bE:lullmé alaki
tották át. újabb e:melettel bóvült a 
2imn.ázium bennlakási éoülete is. 
Az eddUO. eJO' emeletes bennlaldLSi 
ellül.etre egy újabb emcletet. húztak. 
_o\z: ui emelettel kibOvült bennl.akási 
éoillelben foda! heh-et a Gazda sági 
Iskola jgazQltói irodá.ia.. tantet mei 
és benn lakása is. 

D iákakd6 j&vira j liUasbau be
folyt adnmi " l'oll: Feh5lcr J lp :J 5. 
Gl'öt fi Ist....-a.n 3. Vaska GLa 3. dr_ 
Mikó Laios 4. dr_ Gál Jenö 10. dr. 
Szabó Elek 5. Pál1 Sándor 7. dr. Ba-
10211 pál 3. Ajtai L ;'SZlÓ 10. dr. Má
l"Ok János 3. dr, Gésnár Mózes 2.. 
dr. \ Bartha Andome 2. dr. S7.ent
JG-ör~i Ferenc 12. Vadady Albert
ne 10. Patak!alvl' Sándor 10. dr. 
l\'1e,m.'h3.rt Dénes 3. dr. PaDO An
talné 3. dr. Nym.'dv Giz:a S. T"<IJ"'$ 
Károl~'né 8. újvári J.:iszló 2. KHá:
F e renc 10. dr. Sz;tankócry Zoltin 10, 
Mncs án- Gézéne 8. dr. GrulaY Ti
bor 5. özv. Gróf Miklósné 6.. dr, 
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