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./ 
Karócsony 

Az esztendök jönel,. tova.tü~nek, 
kara csony varázsa 3zonb?n, valto
;atlanul megmarad. _ SŐ~, ~i?tH ~!
tlegebbó és fen yegetobbe va llk k.0 -
riilöUiink a vil;i;, annál jobban a t 
erezziik ennek az á ldott iin.neJmc:I'. a 
jelentöségét. l\1inél jol~ban fokozodlk 
egy esetleges háboru ves~~elm(', 
annál elevenebl!en dobog sZIvunIt a 
mennyei seregel' én ekére: "Dicsöség 
a magass;ígos mennyel,ben Istennek, 
e földön békesség az emberek
hez jóakarat.'· Az ünnep han gulata 
a. n em-keresrlényeh.-re is á tragad . Ez 
az iinnep olyan egyetemes és a nnyi 
ra emberi, hogy szinte nem is kell 
valakinek keresztényn ek lennie, hogy 
áhitatábÍlI részt vegyen. 

Ennek az a. magya.r{~:ta ta, hogy 
karácsony éj szakajan egy olyan 
rendkivüli nagy d olog történt, ami 
közvetve, vagy közvetlenül _ an él 
!~ü1, hogy ez az iUetőbcn tudatositva 
lenne _ a. világon , minden ember 
életét é ri nti: sot döntőcn befoly j 
solja, ~zokét i", akik elüttünk jár
lak. azukét, aki... u t"'nunk jőnek: 
megtereEztelkedettekét és mer. nem 
I.(: ere~ztelkede lte l,ét egyarant. Ez vol t 
ti. világtör ténelem legnagyobb ese
ménye, ~4..z a. kis gyennek, aki a b et
lehemi já~40lbölcsőben született, új 
fDrdul atol .. dott a7 emberi5é:; tör té
Ile'mene~. Enne ... j e h!íi J mcg idöS7..á
miltisunk is megváltozot.t. Az időt 
is a ttól az á ldott. pillanattó l kezdve 
~zamitjuk, amikor elhangzott a'l. úr 
angya lának szónta: "Ne féljetek 
hird etek nektek nagy iirömet, . ." 
Am iko r m egjelent a csillag BeW:
hem fölött, ekkor valt nyilvánva ló
vá a nagy titol" ho~y hten szeret. 
Nt:tn bosszúálló IsI cn. hanem irgal 
ma C) I~ten, .l!;ondvi"'elö Atya. Nem "';0.(. 

jeleni i ez, hogy Isten csak ekkur 
~ezdte el s7.eretr. i a 'l. ('robert, hanem 
azt, ho~y azon az aldott betlehemi 
éj~zakán ~zü1etett Jé'l.uS hontoUa fii l 
3zt a. zá r t levelet. melyhen meg volt 
irva ez a drága ii'l.enct. 

}{arúC.!,;ony est.lcn ez az isteni S'lC

re~ct. ~r inti meg szíviinket. A mennyei 
ér~nl esre a mi súvii n!c ls atmeleg _ 
~;z!k li l e.~alább egy napra meg-szép iJI 
kiiriiWttünk a vi bir.-. LeHtiinl. riil le
hull a hét.köznapi~;lg I)ora s a't, á h ita.t 
!>"'1.;t rnya in a't, elfelejte tt. vagy mel:" ta
ga(]oft. ' '' hm fe le ~:t5. lIul)k, s holdog
j,;á.g lúl csord ultig telt $'úvvel éne
keljük a7. angyalok dalá t. 

Az ember, k inek szüle tését. ünne
peljük e..:cket mondoU ... : ."" am int 
én szerettelek titeket, ugy szeressé
tek ti is egymást. Erröl ismeri meg 
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AHITAT 
Gondviselő Istenünk! Szeretetnek Atyja ! Mint fenyö ágakon apró 

.e.yertyal án.~ok, ú./{y gyúl lelkünl(ben é.lü fény karácsony áldott ünnepén. 

.. ' .. A vak sötétsé~ ime szertefoszlott. rap;yogva rezg a h aj nalCSillag fénye, 
sorsunk edre." Ilyenkor útrakelünk gondolatok szárnyán s h ányt-vetett 
sorsunk pihenéshez {>.J.', Szívün.k bölcsőjében m ost is me.e:találiuk a mindent 
rne/!Valtó Szere tet ~yermekét. !--ábaihoz tesszük legdrágább kincseinket. lel
künk áldott jó érzéseit, Az. ajandékozas örömében magun k leszünk meg
ajándékozo11ak és h álatel t szivilnk Téged dicső í tő áhitatában köszönetet 
mondunk Neked. Köszönjük m,indennapi kenyerü nket. mit a sztal unkra tet
tél. K öszönj ük hitünketl mint lelkünknek kenyerét. K öszönjük azt a gyer
mek-szem ek ragyogásával megszépűlt órát. melyb en magunk is gyermekekké 
váltunk és az emlékezést. melynek ereiével közel kerültek hozzánk ismét 
sz.ülöföldünk örökszép tájai és drága arcok könyesmosolya , K öszönjük egv
hitü testvér iségünk meleg ölelését és ezt a szent ünnepet, mint me~áltást 
szom.iazó lelkünk beteliesedést hozó ígéretét. Amen. 

ÉLET-GONDOK 2S KARACSONYF A, 

"Hatalmas dolgot cselekedett az 
ú r mivelünk, az~rt örvendünk" 

Zsolt-. 12G : 3. 
Isten és az Ö le~igazabb embergyermeke, Jézus nélkül, nem volna tel

j es az életünk. Jézussal elöször költözilt a"l. ö rökkevalóság. Imulandóságot 
hirdetö fö ld i v ilá ngunkba. A hal i Itól , 'a ló féle lme!. 'Jézu s vette e! szívünk
ből és cserébe adta. öröl, igazságait. Ezek n élkül szegényebb lenne a Vilá g 
és nyomorulta bb az em be r'. Tanításai egyediii képeset, m egváltani e földnek 
vándorát~ Ezért mondju k hál atelt sz iv"el a zsoltar dícséretét, hogy "hata l
mas dol got cselek ed ett, az Úr mivelünl" azért örvende2ünk!" És azért ör
vendezünk, m ert I,arác~onyi á hitaHa l telt lelkün'ltben és örömizene~ként 
nekünk adott iga.zsága iball mindíg ú,ira. meg újra megszületik és általa. mi 
is Ujjászületünk. Ez az örökkévalóságnak az a köre. m ely az ember szivé
ben zá rul. Ez a karácsony értelme ! De ezt. neIn mindenki tudja. igy. Sza
),ú.sos ünnepé kopott a ka racson y és a valósigos élettel szembeni partra. 
került . Egy régi k:l.rácsony el őestéjén eJ.!"Y siető férfit láttam ·cgyszer. amint 
b3olkar.ia a la.tt. akta táskát szorongatott •. iobb karja alaH Ile'dig egy kjs ösz· 
szckötözött fenyőt: :1 karác~onyfát. Ben ne volt ebben a képben az egész 
mcderll ember iség. Úgy h atott rá m ez a s i ető em ber. mintha. csak úgy közé
szoru lt volna. lu'":t1a jta v alóságnak A táskában cillelte ' az életgondjait : sza 
moka.t. vagy sz:imvetése!i'.e t, t.erveket. vagy ítéleteket. gyógyitó kést masok 
M vosa.ként, gyógyszert vagy fra n cia-kulcsot, és ka lapácsol. Csupa olyan 
dOlgot. amelyeldöl ' megl;eméJlyedl1el~ nrcvoná!iain"l" .. 

tA Ica.rácsonyfa, amit. a m..í s ik karja aldt. cipel, nemsokár:t a kis ott
hona aszta lá n faJ.:" á lln i. Apl'ó gyerh':~l( lesznek raju., m elyeknek fcllobbanó 
fi! r.ye derüt, és béltessé;l:et fog áraszta ni. 

E hhe"'t. a. f.i hoz m ég h ozzata rtozik néhúRv kedves. ének cs egy széll 
mefe a. v ilágmegvú llóról. aki kirá lyfi ként az örökkévalóságbÍlI az emberek 
közé erkezik p~. mOFt ott. feksz i I, szegény gyermekként e:;:-y is táló jászlában, 
fölötte pedig é ~:i );orus himnus'ta zeng. ts mindez m ég hozzátarl.oulc ahhoz . 
is , amit kere!!zté nységn ck nevC',d ink. .. .' 

Balra. az é lct/!on dolc táFkúja, _ jobbra. a. mesék kará csonyfá ja és kö
;o.öU,iik egy ember, Te va;y én. Hogyan Jut,unk a t "ezen" a, !i7.oros ltaJ)u,,? 
- a kiin yörtelen let.-kiizdckm. ól kim élet.l cn mindenUalj i ,(:"ondol< és érdekek. 
meg a jézus i enmék crlfiHcli i pat'u.n!'Fai és d .. iul, énít-c~t. hil"v ilág unlc ~zoro~ 
gán hogya n j u t uni, iif? [(ihez és hov.t tartozunk? Kinek van jogosult igénye 
Z"ánk? A szerszámma l tiim öLt fáFkána1c _ vagy a. Icaráesonyfá nak? l\'Iegbé
lrélhet_e egymással a. ~?iv és az értelem? 

Ka rfÍ-eFOJly kor a. le~löbb cmbernCl a ~zivet illeti a szó. Úgy CI:Y nalJra 
le/-:,al abb. Aztáll a. ~ycrl ya.k C'..!:':onlciJ.: égn ek. A kar.ícsonyr:irOI i ~ Icperegncl( 
a tüJevclclc, A va rizslatnalt vége. Újra m egjelenlJek no brllt:ili!; c le tJ.:"ondok. 
megérkezik a m iudCJma llO);: rideg valúsi,:a, Kijózanodunk. _ Ez a. kar.i
csony? Egy kicsit pihentet, clfeledteti a. valúságot _ czért hát. Isicll hozta , 
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minden.:i, hO.!:'3' az én janftvlinyaim 
vagytok, ha e8"ymas t !>zcrctni fog
J:itok." " En például adtam neJct..e~, 
hogy amiképen én csele~edk~.' ti IS 

llgy cselekedjetek." p~ldaja kov~té
sében lelkünk iidvölo;segc 'és a Világ 
mogvá ltá!:3. 

Dr, C~iki Gábor. 

19.tl a~i kiúaiJht6 
tiktéltÚe 

Keresztúron az én diákkoromba n 
kétféle ta nulóifjúság vol~: az ötosz
tálvos kollégium és a ta ~it6kép~ő 
növendékei. Az utóbbiak tu Inyomo
részt a koilé.lö umból települtek át, 
ám az ú j ta lai rendszer int mee:vál
tOlda1ta tennészetüket. 

Vass Laji. aki vel a koll égiu mba n 
ióba-rátsáe:ban éltem, elsöéves lté
oezdista korában kosztolóhcl .v Ü n kőn , 
Imreh Mihálvnénál, ramszólt: 

_ Alli félre elölcm. m er t én pá
Ivavá lasztott ember vagyok! 

G.vakorlati teren is megsinvle ttü k 
a pályaválaszfott emberek elsöbb
segét. K osztozóhelyünkön ue:van is a 
kéoezdészck az asztal felső helyeire 
ültek s a fusz ujkalevesnek mi nden 
ért'ékes részét. tej fölt, tcoertyüt, sze
meket k imer itették. mielőtt a fazék 
lekerült volna hozzánk. 

Osvá1h Fer i. aki nem tudo1l sza
bad ulni az otth oni I:!azd aélet emlé
keitöl . méJta llankodó ui ll a n1'ások 
ulán azt mondolta nekünk. szomszé
dainaJ.: : 

- Csinál iunk rázottat ! 
S vaJamint a eazdák odaha"l:t a 

s ... a lmát SL-ér>aval r#lzzák ö-;:~e !< ú!"!v 
ad iák be barmaiknsk azC'o ké ooen 
m i is rlZ üres lébe ken vérhaiat a orí
toUunk s Úl!y kenalaztuk be. 

2. 
Szolros volt ak'koriban , h ogy a 

d iákok karácsonvra. ú iévre ünnepi 
köszön1"ö lapDal diszítették föl a szü
lői házat. J ókora ra jzlap volt ez. 
ra jta viral!"Os keretben színes. a ra
nvos betűkkel szépen kira irolva: 
BOldog ünnepekd kívánok, vagy 
Boldog tijevet kívánok. A lao ot ka
rácson,y, va ?,,, óesztendő estéién kel
let t a falra kedves mee-Iepetés cél
jával k iszögezni . 

A köszöntő laook mester ei a k é
oezdist'ák voltak. Ra izban. [estésb en. 
kézü/!Ve~ségbe.n ezek a o5Iyav,á lasz
tott emberek messze megelőztek 
minket eimnázistákat. 

Emléknem eev J óska n evü kén
zös növendékre. A vezetéknevét e l
feleit.e tt,;m m';r. de a tör tén et, ami 
személyehez fűződik. karácsony ka -
vában evakran eszemb e iut. • 

J~ka december első hetében 
meglelent kos"lto7.6helvünkön fO elő
IC.i!VZéseket gvűilött a köszönt ö la
ookra . Neki nem s.zál1t feiébe> a D~
ly.aválas7.tQtt s~q elsöbhséee. Sápadt. 
b';1smosolve.a..<;ú fi ú volt vi""eJj~ ru
haban. [ p .... ll"lt cioőben. Keren' han
l!on iqv iell emezte ma"áj: E ne:em 
h lvnak m:t nem etInek. holnap "Dedig 
éhezetfnek. I 

.. P er"Ze. nála rendeltem me~ a kB
.... t l- Janot. 
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miküzenit? Nem igaz, de szep? Komolytl.n venni nem lehet , dc fetüdülhe_ 
tünk sajáto~ szépségében'! 
. Milliók ünnCI,lik igy a karács~myt !!'.tcrle a. Vil ágon. Es ez a ken:"z,.. 

te',lysé~ .és a kercsz"ténye~ .nyomor~lsá~. Jászol, gyenneit, a ngyal-kórus: 
szel' jatek, kegyes alom. ~zlv~en ujráZ'.tuk meg ev röl-évfe. De komo' .. 
h · . h ka á ...., t " )lan 
~.nnl, ogy a. . ~ csony .orom ze".e e ne~ , áldott evangéliumá nak valami 

koz~ lenne :" v.alosaghoz, mmdennaPl t(eme~3' életünkhÖ',t.. azt nem! _ Pedi;C, 
ha Igazán ein. akarunk, ha. val6ban n .onlJazzult a békesSéget ha. val "b. 

t k ·· k b' · h , . b f ' o :.In szen ne un a. sza. 3usag, a va o an el akarjuk számolni it soregénY<:é t 
és 3.7;. é\etnek rongyo!':· é s megalázú nyomorát, akkor a karáel:lony es méiy~~
tehnu üzenete It~1I J~gyen it legnagyobb é le~gondunk. ~>\.kkor mint elő ka
rácsony~á.k , ~gy Istem Konddal . t «:rhesen kelt J~l'juk. a vilagot. f:s a. véka alá 
nem reJtbeta gye rtya fényes!>cgevel kell rá.vllágitanunk arra az igazságra,. 
hogy J ézus istenfiúsagunk örmt esxm(:nyekenl erkezett közenk egy nag 
~zenetlel, m ely igy női : . Ist~n .gondot vis~~ t~reátok embertársaim. Meg: 
elem az emberebb ember delet.. Itt ezen a foldón. mert itt is lehet. Vakok_ 
nak visszaadom a szem e Vil ágát, bogy lás~anak. Süketeket ha116vá leszek. 
Tisztátalanokat m egtlsztítok és a szegényeknek h irdelem az evangéliumot 
a foglyoknak meg a szabadulás t , Csalt higy jetek - é!l éljetek i!ö hitetek 
szerint... I s tennek terve van ezzel a világr.al és ·benne veled. Ne aka rjad h át 
csak a magad tervc ivel, c~aK a m agad értelme ~7,erint, csak a magad aka
ratával megv:i1tani, Elég hizonyságot szerezhcttél arról , hogy így nem lehet. 
De l s ten ·akarat.ával, Isten tervei vel. h ·ten értelmével egyetértve az em. 
berit úgy lehet. Keressed h át. először Istennek országát . és a tübbl mind hO:l,
záadatik ' neked. Ezt az igazságot, ezt a legreálisabb valóságot tüzd fel ka
rácsonyfád legmaga5abb agára és aztán á llj alája. és, mert e1,t felismerted 
és tudod és legfőbb életgondolIként a karod munkaini, zsoltáros a.jakkal 
zengjed: "Hatalmas dOlgot cselekedett 8-t. ú r mivelünk, e-zér t ürvende-zünk. 
Amen, . R . Filep Imre, 

• Jézus 
• 

Decem ber 25-én szül etését ü nne.pli a keresztény vilá g. Ma már azt 
sem tudj u k biz tosan megá lla,p ita ni . h ogy hányadS'.lor. (A mai időszamitás 
alapját képező K iss D.vonisios [él e. a VI. SZ.-ból va.ló szá m itás feltevéses 
ada"l'okon ala pszik.) Ez azonban nem lén yeges. Nem tudjuk. h ogy a mos
tan i hányad ik K a rácsony lesz? ! Ne fájion ez senkinek! ü gy sem volt min
díJ! Karácsony, amikor a naptá r azt hirdetett. 

S okkal életbevágóbb része a p roblémának az, hogy : Kinek a szüle
tési ü nnepe Karacsony? J ézusé! I~en. d e k i az a J ézus. akipek a születését 
a nnyisz.or megünnepelte m á r a világ? Ki az, akit anny i évs:zftz óta sem fe
le.itetlt e l az ember? Hiszen az ember könnyen hatHk a f.eledésre. Különösen 
azokat felejti h amar, akik jót tettek vele. ts az ellenségeit inkább szamon
taTtj-a. Ki az a Jézus ? H ányszor és hányan kérdez.1.ék! S ma már mondhat
iuk, h ogy a ker eszténység örök kérdése ez. 

A történelem szűkSlZavú é s rid eg. ha t!Öle várjuk a feleletet. A názáret
b eli J ózse[nek és Máriának volt egy ilyen nevű gyermeke. Gyennek és ifjú 
koráról alie: tudunk v alamit. B izonyos azonban. hogy egyéb munkája mel
lett sokat t anulh atot t. Gondolkodó. töprengö tennészetü voll', aki éber és 
ny itott szemmel já r ; mindent megfigyelt és b ántotta, hogy az élet rossz fos 
a z emberek i5!:Qzságtalanok egymáshoz. Ezétlt, aho!!y férfikorba sarjadt. 
m.iu tán alapo~an fölmérte lelké nek minden kéoességét, szembe fordult kor
társaiva'l. O~toroz,tla a bűnt, az e l"lk:ölcstelensé5!:"et. Gyógyitotla a bete~eKet. 
Rám u tatott a t á rE03dalmi és ~zociális eLlenetekre. Az egész..sMes lélek égi szí
neivel r a .izolt a föld re egy vilá,g.ot és nekilátott. ho5!:Y ait itU meg is val:'
s itsa. Azonb an me!! a zok sem értebt~k m e!':. akikkel )egtöbb iót tet'!'. ~rt 
rövid három év utan ker esztre feszített.ék. 

A v allásos képzelet. a mitolóe;ia. ól -I:eolö.e:ia és a dogmatika annál 
többet mond róla. ValÓjában nem. is K a-rácsonykor született. Akkor lett, 
amikor Is ten azt mondot ta : "Legyen világossáe:"! O. a vilá~ világossága. 
Természetében, lényegében egy az Atváv.al . Az első Karácsonykor emberi 
formáb an t estet öltött l elen . Ö. aki vá Ua lta rövid háromévre az emberi sor
sot . h oR:Y ezzel kiengesz.tel.ie a ve le e~y lénye.e:ű Atya m9~kéo engesztelhe
tetlen h a ragjá t . Vég-eredményében tehát a .iászolbölcső /!Vermeke csak lát
szóla.e: lsz ember. Valójá ban Dedi,!! emberi ala'kban mutatkozó Isten. 

Mindazt. amit· a >történelem me~örzött életéről és tanitiisairöl a ha~·· 
madik S?..ázadtól kezdve a dialektiolw és a metaphysika átgyúl1a " mat!8 VI

lágán s ezért van az. hogya kereszt én v egyház történelme olvan, mi'?t va
lami ropoant vita. melynek össe jtie a me,!!oldatJan kérdés : Ki volt Jezus? 

A felele tek summáia szerint: A történelem ,Jézusa. ember voll. A 
dogmák Krh;ztusa oedig hten . . 

Mi uniláriusok ebben a kérdésben is történelmi a lapon állunk. Sza
munkra egy pillanatig sem kétes. ho/!V a 1udomány alta I felkulalolt ~~ 
tisztázott adatok szerint Jézus a niazareth i ácsmester csajá diából sí'Armazo 
ember volt . 

1!:s milyen érdeke.s, hO/!V ezért a történelmilee: cáfolhatatlanul bizo
n.vírott vallásos felfogásunkért sokan szeretnének lekics inyelni minket. Né-
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melyek meg éppen' h a ragszanak reánk. hogy mi az.l valljuk. hoJtV Jézus 
embel' volt. Azt gondolják rólunk. ho!!y mi ezzel elveszünk valamit Jézus 
é l'dcmc.iböl és nugys..'1p;ábóJ. Mjsok mep; éppen istenkáromlóknak tartanak. 
mondván, hogy az .uOiláriusok a;~ l merik aJ1itani. hogy Jézus "csak ember" 
vatt. Ma is valJjuk az 1568-i tOrdai országgyűlés hatál'ol'.aÜlt: Mindenld 
azt az utat válassza az üdvösségre. amelyet inkább akar, amelyik new leg
jobban megfelel. 

Azt hisszük azonbrm. hogy mindazok, akik igy és hasonlóan gondol
koznak felőlünk , nincsenek kellően tisztában az ember !ogalm{lVaL Es ha 
az emberl'ö! beszélnek. magukra gondolnak. Arra. ami lett bennük és :11-
laluk az embel'. Magukra gondolnak. Arra az emberre. akit legiobban' 15-
mm'nek. MI pedig mindíg <trNi gondoltmk, hogy Jezusban mive lett 'IZ 

ember. E kettő között pedig cgyelól'é mérhetetlen a különbség. 
Upton Sjnclail', a szocialista il'Q szerint is Jézus isten5égc léleldani 

lehetetlenség. "ts hogyan lehetett Jézus egyszerre Isten és embcr is" '? így 
kiált fel _ "Lélektanilag ez annyit jelen l, hogy egyS?:eL'rc mindent tudun It 
és UJ!)'anakkor nem tudunk mindCilJV' , 

A francia Renau, az 1860-61. évben a l"ég i Phoenicia feltárásál'a in
dult tlldományos társaság vezetöje irja; "Hosszan idöztem Galil ea hat."l
rain és gyakori utakat tettem benne. K eresztül-Itasul iártam <lZ cvangé liumi 
tartományt. Jártam J eruzs.:"'llemben. Hebronban. Samtll'i;jban. J ézus törté
netének szinte cgycllc.n jelentős helységét se ha,t!ytam fe11<cresetl eniJL Ez. .lZ 
egész történet _ Jézus élete - ol.v tapinthatóvá. szilill'ddá valt. hOgy meg
lepett. Egy ötödik Evangélium tárult szemem elé, megtépp esve, ,d e még 
mLndig olvashalóan. :es ottől fojtVa Máté és Má rk elbeszélései n át etr,Y e l
vont lény helyett. aki mintha soha sem is lett volna. egy csodá l.a. tra méltó 
emberi alakot lálltam élni és mozogni." 

Nos, ez az ember, aki rövid három évalait ugy b eieél t.e m agá t cse
le.kede.t.eivcl és tanitásaival kortársainak ele.tébe, hogy 18 és félsz;)z esz
tendö utan is az ö kilétét kutató tudós majdnem fölismeri a régi l'őgökőn 
lába nyomdokait is, ez az ember csodálatos életével és tanitásaival ISlen 
legnagyobb ajándéka az emberisé,!!! számára. 

Az Ö születés i ünnepe Karácsony! Az egyedÜl igaz emberé. aki l',)l 
lsten azt mondja ; "Ez az én ~erelmes fiam, a kiben én gyönyöl'ködöm . őt 
hallgassátok." Az örök emoeré, aki ma is azt mondja nekün k : ,.Vegyétek 
fel magatokra az én igamat és tanuljátok meg: tölem, hogy é.n szelid és arn
zatos sz ívü vagyok és nyugabnat találtok a ti le lketeknek." A tökéletes 
emberé. akinek élele ma is h ívogatóan ragyog' iel elöttünk: ,.P éld á t adtam 
néktek, hogy amiként én cselekedtem. ti is ugy cselekedjetek." "e s b oldog 
valaki én b ennem meg nem botl'ánkozik." Pethö 1stvan , 

Háromszék felekezeti 
1619-ben. 

• megosztasa 

Keserüi Dajka János 1'0.1. püspök 1619-i vizitáCi6ja Hbromszéken ré~
óta vitatott kerdése a re1. és unit. egyháznak. Az. unitál'iusok a h agyomány 
alapján az.t állitják., hogy a püspök ez alkalommal 62 imitárius egyház.köz-
5.éget térített at r eformátusnak erőszakkaL Ellenben a re[Ol"má tusok a s~á
mot ké1;.Sl...'agbevonva, csak annyit ismernek el, hogy a p üspök eltávolított ... 
vagy átLérésre kényszeritette azokat az unitárius papokat , akik a kőzö:j szer
vezet elönyeit kihasználva. református gyülekezetek lelkészi ,ál lását [o~al
ták eL Ezt mondja Juhász István, aki legújabbnn , 1 9·~7-ben fo,!Üalkozott a 
kérdéssel nA s::rékelyföldi református egyházmegyék" c. ta nulmányában. 

Ideje, hogy a felekezeti tilizásokat abbahagyva . egyszel' már feltárj uk 
a Valóságot. E kérdésben is az Unitárius Egyház kolozsvád levéltára jön se
gítségtinkre. amerm.yiben ott fennmaradt egy a helyszínen felvett vaJ lat11si 
jegyzökönyv 1630-b61. vagyis egy évtized mulva . Bethlen Gáb or 1629-b\>n 
meghalt s az uj fejedelemtől. Bra ndenburgi K atalintól remélték :lZ uni tá
riUSOk, hogy sérelmüket orvosolja. Ezért esZközöltek n kihallgatásokat H á
l'omszéken, Osszc.scn 58 tanut hallgattak ki s ezt a jCJ!Yzökönyv~t egész t et'
jcdclmében a mi kl", lapunkban terrn.észetesen nincs tcrünk közöl ni. CS<\k 
nehány l\Januvallomást köz.lök. ez. is eléggé megviLágít,ia a háromsz>i!l'ki kór
dést. Illyefalvi DC'I"I"Ieter, 85 éves, e'~t vallotta: Tudom. hoJtY Dávid Fcrenc 
s annakutána Demotrius Hunyadi unit.ár. püspökök valának s azok püsl)ök
ségek alá Itlartoztanak az egéS't. háromszéki papok válogal..'ls n é lk ül. Tudom 
azt is. hogy Háromsz.éken az Laluk mind unitfu'ia, min d pecUg tli nitaria l'e
ligio (háromsághlvö) való papokat a elegyes leg íogatlanak Kcserü UI'am 
annakutima tőn választást az. papok és religi6k kÖL.Öt:t. 

I.1lyefalvi 1545-ben szü1et.ett s íJtY már fclnötrt. ré1'fi volt Oúvid I·'ereJlc 
püspö1u;ége idején, tehát tudta. hogy al&or az e.e:ész H.i rornszéll:: ar. unIt. 
püspök konnánY7}lsa alá tartozott, 'Voltak ott rcL oapok, dc azokn ak a feje 
is D[wid, majd Hun,yadi volt. 

A 70 éves Za..jwn Péter, Scpsisz.entgyör~l"ől a következőket mondla ; 
Tudom, mikor DAvid Ferenc püspöke vala az uniUu'lusoknak, ml eg6sz Hú
l'OlTl.S7.ék az ö pŰSPÖk.'légc ain tart vala Annakutána Dcmetrius fllmyadl ,ön 
püspöke az unltárlusoknak. annak is püspöksége alá lal't vala az egész Hú-

A szünIdő kiadasaRor rölkerestcm 
Jóská~, 

Akkorra már minden megrende
lésnek elcf!et tett. 

- Ho~\, ment az üzlet? _ kér
deztem, 

, - Jobban is mehelett volna! Re
me1cm, hogy lc~alabb a cipömcl 
meJt •. t';ldom igazit tatni a keresetból. 

. h.~l7.ettem a hat kl'a.icart. J óska 
bllc~udlskor eEY nagy darab ra jz
ú aOlrl'a mutatott. 

--: Az a baj , hogy Cl. a drága 
oapu' megmaradt. A boltos nem 
vette vissza. 

- Szüleidnek is készítesz belölc. 
Rokonaidnak. 

- Nincs nekem senkim a vila
/::(on 1 - mosolv/::(olt J óska. - Egye-
d ül á !1ok. mint az uj iam. . 

- Hol töl töd a s7.ün idöt? 
- K imegyek Gag'yba. ~egítck n 

vén kán tornak énekelni. LeJ?:alilbb 
ióllakom s nem fazódom. 

3. 
A tÖl'ténet folytatását Palkó J<i

nostól. a kÖ7..sé~ü birósag hajduia l61 
t ud tuk meg a szürudö utan . 

P alkó bácsi kal'<lcsony etsö nao
ja n a templomozás vé,geztével. mint 
gondos hivatalbeli ember . be akart 
n ézn i a birósagra; be vannak-e téve 
az ablakok, elaludt-c a paraz.s a 
kalvh aban. H at miL lát messzirő!'! A 
b irósag kal)l\.iaban, a hirdető t;íbla 
elött, nagy sokaság hullámzik. Mi 
történhetett az ö tudta nélkür~ Ki
tört a "bonyodalom", katonai behi
vások vflnnak? 

Utat könyÖkölt ma~anak a cSö-l' 
dületben, ranézett :.\ hirdetőiabiúra., 
hát egy gyönyörü kép raiQ'og elö\;"~! 
Virágos keretbcn aranyos betCikkel 
kira.izolva : Boldo/; ünnepeket kiván 
a. v;ir<ts egész. la k<tsságá nak egy szc
geny kéJlC'.l(lis ta. 

Ámuldoztak a népek. dicsérték a 
k épet. Vaiion ki lehel a szC,(!ény ké
pezdi sta? 

_ Akárki. viszonoznunk kell a 
köszöntését. majd kiderül n sze
mélye. - mondla Palkó Janos. 

Bement az irodába, kihozott egy 
nagy rézperselyt, amibe választás
kol' a szavazatoka v szoktak J(yüjteni . 
fclerősitet1c a táblára, 

_ Tes,;ék adakozni ! _ mondta a 
tömegnek. A köszöntölap hire ~z 
egész városon elterjedt. seregestol 
siettek az emberek. hogy a i6<lka
ratú, szecrény képezdisiának adakoz
zanal\ . k" 

Jóska . mer! pel's,ze Ö volt a 0 -

s7.öntő . ünnep .ut.án S"Lépcn felöltö 
zött :.\70 adományokból s eJ!véb <lnva
!ti baiait is elie-azítotla, Neve.zet~~ 
embc!' lett belölc, szívesen hivlak 
meJ! ebédre, vacsorara, jól (lz~lett 
\l eki. hOJ!y a v{lI'os cJ!ész lal,osSuJ!:í 
hoz int.ézte köszön t.ését. 

4. 
M ilven széo VOI.ll". ha II !lli ilC

hé-,,:sol-Sú kis lapunkknl. az UniUiri us 
.€Icttel is va lami ilyen csoda tört én
nék ! Ha ünneoi köszöntöjé t. nmeh' 
nr. egész un iltíl'ius közü-sséghez szól, 
szlvescn vennék s adománvokkat. az 
előfizetési díiak leróvlísávnl hli ~)ll . 
rflt iukat kiraeadnák a méltatlnn kllz" 
ködésböl ! 

• 
Gya ll ay Dontokog. 
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Láthatatlan 
kezek , 

asszonyi 
K aracsonyi k észülödés idej én, 

:.}.cl'ény a jandékokon babrálgatva,.az 
az C,:Cl ' me,!! e .. cl' a sszony i ké z Jut 
az eszemb!:", melyek e percben szin
tén szer e tettel a zon ipal'kodna~. ~O.i!Y 
Illíek legyenek a kevesen és oromet 
~ ... cre ..:zenek azoknak. a kikn ek nem 
szabad meg:érew.iök a n illeset. 

L ilthatatlan asszon yi kezek ... Egy 
verOlenyes aszi vasál'napon hallot
tam a ! l::le.llhe LeU en Pl'eCh káClót a 
hH a postolt m egmen to H.m er etlen 
embel ek kezeit-ól. Nem tudJuk, kik 
Ll cs .. tették le Pal apo~tolt éjnek 
ideJén az ellen séges város k lilso fa
lá r ól, ete akik lettek: Iliör téneJmet 
csc. Jekedtf:: !c I g y m i sem tudha t juk. 
hoJtV k€i.Ünk egy- e!'!y m ozdula tával, 
lclenLtktelenn ek tű n ő k is seg ítséggel 
hogya n szolgáljuk h it ü n k és m a 
eyarságunk me~maradásá t. 

Az a~l.o nyi m u nka különösen a l
kalmas arra. hogy haLalmát lekicsI
n yelJuk. Muló. egyszerü. szóra sem 
érdemes dolognak tűnik, hogy tisz
tán tar tjuk és tápláU uk a r eánk bí
;:olUlka, . 

De m íg e,1::(y feJ ől mun ku nkat leki
Cs inyeIjük . a nehézsé.e:eke L tul nagy
nak . a~; akadál~;okat lek üzdhetetlen 
neK €I ~:.;zük . Zu~olóaunk. Csügge
dün k. K étked ünic P anaszkodunk. 
TépcJödün k. P edig szabadna-e k i
cSinyhitüeknek lennün k. h a igazi 
~rHtál'ius asszonnyak tar tj u k ma2un
Ic. t? 

Mostanában különösen sokat gon
do lok a r égi u n itá r ius' asszonyok 
törté nel met form á ló. láthat a t lan asz
szonyi kezére . . . Nevüke t nem tud
juk, a lak.iu k beolvad t az elmult év
s:r.ázadok homályába. Mégis n ekik 
köszönhetjük. hogy hitün k a súlyos 
mcgpl'óbáltatások ellenére lennma
radt . Nekik köszönhetjük. h ogy olyan 
ti!.zta. világos, egyszerü h it éltet. 
mely nem kerül ellenmondásba a 
lermés.zettudomá nyos v ilágnézet tel. 
hi s. <;en keletkezése' óta a m iszt ikum
nélkü li józan gondolkodás értékét 
hirdette. 

Büszkék vag.yunk reá . hogya mi 
oüspökein k n em zsákm ányoltal( ki 
soha senkit, hitünkhöz vér nem ta
Imd . pan jaink együtt éltek a néppel 
s értel misé,1::(ün~ a d ol,1::(ozóparaszt
sá~ból szárm azott. De vajjon me.e;
valós ithalta volna -e a z unitárizmus 
o becsületes é letformát a láthatatlan 
u!;szon yi kezek nélkül? 

Ahhoz. ho.e;y a torockói iskola 
d iák.ia i teli tarisznyával té rhessenek 
vissza a kántálásból, ezeken a napo
kon az t'sszony oknak c,I!y-e.e:y ke
n vérrel többet kellett da.e:asztaniok. 
korábban kellett kelniök. a család 
ebéd iét úgy kell et t izesileniök, ho.!!:y 
nc hlánvozzék a diákok tarisznyájá
b a kel'ülö kolbász ... A székclyke
I'CKltUl"i. kolozsvári k ollé.!!:iumokat 
é oitö ősök relcsé~ei scm fordithat.ták 
cifras1e:ra azt a pénzt. ami a7. isko
laép:tésre j utott. A székely falvak 
lemL!oml ornya ira abból a szor.e;a
lomból futotta. amiTől a Homoród-
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romszék. Azt is tudom. hogy Hárorn.szétkcn nem volt vluogatlás az papokb 
ha egy esz!.endóben egy faju haromságos papot avagy ck!ak.o1; <rektort) ~~ 
tott, mas es~~döbe.n ugyanazon falu unitárius papot és deákot tru-tott /_ 
logatás nélkill. a 

T eha t itt van a kérd~ lényege. Nem voltak református gyülekezete 
ahogy ~uha~'Z lstv~ á lHtja, amelyet.: unitarius papok jogtalanUl el10gJ.alt~ 
volna. Ha most a .koz~egek szabad vá1~i joga't keserui Dajka kor1:átomi 
akarta s m egalJaPltaru, hogy melYik k ozség "tÖbbsége ref., melyiké unitári 
anltak m eg VOlt a módja az eroe.lyi törvényekben: egy bizottságo\. kÜld~~ 
ki, amelyben a négy recep~a l-el'igu.o egy-egy lJagja helyet; foglalt. De kese '" 
bajka t:nelye tt úgy vilá g,l ref. urat m(;;gfe.elö karhatalOmmal vitt csak ~~ 
l!avaJ. a vizItáciora (ha ez az erőszakos rellépes viziMl.ciónak nevez.hetó). ma 

Hallgassuk meg e rre a tanukén t. szintén vallö 54 éves Suntivani 
Gcwgely WU\:. papol.. ~t VallO','La : "Tudom, hogy Keserü uram egyszer 
Szentlvanban Mlk6 Gyorgy urammal. mimszor l:Séldi uranunal Kilyenben 
vlZu:w.a p apOl<Ka1 együL"t. a v Izitaciókor én lolyéni pap vaJék, engemet Kl
lyenl)Ol ln33 ü ve kwdot tek vala, nem engcdék meg, hogy itlJhon legyek. Az 
gcrler alls gy ulesb en nu, az kik wu l.arlUS papOk voll-unk, Maro~'VasArhelyt elé 
aJ.l<ink s azt k ivánok OkegyeJmetöl , hogy minket az régi ususban (gyakor
latban) m e:g tartsan. Okegyelme azt mondá , hogy azt nem fogadta. Kolozs
vari l:Sálm t leJall'a s azt monda: Kegyelmedet püspök u ram alTa eskettem 
m eg, hogy k egyelmed meg1arLsa eskÜjét s tb." 

Kolozsvá ri világ'i Ul' lehetett . aki figyelmeztette a PÜSPŐköt, hogy ~s
h-űje eJ.en Járt el H áromszéken. 

A J.én~eg e vallomásban még az, h OJ:!:Y vi:z.it8ciónak nem nevezhető az. 
az eljarás , mIKor a k öz.seg papJat eltavolitJák s tavollétében vititálnak. Ezt 
vlZitaciónak semrrufé.!:e egyház, se az. W1it., se a ref. nem nevezhetL 

, • , , 
Ezeku tán á llapitsuk meg a következőket: 
Dá vid F erenc nagy szabadsagot engedelyezett a háromszéki közsegek

nek . K eserlÍ.i. Da)kán.ak nem tetszett az a békés egyetértés, amiben a há
l'omszék!iek éltek s amlért. Bethlen Gábor még 1614-ben az otbani papoknak 
adott nemesi kivál~levelében megdicsérte Oket. Ha ö ezt a helyzetet meg 
akarla v aLtoztatni, megnyugtlatóan csak az ország törvényeinek megtarl.asá
val teh ette volna. Ho!,'Y hán~ unitárius papot távo1ítotlt el s ezzel a közsé
get vég leg refol'mátussa tette, ezt ma már megállapítani nem tudjUk, ,tehát 
~amokat e teki ntetben ne emlegessünk. A rewrmatusok pedig ismerjenek 
el anny it, hogy püspök.i.ili tlilbuzgóan és egyoldaluan járt. eL (A vallatás ·má
solatá t K el.e.lnen Lajos fO.lgazgató úrnak köszönöm.) 

, 
völgyének gyümölcsöskert jei 
kodnak. 

tanus-

Az elnyűhetetlen szőttes lepedők, 
törölközök, lchérneművasznak segi
te ttek a szolgadiáknak, hogy ne kell
jen rOll.gyo~kodnia. A szövőszék kat
to.e:ása k iséri az unitarius elet fejlő
desét évszázadokon keresztüL 

Unitárius dédanyáinknak szám
talan olyan nehézséggel k ellett meg
küzdeniők, melyeket mi már csak 
hírből ismerünk. A Habsburgoktöl 
kizsákmányolt orszá~ban néha olyan 
éhíns ég pusztitott. hogy nem egy 
unitá rius lángelménknek abba kel
lett haJn'nia a diákoskodást. h ogy 
kÉltikeze munkájával megmentse szü
leit és testvéreit az éhezéstől. 

A tudomány mai fejlettsé.e:e el
felejteti velünk. hogy a gyermekágyi 
láz. a torokgyík ~3 a feketehimlö 
milyen pusztításokat idézett elö. Te
hetetlenül kellett néznie az anyának, 
ho.e:van ragadja el gyermekeit a iár
vánv. 

A tűzvész is lassan regények té-
máiává halványul. az árvíz is ritkán 
tombol. Naptalan régi házak hüvös 
homálya komol' lehetett nagy ablakos 
mai otthonainkhoz képest. Sem a 
rektol" felesé.géne.k. sem a földmives 
as~zonvnak nem lehetett könnvű, de 
annvit mindie elöteremteUek. hOl!V 
Bibliála é3 puha kenyérre te llett. 

Unitár ius otthonainkban min-
denütt akad néhány reJ:!:i könyv. 

• 

Botár Imre, 

• 

mely az unitárius történelemmel fo.e:
lalkozik. A második világháború 
elött, egyfonnán folyó életünkben 
hiába olvas.e:attuk a tÖllténelmi 
időkről szö!ó könyveket: nem ért
hettük hoJn' elődeink megmaradása 
mennyi hitet, bátorsá.e:ot. életerőt és 
szere tetet igényel t. 

A karácsonyi ünnepek csendjéb~n 
keressük elő ezeket a könyveket es 

. az unitárius művelődéstörténet lap
jait laDoz~atva, I'!:ondol junk azokra 
a láthat-atlarr asszonyi kC'~e~rc. 
melyek lehetövé tették. ho.e:y hltunk 
feMmarad.ion és továbbszillUon nem
L.:edék:röl-nemzedékre. 

Sz. Weress Jolan. 

, 

A Unitárius f:ld" előfizetési 
z " . ostataka-

díját az 50.561, számu p é '"' k 
rekpénztári csekkszámIára k TJU 

befizetni. 
l hónapra csak l forint. 

Befizetési lap kapható v~~k.e~~ 
Itllkésznél, Budallesten a °kr~. "" 

, 9 14 óra ozo nácsl Irodában - á k"zség 
és a budapesti egyb z o 
pénztárosánál. . 

A Magyarországi UnitáriUS 
"Egyhazkört Tanács címe: ~ud:z~ 
pe~t, IX., Högyes Endre-U .. ' _ 
po::.ta.tak:arékPéru;tá2'1214cse::e~::: : 
lájá nak száma: 4. , 
18t _ 602. 
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HIREJ( 
Kedves olva561nknak Is tentöl ál

dott kar.icson y i ünnepeke t és boldog 
úJesdendöt kiv:inunk! 

BUDAPEST: 

Az Unitárius Asszonyok Biblia 
Körében november 21-én és 28-im 
S. Nagy László tartoit. - elénk szí 
nekkel tolmácsolt - előadást az 
asszonyoknak rt világtörténelemben 
és ti vilá~irot;la lon1b8..l1 betöltött sze
repéröI és a maf,tYar nagyasszonyok 
életéről. Unitárius na/tYassz,onyaink 
cmlékét Buzogány Anna és dr. 
Gyulay ZoUánnó elevenitették föl 
kOl'ábban megla molt mele~han~ú 
eloodásokban. 

A Budape. .. 1i Teológiai Intézet vi
Já.t:'iak teológi{]ia előadás sorozatá
ban november l8-á.n Fercncz Józse f: 
Dávid Ferenc a XX. S7.ázad uni tá
rius irodalmá nok lükréb en. Gyiirfi 
István: Az ószövetsée:i nepek val
lasa címen tartott na~y érdeklőd és
sel kísért előadásI!. December 2-án 
dl'. Csiki Gábor: Presb iterek. GyörCi 
István : A földközi tenge!' népeinek 
vallása című. igen érdekes 'és érté
kes előadásaikat szintén szépsz.á m(l 
l!Vüleke"Let jelenlétében tartották 
meg, December 16-án d. u. 6 órako!' 
R. Filep Imre : A synoptilrusok és 
J ánof. evanrtéliuma, 7 órakor dr. 
Abrudbányai János.: Az unitárius ke
re!'z1'énység mai oroblémái című elő
adása i kerülnek sorra. Jövő évi ia
nuá r 6-á n d. u. 6 órakor : dl'. Csi ki. 
Gá.bor : A oaoirend. 7 óT<,lkor Fe
rencz József: Dávid Ferenc a XX. 
fzázad un itárius irodalmának tük
rében /II . előadás . J.920- 1949. kö
zöhti évek) címen Ia.t't.annk előo.dást. 
Az elöadásokra C'lúton is fel h ív.iuk 
érdekl ődő híveink fieveJmét. 

Áhita tot l a r totof. a bud apesti ef!.V 
hR7.kö"sée december 3-án este 6 
órako!' . Barabás 1f tván lelkioásztor 
a .. Miatyánk" egységes szöveg sze
r inti imMkozásának szüksÉi!es.c::ec:é
vel fOl!lalkczó bevc;1;etö ie után Gidó 
Béla: J akab Elekről. a 48-a!" hon 
védröl emlékezett meg vonzó elö
?dásban. 

1\7. unil .:í riU "í t1ji~oltho... iavára 
a7. alábbi úiabb adcmán\'ok érkeztek 
<' Mi"l"zióh'IZho7: dl'. Máiav D€z.<:ő . 
Kaool"vár 20 dr . Ccíki G§bor, dr. 
He~crlü '" Gvula 10 ~ 10. Cc::écz Elemér 
24. Gidó Béla. dl' Péte rffy Gvul a, 
id . Pelcrf[v (;vul::o Kisoc!'t dl'. V('r~ 
nes I c::tv-át'l NvírelfVhá7'l 10_ 10. Ui 
vári L6~\{, fl Ailai Kov1kc:: .Tó'l,se! 
3. Ö7V. Gróf MikJr~t'lé ft Pclltá r M :>r_ 
"-it 5. N~ .,. v n éne",.é mAko~hpFv\ '2\1. 
Rot'of';nvai Bé'a (V('~o?T} !'éTn\ "i (od nt. 
További k(>Q'veR Plt:lo rr ~nvokaf k"'
rünk a,' Unit4rill ll. Mis~zi 6ház 57.2.7f;, 
! i· . r<"(''.{ok'' 7.f1 ml'\ián'l. 

A diákakcíó céliaira november 
hóban a budapcsti cE!:vhazköz$ié>!hez 
a következő adomnnyok folytak bo: 
Aibai László IQ. Ferenczy Islv:\n 10. 
dl'. Sl'-cntl!yörl!vi Ferenc la, Nyúzó 
G yuláné ~ dl', Semerédy Sándor 2. 
Kutasi ES"iter 3, P atakfalvy Sándor 
10 .. ífj . dr. Csiki Gábor 12. dr. Bor-

bély András 10. dr. Papo Antalné 6. 
Mikó l :;t".'1O 5. dl', G\'u lav T ibor 5. 
Mocs.arv Cézún{> 8 es dr. Schey Ilo
na 2 forin t 

DUNA-TISZAI\IENTI S7.AtRV ANy
EGYHAZKözStG : 

Rákosp::-.lotán novembel' l3-án i61 
sikerült Dávid Ferenc emlékünne
nélvt tartottunk. na(!y püspökünk 
halálának 370-ik é.vfordulóia alka l
mából. A MAV- tclepj reL gyük'ke
zeti termet me~töltöttc az e.I!'Ybc
gyúlt kö,:önség. D!'. Csiki Gábor 
oüsoöki hel ynök me~nyit6ia u tán 
Sütő Nac-\' László író , egyházi ta
nácsos afia ta r tott na,!!'V érdcklödés
sel kísért el őadá st Dávid Ferencről. 
SUlval t Huszti János és Horvá th 
Mártika Az utána. következő ünnepi 
istentiszte!{;!len a szolgá latot Pethő 
Is'tván egvluiz!<öri föielrl'zö-lelkész 
végez.te. kántoriu'llt Czil'l'nav Györe v, 
A közéneket Székelv Béla énekelte: 
Adiunk hálát mindnyáian . . . ". ame

lvet maga Dávid Ferenc irt. A Rá
kosoalota - pestúi h elvi unita riu5 asz
szon.vaink u z!'onná val vendégelte k 
me'!! az elrybe,!!vüttek '2t. Áld ia m ee: a 
iÓ5'alros Isten vala mcnnv iüket á ldo- . 
zato~. ió szívükér t, J áger Bélá né 1'".\
k~he/!Vi híviink ked v.es a domá nnV3! 
iál-Ult h07.7;a a e:vlUekezeti . n30 si ke
rehez. 

ld . FGdol' Feren c; rá koshegvi h í
vÜnk. :oz6rvan vce:'yh ;ízközseltÜnk 
ei1yik ieen b uz!!ó nresb itere. nov em
ber 17-én v flJ 'allanul elhun yt. 

Eleke~ i\liha ly r ákosP<'Jotai hí
vünk november 19-én röv id S7.enve
dés után dha l't Pi hcn~sük legyen 
e,ende::. f. ' íl s'r ... yctt"!'np],( n~(li"" "!d
ion n mi c!!v igaz Is tenünk ví gas7.
blAriást. 

ljzv. F.1f'kM Mihá lvné. n p.h ai fpr
ie Elf'ke<", Mih álv cmlékezetére a rfi
kowalolai {e mDlomalqn i a v á\'~ ~O 

f0ri.ntot adom imvozott . !~"e:n áId ia 
me!! ércbte . 

194!}' november 19, é!: 20, napjain 
meghitt un itári us szórvan.vünncpsé
Itek zailottak le SO;)l'onban és Szom
bathelyen. Szomb?ton . 19 - én d , u, 5 
órai ke-Ldettel a szombathely i rer. 
eylUekezcti teremben az cvan~éli.zá
ciót dr. Csiki Gá.bor t a l' t-otta. Más
nao d. e, II órakol' u~vancsak a 
n ombathel Yi l'eL tem plomban 5z01-
~ált püsoöki h c!ynök ú r . U~anak
kor Sopronban . a református lemn
lomban a ~7.6rván yl clkész !; 7.ol~á ! t. 
20-an d. u. 5 órakor ,Sopronban evan
Irélizációt tru· toLt dr. Csild Gábor. 
szépszámú gvülelcezet e::löl.l'. 

A p ol g-árdi hivek novem ber 2·'7-én 
meJrhitt. ünnepsé!! kcrc tében emlé
keztek me!! a viláe' unitári u~s.;.í!!á l'úl. 
Egyházi én ek . ima. ma id bibJí ~ol
v'lsás után a lelké$iz. kéoek bcmuta
lih'a melle tt ismer te t.l e a v iJiir! uni
táriu~s,í.!!ának mai helvzeléL A OCI'

telv penz szép összet!ét fl h qporúban 
eLveszett ú l'asz tah é~ ~7.ó'izék i Icl'i
tők oótlá sára ford ítiu k. 

~'\ poh;árd; e:;:vházköz",é~ bE$zcr
zendö úran lal u- és s7.ó!':"Zéktctitö ia
vára biblia ielzőket késd tctt fehér 
!;:zalagra fe,<;!rvc. K aphatók viriiP.'d if-Z' i-

• 

A harang 
Vi.s:;z.haru!ul a nestszc:ntlörinci 
unitárius tem.plom harang jú
nak első szavára. 

E:!!(.n és a földön. 
éi! felett ~ föld alatt. 
mindie: szóL zen!! eltY han!! ; 
hallottad? 

Mindennao. 
munkában s vasárnao 
szűntelen s;,:ól c hang: 
hallottad'! 

Madarak dal<i.ban. 
ralevel. ha zizz.en. 
bogárzümmöC:ésben 

hallottad? 

mindí g neked 
izen. 

Vihar. hogyha tQmboll, 
bomba. mikor rombolt. 
mindi e: neked izent: 
nallottad '! 

S zíved ho gyha rebben , 
naokeli e. ha lebben. 
mind í!! s zól ez a h an.!! : 
hallottad? 

E:lö v aev? Halott vaev!? 
Hallottad? 
F öld a161 is üzen. 
ha llottad? 

S hOJ.!:yh a önfeled ten 
tülá n el han l'oltad 
lelkedben a fol y ton 

. csendül ő hangokat: 

1:;lcn mce:kon gatia. 
úifen t a toronyb a 
,:ú e:ó harane:ok a t 
s üzeni: 

Ember vagy ! P aránv vat~s! 
Halld meg h :ít 
fl h ívó ham!Oka t 
s szivedben mindennao 
'Ieri en. zugi on. bu.!!ion 
ez a szent tiszta ha ne: : 
Isten öl'ökhan.e:ia: 
a h aran !! ! 
a h aran g ! 

Budaoest. 1949. szeptembel' 3. 

Sütő Na.l:'Y László. 

té.s:se l. az uni tarius címerrel és bill:
melyi k ma.lO'arorszá.e:i. esetleg um 
UtI'jUsI tem olom képével. b ibliai icl
mondatokkaJ. Ara : l.50. 2. 2.50 fo 
r int nae:vsal! szerin t. Rendelések.:: t 
Dun'[m túli u nil nrius e,gyházközsé,g 
P ol.!!árdi címre ké rünk. 

SZEGED: 

Dl'. Gelei József sze,ű;edi cJ!yctcmi 
tanár. et!yházunk volt (ő,gondn.)ka ~ 
kÖL.:elmultban töltötte be egvc~C'!l1 
orofc-sszori működésének 25 evet. 
Müveinek a Magyal' Tudom~nvos 
Akadémia á ltal I\'öobsw l" i dl ,;a;o:a ssa l 
tört én t ki tiinte tése. rendes akad~
m iai tae:e-il v á la!'z.tása . .ielzj ~ c ~5 ev 
kimagasló esem en.veit. AtyunklIának 
Is t entől tart6s egészsé.e:et i:-s tudo
m Án.vos oályáján további sikueket 
k ívánunk. 
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A diákokérI 

A t: unil:hius Misszióhjz di.ákott 
Ilona v;:\ Jsártcs helyzetbe ker ü l t. K Ul 
:<ci erőforrása i kia pad tak. a belsők 
]dmerül tck. E l!Yr c kevesebb az.oknak 
ti h ívci n k nek a S7..lmn, l'kik rendsze
res adomanvaikka l hozzá járulnak II 
di:íkotthon fc nntall'tsi ], öltsé.!!cih ez. 
Pcdia éopen mC~~ k !:-l lcn e. h o!!v 
C,I!vrc többen és többen s h::sse nel, 
sC.2Hségérc a z intb:mém'nck. s f illé
n"ikke l te 2')'é k lehetövé. ho.!!y a diá k
otthon fenntartható legyen . ... _. 

A Misszióh~íz h úsz c,!!vet emi és 
m:ís főiskolai ha ll E!a lónak nyu jt oU
hont. t úln yomó részben erdél vi vé
I'cink nek. kik otthonuk1ól ·tavol. nc
h ézsé gekkel küzdve ta r li t'l k fcnn m a
ellk at. 

Könnvi(sük m e!! ezeknE'k a szi.iJö
(öld iil k tö! el~zakadt i f i .. k nllk ill f,.·w 
IO"Lkodásá t. lanulMia t ~. <17 U nil.!iritlS 
l\·li~"7.ióh áz fi7 275. sz. t~~kks::z.'~mEtj.á n 
iul la<' _uk ('l h,)\'ont'énli aoománva in
ka l. s eZ7c l 1 ~<!\~ük Ichetóvé. h o!!v 
riiáki<li n k otthonunkban ne érezze:, 
,. jél h idr.t"ét "mckg és tiszta :"'7.0 -
~')kb <, n kt ·? i.i 'hcc:;"'~n ?k ;'11'1'). her!"\" 
cf'vko]' n .. ;;Ii" ök :<: Ic:"cn!':k <l-;O: F «v-
haz fe nn tar tói. G. B. 

• , . "oa = • • 

flODl\IEZÖV..o.\sARHELY: 

Prctest2.ns Iiturgilws :l h it.a.t ke 
rotében - november 27- Én _ szen 
teltek emlékünnepet a 370 évvel ez
('löH má rtírhalált S'Zenvede tt eg\' 
húzalapító e Isö püspbkün k, Da vid 
Fe renc emlékének. Ez alkal ommal is 
templomunkat m egtöltött ék unita
r iU30k és I')l'o testim s lesl'í e reink ve
C'vesen. K önYörgést é s z<tróimá. t mon
dott és bibEá t olvaso tt Gvörffv S ún
dor re!' lelkipásztor. f:nekelt a vá
s ·,'lrhC'lvi Iparos Da i<i l'd !). Bores Aron 
ka ntor maa:án -énekkel emelte ~ Z is
t<en t isztelet áhitatát. B . Filep Imre 
lelké.!'z 'l reformá ció narrvia ira és 
Dávid F ('rencre v a ló emlékE07Í~~ ic> 
!1\'ébcn BI?.!':lélh~lünk-{' úi rekmn:i 
C'ioró)" eimen m ondot'!. ü.,.,:;;pi b e
. é.dec 

ROl\fANIÁBOL IR .TAK: 

Az újonnan mee:e ite t1 esoeres 
valaszlámk fo r!. n a n ékeh -keresz
túri kör II iból tlfö Lajoo; le lkészt. a 
feJsöfehérkör: Lörincú L5."·dót. a tor
da a ranyo"c:;zeki kör : Gomhá<:i Jánost, 
~ kolozsoobnk ni kr:t' : Sehe verencct, a 
h á remszék ikör: Unnösi Gyulát v ft 
la~ztotta m e!! esucresév~. 

A .s~é~elykercsztú ri e .gvházkö7..sel! 
-uresblhmuma a néoi dcmokrác:a 
s:z:cJlemén"k mee:fclcJóen ú ji fl '"Ilq ku It. 
.- az cddh!i 30 nresbilei' h("'1\'0It 12 
T'I,"f'~bitel't vJila87.toltak mf'll. - 11 kö. 
í'.Ülnk mt'rk>i". é'" d0],zozóparant. il
l elökI! Id f'" lnal'o!'. 

A dr, 8zolr,a Ferenc ny. fögimn~
ziumi i!za7:lta I6 személvében ét1elmi 
f.'éf!i t a:.(ia is van az úi presbitE:rium
nak 

• 
Szórvoi nyhívek látognh\~a . Por-. 

g;'trdi lelkiJ);'t~ztorunk 2. dec. 18. 
elölti hélen ,:alame~yei hivei nket la
totlatia. 

6 UNITARIUS ALET lU, 12, 

Is tontisztele tek sorre ndje : 
19:19. dec. 15. és 1950. jan . J5. küzött ta rtandó istentiszte lc tek. "* Úr vac!:'or aoS'Ltássa l cl!ybekőtvc, 
fl c l)'~ 

Debrecen '* 
l'· ~e .· ~. 

Nyircgyhá·la. "* 
R:íkosszell~ rn i h,ily r;c. 
az cvan!!. te mulomban 
nikoSlla lota "* 
MAV-te lepj ref. templ. 
Fcl~ögüd ref. templ. * 
Sasha lc m "* 
la kót fÜl'döterem 
újpest, rci, tcmpl. '* 
H:í1wsesa bt',. ev. temo!. ~ 
Rá~(oshcl:Y r cL Imah. *" 
Szentes e v. tcmpl, 
Hullmezö",ü :árhc!y * 
O l'o~há'l"a 

S7e!;cd * 
Bazll.kereltY<l * 
Pestszcdel'zsebct * 
,Pes tszeuUüriu(J "* 
'VecsélJ <t 
ü llö r e L tem pJ. I.\-
CS€llel r eL gyül. teremben ~. 
Soroksa r ref. t empl. "* 
un it. ég reL k özös i stentiszl. 
Pes~zcntlörinc ó é vi islen tiszl. 

fi !isszióhá7; "* 
KarúcscnyCa ünncl)élyck 

"~o 

19-19. 
19"'9. 
1950. 

j 949. 

1949. 
1949. 

19"'9 . 
194.9. 
1949. 
1 9~9 . 

1949. 

194.9. 
1949. 
194.9. 
1949. 
194 9. 
194.9. 
194.9. 
19-1.9. 
19,19 . 
1949. 
191.9 . 

1949. 
1949. 

1949. 
1949. 

116 nap ora 

XlI. 25. 
xrr. 26. 

l. 7. 

XII. 

XII . 
XII. 

XII. 
XII. 
XII. 
XIr. 
XII. 
X I I. 
XII . 
·· ·T J A •. 

xr r. 
XII. 
XII. 
XrI. 
XII. 
XII. 
XII. 
XII . 

XII. 
XII. 
XII. 
XII. 

25. 

? -_'o 
25. 

25. 
25. 
26. 
25. 
18. 
25. 
25. 
2G. 
J 8. 
25. 
26. 
?-_' o 
26. 
25. 
26. 
2S. 

26. 
3 1. ,-_' o 
26. 

9 

l! 
J5 

10 
J2 
l! 
J2 
17 

• 

9 
14 1 /~ 

JI 
JO 
9 
9 

" l j 

JI 
J8 
l! 

18 
J8 
10 
10 

S~oIW\l 

B. K 
B . K . 
B. K . 

B . M. 

B.M.,F.J. 
B. M. 

H. J . 
H. J . 
B. M. 
B. M . 
R. F. 1. 
R. F . r. 
R. F. 1. 
R. F. I. 
S z. J. 
P. J. 
H . J . 
P. 1. 
H. J. 
P. J. 
P . 1. H . J . 
P . I. 

P. I. 
P . L 
dr. Cs. G. 
H. J. 

H ódmezóvása rhe lyen a templomban . 1949. XII. 22. 18 
Szentesen közesen is tentisztelct a z 
e va n géli kusokka l az evang. temp-
lomba n. Li t ure:izal Vir:ínyi Lajos ev . 
esneres pl'l-.dikál fl F ilep Inll"C. 

M indk2t lelkész szolg{dat tlval a két 
tcstvéi' Cg Vh. híveinek úrvaeSQra osz-
t.á ~. 

PestszentlŐl'i ncen 3. gyüle kezeti te-
l'€-mben. 1919. xn 18. 17 

A szülö k hozzak el az ünnepély re ki-
sebb gyermekeiket is . Az ünncpé)yen I 

a lelki pasztor helyben ktszitett pat· 
toe:atott klLlcoricával (kakassal) ven-
dégeli m eg a resz:tvevö gvenne.1{eket. 

B. K. ::::: Buzogány K álman. B . M. ::;:: Bencze Má rton. F. J. = Fe
renc Józse f. H . J . = H us zti Janos. R. F: L = R em e te i Filep Imre. 
Sz. J . = Szász János. P. L = Pethő István. dr. Cs. G. ::::: dr. Cs iki Gáb or. 

• 

H . .'\LOTTAII Ii: 
Pech Aladárnó Mózes Erzsébet. 

né hai Mó;.:e~ András egykori neves 
kolozsvári lelkészünk leúnva meg
halt. Pihené~e legven csöndes. 

l\tárkos A li::ert kolozwari Ió~im
l1iiziumunknak c!zvkeri kívá ló lan,'i
!'a. f. évi november 17-én. életének 
72. évében Székelvkcl'esztúron el
hunyt. Nagy fcllté;v~ü\tsée:ü tanár és 
mély él'7.é>:töl áthatolt derűs lclkű 
ember vol1'. aid gencl'áci6kat nevelt 
az é!letnek és <lZ uniHlI'ius anva~zenl'
c!tvh:h·nalc. amel v c!!vik lea:hüséltc
scbh fi'ít veszítette el b enn e. ÖSzjnte 
n~"'zvéttel osz-to7.unk néne... szén 
f"'::-al!ldiánal.o:: !!Vfl~7,<ib<ln . !, a ió I:::
t r.n1 ŐI Víf!2<:í'lal:'H;j kívtmllnk. 

S7..a.thmárv · Pál ny. örnaa:v-had 
hí,.-ó. 7R éves kor~h'ln f. évi novem
I,e!" ?~-,n mr- f'"h:lll. A e:\'"3s7oIókon 
lcO"vc.n a7. Úr kcgvelm~. 

Hir ! ndckin:s'bÓI. K edves üdvözl e
tet hozott a posta távolkeletröl. Pé
ter Am-id a Mis.c::zió H áz Diákottho
nának e!!\'kol'i la:kóia írja Indokinfl
ból. hop"" L 3ie-a kikötőben közremú
köd~vel unitflr ius egyhflzközsé.<t 
alairult. Az cC'vh,h-.kö"!~é!!l1,"k 322 híve 
van. Tcm'1!omuk i .. van. 

UNJTARJUS l'JLET 
A lap t ulajdo llosa a Mogyarorsr.Ag1 

Un itá r ius E~yhár.kÖr. 
F el elös szerkesztő és k iadó: 

D r. C s i k i G á b o r . 
Budapest. IX .. Högyes Endl'e-ul'Cll 3. 

tvi előfizetés i dfja: 12 fori n t . 
Nyomat ott Máté Ernő könvvnyom 
dájába n, B~dapcst, . VII I.. J ózsef-u. 

41. szám . - Telefon : 137- 626. 

n \,< 6. 
\, . • 'fL , 

, 
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