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. Mindent összevéve azt mondj u.k, hogy 
minda,'wk amik az Evangéliumban é.. ... az J\IJOS~ 
tatok Ir:i..~3Iba.n fogln.:-tat,nnlt s a·z iidvHsség nlnl)~ 
j át i1Ietólcg a llróféta.i irÁSnkkaJ meg~gl'e7;nek, 
további lsten tiszt.eletének és segítségui h iV1\.
s.<inak iga.z auódhit tart.:tlmaZ7...ík. az , id,ök vége
'l.ctéigtognak tartani. 

l\fi.nc1:uok pedig, amik idólcgesck. Istentül 
e1őre tUcgmllbott idŐpont.ig fogna.k tarwni." 
(Dá vi(l Ferenc: ,A .kettős Istcnségröl.) 

Aratás. 
A nap i7..z6 aranvkoh6ia pc.r7.selő h6sé~j!c.l ft rasztja 

el a k.aláslOk sál'ea fén"ében villódzó búzalá blék vég
t el.en sorát~ Mint olvasztott acél Zuh02 alA az érte.l6 
nao áldott mele~e s bő su~árzásában a munka bronz
baönlölt szobraként ",aJ!asodik f öl a barál dAk SZ01'
goskezú néDe Az a nyaföld terített asztala dús vell _ 
d éJ:!sétH!'el vá r ia. jutallnazr.a hűsé.e;cs fiait. kik verfté
kük hulló csöopj-eiv l t etté.k te rmékenn(Yé a g,azdag 
tennés iftézctében tündöklő magyar r 6nasáa:ot. A lCt!
szentebb földi mis~téTiunlnak: az aratásnak utolsó 
felvonó... befeiezéséhe7. közeledik. 

Mint alsun i rOPo;:l n t ?..enckar láth at.al1an ksnne.s
teré.nek vezénylő oálcáiJ\ ny omán. lend ü l 3 lltcnka 
forró illeme. hoev azu tán csöndes fu tamok ba felol
d ódva. fokozatosan elhalku16 akkordokh"il szelídül iön 
el. A nao f énvéb<-.n mc~-me~csinanó kas:r,.ák élesen 
csendülő for tissim6iAba iLt-ott bele-bele h al'ssn rnár 
az úi idők ~épcsodáiá.n,ak: a .. kombáin u-n·a.k w agn eri 
dübör~ésü muzsikáia is. 

Az aratác: nemcsak az ember ee:ész évi UII'8dozá
sának földi koronáia . de ie:az öröme Istennek is. l sten 
lelkéne.k úlio.n(!ó e láradása a földi térek n . Öröme 
afelett. hol!V hű..~ée:es szoh~ál.a!él't gazdae: iut.allnat ad
hat s bizonvsác:tétele Am ellett.. hoe"V m.inden szem 
búza csak az O szent szándékai.na k áldott rostáj·á.n ke_ 
r.esztÜl hullva julhat a m aJ:!:tárba; az ar.atás eredmé
n yének földi szen t.élvébe. 

Ninc..<;e..n az emberi munka te rül eLé.nük egyeUen 
olViln oászmáia sem. amelynek művel ése közbeT!- ele
v enebb, s7.orosabb . é l7k.kelh elöcn szcmélve~cbb KBD
csolatba iutna az em ber az Is ten i ~ondvis l éc; m e[!
n yilatko7..c:-Lc:Jival. mint énen az a ratás. A kors.zerű tech
n ika Mdáso~ a lkotása it. amelyek munkáiá t. könnycbbé 
teszik. a dole:ozó ember h:'lás örömm el foo:ad ia. Az 
ara tás müveletét a7.onban mél! sem tekinti soh asem 
el!V m ellSzokott munkafolv.amat. m ech anikus vé.o:re
haitÁ~'ínak csuoán. de a nnál mindi~ többn~k . Az ~r.a
tás előtte: szen tsélt. szertartás és vallomásLétcl. Uz.e
nelvállás ég és föld között. 

A földi aratá~ s?.ámvctése felől ha dd fordulion 
most vi7 .. sl!álód6 t.ekintetünk a be1.s6 súdlJc vHá~ 
{elé. Vajjon vá r -e reánk ott. is gazd.ag jutalom? Em
bertársaink közösségéhez füzödö kötelességeinket ·vaj_ 
;o.n hjánytalanul teljesitettük-e? MindiJt n vitv.a ál 
lott- e lelkünk pitvara a szenvedö szívek si ráros előtt? 
Letöröltünk-e minden CsöppnYi könnyet, ami irg.a l
munkért esedezve elibénk hullott. K ezünket min
dig kinyujtoLtuk-e., valahMlvszor egy--cJ:!:Y segitségért 
esdeklő kéz a mt erőnkben bizva kerescLt. r e mél t tá
mogatást ? Csak a masnlnk k'vér búz,aszcm e1l'e vet.et
tünk-e üt!V(!t. V31!V gondoltunk azokkal ls. kiknek 
W'CS csüriében a fekete tnsélt a szám ad6gazda ? . .. 

Csöndes esti órákon. mikor a külső S';ér&kön e l_ 

, 
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,.Adjn.tok biiltít 3.:7. Istennek. Imádko7.7.atok sunt 

nevének. nirdess6lc.k dIcséretét. ts mindcn j6 t6te. 
m ényét. A néll el6lt bcs7.é1l61ek, Nagy .. událI., melye
ket lett.' 

Vógt,clcn .Jós:.\g , l\Ienn .. vcl At.yám! Ez lU Osi 7..SoU4r 
csCl1cliil m eg lelkemben, ha njk:unra 'YCS7..t.m n(wooct. 
Szivem tele van báhiv81 Irántad. Mert. tudom! ho~y 
Tc alkoltad C7,t n vll:!!:.l és élelemet ls Néked k~ 

·~Önhctem . Áldalak l\ gomlvtstlé.S rl, menyei vlgy4-
eod a nagy mindenséget. .. \ tnÍ'f.ate.nno mczőkérl. M a 
min(lonnn,pi kcn~ér(~rt.. 1I.t14t. adok N~kcd R'1.~rt a 
fórfhls b ri.tors:igé.rt. m e n yei viilas?,.tolta.td II Ié.lek ke .. 
n y rét le lkiUtb c.n kltnrmclték és egyik helyról l\ mi· 
sikr " vlth\k. ho~y lelkileg senki s éhn:m.él<- Áldl\.lak a 
'lcnvcdfse.kért. mclyc.k oS'1tli. ly rés',iil jutottak fl teK

jobbu.kniLk. A1cIa.In.k A. mt U nit árius Anyru;zent"t:'Yhti· 
'l;unkért. mely n." Ur J(Uus KrlSlhl~ Evnngé1lumának 
le tétClu n yesc Itt a fötdiin. hogy hivrlh" munknlva 
űrs.n!>"od il~y6t. jobbll. békésebbé é. mindenki S7A
mára bolclo~M)M legye .... élclet. Áldaink nz6rt. hogy 
engem is rész-e.ti\évé tettél enn ok a gyiinyHrü m\ll\ká.· 
nak. Scs:ft.s. hajt)' bWlgt) Igyeke1.ott~l v61te'lh~ .. qsc.m II 
r lÍ.nthi'l.ottn.lc!lt. Ifn. s'I.env(ulnf'm kt"ll a Te ügYNlfr\" 
or i)..l\iis m eg :'ll s:r.t~n"c(lésekre. Te vaJ:'Y 1l'7. én remén.,y· 
~égem. mindcnnap várlnk Ti'J:"Nl. S7cnt hitrm boldo .. 
~an e~c.ndm ki a r égi énrkhiil: .. Aty:\fnkat is 87, Cr 
véat . A ,1oknt mindig O sog611e. lf3."Cban a baj \la 
r nl\k ~ ralcn.dt. i\~ :gr mfndi ~ vcliink mara.dt . C~nk O 
hoz?.IÍ h ivek legyiink., Oriiké megtATL I!';tenilnk.'t Anutn. 

1.900 éves ii zc.net. 

I . KorlnfJmc;: XVl . .1S_ 14. 
.. VlgYlÍz.atok. tIlIjatok meg n hlil"'n. le
gyetek férfiak. logyetek erőseic. Minden 
dOlgotok s7.e.rctctbcn mrnJen v~ l:h('.'· 

l\'lanallsllg tis:-y TohannR.lr. n.,. csemén..vck, hö;y 
Alti lé pést akar tn~tnnl. m ég plhc.n(-_r.o: re scm .iut fcfejr. 
Még kevé!;bé al1calmasnk az ilyen Idők a .mult nmh';· 
kein való mCTc lurésTe. PcCltg n.fe.l1ötié~ egye.nes vona.
Ján a ll\U1t é~ a -.jövő ú.!(y Us.ow,.o vanna'k no.vc. hogy 
vég?efe~ küvcfok.e.zrnényck nó1kill nem S7.akl'hll,t6k ol 
cgynul.",tót. Okos nem zedék Ro muU étet 1 ... -\lRih6t s~nvt 
meg a .Hivö vcy.,érfonal ú.t. A ,fnlen t,udAtosan . vo.gy~ osz· 
tönösen mindegyro vi 'lnn é7. " régiekre. Ö"',:,!lA'.lt és 
l(óllességcit hO'l7 ... 1.méri R.ll1u\t mércfcihcz és u ~y len· 
diil noki a jövönek. Sokll.tigérö tn.v:t.S7,.icfejé.n c.lc'irc fel· 
méri munká.fa A'yiimölc.~t s Hn~(ény1CI(,~11I Ic;: ~~e. 
h n..o;;o.nHti$okll.t tes?>: Volt· o m bg es1,tcntlo. m aly y
nyit ígért votn,a? HR hns~.., ú heteken ke~7.UlI t~ki 
"8,szt6 m eleg ,qi.itri . az CSf,re S'/"omjas mC1.otcet., r .R 
, l' . I k" "tt ad Ikeresi . volt-o va1aha ilye.n ,l.e Jegyzt:~e (07.0 . , , . l :i I '"''' da.ut .... 1 
"c~al .. :llléks'1.egé.n yU nyár? R(Hu'i bcn S~ I: rt . ,. '/,. ",. 
lag $ólmep lauozott nem'1.C4:1él(ck, az osök élctébc.n. 8-7.t 
fiirk'és'l,ik: volt-o hasonU, n.rnny:lc.ora az e.mbcrlSé.fJlc:" 
.. o\. mult eseményei kö?',qU lahUunk néha olyan on: 11· 
latokat, melyeknel' törté nelmi jelcntöséQ'eit sokS7-or 
~a.k s7 .. 1.'lJ\dOk mulva t.udjuk :keIlaon kIértékeln" EA'~ 

• 

hallgat mér a munka muzs,k':lj"l fejUnket aMwtosal'l> 
,~e~h a itv{I tcld nl.sün k ol vkO I" magunkba ls!; kercs-
sUnk felel otet mind o \Cérd ésökl'<'. L ,7'lkll.SmCrcwntt 
meJt,ny ugbntQ vfllasútól s r_qup{m C(11Iedllt c.c;.al, t1\t 
fil~.: vallon ama tenbctsllbb .zél'11nkIJn I. I05l-<>. a
lWrás? ... 
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IIYN' cml k rtl,tl lk rf\t " kOI'f' ... ~'Zt nysc\g 610t."1\ n 11I\'ll 
Jlltnlch lUl. r.hwnuI\tkozŐ turMIH~hnl em161 o'k. ,'~h) tOg
Il\1knw.á tlHl6.~ok t'K,vhohl\llftl vél~m nyo l'11.örlnt, JOOO 
e.~'tt,t ullihrol o~pl U lud II I t ol 618" ""I-Őll l\ I Inl t':~ 'j,lótt (atJá ra 
rál l\,wRtnl. J\ zOllSU fml(~'I,oJ' á llot.t l\. 'J' ro,lu. Ult' " 0UI Ict8 
kl1dlWb(\n, honnn,n 1\ 111\\1 'Ic A';\~IH rftn hulHUnl l" 1l ""1-6-
lu\1 IH\rtl\1 roló. r~hn~I'(\ IlAvt' II 1.0U fL IdhlU n á t. m iII' 
olf~,~iflr osi\k m og' ro,,' fl , h0Ety O~6U érl, ~ ll, tílhu\ Il!lTt. 
IlhIll111)I- Ath 11- I{ol'lnthtlH cJU' nl .~ lIt nl á Hom 1\1 u" 
.lj NllílUn. l\'fhulftnUU n II {\~ ~·~mt,ICl'1.(\ t (' l[ """2-II( á t ~S 
C\N.lk ft'l !lj t l\noll\t. A ri "IRIlU"lTot1rn l !don' l- r I hirdI) .. 
t nlt Ii!\lO IHr )hllU (.t'llItI r~\ll'tilH" lovtg'liJ ~ éH nwg", Uoz
tfUJn. IUl 61t)' ké l""-' '1'I~(\ nl[IIN\fl~'l " rsV'.t ftl IlUh,~1 t~'1f'1iit,t 
1-' IR« our l\ut l\t\'1\ ",knlml\vn l, li Rf\tIt "",!loH('.. hog-y 
t'G;lr Nr ~1I: 'lI ,,1111 e: $ '11 10Jlll fHU'ohh J hw 10 órlnw,i)tt lI r l1n, 
E UI'ÓIUHlfl. 

lltltrltlA rm 411 hOl o lllf\giU aj Q'~riHüIU~tu,l elho !ol r . 
tlflrlhll,latl l\ll s~(\nt. 11f\'tll1'hlssIlJ O,q'l; t oA'aI,ln. U~ .. lsnWI'r tton 
h l"'l '" ovfw ):;,ftlnllu t~ Alll).ql.llt 'Imln'l\J f" Nöll.'! ti l·ncl · 
fil A'A'" t ,Itir. A~ I f;' n r lc, m.\ly n I lwt('~'l.tcn ".rllltl\ v gR6 
gy4lt.('lIné.t, kllWnUf'i t{'lf'Ul S'1,i\' fi vlt n : n r m lohrt l(tIl .. 
'-l r\l\I, vinn i kf'H . Már lll llltl hnn\r "o ez 1.... 'tr.n ll tchrr. 
KilUhtn~on , h l\. mf'ffIHHH101j nlc, h og;\' 1000 v \,,,1 {\'l.f'\öU 
1\ Idh: l"kN I . I lohot s gol U'11l";'j' ltn'l,rl(')n('g('~",l t "0111,,1(, 
'ft~ n~ l lJ Rvn n,:;.' lium s ol nic r.I tt l\('Ol hog~r I (',1" CSl 
"oln l~. h n lH~m Inkllhh mogvt~tII( fn.-" ~,t munlu1. ul R1.0 " 
G' ,lHlI, IIIml_lk. bchll ,·Wn.II. lk. ,t\. U. - Ik )Corlnlll"ollo
\' Ih(\1l mIl ga frji\ nWog RU'llV('t1 .soU. lCrls'd u H s 'f,olgá,IR, 
li Ink hh. mint bári I ,_l H: "THhb ri rU"ljrtg, tnbh "flt·e .. 
Nl-g, Hihh hnrtnn. R;l' I\ l or'll ""ló h nl l\ loH vrs'/ f'.11et('m 
1'\ 1t,,1. '; .. U, qtH., kaptam u('g";'j' vfmoL egy hl jJá n - irjn\ 
n nroll\$'for lll rgnrdorodll,l . rJ:;'y szrr l1l<,gl UVf''I.'t'!I, 11Il · 
rom t or hnjhWr st S'trnvNltmn , é..1l .. nUIH,t It ol l ys~J: · 
hrll tlHWft('m, n 'ynlortn , 'nU. ntnY:l\ stHU'. vrs'tcllt~ l r.m 
bon. rnhlók ' (H,,(itt , lHl~I\ nyok IcU.It.(iU. l\U FI~. t h Ml , t (' l1 -
""ron, Iwml8 n t ~'nfln.l c '[H~nu. ·rt\raflR gh nn élt nyomo ... 
r'\~ltg\l(\n , g~' l\.l(C)rti\ val(, ,' Irri\!ilz. t l\s~t n ·n. ,hN ,1-\'lum .~ 
mom,hls g'hl\n. hhlilglH'u , ~ m(" "itolf'ns~tgtwn:' ny"n 
t~ngrWn~' 1 ltin"lt gyUmlHcsel U'1. eurólllll ll.yUli'l r ·M~t ek. 
l ('(IIg r lork 1\ kU"n;l'chht'1\ r.1"ls('lh r,t ~1c' ",('fl ~ot !lZ 
(\110 loll lt'Ht'kn r: l , A 1 ('A'S 11 1 ~rOSllhh ftyUtrt' lmf'k: n~o", 
I\mrl~rf; lc mngltt n. l f'.l1mL (\luf: z tU ~ Amint l'át momljl\: 
.,1\tlllflr'tfokr n IdvUI vRn az én nfillonl 6ntl '1.Rldnttat -
"(Im. ll" n .. ,.('~ &;l' (ltol f' '1r.to.( gHluljn. KI Il('tr~ hogy n 
1-. b~teg n" voln~ lt ~ 1<1 hotrl1 n~ctwlk m,-'g. h~gy f n t ~ 
n o t1gn 6k \til (II . ICor. ~'l. R. 29.) A miltor 1\ ' h el.!olli. 
V!llf~r IdUsG \' c.I;j'l.CtlQlmolc mlRtt meg'IR" u' n. Iry illc.'krzo .. 
if·.k lotI' , (\ h h rf'; lt l ell(6t C'lfogja n. oRUg'gr,d S. ~o~I {l\ t(On 
eriH ,r f'~t l\. f(- tl"lC'1ll SI hláh a S1í\l'ctn6 v inni ll'l, Igét , 
hOJY mog~rlisitsn iI.z (\I'lithmkcdfil ot. 1,lnc~ l {' llt~ t fis g 
H'L ' 

Jlyonkor wloiUotllok m rg' nz "'llostoU I~""',,,k. 
S7"nt f'l 1lHom, mhl t< eg~r!lco r '8'll öl s olhHlulásl\ nln:tt 

ott á ll \1jra ,n, t ftn~Orflnrton. U6VNlo'.r.ö t (',1dnt ",tt ol n t\z 
1\ klhUl n tH. 1\.'11 01ll'Ó lult 1'6~ 'l.en lt"gs'l.Cbb gytllt'ke1t e tM: 
Korlnt.h nst kN'rs l. Az (rl\s hnttlhllllVnl 1(1I\ 1t..i l" t a 
~~ ,1S~ ))nr ' ra: .. Vlgyán fit.olr. 11 11Jntok 'inOg" ifi blUUHl, le .. 
J:.~ nt r.k f6rrlllk 1t~lll'6t r.lfl orös t'k. 1\1111(10n .l'llgotolc 
NZl\rot.t\tben m cnJrt\ \!égh e.' ( 

flUt'lt" rCHu t\llyst\get. hl '.t.f!ltást ktll(1 Szort,tt ('.ln nl(. 
Ova. tntl m ut: .. No t ,,~lycll:Jrt.elc. .1ó ('rkUlcsUt mrg
~:~~n n" l ~nmO!n tttr. us goflolc." (1. 1<01'. XV. 3!t ,l) N" 
. ggrt1.lr.te'k t'1 R'l6rt . hog :\' WT. 11' vnngélhnnfrt S'll~n 

\,(·(ln\ krl1 . I rl$ztus IR ~'to ~vrll"tt: "mft J:.'nm tR 'ut'n~mn(\l 
vl.."lNll 1\ sumvcul s:~k~f.. MlhHrolt n61kUl 1\'1. cS"mnélc 
m og Hr l\\ tr.rmlltmn;l' lIIhetnolc. ..A.,. 'O r I)NHA' 1\ l.6lt'l'k 
~fI nlu~! ... ~ tl' rlll'k lolke, ,.U A'I.I\.hftdság.u (n. Kor. Ilf. 

7.) '~~.t Ic " S'l,i'i ntel t)lIl1t t artó Ilggőcll1Fmlc Ihh U61, nu'g 
apO-\l toll 1 ~'k6t,. hOG'Y k Nl volt gyillrl1c6'trtt é n ok m egfrjn 
~ ,l lh\g.tro.lltlom h~A·s.t;r,bb Imok6t, a z olsl'i n :oclnthusl 

IW I Xtn ... llt l'é~."t\t, 1\ SZ()Nl tqt. (1ic~ retét. Ne e n .. 
K~j6h'l . holn' ollll\gR.'ljon ('I vl1t1g lrtkt\ Rt\lc6tclcn. 
Kl i\um th1, lott fl l mn"ntol[ht~n r<UllholJJ\tük 1\ lNt"k 
GyUn yU ri\ . btrrult\lmltt és a SI\tJ\ n s'liolgJ\1ta.tAlu\1\ 61)fU
~~k: 1\ lC t\ t'ht\7~L orS'IItgl ~. No Ilshtti\skUd,letol ... 1\f(\rt. a 
U t , nlllft.Ul\tnl t kUnnyn ftv.on\rf'dt\.qUnk Igtm .. tgcn tlll&Y. 

rhlc", itlc$l\8 geL S'"T.61'{\~ m\ kilntt.u (n. }(m" IV. 17.) l\f(wt. 
h \gyt ,n e l( h t\r jUvom' momlí\sok. e ttu .. mt~,tll,,·k , vugy 
1~\(I\r t1";'j'olv(\k, m6K!iI~' nnek, VRg~r <ld(á r bunorot. ('JUHrUl .. 
~:tl~. Ofo/I\'C 611Ycc1U1 1\ S'l,(\I·" tt) l! n~ (tml ~oh(\ (1 u onl 

"~ . ~.,. rt ... "l~lhl(l ('Jn Il.,t jtotok $1,61'(')h'\l.\)(m mrnJN\ 
~Nb(>. ..A :O;~(; l o t rt 11l,~s~,\t.nr~, l({·gye .... : ft, H~6r(':t {)t UNn 

Irfgl'ketllk, 'a fl'tf\r" '"l! UNU I rlcr,tUk~ n(\1n fuvUlkoillk 

2 lJ Nl'l'AlUUS IlLI~l: vu. u. 
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tel. , Nmn (1 el el(Ji1,lIf ~Idcl ontu, tU') ln 'koreMI ü. ma .. 
h l\ ~n ti. nem "OrJecl hRrl\KrR, nmn. rój,l" fel a lConoM~t 
NrHll UrUI n h l\~n LII:~I\" n R lc . 11 A ogyU tt. Urm IW, Ig"'/JII\1fICI\ I: 
t\th'~lonL ft lfo(I01.. mhulollL ht NzCU, mhulont. rem~'. min .. 
,'.' nt o'Hlr. A. ."~,orctet 80h l\ ol nmn fogy ... 

1000 os~t' !'I 1H1 s Uze-·nM. ( !itt en orft'tl\.gl'it. 6nOlcolto helo 
(\ v II y hl\ . Mennyi mln(h~n e lfogyoU. e lmúlt azÓIA! A 
N't.fwotot IHH11y m o"vl\ n m il IH. V ir gM kertJol UI h61cé 
(lolgu'7I\, 1(~I'('~lo t, ny )1)'U Il'llc,('1.etel,. Atyá mtll\l. RzorLo~H~ 
h lht\ hIHl , e nn(' lt IUIi '1 900 "r!ii UrU!c!'fR n ol, VI\lfYllllk 
le t t .'m Ill'€isel, I\z6rt. I n·tlUUnk mlnde nld nl( R'llH m: 
ls (\~ Iht"Us SI plntJ ról jUv Ibenet! .. VIRyJ\'.zn to:k,. 

.'I.I I" t o l ~ lll"' /( 1\ h lth~ lI . I CAy~ l (\k t rfl,,1(, legyetel( ern. 
~w l( . Mlnt1rn dOl gotol, R~.erclethcn m e njen vihcbc." 
Amen. 

l'cthG l Ht'Vt\ n . 
• 

Bach al:tók. 
17M .hllln. 2R-An _ 200 vwl 07 .. Hlt _ 

f VOlott. az n .. m hn rmflnlR hom\ha ll"r.h J. 
SObrs tyén. " vII !i. 'l.rll('tl1ű'té'il.ct ~ IH'I( egylk 
If'Jtnllgyobh n l l\ lcjR , LrlrntW ebb {'gyhlÍ1:J.r nrt 
mih,,,I: " .lá nOH és 1\1 t 1111S~lo ~ 1<1\1' (l1!lonyl 
Oratórium. 

M I( j6 nCh.lny wel c7.o l0tt e<-lul tűzte'" k l ma
gfunnnk. hOst y öS~7..ch ~onlltotn Bneh 7..('n6j t n Bnr
tÓk6vnl. li' \('f{ t'okonvonó.!{1 ln .wC'swm a kN 1 ~("11I kö .. 
zöt.t. 'rC' Ucm C'z-L nzél' t, mert Hneh J nQ!I Srbcsly nn('k 
tl('m c{..ry ml'hr L s igy ről ('g .n n ngyho1nsú Wohlt J\l

f\ln l' l c~ r<lnvlC'l' ( .. n lólhnmtolt zon~oJ~It) Pl'clud\umlnlt. 
é~ fU I! I,t Itc~n t'l.o~ y ~onddfil rend,bcnedh\ ·C7.('~rhez 
u bnf:lth~b neIoli: (t~ 1'(IIT'nün tOl\lt Bar t. k ROk olym'l do· 
lo.r~1'(' n111 1 kUnnyebb(\ t.cUo ,' Clrl CRa!k fl m(1vrl]c n'H'g
Ól'tt-. t. hfl'lwJn H7.01tnn!t m cgu'JQHIIAsf\lv ls .. Aid ('n nyi 
! AI'Ild. l'Igot VO,7. m<lgl'l nllk ~.q ilki ily"n . .,<,te ltol dol
g""JIc ollY 200 vvol czclll l,t Nt zcn,"",cnO mOv('ln, 
f\1. :nemesük t.IS1. I.('!to ~q be stUl nagy előd 16t. hnn~n 
bl:r.o l\yfl1'la oo\<in,t tnnu l L ls 10le, ElŐvo tf C'.Jl1 tCJl[lt ~ tret 
p,lo t{'~t\\n~ tlthn 2:t'1l I ~~C' I"l.C'mény('lt 6~ .kCrcSt.ffi1 f\7. 
fi""""flll(~",,q t o k \ Mcsle t' milv"l közlll l O"",.emU~s 
hel~'űlt flzonbnt' I~n nng,v ('I~cnl t't't fedeztem frl, 

TloUS:::NlU é.,q Schopenhnuer .~1.tnlc nyom n611(01 
o.lhn11$.otlt mundflsn ,hlt ol t Nt7.l'l11ho: tlN o nz egyónt, 
nl() ft míhr06t oÍl'J'ld mc~, hJ'JU1(,Jn ~q1l flboon m~ltnynl\l-
1007.Ó múvf.S1.Qt'C't l" Fl~y f,C'n C'm(\ m Ovt-s7"otének Il1 Nt
{b6\é~Q V.f\gy rn('~bh'fl1tlsn flzo.nbnll n nl 3tönn~(\. m.o.rt 
bft'1m('nny.h'o l}; 19yclmzrlk 07, rnhf"\' tft l'gylLn1t08 Irnnl. 
ogyönl t-'·'1.ohncl t 11('111 h ll.,g:yh tln rlgyclmcn 1dvOl, 
m{wt .fi zonn clsö~.wbol\tn ól"2.olmt'l nkct rog I Ikoztl\Jljt.'lI tos 
n om il\'2I (>1·t('ll11ot. Ivrit\' pcdlq hn fl 7,('110 n Cln n szivet 
fog \.nllrozh\ t1in. h on ln ,fl't, ~1' I ('lmet. nl}clw t' ~tT. nem mil .. 
vt\qt!(')t, h ml C'!n m eSlOC'I , ft~ , TlY'f'n 1di l,{\Im{tl1\yck között 
l,tI,Illb'N" ",m"". h .<tY lIi"",lw61 &s )30.'161<1'61 nldro loll. vő-
1(')'n0n~\!Ql I ,ln !J1cm N\r gyl l n'p'ru nit, iI1l (wt lIl('m lQholncl(' 
!tI7.()I<. 

Do .m611 110 M(11)'1Inl(Oson ~l kc1'i l1n c I. blrnl.lol 
h ('l2'.n\tll~c, nkik l' ~Cln t m lunlt ö~m(\fil [!j:t~U tnlftl nl fl 
trot 1l.o.1tyshg ~tlÖzött, Bnch mCimY'I{ftl.l'l,lt, Bflrt.6k llem. 
Bnoh '1'.\'11"6.10 tú.ln Vt rll hn l\l116nlh~~O, fl 'BlH"tóktot dl~z
hnllm,ónlkwmn1( 61'űT.l.Uk, Boch fl tOll.tt liMsM, \ r.l'll1ó 

utfil "$.~nl .rl\zl fl hfll\ln6nl"'k $o' 'Il\lt. Bnl'fók lIu(\vcllJcn 

"tonnl,I.M.1 111\Pl1S1JMlttn1'. (Tonnlll~. <11",\ n.,t ~ ,· ljllk. 
hoW <'ft".v 1I:t'1'Iömil bizonyos m"nlko 16 hl9tn;g;1l 111 n lnp
jAn hll.) Bnch 11n!l'l!StS1 ..... l·el ó~o finom, JrC'd"l.vrs~R. 
lcl)nny('rl~M ~Nl(HlI fi'.1 h flll[,~(\I'Oltb6l , BAI'161m" l 
In'ltflbb fl ItomOl' lH\Os,."' Il n t'. n ('hÖ7"k('s~g ~17, Ul~J~W"Ó 
olom. 'rC'th hb O.it{t~l.Con ,mil,Q, ső t mö.ndhnI1l1!nll €'IJCI\,I-6t('9 
o Bneh é9 B"'16k 7cnéje. 

K(wc..qron, Ó-q tift.Mltnm J-fI flliIc:n]mt1 t, haso' n~\G'IÓJ1~ 1 
(\ru'Ől Rrol'(16.<:trol 'S7.cll1ó l;vcsf''Il b ~ 1.~1 S!~S."<'l('· EJl)' fl -

lammfI l , lOmII . r nAMI vol ttuu, mCg'l{;(\ I 'CICZI ClI,~Ö~ h~f 
1(11 t t.unt lS .n 7'('nl) ~t)rillm'C900renE'lk. Bldtl\"O . 11 \'ft -

~\nhet Öt mint! wnf'SZCt~ - ~q nC'1ll 1\1ln\ T\~r,>d l; 
mi\v4w: \r..ngy tnÓpr,cm('g.,'(\jtö - ~ ,legtöbbe - f _ 

Rondol'lrod h~ tnt-tuo.\l ~\7.0 nnll ll (n ~Yt1 lHnikozo l, ~. hoj,":) . . 
]3mjohl\l(Ik. A v!tll!llw; il\zQllbnn /11.(\1'\\ nlV\I~lfl,l'() t;t m'('S'; , ,.11l:t.t 
mh1d n(lcl 1I1,oncthn.tjn , csnk óp,pen Bnl'ló,lc nt'1l\ I -
mondObtam. 

_ "MI4.\l't 111 
- il®I'(]('.z;te-. 

_ .. A?:óI.'t _ lelet rem, nlOJ'lt! llnlt'ló'k .;\l"'J!{\lnényrl 

• 

• 

• 



u. ~_ állanak Bach elgon
másol<, 05t telj"""" cJJen~~· 

dolásalval." rt.!! leg más - oatlta meg '" fclviUIgo-
- Másna1c ny "';m á llanak Bach clgondo-

sltást, - do Clle"téJ~m ji Bach c1gondolásalnak 
l{tsalv31, han~ tn B~ch főleg 13 horizontális zenének, 
egy"""" folytat.,,,., Utonlának voJ.t a megtestesltőJo 
arn cUenponxrt~~rnem dolgozta teljesen kl. ' Már 
és a vcrli.k.v s óta eltelt 200 esztendő a VCI tlkfl lls zene 
pedIg a Bach I az cl<kordo'km a hannóniát tovább 
telé Iraljlik" f!i( , 
kell ,tejlesztenI hJci de a Bartők-?.cnében atonal Hóost ta-

- Ez ,c , . ll :létben lill 
tal~nk 8 ez mégis C5ak telJWCll e cn: 

pasz nd I ása i val " 
Bach elg!,_ ~tonaolltilS-vád cllen ped ig a ieghaotározol-- .,nJ) t.a.ko: .. 
labban

H 
tli ':"iM leimi az a1<!kori bcs?.élge!('fIünkct, 

d~ . ;.avl=~ rájött.cm arra, hogy mennyire máskép
n itél meg az ember egyes műveket, ha G . "".ernő 
~éb61 né?J atl'ol<nt. Do az ls megrőgWdött ben-

most még jobban, mint arelŐlt. hogy táTgylla
":' :ú'álat egy zcncmOnél teljesen lehc'etlen. 0",,
g l a Bartók és az én mcgá.Ilapltásolilat. most 
=°,.ájöttcm arra, hogy van összerüggés a két nagy 
zenei T itán eJgondoJásaiban. 

Mindkettőne!< U'l)el gondolatait <;l'Ó! 
ÖllZI 'Í"".",ég~ jcilcrmtl. MindketlONlk sz,vügyc a zene. 

n olata sem hivalkodó. 1 .. !kü1<nck hamlsitatfa: ':::t jcgyezték tel. T l<;Zl.a és sreplötelcn minden 
ütcmOk. A népsz..>riloég koovééltt meg "<:'" alkusz
nak. nem áhtt.oznak: psokra:q nem sz.omjuhcnzák a 
di("9;~et. Nemc fi 1k zenei szórak~, hanem mQ
vhti táplálékot is Igyekcm"k nyujtanI. ~7~'ükben II """Mia, ritmus és bannónia á~ II ten.
too, az ész:nck hldeg kombln:\ló munk ,a me et a 
.. ív és kedély 6szilnt""".g~t ls coodálh.afjuk. 

E:tokl<cl a 1C(md0latokJoal cmlékeziinl< a? cva~é
ulcus Bach halálának k.éts ..... d ik és az unitárius Bar
tók halálának ötödik évfordulóján. 

Ákos. 

végrendelete. 
1897, cIl>rilto IG. (NallYJ)éntek.l Ma !~ m e" Bras

wi Sámue! ú r végr ... deletét . illetve készlt~tte s irta 
alá. Ugyanis Corgcz\ Mihály és neje legközelebbi ro
konai Tordáról \eimaoel.ött beiöt1ek !áto""t!.sra. mi
után én ls OrenI'On volt. Csegezlnével, Albert Ukával 
az öreg közölte, hOItV végrendeletet akar CsinálnJ a 
otátus érdékébeaL Délben Cse...,.i& nál",,, voltak ebé
den, ebéd 1<özben Ferencz J ÓZget pilspök ls átjiStt . 
megbesooltllk ... teend&et. A v~delk.ezésnél köz
remrucöd""" Gál Jcnót (táblab!ról pOspököt és en
gem blzo meg. 

Gál Jenő kir. táblab!ró nL"I( ls Irt .... végrendele
tet • lelkérte tanunak Fekete Gábor ldr. táblal elnö
köt Dr. Fat1cas 14101 ellYetemJ rectoll Ma r "'l1N'l 
elhozta Feteno .J6reel pOspökhöz. hoi ml hárman ab
ban álIo.PO<Itunlt tTIClI. hogy Joo6 egyedül vlllYe b e az 
öreghez • olv.... lel • kéT;en Id6t. AZZaJ Jött vl F "", 
bogy 6z öreg \.c.lj",,"'\ el!ogadta: .. RövId és precIz" 
• tél tfz.enkett6kor menjünk be aláírás vé<tett. 

FffitlZ<lr\lolettökoT hát megjclentUnk. Ferenc? 
J6zIef 1>ÜJpÖk. Feket.o Gábo,. Gál J n6. qr. Fal1cas 
14Joe és én. ~al J <>n6 feldlv8&l •• az őreI! ldl lenIk, 
hogy !clleeen elfogad la. 
~ • pámávaJ • derekát l<!lcme tem. az ápolén6 

a PArnákat a141aozllotta • m ilc én IJ(Y tartot1am. Gál 
Jenő ~ véQl'cndelctct eav !ds táblán elébe bclye%tC. dc 
~ látta, hová (r,la. a Pű"ök odaadta ozem üvcgét, 
ull C1.rol l~iI látott. tak keveset. ezzel az aláfr fuJa 
n:lJtY 001101 tört:h\l T'IIC1I - mlndll! mondanom keUelit, 2°1CV melYik betOl lrta 10. Vé<tUl az öregú,. átadta oz 
• \rt.ékcket tAlrtalmaz6 útltáakáJAt, melyet F eke10 
Gáborral leltároztu,nk: ~ 23.502 lorinl. Ebböl 
;:aA:V a" tot'dal IClt ilMl.lumra 12.000 fon ntot. o többtt a 
;:107.av0l'1 I. kota épltér6lC. A végt"hdeletet n püspök 

"""!IfJhoz vette. Conoo1J1tórlumhW! való beadá. v{~ 
1«;:'11. 8 tio~ oz éttékcl<lkcl az öreg ú'r k lvónsÓg(",. 
Mtam maradt", lcltár lCVlk Déldán.y6~1 . Áldolt Ic
J(,YCO neVO örökr . 

(N~h.t Uen~1I Ge' oely voll kolo"".'rl 
kollél luml t&n ' r I1&pIÓJe"zet.el.) 

Levél Kocsordr61. 
Mivel a· m ultkor i levelet nem csa k K ocsor don, 

hanem Mátészalkán is szivescn olvasták. söt Zalac5ter-
6Zetn'öl és Balassa2V3uuatr61 is azt irták. holZY j61 
eselt olvasni eg}'házkö:r.séI(ünkről. hát. gondolom, írok 
m éS! eS!v leveLet. 

ElőS7..ör is azt imám meg, hogy muUkori levelem 
óta kik ftwtték ld ll? Unitárius <:Iet hátraléKá.t. 

BoTos Sándor, Csaná lóssy GyÖTgy, J akab A. Dezső, 
Jakab Co. Gé7.a á 12_ Ft .. 1akab M . Gyul.a 4.- Ft. Ja
knb Zs. J ános, J akab P . J ózset, özv. K atona F erencné, 
Özv. Kiss Andrásné, Kiss Bemát. Török Gáspár . Va r 
ga L a1os. Zséder István á 12.- F t.. v(i!UL Nyircsaholy
ból Szerenc.si F erencn.é sz, Zsédcr J uliánna 12.- F t. 
TIt mlltem m~, hogy mul'Boori levelemben Itt J a 
kaP H . J Ó7..sefné tévesen 'kerlUt a névsorba. ilyen nevű 
h ivünk n Incs ls. az. aki Clwtctt, Bakos H . Józsefné 
volt. Akik o levél me~lráoa után tl?.etnek. O7.ok nevét 
majd e<tV követk<>7,ö levélben Irom meg. 

E sorok frója már h árQJ1l h6nap~a van K ocsor
don. Ez alatt a z idő alalt ellátásáról a hivek I(ondos
kodtak és 2ondoskodnak ma is. Mé>! eddig mlnden
klro csak C2vswr iutott a sor. ebből az látszik. hogy 
eiéit sok vo unitAriu."ö család s méS! az is. hogy min
denkI sz(vescn ad. senki scm vonia ki magát alóla. 

Lá'lSUl<, mIt mond1lrulk az anyakönyvek c hárem 
hónapról? Temetés ez alatt az idő alatt nem volt egy 
HClTL Más vallásta tértek át ketten, unitárius vallás,,, 
tértek hárman, volt C(!y esküvő. az Imre Erzsike meg 
Fór!zs SándoT lakodalma. Született ez idő alatt két 
uni1árius leányka. n évS'lerint J akab MarJtit és K ádár 
CsUla. de ha hinni lehet a ..:ólvának. l= mée az idén 
unitárius újszülött. I gy is a szaporulat 3 hónap alatt 
h á rom. 

ru eltYházközsé>! legidősebb ta2ja Ajtai Gerzson 
báCsi a mal\a 88 esz emlejével De ha vasárnap dél
ulán mc.Uitoealia az ember. mée ül a kapu ala t s 
olva ... a BIbliát. Náluk különben már né<tV generáció 
unitárius. név""';nt: Aitai Gcrzoon. ennek fia: Ajtai 
Endre. a mostanJ eevházfi s vélZÜl ennek a lánya: Aj
tai Marika Mondiák. ho<tV ha Endre háza épít. az 
olvan lesz, hol'v mév. ellY f iú leltalább elfér.en benne. 
M~jd meglátjuk I VélZÜl csak annyit szet etn.énk meg
kérdeznI. van-e mé" valamelYik eklézsiában négy 
generáciÓ urútáTÍus eov öscsaUidban. va<tV ilyennel 
csak ml dicsekedhetünk ? 

Atvafisá.os üdvözlettel: Dr. J./rob Jenő lelkész. 

BRASSAI SÁM UEL T.o\N ÁRI BEIKTAT ÁSA 
E-GYKORU 'l'UDOS!TÁS SZERINT. 

ru Erdélyi Hlradó 1837. évi március hó 4. napján 
mCJ!ielent 18. számában az .,Er<lély és MallYarország" 
rovalban . ' Kolozsvá rról. má rcius 2. napjáról keltezet
len n tanári beiJrlatástól az a lábbiakban .számol be. 

,.U(Vana7.on naoon tarta ott Koloz.svártt az uni 
táriusok fő oskoUijokban BrassaI Sámuel ÚJ nak IUs ó
rlol közianltói tIsztébe való ünnepélyes beIktatása. 
Fő curátor !. fciérvármeJtVel rCjjspán. var<tVaSi Daniel 
Elek úr, m inI belktató föcu rá !or. v el6s be ... !débeo 
clőadv6.n ,,16bb a' prolessorl hivatallonlos ellUvatását, 
zután Sra",1 Sámuel úr bél<ösront6 rontos bes,kdé

ben ki j telto QI nev~~tesebb hlstoricllsokat Herodo
tuJltóI IkcuIve Jeorunldg le; m:\tIden Id6' s nemzet 
h lstorlcllsal ér<lcmcit rövld jól talált vOMsokkal cha
rakter17.álta. mind enütt ldJelelvén. mi .kölCSÖnÖS bé
fol vA I volt az Id6 lelke ma ... hisioTÍcllsai formálá
Bára. Ezen tudós beszéd c l nem !ol!Ul helves itélettel 
öszvo kaocsoit szél .. olvasottsáRol bIzonyItotI' s azt 
{\' mlndcn ran~1 kűtönböz6 vnUAsu szAmos ba.l.lJta
tók köztc1&6oo , követtc. Az úl pro(essort az os!<oia' • 
lanitő! ka r résrer61 áron fa oskola rector professora. 
Székely $ lmdor úr rond ta cl, Jel I rövid beszédében 
el őad t •. hoOl'Y o' kt. hM.ábnn mintelCV 50 ez(ll' lelkekre 
menO unltArlusokat, m int haldan a' soactabcUeket. 
3 87á.?.adok óta , .. IdG viE:tontn .• sálto t közt. el!.YSZer(i 

rk61C8Ök' • = ros renyililkl ,'Cndlart.ás tartotta fenn, 
?.étt n!tőkul ezútta l ls l!Ycsltett "rövel Igyekeue

D k ru: iI:"w .. nevci ben cddlld becsWetüket tcon
tortanl. A' boozéd.ckct o' tanuló JCiusá.. l!VÖn vörköd
tet6 muUlkávol e leIlY hII rmcmJás éneke váltotta tel." 
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Július 30-á n születt l 836- ban az 
udvarbelyszéki Ta r csafalván Simén 
Bomokosl egyik legkiválóbb egy
házi írónk. aki a kolozsvári theoló
giánkon a biblai tárgyak tanára 
volt. Anyai l"észról n agy egy házi 
jóltevőnk. Augusztinovich Pál csa
ládjából szármawtt. O volt az első 
üjaink közül, aki külföldi hil1testvé
reink által al~pított ösztöndijl>an 
elöször részesült. K ülföldi tanárai 
között volt többek köz.ött l\lartineau 
Jakab. a nagy unitárius hítsz6no...l( 
is, akinek halált> 50. évfordulójáról 
Q közelmultban em.lé!<'e2ltünk, szel
leméhez mél tó ünnepély keretében. 

Simén a sZabadelvű vallásos 
irányzat egyik l egjellegzetesebb 
harcosa volt, ah; az avult theológiai 
felIogás ellen éles ldizdelm et foly
tatott 

Mintha c.""J,k az új idök előszelé
nek friss fuvallata áradna abból az 
emlékezetes megIDapitásából, ame
lyet a Protestáns Egylet 1872~ben 
tartoH második kőzgyCtlé.sén tal'tott 
el5, dásában tett. amikor többek kö
zött e'l.e.1.::et mMdotta: ,,Egy olyan 
vallásrendS2ler, a:Cl1cly magM örök 
igaznak és változhatatlannak ta r tja, 
s ~me1yben a szabad mozgás és ha
ladás akadályozva van , telj sen el
lenkezik a tUdománnyal és az e-ud 
járó szabad keresz1énységgel." 

Jeles egyháZi fOly6iratunknak. a 
,,Keresztény M atgvetö"- ne\< J8H-től 
néhai Ferencz József püspökkel, 
majd Péte.rn Dénes, hajdani kOiv~ 
v át i lelkész.ünkkel egyik szerke~
tóje. egyben legfáradhataUanabb 
mun.1rntársa volt. 

Emlité-q-e méltó mltnkái: .,BiblIai 
ttanulmánl'ok" Az ihletés" Ul' -" . " szövetségi iratok története", "Eyan-
géliumi csodak", .. Szenthárom ság 
története", ,.M ~ iási remény." 

MunkáSSágáTól Ballagi Mór, a 
nagynevű nyelvludós, ismert szó
tál'sz.erkesztö és kivál6 theológc.s 
is annakidején " l egnagyobb ells·. 
merés hangján nyilatkozott s rend
k ivÜ! meleg szava~al méltatta Si
mé nnek a szabadelvü p rotestáns iro
dalom múvelése terén szel'zett éd 
demeit. 

1878 szeptember 9-én halt meg az 
udV'arhelyszéki Kiskadácsban, ott is 
!emették el. A ,,Keresztény 1\Iao 
vetö" egykori tu16síta.sa SZeri~l.t 
v-égtiisztességén olyan n'3gy tömeG' 
vett 1+SZt, "amilyent a N'yikÓ V~!: 
gye egy század óta nem lát.ott leme
tésen 9sszeseregle.ni." 

Dl!ZSéry László budapesti óbuda i 
lelkészt . vála~totro meg a bán yai 
evangéhku~ egyh ázkerület püspök évé. 

A felszentelési ünnepély folyó évi 
junius hó 27-én délelött folyt Je a 
Deák- téri templomban . Az ú j püs
pököt egyházunk n e\rében : Dl' 
Csiki. Gábor püspöki helynök üdv~ 
zöl te. 

Nyircdy Szabolcs vegyész 'ile rnö
köt és feleségét, K olgyár i Ddikót a 
Gondviselés f.iúgyerme.klkel á ldotta 
meg. Neve : Szabolcs. A jó Isten ál
d Asa legyen az újszillöttön s oarz ör
vendez6 ""ülÖkön. 
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Dr. Lörlll~ Akos bázakerettyei 
on'os atia n emes szive sugaUaAára 
220 IOl' intot a domá nyozott a követ
kezö célokr a: tc.rnplomra 100, papi 
segélyekre 100. diá.k,akciól"a 20 fo
l"inlt·. A jószávü aMkoz6t szereti az 
Or I 

Néhai K ah lfiirst Imre volt érde
m es kolozsvÍlri presbiter . a tyánkfia 
em.lékél-e 100 F l- ot adol"(lá nyozott a :t, 

"Unitár ius Elet" · nussziói céljaira 
egyik k edves olvasónk. aki meg
boldogult "tia emlékét szerető k e
gy,el ettel őrzi, mindazokka l együtt, 
akik néhai atia egyház.ép ltö mun 
kásságának annakidején ör vendezó 
részesei voltak. I sten á ldá"'a legyen 
.. kegyes ndakoaón. 

Dr. Zsakó István alia nagy é rde 
kességú inditvá nyt tell egyházunk 
nagyjai ra, cgyházköz.sége:ink törté
nelmére vonatkozó l'elikviák. f ény
képek. r ajzok. s t b. gyüj tésére. Egy
házkör i T a nács az in d.ílván yt öröm
mel tette mag-áévá s annak vegre
haitásával indítvámott evő aLiát b izta 
m eg. D r. Zsakó Ist ván afia egy t b 
ként több. néhai boldol!emlékü h it 
vesén ek, Arkossy L iviának h agya
tékab61 származó és nagynevü püs 
pökeink et ábr ázoló ~énvkép es rajz 
adománvozásáva l nvitot.ta m e!! ' az 
adakozások sorá!t. A .nemeslelkü ado
mányéIlt az ~ h ázkÖI'i 'I'znács 
je!t)'zökönyvi köszön e tél n yilváni 
totk,. 

A T anács ezú ton is fel h ívja egy
házközségeink vezetőségét, h ogy ru
veinh."et a nagrjelentöségű m ozga
lomba való l'észvétell'e a m aguk ré
szérö! is h ívják fel. 
~ ~~ nni! " f';tl C; .. SS1.onyok Biblia-

!'i.ft.f'e. Junius .!~-én 1..8:.:'to: ~ é'V'\ 
Ideny fOlölt zá ró ös..."Zejövetelé,r. 
Uzon i Gy uláné szá molt be a Biblia 
kör m egbiz.ásábó l a kör id ei nutn
Idlssagár61. A bi blla kör a folyó év
ben 35 összejövelelt tarlott. amely
nek során a b ibliam3:·gyarázatokon 
fellil értékes. tudományos előadá 
sokban és művészi szám okban is 
vo.1t I'ffiz i.ik a k ö r tagjainak. A Bi!J
llakör köszönetét n y ilvánHotla Dr . 
Csik i Gáb or püspöki h e lynökil\ek és 
fel eségének, kik. Iniként a multban, 
az idé n is vendégszerető lélekkel bo
cs!l. jtottá k otthonukat a Bibliakör 
rendel«ezésére. 

Pestszentlörinci gyülekezetünk szé
pen sikerült evangélizációt tarlott 
iúlius 2- án. Pcil f/u F erenc soroks4ri 
aDa ben söséJ!es h angú iln e.,e:nyitó 
s7.a.vai u tán Bencze .l\1árton Duna
Tis.zaközi szórvánvlel.kész evang-é
lizált a h alhat.atlanság k érdéséröl. 
Rendkívül elm é lyült tanulmán: .... ra 
valló, m élYSéges llit ből fakadó elő
adás.,.\t a szép szfun ú J!yülekezet á hi 
ta tos figve lemmel és m eggazdago
dott lé lekkel ha llj(a l ta. 
E~ik r efo rmátus asszol1.yvendé,g 

megrázó erővel lo1.m.acsolta néhai 
Podma n.iczk1 Pál "Az Ú,~· zsoUiu'" c. 
költeményét. nia id a gyülekezet 
a pró tagjai, az ötéves K isgyörgy 
Ka ti. B a lo.e:h ~va é..:; társai sza.vala
t a ik.1<al és énekkel . gyönyörködt.e t_ 
lék a hallc:a tóságot. P e thó István 
lelkész köl lői lend üJetü záróbeszé
dében. köszönte m eg a z egybegyiil
teknelc a k ánikula dacára is Jne,c:
nyilatkozó érdeklődését és a m E}gje-

lenést. 

ERD1':LYl POSTA 

A~ Unitárius TeolÓKia.i K~r' haU_ 
e'at6~ a félé:_:' kollokWUmi kÖ'tele;ctt. 
~égetknek 10 eredménnvel az !leS" t 
ldőben eleget tettek;. Az.- ~~ 
k~'<lk h allgatói m egha!t'ároZ<ltt =1-
mu CSOportMba szervez.\~e. kol
lektív tanulás alaplán, verseny for
m~ iában tettek eleget kollokviumi 
kötele;zetlségeiknek. A Protestáns 
trheologal In tézett koll<X.wiumi Vlzs
gaversenyét az. Uni1)i.rius Theo1ó
ctai K a r III. évfolyam á nak cso. 
oort ia nverte meg 9.46-os általános 
eredmén~yel! A csoport tae:i3 L akik 
ezt a szep eredményt kiharcolták : 
Gergely J ános. Németh S~ndor.Sán_ 
d or Bálint, S imén Domokos és T ö
rök Aron . A csoport a kultuszminisz_ 
térium á ltal u talt öt állami' ösztön
d íj i u talomban részesült ' 

A R. N. K. Egyetemi Fok-u Pro
testáns Theológiai l nt.ézetn-ek uni
t á rius tagozata három jelöltet ava
tott doktorrá : Kövári Jakab bras
sól lelkészt az ó-szövetségi Ló
r in czi Géza homor6~-lsi' lel
készt az ú i-szövetsélti és Lörinczi 
Mih ály teol. tanárt az 6- szövetsé1!i 
sz.akcsooor tokból. 

Ekárt .. l\.ndor csehétfulvi 
theol m. tanár l em.ondott le lkész
köti elnöki ti sztéről. Ulóctjál a· leg
k özelebbi Főtanacs alkalmával tar
tandó leLl<észköri közcryúlés fogja 
m eg\'á laS2ltan.i. 

}\lcgjelent a Konfinnáeiói Káté. 
E. K . 'Daná cs vallásUgyi min.i$Zté
riwn e~""délye alapján kia<lta váJ
tOzallilWlul a z 1947-ber> átdolgozott 
Ferencz J ózsef-féle K onfirmá ciói 
K átét. Egyházi fönatós3g a>, éne
k~VnYv és iln:\dságos könyv ki
adását vette tervbe. 

Gálfi András alsófelsőszenlmihályi 
lelkész (Torda VUl.) nyu.galombavo
nulási !..--érését az el!:l'házi fóhatósá2 
foly6 é\ri április l -i h()táridóvel el
fogad til: A z e.,oyházkőzség. a meg
üresedett lelJ.."észi állásra R ostás Dé
nes bölöni le1készl afiá t hívta meg. 

Borsai Jenö. a F ogal'as-N a.,gysze
ben-i társerorházközsé....aek lelkés.le. 
egyetem.i tanulmán,v.ain3.k: folytatása 
érdekében állá sáról lemondott. A 
lelkészi állás betöltése folyamatban 
van. ". 

Dr, Kis Elek püspök w'at beválaS7.
tották a z orszá~<>s békevédelmi ~i
zohtsá,g-b 3:. m e lv az ol'száf! t.erületén 
múködó összes békevédelm.i bizott
sá eok összefogó és képviseleti szerv"e. 

Meg,kezdódtek a.z esperesi \rizs
~álatok az ÖSSZes e....('J'yházköl'Ökbcn 
Az eddi.g-i jelenlések alapián mee
állapitha tó'- hoJn' eJ!yházközsé.l!<>iak 
valláserkölcsi élete elmélvi.i1t. a hi
vek áldoZ'8tké~séee. közterhek vi · 
selése. belsö Jn'ülcl<'ezet1 munka min
denütt példaszerű. 

UN I TÁRIUS l!lLET 
.(\ lap tulajdonosa a M8~arországt 

Unitátius Egyhéz.kor . 
Felel6s szerkesztő é. kiadó: 

D 1', C s iJd ,O á b O r, , 
€VI el6tloetésl dlla : 12 tonnt. 

Budapes t. IX •• HÖlQ'es Endre-utca 3. 
Nyomta: Má té-nyomda All. Váll . 

F. v. : MéSZ>\ros .r. 

dr Kádár I:!!J'8 
H. XlV.Abonyi u. 21. 
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