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ÁHITAT 

A tál lencse drámája 
(Gondolutok anyHk >'II!ZY u.ülűk fllll'j:;rll) 

Elolvasandó ;\-Ióu:s l . könyve XXV. 29·34. ,,'erse. 

E:'tS8U CS jákob története II maga egeszében egy egy
taerú pásztor-ballada., pásztor-enek, problémája. azon
ban olyan mélységeket és fájó idös:rerüseget é riut, hogy 
érdemes vele tüzetesebben foglalkozni. Az elolvasandó 
resz a drámai cselekmények magjá t képezi, az, a drá
mai fordulópontol. ahol a könnyelmű E:zsau egyetlen 
párolgó j:il lencséért odaadja elsöszülöttségi jogai,. ami 
által nlé rhetetlen előnyt, jogot és vagyont dob cl ma
gatól. Könnyelmű, tékozló cselekedete á ltal tzsau a 
hUehag)'óknak. árulóknak, az 6si jussot e~yel!en tál 
Jencsé(>rt telkinálóknak szúnaimas, megveteIt jelképe 
lett. A történelem zord iléletd mondott felette. 

Anelkül. hogy ezt a kemény itéletet mcgfellebbeznők 
s ezsau sumára felmentést ké rnénk. próbáIJuk meg
ismerni a csal:idl köriilmenyeket s azckat a hajszálli
_om lelki rugóka!. a melyek tzsaut lassan, dc biztosan 
sodorták a veg2etcs cselekedete felé. Valójában ezek
bOi indul ki a tál lencse szomorű története. Az elolva
sandó resz. a drámai csucspont, bizonyos clőzmenyekre 
.taJ. amelyeknek előítéletmentes Ismcl'<'lte nélkül nem 
talál~atjllk meg II kulcsot a. szomorll cselekedet meg
é rtésehez s helyes megítéléséhez. A tá l lencse dramá
ja ~Iöször a családf.ól kér szá.mon valami könnyelmúen 
el~o,'etdt "atn: szandékos mulasztásból eredő vetket 
mllsodSzor Jákobtól, a testvértől s esak harmadsorba~ 
bsautól. 

Bontsu" csak kl a történetet. A pasztor-ének szerint 
E:zsau ,!a!t'an járt ,·adászni. Vajjon a természete, ka
lan~os '9u kedve, uákmányra éhes vágya., ös foglal
kozasa "IUe-e vadászaira , 'agy \'ltlalnih'cn belsö bána t 
mardosása kergette a pusztába? Az írások erről mé
lyen ~allgatnak. Közvetett ufon azonban megludunk 
valamit. Azt, hop J~kóbot az anyja születése óta job
ban szerette f!::t.Saunal. JákOb fel é nyilott az anyai sze
retet s a mosto!ta 'P'er,mek sorsa I!:zsannak felette fáj
h~tott. Ez a ny!lazo fáJdalom idővel sulyosbodott a lel
ken s neki ilyenkor sebzett s zivvel menekülnie kellett 

sZ,abad ege alá, a vegtelen pusztába, hogy égii 
~egsebzett vatl módjám elrejtse. Az egye
bizonyára kibontakozott előtte az elsöszű

meglartásának s az an)'ai szel'etet me;
párharca, egy "e!őkig ható tusakodás és 

amelyben végül is a. szeretet utáni sóvárgás 
_ f:zsau 1':.Ikeben lassan forrósodott, érlelődött 

a gyozelem s o csak az alkalomra várt. hogy bármi 
áron megszerezhesse ezt a. folyton só"árgoH, de 'soha
~m tapasztalt szülöi szeretetet. ts az alkalom tüstént 
kínálkozott a párolgó tállencsében. tzsau nem habo
zott. nem ,~ondolkozott, Eladta elsőszülöttségi jogát. Be
i4!mte az urt, ami anya és lhi között szeretet dolgában 
tátonltO!,t, Eldobta ' azt a végzetes terhet, mely, mint 
~ilIl):edo utast u aranya, mind mélyebbre húzta, mert 
elelet a szeretet verőfényes, meleg hullámaiba akarta 
menteni, hogy az anyai sziv áldott öbleiben megpihen
jen és ujjas~fiIessen. Ják6b mellé vagy Jákób belyére 
~yoU, az édesanya szerető, símocató ölelő karjaiba 
bOCY megfürdesse lényét azokban a es'odálatos és sej: 
telmH énésellben, amelyekben születése óta nem voU 

• 

ri;;:ze S ,,:mely nélkül nagy vagyonna] is kold6ssze_ 
génynek erezte magát. Szegénnye lett. hogy gazda á 
lehessen. gg 

Es mit tett JÍl.kob? Mohon ragadta meg a k1nálkozó 
nagy alkalmat lIaron alúl vette meg az örftségel 
Anyja közrejátszá.sával mindent megszerzett még ~ 
vak luák áMását ls, Kecskegid6 bórt h6z ka..Iira iii 
h:mgjat is igyekszik megváltoztatni, hogy a szörÖ! knú 
ezsau képében megjelenve, világtalan atyja áldlisit 
elnyerhesse. Izsák remeg.., kézzel végigsimU Jákób 
karján és sokat sejtetően kimondja a. száll6 igévé "ált 
tragikus megállapítás t : R ••• a kezed az tuaué de a 
hangod a Jak6bi:," ' 

A drama ütemesen pereg tovább, tzsau pillanatok 
alaf t telfedezi, hogy minden oldalról becsapták. Harag_ 
ra gerjedve Jákob ellen tör, Jákób sietve menekm 
bátyja. haragja eliil, maga. is mindent elveszitve Min
dent, még Istenét is ... Amikor a pusnaban bandallol6 
tevéjCt üvültő sakálok kísérik s ü félelemmel telten 
remeg vagy amikor küpárnáját omló ón
tőzi, fájdalommal gondolhat arra, hogy 
rázó szomorusaggal kerekedett kl a tál 
ja, A ház. mely önmagában meghasonJott, 

A tál lencse drámája rendkívüli éles megvilágításba 
helyezi a. meghasonlott házat, a széthulló családot iii 
egyben szivhez szóló tanulságokkal lát eJ. Ugy tesz. 
mint a. múvész., aki tOl"ZÓt készit, hogy valamilyen tá
jó csonkaságra rádöbbentsen és a piUanatnyi döbbenet 
után a teljesebb, az eszményibb létforma reJé vez!s
sen, 

A család a társadalom sejtj>.:~. :~~ 
!i:zületik. Ebben az ös sejtbe.n 
:\ benne rejlő isteni csírák 
van megl'elelö talajra. i!s 
dik-e vagy termő talajba, salnyán, véznán 
zik-e, mint aszintelen pincenövény, áprilisi 
tyel bontakozik-e ki vagy májusi sz.inpompában, 
nyit hit az élctböl i!s milyennek látja az életet, az em
bereket., mil tart szépnek, jónak, igaznak, az rőleg a 
családi ii!gkörlól, látás túl , indítblástól függ, Vallás
erkölcsi ertelemben a család akasztja a. gyermek nya.
kába a koldús tarisznyat vagy a bőség-surul. Nézd 
meg az abban található ulra.ulót s ráismerhetsz a. csa
ládi légkör melegére, a szülői szív nagyságára. és sze
retetére. A gyermek a családi élet Uikre, S ez a. tükör 
ritkán hazudik, de legtöbbször megmondja az igazat. 
Vallasd csak ki a gyermeket s az láudozva, megtörieD, 
gyónva vagy hállltellen elmondja a.. család tőrténetet. 
A családi títraval6ról mar sz610Uunk és ennek az a 
tulajdonsága, és jelentösége, hogy aki sokkal Indul el 
hazulról, annak böven telik a hosszu vagy megpróbil6 
életútra, de aki kevéssel Indul el, az bamar szilkGI
ködővé válik vagy nagyon hamar megül'esedik. lU ls 
áll az ellentmondásn ak tetsző evangéliumi igaz9ág: 
".-'\kinek van, annak adatik, akinek nincs még, az II 
elvétetik töle, amije van." Az üres lélek előtt adjo 
semmi sem drága, semmi sem szent, .Áron alul adja 
el az elsö szülöltsél!"i jogot: Istent, bazát, oUhon&,. mUlt" 
kát, becsületet. A tál lencse drámája a mohó testi ét
vAgyon túlmutat. oda, abonnan útnak Indul vagy POD
nan szArnYl'a kél az égő, elledö, s6várg'.is a több mq. 
ért';s, a töb\t szeretet után, Keresi az esuné.oJ'i m. 
léket. hOgy a szUI6 ne mérték !ele" és ne mErték alaH 
ossza a szeretetet. 

MI jól tudjuk, hog)' a szülőnek nem könnyü ,*d.t
lan szeretetet gyakorolni gyermekei a:6zött. p~ 
gyötrelme, bqy mel7fket szt'rcslile, napoDta mq!sm'''' 
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hicllk csökkentett rormaban és mértékben. De ~au 
és I.i.kób esete lot6, megrá:/ló ptlda arra. ho,y miként 
ne szeressen s eg)'hr,n íitmutatás. holl')' miként szeres' 
$en. ~lInden g)'crmck a swlö egész s:/lh ·él kéri fi H :a 
hfllyes. mori minden cg(:S% em~er akar lenm. 
Fél sziv nem • ölelhet, félsum 
n.ern lá that teljesen. Nem láthatja., nem 
fo,hatj/\ á t a'J; ell'és:/lct. Az il'!: cm-
berl m óltÓNág vagy II Jézus 
mekség vlS7.0nt az .. egészet .. 
követeli . I sten, ha'la. 
embert kiván. Az 
s a szeretet nélkül 
kép sem n yujtják azt a ;;-,;;~ 
bennük , ' a n a jövő reménysége. &l 

belGlÜk bontakozik ki az .. egés ... 
vUága. II . l l 

A családnak vlss~vonhatatlanul fel ke suml? n a 
a részrehajló !5zülók gyászoS s.,;erepét, ha a nagy I~rsa' 
dalml á ta lakulásban szilárdan akarja tartani a ta~' 
dalml alaIIsejt jelleget s élni annak, magasztos belg~
zolását, A család nem nevelhet Ifju .Jáköbokat, akIk 
alkalmasint sun)'I, kalmar lélekkel uzsorázzák ki tu
lajdon testvérüket vagy minden embert, dc nem ncvel
hd szcretetb/il kihulloU, gyÖkértelcn, cl-elkata,?dO'1;ó 
Szsaukat !Oem, kik adott pillanatban készek megIsme
telni testvérükkel vagy a társadalommal szemben a 
tál lencse fájó történetet, 

Aki teljes szívet ad, teljes szivet vá~.hat cserébe. ~z 
osztatlan JOlf és szeretet osztatla~. kot~~ességge l j,ar. 
EvangéUumj törvényt várunk és kovelelunk a ,csal~~
tól, amely így hanpik: oszlatlan szer~leibe,D r~szesul
jetek. epmás terhél hordozzátok s ugy töltsetek be 
Krisztus törvényét. 

Végül pedig életünkből túnjék el a lui tszinll , kétarcíl 
ember, Az, akinek a keze az l!:zsaué, de a . hangj~ a 
Jákobé, Hang és kéz, sZÍv és cselekedd enerlelmusé
ld, egyarcúságot kell, hogy m~ta.~son. Jézus m~mdot
ta. bogy nem lehet egyszerre-ket urnak szolgáim. Sze
retet és gyúlölet, rajongás és meg\'ctés eredhetnek eg:)' 
s'tÍvból de sohasem lesznek .. ket atyafi-gyermek. akik 
eg'Ymá;sal, egy S'Zivbcn nem ellenkezhet nek. .. Sőt, eg,y
mast kizárják, A vak szülöt és a vak társadalmat ket
arcusagunkkal Ideig-iiraig be tudjuk csapni, de Istent. 
lelkiismeretünket s a tőrténeimet nem. A kétarcú Já· 
kobok kibullanak az Isten roslájából, hogy megmarad
Janak a szülót tisztelő, testvért szerető, hazát , békét. 
munkát \'édő jé'zusi emberek, Ez a tal lencse dráma· 
jának kemény Intelme és fölemelő bíztatása, 

Dr. Slmen Dániel 

In memoriam: 

MOLNÁR SÁNDOR 

. , ... Mi mindig búcsúzunk" . ,. A búcsú pedig mindig 
fáj , még ha rövid időre s7.ól is, - Pedig mi most örök
re bucsú'lunk Malnar Sándortól! Dc csak a íizikai lé
nyétől , mert a szelleme most is itt van kÖ7,öttünk, 
most is sokszor Róla beszélgetünk kedves, meghitt bib· 
liakörünkbcn, • 

Oh, hány kedves estén tartott nekOnk felolvasást, 
vagy mcsélt régi, érdekes élményeiből! Hányszor csen
dUlt fel kedves humora régi megemléke1.esei sorAn! 
Oh, hényszor csalt ki könnyeket szemünkböl, mikor 
kedves m adárkái tragédiáját elbeszélte nekünk! ", 

Ez évben ls hogy vártuk, hogy a körünk szokásos 
vacsoráján O majd !elolvas nekünk! ts mcsdöbbent 
szívvel hallottuk akkor, hogy m ár igen súlyos beteg, _, 
, Bucsúzunk Tőle, a nemcssz!vü, mély vnlJásosságu, 
Igaz unitárius emberwi; bÚcsu1.unk Tőle Bibliakörünk 
nevében" , 

Mely vallásossága és szűkebb haUÍ:ja iránt érzett 
forró szeretete nem hagyta el halá los ágyán sem; s én 
azt hiszem, hogy lelke átröppent a bérceken tulra abba 
a kis talucskába, ahol a haranS szava úgy zsongott a 
fülében mindig. mint résen, hOIlY : 

... ES)' az Isten, egy a,z Isten, egy az lsten t. , ," 
.. KMárné Barabás Lenke 

2 UNITÁRIUS tLET, , 

Bástya a Cenk alatt 
Töriene imi .. 1~8,.,apillantii!l a S7_tálin.'á r' lolI·i (h ..... ~"') 

unitáriusok multjür,. 

A brassói unitár iusok mult ja egybeesik az unitárius: 
egyház ulapitásÚval. pontosabban Dúvid Ferenc sze-
mélyévcl. A város latlnnyelvü krón\\<újában a kö\'et
ke7.ő {eljc~zést találjuk : 

- 1568, Dio 10, FebruBrii JohunnC!s C!leclus rex Hun~ 
gariae Coronam urbem ingressus est. moratur usque 
14, Februarll. 12, FebruarH in tempio Hungurico in 
monastir ie Coronensi concionem habuit Franciscus 
Davidis, 

Ha tekinte tbe vess7.ük, hogy az itt időzött fejedelem 
az 6 udvari papját nem a már akkol- meglévő és igen 
nevezetes Fekete templomban hallgaUa meg, ha nem 
az istentiszteletet a szerényebb és a7.óta már régen le
bontott - a mostani római katolikus templom helyén 
á llo tt, - úgynevezett magyar templomban hallgatta meg, 
annak az oka az volt, hogya Fekeie templom evan
gélikus volt, az emlitett templom pedig unitarius kel
lett/ legyen, A szászok 1561 körül hál'om évig nem töl
tötték be fl. városi nagy papi széket, men féltek' a re
formátus clhajlástól. An-ól is van fOljegyzés, hogy köz
vetlen a lionterus utódját ujitó voltáél't kergették el. 
Egy barcasági evangélikus lelkészt {elelösségl'e vonlak 
azért. mert fiát a ,kolozsvári unitárius koUégiumba 
küldötte, rgen sok körülmény megmatp'arázza, miért 
nem ment hát a fejedelem a szás7.ok katedrálisába es 
m iért prédikált az ö akkor már tisz ta uniláriussá lett 
udvari papja it t a szerény, de unitarius templomban. 

Ha egybevet jük a fentieket azzal, hogy il fejedelem 
1567-ben tért unitárius hitre, hogy ez a brassói láto
gatásuk éppen a tordai gyú1és évében vol t , hogy Er
délyben 500 unitárius ekh!zsia lelezett, hogy törlénel
mi tényét kások bizonyítják ezeknek, kétséget kizá· 
I'ólag bizonyítottnak véljük, hogy már csak a cuius 
l'egio-<!ius religio elvén is u brassói magyarság unitá
rius volt. Ezt különben az is igazolja, hogy Honterus 
hatására ti katolikusok már előbb eltávoztak, a ma
gyal' evangélikus történelmi kl'ónika pedig 1598·OOn 
kC'.ldödik, Ugyszintén l'dolnar Júnos az itteni reformá
tus lörtenetíró is 1598-tól kezdi emlegetni a re formá· 
tusok ittJétét. Ezze! kapcsolatban még arra a furcsa 
felfedezésl'e is bukkantam, hogy a magyar evangélikus 
Gödrl és a református Molnál' történészek e kortól 
k~zdve S7.áZ esztendőn ker<!sztül egyugyanazon s7.eme
Iyeket sot'Olják fel a maguk pupjtlként. Ha tehát .a 
reformáció fOl-rongó éveiben evangélikus es l'efonna
tus egyugyanllzon S7.emcly lehetett, aklwr miért ne 
lehetett volna ugyanazon személyakál' uni tárius is, 

Ez utóbbi állítasunkat látszik Igazolni Orbán Ba
lAzsnak az állitása is, ki ezt igy írj a le az ismert Szé... 
kelyföld lelrásában: _ 

_ Brassóba n a János zsigmond alatt Celmeriilt leg~ 
ifjabb szülöttje a relormádónak, az unitárizmus is 
tér t fog lalt; ezeknek ottan virag7,ó és népes .~gyh~~ 
közsegük volt egeszen Bethlen Gábor k,OI'S:akalg, anu
dön a reformátusoknak erőszakos püspoke, Keserű 
Dajka János nem a legszelídebb módon térítette ~t a 
há romszék! traktus 62 eklé7.5iáját a reCorm,átus, h}t:e; 
az a kkol' áttér ítettek között volt a braSSÓi u~ltánus 
eklézsia ls, mely csak 1662-ben, tehá t múr A~afl korá
ban olvadt be teljesen a I'eformátus egyházkozségbe,. 

A húl'omszéki és udvarhelyi betel?pülés !oIY':á;n al
ljindÓtln felfrissült a létszámuk és ujból eklé7.5lat , al
koltek. Egy 1777-001 szá,rmazó nagy percsomó . bIZO
nyítja hogy llt a Hosszú utcfi bnn (mni 191 számu ház
ban) tartották istentiszteleteiket n vidékrő l bejáró be: 
szolgáló lelkészek vezetésével. Ez a nagy per a íennebb~ 
évben történt egyházdúlásról szól. mikor is az akkon 
kEl t6liltus vezető lelkész utasitására há rom templom
szolga fe ldöntötte a püskösdre összegyúlt nep előlt az 
úrasztalát , e lkobozta a kelyhet és II szentkirályi be
szolgáló le lkészt, Gedó István tiszteletest még te ttleg
is bántalmazta, 

Ez a nagy botrán)- nemcsak EI szebeni Guberniumot 
fog lalkozta tta, hanem a bécsi udvar is feUigyelt rá és 
mert /l II , József által kiadott lUrelmi rendelet éppen 
/lZ Uycn kilengéseknek akart gátat vetni, nem lehe
tetlen, hogy ez az itteni esemény is befolyásolta pe. 
vezetes rendelete kiadásában, Legalább is n!lgyon egy"! 



beesik 1;11. itteni per vege a nevezett rendelet megjele-
nésének idejéve J,. . 

Eme második ek.lezsiáról már továbbra IS több nyo
munk van. Igy például a kol01.5vá rl püspöki levéltár

"ban felredezett okmányok alapján tud juk, hogy az 
179B-ban is lélezett és egy Székelj Ka ta nevezetli asz
szony volt a kuratrixll. Ennek a Láuir Is tván püspök
höz szóló felterjesztéseböl tudjuk, hogy a: 

,._ Brassai . kilsin eclésia naponként szépen neveke
d ik csak a meg~zol;: ott hely oljun szük, hogy például 
ar. 'elmult kará csonkor is az úri vatsorát osztó pap 
egy heljben kellett álljon,' mert mozdulni sem tudott 
'u heljéről... • 

Kül- és belpolitikai okok miatt azut án megint else
kélyesedett az itteni egyházközség, olyannyira, hogy 
1846-ban Székely Sándor unitárius püspök jónak látta 
felvil ágosítást kérni II körl esperestöl, m l lett a sorsa 
annak a 2000 forintnak és úrasztalI szerelvény nek, ami 
innen erre-a rra e lkallódott , 

Kriza János püspök leve lébő l tudjuk, hogy 187l-ben 
nyomatékosa n figyelmeztette a háromszéki kört, te
gyen meg mindent ennek az eklézsiának az újjlÍszer
vezését·c. A kiegyezést követő időben s különösen az 
l872-ben megindult vasútépítéssel egyre több unitá
rius kezdett ismét bevá ndoroln\. M int é rdekes kezde
ményezést jegyezzük fel a háromszék i papságnak azon 
tervét, hogy egy segélyw egylet ala kításával pl'Óbálta 
1873-OOn anyagiakhoz jutta tni ezt a. gyülekezetet. Ez 
a zonban csak jóakara tú prób<ilkozás marad t. 

1884-ben Ferencz J ózsef püspök kezdte sürgetni Lőn 
Áron bölöni esperes t , hogy kezdjen valamit a brassói 
eklé7.5ia alakítással. 1885 január 25-én az E. K, T, fog
la lkozott szinUm ezzel az üggyel és adott ú tmutatást a 
köri esperesnek. ki erre kezdett is itt helyben össze
köttetést keresni. Há rom embert ta lá lt , a ki szfvvel
lélekkel fogott a munkához. Kilyéni Endre teológiai 
Végzettségű ipariskolai igazgató, Veress György iparos
mester hitfeleink és Molnar János re fol'mátus lelkész 
karolták fel az újrakezdés gondOlatá t és hármuk mun, 
kája nyomán ezelőtt hetven évvel 1885 április 6-án 
megtar tottilk a leányegyházközség a lak uló közgyűlesét. 
333 egyházlagot szám oltak ÖSS7..e s ezekböl 102 volt ke
perizeUS. Az első gondnOk lel t Veress György, jegyzö 
K ilyéni Endre. Az istentiszteleteket pedig beszolgáló 
lelkészek végezték a halpiaci reformá tus imaházban. 

Veress György gondnok célj ául tűzte ki minden év
ben 100 for ihttal gyarapítani az egyházacska vagyonát. 
Az első tíz év végén együtt is volt az a bizonyos 1000 
forint. M ikor pedig 1908-ban meghaJt, 10708 koronát 
hagyott az eklézsia pénztárá ban. Ok kelten Kilyéni 
Endrével vezették be az unitá r ius estélyek rendezését, 
ami sokat segített a z anyagi a lapgyüjtésben. 

1909-ben alakult rendes anya e klézslává a Bl'assóban 
levő gyülekezet. Nagynevű vezetői voltak dr. Vernes 
István, Ha lmágyi Gábor, K ilyéni Endre és 1915 után 
Kovács L ajos lelkész. 

Az elsö világháboru után sok m inden megváltozott. 
A főha talom változással népün k elveszítelte vezető re
tegét, a vesztett hábon1val ped ig megsemm isült m inden 
J)énzvagyon. IngatIana nem vol t még az eklézsiának. 
Megint előlröl kellett m indent kezdeni. Ek kor lepett 
porondra a_közben felnőtt és megizmosodott kis iparos 
réteg és vetett fel olyan neveket, m int Gergely Sándor, 
Kádár Sándor, Fazakas Jtizsd, Benedek Dénes. ~s 
mellettük mindenkor egy lelkes, munkára és áldozatra 
kész kebUtanácsosi gárda. Ezek lelkesedése és kitar
tása elösebb volt , mint a bekövetkezett vilá gkataszt
rófa . 

A .. férfiak mellett .helye t kértek maguknak a nők is 
és or.v. Prels"l:llcr Peterné - Kilyéni Endre leánya _ 
ve~tésével megalakították a Nőegyletet. Pár évvel 
késobb Sub6 Samuel vezetésével a"l: IfjUsági Kör ala
kult, Ez utóbbi itt szerkesztette két évig II Balázs Fe
renctől átvett Kévekötés címü e rdélyi Ifjusági folyó
Iratot. 

Kádár .. S?ndor pénztáros hatá rozott fellépésének le
hetett koszonni. hogy az eklézsia 1929-ben megszerezte 
az első Unitárius-házat a Rózsa tér 10 alatt. Ebből 
nőtt ki az a templomaIap, ami k~s6bb templommA 
fejlődhetett , 

Kovács Lajos lelkész s1.6vnl és tettel, tollal és ösz
szeköttelések által céltudatos akarással rendezte az es
télyeket. gyűjtötte a pénzeket és Itész!tte tte a temp
lomterveket, 

1934-ben végre úgy látszott hogy vaI6d.~ 
vezgetésből és a rendes ok~ányokkol .. - ',"d'" ..... t 

bet . ' . , m n en or-ma ur .... s va megszerzett helyen a K 't ·ba 
építe ni kezdették az .első unitárius templ u~a ~ 
heti munka után egy Izgága, sovinl1.mustól t~~\t 
pol·t kczdeménye1.ésére miniszteri rendelettelub::föl~~ 
te tte a f!Jnda mentumot a városi tanács. Ez a példát
lan Hkultut"botrány az akkori nem1.etközi életben élénk 
feltunés t Jteltett. A váro~ vezetőséfe kénytelen volt új 
tc mploJ?1hcly adományozas~val lehetetlen eljárását .6-> 
vá tennt. l 

Ennek a jóvá tételnek az utját egyengette dr Szele 
Béla I'eiol'mátus íőgondnok. kl ezért mint az ~gyház 
i?tev6je él a. hívek emlékezetében. Az itteni unitá
rlusok . munká já t félév!zázadra a legujabb ujrakeidés 
után Siker kOl"Onázta es 1936-ban végre felszentelhet_ 
ték a ma i modern templomukat. 1940-OOn iskolát is 
akartak é piteni, de ebbe az új világháboru és a bé
csi döntés szólottak gátlólag bele. 

Kovács La jost közben a há romszéki kör esperesének 
választotta és messzemenő céllal megindította az " Uni
tárius Jövendő" dmű folyóiratát. Am a halál , gátat 
vetett további m unkájának. 1942 október 20-án el
hunyt. Utód ja az írói és költöl tehetséggel gazdagon 
megá ldott Fekete Lajos addigi ürmösi lelkész lett ki 
a viharba n is énekelve próbálta a látható templo~on 
belül a lelkek templomát épUenl. Ám egy útközbel'l 
szerzett I'agályos betegség 1945 ápl'ilis 25-én fiatalon 
elvitte gyülekezetéböl. 

Ol követte a pa pi székben dr. Kővári Jakab Kénos-
ból jött lelkész, teológiai magántanár. aki a közelmult
ba n ünnepelte lelkészi felszentelésének 25 éves for
dulóját. 

Ime nagy vonalakban ez az egykori brassói, 1951 óta 
pedig SztálInvároSi unitárius eklézsiának a történelme. 
Városunk a boldogulásnak vélt kapuja, Ide sereglik 
a székelyföld népe és sokan mennek innen tovább bol
dogulnst keresni a föld kerekén. De a bástya a Cenk 
ala tt, egyházunknak eme szép modern, de sok vidék 
sok kicsi tem plomának emlékét magába foglaló büsz
ke a lkotása áll és amíg az eddigiekhez hasonló buzgó 
és lel kes vezetők kerülnek ennek élére, nemcsak az 
Egy lste n Dicsőségét hirdeti, hanem ezután is örökre 
a ben ne enyhületet, léleképülést keresők boldog men
he lye és a megtljulas örök biztosítéka ls lesz. 

Sza bó Sámuel 
háromszékkört unitárius feHIgyel6 gondnok. 

I DR, lUOLNAR SANDOR I 
'-""'';;''=:'':;';;;':;;''';;;';;';;'.",,,,,~UnitáriUS közösségünket 
súlyos csapás érte, Dr. Molnár Sándor, a Legfelsőbb 
Biróság ny. bírája, egyházi tanácsos aria, élete hatodik 
évtizedének küszöbén, eltávózott az élők soréból A 
népes családu küküllömenti, ádámosi parókia legfiata: 
la bb sal'jaként látta meg a na pvilégot. A tisztes paJll 
család mélységes hittől és nemes emberszeretettől át
hatott légkörében, csiráztak ki lelkében azok az iga? 
embert jellemző nemes tula jdonságok, amelyek szép 
társadalm i magaslatra emelkedet! életének alapvető 
értékeivé váltak. A hivatásául választott jogszoigAl
tatás természetében rejlő formalisztikus megkötöttsé-
gektő l korlátozott világá ban is az anyagi Igazság k6-
veteiményelt a humanizmus igényeivel Igyekezett mia-
dig megfelelő összhangba hoznI. ~ 

Meghitt baráti körben halkszavu egyéniségéböl egy 
harmonikus lélek szelid derűjének vidámító napsUtésa

tel áradt. Egyházi összejöveteleinken tartott egy-egy. -
olvasása során a gyermek és IfjUkor és az egykon er
délyi unitárius diá kélet idillikus emlékcinek ava~ 
tolla l ttirtént felelevenítése, a szülőföldje iránt szjve
ben égó örök nosztaigiának ihletett hangon való mea-
szólalta lása, egy sokszinű költői lélek eladdig iSmezet.. 
len s7.épségeit villantotta fel hallgatósága el~!rl:V:i'r 
nek utolsó szakában SOk szenvedés jutott ~ ' .. 
széül, de megpróbált lelkét, mint omladozó vá,,"':'"":';;: 
az örökzöld repkény fonta át Istenbe vetett m r-
ges hite, mely elhalkuló szive utols6 dobbanásalg, ~ 
szó életének bővizű tápláló fo rráso volt. Egén em 
és Igaz unltál'lust veszftettUnk benne. 

Temetése nagy részvét mellett folyt le a. csepellb: 
temetőben . Dr. Csiki Gábor püspöki helynök a jó J. 
és ha Iskolatárs szívből fakad6 őszinte én:é5elt SZ@a-

UNITAJUUS erBl" S 

• 



tat\3 me~ megható gyászbeszédében. - Az. .~~ház.kör~ 
Tanács nevében Bencze Mál10n lelkész, kö:wgylgazgato 
mondott közvetlen b(ICsuszavakat. 

(D' Aldott az igazak emlékezete! 

,.Hullnak, huUnak, egyre 
egykor mélységes 

,ii.,; ver visszhangot 
e gyásws sorokat: 

egyházközségünk 
a nemzedékhez 

terhelt ifjusága, 
összez.uzott ország 
korszakával fonó

élére egyházunk if-
a melyet hamis lidércfényétó! ::1 

józan, dolgos, halájához és népé~ez hu, 
őszinte " C'; hitében erős, magyar;;ágába!:l ontuda
tos táborr:! igyekezett összekovácsolm. Az o vezetése 
alatt élte ifjUságunk legtermékenyebJ:'. e.~háztárs.~da:
mi életét. A volt .. Brassai Sámuel Iljusa?) ~~esul~t. ' 
_ amely ifjuságunknak az e~~á~i ele~ J~vo lránYlta~ 
sában va ló részvételére előkésZlto l~koláJa .l~ .volt, - az 
ö elnöksége idején látott hozzá a dl~kszoci8.hs .mozgal
mak intézményes megsz&rvezéséhez ls.r Karltatlv ~un
k.assága mellett az egyesület a nemes székely erények éb
rentartásával, nagy névadója haladó hagyományalna.k 
hatékony apolásával, az 6 IE:lkes irányítása mellett f!
gyeJemremélló tevékenységet fejtett ki. Bor.bély And~.as 
később mar mInt gyakorló orvos, budapesti egyhazkoz
ségünk' presbitere és keblitanácsi állandó bizottsága: 
nak elnökeként fáradhatatlan buzgalommal vette !,I 
részét szereteIt egyházközsége ügyeinek intézéséböl.:: 
Olyan volt a szive, mint egy ál1~n~ó . lobO~ás?a~. égo 
fáklya amelynek önmagát. emészto tuzet mmdlg uJabb 
és uj~bb célok, tervek és feladatok szikrái tápl~ták. 
Ha tompafenyú , de sugalló erejű hangján megszolalt, 
érezned kellett : eszményektől annyira zsufolt a lelke, 
hogy annak gazdag áradását gyorsiramú beszéde gyak
ran partok közé szorítani is alig-a lig birta. Névadó 
6sei egykoron, - talán hajdani harcbani vetélkedéseik 
jutalmául kapott - "erős" e!önevet használták csa
ládi nevük előtt. - O valóban méltó örököse volt e 
névnek, mert egyénisége szilá rd volt, a kár a Szé
kelykő, amelynek árnyékába n derék elődeinek. böl
csője r ingott. A közeledő vég sötét árnyaival viaskodó 
súvéböl, - amelyet az emésztő kór sem tudott ter
vezgető ábrándjainak gazdagságától megrabolni, -
megrázó erejű szózntként szakadt ki unitárius testvé
reihez intézett utolsó üzenete: - szellemi végrende
lete. A példa mutató/ áldozatos, cselekvő unitárizmus 
szellemének egyik legjellegzetesebb megszemelyesítője 
szállott vele s írba. A nagy veszteség felett érzett őszin
te fá jdalom igaz könnyeit hullattuk a tavasz virágaitól 
boritott koporsójara . - Meghajszolt szive immár örök
re e lpihenten nyugszik ama mindeneket gyógyító Meny
nyei orvos alyai ölében , akinek egyik legragaszkodóbb 
gyermeke volt. (n.) 

Dr. Borbély Andrást a gyászolók széles 'tábora kí
sérte utolsó útjára. Pethő Ish'án egyházköri főjegyző 
és R. Filep Imre lelké3z szivekbe markoló beszédben 
méltatták kiváló egyénisége t . Hőgyes Endre u. templo
munk május i evangéllzáciÓja során dr. Tompa Kálman 
föorvos, R. Filep Imre és Pelhő Ish·án mély gondola
tokban gazdag s1.avakkal áldoztak eltávozott a tyánkfia, 
szivü nkben örökké élő emlékezetének. 

P ÁL1'AzAT 

Or. Csiki G 'bor 

Or. Gyulay ZoU'n . KnSllulh-dijos nkndé mlkus. mílcgyclcmi 
taná r. a na~ynevQ UZ!kU8 június IG-én tarto tt:. tudományos 
kÖtÖk által '~ ndkivtlll cUsmeNlstICl fOglldott re ndes tagságI 
smkfoa1alóJtlt n lltai}'pr Tudom4nyos Akad(l mla dI9ztenn(lbl'n. 

4 UNlT ARIUS HET 

it I R E K· 
Béke Világta lá lkozó! tartanak Helsinkiben. A világ" 

közveleménye n agy vúrakozassal tekint a találkozó 
elé, amelyen több mint nyolcvan ország, - közöttük 
Magyarország - képviselői vesznek részI. 

~szakamerika i egyházak, - közöttük az unitárius 
egyház, - vezető személyiségei nyilt levelet intéztek 
- az .. Esprit et Vie" c. párizsi vallásos lap tudósítása 
szerint, - Eisenhower elnökhöz, hogy alHtsa meg az 
amerikai külpolitiká t a világháború felé vezető úton, 
.. Lelklismeretilnk ké nyszerit bennünket - mondja töb
bek között II nyilt levél, - hogy szembe szall junk az 
agresszív totális há ború polItikájával ... 

Maurice Goguel, a párizsi teológiai fak ultás és a 
College du france professzora, az u jszövetség tudomá
nyánal, legkiválóbb franci a művelöje meghal t. 

Er ich i\leyer Frankfurt a.m Main-i lelkész, a .. Deul
sches Bund fUr freles Christentum" c. Szövetség ala
pítója és e Szövetség lapjának első szerkesztője elhunyt. 

Lelkészi kon fe ren ciá t tartottak magyarországi lelkész 
aCiai május 3-8 napjain buda pesti egyházközségünk 
magyarkuti nyaral6 telepén. A konferencia munkarend~ 
je lelkészeinknek a béke s7..olgálatá ban kifejtett levÉ!
kenységet, továbbá liturgiánk, valamint gyülekezeti 
életünk idöszerú kérdése it ölelte fel. - A béke kér
désének fontossága dr. Csiki Gábor püspöki helynök 
bevezetö szavaiba n bonta kozott ki mindenekelőtt , majd 
a lelkészek sorra besuimoltak a működési helyükön a 
béke szolgálatában kifejtett m unkásságukról. A továb
biak sorá n : Györti Istva n .. i stent iszteletünk rendje .. 
címen, Bencze Márton .. Keresztelési szertartásunk 
rendje"', Szolga Ferenc "Esketési szertartásunk 
rendje«, Pethő Is tván .. Temetési szertartásu nk rendje..-, 
R . F ilep Imre pedig ··Urvacsora i szertartásunk rendje .. 
címen tartoH előadást , - majd az előadások megvita 
tilsara került sor . 

ÖZV_ Lovodics I mréné. Demeter Lidia példát mutató 
áldozatkészségéről ismert aliát tisztele tbeli presbiterre 
választotta a budapes ti egyháZközség. 

Pirnáth Antal aspiráns .. Kolozsvá r Dá vid Ferenc év
tizedeiben" címG tanulmányát olvasta fel az Eötvös 
Lóránt Tud. Egyetem nyelv- és irodalomtudományi 
karán a felszabadulási évforduló alka lmából rendezett 
tudományos ülésszakon. 

Az Alla mi Egyházügyi lliva ta l nagylelkű anyagi se
gítségével uj já fes tettek Högyes Endre utca i templo
munk belsejét. 

ERDÉLYI POSTA 
Zsinati F iilan ' c50t ta rlaMk ellSr e lálha\61llg az ősz !Olrs.a-

m ' n K oloroSvArol1. .\ ""őlan'cs egyeUen tárgya az 19-16. u n 
végzett le lk(lizek felszentel(lsc. 1946 6U1 34 IfjU nyeft 'ei~:sn 
kineve zést. E tek közill ~ \'I1 Agl pá lyá n helyezkedeIt el. re-
1'lhat6lag !o Ifjú lelkész fels~ntclé~re kertll SOf. éllye~~agy 
s mmra nem Igen ,'an példa lelk(lsz nevelésOnk tört nCI n. 

Or . E:rdlS J Anol teOlÓgiai tanár j avasLaltal fordu lt a !!.~~;.; 
nlal u nitá rius EgyMz Ké pvlselöt:t. n 'csahoz ' lIandó e .. ~ 
műemlék és éplt6 blwlWg nerve7.ése Iránt . 

Uj Im' dsligoskllnyv kllldádl veuék tervbe rom'nla l a fi ai. 
Tur Gha komjátszegi le lkész pflp re lesége szil ,I. ~~ 

Gizella t8nl16n6 _ ak i ne m réil vesz tette e l lányát r . 
,' akabn(:l. T a af' GIzikét. - me8haU. Gyulay 8ila afla i:r.1gy-
ajtan e lhunyt. A jeles Gyulay család keuős gyászában me 
r(l~zvéttel OS7.tozunk. ~ 

Nyu.ealomb" , 'onuJt Slgmond JÓZlId s~ékelyudvarhe l yl 
ZSigmond JÓUd ka dácsi le lk<:II7,. A szlIkelyudvarhelyi le lkj!,
szl fH lásra swz Déne. gagyi lelk<:sz t vtl lasU ották m eg. 

PAlybalOI hirdettek IIz u~sed<:sben le,'ő k OloZ$v'rI lelkész.! 
álUisra. 

U N I TAR IU S e L B T 

Laptulajdono.s II Magyarors:ági Uril<'irlus Egyhá:kÖr. 
Felelős s:zerk.es:t6 és kiadó: Or. Csiki Gábor. 

ev! clőfl:etésl dlJII : 6 forint. 
Budapest, IX., H6gyes Endre-utca 3. 

Tá\!b.: 183-186. 
Hud~l "yolmdo ( If ) 5~ ,~ ~r. _ F. " .: 1.llrell ~1. 
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