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Válaszúton. 

ALAPITOTT A: JÓZAN MIKLÓ! 

ALAP/GE: " E l hagyván ped ig M i.siá t, menének Troás ta r tamd_ 
Hyáoo. B s éjsM.ka vala m.i lá t ás j elenék m eg Pálflak: Egy .II1a<:edóll iabeli 
,tr/iJ, áUa meg (j elötte /! néki kö-llyörögooll ezt mondja vala: J e T e ci I
C/d Mace d ó niá ba, és l é g y se gít ségü l n e k Ütl k" . 

Ap. Csel. XVI . 8- 9. 

Is telmek Hivei! KedveS Ha llgatóim! - A r égiek azt mondogatták, hogy a mi sorsunk megvIln 
il'va a csillagokban. Eh hez kéllcst, kivált nagyobb d llallmzá$ idején, tanácsot szoktak kénli a t udó
o.;o l.:l.ól" ak ik be "olta k u\'utnl a ragyog ó égbolt t it kaiba. Madách "Ember Tragédiá.jában" ér inti ezt 
II Kepler-fé le jelenet; ám a t udós IImga. sajá t maga előtt resteli, hogy mélységes tudását ilyen felszi
IICS dolgolu-a I.ell IJazarolni:~. 

Bá rmin t legyen is. a hivő lélek néha külső jelekben is is te ni ujjmutaMst lát s meg vall róla. 
győződve, hogy neki lIem kell solmt tnllácskoznia testtel és \'érrel, ha nem engedelmeskednie kell a. 
Jlh"{tSllak, a mely számára az élet vú laszú t já n új munkakör t jelöl ki. 

Ez tÖrté ll.iJ, Pá l apos tollal is a. felo lvasott szent igékben, antikor második térítő útjába n maga. 
mellé " eszi Timotheust, akinek a. neve is istc nfélöt jelen t". Érdekes megfig~'e l niink, mint haladna k 
mindig ten-szerűen Kisázsia egyile ta rtományából a másikba,. Egyik város ból rt másikba . S még ér· 
dekesebb, hogy egy·egy helyen maga. az iste ni lé lek utasítja. öket., hogy oda ne menje nek; de mi· 
hellrt a hajda ni Trója Icözelébe érnek, " lá tás" _ "álomlátás" a lakjában veszi a. IJarftncsot, hogy 
Is t.ennel. igéjét m os t már a. görög réls zigeten is h irdesse s ezáltal az ~'Wangélitlm önrendetcs üzene- _ 
tét azokl,al is I,özölje, akik Ulmai. befogadására s :.r;ívök szerint elő vanna k készülve. A macedónia i 
férfiú szcmtilyébell E urópa lelke szóla l meg, kér ve és vúr va segHséget, am elye t a z apostol meg nem 
l'a,",'"l\dhal. A tenger nem akadílly; a. hiNOlságot legyőzi a szolgli latlcé$zség. A bizonyta la n jövő nem 
;tg'j,,"at, mert meg va n és segítőtársa i is meg vftllna.]c győződve, hogy "az Úr hívja. őkeL", hogy 
::.zokna l. is prédik:'i.l níU, az e nUlgéliumot. ... 

['Ia ton és Aristoteles minden bölcsesége nem , 'olt elég arra, hogy az ókor . nemzedékét meg
nyugtassa a lét és nem lét nagy IJroblémái felöl. Az a ))ostolua l, mélységes a la7.attól áthatott benső 
megl,"yűzödésére yoH szükség, hogy öl,et a lelki é le t titokzatos útjain Krisztu~ á lta l Istenhez vezé· 
fe lje s a keresztség kiilsö j elével is elkötelczze a testvériség jegyében II feleb:míJi szeretet önzetlen 
gyakorlásá ra. 

Igy keletkeztek egymás után azok II gyülekezetei., amelyeknek rendtartása és mindennapi 
i: let e megvan örökítve az Apostololl: Cseleketeiben és azol. ba ll az öl·ökbecsü levelekben, amelyek az 
Újszövetségben egybo va nnak gyiijtve. A Korint husialoull, ugya ncsal. meg,'a n minden olmk a r ra" hogy 
diesel,edjenel, vele, mintán hozzájuk intézt e II szeretetne)' ÖrŐI.becsű .hymnuszát, amely egyben pro
féeia és bi!-" allás, t örVen)' és mah"Yarázat , (>8 a ti t kok t it kának o lya n megfejtese, a mely előtt a 
lej,,'1lagyobb t udós is a lúzattal ha jlik meg. 

Ezt t esszül, mindann ~'ia ll II modern gyülekezetekben is, mert belatjuk, hogya hit és a cse.l ek~ 
det, a remén y és a bizalom, ti. sze retet és az a ld07.at az is teni Gondviselés oltalma a latt nundig 
egl'ijtt jár nal •. kiegészítik eID'mást s tiJmogatna k minket II kölcsönös megértésbt'JII , a melyre ~ris.ztu~ 
eJ;n'házúnak sohase volt nagyobb szüksége, ntint éppen ma. K orunk problémá i. Il szociális kerdesek 
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kopogtatnak ajtóinkoD s mi otka zá .. kÓZhatunk el 
azoknak taglahisa elói, belátva, hon' azoknak gya
korlati in'lnyban leendö Je\'ezeH"o az egyedül he
lyes megoldás, amely fent és lent megoyugv~t 
kelt s eJoszlatja a még oly tutzó aggodalmakat tS, 

a ntikkel i~ott még mindig tahíJkozwLk. A látomás
ban szereplő ember, II saját test"érüuk, az élő lel
kiismeretnek szózatos ){épviselűje, megszólal az élet 
\,álasZút jáll a sajat kebelünJ.ben ~ nógat, könyö
rög, ker, követel, parancso): "J e r Íl t ro i h l) z
zUJl k és légy segítségül nekünk!" 
És nu hiába SUlbadkozunk, hiába mondanók üres 
mentegetödzés gyanánt,. hogy Jle lll é rünk rá; éPi 
J)tln most egyéb gondokkal , 'agyunk e lfoglalva; a 
csont.jainkba rekesztett tűz nem euged JlihelUU, vál
lalnunk kell 3 sorsot lsten k eztíböl miotegy, ha 
ezen fordul meg egy nagy család jóléte, egy közös
ség janL és előmente és az á ldott békesség meg
dicsőülése a múlt emlékei, IL jelen I. üzdelmei és a 
bizonyt-n lan jövő igéretei között, 

Ami a múltat ilIet:i, azzal elUlek a tisztes 
g)'ü1ekezetllek tagjai több(,'-kevésbb" tisztii.ball van
nak, hiSV'1I lIégyszázé\'es történetünknek valamivel 
több, mint egyti.zedrészét töltöttük el együtt - l s
ten kegyelméből - csöndes munká lkodásban, napi 
r obotbrul és eszményi emelkedettségben, bűneink 
súlya ntiatt lelki töredelemben, - a meneJ..""Ülés 
gyötrelmei között tesh'éri összeta rtásban, a hazát
lanság keserü kenyerét könnyek I{özött - de nlin
dig együtt - fogyaszh'a, hittel im:idkozva , becsü
lettel szolgá h 'a, hogy testiel{ben és le lkieh:ben egy
aránt segítségére lehessünk egyik ft másnak, még 
lledig személyválogatás nélkül. Nyitott könyv gya~ 
nímt á ll mindnyájunk előtt a tanulság, hogy az élet 
válaszutjún megállm, to\'lÍbbra is apostoli lélekkel 
csak azt az irányt kövessem további életpá lylÍmoQ 
is, amelyet eddig követtem, Kérem a jó Istent, hogy 
ha ? templom helyett 77 templomom leend, min
denikben egyformán buzgón tudjak imádkozni, hogy 
visszaimádkozbassam ftwka.t is, amik még odaát 
maradtak Imáimban eddig sem csalatkoztam, házi 
oltaromat IL hazafiság meb~zentelt \'jn'igaival éve
ken át ,lIem hiába diszítettem, Az Úr mindezideig 
nlegsegttett. lUeghozta Rákóczi Jjhertását, meg a 
Kátjlá,toknt, meg kincses Kolozsvárt, s meg a sza~ 
b~k:H magyar ke nyeret . amely legszebb él.essége 
az, U~~z~I,ának. Ezért imádkozni, ezért dolgozni, 
ezert tűrru es szem'edni, s tílYol harcmezökön orosz
lán, bá.~rsággal viaskodni: szent kötelesség, S Iti 
a~t Igyekszik az önként , ' i llalt SZ~lIt köteles
segnek el,eget tenni, p.hhoz mérten várhatja Ist-en 
u~n az aldást jó tetteiért a jutalmat, szívében a 
törhetetlen bizodalmat az emberiség szebb és jobb 
jövője iránt. ' 

~1i csak egy parnnyi S7Jget vagywm a népek 
tengereb~n; de azért békében és háborúban egy_ 
ar~nt szamot teszünk, kivált, mióta a Trianoni le.
s~Jtott&igbó~ ismét magunkhoz ién'e, azokká lehet
tünk, amikke az örökkévaló Ist.en változhatatlan 
kegyelme teremtett belInUnket" _ az ezeréves ma
gyar Hau polgárait, Ezt a. gond,'iselésszerü sze-
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repet - Kelet és Nyugat határWl - nekünk to
\'ábbra is vÍtllalmmk ke~., me rt. Isten ke-Uből vet... 
tük azt s amig Szent István koronája ég és föld 
felett legdrágább kincsünk mar-ad, más sorsot nelD 
is vállalhatunk, mint amit az Örök Magyar jelent. 

iUi csak parányi CSOI)()rl \'agyunk. az egyete_ 
mes keresztény anyaszentegyhüz kötelékében 

• 
amelyhC',t; minden kicsinységü nk mellett is szi\'\'el_ 
lélekkel rag-.... szkodwlk. S bár az általános ember_ 
barú.ti szeret.etnek is hivei vagyunk, azért lIem fe
ledkezhetünk meg sohasem a " mi hitünknek eselé
deiről" , a.lüknel( a gondját a7. Úr kiváltképpen 
reánk bízta, Jól tudja mindenki, hogy Erdély ál
talunk, II mi történelmünk folyamán lett a vallás
szabadság e lassieus földje, s bár a martiromság 
á ldozatos sorsát már e lső PÜs l,ökünk el nem ke.
rülheté, ez örök dicsősége marad Őneki és az uni,· 
tárius egyházuak is; s talán nincs messze az idő 
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amil<or az uwl<or Őróla is m egemlékeúk s \'ab,), 
mü\'e it adja ki magyar fordításban, vagy II híres 
lw rek kőre ércszobrot állít., hogy újból beszámol
hasson Kol07.1$vár né pének szent. missziójá ról, nag;}' 
I.üldetéséről. E mlél{e e lőtt., mint méltatlan utódja , 
l<eg)'e leUel á llok meg e l)ilIa natban E, s kérlek Ti
teket , kedves Tesh'é reim , h ogy a tomt'iinő idővel 

csak almál inká bb ragaszkodjatok a hit~ és lelkiis
m ereti szabadság llalhabtla ll cszmejéhez s annak 
cliadaláé rt legyetek I.észen ntinde n á ldozatra, 

Legyetel{ hithű mtitár iusok és jó hazafiak! 
S mutassátok m eg, hogy Ti nemcsak a születés 
jogán \ 'agytok tagjai Wlitárius egyházunklIai. , ha,. 
nem ben.ne lelkileg ujjászülettetek s ehhez képest 
kívántok teljesíhli minden szent tart.ozást, amely
lyel Istennek, a közös mennyei édes .4. tyának, az 
O földi gyermekeinek, ÖIUllugatoknak és egyik a 
másiknak tartoztok. E bben a szellemben óh:ljtol. 
magam is közremWlk!Í.lni az e lőttem megnyilt szé
lesebb munkamezőn, l1em tetszeleg\'e a magas köz
jogi méltóságbun, hanem szí\'esen "áHa lva a pap-, 
mester- és harangozó szerepét is, De l egfőként, mint 
egyszerű hi\'ö óhajtok betérIli az ős i a l{olba. levet>
I.özv., nlÍndell külső díszt és világi )lOml)á t" hogy 
magam lehesseil: az én l\Iesterelllmel, a\litől imád
kozni tanultam s aki velem eg,' iitt Illost is imád
l<ozik, hogy , ·állalt ig-.i ja az én számomra is gyö
nyörűséges és az én terhem is I<ölmyű legyen, 

l\IindC'l azt jelenti, hogyha nálwlk is szokás 
volna il yen allmlommal jelszót \'álaszfani, én is 
csnk azt \'álaszthatmiDl, a mit más \·ezérszellemek 
min magulu:vá tettek t. i. Pax _ Béke", Béke! 
de nem nUllden áron; mert meggyőződésem szerint 
a. Békéér t is ha reohu kell , Vagy hat mit is jelent 
l.örÜlöttülll. ez a végtelenbe nyúló Imre és háború ? 
Nemde ebből a véres vajU(li'tsból ulmr megszületni 
870 az e UrÓI)a i béke, amelynek a lal.jlli az elkövet
kezendö évtizedekben is meg Ile r endüljenek; mert 
az megint csak egy ujabb világégést jelentene, A 
most születő békének állundóllak kell lennie, hogy 
idöközben minden orszúg Idheverhesse a nagy erő~ 
Ilróbát s a kataklizma borzalmaiból magához tér\'e. 
összes lInyagl, szellem-erkölcsi és kultúrlílis javait 



II nugy Egész boldogíttÍsárl~ és t.ehermentesítesérc 
fOrllí/hassa. 

Nekünk a uagy hii.borílban is kulturmUllkát 
licll v6gezniilll •. Az islwhíkat nUlholllUI' meg kell 
u;rHllu nl(, II rc:ml. bi7,ott magya r ifjílságot szerető
(éll ö gOllddnl kell ápolnunk, hogy testi-lelki gya ra,.. 
Jlodllsukkal ar.1 n;ybllll álljon az fl. szaktudás is, 
:ulle l ~' r o a \fu ló é letben clenged het.oUen szükségük 
leentI . lmlll-a~ifjukat kell k ibQcsáhllllml{ évről-é\'To 
lIZ islwla padjaiból, olya uo kat, uliil, az é let iSlwlá, 
jában is heválnak s dicsőséget hozna l, az Alom 
lUah:lrre, aJlOlluan kikeriiltek. 

lUindchhez pedig Wrelemre, kilartásra, :i ldo~ 

z!l thozalalra S föként egyetértésre és kölcsönös 
bizalomm vall szü kség, úgy unitúrius egyházunk, 
mint édes magya r Hazánk é le tében. 

Éli meghallottam :~ hÍ\'ó szót: ,.Jere át. nti
hOZZ{lnk. I'facedóniába, léS'l' segitségii i nekünk !" 
Mcghallott~lm és át is meg;yek; mert a maros\r{tsár
Ileb,j 7h.;;i nati főta nács megtiszte lö bizalma elő l ld
tér II cm nem lehetett. :es lIem is lehet'. 

Kolozsvúri temlllolllnnl'bau - ha Is ten is ve
lem Icsz - f. hó 20-án, Szent Ist'vlm nftllját meg
tiszteJö országos nemzeti ü1Ulellen fogok H iveink 
előtt előszö r llrédikilllli. mint meg\'ltIftsztott piis· 
{lÖk. Ott is a ma ihoz hasonló szellemben k h 'ánok 
mCb"u yilatkozni. mint aki igazán segítségér e. óhaj
lok leuni sok , 'ihart látott egyházunknak. Nálam 

Gelei 
" I-lova méssz ,Mózs i lU - kérdC'zle egyS7.er 

ai'. egyik ~zékely a másiktól, i.lki sebesen aprí
tott felfelé a?, (Iton. " Honnan tudod, hogy me
~rek, hátha jövök" - volt az elmés felelet. 
Gelei Józ!'ef főgondnokunkról tudjuk, hogy 
honnnn jött, azt is, hogy hova megy. Egy ár
kORi székely házból jött li úthan V,ln, sőt már 
Illeg is érkezett [lr,oknak a kivIlló székely em
bereknek a. történelmi esarnoká.ba, akik faj
tánk értékei, büszkeségei. Az öröl, ség, amit 
ma).!ával hozott az isten<lClta lehetsége mellett, 
csak ElZ, amit az egyszerű székely hái'.ak fi:'lik
nak adhatnIa k: szorgalom '.és becsület. Szé
~~' !.Y ~mbernek általában nemigen <lclatik más 
orok:-: e~. Dc nem is kell, me rt ez elég, ez min
dC'n. Szorgalom és becsiilet, Im az l sten még 
1C'lwlséget is adott hozzá - mínl uho«y :1zt 
Uelei Józsefnek bő mértékke l adá - el.5gsége
~ek ahh oy., hogy az embe .. t UY. élet muO'us latai 
felé vi~yék. '" 

OelC"i Józse.[ úgy emelkedik m~ élet magas
Inini 1'(,16, hogy tanitiis ával és példrtjával egy 
ní'mz,plnek mutatja meg az inínyl hogy merre 
hal;~d:ion. Háromszék vármeg'ye ~zülöÚje, azó 
a ~' al'!ll('gyéé, amely anlnylug II legtöbb emó
P;~I IlII'íí tudóst adta lL n('m ;r,ctnek. Volt idö, 
'.rI ~kol' a i\:(agyal' rJ'uclomlinyofl Akadémia tng
.1;)~n;.lk fele sz,ékely, egyharmada. pediO' három
~m . .'k L ~zál'mazús (, ~ volt. 'l'udomán yos '=inunkús-
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a köz - minden; az egyéni e rdek teljesen h:i.tti rbe 
szoríll. Ib lIem igy volna. talán nem is \'a Ua lko_ 
zom :\ nagy fe l.adat-ra, amelyet lsten á ldott sege
delmövel s a Ilwck osztatlan biznlmÍl.lól körülve"e 
6hajtok rcndröl-rendre megval6síta lli . Csodat ne vár
jon se~ki!. mert ~n is (.'Salt gyarló ember \ 'agyok. 
De allu tolem telJk, - azt s7.Ívesen hO:l.Om áldoza_ 
tul I I közös oltárra. s teszem C't.t abban II SUllt 
reménylJeu, hogy kicsinyek és nagyok. ItöZtÍ IIO.sztály_ 
beli hiveinl{ és ösi székely nélIliIIk. minden szegény_ 
ségü nk mellett is. kild szívesen meghozza a maga 
á ld07.ntat., mert a segítség c!"iuk úgy ér valamit. ha 
nem kényszerüségből, lIem is magamutogatásból. 
hanem az ügy é rdekében önként adjuk, nlillt a 
bibliai özvegyasszony a magn 2 filltÍr~t. Jézus di
cséretére csak az ilyen á ldozat tarthat számot. i\lar 
pedig nc m lehet közömbös, hogy mit sz61 maga a 
l\lesl.er. 

A I'fester maga magát 'adta, önként a d" a 
oda á ldozatu l az egész világért. Kövessük I)éldáját. 
Imádlwzzuk imadsilgáL Uirdessiilt igéit. U t ánozzul.l. 
csele itedeteit. Terjtsük meg az (j asztalát szegény
nck.gazt!agnak S e fö ldi vilúgnak bujdosóit fogad
jul< be hajlékunkba, szívünk közepébe ... S az IS
ten megsegit. _ . 

Amen. 
(Augusztu s 3-lÍn nídió,; i.'\lelltisztelcten mon

dottu c l JÓZ<IIl Miklós püspök.) 
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József· 
siigút nC"mc::::\k cl. MagY<l1' Tudományos Aka
démia. juhllmazta, II kül földet is JTIeglepte 
vele s nove vi lágviszonylatban is I1Z elsők kö
zött va n fe ljegyezve. 

Gelei JÓr..scf tudós ember. 'fudomi.'í.nyos 
kutnühminak eredményét, Illl élkiil, hogya tu
domiin y öncéh'i ságiinak a törvénye ellen véle
Il e, nemzeti célok szolgál<ltábn. .mítj:1. Példa rá 
lcgújabb míívc is: " MelTo Imllld,iunkT" Szo
ciológusoknnk, közg1.1Zdászoknak, paedagogu
sol\lwk é!j politikusoknak egyanlut ajc'inlhat
juk 11.11SznOs kézikön yv iii GyormckOl'omban 
Szée1ykol'űs;dü ron volt egy ember, aki állan
d&ln <1zz:11 dicsekedett, hogy llltta és hallotta . 
egy~ zer Kossuth L ajost. Ez volt ,lZ Ő élet,e 
legnngyobb élménye. Gclei JózseJ tanítvún yl.ll
nnk bizony"ha a7, lesz majd életük egyi k mlgy 
áldá~;a, hogy aZ egyetemen öt hallgathatták s 
<lZ Ő iriinyítása mellett lC"kinthettck bele az 
élettan reJt.ett v iklgáb,L -Sn csak egy nehány 
n6pszcrií előu(hisát hllllhattmn, - de solwsem 
fogom elfelejten i. . . 

G('lei Józ,Se f hívő emver. Lelkének alnp
vonfi sa It jobb jövőt lát6 optimilt.nlUs, melyet 
It ludolll,ínyo:i IJ1C'ggyőződés nwll C'{f erős .vld~ 
lá!'og hit támaszt ,Jlá. LclkiviliÍga klllsszlk~s 
példalllTa, hogya hit és <l ludii f'i llem_(!ll~I~lp~ 
basok hanem kölcsönösC'1l cO'y lmís t Illpl:11.l<lk 
és er6s ítik. Budapes len egys~cJ' a Dií vid F'e-

U. É. xx. 8. 
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l'('nc EgyletbC'1l llZ Úr asztala mellől beszélt IlZ 
élett/ln rejtett. tö rvényéről úgy, hogy hatÍls a 
:llntt Istenbe vetett bitiink nyert esodál;l.tos 
~legel,ösítést. ~gy másik előad~:s~vlll a hód~ 
mezövásárhelYl templomban az orokéletbe ve
tett hitünket erősítette meg, 

Gelei Józse f székely ember. Alig ismerek 
embert, akiben a székely jellem ősi szép vonii,.. 
sai olyan harmonikusan érvényesiilnének, 
mint benne. A köznéppel vató lelk i k'lpcsola
ta magasra emelkedeUségében"sc sz~ k.~d~ mClJ' 
Büszke rá, hogy kérgestenyel'u, IHlrl snyas sze
koly ember gyermeke. S a S7.ékely humor, mct y 
egy odalett tiindérvif.-'ig emlékeit idézget i, szá
mára nemcsak szórakozlÍ s, hanem áldott élet
bölcsesség. Szegeden is II kolozsvÍl ri .eg:yotclll 
professzora mal'lldt. S mórgcspusztUl kI s tn
nyáján, ha a ~api munkában elfál:lldt, nyári 
estéken azt a CSillagot kereste, ,a melYik Kolozs
"ár felett ragyogott. J..Iegdel'üsebb napjain is 
ott volt lelkén egy felhő, 11 rodostói bánat. Az 
ország el ső egyeteme hívta katedrájára . i\{eg
köszönte s mindenki nagyelcsodálkozására 
nem fogadta el. Kolozsvári tradiciókat ápol
gatya tovább, Szegeden nkm·ta bevá.rni a hnza
térés nagy napját, mclybcn egy proféta hité
vel hitt rendületlenül. 

Gelei József szerény ember. Példájából 
látjuk az igazságot, hogy az egyszerűség a leg-

szebb és a legmagasabb életforma szerénys6_ 
9'ével jál', I~o~y S?h~l, S~IIO~ se ~~kurj~l magát 
eszrevétetm es megls mmdlg, mmdemitt észre
veszik, mert mindig, mindenütt sziikség van 
reá. J ellemrajzát az unitárius erkölcstan kézi. 
könyvébe ábrÍ\zolóképnek lehetne betenni a.h
hoz a fejezetliez, moly egyszerűségről, faj s:.\e
retetl'ől és becs ületTől szól. Az unitárizmus az 
ő esetében nemcsak veleszületettség, egy adott
ság csupán, hanem lelki. minöség, életstilus. 

Gelei József professzor a szó igazi értel
mében, A professor szó a profiteor igéből s:.\ár
ma.zik és ez kettöt jelent: megvallást és nye
reséget. Gelei József az egyetemi katedrán, az 
Akadémia termében, az egyháztunácsban és a 
baráti beszélgetések során is, akár beszél, ukár 
cikket vagy könyvet ír, életeszményeit vallja 
meg és ez áldás a magyal' hazának, az egyház
nak ·és az egész emberiségnek. 

Gclei professzor tud6s ember, hívő ember, 
szélGe~y ember, szerény ember -- egész ember. 
A fögondnoki székben méltó utódja ő is a'{.ok
nak, ~Ikiknek nevéhez az anyaezentegyház feJ
virágzása fűződik. 

Akik nem ismerik őt még clég~é, igyekez
zenek megismerui . Minéi jobban megi"mnrj ük, 
annál jobban me~zerctJtik s minél jobban sze
retjük, annál jobban iSlDcl'j~h. 

])r. Csiki Gahor. 

Emlékezés Brassai Sámuelről. 
A "Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsagi Egyesül et" 
jubileumi serlegvacsorlij án elmondta dr. Veress 
Pál, egyet. c. ny. rk. tanú r, az Egyesület ta mi r-

elnüke. 
A jubileumi ünllepsógnck ezt.n befejező rc

szét az egyesület uévadója. Brassai Sámuel em
lékének akarjuk szentelni. Sokan csodálkoznak. 
hogy egy ifjúsági egyesület hogyan vá.laszthatta 
II oímóbo Brassai Sámuelnek a nevét, azót a Bras
sajét. akit még nagyapáink is csak az öreg Bras
sai bácsinak emlegettek s aki majdnem félsz tlza
do~. üt volt öreg ember és lelkünkben ugy él, mint 
az.orcgség rnegszemélycsítője, mint az öreg tudós 
mmtnképe, Do hu talluJmúnyozzuk Brassai Sá. 
muelnek küzdelmes életét, ifjúi lelkesedéssel és 
?rő\'el fol.Yiatott harcait, ezt könnyen meg tud
Juk értem. Ha \'égjgfutunk ennek a csodálatos, 
sokoldalú képeSSégekkel megáldott embornek 
életpúlyi.;jáll, egy másik r ej tély t\lnik ll. szemünk. 
he. Mi is volt "alójában ez a Brassai Sámuclt 
1:6. köz.gmo:dáSz. nyelvész. botanikus, matema-
1Lk~lS, eS.lllagú.r;z. filozófus vugy pedogógus. vogy 
tulun Il li ndnz együttvévc, szóvol polihisztor'! VI\
lóhull az utókol' őt ezzel II címmel illette: nz utol
só magyar polihisztor. De II polihi sztor megjelö
lá .. ellen ő muga mindig liltnk07.0tt. Tulún tala
I~bb rá a mási,k megjelölés, hogy ő volt II magYllr
sag nagy t~lI11tómeslere: TlrlLceeptol' H ungariae. 

U. E, x x. 8. 

TanulmÍlnyozom élettörténetét. forgalom az íní
sait és ahogy obből kialakul előttem Brassainak 
a képe. megtaliIlom a választ arra a. kérdésre. 
hogy mi is volt valójában az öreg Brassai bácsi. 
Magyar , 'olt 6,'1 un itárius. A magya r sors tetto 
azzá. ami letl 

A Székelykő alól, Torockóról került a mult 
század elejének forrongó életébe. Ereiben szekely 
őseinek a vérét hozta mugÍlval, .sz ívében a ma
gyarság szeretetét. agyÍlbnJl óriási képességeket 
és idegei ben II lankadatlan akaratot·, hog)' népé· 
nek segítsen. A közéletben VIII ó fellépésének ide· 
jében óppen úgy forrongott fi vilúg. mint tallm 
inH. Akkor is egy új világ volt kiulukulóbull. 
Brassai belátta, hogy a magyarság csak úgy tud 
elhelyezkedni ebben az új \'i lligban és csak nkkor 
nem marad 10 II népek versenyébell, hn megfo·' 
lel ö tudÍlssal rcndelke-t.ik. Er; Bl'assa; tUllult, hogy 
taníthassoll, megszerwtt milldell ismeretet, hog~' 
a magYllrsÍlgnnk tová bbad ha sslI. J.fiiködését ~lZzll l 
kezdte. hogy népművelő. folyóiratot Ildott k~. ,Il 

.. VU<SÍlrnapi UjSt\g"-ot. Irt ebben [\ fö~d O l' S~.lIg~Ll 
ról és nópC:iröl. a esillagokl'ól 8zűló nCPij1.CI'U Cik· 

keken kí"ül hSl!lZIlOS Illn{lCsokHt pl. II jllht(-II~'ész
tésről, 11 gyiimölcsterm(llésrő!. s1.ö"ct festésröl, 
g~'ormekllevelésrÖI. Nagl'OIl fontoslIlIk tartotta az 
idegen Ilyelvek iSllleretét, írt német és frllllcin. 
lIyel\'tu ll t, o lI yolvek kÖlllly(i éh;ujálítilsÍl l'u, Hogy 



Széchenyi elv('it mi o(Jenk i mcgérthcF!s(!. a sziik
seges közgazdllsiigi ismeretek ellcrjoF!ztóscre mog
íl·ta !lZ eli:lő IJlllgyurnyelvíi közguzdllSági hm
könyvel. II BUll kis llleretct. 'l'ud tu. hogy az é l ot 
IUllit6mestero II történelem. Do nz ukkori tört&
Ilclmntlluítús 11 0111 feleJt Illcg ennck II céln ak. mert 
csuk uz évszámok és esoUlóll yek egyszerü folsoro
lIísftlwll á llott Ezért írásai ban kifog,isoltu ezt II 

módszert és m int II ko lozsvári unitári us kolle· 
gium törtéll elemln uá ra l>éldút mutatott a belyes 
lnoHásru. A míi szllki ismcrclcknek is ub ba n nz 
idöbon kezdett Il1lgy j e l entőségo lcnll i, ezekhoz 
az ismeretekhez csuk a mCllllyiségtun ludásúVll l 
lehet eljutn i. B rllssni írt melluyiségtaui ' gyakorló 
könyvekcl. II "Számoló Sokrates"-t (angol minta 
nyonuin) az elemi iskoll.li és IIZ "Algebt'ai gyakor
ló kön yv"-et II középisko la i lallulók számára. De 
földrajzi tan.könyvel is írt: "Bevezetés a vi llig: 
fö ld és statusoK esmérelébe" címe n. 

A tanításhoz tartozik a meglevő hibák meg
mutatása és ostorOzása is. Brussai kritikai cikkei
ben kíméletlenül tamadta azokat, akiknek miíkö
dése Vllgy írÍlsai ncm fe leltek meg az ö elveine.k. 
Különösen a magyal' Ilyelv védelmében írt sok 
Itritikni cikket. Habar az idegen n yelvek isme
retének fontos8ÍlglÍt eli smerte, II mngyar nyelvet 
mégis núndegyiknél fontosn hbnak ta r to tta é!:' 
küzdött az űjítók által való elrontásn ellen. Nyelv
védő folyóiratot is alapított. A nyolv védelmét 
nemcsak külsőségekre órtette, hungoztutta, hogy 
.,a. gondolat germnnizmusn és lutillizmusa elloll 
kell küzdeni". 

Eles, sokszor gúnyos kritikája sok ellensóget 
szerzett neki. Do törekvéso, jószándéka még több 
barátot és tisztel öt hódított meg. Különösell az 
ifj\iság bál"ányozta a tanítás és az iskola i neve
lés terén bevezete tt sok hel)'es ÚjítÍlsúért. 

Nemcsak a tanításban. ha nem minden m{li; 

téron i-s segített sokszo r igen nagy á ldozatokk a l 
is. Mint kollégium i ta nár a sa j{lt pénzóböl 1'0 ,1-

elezte bo a K ollégium természettudományi sze r 
tárat. Segélyeket adott fiatnl. törek vő em berek
nek tauulásukhoz vagy külföldi tanulmányúl
jukra. Mint múzeumör f izetésének egy harmadát 
fölajánlotta egy zoológu s alkalmaznsnrn és így 
inditotta el tudomanyos pályájára H erman Il 
Ottót. 

De u legnagyobb áldazuttól sem ri ndt "isszlI 
hazájának az érdekében. Am ikor szerto az orszúg
ban énekelték. hogy Kossuth Lajos IIzt üzente. fe l
esapott honvédnek. podig akkor múr kÖ1.el járt 1\1. 

ötvenedi k életévéhoz. 

A szabadságharc leverése uta n ezért bu j dos· 
nia kollett. P esten e it hosszú ideig álné \'en és kri~ 
tika i eik kek Írásábó l tartott.u fenn magút. Csnk 
az ötvenes években került vissza Kolozsvárr'l. 
mint muzoumi Öl'. A kolozsvú ri unitárius kollé
gium nem merto hazahívni előbb. mert féltek. 
hogy egy ilyen, 1\ kor mány szemében ro\'ottmultú 
ta?úr. II kollégiumnak amúgy is slÍl~' os hel yzetét 
meg Jobban megn ehezítenI!. 

Al, unitit.ri ulI ei(yhúz óletéhen mintHg te"ckl'
I~yon vett. rész~: az. ~J;yl~ {IZ. mind ig i l! igénYbe. 
' otto l u nucsa(!o~ Ó!:I ll'anyltól lllunkúK<;úgáL 

A kol ozsvurl egyetem l'elidlílÍls ukor B~n ~ •. S' I . . ........ "1/11 . mue t a mulOlll ullkul tUllszckre nevezlek ki til . 
uill'lluk. Ö ukkor már 12 éves "olt. Mé .. tiz 1..'.0 .tt. .. · "..11 
II l\ 1l110t~ az eS;YOleml'lll Illl.llomatikút é~ llYll gdí j . 
ba helyezose ulul! sZIlnszkrI t ll yelvd. Laukadal. 
~an szor~alo~mal és csodú lutos élcterővcl tunított. 
Irt a IlHI\'clodésnek IIlÍllden Ílgúról. Kétségtelen, 
hogy Kolozsvárnuk míi'-elt IllHgrar körll re\\ete 
hatá ssal volt rá. do Heki lll11gílllak i ~ igen sok ré. 
sze volt abban, hogy 01. II kÖl'Ilyezet így kia lakult. 
Kolozsvúr abban az időben II mftvelt erdé lyi lilII 

g~'ar életet jelentc tte, amennyire Budapes t a mn. 
gyarol'szúgi nHIl,:'yar életnek soha sem vol t és 1lI ~1,:' 
ma sem lL kifejezője . A mult szá\\l\tl utolsó é\' . 
tizedeiben K olozsváruuk legjellegzetesebb alakjn 
vol t B rassai bác:si magas. sovany alakj;íval. hosz. 
szú, ősz szakálIávIII. Do nomcsak legj ellegzcle
sebb al nkj a volt n kolozs,'ílri é letnek. hanem a'" 
európai műveltségíí. magyal' lelkű erdél yi mu
gyurnak leghiibb tipusa is. 

Még 90 esztendős koráball is filradhatatlauul 
dolgozott és terveket kovácsolt II jövőre. Szó rako
zasa 11em volt más, mint II zene. Egy hangver. 
seny meghallgatúsál'll képes volt P estre. Bécsbe. 
vagy éppen B er linbo is fe lránd ulni. O maga nles
terien zongarazott. ahogy ezt megtallultu, az is 
csodál/ltos akal'utel'cjének bizonyítéka. Fialal ko
rában nem telleH neki zongorá ra és ezért egy 
aszlallapra. felrajzolta a zongora klavintul'áját és 
azon gyakorolt. 

Igy töJ{ötte el munkáball az életét az utolsó 
napig. Harcos, ú ldozatos é lete t élt, mer t mag)'ul' 
volt. Sok lemoJl(Msba ll, szenvedésben és bujdosás
ban volt része, mert mngyarnak lellui más kéPI) 
110m lehetett. Do mindezt elviselto törhetetlen hit
tel és e l nom osüggedő kodéllyel. mert uuitárius 
volt. E zt nl, áldozatos, harcos é letet viílasztoltil 
az ifjúsági egyesület mintu képiil. ennek a ma· 
gyal' unitárius embernek kópe lebeg buzdítilsu~ 
llZ egyesület tagjainak szeme előtt. Szívből kí\-Ó· 
nom . hogy az egyesü let II BI'assai szellemében. az 
ö el pusztíthatatlelI cgésl.ségévcl. de még az ő 
hosszú éle ténél is sokkal .hosszabb ideig "irll!j(lll. 
Emelem n B ra ssai-lIel'leget Bmssai Sámuel em· 
Ickónek fOllnmllrudúsál'a ős az ifjt'l sági egyes iil ot 
fel v i rftgozftsára. 

A UGUSZTUS 20-AN, ORSZÁG ALAPITÓ K I· 
R ÁLY UNK VNNE P-':;N a Koháry.u tc.;ib:m dé l elő tt 
9-kor, a 1I1isszió Házban délelő tt IO·kor és P est· 
szentlür ineen d é lelőtt 11 órakor tartunk istentisz. 
teletet. Tennés7.etesell ezen a lla )tOn az orszlig 
minden unitariUA temlllomli ban is lesz istentiSz· 
telet . 

R ,\DIÓ KöZVETITI szel. telllber hó 7-én tan
é\'oyltó istent iszteletünket II Kohüry·u lctti temll' 
lOlllból. Prediká l Pethő htvlin va ll:ístll uitó lelkész. 
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Kelemen Béla kitüntetése. 
A jiJméltÓ8f.ig,j kormullyzó úr K elemen Bé14 rend · 

ór/ókapitállyhelyettes, egyházközségi {JO'Il dllOk atyánk 
fiát az északurdélyi rész vis8zalog /altisá1lál teljeBitett 
kiváM 8zo1yákUai elismeréséiil a m(l!J'Y'lr érdemrend 
l:ö::épkcreIJztjwel WI/tette ki. Ez a magas fokú és 
,'j//ro kUÜN/etés egyik lcgbllzgó bl> 6!Jyluj :;j vezet6 em
beriiJ/ket ért e, kinck lapUl/k olvasÓi ?levében is 6s;::;)!

tt1, UTa/-u/álunk. 

Ugyallcsak. itt kell beszámo/nullk oloosói1lknal. 
a rról ls, l!Ogy KelemeJI B éla gonduok atyüllk/idt har

mincül évi szolgákIta kitöHéac utá II saj/i t kérésére 

"yugdljazldk. Ez a harmincöt év váUo.rotos és sikerek

beI' gazdag pályát zár magáb«. SzékciyJöldröl i"dld 
l.-i, lwvczctCSC11 pedig Ma ros-Torcla 1IIcgyéb61, hol millI 
s~olyabfró kezdi pál yáját, de allol már akkor is jól 
i;Slllcrik édesatyja 1ttá-I~, ki ?/cmcsak egylldzullkbal! ör

ve/ldett közszeretet llek és ?IlegbcesiiléS/lek, mint "tör

vél/yes esper es", a tör-vényeke / ki/ihlllen értö, betartó 

élí betartat6 egy}uizi vezetö ember, - hanem a m e

gye mds felekezelú l..tk6i elött is tiszteletlel és meg

Leesiiléslíel övezett k<izéleti férfiu volt. K el emen B ékJ 

a lyáflkfia gyorsa1l ludad előre pályájátl. lItihamar fö· 

uo/gabi ró, m(l jd amikor a román megszáJl6,s bekövet

kez/ekor viselt törhetetlenül 7/1.(/,gyar szerepe miatt le 

akarják tarlóz/at1li s II (Iz eUH a megmaradt cs01lka 

országba szö~k, a beliigymin isztériumba nmdelik be 

szolgálattételre. Jön azol/ball a kommullista éra os 
alyánkfiúllUk ismét alkalma 'ltyllik Iw,zdjáért és fajd'ért 

T:iállaui: a kOlnnnmizmus f elsz/Í.mo/6,sá,láJ l eljcsU szo/

gá/alot a fövezé1"Ség, majd a fökormánybiz tosság kere

Ici közöt t. Utána Debrecellbe k eriU a ker/ileU re7ldör 

kapitlÍ1/ysághoz, mh/t rend llrkapitálty, fgy lesz J 922-

ben laf/dc80S, majd 1924- bell f6 tanáesos, Tfz évei tölt 

DebreeCJ/bel/ s közben a debreceni tmitáriusokat meg

szervezi, felrázza téttenségiikbót, imalrdzat épit és t u

tryaepiiletet a led1~yegy/w.zk<izség birtokdn. Gondnok

sága alaH alapozódik meg a debreceni uldtárius egy

há.,."'i élet. 1930-ban ismét bereIIdelik a beliigymilli sz

férhmlOO, m(lst a r61ldDri f óosztályra, s itt d<llgozik 

19S6-ig, mikor is a budapesti f ök upitánysághoz oszt

jflk be, 1101 a ga.r:daság i. iigyek t11 tézelíét bízzák reá, 

/938-bUll léptetik elő fől.apitálly-helyettes'l/ek, 19J/O 
s,::oJI/emberébell ül1ké1zt vállaJja txl.lamelyik erdély i, 

most Jelszabaduló város rell«(jrség(mek és kőzbizto1lsá _ 

gának mcgszervezését, "Jire a /egnugyobb ercU/yi vá
ros, K olozsvár kapitállyává rel/dc/ik ki s egyúttal uz 
erdélyi relld6rkapitányságok körzeti szcmlé/6jévé is te
szik, B cvonuM IUfflvédeillkkel egyii.tt érkezik meg uj 
áll omáshelyére s része vall ct le/szubaduló lakos8ág 

örömujjongásábó/, 'VirágesűjébiJl, egy/Utal azolIban u 
vlssz(tm(Jrad t r omán elemek gurázdálk.odása foly tál i 

kialakult ve8zedelmes helyzet reudezésébCJ~ is. F elada
tának aZOliban te/iC.'! 'mértékbCJI m egJelei, umit bizo

"yft egyebek mellett az az egész vá ros milldell szer

ve~etér(l és hirsadalmi rét egére kil,crjedö szíuél yes bú

csúztutás, me/ybel' mlmkdja befejez/ekor, 1941 május 
kőze'lén része liall, Kolozsvárról a vidéki Jokapi túJ/Y

sdg/l oz osztják be s ilIIlelI vOIIIII .'yugdíjba.. 

BUllapesti egyllu zközségii llkbfm végzett ml/11kás

sága mim/en hivii.lIk előtt ismert, 1934 óta gOl1d,/Okl~f/k, 
t el/át hét éve, Neln "agy idő, de afkotásokban gazdag. 

GOlldotj/u/k Magym'kutra, amit valóságga/ a "semndböl 

varázsolt elő" s tett meg gyennek é8 felllőtt számdrcj 

a fefiidiilés paradicsomává. GOlldoljUl1k arra a resz/e

tes és a mai igéJ/yekllek megfelel ó rörvé'1lytervezetre, 

mely II volt C80 llka-Magyurország uI/itárius ~gyllázá

nak lelt voll/a a szervezeti szabályzata, /j(! lstell segi t 

t.égévcl Erdély idQközbell lI(1za 'Iem t ér s mi az 681 

anyaszentegyház kebelére vissza 11em keriilii nk. Nagy 

munka volt ez a törvény-tervezet, mel ynek l egföbb 

mw/kálója K el emen B éla (lt yánkfia, lle bármilyCJ/ sok 

időt, fára(lságot, s6t bosszusd.got ol,ozott légyen is, 
• 

R e/emeli Béla közben is álram!ÓaJi ezt lw.ngoztatta: 

" M tmkám l egszebb eredméllye az IC/me, lia ezt a tör

vényt so lw.s6'ln kellene él etbe léptetI/i!" (T , i , TUJ. köz

bell viss::a jö1J,)/C Erdély, ) A z t lIi88zük azol/ball , még

sem VQlt hicibavaló ezt a sok i dll é8 el'6L elrabló "111m· 
Ica , hisze" a rég i lmitári1M törvéllyek 80k tekiutetben 

lciegészl!ésre, sét dtdolgozásra 8zorllinak s igy ~zt a 

gondosa" k észiiTt törvényterve.::etet ,nég fe/l1U8~!(iII;,! 1 

ják. 

K eleme" B éla rem16rf ökapiMlly -helyettes tehál 

nYltga/omba VOIIUlt , K el emell B éla egyhttzkö::ségi .I'I011a

"ok azol/ban - azt reméljiik - esaT,~ most kezd i{IC":'fÍ!1 

munká ba. Spel! ezért "Y!lgdlja::talá,'1ának mi öriiliml.' ti 

/eg jobba1/ , mert most tmír ö egészell ( I ,,,ita!.:! 

Gyermek-nyaraltatásunk 1941-ben. 
Sok nehézség között szerveztUk meg a moJ"yar

lcuti nyaralfu;t ebben az évben, HISzen ln,;g a m~bán
hllztal'tásokban ls nagy gondot okozott az él~i~Hl ':Ic_ 
szerzése, hát m ég egy egész tábol'é, s kűlönösen mer t 
budapellU gyez'ck eket kellett vidéken nya nlItlltni. hol 
élehnlszcrjegyelk nem vollak él'vénye,'~l': M.!gsem 
hagyhattuk el azonban u nyul·altlltást, mert é>l<!n az 
élelm lsz.el'-bes.zerzés n eh ézsége miatt gyermekeink ez 
évben még Inkább rá voltak Szol"Úlva a jó levt!gön "::I 
böaéges étkezésre, mint máskor, Hála h iveink mindig 
~gltségre kés z támoga tásának 8 NösU)vets~b',jl1k, ku-
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lönösen p edig Barabás Istvánno nagytlszteh,ltu a.s:.;zollY 
állandó segltségének, _ h a nehézségek út'Jn j'l, ljike
rillt az étkezés k é ,·dését ugy megoldani, hogy (!/~~ ('I' fl 
ha t juk: az idén még az előbb i évekénél ls hÖ.i>égcSt'll]' 
t á plálásban részesí thetlilk gyerme keInket. 

Julius 7-Cn m e ntünk kl Magyal'lmtra és július 
31-én tértünk ha?Al, ElmeneteIUnk előtt Istentisztele t en 
vdtUnk részt Kohá l'y-utcal templomunkban. hOl is Ba
!'nMs István lelkész úr k él'te Istennek ú.ldA.sát táboro
zásunkra s Intette a gyermekeket bten félelmére és 
egymás szereteté,'e. A MÁ V eJözók enysóge külön vas-



úll kocsit bocsútott rendelko:zésOnkre, úgyhogy a zsú
fo ll vonat ellenér'e is kényelmesen utaztunk s érkoz
tUnk meg Magyarkutra. MegérkezésOnk után felvon_ 
tuk a zászlót s utána a gyermekek szobát, Illetve háló_ 
helyet választottak maguknak. Ebben az évben csak 
egy tábort tar'lhattunk, mert az élelmiszerek d r'águlása 
amugy is annyira igénybe vette a költ.\iégvetéslleg elö
Iré.nyzot t összeget. hogy il Kebll Tané.cs megértő, kO
lön segitsége nélkO! el sem mehettünk volna. Igy ebbe 
az egy táborba flúkat és lányokat együU<lsen kellett 

A m agya rkuti nyaralótelep lá tképe. 

elvinnünk. Eikülönltésüket úgy eldottuk meg, hogy a 
föl1 pUlet ket szobájába a fiúkat, a másik épület másik 
két szobájaba pedig a leányokat helyeztük el, minden 
szobában s:toba-parancsnokka l. OSSzesen 32 gyerek vett 
r~!>zt a nyaraláson. Szobál<. szerint így helyezkedtek 
cl: l . számú szoba; Hübner László, szobaparancsnok, 
Molnár Sándor, Beke Dt".nes, F elr Béla, Dénes T ibor, , 
Weisz Antal ; II. szoba: Gidó Géza szobapa~anesnok, 
SOtő-Nagy L8.sz1ó, Sütő-Nagy J ózsef, Gyarmat hy 
György, Marossy J ózsef, Péterffl Szabolcs, Trhlfa Dé
lies, Vass Andras; m. szoba: (It t a szobaparanesnok
lJágot Sebestyén Istvánné, tábol'unk "élelmezési fö
nöke" IMta el), Kelemen Margit, Boér Juel, Belán 
Aranka. Orosz Klára; IV. szoba: (a szobaparancsnok
súgot Itt Tóth Berta önkéntes felügyelőnönk viselte), 
Pé.lffl Erzsébet, Németh Márib" Leitner !Í!va, Weisz 
Márla. Boér Gizi, Slmán<ly Babszl, Weisz Rózsi, Olajos 
f.:va, Fülöp Erzsi, Fülöp I rén. Vincze Margit. Kaszay 
Fanna, Sebestyén f:va , Tlehy Zsuzsa. , 

A tábor vezetésében Szellt-1ványl Sándorné és 
Nagy Sándor énekvezér tevékenykedtek, 

Naplren<lUnk ez volt: fél 8-kor feB(elós. mosdás, 
8·kol· zászlófelvonás Imával, utána reggeli, majd köz
munka: a szobák kltakll.rltása, burgonya-hámozás, tisz
togatás stb.: 10 órakor tlWral. utána rövid tanlt/is, 
majd játék déIIg. Egy órakor ebéd, utúna pihenés; 
4 órakor ének-tanulás, utána. uzsonna, majd játék. Hét 
órakor vacsot"a. utána játék, majd zászló-lovonás IIná
"'fil, 9-kor lefekvés. 

I parkodtunk a gyermekeket önneveHísre szoritani. 
ezért buzditottuk őket maguk-rendezte vállalkozások 
IlldltáJ!ára. Ezek eredménye volt a minden vasárnap 
rendozctt "szlni-előadás", melyen csak gyermekek sze
repeltek. s melye,t dlszes közönség. szülök. látogatók és 
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fürdö-vendégek, neztek végig minden alkalommal. 
Sakk-versenyt ls rendeztek a rossz Idő ellensúlyozására. 
A verseny lebonyolitását Gldó Géza vállalta, a legjobb 
sakkozó, klt emiatt a versenyben nem ls engedtünk 
Indulni; a résztvevő f1úk, lányok közül első lett SOtö
Nagy J ózsef, második SUtü-Nagy László, hat'madlk 
Weisz Antal. 

Táborunkat sokan lá togat ták. SzUlOk, rokonok, 
j ..... barátok jöttek minden vasárnap s zép számmal. Kü
lön öröm volt számunkra főtisztelendő Józan Miklós 
püspök úr látogatása, klt megvá.lMztatása után igy 
budapesti hivei közül ml Odvözölhettünk először cso
portosan. Lelkészeink kőz{ll dr. Csiki Gábor és Kereki 
Gábo!' (utóbbi rendszereséilj, k ebli tanácsosaink köz{ll 
vitéz Szint e GlLbor, Gyarma.thy Mózes és vitéz Gldó 
:Déla tiszteltek meg látogatásaikkal. A Nöszövetség ré
szér é\1 özv. Rádulyné Sándor Emma öméltósága látoga_ 
túsalnak örvendhettünk többször ls. 

A tábor eseményeihez tartozik még Ma rosi Ala
josnak, egy nyugalmazott színész bácsinak látogatása, 
aki hazafias jelenet eket adott elő egyik este a gyer
mekek nagy élvezetére. 

Ezen a nyáron elkészült a régóta s6vargott zu
, hany-fürdö ls, melynek létrejöttéért Kelemen Béla 
gondnok úr öméitóságának tartozunk hálával. 

A gyerekek egészségi állapota általában kietégHö 
volt, vidá.rn.ságban pedig épen nem volt hlá.ny. Egyet
len hibája a táboroz.á.Bnak az volt, hogy egyszer végét 
kellett sZakltnnl, haza kellett jönni. Isten segitségével 
azonban jövő. nyáron Ismét ÖSszegyülÜD.k s folytat juk 
a táborozást, ahol az Idén elhagytuk. 

T áborozásunk hangulata annyIra meg tetszett egyik 
kedves atyankflának, Sütö-Nagy László szerkesztő úr
nak, hogy 10 pengő dijat tüzött kJ a három legjobb 
colgozat megjutalmazására, melyet az Idei táborozá.son 
résztvett gyermekek Il'Oak ezzel a eimmel: M i! tapa.sz

taltam, Magyarkuton. A dolgozatok még nem jöttek 
mind be, hiszen a pályázat határidejéül augusztus 
végét jelöltük, meg. A nyertesekröl lapunk következő 
számában jelentést teszünk és a legsikerültebb dolgo

zatot közöljük. 

A nyaralók csopo r tja.. 

A nehéz körülmények között sikeresen létesült tA

horou\sért illesse hálánk egyházközségOnk Keb~i Ta
náesllt a nemes 9zlvO ad n.koz6kat s föképena J',~den
~atót, 'klnek segedelmo nélkül minden jóakaratunk mel
lett sem ór-heltUnk volna el semmit. 

u. e. ",---X. s. 

Szent-Iványi SdndQr 

Tábűrvet:etö. 
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Székelyföldi 
Ar. IIlliUlI'insslíg évi Utlgy sercgszeenl6je az 

é\' i rÓ!/UH'icsi ülés. Egyházi ~HctÜllk miisik fontos 
llll:ílkozójn nz ó,'i cgyluizköri köz,gyülésckc!l tör
tcnik. nmikor IlZ egyes körök uduak SZÍlmot nz 
:mllás éi! Ilwgvetós eredményeirő l . A körök, mini 
az egósz részei, II JIlultbllll értékes munkilt véglYl.
tek s :lZ clnyomaUls idejéu hi\'utiisuk és munkas
súguk még jclcntösebbé váll, mert It nagyrészt 
Cgylll'l1.i emberből álló gyíi lésczésck cl keriil ték ,a 
hatóslÍgok figyelmót. A párciálisok mil is hol f e
kező. hol lendítő erőt jelentenek gyülekezetei nk
bell s megérlelik !kzok(lt IL gondolatokat, mel yek 
II főtaJJács ősszcssóge elé. döntésre kerülnek. 

A székelyföldi egyhúzköl'ők év i közgyíilésci
l'ől s1.Ílmo]unk be lapunkllull o]vllsóillkllnk, abbalI 

11 hitl.Hm, hogy II Duna-'j'isznmellti egyhúzköt ulli
liíriui;súgát, - melynek é.lelébell II pill'ciúlis ma 
még nem jeleuli lIg'yllllazt. mint otthon a Hargita. 
tövében, _ (lI'dekl i miudnz. ami n székely völgyek 
Illcntében Wl,ténik, 

A Székely udva rhelyi Egy házko r közgyűlése 
A llOmoródmenti unitúrius gyülekez.ciek leg

többjében, világos. fehórremeszelt. szólesútmóröiű 
unitárius templomokat találunk, A recsenyédi 
gyülekezet temploma is ilyen, a domboldalon épült 
g II falu himli fö lé emelkedik, jelképezve, hogya 
fény és a világosság ltirdetője, 1941 j úlius hó 2:l-én 
II székelyudvarhely i egyhÍlzkör évj közgyűlését 
lizenkilenc C6ztendö utún ismét a recsenyédi gyü
lekezetben tartotta. mert ősi szokás szerint a pár
eiá list rendre tartják II gyülekc7.etekben, 

A templom piacún elhelyezett elnöki asztal 
mellett Bálint ödön, homoródkarúesouyfalvi lel
kés7., az egyhúzkör cspercsc, Csiky Albert szé.kely
ud,'arhely i nyomdatulajdollos, az egyhúzkör fel
ügyelő gondnoka, Vári Domokos homoródszent
páli IeikéSl" köri jegyző és Si1llén Domokos, ho
moródalmási lelkés:l., köri köz,űgyigfll.g'ató feglal
tak helyet. A közgyűlésen II lelkésl.ck mind rész,t
"ettek. M. énekvezér-lallitók köz.ül többen lliú
llyoztak. mert különféle tnufolyamokon vesznek 
réwt.L A l,özgyűlés milllegy 70 tagja kö7.iil 41 jelcnt 
meg, Miut vondegek )'6!>1.tvetlek II !>l.ekclyudvar
helyi unitúI'iu6 gyiilekowt vilÍlgi t,ngjai közül dr. 
llÓC!i ' J ÚllOS p, ü, tuuiU'80S. dr. ,!'H)(ild Miklós vá
rosi orvos. 'j'éyllis JÓ1.$ef YÍlI'os i álluton'os_ dr, 
OSvúlh Márlon bíl'óSÍtgi jeg~' r-ő, nkik közül U7. előbb 
emlitett lllÍrom ufia llemrógiben keriilt haza az 
m)~'lIorsl,ilg teriiletérő l sr-ékelyföldi munkahelyére
A gyül&.ell megJelellt S:m.lJ(mé IYel'ess Joláll í ró
nő, lapunk ismert munkutársa. uki II székelyfö ldi 
hÚ7.tájakról iramló köny"éhc7. gyűjti Ul'. adutokat. 
A. ~Ö7,gyiíl és méltóslÍgleljes, komoly hangon. lest
vcn egyetértésben fo lytatta le tanácskol..ásllit, s 
IInnllk eredmén)'ei példnkél>!JCn állhatnak mind
uytÍjullk elött, 

Az elllöki megnyitóban Clii/fU Albert fcliig~-elő
gondnok bejelenti, hogy feltigyel őgoll dnok-társát, 
(l~, Má/hé htvltn oklilJJdi iigyvédet. beteg.,égo nkn
dal rozla nwg u n.~zvét(llbell. Háliu_ lélekkel emlé-
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párciállsok. 
ke:r.ik meg MHgYU)'Orszúg l(ormúnY7"ójúról. akin k 
dicsöségcs or8zÍlglúsa alutt ker ii It ha'lll nz, egYh{~?.
kör az édes magyar hal.u testéhe7" a mult kö'i.
gyiilóst kijvetö napokban. Al. azóta eltelt egYesz
tendő mérheleUen le lki eredményei mindnYájunk 
szemei e lőtt valluak. A magyar é6 un itárius élet
ben fegyelemre. összetarta .... ra és együttmunkill_ 
kodásra inti és hívja fel II gyűlés tagjait. hogy 
egyházi és ,' i\úgi papok egynránt enuek szelle
mébcn lllUUkill kodjalluk. Búr6 J ózsef városfalvi 
lelkész, kij~,iigyigazgató-he l yettes. bnz.gó imá d_ 
ólágblUl omeli Fel lelkünket I stenünkhöz. s úldásat 
kéri tnnacskozÍlsukra, 

Az es))eresi jelentés 
Bálint pdöu eSlleres mintas7.erű, adatokban 

gazdag, részletes, de mégis rövidre fogott megfo
galmazÍls{lbun tisl.ta kópót adla egy dolgow kör 
egyévi életének_ A vizsgÍllószóki jegyz,ökönyvek, 
gYllkran esak il'flttúl'ball tovÍLbbporosodó adalait 
dolgol.ta I'cl rítradsúgos nl,unkával egységes képbe. 
mely II hely i viszonyok kal nem i smerős hallgató
sllg szúmlÍra is. lelkes és megnyugtató képet adett. 
Mély fájdalommal jelenti. bogy az ,idei é"ben csak 
J7 egyházközség é letéről tehet jelentést. mert 
Székelyderzs és Székelymll:wlU egyházköllSógek 
I'omán uralom alatt maradtak_ .Megállapítja, bog~' 
a mult gyűlés óta minteg)' ezer lélekkel gyarapo
elott az egyhúzkör léleksziulla, Ebben a szép sw.m
ban helyet foglalnak a bécsi dön tés ntán haza
költözködtek, de soraikban ott vllnnak a homoród
menti fIl Ivak erőszakka l román hitre térített szé
kely fiai és leúnyai , azt mondhatjuk. hogy vala
mennyien_ A \ig maradt al. áttértek köz.ül kettó
három meglóvelyedett hirteleu felvett uj hitér!. 
Amint ismeretet>, a roman ura lom erőszakos térí
tési kísérletej ezen a területen volta k II l egerő
sebbek úgy. hogy maga dr. H nU Alfréd, az uni
Unius vilúgszövetség elnöke is itt tanulman)'oztu 
fl lél ek rablás megnyilll tkozil snit, melyekről később 
emlékh'u til i La n is megem lé.kezett, H ida Istennek, 
ennek mill- minc\ürökl'o .... ége, mint ahogyan el
tüillek fi hirteleJl épíilt új hajléko k is, melyek az 
erős",akknl iltt6r ilettek S7,,{Ull{u'a új lelki otthont 
aknrtuk teremteni, 

A hívek 111. elmult é"beu 11.407.76 pengő ösz
!>zegueu helyel.t.ék el kegyes Ildondmyaikllt nl'. 
egyes egyhÍlzkö7.ségek oltárfm. Az adományok 
végösszege magasabb, mint n tavuly, aHunk d;l
cúra, hog)' most két gyiilcke7.ct adatni)'ól u jel~n
tés Hem adhat 8zúmot. Az adakoz6k között talu.l
juk az egyes gyiileke7.ctek elszá rmazott ufillit cs 
leimyait, köztük Nagy J ÚIl OS budapesti rendö~
őrmester afia szép lIdomÍlnyát II recsenyéd i gyil
leke7.ctllek_ Ja vasoUn. hogy az egyhúzkör rejel"zo 
ki elismerését dr, Varga Béla lemondott püsl)ök
nek. sr.crctottel ü<h'ör)}Jje .Iózan 1\fiklós püspök 
és (Ir. Gelci JÓ1.sef fögondnokokat meg"álasztúsuk 
,IlkalmúbóL Bízik belJue, hogy cg)"hállköro az új 
ve7.ctök uyoJllúbuu 1\ jövőben őssl.hullg"F.Ó és érté
kes !Uullkilt végezhot. 
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,\ 8zcke ly nCl'rclcsleg elh elyezese 
A nc\'c lcsiigyi IJi7.ot1SÍlg egyes tiirg~· kö.~öket 

felölelő ell:lndói s7.ÍLlnohHlk be 117. e~yll1lzkor~CJ~ 
r J 'ó n -vclői IlHlllkilról. Z.~iumoml J07..scf lokod. 
o ) " J ' , , kt 't' 1('lkéf.;:r. II hiloktntás es eg~' HI~I eu~ . ani as mun-

kitj{lról ad !<zúmol. Öröllllllel llllupd.JIl meg, ho~~ 
, ,J , ••• Jt taucvbell "égre zunlrta lulI keretek ko-

ur. CI k" 
r,ött indult Illeg' ez II nemCS l.null U. nmlt ti, roman 
lwtósúgok II multban mindIg'" e.~g~~lIcsoltn~. A~, 

lllízköz' gyülekezeteiben Hlukodo líllaml elemI 
egy . 'ők é 'k J' . -kohkbull unitLÍrius hllllt v gZl ' neve o mun-

kIS, . k',.t ".{,men Imre homoródoklúndi lelkész II IIJLl l . ~l u . • , 
Ilyúri "flsúnlfipi tanításról tesi'. Jclclltcst. ra,mu
tutVII urra. hog~' szükséges v~ l lIa egy. ~g~'se~es 
ve1krköu~' v kindúsa. Bede ~nlll .recse~lyedl lelkesz 
{l gycrlUekistelltis,:teletekr~1. '!IS S Sandor ~lO~n~. 
ródjlinosfn!vi lclke$z a szorvlluyok gondozasarol 
I<.'i;zuek jelentést. Örönullel úllnpitjúk meg. hogy 
nz esperesi ,'i7.sgálószók Ill'. egyhó.zkör cgyetlen 
leúuycgyházközségét, Székelyz~Olllhort is II hely
st:Íncn vi1,sgúlta meg. 

A jelentések kupcsáll (t .~zékely 1Iél)!e!esleg el
helyezésénck és helyes iéunyítúslllwk fl. kérdése 
meriU fel. Nem sí'Albad II jö,·őben csak az egyol
dalú intellektuel pályilkt-a kiildeni a székely fal
\"I,k tanulnivúgyó fiataUait. hanem a kereskedel
mi és ipari p:ílyákra t örekvő fiatalok útját ke ll 
IUegkönnyíteni. Megfelelő céltudatos nevelő muu
kára VIIll szükség, de ezt híJllogat.nin kell az áJlam
nak és köztestületeknek. hogy az ipari és keres
kedelmi pályúkra készülő székely fiatalok meg
felelő otthonok>bau. intcr nútusokbaJl elhelye7..óst 
és anyagi titmogatúst talíl ljunuk. A városolI dol

gozó sí'ilkely szolgalegény helyett iparost és ke
reskedőt kell nevelní a székely nól) tehetséges ó6 
igyehő fini egyrészéból. 

A fa lun otthonmaradó fiata lság résrero a da
lárdák munkájilt kell újra megindítani. a nép
mii\-elést előmozdítani. Sajnálattal állapítják 
meg, hogy a falusi népkönyvtúrak nem részesül
tek a könyvauomúllYows orszÍlgos akciójú.ból 
megfelelően. 

Vallastanitlis unk reformja 
Az E. K. Tanaes lei rata folytán nógy érdekes 

jayaslat került a közgy(ílés ítélőszéke elé. E ja
vaslatok közül bárm at dr. T6th György, a buda
pesti gyiilekezet tb. gondnoka terjesztett be al. E. 
K. Tanácshoz. Közülük n harmadik főgond lloki 
tisztség s1.erveí'ksére, , 'alnmint al. egyhó.zkŐí'..ségi. 
köri ét; kozponti tiszteletbeli tisí'.tségek szabatos 
megállallítúsara vonatko1"ó ja\' aslatoknt egyban
g{lan elfogadják; ellenben a budapesti püspöki 
mcgbizotti tisztség szen'czésé(·e vonatkozó javas
latát olvetik. 

A hitoktatás régóta· vajudó kónléso korült szö
nyegre. Lőrtnczi László kadú.csi lelkész. megvÍl~ 
lasztott. 87.ókelykeresztúr i vallástanÍIr jllvaslatá
ban. melyet E. K. TanÍtesi relhívásrn készített s 
az elemi iskolai valllistallítúsi tanten-ct módosí
tó elgondolásnit vették túrgyaIós alá. A közgyü
lés a javaslatot nem fogadja el, IInnilk helyes el-

gOllllolúsait Figyelembe!! lurl\'a jIlVIl";O]jIl, hogy 
IIZ H!l4. óvi s ma is éryényuou luvö tanlen'el át
dolgozvIl, egyháú rölUltósÍlguuk rendelje el II iHl
lyázal siirgŐt! kihirdetését ÖS!l~..es elemi iskolai tan 
kŐIl)'veillk megí rasara vonalk01,ónll, megfelelő 
buzdító púlyadijak kitü~..ésévcl. A tnnterv kidol 
gOí'.ásimíd II nyolcosztályos elemi i!!kollli oktatú>lt 
kell figyclembe "enni. A .illv:l~latot Kővá r ; Jakab 
kénosi és Zoltán Súndor homOl·Ó{I.~7.elltmúdOlli 
ltl lkészek. mj ndkettell teol. lU. tanú,'ok értéke!> 
hozí'.llszóliumi után fogadta cl II közgyiilés . 

Inditvány ok, valasztá sok 

Si!Jtllolld József székelyud,'arheh' i lelkész. két 
ja"1l8Intha/l értékes gondolatokat vet. fel, melybell 
II szór"ányhívek fokozotLubb gondoí'.ásáru, a hi"ek 
belső fegyelmezésére. II székelyudvarhelyi s. lel
kés~.i áll;is rendszerc;;ítésóre és egy !>zékclyudvar
helyi uHit!Írius középiskolás leányotthon létesíté
sél'e hívja fel a közgyií lés útján a főhatóság fi 
gyeimét. A nagy gon dda l és kŐl"iiltekinté!!sel meg
fogalmazott javaslatot fl kÖ7.gyiil&. elfogadja é~ 
a. főhlllóság elé terjeszti. 

A vúlasztások rendjén betöltötték a megiire
sedel.t köri bíróság i és bizottsági tiSl.tségeket. s 
megválnsztották az 1942-48. é"i ciki us ra az egy
házkör főta nácsi képvisel ői li l : SifJmoJll! József szé
kelyu<h-arhelyi. Vári Domokos homoródszentpí,1i 
Bor6 József városfalvi. Simén Domokos homoród
almÍlsi lelkészeket és Bartali.~ }.(úrton városfalvi 
énekvezér, állami taníto. dr. CsiklJ An dor székely
udvarhelyi iigyvéd, dr. 1/ódi J ános s?ékelyudvar 
helyi J). ii. tanácsos. P dlffy Anta l székelyudvar
helyi erdŐtnnÍlcsos. BClleze Dénes homoródszeut
mí,rtoni körjegyző és Szabó Istvún homoródszent
pál i kisgazda afiait. 

I stentisztelet 
Az ünnepélyes istentiszteleten Pa l) Ferenc 

homoródszentpéteri lelkész predikúlt fl sziv szere
tetének erejóről. építő lelkes beszédben. Az ének
vereri tisztet Gál Béla lokodi énekvcí'.ér töltötte 
be. Az isten t isztelet végén Bd!i1Jt ö dön esperes üd
vözölte a helybeli gyiilekezetet, melYllek nevében 
Bede Emil lelkész vúlllszolt. 

A közgyűlést követő közebéden Csiky Albert 
feliigyelő gondnok KonminYl..ó Urunklit, Bálint 
ödön csperes Józan Miklós piispököt és dr. Gelei 
J Ó1..sef főgondnokot éJtette. 

A kőzgyiílé,; bliesút vett ti körbő l sokévi mun
ka uUm eltá.vozott To.~.~ lüíroly va rgyasi ének
ve1.(}1' {,Hami tanítótól. aki KolOí'..f>vím"ll költözött. 
fl szeretettel ii dvozölte 111. egyházkör teriiletén le
f.elepedett tij kö?gyííJési tagokat. közWk dr. Gdlffy 
ZoJtún tÖ!,\Tónyszéki bíró, s',,ókelykereszturi isko · 
lai foHigyelő gondnokot. Szellf-Kir6flyi K MmtÍn 
vármegyei fójegY1,ó. egyház i tnnáeso80kat. 

E kissó tnhí.n részletes beszúmoló [(7.t is kite
jCl':ésre szerette "olna jutt.·ltnl. hog~' a közgyűlé
flen "a ló r&<7."étel e sorok írójliunk milyen lelki 
élményt, buzdíh"ist és reményt jelentett tO\'IÍb~ i 
egyházi munkiljáho7 ... A székelyudvarhelyi, kénOS I. 
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é.~ homOl'ódnhnitl;i gyiilckC7.otck llleglátogut{18a' 
kapcsÍln .. WI7,ot~ gllulug es építő tllpusztlllataimról 

tulilll mit ... 
sóillltk. 

UIk·"lo",mlll '"dok "":""01 I k "'" IlPUII olva_ 

Ferencz József. 

"Szent-Iványi Mihály Kulturház." 
Nyárád-Gálfalva község iskolát és kultürházat 

é>pít s mindkettőt Szent-Iványi Mihályról óhajtja 
",Jnevezni. Ki is v~1t az a Szent-Iványi Mihály? 
I<öltö és közíró, ki, Kossuth példájára, az 1834-iki 
erdélyi országgyűIésről kéziratos tudósításokat ke
szitett és azokat az egész országban terjesztette. 
Ezért sok üldözésben volt része az osztrák hatalom 
részéről. Mintt költő, Petőfit is megelőzve, népies 
nemzeti irányú verseket írt, melyek értékére nézve 
jellemző, hogy azokat megzenésitve ma is daloljak 
fl székelyek (így: Bekecs alatt Nyarád tere, Maros
széki piros páris, Szép a Nyikó s a vidéke stb.); 
hogy a J ános vitéz dalmű dalainak irásakor Heltai 
J':lnö közülök többet átvett (l!:n vagyok a pasztor 
gyerek stb.); s hogy Horváth János egyetemi ta
nár ép napjainkban irányítja rá, illetve verseire a 
figyelmet, "Erdély Petöfije" elismerő eimét , hasz
nálva vele kapcsolatban. 

Szent-Ivanyi Mihály Nyárád-Gádfalván szüle
tett 1813 május 30-án. A székelykereszturi, majd a 
kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, elvégezte 
"ll jogi kurzust s Marosvasárhelyt a táblán ügy
védi képesítést nyert. Hajlama azonban az iroda
lom felé vonzotta s ezért tanár akart lenni a ko
lozsvári unitárius kollégiumban. Akkori szokás sze
rint külföldön kellett volna képeznie magát, mi
előtt al1ását elfoglalja; az osztrák hatóságok azon
'-'an "rebellis" magatartása miatt sokiág húzódoz
tak attól, hogy útlevelet adjanak neki, s végül is 
királyi rendelettel tagadták azt meg tőle. Kqlozs
vári tartózkodása alatt Kriza Jánossal me/:!"alapí
tottAk a Reménv címü zsebkönyvet, melynek má.
sodik és harmadik kötetet aztán már egye.dü\ szer
leszlett e tovább. A Remény akkoriban merész vál
lalkozlÍs vplt. hiszeri Erdélyben alig- volt még iroda
lom, olvasóközönség pedig még a~nál is , kevesebb. 
Mégis szén eredményt értek el mind a két téren, 
(Igyannyira. hogy 8~ erdélvi irodalom kezdetét a 
Rem/my megjelenésétől szokták számitan·i. 

Szent-Iványi Mihály életének főcélját szék!!ly 
répe f~lemelésé1?en, politikai, gazdasfo,gi és szellemi 

téren való előbbrevitelében látta. Gyalog beutazta a 
székelyek-Iakta területeket s tapasztalatairól hosszú 
cikkekben számolt be. Ez volt az első székelyföldi 
falukutatás. Leirasát Orbán Balázs is felhasználta 
későbbi híres művében (A Székelyfőld leírása) s 
igen elismerőleg nyilatkozott róla. 

A székely nép felemeléséért folytatott küzdel
meiben egyaránt érte Szent-Iványi Mihályt dicséret 
é& gáncs. Az ifjúság lelkesedéssel sorakozott mö
géje, Kolozsvárott fáklyás-zenét adtak tiszteletére, 
Kriza és báró Kemény Zsigmond, a regényiró, me. 
leg barátsággal állottak melléje. Konzervativ gon. 
dolkodású főuraink közül azonban sokan fordultak 
vele szembe s mikor képviselőnek lépett fel, elbuk
tatták. Hogy az osztrák hatÓságok nem örültek 
munkájának, azt mondanunk sem kell. 

A társadalmi és politikai élet mezején őt ért 
sok üldözéshez járult még betegsége, melyek aztán 
együttesen. korai halálát eredményezték. Huszonki
Ie.nc éves korában halt meg Kolozsvárt, 1842 de
cember 10-én. Kriza és báró Kemény összegyüjtöt
ték munkáit, hogy azokat kiadják. Az első kötet 
meg is jelent s ennek jövedelméből állították sirja 
felé a ma is meglévő hatalmas kő-obeliszket a ko
lozsvári Házsongárdi-temetőben , hol a város díszsír
hellyel tisztelte meg. Jött azonban az 1848 49-es 
szabadságharc, s az . első kötet után több nem jelent 
meg, sőt az összegyüjtött kéziratok is elkallodtak 
valahol. Mindössze kb. harminc versét, tíz egyné
hány novelláját és székelyföldi útjának egyes ré
szeit ismeri ma az irodalomtörténet, de az üj01.1nan 
megindított kutatás talán többet tár fel belőlük 
mihamar. 

Ugy értesültünk, hogya nyárád-gálfalvi "Sze!?t
Iványi Mihály Kultúrház" építésének költsé~e!re 
~yüjtést készülnek indítani. Az irodalomtörténeszek 
új érdekJödése mellett, mi unitáriusok is illő, ho.gy 
foglalkozzunk emlékével, hiszen ,a mienk ő s .egesz 
éietét az unitáriusok 99 százalékát alkotó szekely
eég felemelése melletti harcban töltötte el· 

Tö.Hénelmi 
, 

napt,ar. 
(Mitl/hOfJY ft 1/111/1 lJZÚlIw"f.,1J61 _ (lIIy(lfl/.or/6-

Ilálj 111;/11/ - ft /örté/lC/lIl; Iif/pMr 1.:;1IIur(l(//, mosl 
('fJy~%l'rre kéthavi részle/ el küzlilnl..~,) 

I. Magya r : 

JSII i!W!I.~ 28·án Ilziilc/el/ {(rim Jdl!o.~ ;ró, 
ill!l)(/lIl-yyfíj/(j élj tllll/úrilll1 1Iii.sl)ök NU/UH/ j/á". 
Elclét é, 7Iumkdljsd.'lót röviden 11!lir ismér/el/iik 

" U. t . XX, 8. 
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me/y 1iyelvemlékeillf..- cgyik Iaoérlékese/)f:j~, s ,?".6· 
/yct ma a lIfagyar Tllt/ományos Ak(l{l/N/uU onz, 
Ez a l3 levélből áll6, kis luírt JJa~Mdex, m elYllek 
iniciáléi (fc.~felt kezt/őbe/fii ) k ü!ö'IIQscn szépek. 
tmáktll la rto/mait, 1532-böl szd rmazik. 

1831 júlil/sában ment ál Amerikába Bölöni 
Farki/s Sámfa/" 'teve~' alyánkfio, ki csak"/le,,~ egy 
ével föllöfl az 1íjvifúIJban s hazatérte u/án ébné~ 
nyei~ Megír/a. és kiadta. .JlIullkójáro. o·z egész 
JIIttgya-r o[V(ISÓki.iZÖII Ség felf/flycll. Nemcsa k azért, 
mcrt ez volt az elsó részle/es t udósítás Ameriká
ról magyar nye!-vell, 1/{lIIem. főképen azért, mcrt 
az amer'ikai szabad fej/ődés, megértő kOT1l1ÓlIYZÚS 
és vallásos t,iirelmessérl leírásá val F a'rkas SÚJt
dor 1nintegy liikröt állit ott a bürokratikus és tü
relmetlen osz/rák 1Jolifika elé, mely M agyarorszfÍ,.. 
gat mAg al.~kor is [(ollonich bíboros jc(szaváva,l 
(kafolikussá, k<llditsstÍ és azufán németté kel.l 
telmi a '1/Iagyarokat) o/wr/ll. l Jissza/ortani a feJ
lódésfól. Farkas Stíl/dOl' 1I/fi,11él u' legllagyobb 
magyar, gróf SzéchlJllyi I st vd}!. ,is ·igen lel /,;es 
szavakkal méftalfa. 

H . Külröhl : 

1860 ;Ii.lius 3-ún. leplezlé/,: le Pr iesffey J ózsef
nek a szobrát O;.:;fordball. P ries ffey ( 1733-180~) 
kordIlak egyik [eglH/uyob/) természetfudósa volt; 
érclel/telt allgol, frO/wia és 1lélJ/et egyetemek d isz
doktori cím ai/ásúvol, P ral/cíaorszcíg pedig disz
po{gúrscíg udományoz!Ís!Íva{ 'is mer ték cl . Uflitá
ril/s " befei miaff azonban oz oJ/gol egyház fel
bérel/e a birmillghami c.~oClieléket, ho!/y házát 
gYlljtsdk f el ,írásc/it ége.wik el, kísérleH eszközeit 
törjék össze s ót lI/(/!/át öljék meg. P riestleyt. 
barátai {IZ utolsó 1JH/0Ilaf/)all m.egmentetté/'-
11f1YtlJl., f el(l(/ala föbbi I'bzét (I.wI/ball CI csócselék 
végrehajtotta, 'mire P rieslley (H/ nyira elkeser e· 
delt, ho.f/Y ' .. ivá_Ile/oral! Amerikába. Oxford vá
ros(/. v olt (IZ elso, mely 1/(/911 lio emMkét lizoborl"o l 
örökliette meg, hogy ezze/ expiáljo (I. lii relmel
lellséflllek az a tlem/e/elL cseleke(/ete, mely ót 
lw uijából eUizl e vo l!. Oxford veldáját (Iz/án több 
1IIás vá ros is kövefte, i!1Y (IZ fl t'úrOIl is (mnnin~ 
gl/am), melJJben o roU/.bolá.~ törlént. 

185f) július 16-áll halt mefl Margoret Puller, 
uII/erikai iró lló, a i'0k joga;lIok egyil.' legelső s 
taMIl leghíresebb harcosa, New Jersey (E!mesii. /f 
ÁllaulOk) 1mrtjoil/ál. hojólön:l$bell . Há nya/ott 
élete már-11liír cselllles rethez érkezel! egy bol
dO.'1 hazussáfJ loly/tÍlI, (/mi/"~Ol" hazatéróben 
eur6pai útjáról - f erje .~ze)/!e lál/áro ha j6ja. szik
lám {Idoti s Ő a, vízbe fuit. F uller 31a rflit egyik 
legbuzg6bb wliffÍ r ius aSf;.ZOIl.l/llllk vol t : Emerson 
és Clumning j6 baráti vo llah. 

• 
1(J7S jlilius 29-én haU meg if jahl, Wis~ow(l/h i1ts 

Alldriís lelkész, a lengJJei 1mitáriusolo cuyik vc
ze tő emhere, ki. L etluyelorsziiuból kiüldözött uni
táriti Sol.' elhelyezéséé r/ ege.,z Európát beutaz /a B 

'lJ1;ndcnii/.t scult segii.J.-re vo ll. M auyaronlzágon is 
többSzör járl s gróf T ltököl.lJ Ist V(ÍlI jóvoltából 
K ésmcirkOIl, RI/édei F crenc fl'jetlelclII segitsége-

vel ped'io alUwk hU8Zti. birfokdn- telepítct.t Ic elIV
egy lengy el Imitciriu s csoportot, amelyek (Uutált, 
n~egpille l~ve. folytaUák !it jukut Erdély, i./lettle 
SI/!ilézi(, f ew. 

15tfG alWusztl'S 3-án éuették tIIe{J D o/cl Istvál! 
lyoui. nuomdá:ut Pürizsban a szentháromság 10-
gadásáért. 

1531 o·/lgusztus 10·tht otlla ki Szervét M ihálll 
" De /. rinitaHs errori.rbus" (A 8zenthárollllláq Ié
veLygéseiröl) c. könyvét, melyért aztá lt kisőbb, 
1553·bU/I, Kálvin Genfben m egéoettelle. 

1632 aUOflsztus 29-én sziiletett L ocke J ÚliUS, (/ 
hires filozófus BTist,ol mellett. Olf eglwlt 1704-bcll.) 
T öbb értekezést i rt (I vallásos t iirellnessérl mellet/. 
az érl.elem szereperől tt vallásbOlI , sőt a szenthá
r omság ellen is. I gy tnéltán sorozhat juk ö/o<: 
tluitárizmus títtörói közé. 

Hírek. 
A. DUNAPA.TAJI ARVIZKAROSULTAK 

számára eddig befolyt összeg nem fedezi aszii!;:. 
ségletet. Adakozzál az lsten nevében! 

Püspökünk üd'\'özlése Budapesten. Főtiszte
lendő J óza n Miklós püsMk urat augIlsztus 3-án, 
va sárnap délelőtt a rÍldióban tartott jH'edikációja 
után bud apest.i hívei szeretettel iidvözölték piis
pökké va ló választása. nlkalmliból. A Nőszövets6g 
nevóben Buzogány Anna, a Leánycgylet nevében 
K.'1.)losi Mária ős II Székely Leányok Egyesülete 
nevében Bedő J{!li lt to)múesoltáli: 11 budapesti 
unitárius hi ve k örömét és ugYUIHlKkor bánatát i~ 
aDlintt. bog~' mint budapesti lelkészt nélkülöz
uiök kell. A főtisztolendő pii spök úr megllatott 
szuvakkal vá laszolt lIZ iid"özlésekrc s biztosítoU<l 
h íveit, hogy miut piispök sent sZ<lkad el lől iil., 
hiszen negy,,"enóves papsága alaH le lkileg "aló
ságglll egybeforrott n budapesti egyházkiizséggel. 
A főtisztel ondő asszonyt szerdiul, fo lyó hó 6·{1II 
köszöntötte LL Nőszövetség, ,ririlgerdó"ol borÉI\·.(l 
ol ft Nószö ve!ség helyiségei t. A Nószö"etség rll 

gaszkodását Buzogány Annu alelnöknö tolmácsol 
ta. A püspök úr is megj elent II ked\-es ünuepségeu 
CS hosszasan beszélg etett a ~oszö,-etség tagja i\'a l. 

Józan Miklós püspök Kolozs,·árott. augusztll~ 
9-én. szü letése évfordulóján koszorlÍt helyezeM 
néhai FerellCl~ JÓ7..sef püspök sírjrira a házson · 
gárdi temetőben. A csahl.d IIC,-ében dr. F erencz 
J ózse[ kir. közjegyző köszönte meg a püspök Ul" 
f igyelmes megeml ékm-:ését. 

A lUAV-telelli proteshin s imabázban isten
t iszteleteillket ti. nyári sziiuet után szeptember hó 
7-óu ismét megkezdjük Székel~- Gyula s. lelkész 
szolgálatil V<l t. 

Uj. Kozma Ferenc szazados és neje Szigeti t:.:,'a 
tiszta uni tárius bázasságá ból augusztus 2-fili 
leÍlnygyermek szül ctctt~ E \'8 -Judit. A sziilok örö
móben sz-eretettol osztozunk s kérj ük II jó htent. 
hogy 8. kis csa \{ldot bosszas egyiittlétlel és állull 
dó boldogságai ju talm azta. 
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JÓZAn Mlldós unitárius 'Püspök u.1J.g:uS20tus. h6 r 

20-áll . Koloul,-íu"Ou predikál. Ez nz els& eset, ami .: '> 
kor nZ ö~i unitúrius. püspöki ;székho!yen új ' mi- ! 
nőségben végzi az istentiszteletet. A budaposti" 
ullitáriusok oz nlkalonuual is szer etettel l,"OudoJ-

H egyi Ido. 8 P, J6ó Elek 3 P. ÖSSzesen: 181 p . Of, r
Eddig befolyt összes udomímy: 839 p 68 r. hte' 
jutnimazza bőségmI íddúsávlll a nemes adakCY. ~ 
ko.t. 1Miuden további szíves adományt köszöl\e~~l 
rogndullk. 

uak lelki nh'jukra_ . l Lelkészi n y ugdija!;lllfa 1941 jún.-júl. folya-
Kovács Klilnuin. tnnügyi főtnpacsos, gimná- mán a Következő kegyes adományok érkc7.tek: Acsá- '" 

ziumi igllzgutó atyánkfia nyugalornha.votiult. Az di józsef 25. Csiki P ál és Széll Tamás (keT.) ]6-
eltöltőtt mu'nkás évek laukadhtlan tény kedései 10, Page t Albert ('li neje. i f j. Paget Albert és Szél)" 
után megérdemelt ' nyugalom következik. Cs,n.k Gyu la :1-5, Somfai Emil, Pongrácz Vilma &; dr. 
egyhtÍwllk szitmít czut1n is li mindig buzgó od3o- Surányi Edo 4--.1. Kitd{n' Ferenc. dr. ) [ahler 8áll
adft's;Íra. Isten iJldú!;n kisérje kedves csahidjával dor. Hegedűs Szilílrd ŐS B. lli!!l Mária 2- 2 pengő. 
egrütt tO\'llbbl'[t is. ' Ujviiry T.Jú_"Iz ló 1.50 P. Líl!~zló Domokos 1.20 P. Ga-

Baró Diószegh y Erzsébet testvérünket I kőz- gyi Sándor és 'Bíró József 1- 1 P. Összesen 84.70 
pou li szociális feliigye]övó nevezték ki a Vr. r~ze- _ pengő. Nyolc"'SIllICgy pengő és 70 fillér. Fognd
tési osztályba. Szép elömencloMhez gratulálunk. ' ják ti nemesszivií mlakozúk az Egyház hálás kö-

Rabillurannlh Tagore meghalt. Lapunk zár
takor kaptttk II szomor ú hirt. hogy R abimiranath 
'l'agorc, 11 \'i lághír(i iudiai költő és í ró, az indi·ni 
unitúriusok, u Brahmo Somaj vezető embere meg
hnlt. 'l'agol'o életét és munkásságát jövő számunk
ban részletesen ismer tetni fogjuk , mert benne ta
lán :1 X!X. század legszellemibb irÍlnyú nagy uni
túriusá t veszítettük el. 

Özv. · JJázar l\Iórné, Köhler Olga atyánkfia 81 
eyeS korában, foh'ó évj atgusztus hó 4-én elhunyt. 
'L'emetése augusztus 6-án volt a r ákosker esztúri 
temetőben. A boldogultat kiterjedt családján kí
"ül uagyszámú rokoIlBág is gyászolja. Családjá
ból Amerikában is "annak gyászolók. Csendes 
Dyugodalmnt adjon Isten szúmá ra. 

A dunapataji arvizkárosultak részére június 
hó yégéig az alábbi szívCS adományok folytak be 
a budapest i egyházközseg péuztárába: A buda
pesti egyházközség Konferenciás Tábora 48 P , ur. 
IJ.·sn}~ Ernő 10 P. Ujvári Lúszló l P . H ackler Ar
tur 2 P , Meze i IstvÍln 3 P. Csekefalvi egyházköz
seg (befizeti e Fekete Miklós körjző) 25.96 P, Szent
ábrahúmi eg ybúzközség 36.20 P . Gagyi egyhaz
község 6.90 P, Kissolymosi egyházközség 20 P, v. 
Vadmly Albernó r) P. dl'. 'l'óth G-yörgy 5 P, dl". 
Ilalúsz Jánosné 5 p , ifj. Székely Kocsárd 2 P , 

6zőlletÓt. Példáj uk buzdítson másokat is! Szere
tettel J·Ózau Miklós püspök. Budapest 1941 augusz
tus hó 8-án. 

Istentiszteleti sorrend szept_ hónapban:-

H O L j IItl,.l k I }lelJ" ! 
.. pon 6,ibn 810lrlJ."'1 v~r·1 

A) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4. . . . R. 7 d. e.9 Pethő István 

• • 14.21 • • Szent-Iványi S. 

• • 21. d.e. ll Barabás Islvan 

• • 2R - • 9 Szent-Iványi S. 

• • 28. - o II Barabás István 

II. Hiuu h4r .... J.llhuliUll 7 d.e.tO Szekely Gyula 

• • 14.28 - • • dr. Csiki Gábor 

o • 21 • • ferencz József 

SJ Körzetekben : \ 
X., Máv.-telep. Pr,t.IIIUI 7 d. u. 4 Székely Gyula 

• • o 21 • • ferencz József 
Debrecen Unit. templom 7 d.e.IO dr. Csiki Gábor 
Dunapat~i. Unit. templ. I 7.1 4 d.C.IOI Kereki Gábor 

• • ) 2 1 ~d.u.3 1 • • 
Al:ihüzott d:í.tUIIIOkoll Ílrvacsora-osztás. 

--
UNITARIUS ÉRTESiTÖ Utánaküldés kizárva! , 

Felelas szerkesdö; Szent-Ivé,nyl Sé.ndor Uj eim: 
Felel6s kiadó: Ferencz József 

Szerkesztöség 6s kiadóhivatal 

BUdapest, V., Koh6.ry-utca 4. Te lefon 117-829. 

Megjelenik minden hó 15-én. 
EIOfizetés i dij egy évre 4'- P. 

A. Iap tulajdonosa a Budapesti UniU.rius Egyházközség 

A lap .\fogadása elöflzet6sre k6telez. 

Nyomatott Máté ErnO könyvnyomdájában, Budapest, VIII .. 'l ózsef-utca 61. _ Telefon : 1-392-59. 
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