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ALAPITOTTA: JÓZAN MIKLO! ', 

, . M arclus I d U S a 
A muJtbllnéző magyar, rop idök kivívott 

eredményeit látja ebben a két szóban. A több szá.-. 
zados dermesztő elnyomás · után, fellélegzett a 
nemzet, ,"issza fojtott álmok, titokban szőtt tervek 
és egy nemzet kiutat kereső. építő akarata kife
jezhetetlen örömmel köszöntötte ezen a napon a 
számára. mindent jelentő szabadságot. 

Azóta ,.jsszajár a magyar ehhez a naphoz 
gondolatban: kutatja. a multat, hogy a nagy idők
ből frissih'e lelkét, meghatározhassa. Bo jelen köte
lességeit és kiszélesítse a jövendő leheWségét. A 
hamisítatlan magyar lélek számára minden idó'ben 
patinás jelentőségű e két szó: március idusa. 
Örök ideál, melynek fényénél összetalálkozhat 
minden magyar, kik külön utakon keressük ft Jna~ 
gyar élet lehet&égeit. :Mennyi önáUó gondolat, 
egyéni terv. itt. vagy ott született, magyar életie
het.őséget jelző megoldás kering közöttünk. Egyé>
nek, vagy megszervezett táborok állanak egymás
sa~ szemben, mindkét oldalon kívúlóságokkal is. A 
saJát tervek helyességének meggyőződésében 
mennyi merev álláspont, mennyi elvi szembenállás. 
A ~gyar lelkek megfeszített képességei, mik, ha 
~gyutt haladnának, a legnagyobb nemzeti. lóncset 
Jel~nthetnék. A legszentebb álmok hervadoznak a 
le1!,Jobb tervek porJanak és a legjobb Szánd:kú 
erok ...... ·en".;\) k e 

e.J e~ ne el ebben a küzdelemben. Ebből 
nem lehet együtthaladá.<J, csak helyrehozha.-
tatlan lemaradás. Körülött'" k 'd k ink t szer"ó' un,ereeemeg_ 
Szé~ ~:~ bó;degenek állnak figyelve 8 lesik a 
kih o us. ad6dható, számukra legjobban 
lC' RSználhat6 aUapotot.. Lehet-(} ma., küzdelmek 
e~~:e' egyénekn~ • é8 s~ervezett l'táborokrulk 

gy gyakorlati ~)lkon IS, megmereviteni, ki-

Budapes, 1943. . -marClus 

zánLi a megegyezés leheWségét és ezzel megbéní
tani az el,,'yütthn.ladást? Mert minden ilyen stán
dékban tbennerejllk a. s7,abadosság ténye. Március 
Idusa pedig - lelkiismeretes magyar ember Sze
mében - a ne.nnet szabadságát s nem egyének és 
pártok elérendő vágyát jelenti. 

Március Idusa a legmagYlI.rahb ünnep. Miu
den ünnep közül a legink.ibb :íll közel ncpünk lel
kéhez. Tekintő, melyröl elöre és hatra néz a ma
n'ar. A mult idézése és a jövő kutntasa önmagunk 
gondolatainak és érzeseinek megreform:ilasara 
késztet. Ezen a 011.1)00 el kell méh'ülniink, II IIl1g-y

szeru ünnepi magaslatról a. magyar élet és lélek 
magaslatait és mélysegeit kell megllitnllnk. AI. 
kalom ez nz ünne)) arra, hogy túl egycIli néző
pontokon és érdekek wmkelegen. kezet Fogjon It 

DllI.gyar. Idegen vilagball fcst.vérj találkozó. 
Lármafa ez az ünnep, melynek tüze mei'Oszire vi
lágít: ha megismeritek az igazságot. az igazság 
szabadokká tesz titeket. És ez az igazság nem mas. 
mint rádöbbenni arrH, megtudni azt és vallani 
minden köriihnények között, bog:'!' addig VHn lét
jogunk, amig - minden mást Félret,éve - magya
rok tudunk ma.radni. A szabadság előfeltétele az 
erkölcsi érték. Ha minden. magyllr ezen az állas
ponton van. akkor megsziiletik II szabndliúg. mcl.v 
által parancsolunk egyeni kivans;igainkllak cs 
tutijuk v.íUalni a felelősséget sza vunkért és e.'lC

lekedetünkért 
Áldás pedig csak úgy lehet a nemzeten, ha. 

megértve kötelességét, meglátva a lehetőséget és 
megszívlelve a jóSzándékú !akamt.ot, összefog, és 
lsten gondviselése meUett indul el a nuí.rciusi IWp 

sugarai alatt, együtt előre! 
KEREKI GÁBOR. 
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Rólunk mások • 

A "nyugtalan" Dávid Ferenc és köréje gyült "kalandorok" 
Azzal az örömmel vettem kezembe a Kolozs

vár vAros kiadásában megjelent "Kolozsvár, egy 
roagyar város ezer esztendeje" címü könyvet, 
amellyel minden valaha Kolozsvárott élt s onnan 
elszármazott magyar ember Erdély "fövárosára" 
gondol. !{üJőn varázsa van Kolozsvárnak, s ha 
egyszer annak hatalma alá kerültünk, nem tu
dunk tőle szabadulni, amíg élünk. 

Örömömet azonban mihamar a mé1tatlanko
dás érzése váltotta fel , amikor a könyv lapjain az 
unitáriusokat súlyosan sértő kitételekre bukkan
tam lépten-nyomon. Az Unitárius Értesitő nem 
sZakfolyóirat, nem a mi dolgunk, nincs is terünk 
rá, s különösen a mai, félterjedelemre korlátozett 
alakjában nincs, hogy részletesen foglalkozzunk 
ennek a könyvnek minden minket unitáriusokat 
vérig sértő, s - legalább is az előttünk ismeretes 
- , történelemmel ellenkező megállapítással .és 
megjegyzéssel. Kiragadunk azonban a sok közül 
kettőt, mindkettőt Malkkai László irt'a a "Kolozs
vár a magyar történelemben" c1mű fejezetben. 
(24 old.) 

Az egyik a "nyugtalan" szó állandó haszná
lata Dávid Ferenccel kapcsolatban. "Nyugtalan 
lelkű" Dávjd Ferenc stb. Ha egyszer használta 
volna a szerző, akkor is feltünnek, de mert állan
dóan, valósággal az irály róvására menően ,hang
súlyozza ezt a kifejezést, ezzel bizonyára célja 
volt. Minden olvasója figyeimét fel akarta hlvni 
ezzel arra a tényre, hogy Dávid Ferenc nem az 
Istent-kereső lelkek magasztos társaságából való, 
hanem amolyan bomlott idegrendszerü, semmit 
teljesen el nem fogadó, semmiben meg nem nyug
vó, "nyugtalan" egyeQiség, mondjuk másszóval: 
"psychopat&". Tisztelettel, kérdezzük: miért lett 
vol~~ egyedül csak Dávid Ferenc ilyen nyugtalan 
lelku psyehopatha, mikor a reformátorokat mi is 
más is, Makkai László is legfeljebb "Isten-meg: 
szállot~jai"-nak .neveznök s Istent kereső szomju. 
kat .. mmden tekmtetben dicséretesnek tartanánk. 
VaJJon hol kezdödik a nyugtalan lelküség? Ha 
például valaki elhagyja a katolikus egyh~t és 
luther~nus lesz, azután 'pedig elhagyja a lutherá
nus hltformát és református lesz, ez még nem 
"nyugtalan lélek", de ha már egyetlen egy lépes. 
~el t~vább megy, s a ,református hit~ormát is el

agYJa, hogy megalapltsa az unitá rius hitfonná·· 
egyháza.t, ak.kor már .,nyugtalan lelkű"-vé vál tt~ 
Vagy mlbCl~ másban lett volna nyugtalan lelkű D~Vid 
Ferenc? Nincsenek történelmi adataink arról h 
R~.let-ként töprengett volna a lét és nem-lét ::: 
deseUl s megnyugodni nem tudolt volna. Ar 
sem beszél semmiféle krónika, hogy POlitikaita

ÓI 

t~:~, vo.lna ta~~bizonYl:lágOl "nyugtalan-Ielkíisé é~ 
rol , hiszen hu volt fejedelméhez, s a katou;ua 

18 U. E. XXII. S. 

BátJloriakkal sem szállt szembe, bár azok meg
fosz~ott~k u,dvari prédikátori állásától s Makkai 
sz~rmt IS Jlll~dent meglettek, hogy Dávidot elné
mltsá.k. Ha peldául Dávid Ferenc végigjárta volna 
egyébként az egész utat a katolicizmus tól a lu
teránizmuson át a k~l~rn'izmusig, csak éppen a 
.legutolsó egyetlen lepest, az unitáriust, nem let. 
te volna meg, hanem megmaradt volna kálvinist 
püspöknek, vajjon akkor is azt irta volna róla : 
kálvinista volt püspök fia, Makkai Laszló, hogy 
"nyugtalan lelkű" volt? S helyesnek találta volna 
ha a katolikus Báthoriruk megüldözték volna s ta~ 
lán épúgy Déva várába zárták volna Dávid Fe
rencet, mint igy? Mert hiszen ő sem titkolja, hogy 
a Bathoruak föigyekezete a katolikus valilis visz
szaállítása volt; s ha véletlenül nem az uuitit.riuN 
Dávid Ferenc átl ennek az útjában a maga Eu~ 
rópa~híra tudományával és ékesszólásával, hanem 
a kálvinista Dávid Ferenc, ép úgy eltávolitották 
volna az útból, mint így. 

A másik minket súlyosan sértő megjegyzés 
ez: "Dávidot nyugtalan lelke és a köréje gyült 
ka lalldorok fantasztikus hitelvei az unitárius val
Jás továbbfejlesztésére és az ószövetségi zsidó 
valláshoz való közeledésre indították". Hagyjuk 
el most - mert nincs terünk rá - annak a cáfo
lását, ,hogy a reformátorok közül csak Dávid Fe
renc közeledett volna az "ószövetségi zsidó vallás
hoz", vagy hogy - amint ugyanebben a könyv
ben olvashatjuk - ő alapitotta volna meg a 
szombatos felekezetet is. Maradjunk annál a kife
jezésnél, hogy Dávidot "kalandorok" vettek kö
rül, akiknek fantasztikus hitelvei voltak. Reánk 
nézve a legsértőbb természetesen a kalandor szó 
használata Dávid Ferenc környezetére. Igy "le
kalandorozni" Dávid Ferenc egész környezetét ed
dig nem hallottuk még legell<eseredeHebb ellen
feleink részéről sem. Eleddig más felekezetű és 
minket biráló történész, vagy teológus ellenfeleink 
magukat és tudományukat tisztelték meg azza l, 
hogy ilyen kifejezéseket egy bevett, tör ténelmi fe
lekc7.et a.la pitóival szemben nem haaználbka. Saj
náljuk, hogy Makkai László nem gondolt erre, 
amikor minket ütve, tulajdonképpen saját tudomá
nyos színvonala és irodalmi izlése ellen követett 
el merényletet. 

Mit mondjunk erre az általánosító megbélyeg
zésre ? Részletezzük, hogy Dávid Ferenc környeze
téhez hozzátartozott Heltai Gáspár is, a biblia.
fordító, Bogáthi Fazekas ,Miklós is, II költő, Ka
l'ádi Pál is, a drámairó, Enyedi György is, az 
exegeta és irodalmár s teológia i és bölcsészeti tu
dományokban jártas annyi más kíváló tudós is, 
hogy "Kolozsvár európai szellemi központtá" vál
lolt - ugyancsak ennek a könyvnek a 40. oldalán 
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található megj~yzés szerint is? Nin~ ért~lme. Mak
)uli László nem elöször rohan ne~ David .~e~enc
nek s míg a legnagyobb magyar Irodalomtortene~
I ők Toldy tól Féjja Gézáig- . s a magyar nemzet k l
:nlÓságai J ókai :Móron át Szabó Dezsőig a.,o ~a
yar kultúrtörténeJern legnagyobb alakjai kozatt 

!mlegetik Dávidot, addig M.a~ai kiil~nbözik tő
lUk Van azonban ennek II kerdesnek meg egy 01-
dU I~ amelycl meg nagyobb megdöbbenéssel · kell 
fi~~lcmbe vennünk, mint az eddigieket. Ha 
ugyalIis Makkai László ezeket az épületes meg
jegyzéseit valami magánkiadványban tette volna 
meg, _ kevesebb okunk volna p~rbe-szá.lln~ ;ele. 
Makkai azonban a Kolozsvár varas kiadasaba~ 
fllcgjelenö SI egyáltalán nem kálvinista felekezeti 
történetírásnak szánt, hanem közérdekű ismertető 
munkában tartotta helyesnek "le-kalandorozni" a 
Kolozsvár fejlődésében, magyarrá-tételében és 
kultúrájának megalapozásában - legalább is a 
XVL században _ vezérszerepet vivő unitárius 
egyház alapítóit. Nem tudjuk, hogy az a Kolozs
vár .melynek falai között olyan letagadhatatlan 
történelmi tudással rendelkező unitárius emberek 
is laknak, mint például Kelemen Lajos egyetemi 
tanár afia, miért bízta ezt a munkát éppen a fia
tal és pályája kezdetén álló Makkai Lászlóra, s 
ha már reabizta, akkor miért nem bíráltatta felü l 
illetékes szaktekintélyekkel, mielőtt azt kiadta vol
na. S azt sem tudjuk, hogy ez a nagyméretű, de 
tudományos alaposság dolgában az unitárius J.a
kah Elek Kolozsvárról irott monográfiájának még 
csak nyomába sem lépő munka miért tartotta 
szükségesnek éppen a felekezetek kőzötti megbé
kélést hirdető, s a háború megpróbáltatásai között 
minden Illlagyart összefogni igyekező törekvések 
idején igy nekirontani a legmagyarabb és legko
lozsváribb felekezet alapitóina'k. Csak azt érezzük, 
hogy Kolozsvárott székelő püspökségiink és teoló
giai akadémüink örök szégyene lesz, ha ennek az 
- ismételjük: - U.olozsvÍ1r város kiadásában 
megjelent 'közérdekű könyvnek nlÍnket ért minő
síthetetlen támadásai miatt Kolozsvár város elől
járóság'ánál nem tiltakozik, 

Szent-Iványi Sándor, 

• "Horváth Cirill elismeréssel szól Dávid Ferenc
ről: a magyar reforniátorok közt egy sincsen hozzá 
fogható; buzgó, nemes sziv, tele jámborsággal, azere
tettel; a szazad salakjé.tól mentes szabadelvűség és tü
relem; hatalmas ;t:anulmAny, erő3 dialeldtka, fényes 

szónoki t ehetség; mint polémlkus a legkiválóbbak közé 
tartozik, mint templomi szónok 81 legjobbak kÖ'Zé 
emelkedett, aklket korB. Ismert, (A régi magyar Iro
dalom története, BUdapest, 1899.)" .Idézet: Pint-er 
Jenő: Magyar 1roda1Otntörténetéböl. II. kötet, lal. Iap. 

Templomi ünnepély 
Debrecenben 

A debreceni templomi ünnepélyek sorOl.atá. 
ban február 21-én dr. Abrudbányai János teo\. de
kán tartott előadást a mai vallásos élet problémái. 
ról. A nagy érdeklődést !teltcll előadiLst a debre. 
ceni napilapok szépen méltaiták. Az ünnepélyt 
Szolga Ferenc budapesti vaUastanító lelkész imája 
vezette be. Ferencz József lelkész megnyitót mon
dott. Szolga Ferenc lelkész és Csiki Gábor gimná
ziumi tanuló szavalatai tették változatossá í1 mű. 

sort, melyet szép közönség hallgatott végig. 
D r . Abrudbányai Jánost ' debreceni szereplése 

alkalmAból a Székely Társaság is meghívta s a 
Déri múzeum termében rendezett székely ünnepé
lyen az erdélyi lelkiségről tarlott nagysikerü elő

adást. 

A március hóra tervezett előadás, közbejött 
akadályok miatt elmarad, s annak időpontját ide

jében közölni fogjuk, A legközelebbi templomi ün· 
nepélyeken Szent-Iványi Sándor budapesti vezető 

lelkész, teoL m. tanar és dr, Gelei J ózsef kolozs

vári egyetemi tanár, egyházi főgondnok tartanak 

előadást. F. J . 

Keresztény Magvető 
A Keresztény Magvető 75. kötetét ,indítja el 

az 1943. évvel. A folyóirat megindításának gondo
lata a Bach--rendszer csődje után született meg, 
amikor a nemzeti öntudat ébresztésére az irók 
megkezdették munkásságukat. A Keresztény Mag
vető est.méjének legerősebb harcosa Nagy Lajos 
tanár volt, kinek lakásán összegyül ve, minden ag
godalmaskodó ellenzéssel szemben klmondották a 
folyóirat meginditását. A folyóirat első szerkesz
tői KriM János, a "Vadrózsák" neves gyüjtője és 
Nagy Lajos lettek Bár igen nehezen lehetett és 
csak hiányosan megjelentetni, mégis győzött a ki
tartó, lelkes munka. Vallási tárgyú értekezéseket, 
imákat, beszédeket és életiratokat találunk lap
jain, melyek között Jegelső helyet foglal el ~~~a~ 
Elek János Zsigmondról irt életrajza, A kesobbl 
időkben is mindig legkíválóbb egyházi íróink mun
kásságának gyüjtőtára lett s olyan nevet vivott ki 
magának, mit _ nemcsak mi unitáriusok - de az 
általános kultúrtörténeti kritika is elismer. A K~
resztény Magvetőt ma Vári Albert teológiai tan.al' 
és P. Szentmártoni Kálmán tanár szerkesztik. 
Hisszük, hogy eddigi hivatását minden időb~n be 
fogja tölteni az unitáriusok eme jónevü foly61ra~. 
A jubileum alkalmából atyafiságos szeretettel ko-

" t '''k K. G. szon JU • 

-
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A két békCl története 
• • 

Egyszer volt, hol nem volt, de bizony hogy 
volt, mert magam is láttam, - volt egyszer egy 
tó .5 abban lakott két béka. Hát ami fi dakást li· 

leti, lakott ott több is. nemcsak kettő, de hát az 
már ugy van békaországban is, mint az; emberek
nél, hogya sok egyforma, szürke béka közül csak 
ez a kettő jutott be a világtörténelembe, mert 

hogy emlékezetes dolgot műveltek. 

Ez az emlékezetes dolog úgy kezdődött, hogy 
egy szép nyári. nlkonyaton, mikor már rekedtre 
brekegték magukat a tóparton s a béknvilág min
den nagy eseményéröl beszámoltak egymásnak, 

egyszercsak elcsendesedtek. 

_ Haj, haj, - brekegte a kövérebbik, 

unalmas ez az élet nagyon. Itt soha sem történik 
semmi. Nem lát az ember (azaz hogy : a béka) 
egyebet, mint vizet és békanyálat, nap-nap után. 

- Utazni kellene, világot látni, - indítvá
nyozta a másilL - A:t. emberek is igy tesznek, mi
kor megunják magukat. 

Addig addig tervezget tek, núg csak elhatároz
ták magukat s azzal neki is indultak a világnak. 
Persze, nem vonaton utaztak, még csak. nem is 

szekéren, hanem úgy béka módra: nagyokat ugor
va a porban, a fű között, már amerre éppen jár
tak. S ezt jól jegyezzük meg magunknak, gyere

kek, mert ebböl származott a tragédia, mely miatt 
ök ketten a világtörténelembe ibekerültek. Amint 
ugyanis ugráltak előre, lassan-lassan kivilágoso
dott, eljőtt a hajnal, úgy hogy most már mindent 
jólláthattak. Egyszercsak elbrekegi magát a kő
vérebbik: 

- Nézd, micsoda szép torony látszik ott a 
dombtetön. 

Odanéz a másik, hát ő is meglátja: 

- Abbiza, még pedig zöld torony. Ilyet se lá. 
tott rajtunk kivül senki az egész tóban. 

Közelebb ugrándoztak a "torony"-hoz, gyö. 
nyörködtek benne, tapogatt:ik, szagolgatták. (Mi 

. azonban zárójelben hadd mondjuk el, amit ti gyer
mekek máris kitaláltatok, ugyebár, hogy ez a "to. 
Tony" nem 'is volt torony, hanem egy hatalmas 
zőldmázas cserépfazek. Olyan, amilyenben SZé~ 
kelyföldön a tejet tartják.) 

EgyBzercsak azt mondja az egyik béka, 
ványabbik. a so· 
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- Föl kellene menni a tetejére, hogy körUl
nézzünk onnan. Milyen szép kilátás nyilhatik a 
vidékre. 

- Az ám - felelte a másik de hogyan. 
Olyan sima ennek a toronynak az oldala, mint a 
békasó. 

Hirtelen fejére üt azonban most a sova
nyabbik: 

- Megvan - brekegi lelkesülten, - mi 

úgyis kitÜDŐ ugr6k vagyunk, ugorjunk fel a tttc
jére. Fogadjunk, hogy én egyből fel ugrom. 

- Az senuni, - sértődött meg a kövérebbik, 
aki éppen testi mivoltánál fogva igen érzékeny 
volt az ilyen kérdések iránt, - én neki se futok. 
s csak úgy helyből fel ugrom én is a tetejére. 

- J6, majd meglátjuk, melyikünk jut fel ha

marább. 

Azzal a soványabbik béka elkezdett számolm: 

egy, kettö ... s mire a hármat kimondta, már 
mind a ketten nagyot ugrottak, fel egyen~sen a 

"torony" tetejére. Azaz, hogy: mi most már tud
juk, hogy mi történt velük, hiszen a fazéknak 
nincs teteje, söt éppen ellenkezőleg: nagy kerek 

nyílása van. A békák is ahelyett, hogya tetejére 
ugorhattak volna a fazéknak, beleestek a fazékba, 

söt ami annál is rosszabb, beleestek a tejbe, ami· 
vel a fazék csaknem egészen tele volt. 

Hej, megijedt most a két béka. Mert amilyen 
könnyen élnek és lélekzenek a békák a vízben, ép· 
annyira írtóznak a tejtöl. Na, nem azért, gyere

kek, mintha neldk is minden nap kétszer be ke,· 
lene vágniok egy-egy nagy pohárral belöle, - ha
nem azért, mert a tejben nem tudnak lélekzeni. 
Nem volt más választásuk, elkezdtek hát a tejben 
rugkapálni, hogyafelszínén maradhassanak. Ott 
rugkapálóztak jó sokáig, míg lassan kifáradtak. 
Egyszercsak azt mondja a kövérebbik béka: 

- ltn többet nem kinlódom, innen úgy sincs 
szabadulás. Minél hamarább vége lesz, annál jobu . 
~g veled, pajtás, én ,lemerülök és meghalok. 

Azzal behuny ta a szemét, megmerevitette a 
tagjait s lesüllyedt a fazék aljára, mint egy da· 
rab kő. 

A másik béka azonban nem adta fel a harcot. 
Csak rugkapált tovább. Pedig egyre nehezebb lett 
számára az úszás. A szegény béka eleinte azt hit· 

, , 
, 
• 



te, csak ő képzeli, mert egyr e fáradtabb, de igazá n 
úgy látta, hogy a tej egyre vastagabb lesz körü' 
lötte. S persze, minél vastagabb volt a tej, annal 
nehezebben tudott benne Úszni. Hanem azér t nem 
hagyta magát, úszott tovább. S a tej egyre vas· 
tagodott, vastagodott, s6t itt·ott kis csomócskák is 

kezdettek összeállni benne. Béka koma .nem értet
te, de mi, gyerekek, úgye tudjuk, hogy mi történt 
Vajat mindenki látott már eleget. Nos, hát a vaj 
éppen igy készül: addig kavargat ják a tejet, 
anúg a benne lev6 zgir tartalom összeáll és kész a 
vaj. Amig a béka koma - eleinte a társával 
együtt - a tejben r ugdalózott, ime, megindult a 

tejben a vajképződ~!'l. 

_ Istenem, _. ~óhajtott boldogan a béka, -

csodát tettél! Meg:nent.t>ttél, amikor pedig magam 
is azt. hittem már, hegy innen soha ki nem szaba· 

dulok. 

Azz.al még e.riitel,iu,ebben kezdte r ugdosni a 
tejet maga körül i:i ~ mikor nagyobb dar'lb vaJat 
sikerült ősszeköpüJni(', lassan, óvatosan felmászoa 

rá. Nagyot szusszant. megpihent, majd, amikOt' 
már visszanyerte !lZ erejét, hopp! egy ,ugrással 

kint termett a fazékből. Odakinn vidárnru-. sütött 
a nap, mintha csak béka komát akarta volna meg· 
vigasztalni és meg$~6rítani. Hamaro5.l.n meg i., 
száradt s meg is ;tigas7.talódott. Csak azt sajnfli

ta, hogy a pajtása Itfm tartott ki vel~ együt · •. 

Most ő is itt lehetett volna, bogy együtt beszél
jék meg izgalmas kalandjukat. Dehát a pajtás 
igen hamar feladta a küzdelmet s igy ott veszett 
a tejben. 

Gyerekek, így van ez az emberek között is , 
nemcsak a békáknál. Vannak, akik mindenbe ha

mar belefáradnak, feladják a küzdelmet. S aztán 

jajgatnak, hogy nekik semmi sem sikerül. Persze, 
hogy nem sikerül, ha nem tartanak ki. Talán ép
pen még csak egy-két percet kellett volna kitar

tania a másik békának is s ő is megszabadul, mint 
a társa. Mert aki végig kitart, az üdvözül, mond
ja az Iras. Aki nem adja fel a harcot Olyan köny-

Aratás 
(Irások könyve) irto é. gyűjtögeti" 
Józan Miklós 

Ez a cime annak a majdnem ötub oldalas 
szép k..iáHltású könyvneK, melyet Erdélyből hozott 
a posta a számtalan megrendelőnek. Szeretve tisz. 
telt főpásztorunk élete legszebb idejét töltötte Bu. 
dapesen, mint egyházkőzségünk lelkésze, a Duna. 
Tiszamenti egyháZkör ,esperese, végül a szomorú 
időkben, mint a csonkaországi unitáriusok piis
pökhelyettese. Negyven éven át hallottu}t imád. 
kozni, prédikálni, előadni nalunk és más egyba. 
z::.knál is. Nyomtatásban azonban csak nagyrit . 
kán találtuk egy·egy sorát. Pedig sok beszédét 
szerettük volna újra meg újra elolvasni. Most 
végre megjelent - bár túl sz.i.gorúan megrosUi.lva 
- negyven év munkája egy kötetben. Amit ez a 
kötet ad, az minőségileg kieléglti a legkényesebb 

kivánalmakat is, de 
ságát ismerjük, a 

megelégedve, több 

mi, akik püspökünk munkás

mennyiségg~l nem vagyunk 

előadást szerettünk volna 
nyomtatásban látni és imáiból is szerettHnk volna 

egy csokrot megőrizni emlékül. A kötet mélységes 

keresztény ihletről, izzó nemzeti érzésről, csalá· 
dias gondolkozásról és keresztény testvéri szere

tetről tesz tanuságot, ami püspökünk egesz. életét 
és müködését is jellemzi. A tiszta keresztény tü· 

relmességet vallja és az egység szükségességét 

hirdeti minden sora. A költemények prózában ci· 
mü rész első felében időrendben emlékezik meg 

mindenről és mindenkiről, aki vezéreszmét nyuj
tott, mely által épitette a kereszténységet. Min· 

denek előtt az Úr J ézus Krisztus vezérlő szelleme 
elött hajt zászlót. A második r észben, keresztény 
áhitat címmel, a kereszténység vezérszellemei szó
lalnak meg, a szerencsésen összeválogatott gyöngy
szemeken keresztül. Ezt a részt angoJból fordítot

ta ékes magyar nyelvre J ózan Miklós. Egyházi be· 
szédek és előadások címét viseli a következő rész. 
Ezzel a résszel nem vagyunk megelégedve .. Amit 

, ' 

nyen, annak rendesen sikerül, amibe belekezd. Ne ad, az tökéletes, de ml, akik ismerj~ negyven eVl 

fe.ledjétek ezt el, gyerekek! _~N~a~r=ra~to,:r~, __ ~m~u~n:k~'~SS~á~g~á~t~,~ú:g~Y~é~r:e,~,~U~'k~'''':h~O~g~y~ez:.~c~s~ak~:eg:Y~:tö-

DÁVID FERENC : "Tanuljátok meg, az égi trónon nem ül három király, ezt csak o görög 
bálványozó hit tanította. Nem, nem hórmos szörny az lsten, nem is hármas személyalak. . . 
K"I " .. I E 'k I h d'k ., k" b . az els6 u onos gyl sten o mósik parancsait hajtja végre, ennél a ormo I Jar oz e, ml9 
QZ égben ül. A harmadik átömlik 0'1: elsóbe fölkeni CI másodikat s mégis mind egyenI6k ... Nem, 
n8m képes felfogni elmém a Háromságot I íly kétes istenekhez nem tudok imádkozni!" (Pin'é, 
lan6 : Magyar Irodalom Története II. kötet 99. Iap.) 
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redéke annak, amit szerettünk volna ujra es ujra. 
olvasni és eJvezni azokat a forró ünnepnapokat, 
amiktti' 1)tö\'Kl';eS $zetmnel 1i'Iebtil:nk ~I a. templom· 
ból. A negyedik részben a költő-pap költeményei 
gyöngyeit adja, melyek zengzetes nyelven hirdetik 
Isten dicsőségét, a haza izzó szeretetét, a termé
szetben való tiszta gyönyörűséget és a családi ~Iet 
melegségét. Ódai magaslatok és lírai mélységek 
versei, szívből jönnek és szívhez szólnak. 

Nem régen jelent meg az "Egység útja" cimű 
lap első száma, melynek vallott célja a kereszté· 
nyek egyesítése. Eszembe jut a két testvér me
séJe, kik -összeveszlek valami felett és nem en
.geC!te őket a békesség útjára a túlzott önérzet, 
pedig a folytonos ellenségeskedésből sok káruk fa
kadt. Végre az egyík tanácsot kért őszhajú lelké· 
szétöJ. A válasz ez volt: Barátom, menjen el Imre 
gazdához, az öccséhez, lépjen be hozzá és mondjon 
egy istenhozzádot, őszintén. A többi magától jön. 
'A gazda megfogadta a jó tanácsot, ae nem kel· 
lett messze mennie, mert öccset az úton szembe· 
30ve találta. Átkal'olták egymást. J ózan Miklós 
Aratás c. 'kötete peldát ad a felell:ezeti ·btfuére. 
}fem kei! kÜlön ujság, szervezkedés, csupán cse· 
'leke(l.et. Ezt a cselekeaetet tükrözi józan 'Miklós 
mmden szava. gz a k5tet dicsőítő -hintnusz mind-
. 
azok részére, akik valaha is Krisztus szellemében 
"Istenhez emelkedtek felekeZeti -különbség nélkül. 

'Ezt az egységet szolgálja az unitárius egyház püs· 
Pöke önzetlen lélel&.el imában, beszédben és most 
ebben a könyvben. Ez a ·béke moc.ern evangé
'liuma. , 

ISten álaása kisérje szeretett püspőkünket és 
aaJon "rteki erőt, hogy az "Aratáslt·nak többi kő· 

. -téUl is átadhassa nekUnk. 

J 

• , 

, 

lJjvári László, 
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Hirek 
CSEKKEN VAGY POSTAUTLVANYON val6 

bef"lzet-ések esetében kérjük, hogy az összeg rendel· 
"tetését minden a lk-alommal feltüntetni szíveskedje
nek, igy elkel'ülhetjük fl. könyvelésnél eddig gyak 
r.an előfordult félreértéseket. 

A Budapesti Dávid Ferenc Egylet az Unitá· 
tius Misszió Ház templomában (IX. Hőgyes End· 
re·u. 3.) március hó 17·én. szerdán d. u. 6 óra· 
kor - néhai dr. Boross György unitárius püspök 
halála évfordulóján - emlékünnepet tart, melyre 
az egylet tagjait, barátait és az érdeklödő közön
séget atyafiságos szeretettel meghívjuk. Az ünne· 
pély műsora: 1. Szívemet hozzád emelem ... ének· 
li a gyülekezet. 2. Imádkozik: dr. Csiki Gábor es· 
peres, m. kir. kormányfötanácsos. 3. Orgonajá. 
ték. 4. Megnyitó beszédet mond: dr. báró Daniel 
Gábor. 5. Cherubini: Miatyánk, énekli Puksáné 
Boross Irén énekművésznő. 6. Dr. Boross György 
emlékezete c. előadást tart dr. Abrudbányai Ede a 
kolozs-rl.obokai egyházkö:r: felügyelő gondnoka. 7. 
Handel: Largó, énekli Puksáné Boross Irén ének· 
művésznő. 8. Mécs László "Alázat" c. versét sza
valja: Szolga Ferenc lelkész. 9. ZárSzót mond: dl'. 
Boross László szerkesztő. 10. Himnusz. A templo
mot fütjük. Dr. báró Dániel Gábor elnök, Szent· 
Iványi Sándor titkár. 

ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉSEK FEBRUAB 
tO.Tö'L MÁRCIUS lO-lG.Kereszteltük: J asper 
Nándor r. k. és Gyirkis Erzsébet unit. - Ágnes· 
Mária, - Taglieber Károly és Benke Mária unit. 
t.\I iklós, valamint J ános; Nemes Nagy Sándor unit. 
és Lechner Ilona r. k. - László - vargyasi Máté 
Ernő unit, és Markó Ilona r. k. - Ernő· Tibor -

nevü gyermekét. Isten áldása legyen aszülőkön 

és az újszü!ötteken. 
'Házasságot 'kötöttek: Csatlós J ános lakatos, 

r. k. és Pánczél Mária unitárius. A mi egy Iste· 

nünk áldja meg életüket. 

Temettük; Csegezy Pál fő erdőtanácsos 80 
·.éves, Lőrin"Czy Izsák segétlmunkás 41 éves és Ar
kosi Béla szabósegéd 32 éves atyánkfiait. A mi 
egy Jstenünk adjon vigasztalást a hozzátartozók· 
nak:. Emléküket szeretettel megőrizzük. 

A Nöszö,'etség karácsonyi akciójítra történt 
adományozások nyugtázása során kimaradt es 
most készséggel helyesbbítjük, hogy dr. báró Da· 
niel Gábor 20 P, özv. Fábry Edéné 5 p·t és a Haas 
Fülöp cég 50 p·t adományozott. 

A Dunántúli R eform:itllS Egyb:j~kerül~t piitl
pöké\;. Györi 'Elemért, most iklatja (,o hivntulúllU. 
'F6ti~telelli:HS J6ZQlL Miklós püspök úr tlZ ünnep" 
ségcn vató képviseletii-ukkcl SzCtlt- l lJlÍllyi Sándor 
vezet6 lel!k.éez és Kelemen Bó~\ egybúzköz.súgi 
gbndnok 'ntiaib bíz.ta mOll. 



Nöszövet."égi közgl'ülétoI. Az Unitárius Nök 
szövetsége 1943. április. hó 5-én, d. u. 5 órak~r, 

'át helyiségében (Kohary-u. 4. r. em. balra) koz
saJ"'éSl tart melyre 1.\ tagokat és az érdeklődőket 
gyu, h' . El "k,'g atyafiságos szcretettc~ _. meg IV]~ .a~. no. e . 
Tárgysorozat: 1. TisztUJ~tás. 2. TItkan Jelentes. 3. 
Pénztári jelentés. 4. rndltványok. 

Dr. A lber!" J á nos presbiter afiál, a Nagyba

tony-Ujlaki Egye!'üll lparmüvek R. T. műszaki 
igazgatóját egyszerre két szép kitüntetés érte. ~ 
nemzet érdekében lett szolgálataiért a Nemzetve

delmi Keresztet nyerte. A Műegyetem Mérnöki 
Továbbképző Intézete pedig e!öadójának kérte fel 

s hat órán át a "Szervetlen építőanyagok kémia
járól" tart előadást. Szeretettel gratulálunk. 

BIRÚ] KINEV EZtSEK. Csipkés Ödön afiát, 
aki sOkfüg Nyíregyházán volt törvényszéki bí.ró: 
majd tanácselnök, a nyugalomba vonult, dr . Miko 
Imre törvényszéki tanácselnök afia helyere, a ko
lozsvári törvényszék elnökévé nevezték ki. 

Dr. Anta l Géza budapesti járásbíró afiát a 
gyomai járásbíróság elnökévé nevezték ki. Mind

kettőjüknek szeretettel gratulálunk és életökre, 

valamint munkásságukra a mi egy Istenünk áldá

sát kérjük. 

Var gyasi Máté Ernő és neje Markó Ilona 
Ernő-Tibor nevü gyermekét március hó 7-én 
keresztelte meg Szent-Iványi Sándor vezető lel
kész. Máté atyánkfianak, ki lapunkat is nyomtat
ja, szeretettel gratulálunk s a maga és családja 
életere, valamint további munkájara a mi egy Is
tenünk áldását kérjük. 

E rdélyi ritkaságok. A Minerva kőnyvikadóvál
Jalat fenti címen dr. J ancsó E lemér szerkesztésé
ben könyvsorozatot indított, melyben erdélyi mul· 

tunk történetét feltáró munkák latnak napviligot. 
E sorozat 7. és 8. köteteként jelent meg 'h omoród
jánosfalvi Sándor István unitárius lelkész székely
földi, homoródmenti útleírása. A kötethez előszót 

írt és annak sajtó alá rendezési mu!tkijit Benczédi 
Pil kolozsvári kollégiumi vallástanár, .teoL m. ta
nár vegezte nagy gonddal. 

Al. Egyeteme.. .. Unitárius Lelkészkör március 
27-én , Szombaton reggel 8 órakor a kollégiumi 
dísztermében, Kolozsvltrt tartja rendes közgyűlé
sét a f?tanácsi ülessel kapcsolatban, az ősszel ki
adott targysorozatta1. 

AZ UNITÁ&IUS KONFE RENCIÁS TÁBOR 
máre.20-án (szombaton) és 21-én (vasárnap) d. u. 5 
órakor tar t ja ezidei konferenciá já t Kohár y utcai 
székházunk helyiségeiben. A konferencia tárgya: 
Unitárius misszió a történelmi időkben. Az elöa4á
!)Ok erről fognak szólani ésa. vita is e körül ala-

kul ki. Dr. l oepovittt btvlLrmé 8r.. NótaHb 11.-.. • 
Dunantúl l clk~ miswdónáriu!o.U. tartja lU eg)ilt 
előadást, beszélve arról a nnmká-t-öh me~e\. aa 
unitari7.mu!> ertlekében m iH' h 08MZU idéi óta, kifejt. 

A másik elöad6 remetei Filep Imre, kÖzponti misz

sziós lelkész, aki az erdélyi részeken fejt ki mlsl.

sziós te" ékenységet.. A háború !közepette lelki meg_ 
nyugvást kívánunk biztosíta ni atyánkfiainak. Al. 
együt t \"a ló imádkozás mindi g elősegiti II felemel
kedést . ilfindenkit s l.er etettel lúv es "ar az Uni
tá rius Konfe renciás Tábor lntiző Bi7.0tt...'Iaga. 

Lelkészi Nyugdíjal:wra az alabbi szíves ado. 
mányok folytak be februar hó folyamim: Lux Er
nő 2 P, dr. v. Szinte J ános 10 P, Albert Janosne 1 
P , Lőrincz Dénes 2 P, Péterffy J ulianna 4 P , 
Bencze Bela 2 P, Veltin Józsefné 1 P , dr . Seme
rédy Sándor 10 P, Dobos J ózsef 2 P, dr. Surányi 
E de 10 P, Klein Géza 10 P . Összesen: 53 P . 
Zsigmond pénztáros. 
A mi egy Istenünk áldása legyen az ' adakozókon. 

Eljegyzés. Nagysolymosi Koncz Lajos dr. 
ügyvéd és neje, szül. Bihary-Árkossy Lenke leá
nyát, Klárát eljegyezte bölöni Kisgyfu:gy István -dr. MÁV fogalmazó, bölöni Kisgyörgy Sándor 

nyug. törvényszéki tanáeselnök és neje. szül. tor

dai Oláh E rzsébet fia. Szeretettel gratulálunk. 

Szaksajt~ kiállítást rendezett az 
Magyar Sajtókamara, melyen tb'bbek 

Orszagos 

között la· 

punk is résztvett. A szaksajtó termékek ezen se

regszemléjén hat olyan lapot tüntettek ki, mely 

vargyasi Máté Ernő atyánkfia nyomdájában ké

szül. Tekintettel, hogy az elbírá1~nál a nyomdai 

kivitelezés is fontos szer.epet já.tszó körülmény, 

méltán érdemel elismerést Máte atyánkfia is. A 
magunk részeről is szeretettel gratulálunk atyánk 

f iának és további munkájara, a maga és családja 

életére Isten áldásat kérjük. 

Na!.'''ybölöni Bölöni J ózsef ny. csendőr tiszthe· 
lyettes atyánkfia hosszas szenvedés után elhunyt. 
Testvére volt a nemrég meghalt Bölöni Vilmos 
lelkésztársunknak és nagybátyja dr . Bölöni And
rás székesfővárosi tisztviselő, kebli tanácsos 
atyánkfiának. A mi egy Istenünk adjon vigaszta· 
lást szomorkodó szeretteinek, emlékét pedig sze
retettel megőrizzük. 

SZERKESZTőI "ÜZENETEK : Budapesh egy· 
há.zközségünk kettészaJdtb ának kérdéséről több 

hozzÁSZÓlás érkezett szerkesztöségünkbe. Egyrészt 
anyagtorlódás miatt, ntá.srészt pedig, mert az egész 
ügy most ntár uo hivatalos fórumok elé keriilt~ me· 
Iyek pár héten belül végleges ha.tározatot hOZDak 
_ ezeket a hozzészóiásoktt.t Dem közöljük. 

lJ. 2. XXII. s. 
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