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If' ki sz Aranyos folyó hd· 

pürtján felu!2!!k, )(Ii eJ Torda Vároeé.. 

bo$. Az A ram.vo3 PartjAD emelkedő 
."ebb.rom hl!iBYolda1on épillt regé
Ilyes .környez>etben. A nagy WsCg_ 
ben WAlba.tó a.la.bá.sU'omot c.sa.k lU 

u.tóbb! ldt;phen MBZDéljé.k dlgz1l!!rgya.k 

• .&siiP he, eredetileg mts:Mt gyár
tolta.k OOIOle. Val6sz!nO, hogy a falu 
neve iB innen cred, A falu fe.!ellL az 
Dnilá$Jtak nevezett begYSZaGCadáB 
oyÚJ.lk el II az ala.báslrom 'hegy~ f~ 

leU Idrna.gaallk a hires "Torda IV' sa-
• 

d6k", melynek: egyik geriDce Més:z!kő 
tJ,atá.ráboz tar:02:lk.. A falutól nyu
i"tttra m.:agas hegyCBÚCS emelkedik" 
1llE'lynek egyik olda]:An ez AranyOB 

l folyó, a !I'l\4sikon pedig a. Torda ha-
• 

mdékból jövő B &dád pata.ka kanya-
rog, Az A.ra.nyas folyó éppen ifi. falu , 
eJiltt térW ki 1ri.nyá.ból II igy n. neki. 
nrödO VÚltömeg a hegyoldalt 1IlfJ 

és emek következtében a faJu mind 
fmoobb k6nytelen Mrodni. 

Mészkót ma. székelyek é3 rOaIlli
IDOk lakj{Lk. A azékelyek kivétel nél
II:l.r, unltAr1uso1t. Az uru,!árizmus igen 
to1'án e111erjedt ée megMditotta a. fa... 
tut; bl.szen közvetlen 1SZ00000000000á-, 
ban fe.km:1k TordAnak, ahol a vallás
pnbniH gat 1568-ban kihird6l.ték. 
lG65-ben.az unitárius hivek mAr 
~mplomot építenek és a falu ~Jső is
~ papja Rákoai Mdtyá:l, ik1ről 

(I.~ 1697-03 teljegyz&lekben h.a.Uha,.. 

"'Dk. 
V'.aJ~M""?!n!lO. bogy már ti. rom.atak te

lcPbelyéill ts szolgált II a na.gy bő
e6gben talátha.tó 1!lab/jsbvmot Mub
tok ikész!tlAfue ~eS?!DMtá.k. A mult 
.... 'zed végÚi1 Wró OrWn Balázs 
még aZA.mOa ftmulJ.-kori emléket! ta
lAk a faluban. 

®pon a 8ZI.kl:áa terUlet mIatt föld
je SZegéIl.YOO tennényekct ad 6 ere.)t 
ll. la,k( E '"g ke.mgaM1IEkodÓSsa] kei: .1 
meg keoyerét. Az 1790-es évektől 

kezdve tArmllatt alapon mo.velbék 
meg a. Koptd1\ak nevezett teriI.letet, 
m1rOl &% egyMzkij ~gt ~köny_ 

vele tenul1todnek a igy a. t1il6g elB6 
1614Mr~ MÍiUelkezetét alapStották 
"'(lg. 

MaradanM emléket. b&gyott hAtra 
8 f8lur6J. és 8ll!D.8.lt fl'eC:á'Ol BoJdmp 
"nGliC lel'" 7 , lit!. ..Bag aJgft" cknQ 

2 

I'Cgény"6ben a falu t.ársadalmé.uak 
m:lndan kérd69ét feltArj&. Az O et
~11oh175 alapjAn e.iaJdtototAk meg 
a::: a:ra.nyoanéld. V1d6ldejleeztő w.ö
vetJo l:et. b. fWVtd életében egósz 
erejét ft fa:lujAnak 69 egyházk&·ot:, 
gének s.zen'relte.. ~"t.ett egy 8Z~ 
t~t. melynek OOszkaburl«:ola
lb .. mennyezetét ma.ga. festette 'ld. 

A ~E!mp1om nyitott torn.yú, mlDt. tU
tai.:iba..D: o. rna.gyaor vidékek templom
tarnya. Festett m1ntAi m.a.gya.r, népi 
rrÚntAk. A falu ma.gya.r ~ 
bt.,....",.IO unltáriUB. Szarga.l.mas nép, 
kik o. többi e:rany~ falu ol.aJa:los
s~.gáv8il. egyetemben KolOZ3V"árt lát
ták el 6eJm1szerekkel a b6csi dön"é 
eili5/t. Nehéz sorban, ook megpróbAl
tatást megélt OOp, CSe hiiséges TatE> 
Déhez ÉS fajtájAhoo. K. G. 

A konfirmáció id&zaWba lep
tUnk ismét. Ez évben konflrmá.c:1óm 
késztllO növend'éke1nk elölt>' dU ' lit 
m(,gk'eatettük .!I:rst.enoek eegits'fié
vel á.ld0z?-csiförtökön bemuta~uk 

6kut. a gyülekezetnek, hogy a:zlt'á.n az 
e!.!:.ó Úl'V'a' ""')fában Mzee1tsUk öket. 

A kor.n:tirmAclór6l 8O'kaD. hajlamOk 
1lgy véJ.ekednl, hogy az egySloerOen 
tt&k a multból re:ink maradt SZOla\s, 
a.rr.elyuek C38.k ikegyolet1 értié:ke va.n. 
Ezzel szemben valójé.hQ.n a kcmfl ... 
mAct6 a. kcresztelél.tn.él ls fontoseAlb 
értelmi. szempontból, ment .a,mig a 
keresztelésben részesülö gyelmek 
6unmlt nem '!.ud, és nern é.rft, a ke

resztelés szeortart.aaá.ból, addig ·a kOOl
f ilmált gyermek az elök&Jzités BO

u.n megta.nulja azt iB~ hogy mit je_ 

k ... teljt fIfAmiá.ra a .k ... es""telM anna'k 
Idején. de azt Js.. obogy mit jelent .szA-
már& a konfinnácl6. 

MAI' az elBÖ okC.·e:t .... "sh"-:ények igen 
oogy súlyt helyeztek arra, hogy 
ClIak. olya.D(lkat fogadja,..ra.k be gyű
l~kezewkbe , akik előzetesen megfe
k'ló k<&P:hiJbtW ll! IUJUltek a kera<JZ
~ny196g taDltliaa1t 1l1e~öen. "IGa,.

tlJkhézil9"-oek nevezték tDlI. e.:z elöoo
teó képn'st, mely görögill aml.yi~ je
lent, hogy: tMllzlUlng8zerlnt1. AmJnt 
ugyaots egy mag-sebb h6lyen álló 
belck1!\lt az .Iatta elterülö völgybe lj 
onn," Vb 'lango':: nyer, úgy oktatta 
a. bea'V8ltott fl ken'&ltén)OOgL I ti fg 

t\:ootl.antl J ézus evangl!oliumAró.l. Je
lo.Iltet1e azonban ez a k1rejez6s a:z;t 

u, hogy a. Jézus korabeli Iskolákban 
Ílgy tla.nulbWk a lEentlrá.st, Mgy fl m
rútó ha.ngosr1" elmondo! t abból egy_ 
két :réut , fl tanltványok ped.lg, akik 
(átAInál ültek, u 1éna mondták az:>. 

ka(. A M ig ismétclgették ezt fl mód • 
szert, amig kiVü1r'Ö1 megta.nul -á.k 
csak:nem az egész l:IZenlliást. A kő· 

z(pkorban. meglehett!s?n elhanyagol
tál'. fl -ka.toélmézlst s che1ye~ m1szti_ 

kuc beavatAaL formulá.kat ha1!'lDá'_ 
talt, am! értlutö 18, ha. arra. gondo
lunk, hogy fl megtérltett pogány tö
megeket nehéz lett volna a reDd.ella!:
zésre á.ll6 rövid Idő alatt és kevés 
m:!ssz::loná.i1us Beglllségével elmél~! 

elökész:ft6sben ts rész: dteni. A refor
má.c16 V1SZOnt belátta" hogy a meg_ 
éntés nélküli valiáBoss!ig babona.ságrfl 
vezet"ezért. minden erejével a vallá
~ nevelésre vcte~le magát. Maga 
lAIther 'Írta az első katl!ok:hézls~. "'zaz 
kt.1ét, a gyermekek számára, mely
bel:!. a tlzparancsoJatot, a hitvallást 
és a MIatyánkot Lsmel'te~e kérdé
seit é3 feleletek fonnáj á ban. Ugyan
csak az .5 buzdltásárfl jött.létre 11525-
ben a mai kAI:ék alapját is képező 
az fl "Könyvecske a laikusok és 
gyennek.ek számára", melybcn . már 
a ma is szolé9os ö!& felosztás: Tiz
parancs, hitvallás, Miatyánk, ketE. '4 
ténység, úrva:csora megt~UiJhat6. 

Mi unltár:iuook ktllönösen nagy 
~ kell. hogy fordJ :~>unk a -kon· 
tJnnácl6:ra, mert uAIun.k még sokla:ll 

fontosabb, mint más felekezetQ oke · 
t'(~ztény otestvéreinknél, hogy meg is 
é!1RUk azt, amit hiszünk. 

Ugyanekkor -azonban a kontlnná.
cll. több, mtnt egy.szerO.en CSAk a 
katé i:M'tAronJ&ga , megfelelő lelki elő

ké6zü1et .I3.nükséges hozzá. :mppElll 
ezért nem elég, ha. valaki a mi ká· 
ü.n:k 150 kérdését -könyv nélkül tud
j!! roozt keU vennie a kontirmAcl6t 
n.egelözö elökés~:lésbcn is, hogy 
nlcgtelel1l lélekkel jánllh8ssOl!l az Ot' 
O.!OZta1a elé. Sz. I . 8. 

A cfmlapo" l/hld kép a mázkiii 

... 1Mtári~ templomot ábrázolja. Kt>

rekj Gábor rajzort4. 
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IMA 
Töled , 'ottük nz életet Atyán!, !J a riadt lelkek 

Jlozzád vágynak nyugalomért.. A magunk útját 
jártuk S olyan kevésszer jutott eszünkbe, hogy 
ezen az úton védőn, , ' jgyúzón és á ldón , 'elünk jössz 
Tc is. Hittük. hogy erősek vagyunk örunagunkban 
is s amikor ti. nagy megpróbálta.tásokban megle 
meg az erőnk, Beléd fogódzunk. Véltük, hogy ebben 
a világban elmozdítha.tatlanul IiUunk s amikor meg
inog a biztonság, eléd roska dunk. Diesöitettük az 
ember rukotta. dolgokat. de azok összeomlottak s 
most ke ressük az istenáldotta. értékeket. Valahány
szor eUelejtjük. hogy Nélküled. egyetlen léptünk is 
hiába való. minda nnyiszor a kétségbeesés völgyébe 
jutunk. J\lost is innen ·lriildjük feléd a. gyengeségét 
meglátott s llj erőre kapó ember hálaimáját. Légy 

áldott" ,;ondviseIWrt: a. !Juretetért. jósá. éri és 
megbocsátásért i hogy rem.el;o kis lelkünk! a. 'Ie 
végtel~n nyugalmad elnyugtatta.. hogy életünket a 
nagy oss7.00mlásokban is m egóvtad s hogy riadta 
bár~ . ~.e ~égis lá thl'l:tljuk szeretteinket. Lé.gy áldo~ 
az orok eletbe ve~tt megin ga.thatatlan hitünkért;. 
D\e.ly a t-est pusztulasinak láotásakor is bizonyos ab
ban, hogy a. lelket meg nem ötheti. s01lUni ha'blJ. 
Hisszük, hogy a legnehezebb napokban is vet:'k 
vagy. Szeress. óvj és vezess minket. Légy , 
'to' a nu pasz runk es mi nem szűkölködünk. Nyugtass a 

Te á ldott mozöiden s a magányosan kóborló embert 
vezesd vissza. a Te csendes vizei.dhez. Vidámitsd 
meg a lelkünket és vezess az igazság ösvényén. 1::5 
ha a haláJ. árnyékának völgyében járunk is nem 
félünk a gGnoszt61, mert tudjuk, hogy Te ~elünk 
vagy s jóságod és kegyelmed követnek életünk 
minden napján. Amen. (Kereki Gábor.) -

Húsvétos asszonyok 
Mikor me~öl'llyékez a hag!áJ, 

akkor ,legdrá.gá.bb az élet; minél 
f6l.yegetóbben tornyosul reánk az 
elm1lJás, annál lebirbatat1anabbu'l 
vonz a teremtődés szent csodája, s 
minél komorabb anagypéntekünk. 
annál követe!őbben 'kérjük és vár
juk a búsvétot magunknak. Ez.ért 
van aztán. hagy nagy veszedel 
mek. háborúk és csapások idején 
egyszerre előtél"oo lépnek az asz
szonyok s csataterek és f6rumok 
férfi-munkája mögött átveszik 
gyöngéden, de ,kemény szívósság
gal a teremtő élet 'kormáJlykere
két. A férfi osztja és rnyeri a ha
lált, Iléésziti elő a n.agypénteket, 
mások és a maga számára, - a 
nő kötözi a sebeket, szülj a gyer~ 
mekeket s vonul megállíthatatlan, 
néma processzióban 'húsvét felé. 

LetagadhatatlIan :bény, hogy az 
első husvét bősei Ls az asszony'OOt 
voltak Aza néhány asszony, a.ki 
a sziklasirhoz elzarándokolt "mi
kor elmult a szombat". Ok látják 
meg először, hogy. ime, üres & sir
bolt. S minden küt.fő szerint ezek~ 
lől a nőktöl érteSülnek & tanitvá~ 
r.yok lis anóI, hogy valami lhata'!
rnas, megrázó és diadalmasan fel
emelő esemény történt azon az el~ 
6ö húsvéti vasilrnapon. 

De hát miért éppen a nők & 

húsvét hősei? Talá n a tudósitók 
Udvarias.sága, a férfi lovagiasság 
részrehwjlása tesú? Alig'ha., hi-

szen az evangéliumok korában a 
keresztény férfiak nagyon is haj
lamooak volta:k Pál aposto1 tani~ 

tását magukévá tenni: 'az asszony 
hallgasson oa gyülekezetben. 

Vagy a pusztulása: felé hajló 
ó-kor ama nemzedékében egyedül 
a nők lettek volna elég komolyak 
és wkö]csősök ahhoz, hogy erre a 
fontos szerepre elhivassanak? Ne
hezen, !hiszen erről a kOJ1l'61 írja a 
római történész, hogy at assZo
nyok Ikorát nem éveik, hanem e\w 
h a:gyott férjeiknek száma hatá
rozza meg. 

AklkOlI' hát talán a ,bölcsesSég és 
kliegyensúlyozO'tt előrelátás indí
totta vmna ú1mak a húsvéti asz.. 
szonycxkat, hogy a felzudult nép 
e1lenére, az őrök akaratával da
colva Jézus sírja felé útnak in~ 
duljanatk ? E z sem vaJ6.stz:jnű, illi
szen e:gész: úton ezt kérdezgetik 
egymástól szüntelen: "Ki henge
ríti el nlékünk a követ a strbo1t 
szájáról?" 

Maga ez a {(érdés egysreNe l'e
$zMlitja a húsvéti nők vállalkozá
sának 'értékét a férfi szemekben. 
19azán csak nők tehelnek ilyet -
mondanÁ akármelyik férfi. - EI
indul!nak a hosszú, fáradságos út
ra, dacolnak a főpapok, az irástu
dók, a nép, SZO'Il1silédok és ismerő
sök fe1szitott haragjával, EI köz
ben azt sem tudják, egyáltalán 
bozzájuthatnak_e Jézus tet.em'éhez, 

hiszen erejÖk gyönge, hogy elhen
gerítsÉlk sírjáról a követ. "Ki hen
geriti el nekünk a kővet a sírbolt 
sÚljáról ?" -a női meggondolat
lanság, tervszerütlenség, a női 

hiábavalóság örök jelképe ez a 
kérdés - a férfi gondolkozása 
szerint. 

Pedig éppen ebben a kérdésben 
rejlik a húSV'ét titka, hogy mi tet
te a nőket a húsvét hőseivé. 

A nó'k közelebb vannak a va~\:). 
sághoz, mint a férfiak. A férfit iz
It Jlma'k ereje, tesl"ének f üggetlen
sér.e, fogaskerékre forgó lo@M.ja 
egy csinált világ gépies rend~ébe 
áliíl ja Jbek A nő ~oha nem sza
kad el v.égleg a valóságtól: szent 
hivat'Rsa fu.ozzákőti a természethez 
s gondolatait és éneJmivilágát 
mir:dig ihleti a teremtődés, II szü
letés ősi csodája, mely százezer iN 
a:att semmit sem változott. 

~wen ezért a nők jobban t~d
ják azt is, hogy mi a 'halál, .tisz
tf.bban látják. mint akámlilyen 
férfi-fil ozófia. A férfi vagy báto!' 
S akkor a harc szilaj önkiviilere
ben úgy dobja bele magát a halál 
ölébe, mint a gyennek a vízbe a 
zúgó mal!.om:kerekek alatt. Vagy 
gyáva s akkor a fogvacogós !éJe
lern húzódozása közben futtában 
teríti öt le fl halál. hátu1'r61 és 
piiniks?a'Űe.n, s ilyenkor - be
hunyt szemmel tal'á.lkotik egymás-
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MI az ember és az enyészet. Ha 
pedig egyik sem ezek közül, ha
nem amolyan filozófus lelek, ak· 
kor a gondolkoús fonal'aival úgy 
elbibelödik, hogy észre sem veszi: 
meddig tartja ő a fonalat s med· 
dig a fonalak őt. ilyenkor úgy fu
kad fel benne a halál, mint az áa-
viD, mcly alámossa a gátat s mJi,re 
roa,gához tért az építő csapat, már 
~zeom1ott minden: gondolat, gát 
é:> ember. 

A nőt azonban egiz'U'n más 
...vempontok vezérlik. Hányszor 
láttunk ijedős, gyáva asszony.o
kat. a'kik ájuldoztak a 'kenyérvágó 
ké':' nyomán kibuggyant vértik lát
tán, de egy hős türelnl'ével vise:
ték el a gyermekágy minden kín· 
ját. Hányszor láttunk feJ.ülete.s, 
hiú lányokat, aJmknek m.in.den 
g<»tdjuk látswlag csak a cifrál
!tcdás, egyszer.re meggondol1<, ko
molyanyává lenni, mikor az óra 
reájuk elérkezett. Hányszor lát· 
tun'k kezi.i:ket tördelő, tanácstalan 
fertiak között nyugodt, megfon
tolt aS$Wnyokat, akik rémülette. 
len gondOíSkodássa1 fözt'.ek erőJe
vest a ,b,aldoklónak s igazítottJak 
pá.m.át s ág.yat a feje alatt. S hány
szor láttunk a temetőtől ösztönö
sen ~úzód6 f.éri'ia!k helyett, rava
tal fölött, sir fölött, 'kemény wr
rasztású asszonyokat, amint a ha
lállal szembenéztek 

A húsvéti 8aw.onyO'k is, míg a 
u.nítványok ájult l'émilletiben ta
lá'igattá.k, hogy elmeneküljen~-e a 
nép dühe elől, vagy kiáJl,janak és 
meghaljanak hitükért, útna.k in
dulnak Jézus sziklasírja felé, Cél~ 

juk nem a harc, nem is a mene
külés, hanem valami lá'tmólag-na
gyon pr6Z81i és hétköznapi csele
kedet : be ake:rják ha1z.samoonj a 
halolt Jétz,us testét. Beba1zsamo
zás! Form'aság, Ikülsöség, hiába
valóság, mondaná a nagy tragédia 
szelétöl érintett férfi. Az 8Sfjro

nyok tudják, hogy a balmaIllO'.7.ás 
is bal'C 11 hallÜ ellen, az elnmJás 
ellen, a ma:radandóság, az élet ne
w-ben. S mennek előre, feI e. sir
hoz, mig körülöttUk véra:>mjB 
ellenség leselkedő dühe, ijedt ta.
nitványok tanácstalan vitalt.kozá.&a 
kavarog, mennek 8 mindezek kö
zül egyik sem érdemli öket. Egyet
len gondolat foglalkoztatja ellné
jöket, nagyon gyakorlati, nagyon 
• r U it ates kl:s:dés: "Ki b~ti , 

-

el nékünk a követ a sírbo\1, sziLj&
rN?" 

Egyik részlet a má.sik után vá
lik .ismeretessé előttünk az elmult 
napok ·bombatámadásairóJ. Dél
előtt és váratlanul érle a fövá
rc,st, csak a nők és a gyermekek 
"dtak otthon. A férfiak távol ott
honuktól, gyáJrban, műhelyben, 

irodában ü.Jtek, segil:seget n.yujtn
ni nem tudtak. Igaz, eleinte sok 
rro szív szorult össze a feJ.elemtől, 
sak asszonyi sikoly hangzott. Ám 
amint súlyos lépteivel egyre köze
lebb jött a halál, magukhoz tér
U"k az anyá!k, aztán a többiek is s 
gyenge kezükkel, .törékeny dere
lrukkal szcmbefeszültek a sorsnak, 
omló fedeleknek, Ihulló kövek ára
datának. Foggall, körömrnel har
cr'ltak ,gyermekelkért, magukért, 
\'lIt életért, a halál ellen. Senkisem 
ké.rdezte: van-e elég erőm, senki 
s.un törődött vele: megbírom-e 
egyedül! Oflt kisbrthetett a lelkük 
alján a kérdés: " Ki hengeríti. el 
nékünk a követ a fejünk fölül?" 
- -- de azért Ibarcoltak tovább meg
állás nélkül, megingathabatlanul. 

Magyar 'Ilemzetünk törtenelmé
ben sokszor ért. utol olyan kw
szak, melyet a ká.:rönrendö vi1lág 
SZá!lllunkra sziklasírnak 1átott. Sír
nark, melyben egy nemzet süllyed 
el. ~ melynek szájára ellenségeink 
foudorlata hengeritette rá a sir
zátó követ. Akadtak azonban min
wg assznnyok, akik nem érveltek, 
küipolitikában járlasnalk mutat
kOZIa nem is akart'ak, 'harcok, üt
kÖ .. etek vároható Végéről véleményt 
múndani nem tudtak s nem :is 
vágytak. Ehelyett harcoltak to
vább. Függetlenül politikától, füg
getlenül párloslrod.ástól, mentesen 
n,lnden melléktekintettöL Ha.rcol
tak tovább! Az egyetlen., ami ér
deltelle öket, hogy "ki hengerlti el 
nekik a követ a nemzet sírjánalt 
sz.ijáról". Ez él"dekelte öket:, sem
mi más. S amig El férfiak egymást 
v!Í.(iol6an, vagy kétségbeesve s 
b .. )álba rohanva já.r1:.l&: az elve
S':lett.ek útját, a nők megrnaradtalk 
a valóság mezején: ;harcoltak az 
elmulás ellen m.indha~á.Hg. A ha
liAl sok pribékkel dolgozik s azo
kat felöltözteti saját hadvezéri 
pompájába. A nők azonban mindig 
megismerik, melyik maga ahaJél 
8 egyenesen vele sZ'é'llnak harcba. 

• 

u. 
A nők azonban nemcsak a ha

lál t., hanem az élelet is jobban i'l
merik. Mi az élet? Csak élettani 
f:otyamat? A ferfi számára talán. 
A nő számára bizonyosan nem az. 
&mki jobban nem tUdja az asszo... 
l,yokmál, 'hogy régen I:wJott már 
lJéha az, aki élni látsz;k, mások 
redig 'élnek akkor is, amikor tes
Wk rég a földben porladoz. 

• 
Hányszor hallottuk gyá.szoo asz

~nyok ajakár61 a gyermekesnek 
látsz6 emlékezést: "Ub.:Iljára is a:t 
rr .... ndta még nekem az I!n kedves 
lc.lkem" ... "Megmondotta az en 
jó uram, de akkor nem hittünk 
néki" ... A nő számára az el:köl
tt;zött ezekben a szavakban él. 

A húsvéti -asszonyok is jól em
lekeztek a feledhetetlen szavak:ra: 
" A 'lelek az, ami megelevenít, a 
test nem használ semmit. A beszé
dek, melyeket én szólok néktek, 
lélek és élet". Férfi számára köl
tészet ez a néhány szó, vagy jel
kipes beszéd csupán. A husvéti 
nők számára az volt, amit Jézus 
értE!!t:t rajta: lélek és élet. Jól tud
ták ó'k, hogy va:lalci élhet a világ 
szerint, mégis meg'ha1t már régen 
va1ójábarL Egy próféta, kit elfe
lednek, egy reformátor, akit nem 
követnek, egy látnok. akivel nem 
látl'Urlr, egy köl tő, akit nem idéz
nek, meghalta'k régen, bármit 
ITiondjon is róluk az orvos. Az a 
Jézus, akit úgy hagytak el tanít
ványai, mint megvert pásztort az 
elszéledt juhnyáj, a.kkor is halott 
vúlna régen, 'ha most is járná a 
jeruzsálemi útat. Az a Jézus azon
ban, akit halá1ában is követnek, 
idéznek, szeretnek és adorálnalk, 
akkor is él, .ba száz; dárdával üt
nek sebet rajta, haloftkénri próba 
közben. 

Aztán fiókook mélyén, imaltöny
vek lapjai Gcözt, tükör rámájában, 
vagy szekrény mélyen őriznek fL 

nők egy-egy emléket azoktól, aki
ket SIterettek és elveszitet:tek ré
gen. Alnúg dédelgető, omló köny
nyeletől sikamlós kezekkel idöN)'lL 
időre az elsá rgu1t CJnqéJteket elöve
S2.ik, él a halott, ha ezerszer meg 
is gyujtottá;k sírja felett már az 
emlékezés piros lángjai'!:. 

S ezért felmenlek a húsvéti asz
soonyok a sziklasírhoz, hogy az el
temetett Jézust bebalzsamozzit.k s 
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elhozza.na.k talán lepléböl emléklil 
egy-egy darabol. 

Ne féltsük azt az emberl, aki
nc-k szavait idézni halljuk, nem 
vesz aum erőt az enyészet soha! 
Ne sirassuk azokat, akiknek it.t
hagyott emléktárgyait emlekező 
llÓk néha clővesÚk, előveszik és 
mog;könnyezi.k, - él és hat aZOIk
nak személyisége, varázsa, lelke 
~-özedel'lTlesen. -

Volt anár ez a mi sokat próbált 
llemzeWnk fél!ábbal sírban S vol
tak, akik már el is temeLték egé
szen. Ameddig azonban magyar 
nők magyarul daloInak, anyit.h 
gyermekeiket, szerelmesek szerel
mesüket, nagy anyák. unoklá.ikat 
rrl1.gyar mesével, szóval, altatják, 
bá]olják, szeretge'tik, addig ez a 
r:ép él s álnoku.l megásott s1rjá
bó! újra lkike!. S elboríthatja föl
dünket ellenség hada, elbűvölheti 
szemünkE1t., fülünket idegen péli
báb, - amíg a nők őrzik azt az 
elrejtett háromszínü szép ~lagot. 
mint Erdélyországban annyi éven 
át. őrzik s titokban remegő ke
zekkel simogatjak végig, addig ez 
a nemzet meg nem hal soha! 

III. 

"Ki hengeriti el nékünk a kövel 
a sírbOlt szájáról" - kérdezget:tlék 
efYmástól a húsvéti asszonyok, 
de azért megállás nélkül mentek 
tovább. Mentek, mert ismerték a 

haláa, ismerték az élele{, legfő
kepen azonban ismerték az Istent. 
Pún swmá,ra vagy száraz 
"végok" az Lrt.en., akit a gondoL
JooZás kikerülni nem bir s ezért 
Itényszerüségböl elfOgad, vagy 
kényúr és király, aki szeszélye 
szerint műve! csodát. Ezért szemb 
lyes viszonyba a Legmagasabbal 
kevés férfi.Jélek kel'ül. A nő SIl.á4 
mára az Isten szeretet s úgy vi
selkedik velünk szemben, mint az, 
nk.i szeret. Várja, hogy közeJil
siink Hozzá, akarja, hogy akarjuk 
Űt, {fuajtja, Ihogy Vele és .€rte él
jünk. Legfőkepe.n pedig, hogy 
legalább annyira bí.z.zunk Benne, 
rr.inl amennyi bizalmat O már be
lenk helyezett. 

Ki hengeríti el a !követ a sírbolt 
szájáról? Azt nem tudta :még az 
a nehány húsvéti asszony, de Ibi
zott Istenben, hogy valamiképen 
megsegíti őket, mikor az Ű útját 
járják. S ime, felérnek a sírhoz s 
a si11l'ól a kő már el:hengeriilt, ma
ga a sír pedig ürelS, 

Ö, hány sír szájáról görditi el 
a követ az Isten egy anya é1e~ 
ben, anúg szívén fogamzott mag
zata emberNl leszen! Hany foNÓ 
imádságot hallgat meg, hány té
tova lépés elé helyez váratlan hl
ciat, hány ,göndör fürtű fejecske 
fflől hárít el halálos veszedelmet! 
Az anyálk tudjak s csodákat Ját4 

co k, érnek meg, ha van elég hi
tük. I I 

.ltem.egve SILOrul ÖCSSZe a &zivünk, 
mikor jövőnkre gondolunk? S 
,g<wJalom környekez, ha nepünk 
e"J hazánk jövőjére fordul 

ÜnlI: ., a "t':e. 
m . Kövessük a húsveti as' 10-
nyok bátor lépteit! Inchlljunk út
n.a~ > a fel~~. fele. Ne ag
~ ; yOn, ho~ ln.iként és hogyan 
~kor .es KJ. által gördül el a. kő 
~~~ ~ja felül, - mire oda
~nk, elJon az Isten s mi meglát
Juk az elgördült követ s az üresen 
tátongó sírt jövendőnk -körüL 

Szeresd az Istent és szeresd a 
hazát! Az Istenért és a hazáert! 
Hány letünt magyar nemzedék aj
kán hangzott fel: először a két
ségbeesés, majd a bi.zakod.ás, végű! 
diadalittas győzelem. riadóken.t ez 
a 'kiáltás s ime, él a magyar és 
aU a vár, a:mi ezerszer Mdott, szép 
rr..agyar lha7lá.n'k. 

Csak ki Ille vesszenek közülünk 
ezek. a husvé1:os aSS7onyok! csak 
legyenek és szülessenek újra és 
újra leányok. nők, asszonyok, 
ákik mernek és bíznak rendületle
nül. S majd felvirrad akkor reánk 
is az a "jobb kor, mely után Ibuz.. · 
gó imádság epedez szazezrek aja
kan!" Az a jobb kor, ·mely az üres 
sírban .meglátja I$~'en 'hllltaI!mas Ike
zét,' llelk!ében a feltámadott Jézus 
E::vangeliumát s aláza1OS, hódoló 
imádság:gal a Szeretet Atyjának 
aklá:ba betér. 

Sz. I. S. 

Kirándulás Kékessarkára 
A kopár fák égfelé esdő száraz 

galyail má.ra. halvanyzöld levelek 
selyme borítja. Hószínű fá!k virá
gain szol1galmas mé'hek ZÜlnmögik 
a munka himnuszát, A tavasziHa4 
tú levegő sz-árnyaira emelte a ma
dársereget is, száUnak, daloln.ak, 
fészket raknak, örülnek az ismert 
tájnak, a regi ot.thonnak ... 

Az. emlékezés szárnyán én is 
szálilbk ... szállok, mint a fecske, .. 
régi otthonomba, szü!őföldem.re, a 
Fu,tos hegy alá, egy kis faluba, 
hol most még csak a 'buján illatos, 
rÓzsaszínű farkas-<boros tyán vi
rilgzik napsütötte erdőszél ek avar4 
ral párnázott. bokrai alatt, - de 
már nyitott templomajtóból száll 
ég felé a zsoltár. 

Az egyszerű falusi iskola abla
kain pásztákban hull be a IÍa-vaszi 
nnpfény. A csillogó gyerrneksze
mek kiie~é néznQ,k, kővetik a. nap.. 
sugár útját és buksi fejük a dé14 

utáni labdázásról, erdőn-mezőn 
való csalangolásról, csillagvirág, 
vadjácint kereséséről gondolkozik 
lopva. Sokan csak az arannyal
versengő saláita sz.edését. lervezge
tik magukban, mert ez a szeg,ény 
emberek legelső és 'legmeg6ZQkot
tnbb tápláléka tavasszal. De a fi4 
gye1em hamar vissza zök!ken, amint 
felhangzik. a Szittya vitézek kez
detű induló, melyet azért gyako-. 
rolnak, mert ennek éneklése mel
lett szokot.t a kis sereg évenkint 
egyszer arra az örökké emlékeze-

tes .kirándu.lá.sra menni a Kéke&
sarkára, melyet öregkoru:Jr;ban is 
könnytől csillogó szemmel emle
getnek. 

Óh, de addig még sokszor jön
nek a fiú.k a sáros utcákon iLt fa
liibbal az iskolaba, s még sok tót
répát hersegtetnek a tízórai szü
netben. Még sokSzor játszanak a 
leánykák kicsigyürüt, málézásl a 
kesken,y és szűk iskolaudvaron, 
még sak murvarózsát, kápolnavi
rágot, tulipánt hoznak az iskolá
ba, Il1Úg eljőn a várva-várt kirán4 

dutás napja. ... 
Május. .. Ragyogó, OOkesseges, 

illatos reggel. A kis sereg páron
ként sol'ba állva várja a jelt az 
indulásra. A kiesi tarisznyában 
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ott van mindenkinek a könyve, az 
elemómjtija, moly bár bőséges, de 
ott a. Kékesse rkán mégsem lesz 
elég. EgymÍl:S kezeit fogva men~ 
nek, hol énekeLve, hal beszélgetve, 
végig a Ma.lo.muton. Kicsi · lábuk 
térdig süpped az avarba 6 ezért 
nehéz az előrejutBs. De nehéz 
azért is, mert fejük fölött a fák 
ágain erdei pintyek, rigók dalol
nak és a ka:kuk hol itt, hol ott 
,"' u - kukukk" kuk-- '-'-" .......... u)a: " • . • LI..II.J:I. ••• 

s ezt meg kell kez ']lU tekintetük
ke.!. E2ért nem nézhetnek a ·föld
re s botladozik. kicsi lábuk. Az út 
két oldalán Vh-ágok dugták ki kí
váncsi fejüket s csaJ ják Iki a sor
ból a vir'iLg.kedvelöket. Mikor 1lZ 
e1sö pihenőre megállt a kis sel eg, 
szemét !kőrü]'hordoz!la az .égfelé 
ny,u!'ó fálk ezüst törzsén, melyek 
mint ezüst· OSZlopok tartották a 
fák zöld koronáját, azt hitték, 
hogy a Iegszebb templomban van
nak és öntudatlanul halJgatták az 
erdő 'lélekzetvételét s az isme.re'tl
lentól való félelem miatt ~
kel riadtan kerestek a tanitó M
csit. A tanitó bácsi odaállt elébük 
és el kezdték énekelni a Szittya 
vitézek~~ és indultaJk tovább. 

Ritkult az erdő, az égből mind 
nagyobb és nagyobb darab ui.t
azott s e}:érle'k egy sze1ídlejtésű 

mágos rétre, egy tislztasra, me
lyet háTOmoldalról erdő vett Jtö
rül. Innen megmutatta abanitó 
bácsi a ködfátyollal takart Nyik-ó
mentét s a fölötte emelkedő Rez 
tet&e. Fn,zel el is érlek lcirándu1á
suk v~geeljához , a Kékessarkára. 

Rövid pihenés után komoly fog
lalko.zás következett s ut&na kez.
dődött az igazi szóra:kozás, az 
igazi játék. A szívek CSOrdultig 
voltak a tavasz örömével, az el'
következendő játék-llebe'tőségek 

gyönyöreiveL Szőtték a terveket a 
ki.F. agyak, ki kivel játszik majd, 
kivel osztja meg az ennival6ját, 
kivel megy virágot sredni? Cso
portok ellaku11ak s minden csoport. 
80 maga elgondolása szerint szóra
kozott. 

A játék, az ének csak akkor 
szakadt félbe, mikor eljött az ebéd 
ideje, De nem \..art sokáig, mert 
utlma ott folytatják, ahol abba
hngJltált, a játéknál, a dalnál. Mi
kor jeik kapnak a hazamenetelre, 
fáradtan ájianak SOl!ba, mindenik 
kezében zöld ág, a lányok ken é 
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ben, Ihajában virág, vagy apró 'ko
szorú díszlik . A sok zöldágas 
gyermek messziről egy kizöldült 
mozgósövénynek hat. Mikor a fa
iu közelébe érnek, még egyszer, de 
már fáradtan felhangzik a Szittya 
vitézek. Minden gyennek bemegy 
a kicsi kapun, 'haza a családi té
sze.k~ ahol olyan édes, olyan biz
ionságoo a pihenés, olyan boldog 
az álmodás, különösen ma, a )ci. 

rfi.nduJás után. 

* Hol vagytok apr.6 Szittya vité-
ZE:k? Hová vezetett titeket Ikirán
duIásra a nagy tanithmester: az 
Élet? Eljöttök-e még egyszer Ké
kE\SS!lrkára, honnan olyan szöp a 

..... . 
• 

kilátás a Nyi.k.ó-vö!gyére? Ját
szunk-e még ott, dalol unk-e még 
ott? Megyün:k-c még a MalomUl 
tiindér templomába.. hol a virá
gok;kal együtt imádkozunk a r0p
pant magasságú ezüsttörzsü f ák 
tövén? S a kirándulásról 'haza
térve megpihenünk-e a régi 0tt
hon fáradságot elosz.lató puha 
ágyában, mint a kekessa11ki kirán
dU.1ásrol !hazatérő gyermeksereg 8 
álmodunk-e boldogan tovább a biz.
tonságot nyujt6 hajlék me!eg ölé
ben? 

Szittya vitézek! Jertek velem 
még egyszer Kékcssat'kára!! 

JÓ7.Sef DC'lSö. 

Könyvekről 
Zsakó Gyula.: E gy XVIR. szá.. 

zadi torockói napló. Különlenyo
mat a~ Erdélyi Múzeum 19H. evl 
1-2 füzetéból. Kolozsvár. 1944. 20 
old. 

Már rmaga a napló, amit z3akó 
Gyula. ik.özöl s melyről ö állapHja 
meg - igen érdekes és széles Mrü 
oJrut-atá.s:m valló körültekint~sel, hogy 
biZoIlyos Bartók Ferenc ir:a, s fia, 
Sándor rbövitet te ki, - már Jl\3lga a 
napló .ba'~!at!anul sok, fontos és mJn· 
ket uni.á.:riusokal kűlönöseIl !.s ér
de-Jt1ö adat '.al swlgá.1. Külön érdeme 
ezonban a füzetnek a 'bevezető érte
.ltczoo, meJy a napló Idejebel! toroc
MI vtsOO'llyokat tárja dénk, Ismerte\'! 
a nap16lxó Ba.rtókok czaládtöl"t.éneté~ 
iS érdeJws lbepiUanM8~ enged a tOl"QC

kői bá!Il.yálSzat nehány Igen fontoo 
részlet ~be. Mindez arra mu
:ta.~, Ihogy Z9a:k6 Gyula nag"y'Oll ottho
!MO a. tlorocMi történelemben s las
~ felépíti azt az adat-vasbe:on 
V'ázat, melyre Torookó résZletes és 
oly lJ"ég"óta várt tört.éne:e ráfalaz... 
'ható. Ez .k.ülönben a Zeak61rncat töb
!)é-kevésbbé hagyomány már, n6h.all, 
szép Emlékez~~ü Dr. Zse.kó Andor IB 
nagy iépé·ekket ila.lalCl~ e fel~ a. cél 
felé, mig csak .kj nem ü' öt te kez6. 
ből a tollat a haHjl Most az ifja.bb 
teutvé:r 'Vette fel a lehullott tol lat s 
h.\.SIS?;ill{, hogy ö be ls fogja fejeml a 
mtlvet. AmJkor majd .k.é&s:zen Icsz ez e. 
részlet.ee történelem. nagy gyarapo_ 
désárra válik mind mwgyar, mind sa· 

já.toean unitá.Tlus törléneUrlisunknn.k. 
I sten 4:ldé legyen a csendben dol-

g.ozó ·kezeken s magán Torockó vá· 
rosén ls, mely Istennek áldására ma 
~nká:bb 't"ászol-ul, mint valaha. 

Sz. 1. s. 

ISTENTlSZTELETEK .alÁJUS 
nONAPBAN. Az é.vnek aZ.()D r é

szében, amilwr a. ta nHás tart. min
t'!eu \'asárna p két istentiszteletet 
ta r tunk. E!,ryet az ifjúság, egyet 
pt'd ig a. felnőttek szántára~ Tekin· 
tt:tlel arra, hogya tanév végetért, 
május hó elsej étöl k ezdve csak 
eg~ isten tiszteletet tar,tunk és pe
dig 9 órakor . 

A konfirnuicióra va.ló elökészí· 
t ést omeg.kezdettük. Ezúton is fel
hivjUk hivelnk szivc.s figyeJ.mé: arra, 
hogy a.ldnek 14. életévét betöltöb~ és 
még nem konflrmá.1t gyermeke van 
s ez évben sz,eretné konfirmá.l!-atnJ, 
úgy ihe.J.adékleJanul jelentse ,be a lel· 
.készl hivatalban (V. iker., Koháry· 
utca 4. 'I'el.: 317-629.) 

Az iskolai év és ezzel növendé
k,elnk veJlá8ta:n.Itá.sa!.s vége~ ért. 
Volt olyan eset !.s. hqgy a vallásta
oltó lelkészek ,.rajtuk :kívül álló ok
ból, nem tudtak. növendékell!lt61 bú-

• csút venni. Ezúton kivánunk nekik 
zavan:'n1nn .szünetet abban a remény
ben, hogy a kényszerQ Iul lU vaká
ció: a maguk képzésére használjAk 
fel. A Mvctkezö Iskolai évi talAl.kO

zás.Jg minden kedvc.s unitArIus is.ko
lás növendékünkre n. ml egy Iste · 
nünik (\!dilsM kérjük. 
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R ó LUN K M 
eUás József reJ.OI <loU. us Iclk.lpá.sz.. 

tc.,1 "A samarnAnWl k(:rák3" cúnü 
kÖUyvpénCK O{ f. olaalAn o..\vassuk a 
ko\'etkczö moghbk.kcntő sorokat: 
"HáM,. adok lstcn ru.>k a.zlll't, mEoJ'~ a 
sokat g.l'?-hlooU törtérullnu egy,hézak 
_ arnliMyek közül ti. reIormáLussll 
én hl.ben ·:eljoo k6ZÖ....,éget váJ.Iaolok 
gy3rlóI>I1gai eHcnel'tl, mert ,szeretem 
_. hlvata.!r~osal a legu-dlezebb évek· 
bell sem, zakla.d:atás és 8Zel"c.-etlen 
kritika e1.cnére SElIll «árták cll az 
út.a.t az cg)"há);ba belépni aGuur6k 
elöl. Kivc8Zcm ezek sorából persze 
a~ U/lilál'iusoklal, akikről po'wosa1~ és 
u6llozact/allul úgy vélc/tederllJ mint 

KalviJl a lelki atyá1l~". A könyvet 
a refor,m~:1JS vallásra áLtérb z.s.Idó 
sui.rmaz4sú konvertiták tiz.á.m!!ra uta 
a. szerz.{), tehá.t a kereszténységgel 
még épen csak. ismerkedő lelke!kOC 
világosítja fel arról, hogy minden 
történelmi egyháZ há.l:ára. érdemes, -
kivéve persze az unitáriusokat. Ne 
füzzünk most reflexiókat ahhoz;, hogy 
a szerete: M békesség vallását most 
m€glsmel"Ö konvertitákra milyen ha

t:a .. a I lehet ez a kereszténység .ke
belén belUl tör:énö "kItagadás", 
kérdezzük. meg azonban teljes tár
gyilagcu §jggat a szerzőtől az aMb_ 
bi kél! kérdést: l . Vajjon mi lehete.t 
a véleménye KdJvlnnak, mint "lelki 
atyAna-k" az unltAriusokiról, amikor 
Kálvin korában még nem is voll
tak unitá.rJu.sok. Sze1lemtörténtf.:1leg 
ugyanis tudni lIlenék, hogy :más ·az 
anU:'lin'itárizmus, amellyel Kálvin 
hada.koz.ott és más az unltáTizmus. 
Annyira más, hogy Kálvin pé.ldiátul 
"trin1t'á.rius"~na.k nevezte nagy ellen
felé'. Serv6' et, mig az Kálvint az 
"unitarius" jelzővel illette. A mal 

Ul\\!á.rizmus Ká.lvJn halála uVán fej 
lődött ki s ha van is benne egy .két 
olyan vonás, ami az antltri.ni\á.riz;.. 
mus fejlöd.ésful.ek tek lntlletö, lényegé
ben véve egészen más. l\.1.a.ga az UnI
tá.rl.us !Jév csak a x vn. srémd eleje 

Ó~ használatoa atU'a 11 mozgalomra, 
melyet nálunk "kolozsvárt vall.á.s"
nak, "DavidlzmWl"-na'k stb. nevez... 
ge".tek, Ké.lvin életében az anUt.rI.n1-
láriUOOk n evezgették "unttárlusok
nak" orthodox ellenfeleiket. 2. Föl_ 
téve azonban, hogy a s~zö mln
denkllpen azonostto.nl klvúnja az 

, 

unit'áriusokat (lZ antitrlnltálluBOkkat, 
vajjoo ezek a szavak: ,,6oklkl"61 pon
tomm és vá l.O'"J:atlanul ugy vél(o](e
dem, mint Kálvin, a leJ.kI atyám" 
az! jeient1k-e, hogy ő iS megégE.t et
né ma az unI::áriusdkat, .mint ah0-
gyan Ialvin tette ezt. SeNé,tel? Ha 
"pontOsf'n és vá:ltozatlanul" úgy 'Yé

lekoolk, mim Kálvin, akkor valóban 
csak ez marad a szám'Jra., va."oy ez 
_ maradna, ha lenne hatalma. hoz... 
zá. Furcsa benyomá.suk Jehet a ,,.sze
re':et 'Vallását" ~~ ismergető ok.:c

ver:U:áJalak a keresztényt szeretet
ról! • 

Szekta-e az unitárius egyház ? 

Mig a fenti szer2.Ö - ha kl Ls vesz 
mjw,.e,~ az ell:3.m.erés és szeTetet tár
gyai -közül - mégis tega1ább elisme
ri rólUDik - impUcli'Clr - hogy t.Őr

ténelml "egyház" vagyun~, addig 
" A Sziv" dmO római kalolikus f'o

lyóiraJ~ E.lg)'szerÜen "szekt.ának" mi

nösít. Folyó évi feoo,u:á.r 12-1ki szá.
mának 2. oldalAn ezeket. írja: "Mi, 
magya.rok , h-ila Is ~.enn.ek, csak az 
u!l:.táz·ius Dávid F erenccel és az er· 
délyi swmbatosokIkaJ. dicse:ked.h.e 
tünk. B~ az előbbi nem alapítója 
az unitárius 8zektá1w.k, de ö hono
s'lob.a meg hazánokban a piemonU 
az.á.nnaz.á.sú orvosnak a :"évta.nait". 
Csak így, röviden, elintézi négys.zltz 
e:>ztendös rumt,un-kat, a sok ~
gyülési végzést (hogy c~ hármat 
említsünk: a2 1568-as tord a.!, 1571-e:> 
marosvásárh elyi és 1848-aiS pozsonyi 
OJ'sZlággyüiés tultározaba.tl), melyek 
"bevetl" t ehát ugyanolyan jogú -és 
ért-ékü k eresztény felekeze:Ulek dc.k

lat'á.ltáok az un:itál'ius egyhá.z,a.t, mint 
a többi keresztény felekezetet, igya 
római katolilrust is. AlTÓl aztán mát· 
beszélnl Ls okár, hogy, Dávid Fc.ren:c 
mindösne c.sa.k meghonoslto ta vol
na a "plemon.ti szá.nna:r;:fisú orvos
nak" "tév;ta.nait". A piemonti orvos 
nem dehej más, mln:. Bla.ndra.ta 
György, hiszen az antitrinitá.rJus ut
török közül Servét TudolAban, Na.
vl':rra egy.ik kLS városában &Wei'ett, 
Socinus Faustus pedig, akitöl szin
lén SZá.rmaztatni .szere'..\k az unItá
rizmust, nem volt onooo. Meg kell 
adni, hogy a fenti megjegyzés irója 
eredeti eblxm a megállaplt éséban, 
mert azt még soha senki .sem mond-

Á SOK 
ta, hogy BJan(lra. a "t6vta.naI:· ho. 
nooJ.'..olta meg volna. n..í,lun,k D",vld 
Ferenc~ B lan dnlo.1!L too16g,a.! munkA_ 

kat jófonnAn egyé.ltalAban nt:m Irt 

hlttsma, dogmatUúl.ja., vallasoo re.n.a~ 
szere nem voJ ~, Igy tévtanai bern le. 
tU'It.ek. Ulandl'Sj a é.ltaumossagban 
dolgOZO;..t az an.itrl.nl.tárizmu.s (tehát 
nem unltártzmUS) terjes:l:t{ .én, mel. 
léje áU,~ ohol Servét, hot a Socinu.sok 
tsnaina.k, s főképen mlnt sz.e.lem\ 
kovász. müködött, amerre megfor_ 
dult. Nc.h.ezen "honosIthatta" meg 1.'0 -

hát Dávld F erenc azt, amit Bland. 
l'a ta. kl sem termelt. Le~t légyen 
azonbatn bá.:mÚ a. B1andra/a f elfogá
SiL. a nem ma.ga termelte ant~_lrint_ 

t árJ.u..s ~et Illetően, az az egy 
bIZtos, hogy B landrart,a. állá.spontja 
élesen kW.önbözött a DáV<ldétól. Hi
szen köztudomású, ~ogy Dávidot 
épön Blandra.la vádjaira "..élték élet
fogyttg tartó fogságra - "újitás
nak" v:éleményezetlt tanItásal miat.t . 
KiIlőllÖ$ "meghono.sitás" az, amely
nel~ egy.ik oldalIá.n nines ldtöl és mit 
megoh.oDosltanl, a másik oldalán pe
dig épen az vádol minke~, akJ,t 

"me~ono.s(tott'Unk". Ugy látszik 
a.zonba.n, !hogy tlárgyi Igazság nem 
szükséges otot, ahol a propaganda a 
f6c6t. 

Ki nlapította az unitárius vallás t.. 

Ennek a négyszáz é.v után feles
legesnek 'Látszó k.érd6!mek a felve' é
sá~ K ovács György "Történelem a 
poJ.gru'l li.eánylslrola IV. oszt:á.lya sZlá· 
mAra" cimU könyve teszi .szük.&ége.s
sé, aki 8. 14. old.nJon ezeket irja: 
"Az unltári.us v .. JJAs meg-aJapitója 
S:.:erveb MiháLy, szintJén Gen1lben 
ke-a1te hirdetnI 4~1,D8it, killönösen az 
Lsten egyszemélyiL9ég6t" De Kó.lVin
nal összeütközésbe kertUt és mág
lyán fejezrte be életét". T.ankönyv,röl 
és nem va:lam.e1yik felekezet propa
ganda. lratáró1 lévén S'Ó), az emOOr 
e1váJMtná, hogy ne hemzsegjen.ek 
benne a téves á lII!!:\SOk. 1. Szervet 
Gcllfbén kezd'~ vo!na hirdetni ta.
na.it ? Szó sinCS róla. Sőt. Ha egyá.l
talan hirdette ill vaJalwl Szervét a 
maga. ~ana.it, azt épen Genfben nem 
te~te soha, ment Genfbe él'lkez" e 
után azonnal börtönbe ve'te~te öt 
Káil'Vm. Ez. az.onb.an mál' 1553-ban 
volt, tehát má-gJylt.n vaJó megégette-
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té8óDok évóben (augl.l8:tt'USban) s ad
dIg már minden könyvel megfrLa, 
nl1nden vitáját elvégez.e - más vá
~ 2. Az unitárius txl1M8/ -

hltün:k szerint - magu az Úr Jé':.'.us 
~.I.IS alapltolla. Ho. azonban II 
pro;estáns reformáció korának va.ll/i.-
60s nézeteit - melyek mlndenikc Jé

zUS,ól szArm.azt.atja magát - e..-e
mezzü.k. úgy Szervet 8ntt trlnitArius 
volt B biZony távol áJ1o~t az unl.~
rius va1h!stó1. EltekinJVe attól, hogy 
Szervét egyháZat soha nem aJapUo t 
_ pedig azt gyaniLjuk, ez érdekelne 

még.!s az Jskolils növendókekcl első 

s~rban _ ,:,anltAsa1 jórészt .negaUvu

mOkbán, .tagadásokban nl!erÜii.'ek kl, 
másrésZt pe<Ug a legalapvetőbb uni
tál"Jua h1tt-é.elhcz, Jézus cmbervolliL

. nak péJdájá.l·a az (lln/)Ol' iste.nIlilsúgá-

hoz, hozzá se.m él-t: Hogy elfogUl.~.· 
lan - mert. nem magya.r - szak
CJn.OOr véleményét idé:z.zük, Wilbul' 
ezeke:. irja róla: "Serva.'r61 sokszor 
emlékeznek meg ügy, miD.t aJd az 
unitárJzmus első és legnagyobb vér
tanuja vol t., Elvei nz.cmban, bár ':er
més:rete?" " sokban különbö2.tCk, a 
hitvallások ta,n[tasajtól mégsem vol-, . 
tak unitáriusok 8 Ó maga sem vol. 
unitárius a szó igazi értelmében. Ha 
már 6!TÖI van szó, in.ká.b):, sz.a.belll· 
é.nua volt , Ö, m1nt bánni más, bAr 
goDdola~endszere teljesen egyénlnek 
mondható. S egy6nl .is maradt nUnd

v,églg, mel'1. sem iskol áL, sem kij. 

vetőket nem hagyott maga utAn,. 
mint Lú:iher, vagy Kálvin, .hogy .azOk 
átv~ ta.nalt i9 tcvAbb hirdessék 
azo.k1l.t. Sőt örnaga nem is '!Iért id a 
katolikus egyhA.zb61 tu.Lajdonk.épen s 
nyiltJan megnm:ndjn. m..á.sodik köny
vecskéje 'Végén, hogy egyeUen cso
portl'.a.l sem egyezik meg, de nem ls 
kUlönl>özik og')1.ktöl sem telje: ·d'. 

Igy nyilatkozik SzervttröJ egy nem 
magyar szakember, a.klnek !kÖDyve 
mind máig a d.egbÖvebb II 'efog.la.
láss. a vlJ.á,g ~ni'á.rlus egyMlzpj tör
~e:ének. :Mi pedig, magyarok,e.msa,.. 
gyar Iskolák tookönyveiben -azt. ir
juk, hogy nem a magyar DáVid Fe
rene, hanem a spanyol Szervé';l a!:a
p[to~ta a világ egyik legérdekc:ebb 
-egyebet8Zerén.Y9~gböl nem"lnond
hatunk - egy.háZát. H= JAnos és 
Wydtllft tanf.tha\ közö't sokkal 
több volt a RasonlÓ!:lág, mim. Szervét 
éli Dá.vld Fe~ ~l9iIlJtén\ közö',t, 
mégsem 1'e.l6.1unk egyeUen oeeh. köny_ 
vet Bem, amely a huszttá.1«Lt Wydk
leff aln.pl~ mo:ndanA. Ugynn-
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CElak a fent Idézett WUbur ezeket 11'
ja Dávid Ferencről: "O volt a ko.ul 
unitárius vezéJ1le1.kek kőz~~t a.z 
egyeJlen, aki sz.ellcm.lleg a huszadIk 
szbad unlt.á.rlusal közö~1 ls teljesen 
otthon érzené magát. Ez a legna. 
gyobb dlC!léret, amit ma róla cl
mondhatunk". Ma a világ 18 orezá
gAb..1.n, mintegy hUsz millió unltatiU8 

vallja, hogy Dávid FCl'0nc vo~t az 
unlLArlzmus ~nemj a.:yja l'I e'.tt Igy 
lan.1ljtík azokon a kUU'öldl egyeteme. 
ken 1.11, amelyek, nem unitáriWlOk. 
M I(:rrt kol t akkor csak nekünk, ma· 
gyaroknak megtagadnunk Dávid Fe
renctől azt n, neki életébe kerU.\t, di_ 

cs6séget, arrüt maii nemzetek önk.én~ 
clllJlllernek róla! Sz. 1. S. 

Pauspertl Károlyné - nagyajtai Fekete Teréz 
emlékezete 

"Hullatja levelé~ az Idó vén fAja." 
- és minden lav.éllel egy-egy ér ,ékes, 
kedves embel't.e;;tvél"Unk távozi.k éle· 
tÜJJkböl. Igy van ez az Unltártus 
Nbszövetség élet6ben ls. Még oJig, 
hC'gy edBlrtuk könnyeinket a. felej .· 
hetetlen Nyírő Gézá.né elvesztéSe fö ' 

lött, márIS újabb p6:olhataHan vesz-. 
teség váratlan .hlre döbben.e tt meg 
mJndavnyjunk,a.: ; kedves, közszere .. 

tetben álló testvérünk, drága. jó Te· 
l1l:2ünk: P.a.uspertl Ká,rolyné nincs 
tőJ::bé az eJők közöt~! Soha ,többé 
nem jelenik meg köriinldlen finom, 
nemes egyszeriiségében ls előkelő 

aiakja, nem néz reánk okos, j6ságc.s 

szemével, nem lhalljuk nyugodt, ohaJk, 
nrlndig megfontolt, nundig 'k1egyen· 
súlyozo;~t szavait, amelyek de sok
soor segi;~ettek elsi.m{t.an1az ellenté· 
teket, le:'ompltani a Búrlódá-sl felWe
teket., amelyek. egy köZÖSSégben, a:hoJ 
különböző felfogású >és véra"n,érsék· 
1(..1:U egy:ének müködnek egyUtt, kl· 
1rerülih.ete!lenek. - O valóban azok 
közé tartozott, akiknek lelki na~ 
BAga akikor m'U':l&lkozllk meg 1lel!le.s 
egéiWOOn, amikor már nincsenek 
közötrLünk, amikor már csak azt a 
be~öltheletlen (lm látjuk, amelyet tá· 
v('z~ maguk után hagyta.k. 

Mi1td ősi wri'4rJus szá.TIJl8z!lMnM, 

mI'Ild atZ: átlagon jóval fdül álló egye
nlségénéJ fogva Pausper'.1nét veU't-ö 
szerep illette v.olDa meg az Unitá.Mus 
N Ö3ZÖvetségben·, 6 -azonban erre nem 
pályá3".o:t 00 llyen szerepet nem ls 
váUaLt. Finom, nőies lénye nem ik.i
vánlEl. a nyilvános szerep!ést. szere.. 
nyen a. háttérben ms.rad:, a:hofl!)8n 
C!:"ak akkor bllkkant elő, -a.mikor AJ· 
doutos munkáról vagy anyagi áldo
za"TÓl volt SZÓ. Ekkor azután va.l6-
bar.. -az élen h.aladt és példaadóaal 
kivette a részét. mindezekből. 

• 

Ilyenkor kilépe:t meleg, gyÖOyÖl'Ü 

oU'honából, ameLyet aki egyszer lá. 
tot'l, $Oha el nem felejtheteK Amer. 
rt! a szem n(.'Zd.t, szebbnél-sz.ebb házi. 

swtt.esek diszlte\l\'ék a l.a.kást;"" egytől 
egyig a szorgalmas .há:zJasswny ~e
zemUlllkárja, aki ezzel a müvé re; 
magasabb fokára emelkedett házl_ 
lparra.l a r égi erdélyi n.a.gyassz.on)'iOk 
nyomdokait követle. - Müvészetét 
azorybQn nem tarto~~ meg magának, 
hanem mAsokej~ iB jgyekezett abba 

bea.vatm s ezzel a máNllár feledés 
be men1 székely házi szövésnek új 
lendületet adni. Nemcsak leánya.u 
Ismertetrt.e meg a szövőszék ti:ka1* 
val, ihanem leányegye.süleU1nk tag. 
jait iB szeretetl.el ok.ta~ta erre 'az ös! 
S"Zékely rnÜvészetre. Qg ha valamikor 
kedvezőbb Időkben űjra kattog m8.ijd 
n. leá.Dyok 8ZÖvöszéke, bizonyára há· 
lás kegyelettel fognak. v"i.s.s.7-a.em1 
kezuJ az áldott jó Teréz nénire, a.ki 
annyi szerete~tel és ~Orelemmel ok· 
ta,!la. öket. 

MOISt má.r á.lwfi.n. oha.llgat a szöv,ő' 

szék, pihem II fUrge vetélő, és por
IcrinaJ( a 'SZiOl1gabnas kk.ek, amelyek 
f JradhaJta1ltMul hajtot!t.ák ide-oda. -
Az Un.ltá.r:lus Nösz.övetségben pedig 

örö.ku'e üresen maradt egy hely, 
• 

De nem zligoJódunk. lnká:bb hálát 
'aounk a jó Istennek axént a szAp 
éh-tért, amely.nek áldáswibóJ nU is 

cl)' bőven ll . M~SÜJt.link. S mos~, anll· 
dtin kedves Teréz tes:vérünk, ak.! 
"llliD:lha.lAlig hO" volt, fnunár m
nyC'rtc "az életnek 'koronáját", a.Jtr'a 

k0'jük a Mindenhatót, adjon nekünk 
eröt, hogy az <5 áJdot.~ emlékét örök. 
roa .szIvUnkbe zárva, nemes példája 
sz-l'!'!nt óljUnk éa munkálkodjunk az 
Ú .. szőlőjében. 

D uzogÍln y A lln.n. 
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Ioiótka Erzsébet emlékezete 

Mátkía EI7.séOO[. II mi unitluius 
ltánytcslvériink, minwlyájunk BZe

r"tett Bözs.ijc itthngyoit bennün
ket. 

Méltatni szeretném az ért&eit, 
de úgy érzem nincsen dég s.za.vam 
JI{;'ZÚt. Csak ülők és emlékezem 
fióla könnyes szemmel. Végigvo
nul előttem megismerkedésünk, 
bclépésc a Leányegyletibe, az ot· 
roni munkássága, a magyarkúti 
kedves meghitt napok, a sok. sok 
kedves óra, amit· egyletiinklben 
együtt eltőltőtltünk. S most szeret
ném tLgy megmutatni a szivét és a 
lelk-étb, elhogy én '!negismertem az 
együtt eltöltött. évek alatt. Reá ta
IáJt igaWn az a mon'dás, 'hogy ~em 
is cr:rc a világm való; O volt II 

rnegtestesült szelídség, jóság, sre
rénység, megértö, .nrindcll/kit menr 
tegetö. minden'kinek meg:bocSátó, 
segitő, önzeLlen igazi barát, igazi 
testvér. Szolgájatra kész hívő Jé
l(·k, mélyen érző, órzékeny'lllleleg 

, 
sz>V. 

S most az emléke.zésem alatt fel
száradtak a kőnnyeims úgy ér
zem, hogy a 'le!ke itt világit, s az 
emléke i~ él közöttünk. 

lUária. néni. 

Villamasak 
a budai istentiszteleti 
helyekhez 

A 'budai rMZC1l ta,,:Mdó uj ,lsten· 

tiszteleti helyek közUl-az egyik a Xl., 
L'v('skay-út H. 8ztlm alatti, o. másik 
n II. T01'ock<í-tér 1 8z(Í1n alar.rtl r%r 
1<16'118 telnl/1o·m. A Bocskay 1MoII 
minden . ,I(~ els6 ooa(i.rll.(tlljÓJl, a TO
f"Ock.ó.téren pf!diy f1\j,!dCl~ ,!ó harma· 
dH .. tm8dl"'lw,Jjrin tarhmk ~tctr.tiszlc. 
lt;let, 1 8 t 61~ 8C!JItBégévcl, mind a. két 
l!elyQn vasárnap déii 12 órakor . 

A megköz.elités mind a kél temp_ 
lenIhoz vlUamoson ls Igen !kényel-
1'1e5, nler~ a Bocska,y-úU rofonná. 
tw templomo~ a H Ol"'Ilhy ?o.Ukl6s lk&-
t{ol' utáni elsö megállÓTÓl (a. Fehér. 
vári ilton), a Torock6 tért reformá.
tus tem,plO'rIlot pedig a SzéU KAlmAn. 

türöl a.z Új Szent Ján~s kórh.áz (elé 
lr.au16 44 .. 81. ~ 83. 6%ámú 'kocslkon 
la)' Új Szent Jé.n08 k611l1Ó,Z utáni el. 
a(> megdU6r61) pár mt\aodperces séta 
lJlAn könnyU el6rn1. 

• 

A Duna-Tiszaközi Unitárius Szórvány
egyházközség 

melynek 1944 lTIÓl"clu8 M ri-én volt 
az a.lakuló közgyül.ése, fokozat.(j 3 Jn 

halad'.a ~ervezé3 ú t jAn s ennek kö

vo keztében ezen a legnagyobb szór· 
ványterU!oeten szétw,órl.a.n ó1ö unltá
MUSOk, mind szervesebb és melegebb 
egyházi közösségbe kerülnek. Ter· 
mészetesen máris olyan 11lE:"ézked6sek 
tör:ém.tek, amelyeknek erCdmén.yoo 

kmWJl"eteléhez - 111ssz;iJk - hogy 

k(lt6ég" ·nem fér. 

A MissZió H áz lelk-észe, a.kI pUs
pöki megbizás fO,lyt..án, e 8ZÓrvá.n.y· 
egY'házkÖz.<Jég szel'vezésl mun.ká1a.tm.it 
63 le1Jdgondozását végzi, m.indjárt 6:t. 

aJakru.ló közgyülés után válasws
leveaczöla.pon felkereste azoka.t a 
jegyzői .hIvatalokaJt, rurnelyckne.k te
riiletén az állami ~fl.tisztikal hivatal 

unltárlusoka\ mutat kl. M.ID:legy 

130 község.be vagy városba ment 

Uyen V'áJa-e<zO"S·levelezőlap s az eddig 

beérkezett eredmények is azt ml1"Q.t

ják, hogy érdemes valt megtennl. 

A husVeti ürmepekre, lelkész pász.. 
i:orlevelet küldö:t e területen élő uni· 
táriusoknak, hogy a személyes évint
kezéB hiányát ezáll:"a.l ls ellensulyoz.
za. 19 a .lelki összetartozandóSág ér· 
zését ápolja. "MI, akiknek egy az 

ty/i.<, nevU klsflál ls megkeres ... elte a 
be8zolg>.i16 esperes-Ie.lkéso"..: _ aprilis 
10·én Rákoekeresz1uron PaJatka J 6-
zsef proslrtter aria Mzfinál 00 ugyan_ 
csak ápMUs lO-én Sash.ahnon a Kos
sutoh~téri iskolában. Az elBö három 

alkalommal dr. CsikI Gábos esperes. 
lelkész, utóbbi esetben pedig Benezc 
Mlirlon s. lelk&!z S"ZOlgáH. 

KülÖD .meg .keU em.iékeznünk Pa. 
la.!ka József -aHa nagy buz,galmaf'Ól, 
a..k.I azok oltözé a lel·kes és buzg6 
szórváJ"l.y·h1velnk közé tn.rtozlk, ·a.ki 

f'áradbságoo. nem ismerve, minden' 
e.lkövet, hogy egyhá:zkőzségi.lnk vi. 
rAgzá.sba. Induljon s egy á.l(lott test· 
vért közösségbe olvMlöon össz.e. Nem· 
csak S8Jját 1a:k4s§!1 bocsátotta !\O'. az 
fst-entJazte.let ág urva.esoraosztás oél· 
jaira, hanem á;ldozatos szivvel urva> 
csora:!. k<m.yeret és bo!rl ls adott. 

SashaImi hiveink 'közö't vaJ6sá.go1! 
édEsanya.I szerepet tölt be özv. PáU 
l\'[jkJl6sn~, aJd öst székely uni~árizmu
aának: gyujtó lelkesedéSiével végig
járta. 'h.f:ve1n"k~ és ugy hívta ,kÖZÖ<! 
im.á.dkoZásra és uI'V'a..csoravételre. Az 

iUdoza.tkészség,ben mellet.te Ml Mar 

darA:a:z T oász16né, a.kJ urvacsol"ai ke· 
nyer(!t M bort adott ez alkalomra. 

wtenÜllk., egy a hitünk, egy a vé- EgyMzközségUnk gondnokai ls a 
rUn;k, egy a .sorsunk, egy iLZ Imád· legna;gyobb le!.k.esedéssel töltik be 
ságunk, minél nagyobb fl. földrajzi _ "Iálla1t munkalkÖl"Uket. P. Buzogány 
távolság köz,öt!lÜnk, lelkJleg jöjjUnk Lajos, aJd má.r elbülhetetlen érde-
nunál közeh'.bb egy.lk a másIIkhoZ. meket" \SZerzett kecskeméti hiveink 
Mondjunk ogy:mA.sért IffiJádságd' .• Le· gondoUicta terén, szearmIyesen IS fenn 
gyUn:k segUlségére egymáoSlHl.k min" járt Budapesten má.z'cius végén, hogy 
dE:'ll.ben, "'amiben ~ Jehe~" - Il'ja az egyitá.zköZl'lég központi hival;:AatJÍrn 
dl'. Csiki Gáoor espe1'es·lelkész pász.- megbeszélést fdlytasson a tová.bbi 
torlevelében. teendőkrőJ.. Fejér Domokos gondnok 

Hisszük, hogy ezek az őszinte.wa· atlM ugyanez az Indíttal'ás vezette 

va.k minden jó szórvt'uXYunil'llrius oJ.el. már <t'öbb alkallommaL 

ke mélyélg hatoltak s t.em1ékeny ta· H I' n\lk, hogy az az cgyhAzkÖZ
lajjá. váitoztatltá.k a lelkeket, hogy ség. melynek ilyen örállói vannak, 
ebből a lélek-talajból fölfalrodjon a credménym munkát tud kifejteni ts-
munkavállalás, a hlthUség és az egy· ten dics<S!IIé~e és a hivek lelki épil-

háZS"..:~lei~ izzó gondolata. lÓ6.éro. 

A husvéti ÜIUlepek előtt és aJa.tt SaShalrnI hiveink 'kiVánsága sze· 
eddig már négy sz6rváJlyg6cponton rlllt, pilnkl)fJt alkaJmávaJ. első nap· 
volt Istentisztelet, mindannyiSzor ur· ján de. e. 11 órakor tartunk l!ten-
VIlCSOl"a06Ztá.s.sa;l. Április 2-án Szol- tl61.lieletct a. Kossuth-téri Iskolában, 
nokon a. református templombruJ,'; Rá.k.OSkewzluron pedig, Palatka J6-
ÍLpl'lJls 1~ Kecskeméten (lZ cvangé- zsel: aflDl házánJiI, pünktiBt másod· 
tikus iemplomban _ ugyanekkor dr. nupján d. u. 3 6rakor. . 
Gt:ál SándO!' Qrvcs·Ms.,.ló3 Péle!', j\.{á. B . M. 
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Biblia olvasása közben 
Jlilro,' ev. XII. rés:: 24. vers, MaM 

ev. XVI. rész .e~ _J!6. VCTS. Lukács 
cv. XXII. nJsz 42. é8 4G. vers, XXIlI. 
"';$::, 46. vers, J11110$ ev, Xl. rész 25 

_ 26. vors. 

A szenvedés üt ja vezet a megdi
csőülésre. Ez az Isten szent akara
ta. Jézus ezt az igazságot !hirdet
te, mint örök vigasztaló igazságot, 
ki attól a naplól kezdve, mikor 
tanítan.i kezdett egész a golgotáig, 
a szenvedés útját járta. Annak, 
aki mindcfrkit segített, nem volt 
helye, a'hová fáradt fejéL nyugod
tan lehajtsa, aki mindenkit vigasz
talt, maga szomorú volt és '8ki 
ltrindenkit felemelt elesetlségéböl: 
azt o1yan sokan igyekeztek és oly 
sokszor elbuk.tatni -és megölni. És 
-mégis ő volr az igazán boldog em
ber eren a világon. Jézus egisz 
életét Istennek áldozta és teljes 
eJhagyalottságában is érezte az ő 
me-nnyei Atyjának közelségét, a 
lcgJlagyobb SZ'eJlvedések között is 
tudott fe!eme~.kedni Istenhez és 
vigasz.taló erőt meríteni az Ű Ike
gyeJm'éböl. Tudta azt, hogy nem 
elég az embernek, ha valaki igaz
ságot 'hirdet, még az s e elég, iba 
azt, amit hirdet, cselekszi is. Mti 
azt akarja. hogy az O taní tl!isa 
sok gyümölcsöt teremjen. arnnak 
meg ikell ,halnia, mert a b{1Z8szem 
is egyedül marad, na a földbe nem 
jut és meg nem hal, de a földbe 
jutva sok gyümölcsöt terem. Nem
csruk a Mesternek keM szenvednie, 
hanem a hű tanitványokn'ak is. 
Meg kel'l tag.adnUJl'k magunkat. 
Fel k~.l, hogy vegyük a mi 'ke
resztüJtket és úgy ke'!.l okövetmi. a 
Mestert Istenben b~zó hííségg$ 
és rnunka.lkodó lélek:k.el. Ha pedig 
a hűsiA" úgy kivánja, még élet:iln
ket is fel kell áldoznunk érette és 
az ö evangéliumAért, amint ö is 
f(::~áldoz.t.a érettünk és evangéliu
maért ; mert csak így menthetjük 
meg le1-künket az .. ··k ,,~-ora ~elJ.(-':. 

Amint a Mester az olajfá.'k he
gyé~. 'kérle az Atyjat, hol'!Y vegve 
el lőle It keserű poharat. de ls
t~~~ bízó lélekkel úgy felezte be 
konyorgését, hogy ne az ö akara
te legyen meg. 'hanem a :mi 
Atyánké, nekünk is ezzel a sóhaj
tAp el kell a szenvedések órájában 
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Isten·hez emelkednünk. Imádkoz
nunk kell buzgó lélekkel, mélysé
ges hittel, hogy kísértesbe ne es
sün"i<, mert jól lehet a lélek .. tal'án 
kés? a szenvedésre, de a lest erőt
len és eltérit bennün:ket az egye
dii] igaz útról és gyáva meghu
nyász.kodásra vezet. Ha bá.tor ié
lf'kkel á'ilunk meg a !)7envedések 
óráiban, még a legnagyobb szen-

vedések7 a teJojes elhagyatattailg 
és a ha!lliJ. kinos perceiben ,is Isten· 
hez emelhet minket a fels6hajtás: 
Atyám, a Te kezedbe ajánlom lel_ 
kemel. Boldog ember az, aki. a 
földi szenvedések után ezzel a só
h a jjal bocsátja ki lelkét, hogy az 
felemelkedjék az Urnak trón:j8.h.oz 
a megdicsőülésre. 

Ujvári László. 

JE:LI!.N TJ UK .A 
G:;YUlrEK~ZSTNE:K 

RÁDIÓ KÖZVETI TI is te nti.sZlte
letün.ke t április hó 23-án d. e . 9 
órakor a Koháry-utcai templom
ból. Prédiká l S i m é II Dániel teo
lógiai akadémiai tanár, 

Rádió közvetíte t te istentisZ!!.ele
tünket április 10-én, húsvét mAsod
napjan d. e. 9 óraJror Q KohAry-u))caj 
tC'mplomb6l Szolgált Szent-IvAny1 
Sándor ,budapesti vezetö-lel.k:.ész. 

Ur\'U.csora i kenyeret és bort a 
husvéti ünnepek alludmával az alá bb 
megnavezebt kedves atyánkfia i ado

mányoztak: kenyerel Varga I stván
né és dr. Udvannoky Antal atyank
fiai; borb Ujvá.ri Lá3zló és Bodóczy 

S(Í.mwr a;'_'yán.kfiai. A hUsVéti ünne
pek alka.lJrrá'ból még urvacsÓrat ke
nyeret Katpos~ Mária, urvacsora:1 bort 

pedig H -01168.'1y Filep Istvánné, B ake 
Tiborné és 1I1án Józse!lIé atyAnktila1 
ajánleftak fel. Tekintettel azonban 
arra, hogy a ·konáJbb! megajánlá.sok 
már fedezték a SZük$églletet, egyház
ttÖ2lSégünk vezetös6ge a <később meg
ajátniott keny"ellet és ,bort a. pUnköst.1 
ünnepek urvacsorajara hagyta meg. 
A joozfvü adakoz6kT8o, vIllamInt sze
retltei-k életére a mi egy IstenUnk bő
séges a,JdáS§'t kérjük. 

Hiterösítő na pok . Középiskolás 
DÖVendékeink részére március 24., 25. 
és 26. napjain hiterő.s1tö napokat r.ar
l'otéunk. Ez a.1ka.l.onunal az "Unjtá~ 
riu-s kereszténység", és "Mit kiván 
(lZ egyhliz tU unitáriu-s hivllUlJ" cl
men a vaJlá.s:la.nitó lel.kés:zek lan:ot
ték elöaMsL 

Marosvásárbelyen a hiteFÖSitö 
napokat Urinczi Miluily és tJrmQai 
G(iOOr vaJ.1.á.st:anltó lelk.é8zck k6sz1-
tett.ék elő s azok kerd.ében FurollCz 

Jr;zse! debreceni lelkész, mint egy_ 
!u\.<.kö",ponti kiküldött tartott elő

adást "UnitáriU8 Kereszténység" ci· 

men és vasámap a gyüle:keze!~i isi en· 

t'\s:Jtieteten prédiká.lt. 

F üzesg)'armaton az unitárius 
elemi népiskola növendékei. márc. 
Ui·én 'iskolai ünnepélyt rendeztek. 
melynek elökészJtélse és belaniHisa 
özv. Kincses Lászl6né tanttónö ér
deme. lu ünnepélyen dr. Csiki Gá
bor esperes beszédet mondott. Grill 
Jen(J, Takács Eszter, Ungi I lona, 

Kovács EszteT, D arkó Jfarika, Rom

vari Etelka !fZa.valtak, s az iSkolai 
énekkaT is ezel'epelt. 

HMmezövásárhelyen a vizsgáló
szék kLszállÓ8a alkaim1.va.l márc. 12-
é:l szépen sikerült templomi ünne
pélyt rende7f.ek, imádkozott Ferencz 
J(-:u;c! ' ,kő::! jegyző, megnyitót mon
dott dr. Csiki Gábor esperes. SiU6 

Nagy László egy.ház1 tanácsos, az 
Erdélyi Sz<m1.le főszer.kes~e na:gy
sikerü elöadáBt tartott: Mllt adott az 
unitárLus egyhAz a maJgyar nemzet
nek c .. Boros Aroll énekvezér ének
számot adott elO. Osuáth LásZR!, 
Huszár 1l1arg~t és Bállyai Margi!. 
középlskoJ'al ~anul6k verseket .sza
valtak. Dr. OrmO$ Pál egyhB"ZkÖZ
ségi gondnok, gondolatokban ga:zrlag 
bC:Zá.r6t ('arlott. 

Szent-Ivány1 Sá.ndo r vezető-
lelk' ., atyánkfiAt Go K ülUgyt 'Mr
Ift\6ig ~des tagjául megvA.laszto',ta. 

Kormá uyzói f>l ism eré'S. A Kor
mányZó Ur n m. k ir. vallás- és IkÖz· 

oktat.áfrllgyt m!n1s:ct.er c1ö~erj - htésé
ro megengedte, hogy dr. Szolga Fc
rOlle és Péter Lajos atyánkftaUcnnk, 
n szélmly"keroozturl Un!tA.rI.us Báró 
Orbán Ba;JfiZ9 Gimná.zium rendes ~a-
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Qára1D&JC. a kö"OkfatAe szoigtUeté ban 

eJ.~llölt több, mint négy éVtiredon 
At végzett értékes muD."'" 3 águkérr". 
elisrtlCf'ÚfB tudtul aoo !'it. MJndkét 
kodvoo atyáDkfiénak a magunk re. 
8ZIO-röI is szeretettcl gmtulálunk és 
4/Ct(1kre, valamint e2lU!á.D kifejt.end6 

egyMz#opltő munkájuJcra e. .ml ee' 
IstMűnk bő . éges éJdéeét kézjtik. 

& bódmCZÓVfjelrhelyt rel. g1rn.n.i:aum 
VIIL o. tanuJója p4.ly6dl1eo~ trY'eT't 
emlékbeszédet rn(ln(lott 61. az 181oo1.o.i 
emlékUnnepélyen. 

Dr. Osváth Gábor egyházi tani
C808, hódmezőv4 s4rho.lyt várcst ~a.

oáCSIJok ~ fIa. /u.eloepelt e. márc. 
1~..J ünnepségeken: Gábor orvosta.n
ballgeJ:ó, a evgedl egy. ifj'-" 'g ÜD· 

rrepélyén mondott besZi:det, núg Béla, 

Vitéz Kozma Endre, dr. vi't..i2 
Kozma György kJr. köZjegy2lÖ, egy_ 
MZkört felügyel6 gondnok ti&, EI. né
m~omzág1. ChmnnltzbeD t.'e:X.t.llmér_ 
nöki oklevelet ~, el1sme:z&ita 
méi~ jó eredlné'Dnyel. TovMJbi e\6-

lJ.:l.1aM :.t szeretettel togjuk i'1gyeIn1. 

Biró Lajos lel1rém mQndott ün
ru: pl be8'zJ6det Hód.me:liWAskhely pt&c_ 

tJerén.nagy köz&. 19 6l6tt március -15-<on. 

Felhívás a templomi gyülekezethez 
Az V. kerület Koh'ry~utca 2 4. sz·ámú ház lég

oltaJnU pa.rnncsnoksága az alábbi légoltalmi inti:u.
kedéseket adja tudtára a templomlá:toga.tó közön
ségnek: 

l. Minden istentisztelet tartama. alatt a. lelké8zi 
irodán rádiós légoltnlmi swlgálatot teljesítünk. 

2. &repülési ves:z:ély esetén. 8 srolgáJatot tevö 
lelkészt. a rádiónál tartózkodó ügyeletes haladékf:a.. 
lanul figyelmecrt.eti döre megállapitott jeUel. ki az 
istentiszteletet azonnal befejezi és a templomi kö
zönség figyeImét felhívja a légi veszélyre ésa temp
lom elhagyására. Ei a figyelmeztetés mái- &kkor 
megWrténik, amikor országunk határán berepiilnek 
az ellenséges repülőgépek. Idő tehát bőségesen van 
&rra, hogy legalább 8 közelebb lakók méJf h.1Z3 me
hessenek. AnmjJ is inkább szükség van erre., mert 
ft ház Iégoltnlmj óvóhelye 80 smmélyes, melyet el· 
8ÖSorban a ház lakói vehetnek igénybe. A IégoItaJ
mi óvóhely előterében azonban a távolabb lakó 
templomlátogató közönség részére helyet tudunk 
biztositani. Bolthajtásos pincénk (az előtér) sok 
légoltaJmj óvóhelynél eröSoebb. 

3. A templomból való kijövetel alkalmával -
a torlódás elkerülése végett - a kÖ'.ronséget felkér
jük, hogy a lehető legnagyobb nyugaJommsl és fe
gyelmezettséggel távo:uék a templomból azon az 
ajtón. amelyik ülöhelyéb& közelebb esik. 

4. l\limikét templomi kijárónál jelfm.·e van az 
irú.ny a légoltalmi óv6helyhez. A légoltalmi óvóhely 
templomhoz kört.elebb eső lejárata 80 második lép
esőhá.z alatt, ft házmestert lakásnál vn.n. 

Szolga Ferenc lelkész, 
légOIt3J·mi tömb és házparancsnok. 

Hyugtázások 
. Adományok egyházi túlkjadások:rn: ajtai Ko

vaca Józset 10, dr. Thurző lBtvénné 20, dr. Bródy 
UnIO 100, Böhm M.lhélyné 2.85, Józan György 23, 
SZán KA.t'Olyn6 l, Faza.kaa Dé:nee 5, Ke.rekgyá.tf.ó Je
n.I,;OO 5.60, le. Slgmond S1ndor 20, Gábor Antal 10, 
lVlUliee Sándorné 7, SZékely Déaeo 1.20, " ... ..- II 205.63 
~. . 

AdomMyok Nös7,()",elsóg javám: Ujvári LbtJó 
t, özv. Sohey Ernőné l, dr. Weisz Séndor 2, Papp Já. 
(tOO 10, Haverl<and BéléM 10, Engel Györgyn"é 4; Ö6z.. 

az: w 31 peag6. 

Adomá.nyol[ a Berde Bizottság ja.vára: Ujvilri 
LU~A'pzozl'66 3, Varga Istvénné 2, Unitá.MU3 Le:é.nyegy\.c:: 2, 
4r. Kaplay Imrén6 1, dr. Surányi Ede 10, özv. H. w. 
rök KálmámJé 5, dr. Péleuffy Gyula 5, péterffy Gyula 
5, ~gmond Lőrinc 10, Péc.h Aladérné 3, Pé.1.ífy G! za 
20, Pa.uape.tl:1 Károl"ym.6 4; ÖSBZ" en 70 pengő. 

Adományok a lell,észi nyugdíjintéoot javára..: 
Szabó Sámuel 3, dr. Surányi Ede Ui, Józan- György 
30; ihw ' kUl 48 pen,gO. 

A(!ományok a lelkészi könyvtár javára: dr. 
Surányi Ede 5, Szabó Kerekes .Ká.lrnánnt 10, Udvar
DOkY Ty'ttő 20, prugá.r Margit 5, .k. Slgmond SándOl' 

1.40; X rA ill 4.1.40 pengő. 

"5"E~fnn!~0=. ft. budai templom javára: BoKros J6-

Adomány ft, Bra.sS? i Sámuel IfjÚsági. Egyesület 
javára: dr. Ádám Zolbán 10 p, 

A Dnna.-Tiszamenti. Unitárius Egyházkőr ,,Kőri 
köz&lap"-ja javára az alábbi szíves ad()TDányok 
toiyta.k ,be: dr. línreh Dénes (Miskolc) 100, dr. Urlncz 
Ak.os (Lip?) 50, ajtai KovAcs JÓ'l.Itef Mj ÖSSZE Hm 200 -, 

Az Unitárius Misszió -Ház Diákotthona. javára 
dr. J:.6r1nC7J. Ákos 10 pe.ngöt adoonán-yozott. 

MEGIDVÓ. 
A Magyar Unitárius Nöszövetség 1944. évi 

május hó 8·án, hM<f6n d. u. tS órakor az Unit:áriU09 
EgyM.zkö7'tég 1elk6ezt Irodájában (Kohé.ry-u. 4. sz. 
jobb léposÖ, II. em.) válM.ztmány' iü~t, ezt k;övető1eg 
00l 6 órakor tisztllJitó közgyűlest tari, melyre a. vár
l8.8:llt.mI1ny ,1lletve a N6sZövetség ta.gja.1t szeref.ette1 
~lúvja. és m inél nagyobb sz,ámhall való megjelen! !t 

.,.,.. 
Bu4a.pe6b, 1944. Aprlll8 hó 12. 

Sepsi Jánosné Kálnoki Kis J6Ilöné 
tötltarAr. e1nök. 
A közgyii1és na.pirendje:. 1. bna. 2. FThnöki 

megnyitó. 3. TJtkArt Jeled.és. 4. p~l jelentt:a S. 
ElU6!lÖr'Ök jelenthfe. &. Leány'egYlet jel~ 7. Tisztt
kar YáJaszt6S8. 8. E3cUe~ ind1tvá.nyok. 9. záró ima. 
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' Uj istentiszteletek Budapesten 
:H,M" nM' «.Alth 'fOlt egy as 

a tAvolsAg, melJ' hfTelDltet ttlmplom·mJdól, ma)' t«n~ 
lGme'nJttól d-"'''' tett&. A Uibb1 ke:i

F 

"my .felet "t
.Dek J61w.11.Ú1 oMn"""" «ertlletbEID V8Il te:mplmna, Idi' 
keU egy óréll, 86t bos te"' utedMkat twiiOc!Nr a. bf.. 
TeJI j :I: amIC .tem.plamukbi. lIroeJL Né.,,,.,., w:tMAnu : ·11· 

_nAl edM,. bUOm balyea t.al1d.tUDk Jfrteot' leLV: 
Kobá.1'y-Utca 2 . 'r' e.!.pW, a HóUeI! l!)yI.g U. 5. +/ L 

m'6. uJl1tAriUS templomokbaD éli 8. .JrM4qya.t KAv C la 
pen épV4t kl\or1W probd Ane trn.e.b.bbell. (nem ll' 7~lft 

lL Pe:r1térUlaÓl. mJnt .ftAJrMpeOota , Sppbe'om, Bl.!defdr 
sl.b.). MI1 Budape8t t6r1képé're1 Isme:r&t, AWlmal teJ'e
mert. hogy m1nd a bArom J.Wm1"f ·teleU belYQnk a. ., ' ti 
pJdalon TaD, ~ 6 bu4Bd o'deJQIl egYCt:I~ egy slnce 

Pedig ti b/y\g1 oJ.d.ai az utóbbi éTelt alatt n&gy<lI1 kS
épük B a megijl~»t terWetek yl 'ee toM E 6t& ·mlM 
nus 1ak~ .. j6CSká.D megszaporoóott. E"g, M 

" utaJunk a.rra, boi)' a sta.t1s:zWrA1 okiI:mut4iIM efak uennt • 
yjs 2 VE -talapI&, a budap : ti. unitá:ll"ao:k dma 21500-
SOoo }d'q1\tt mozga'! .. mig ma mar az' (j000 körW jár, -
még -a.ktkor 1.8, ba jöv(htrJ.ooO, mUIlkA",:mlJr"Ó e azuum fl 
{övá:rc ;Ml alldSltözO hiTe.1nk, bAZ,~ e'"rahrlomU--

jaink, mnnkhe 'nk 1IIIb. AmM t' il ."M lUk tl&). 

A bu4A' cMp100 t:azta.nM UnIItér1W!I 1Iite ilH...m.letek 
k6Jdl 'o.. ezui'n bp~rr:lbete1t181\ul &UIg., • tette e 
megindult bamba-hadjára.t Budapest ellEIl. A lég1nad6k 
~j.nn1JrOr belkövd..kezbetö T " 'élye mJatt a solarrm' egy 
órás, s6t még Miii ebb utpz:A'W"'kra nem minden un1tá

rlus ember váll6lko.zbat.. Nektlnk, 'e'tc' f'krelr, ké!l 
tehát megközelIlecMlnk Ilfvelok :lak6beJ.yéb, hogy olya.o 
belyre jöhe -nek 1s'.antl.sztcletre, 8JIIdY Jek6helyUktöl 
n1DCa emny1re nagy ~voJséghan Dz Q mégtontoMs in
ditott arra., hogy a budai olda;l két, egymástól táv6l" IS 
rt tén t'elkereaBWt k&ési1n.kkeJ reformé.bJ.s testvéreln
ket, !hogy adjar'r'8'k helyet tem.plorna&k.baD UIIl.tár1U8 1&
tell:U8:ll~kt t:art.ASi.ra.. Orömm:el ;Je1entjUk olno/dM;na", 
bogy m1nd Go k~ refOl"1lu\tus templom eliSljé.,t'OOaga, me
lyet ebből Q célb6J, megkereet:Unk, kl .... s'gge1 és ikeresz:
tényi szeretettel te!jes{tet!-. kédM1nkEt! e q'erlflyt 
add.t, hog)' egyelőre he.vootll, egysU? tem.plomultball 
untbb1us 1stemtisztelES'~ ta.rtsunk. A.mJkOr ezt az iga21 
ker, ' ?tény &t magya.r érZésböl faImdott flAlI es csele
~ e helyt'öl w MM ' pn megktls?ÖDjUk, egy(ltt'Eltl 
JJagY boldogsággal tölti el LelkUnket az fl. tu4n.t, hogy 
ha az enea pro'JeI!IMna felekezetek MZG~ nm Ja ett'
réti hitI'.:éleWnk B"L.eIl1porttjából. ha ezek m'at.t, Vfhfl. 611 

1rott bett), vagy a az6 fegyverln'e1 fel ls 'haD,gZI;k. nMm 
közöttük kardcaatt()gt:atAa. _ &.mt1tor 03eJ.ekeddekre 
kerül e. aor, JéZUS KrIB:d.ua és e. magyar tc 'vértl>ég 
ttellerne Mi,. un1~ boldogok Te.

gyunk, hogy fl. multban Itt. e. KoM,..,. utoo' templp. 
m\lIlkban" ht m. éveken iA'hattuk szl. 'o Bo hW! Ji
PÓt'viroal retormAtUB gytuek.ezetet. melynek most már 
ap naey J>érMu • Abban nÖDyora temploma és 
egyhé..z:~ egyetJllleU bel)i.sége1 Tannak a SUI.
be., ~g téren; • egyúttal termérsad..rz- " fl. legnagyobb 
k t " 5ggel ~ ik~yt azeretettel ajA.nlju'k tel m1D-
0eJ:r. Jehcl n mqleT4, 'f'a.g)' a jöT6bem meg6pltendO 
tUUplomunkat, &')'U.I"'" Ultt t6rm11rltet ta mlJIdeD rBá. 

• • 

~ tv..=ob'IIo ,«twl! '0,,_ tatTérfdnl .. ek 

I aebo w ~ 1 w", 
liJJs6 WfenU .. tel~l:". CI Boc'Jcos-4tOl' mdjM 7_ 

1ft. o TOlocM t61O" mdjl.l.e .J-m. CarlJ .. " , mlndko!t ll-.. 
lyeo 4él1 12 órakor, Sm)"é.,} m1n4 • két a.lka.!om:tnal 
SzcD'Av4nyt Séndor, Te7"iö le))!! ... 

Istentiszteleti sorrend 

H O L 

A) T.mpl.mokban I 
V" Koh1r)'-", ~ 

• 
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UNITARIUS ÉRTESfTÖ 
Sz.rk •• ztO •• g •• kiadóhivatal 

.udap •• t, V., Koh*ry-utca 4. T.lefon 317-1529. 
C •• kk._6nlI ... 6nI: .0 .• 00, 

".,.10 •• zerk ••• tO •• kiadó. 
Szent-Iv.nyl S.t.ndor 

EIO'iultei dij ee évre !S'- P. 
A lap tulajdonosa a Budape.ti Unitáriul EeházközséJ 

Megjelenik minden hó 15 - 6". 
TarDU! lUt6 ~ k6oyTDJomdi1&. "Bud.p .... 

'DL, J<lr-~·A 7 4.l. __ "' 71 S ... ; UI 1511, 
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