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A gazdag ember és a szegény Lázár 
Holbeinnak, a 16. század hires festőművészének van egy 58 fametszetből álló allegorikus és szatirikus kép-

csoportozata, melynek cime : a haláltánc. Ezeken a képeken a festő mesteri módon állítja elénk a korabeli társadalom 
különböző osztályainak minden jellegzetes képviselőjét. A festő elképzelése alapján szemeink előtt elvonul a főpap, a 
király, a kereskedő, a lovag, a polgármester, az apáca, a grófnő, a íőldmüves, a pénzét számláló gazdag és a sebeiben 
fetrengő utcai koldus. A képcsoportozat minden egyes képén egy fantasztikus, csontvázszerű alak szerepel: a halál. 
Mindegyik képen a halál gúnyolódik, fenyeget és diadalmaskodik. A társadalmi élet kényelmes, gondtalan és sok élve-
zetet nyújtó helyein berendezkedett emberek számára, akik a földi élet minden kínálkozó áldását kihasználni igyekez-
nek, a halál megjelenése természetszerűen szörnyű zűrzavart, iszonyú csapást jelent. A szegény öreg földműves, akinek 
egész életében csak a kegyetlen hajsza és a verejtékes munka jutott osztályrészül, már félelem nélkül, közömbösen 
szemléli, amint a halál a barázda mentén gúnyosan biztatja ostorával az elfáradó lovakat. Van aztán a képcsoportozat-
ban egy kép, melyről a halál alakja teljesen hiányzik. Ez a kép a szegény Lázárt ábrázolja, amint a gazdag palotájának 
kapujában az utca szennyében vergődik. Ő már egyáltalán nem retteg a haláltól. A képcsoportozat többi alakjaitól a 
szegény Lázár abban különbözik, hogy ahelyett, hogy félne tőle, kivánja a halált, óhajtja, kimondottan sóvárogja azt, 
minden gondolatával és minden érzékével, mert azt hiszi, hogy az tartogat számára valami nagyszerűt, amire földi 
életében hiába áhítozott. 

Vájjon ez a gondolat a Jézus tanításainak szellemével összeegyeztethető-e ? Vájjon mi ezt a lehangoló, kiáb-
rándító, szomorú pesszimizmust életünk irányító gondolatául elfogadhatjuk-e ? Épithetünk-e erre az alapra egy olyan 
életet, mely a jézusi tanítás szelleméből táplálkozik és igy számunkra követendő példaképpen szolgálhat ? 

A jóvátétel és bűnhődés, az üdvözülés és a kárhozat gondolata ősrégi az emberi gondolkozás történetében. 
Különösképpen központi szerepe volt minden időben az elnyomott, megalázott, megvetett, ártatlanul megcsúfolt, jogaik-
tól megfosztott egyesek és nemzetek életében. 

Jézus is melegszívű pártfogója minden elnyomottnak, minden szerencsétlennek, minden ártatlanul szenvedőnek, 
lstenfiuságának áldott tudatában szent kárpótlásképpen a szegényeknek az evangéliumot, a síróknak a megvigasztalta-
tást, a foglyoknak a szabadulást, az elesetteknek a felemelkedést, az uttalanul bujdosóknak a boldog megérkezést hirdeti. 

A gazdag ember és szegény Lázár példázatában is (Luk. 16. 19—25). szembeállítja a gondtalan gazdag dőzsö-
lését a szörnyű sebeiben fetrengő szerencsétlen Lázár nyomoruságával, aki a társadalom kivetettje, akin nem segit 
senki, akinek sebeit a kutyák nyaldossák. A sorok közül kicsendül a példázat főgondolata : semmit sem ér á balga módon 
önmagának élő gazdag gondtalan élete. Hiába öltözik biborba és patyolatba, elfelejtkezve a kapuja előtt rongyaiban 
vergődő Lázár iránti legelemibb kötelességéről, hiába vigadozik dúsan nap-nap után, mert a halál utáni életben ször-
nyen meg kell lakolnia a sok jóért, amit a földön élvezett és amelyből másoknak semmit sem juttatott. Másfelől a 
szerencsétlen koldus felé biztatás hangzik. A példázat arról beszél, hogy a földi nyomorúság, megaláztatás és sok szen-
vedés százszoros kárpótlást nyer az örökéletben, ahol Lázár boldogan megpihen Ábrahám kebelén. 

A nagy • festőművész képcsoportozatában kifejezésre jutó gondolat és a jézusi példázat között első pillanatra 

sok hasonlatosság látszik. Mindkettő hirdeti a kárpótlás, kártalanítás, a jutalom és ezzel kapcsolatban az Ítélet, a bün-
tetés gondolatát. És mégis a két felfogás mérföldnyi távolságra van egymástól, sőt azokat egymástól egy egész világ 
választja el. Mert a holbeini képcsoportozat uralkodó motívuma a halál. Jé^us tanításainak alapeleme azonban az élet. 
Az életről prédikált, a legmagasabbrendü emberi életet hirdette a názáreti Jézus. A földi életben akarta megvalósítani 
az eszményi világot, az Isten országát. Ez az ország pedig az Isten parancsolatait betöltő, az Isten akarata szerint élő 
emberi társadalom. Ebben az országban nem azok a nagyok, akik magukat másoknál nagyobbaknak és különbeknek 
tartják, akik a nagy parancsolatokat hirdetik, de azokat magukra nézve nem alkalmazzák, akik megszűrik a szúnyogot 
és lenyelik a tevét, akik kívülről igazaknak látszanak, de belül rakva vannak képmutatással és törvénytelenséggel. Hanem 
ebben a világban azok a nagyok, akik becsületes, egyszerű, tiszta, természetes életet élnek, akik Istennel és az embe-
rekkel szembeni legszentebb kötelességeiket szüntelenül gyakorolva, cselekszik az Isten akaratát és ezáltal hozzájárul-
nak az eszményi társadalmi élet megvalósításának a lehetőségéhez. Ebben a világban azok a nagyok, akik másoknak 
szolgái, akik szamaritánus módján könyörülnek a vérében fetrengő utason, akik enni és inni adnak az éhezőnek és 

, szomjazónak, akik észreveszik a szörnyű sebeiben vergődő szerencsétlen Lázárt, bekötözik sebeit, rongyait meleg ruhá-
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val cserélik fel és alkalmat adnak neki, hogy újra megtalálja helyét a társadalomban. Jézus egész tanítása, egész lénye 
az életet sugározza; a názáreti prófétának nem a halállal volt dolga; ő élni, magasztos erkölcsi életet élni akarta 
megtanítani az emberiséget, a szeretet, a jóság, igazság és megbocsátás parancsolatainak értelmében. 

Jézus tehát lényegében véve szociális programmot hirdetett, az eszményi ország szociális programmját, ahol 
minden ember egyenlő Isten előtt, ahol nincs dőzsölő gazdag és nincs szenvedő Lázár, ahol a felebaráttal szembeni 
erkölcsi törvények teljes mértékben érvényesülnek. 

A jézusi tanitás szellemének szemszögéből nézve tehát semmiképpen sem fogadhatjuk el a 16. századbeli festő-
művész vásznán megörökített szegény Lázár pesszimisztikus gondolkozását. Minden erőnkkel azon kell lennünk, azért 
kell dolgoznunk, küzdenünk, hogy a pesszimisztikus gondolkozás a szegény Lázárok lelkében Istenben hivő, élni vágyó, 
élni szerető, egészséges optimizmussá alakuljon át. Arra kell minden törekvésünknek irányulnia, hogy ne legyen egyet-
len egy ember sem ezen a földön, aki a társadalom közönyének és bűnének, vagy egyesek önző magatartásának ki-
szolgáltatva, a segítésnek legkisebb reménye nélkül szenvedni legyen kénytelen az útszélen. A Lázároknak el kell hagy-
niok a szenvedés és nyomorúság helyeit és meg kell érezniök, hogy érdemes megélni ezt az életet, érdemes dolgozni, 
küzdeni ezen a földön. Olyanná kell formálni az életet, hogy abban büntetlenül ne juthasson többé szóhoz a jézusi 
tanitás szellemével merőben ellenkező gyilkos erőszak, durva bosszúállás és állati kegyetlenség, hogy ne lehessen többé 
egy bűnös, értelmetlen háború szerencsétlen eszközeiként irgalmatlanul a pusztulásba, vagy nyomorúságba dobni sok 
millió életre termett, életet megélni hivatott embert. Olyanná kell formálni az életet, hogy a földműves vetés közben ne 
a halálra gondoljon, mely megszabadítja őt földi nyomoruságaitól, hanem abban a boldogító tudatban éljen, hogy a 
vetésből aratásnak kell kinőnie, hogy a maghintés a diadalmas életnek legfenségesebb megnyilvánulása. Abban a tudat-
ban kell az embernek ebben az uj világban élnie, hogy az Isten megáldotta, megszentelte az életet és hogy a halál 
nem menedék, nem kárpótlás a földön elszenvedett nyomorúságok ellenértékeképpen. 

Ez az a pont, melyen a Jézus tanításain felépülő tiszta kereszténység és a ma mindinkább érvényesülő szoci-
alizmus egymáshoz közel juthatnak, sőt találkozhatnak. Ez az a pont, amelyen, a szebb és áldottabb jövő megvalósit-
hatása érdekében feltétlenül találkozniok is kell. Mert abban a törekvésben mind a tiszta jézusi kereszténység, mind a 
szocializmus egyetért, hogy az ember, a teremtés koronája számára igazi emberhez méltó életlehetőségeket teremtsen, 
ahol a vadul egymás szemébe néző gazdag és szegény fogalma ismeretlen, ahol minden ember számára születésétől 
fogva egyenlő lehetőségek állanak rendelkezésre. Mind a kereszténység, mind a szociálizmus azt akarja, hogy az 
igazság elvének érvényesülésével,az egyenlőség törvényének alkalmazásával szebb, teljesebb, áldottabb legyen a földön az élet. 

De a szociális érdeklődés ezen a ponton sajnos általában véve megáll és ettől kezdve tér el a kereszténység-
től. Mert a kereszténységnek, a jézusi tanításon alapuló vallásnak éppen az a lényege, hogy ezen a ponton túlra mutat, 
ennél tovább halad, figyelmeztetve minket egyfelől arra, hogy az igazság és egyenlőség világának a szeretet eszközei-
vel kell felépülnie, mert az Jézus kategorikus parancsa, és hogy az uj, igazságosabb élet legnagyobb hatalma nem le-
het semmi más, mint a szeretet. A másik figyelmeztetés pedig ez : nemcsak testből, hanem lélekből is állunk. Jézus 
pedig azt mondotta, hogy semmit sem használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt vall. 
Hogy a szociálizmus a földi életet az igazság és egyenlőség alapján a tökéletesség legmagasabb tokára óhajtja emelni, 
ez a legnagyobb mértékben tiszteletreméltó és a jézusi tanitás szellemével is teljesen egyezik. Ezen a ponton a keresz-
ténységnek és minden egyes keresztény embernek a szociális élétprogramm tökéletesítésére minden segítséget meg kell adnia. 

De a test, az anyag jogainak természetes érvényesülése mellett semmiképpen nem tolható háttérbe a lélek 
jogainak természetes követelése sem. Az élet a sírral nem fejeződik be és a földi életnek is van az anyagi világnál 
magasabbrendű alkotó eleme : a lélek. Jézus megtanított arra, hogy nem csupán az anyagi életet kell megnyernünk, 
hanem a lelki életet, a halál utáni életet is. A lélek, mely életünknek nemesebb, magasabbrendü és igy elsőbbrendü 
alkotó eleme, mint a test, a por, az anyag, feltétlen joggal követeli a maga elsőbbségi jussát. Jézus szelleme arra fi-
gyelmeztet, hogy a szegény Lázár és a gazdag ember perének eldöntésében és általában az egész emberi élet telje-
sebbé formálásában a léleknek irányító szerepét kell elfogadnunk. Jézus életet hirdetett ugyan, de azt az örökkévaló-
ság szemszögéből nézte. Azért akarta tökéletessé tenni az életet a földön, hogy az kezdete, alapja, kiindulópontja 
legyen a halálutáni életnek, hogy a halál semmiképpen ne legyen se menedékhely, se az irtózásnak a tárgya, hanem 
egyszerű átmenet, a látható világból a láthatatlan világba, abba a világba, mely már itt a földön kezdetét vette. A Jé-
zus korabeli néphit kezdetleges formában képzelte el a halál utáni életet, amikor a gazdag, aki a javakból kivette ré-
szét a földi életben, szörnyű kínokban vergődve hasztalanul esedezik egy csepp vizért, hogy azzal elszáradó ajkait 
megnedvesiíse és mikor Lázár a jól megérdemelt boldogság áldott érzetében Ábrahám kebelén pihen. Azóta sem tu-
dunk semmit arról a misztikus világról, melyet halál utáni életnek nevezünk. De hitünk szerint egy bizonyos, és ez az, 
hogy minden cselekedetünkért, minden lépésünkért felelősséggel tartozunk egy nálunknál nagyobb erőnek, Istennek, 
aki előtt minden egyes napon, életünk minden egyes percében vizsgát teszünk arról, hogy miképpen teljesítettük a 
jézusi életprogrammban előirt kötelességeinket és hivatásunkat. Életünk minden pillanatában a nagy ítélőbíró, Isten 
királyi széke előtt állunk, aki vagy ebben, vagy az ezután következő életben kiméri reánk érdemünk szerint a bünte-
tést vagy jutalmat. 

Jézus tanításaiból lépten-nyomon kicsendül a figyelmeztetés, hogy nem a halál, hanem az élet kell, hogy legyen 
életünk uralkodó eleme. Olyanná kell tenni az életet, hogy annak ne legyenek szerencsétlen Lázárjai, akik nyomoruk-
ban megváltásnak gondolják és higyjék a halált. Arra kell törekednünk minden erőnkkel, hogy minél több ember minél 
nagyobb megelégedésben és boldogságban élhessen a földön. De semmiképpen sem szabad figyelmen kivül hagynunk 
azt az igazságot, hogy az ember életének legdrágább, legnemesebb alkotórésze nem a földi jó, hanem a lélek. A lélek 
irányítása mellett kell kiharcolnunk, biztositanunk magunknak a magasabbrendű földi életet, de ugyanakkor a földi élet-
nél még magasabbrendü világot, az örökéletet. 

Ha egyfelől a szociális moqgalom, elismerve és tiszteletben tartva a lélek elsőrendű jogait, megtalálja az utat 
a ^iszta kereszténység jézusi szellemből táplálkozó világához, s ha másfelől a jézusi kereszténység minden hátsó gon-
dolat nélkül, teljes erejével, őszintén a tiszta szociálizmus nemes törekvéseinek támogatására siet, akkor reménység-
gel tekinthetünk a jövő felé, mert abban feltétlenül közelebb jutunk ahhoz az eszményi világhoz, melyről Jézus, a szó 
igazi, komoly, szent értelmében első szociálista annyit álmodott és amelyet igy nevezett: Isten országa. 

Dr. KOVÁCS LAJOS. 
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ZSOLTÁR A VIHARBAN 
( F e k e t e L a j o s e m l é k é n e k , 1 8 9 7 — 1 9 4 5 ) 

Fekete Lajos „Ének a viharban" cí-
mű regényét egyik bírálója1 „zsoltár-
nak" nevezte el. Az elnevezés talál nem-
csak a könyvre, de a szerző egész éle-
tére is . . . zsoltár a viharban . . . Fekete 
Lajos a béke áldott napjaibán született, 
de két világháború irtó viharában nőtt 
fel, bontakozott ki, megízlelvén a leg-
keserűbbet: Erdély kettéhasításának s 
a boldog családi élet szétszóratásának 
gyötrelmeit s az internáló tábor pok-
lát. Viharban élt, a kifinomult lélek ér-
zékeny antennájával, mely százszorosan 
fogja fel a fájdalmakat, de mégis zsol-
tárt énekelt. 

A Székelyföld szivéből, Udvarhelyről 
indult el s iskolái befejezésével rövid 
külföldi tanulmány után püspöki titkár 
lett, majd Fogarason, Ürmösön és Bras-
sóban lelkészkedett. Tevékeny munkása 
és tagja volt minden egyházi megmoz-
dulásnak, egyletnek s hordozója több 
kitüntető tisztségnek, méltóságnak. De 

* főleg a végek melegszívű pásztora volt 
ő, erdélyi látással és lélekkel. Életpá-
lyája a Kárpátkoszorú alatt futott, 
mintha a szélekről folyton hazanéző te-
kintettel, át akarta volna ölelni az egész 
Erdélyt. Át is ölelte és zsoltárba fonta 
minden kínjával és örömével. 

Fekete Lajos költő-lelkész volt. 
„Pusztai vándorlás" című verskötete, 
regénye, alkalmi versei, ódái, melyek 
szétszórtan jelentek meg s melyeknek 
szavalása sok ünnepi percet szerzett 
gyülekezeteinknek, kéziratban maradt 
regényvázlatok, versek és prédikációk, 
melyeknek közkinccsé tétele a mi leg-
szentebb feladataink egyike, azt bizo-
nyítják, hogy Fekete Lajos leány-sze-
lid és szemérmes lelke állandó teremtő 
lázban hevült s férfiúi alkotásban bon-
takozott ki. 

Költészetét átszőtte ritka zenei érzé-
ke és magas műveltsége. Élmény volt 
szemlélni, amint három szép leány-
gyermekével kvartettben muzsikált, fe-
hér asztal mellett elnótázgatott vagy 
tanítványaival zsoltárt énekelt. Szelíd 
ritmus és dallam volt az egész ember s 
bízvást mondhatjuk, alig van lelkész 
egyházunkban, ki tanítványaiba annyi > 
szép dallamot ültetett volna, mint Fe-
kete Lajos. 

De legnagyobb volt a szeretetben. 
Egyházi gyűléseinken, ahol néha szik-
rát vetett a forró pártviszály. Fekete 
Lajos riadt gyermek-mosollyal csak a 
szeretet hangján beszélt. Fehér asztal 
mellett, meghitt baráti körben, amikor 
rejtett szelleme sziporkázni kezdett, 
áradt belőle a szeretet. Családja, szó-
széke, gyülekezete, ahol legszentebb 
énjét adta, csak a legtisztább és soha 
el nem fogyó szeretetet ismerte ben-

ne. Isten valóban egy darab szeretetet 
küldött általa a világnak s maga lett a 
megtestesült szeretet. Ezért kapta meg 
minden kínban és örömben fogant éne-
ke a zsoltár-ötvözetet. 

A fájdalom azért kimondhatatlanul 
nagy, a csapás azért rettenetes, mert a 
zsoltár ép teljében szakadt m e g . . . de 
visszhangja tán azért örökkétartó. 

Fekete Lajos temetésén a brassói 
magyarságban egész Erdély megsebzett 
szíve zokogott. A róm. kat. plébános 

megrázó búcsúszavai mindnyájunk lel-
kéből feltörtek: „Életünk egy részét 
szívesen odaadtuk volna, csakhogy meg-
mentsük az ő életét." De Fekete Lajos 
csupán testileg lépett ki sorainkból. 
Zsoltár-lelke bennünk él, mert örökké 
él s némán is int és kér, ne hagyjuk el-
kallódni szellemi örökségét s szeretettel 
vegyük körül gyászbaborult hitvesét, 
gyermekeit s Erdély népét, kiket ő 
annyira szere te t t . . . 

Dr. Simén Dániel 

TOOK MÓZES 
1 8 6 8 — 1 9 4 5 

Sem történelmi vagy név büszke örö-
köse, sem a születés, sem a rang kivált-
ságosa nem volt. Egyszerű székely 
gazda, ki példás munkásságának, vas 
fegyelmezettségének, mindig hű, mindig 
pontos kötelességtudásának, szigorú, de 
mindig szeretetből származó, pedáns 
rendtartásának köszönhette mindazt, 
amit elért, amivé nőtt a családban, az 
anyaszentegyházban, a polgári társa-
ságban. 

A nagyajtai unitárius egyházközség-
nek közel negyed századon át pótolha-
tatlan hűséggel munkáló gondnoka, 
majd tb. gondnoka; két cikluson át vá-
lasztott egyházi tanácsos, emellett ki-
csiny gazdaságában a legmintaszerüb-
ben produkáló gazda, a családban szi-
gorúan reális és mégis mindig ideális 
lelkű édesapa volt. 

A legnehezebb, a legsötétebb időben 
szolgálta az anyaszentegyházat. 

Közvetlen a mult világháborút meg-
előző évben, az egyházközség anyagi 
létét megerősítő céllal vásárolt 43 hold 
földnek megvétele, az egészében idegen 
kölcsönnel fedezett vételárnak előrelátó, 
okos és hűséges gondnokolással rövid 
időn belül való letörlesztése; a törlesz-
tés után — a csak alig néhány évi bir-
toklás után — az életforrásunknak az 
agrárreform által majdnem egészében 
való, kárpótlásnélküli szomorú elvesz-
tésével is, a nem csüggedés, az építő 
munka meg nem állása, sőt annak ép-
pen valami csodálatos /erővel való 
előretörése és lendülete; a nagy össze-
omlás idején, egyházunk drága vete-
ményes kertjének, a mi büszkeségünk-
nek, felekezeti iskolánknak a semmiből 
való megteremtése, mostani helyiségei-
nek megvásárlása és berendezése, lété-
nek, az egyetemes egyházi adó tapinta-
tos beindítása és beszedése általi biz-
tosítása, az iskolánk előtt közadakozás-
ból létesített .díszes vasrácsos kerítés 
létesítése, amelynek fundamentumát a 
közösség önzetlen szolgálatának pél-
dájaképpen — egymaga ásta; ősi tem-
plomunk kívül-belül való megszépítése, 
orgonánk megújítása, elnémult haran-

gunk megszólaltatása, harangozó há-
zunk teljesen újból építése, az idővel 
szűknek bizonyult felekezeti iskolánk 
nagyobb méretű kibővítése, belső embe-
reink fizetésének a régi keperendszer 
visszaállításával való előrelátó biztosí-
tása s mindezek mellett is a meglévők 
szép rendben tartása és gondozása, a 
napi szükségletek biztosítása — ezek 
azok, amelyek a fenti szürke, talán is-
meretlen névre fényt sugároznak. 

Az ilyen munkában lesznek nagyokká 
a kicsinyek, becsült hősökké a közkato-
nák, elismertekké az élet robotos, szür-
ke napszámosai, papokká, apostolokká 
az anyaszentegyház palásttalan, kepével 
soha nem táplált egyszerű fiai és 
leányai! 

Emléke áldott! Példája követésre 
méltó! 

Taar Géza, 

Özv. József Lajosné. sz. Ütö Juliánná, 
néhai boldogemlékü sepsiszentgyörgy-ki-
lyéni lelkészünk és háromszék-köri espe-
resünk özvegye, bombatámadás következ-
tében Sopronban elhunyt. Ez a kivétele-
sen finomlelkü, áldott úri asszony, a nép-
szerű Julcsanéni a legmagasabb rendű 
emberi jóság és szelídség, az egész életé-
ben másoknak' szolgáló szeretet élö meg-
testesülése volt. Munkás, fáradhatatlan 
földi élete után nyugodjék csendesen a 
távoli anyaföldben, ahová a kegyetlen 
sors elsodorta. Drága emlékét hozzátar-
tozóin kívül a sepsiszentgyct~gy-kilyéni 
gyülekezet tagjai és sok-sok tisztelője há-
lás kegyelettiel őrzik. 

Dr. Gál Miklós, a nemrégen elhunyt Gál 
Kelemen ny. kollégiumi igazgató kiváló 
fia, orvosörnagy, bombatámadás áldozata 
lett. Nyugodjék csendesen, emléke legyen 
áldott. 

Dr. György Zsigmond, marosvásárhe-
lyi törvényszéki tanácselnök, a kisebb-
ségi időszakban segesvári ügyvéd és a fel-
söfehéri egyházkör fáradhatatlanul mun-
kálkodó köri felügyelő gondnoka Szom-
bathely közelében elhunyt. Emlékét ke-
gyelettel őrizzük. 

% 



I F J Ú S Á G U N K 

Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek..." A 
Az iskola harangja búcsúszóra kon-

dult és kolozsvári ősi kollégiumunk 
VIII. osztálya elbúcsúzott az intézettől, 
az igazgató úrtól és minden egyes ne-
velőjétől. 

Az ünnepélyes pillanat délben 12 óra-
kor kezdődött, amikor megkondult az 
iskola1 harangja. Mi pedig „Elmegyek, 
elmegyek, hosszú útra megyek . . . " 
című nótával elindultunk az osztályunk-
ból, hogy búcsút vegyünk a tantermek-
től, melyekben tanultunk, a folyosók-
tól, melyeken futkostunk, a bentlakás-
tól, hol sokszor oly víg napokat töltöt-
tünk, az Alma-matertől, melynek szel-
leme bennünk él és nevelőinktől, akik 
szellemünket igyekeztek fejleszteni. A 
búcsúbeszédet az igazgató úrhoz és a 
tanári karhoz Fazaikas Péter László 
tartotta. A szónok beszéde elején az 
Ősi falak közt töltött nyolc év örömét 
és bánatát vázolta. Azután az igazgató 
úrhoz és a tanári karhoz fordult, majd 
a távollevő tanárokról, osztálytársak-
ról és diáktársakról emlékezett meg. 
„Szellemük talán most is itt lebeg kö-
zöttünk, arcvonásaikat, jellemüket lel-
künk mélyén őrizzük és soha el nem 
fogjuk feledni őket." Ezután a baj tár-
siasságról, a testvéri szeretetről és az 
Erdélyben együttélő román és magyar 
nép megbékéléséről beszélt. 

Beszéde végén ezeket mondotta: 
Most, amikor búcsúzunk ez ősi Alma-
matertől, amelynek szelleme és múltja 
nagy embereket adott Erdélynek és az 
egész magyarságnak, a magyarságon 
keresztül pedig az egész emberiségnek ; 
ahol a tudomány, az erkölcs és a szel-
lemi fejlődés mindig magas színvonalon 
állott, Ígérjük, hogy ezt a szent örök-
séget őseinkhez méltóan meg fogjuk 
őrizni. Az „Erdélyi Csillagok'' tündö-
kölnek le reánk: Brassai Sámuel vilá-
gító tudománya, Kriza János „Vadró-
zsákéban kibomlott lelke, Bölöni Far-
kas Sándor szellemi öröksége és hal-
hatatlan Balázs Ferenc népért való ál-
dozata a legtisztább útmutatás, amit 
unitárius hitünk és szellemi nevelé-
sünktől kaptunk. ígérjük, hogy mind-
ezek tudatában meg fogjuk állani he-
lyünket az élet viharában, akár unitá-
rius hitünkről, akár székely népünkről 
legyen szó. Ha pedig megfáradnánk az 
öntudatos, kemény munkában, amelyet 
népünk jövőjéért vállalunk, kérjük, fo-
gadjanak szeretettel és tanácsaikkal 
irányítsanak a helyes útra. Isten áldá-
sát kérjük egyházunkra, annak itthon-
maradt ősz főpásztorára, ez ősi kollé-
giumra, annak minden egyes nevelőjé-
re, úgy az igazgató úrra, mint az egész 
tanári karra és szeretett családjaikra." 

Ezután dr. Bodor András igazgató úr 
meleg, megható, őszinte szavakkal vett 
búcsút tőlünk, kihangsúlyozva a test-
véri szeretetet és együttérzést az er-
délyi népek között, majd az élet útjain 
való biztos megállásra mondott buzdító 
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szavakat. Majd átadta a szót volt igaz-
gatónknak, Gálffy Zsigmondnak, aki 
kihangsúlyozta, hogy mily nehéz idő-
kön keresztül vezette az intézetet és az 
intézet mindig meg tudta őrizni ősi 
szellemét. Erre az ősi szellemre buzdí-
tott minket is, hogy azt soha egy pil-
lanatig se veszítsük el a szemeink elől. 
Ezután Inczeffy Dénes búcsúzott az in-
tézet bentlakó növendékeinek nevében. 
A beszédre Vörös István konviktusi 
gondnok válaszolt. A bentlakás, amely 
második otthon, mondotta Vörös tanár 
úr, mindig igyekezett a lehető legjob-
bat nyújtani a rendkívüli nehéz viszo-
nyok között is minden egyes tanuló-
nak. A szellem pedig, amely ebben a 
bentlakásban uralkodott, oly bajtársias 
volt, hogy máshol sehol sem lehetett 
tapasztalni. A búcsúzókhoz intézett 
biztató szavai után Szász Gábor I. g. o. 
t., mint az intézett legfiatalabb növen-
déke, mondott köszöntőt, majd minden 
,,ballagó"-nak az I. g. o. tanulói piros 
tulipántot nefelejtssel és Józan Miklós 
főpásztor képét nyújtották át, amely a 
püspök úr sajátkezű aláírásával volt 
ellátva. A köszöntőre Albert Attila, 
mint az intézet legidősebb tagja vála-
szolt. A magyar sorsról szólott és fenn-
maradásunk biztosítását hajngsúlyozta 
ki a békeszerető népek Európájában. 
Nem feledkezett meg az együttérzésről 
Erdély népei között, de hogy magyar-
nak lenni mit jelentett és mit jelent 
ma, azt Sajó Sándor „Magyarnak len-
ni" című versén keresztül magyarázta 
meg az iifjúságnak, amit Fazakas Pé-
ter László szavalt el, majd beszédét 
így fejezte be: 

„Fiuk, Testvérek, Barátaim! Túl 
minden bún és keserven, feledjetek el 
mindent, ami a múltban egymástól el-
választott; a szeretet kapcsoljon össze 
titeket és ne a gyűlölet. Nyújtsatok 
baráti jobbot minden diáktestvéretek-
nek és dolgozzatok együtt földműves 
és iparos testvéreitekkel. Lobogtassa-
lak magasan a világszabadság zászla-
ját. Az ég áldjon, Isten veletek, mun-
kára fel." A műsor bezáró jaképpen 
Asztalos Zoltán „Üzenet egykori isko-
lámba" című Ady versét szavalta. 

Végül körbeálltunk és „Utolsó nap 
vagyunk mi itten", „Már ezután úgy 
élem világom" és „Már én t ö b b e t . . . " 
kezdetű nótákat énekeltük, végezetül 
pedig a Székely Himnuszt daloltuk el. 

Az ünnepélyes búcsúzás megtörtént 
és kiléptünk az életbe. Ott fogjuk majd 
meglátni, hogy ki mennyi talentumot 
gyűjtött magának az ősi Musis et vir-
tutibus falai között és ki hogyan tudja 
majd azokat saját életcéljára felhasz-
nálni. Reméljük, hisszük és bízunk ab-
ban, hogy mindnyájan meg fogjuk ál-
lani helyünket az élet küzdelmében és 
annak minden pillanatában, akár uni-
tárius hitünkről, akár népünkről legyen 
szó. Fazakas Péter László• 

nyák nap]a 
Az Erdő János vallásoktató lelkész, 

teológiai m. tanár irányítása mellett 
működő munkaközösség május egyik, 
gyönyörű vasárnapján virágokkal fel-
díszített kolozsvári templomunkban 
„Anyák napja" ünnepélyt rendezett. 
Székely Gyula lelkész alkalmi egyházi 
beszéde után a munkaközösség tagjai-
nak beszédei és szavalatai következtek. 
Közben Fogarassy Klára énekművésznő 
adott elő egy énekszámot, Márkos Al-
bert zenetanár orgonakíséretével. A 
megható ünnepély beszédeiből alább 
közlünk néhány szemelvényt: 

Szatmári Margit ker. isk. III. o. t .: 
— Azt a szeretetet, amelyet Jézus 

tanított a földön, az édesanyák adják 
tovább. 

Nem azért, hogy majd valaki meg-
jutalmazza jóságukért, hanem magáért 
a szeretetért, teljesen önzetlenül. Ezért 
megérdemlik, hogy ünnepet szenteljünk 
tiszteletükre. Ezen a napon nem egy 
anyának szentelünk ünnepet, hanem \ 
valamennyinek jóságát, önfeláldozását, 
könnyét és néma küzdelmét köszönjük 
meg. Azért gyűlt egybe városszerte sok 
gyermek, hogy szívük soha ki nem alvó 
hálájáról bizonyságot, nagy és erős fo-
gadalmat tegyenek, hogy ha majd meg-
nőnek, sohasem fogják elhagyni mun-
kában, gondban és szenvedésben meg-
öregedett édesanyjukat. 

De ne felejtkezzünk el ezen a szép 
napon az édesapákról sem, az édes-
apákról, akik már türelmetlenül siet-
nek hazafelé a nagy küzdelemből, akik 
életüket is képesek feláldozni, hogy kis 
családjukat megvédjék a gondtól és 
nyomorúságtól. De gondoljunk azokra 
az édesapákra is, akik már nem jöhet-
nek haza fészkükbe és ott, ahol elma-
rad az aipa, a családfenntartó, ott még 
többet, még fárasztóbban kell, hogy 
dolgozzanak az édesanyák. Adjunk há-
lát Teremtőnknek, hogy a mi szülein-
ket megoltalmazta. De ez ne csak emlé-
kezés legyen, hanem érlelje tetté az 
édesanyánktól kapott szeretet. Segítsük 
elhagyott, árva testvéreinket ruhával, 
kenyérrel és főleg szívből jövő igaz 
szeretettel és megértéssel. Ez lesz a 
legszebb hála anyánk jóságáért. 

Csipkés Gizella tanítóképző II. o. t.: 
— Sokszor elgondolom, hogy milyen 

rettenetet! lehet annak, kinek nincs 
édesanyja. Nincs ki szeretettel gondoz-
za, ápolja, féltse még a széltől is. Én 
sokszor látom az én édesanyámat: nem 
tudja, melyikünknek tegyen igazat. Né-
gyen vagyunk testvérek. Egyiket ezért, 
a másikat azért pártolja. Mindeniknek 
ez kell, az kell, csak édesanyámnak nem 
jut eszébe, hogy szüksége van valamire. 
Elsők mindig mi vagyunk. Ezt csak egy 
anya tudja megtenni és csak akkor 
van öröme, ha sikerül nekünk valami; 
de ha nem, ha betegsége vagy bánata 
van valamelyikünknek, akkor Ő jobban 
búsul, mint mi. 



I R O D A L O M 

XYIL századbeli unitárius lelkész — 
a munka költője 

„A munka költészete a régi magyar irodalomban" c. az „Erdély" kolozs-
vári napilap máj. 6-i számában Nemecz Anna irónö érdekes cikksorozatot 
kezdett, melyben a szociális érzékről tanúskodó magyar költői alkotásokat 
kívánja a ma olvasóközönségével megismertetni. Érdekes és értékes tanul-
mánya során megállapítja, bogy „az oktató költészetnek kedves, friss haj-
tása a munka költészete." Uj szint jelentenek a magyar irodalomban azok 
a versek, melyek a munka dicséretét zengik. 

Nem véletlen, hogy a munkáról zengő verselök sorát erdélyi ember, 
egy unitárius lelkész : Szentmártoni-Bodó János nyitja meg. A Nyárádmentén 
született Csikszentmártonban; 1618-ban dicsőszentmártoni rektor, 1622—34 
között torockószentgyörgyi, azutáni időkben kolozsi lelkész. A Székelykö 
alatt a bányászok nehéz életsora ragadja meg figyelmét, s irja meg mun-
kájukat dicsérő versét „A vasról szóló ének" cimen. A torockói vasbányászok 
után későbbi kolozsi papsága idején megismerkedik a sóbányászok nehéz 
sorsával s életüket „A sónak dicséreti" c. 1645-ben irt versében énekli meg. 
A kereskedés tisztes hasznáról énekel „Kalmároknak dicséreti" c. költemé-
nyében. 1650 körű] halt el. 

Szentmártoni-Bodó a munkások, bányászok békés életének verselője. 
Látja nehéz életük szenvedéseit, kevés örömét, s minden életmegnyilatko-
zásukban mellettük áll. Munkástestvérei életét verseli meg „Az vasról szóló 
ének" c. históriás énekében, mely a szerző megállapítása szerint egyrimü, 
négysoros, kétütemii, öt hatszótagu vers. Bevezetésében megírja, hogy a 
vasnak bizony kevés értéke van, mert „egy szőrös bocskort negyven pénzen 
adnak" de „karolják" az emberek azt a pénzt, amit a vasért kell kiadni. 
A bányász nehéz munkájáról és életéről igy ír : 

Szegény mívesnek megtörödik teste 
Mert teher alatt lett gyakran eleste, 
Hogyha gyertyáját kézből kiejtette, 
Az homlokát is gyakran köbenverte". 

Később a vas hasznáról és szükségességéről versel imigyen : 
Vassal csinálnak helyet salátának 
Vassal készitnek fészket a hagymának. 
Vas van a szekérben, elején-hátulján. 
Néha nagy tere vagyin az szekérben 
Ki megáll gyakran az sár közepében 
De ha egy kis vas lészen az ösztönben 
Tizenkét ökröt megmozdíthat épen. 

Azért az vasat ne kár old megvenni 
Egy nap ha kétszer főttet akarasz enni. 
Nem drága az vas, ha találják készen 
Megveszik őket aranyan-ezüstön 
Azért az vasnak ellene semmiben 
Senki ne mondjon teljes életében. 

A munka költészetének első megnyilatkozója még életében elérte azt, 
hogy művei közül több nyomtatásban is megjelent. E kis Ízelítő ismertetés 
csak arra szolgál, hogy keressük meg elődeink közül azokat a jeleseket, 
akik, mint irók, mint a szellem emberei koruk közösségi lelkületét vetítették 
elénk alkotásaikban. Az élen jártak koruk jelenében s a jövendő útjait 
egyengették. 

FERENCZ JÓZSEF. 

Kiss Zsuzsanna polgári isk. HI. o. t.: 
— Az anyai szeretetet csak akkor 

becsüljük meg, amikor már nincs. Mi, 
akiknek »van édesanyánk, naponként 
tékozoljuk áldott szeretetüket és nem 
gondolunk azokra, akiket még sohasem 
simogatott meg puha anyai kéz, még 
nem csókolt meg és riom szólt hozzájuk 
bíztató szót senki. Becsüljük meg ezt 
a szeretetet és ne csak egy napot, ha-
nem egész életüket tegyük ünneppé, 
hogy ne könnyhullatva, hanem moso-
lyogva éljenek közöttünk. Áldja meg a 
jó Isten az édesanyákat! 

r 
így dolgozunk mi 
A kolozsvári unitárius középiskolás 

leányok munkaközössége 1941-ben ala-
kult meg. Ekkor kezdtük el a komoly 
munkát és azóta megszakítás nélkül 
dolgozunk. 

Azt a munkát, amelyet ma a szerve-
zett munkásság országszerte végez, mi 
már 1943 nyarán megkezdtük és lan-
kadatlan erővel folytatjuk. 

1943 nyarán a munkaközösség tag-
jai lementek Háromszék vm. Árkos 
nevű községébe s itt saját költségükön, 
semmi ellenszolgáltatás nélkül a legna-
gyobb erővel dolgoztak a falusi mun-
kássággal egysorban. Ezt a munkát 
folytattuk a következő évben Homo-
ródalmáson. Ekkor már dúlt a harc a 
Kárpátok hegyláncainál. Helytállásunk-
kal és • vidámságunkkal nyugodtságot 
erőszakoltunk a falu népére. 

Ugyanezt a szellemet terjesztettük 
Kolozsváron, mikor sok szegény család 
mindennapi kenyeréről, az árvák ruhái-
nak foltozásáról gondoskodtunk. 

Mikor az emberek nagy tömege vísz-
szahúzódott fészkébe és igyekezett el-
zárkózni a világ elől. mi bátran men-
tünk kis csapatunkkal a Bulgária- és 
írisz-telepre, ahol folytattuk a már 
évekkel ezelőtt megkezdett előadásain-
kat. 

Mikor ez év nyarán újból elindulunk 
munkánk továbbfolytatására, örömmel 
és büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy 
azt a munkát és szellemet, melyet a 
Népi Szövetség rohamcsapataival most 
Jkesd, mi nem kezdjük, hanem folytat-
juk. 

Isten áldását kérjük további mun-
kánkra ! 

Üzenetek. Szeretett munkatársaink! 
Unitárius leányok! örömmel értesítünk 
benneteket, hogy munkaközösségünk 
keretein belül a munka tovább folyik, 
még pedig a legszebb eredménnyel. Má-
jus 27-én anyáknapi ünnepélyt rendez-
tünk a templomban, mely mindenfelé 
megelégedést váltott ki. 

Nagyon kevés beszámolót kaptunk 
tőletek, ezért kérünk, írjatok, mert 
várjuk. 

Köszöntjük árkosi és homoródalmási 
munkatársainkkal, kikkel együtt küz-
döttük át a kezdet nehézségeit és egy-
ben örömmel tudatjuk, hogy idei tábo-
runkat megtartjuk, melyre minden 
munkaközösségi tagot szeretettel vá-
runk. 

A munkaközösség nevében: 
Fekete Éva és Tass Sarolta 

Főtisztelendő Püspök úr néhány köz-
ponti tisztviselő társaságában pünköst 
harmadnapján látogatást tett az egy-
ház bányabükki erdejében. A látogatás so-
rán a Püspök úrnak megható találkozása 
volt Calbajos Gheorghe erdőpásztorral, 

akinek egyházunknál eltöltött 35 évi szol-
gálata jubileuma alkalmából magyar és 
román nyelvű elismerő oklevelet nyújtott 
át. A hűséges erdőpásztor családja négy 
emberöltő óta áll egyházunk szolgála-
tában. 
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Az egyházi főhatóság megbízásából e 
sorok írója részesült abban a kitünte-
tésben, hogy a nagy változás óta elszi-
geteltségben élő háromszékköri és Bá-
rót környéki gyülekezeteinkket meg-
látogassa. 

A háromszéki egyházkörben a főható-
sági kiküldött látogatásával egyidejűleg 
az esperesi vizsgálatot is megtartottuk, 
melyen Árkos kivételével mindenütt 
résztvett Rostás Dénes köri esperes is. 
A köri jegyzői tisztet részben Darkó 
Béla árkosi, részben Kiss Tihamér kál-
noki lelkész afiai látták el. A Bárót 
környéki egyházközségekben esperesi 
vizsgálat nem volt; e helyekre kikül-
döttet Kelemen István felsőfehérköri 
esperes afia kísérte el. 

Minden gyülekezetben meleg szeretet 
és érdeklődés nyilvánult meg püspöki 
kiküldött tájékoztató beszédei és adat-
gyűjtő tevékenysége iránt. Az esperesi 
vizsgálószék tagjaival egyetértésben 
megállapítottuk, hogy e látogatásra igen 
nagy szükség volt s az mind a látoga-
tók, mind a gyülekezeti tagok lelki 
épülésére szolgált. 

E látogatás nyomán általában véve 
az a vélemény alakult ki, hogy a nagy 
vihar Istennek hála viszonylagosan 
nem túl nagy veszteségekkel vonult át 
egyházközségeinken. Nagy örömmel 
vettük tudomásul azt is, hogy lelké-
szeink nagyrésze helyén maradt és a 
gyülekezet tagjait is helybenmaradásra 
késztette. Megelégedéssel tapasztaltuk 
továbbá, hogy kisebb-nagyobb ssünet 
után az egyházközségi élet mindenütt 
megindult és az egyház iránti ragasz-
kodás általában véve csökkenést nem 
mutat. 

Háromszéki egyházkörünk az utóbbi 
évtizedekben sok tekintetben minta-
körré fejlődött. Ennek magyarázata 
egyfelől abban keresendő, hogy a főha-
tóságtól való távoli földrajzi fekvése 
és a közelebbi kapcsolatok hiánya az 
egyházkört önállóbb és öntudatosabb 
életberendezkedésre ösztönözte. Másfe-
lől igaz az is, hogy a háromszéki egy-
házkör általános egyházi viszonylatban 
is kimagasló világi és egyházi vezetők-
kel rendelkezett és rendelkezik ma is, 
kik áldozatos munkájukkal a gyüleke-
zetek életét igen magas színvonalra 
emelték. 

Ezt az öntudatos egyházias szelle-
met örvendetesen tapasztaltuk kőr-
útunk első állomáshelyén, Árjcoson. Az 
árkosi gyülekezet' életét és gondolko-
zását ma is két kiváló vezetőjének, 
Végh Benjámin volt lelkészének és Ré-
geni Áron volt énekvezér-igazgatójának 
fáklyaként lobogó szelleme ha t ja át. 
Ezt a szellemet nyerték szent örökség-
képpen az újabb nemzedék kép vis '10;, 
Imreh Domokos énekvezér-igazgató, 
Boga László és Incze Erzsébet feleke-
zeti iskolai tanító afiai, az egyházköz-
ség kebli tanácsa, továbbá az elmúlt 
évben megválasztott ú j lelkész, Darkó 
Béla, aki prófétai lélekkel állott a gyü-
lekezet élén a nehéz szeptemberi napok-

ban s ezzel hosszú időre kiható nemes 
ütközetet nyert meg a hálájukat és el-
ismerésüket már sok esetben nyilvání-
tott gyülekezeti tagok lelkében. A hité-
hez, szeretett egyházához mindhalálig 
ragas-jk)Jo gyülekezet érzjseit a püs-
pöki kiküldött jelenlétében, az ősi tem-
plom áhítatában Veress Sara iás gond-
nok és E\->i.uokos Áron kebli tanácsos 
afiai megható módon tolmácsolták. 

Megnyugodott lélekkel, ünnepi han-
gulatban távoztunk ősi árkosi egyház-
községünkből, ahonnan úfcúnk Sf;psi-
kőröapaiakra vezetett, ahol örömmel 
állapítottuk meg, hogy a harcok ide-
jén a hegyen épített szép templomot 
kár nem érte s a gyülekezet, ha nagy 
anyagi veszteségek árán is, de egészben 
véve szerencsésen vészelte át a válságos 
őszi napokat. Székely Kelemen lelki-
pásztor és i f j . Bedő Imre énekvezér-
igazgató helyükön mara$ak , amit a 
gyülekezet nagy elismeréssel vett tudo-
másul. örömmel vettük tudomásul azt 
is, hogy a templomlátogatás az egyház-
községben az utóbbi időben valamit 
javult. 

Káinok egyházunk egyik legmeghit-
tebb, legkedvesebb gyülekezete, ahol a 
hithű, vallásos, jóindulatu hívek vi-
szonylagosan talán a legnagyobb szám-
ban találhatók, Az istentisztelet után 
tartott gyűlésen a hívek itt is megható 
módon tettek tanúbizonyságot egyhá-
zunkhoz való törhetetlen ragaszkodá-
sukról. Kiss Tihamér lelkész mindvé-
gig helyén maradt és az egyházköz-
ség vezetőivel együtt példaadó módon 
teljesítette kötelességét, 

Sepsiszentgyörgyi egyházközségünket 
a történelmi vihar nagyon megtépte. 
A gyülekezet több, mint 200 tagja lel-
készével és énekvezérével együtt elme-
nekült. Imreh Albert egyház fi afia a 
legnehezebb napokban az egyházi ud-
varon egyedül maradva, hős lélekkel 
védte meg az egyházközség értékeit 
minden veszedelemmel szemben, amiért 
vizsgálószék hálás köszönetét nyilvání-
totta. Október óta a gyülekezetben a 
lelkészi teí-dőke'; a legteljesebb oda-
adással és ig ti szép eredménnyel Végh 
Benjámin ti), esperes, ny. lelkész vé-
gezte, akinek az egyházközség igen so-
kat köszönhet. Azóta m ;nd Ürmössy 
Gyula lelkész, mind Kiss Dénes ének-
vezér afiai, a hívek jelentős részével 
együtt visszatértek, akiket a hívek sze-
retettel és bizalommal vettek körül. 
Püspöki kiküldött nagypénteken isten-
tiszteletet tar tot t Kilyénben is, ahol a 
kevésszámú hívek buzgósága nem csök-
kent. 

Sepsiszent királyi gyülekezetünk a 
káinokihoz lelkesedésben, hitbuzgóság-
ban és melegségben igen hasonlít. Gál 
Mózes lelkész és Nagy Sándor énekve-
zér irányítása mellett a gyülekezet élete 
csendben folyik tovább; a templomlá-
togatás valamit emelkedett. Egyházi 
énektanításban olyan szép eredményt, 

mint Szentkirályon, sehol nem tapasz-
taltunk. 

Háromszéki egyházközségeink közül 
a harcok legsúlyosabbak Kökösön vol-
tak. Az egész lakosság rendkívül sokat 
szenvedett. Az egyházközségnek is sok 
a kára. Az istentiszteletek ősz óta az 
iskola-épületben folynak, mert a meg-
rongált templomot használni nem lehet. 
Reméljük, hogy e sorok megjelenése-
kor a javítások már annyira előreha-
ladtak, hogy az istentiszteletek rövid 
idő múlva ismét a templomban lehet-
nek. Benedek Gábor lelkész a közelben 
töltött néhány napot leszámítva, helyén 
maradt, Csongvay Árpád h. énekvezér-
tanítóva.1 együtt, A híveket ért nagy 
anyagi veszteség az egyházközség éle-
tére is kihatással van, de a lelkes, ön-
feláldozó vezetőség és gyülekezet két-
ségtelenül elhárít az útból minden át-
meneti nehézséget. 

Szentivánlabor falván az egyházköz-
ség ingó és ingatlan vagyonban káro-
kat szenvedett. A felfordulás napjai-
ban felelőtlen elemek az orgona alkat-
részeit széthordták. Mátyás György 
lelkész elmenekült és még nem tért. 
vissza állomáshelyére. Berde Béla ének-
vezér afia katonai szolgálatot teljesít s 
így a gyülekezet teljesen vezetők nél-
kül maradt. A pásztor nélkül élő gyü-
lekezet a látogatás alkalmával nagy 
hitbuzgóságról tett tanúbizonyságot. 
Főhatóságunk legközelebbről intézkedni 
fog a lelkészkérdés megoldása ügyében. 
Püspöki kiküldött húsvét elsőnapján 
istentiszteletet végzett az uzoni szór-
ványban, ahol a kis gyülekezet élén 
Barabás Ferenc, egyházunk melegszívű 
pártfogója áll. 

Nagyajtán Taar Géza lelkész és Gyu-
lay Ilona tanítónő afiai helyükön ma-
radtak. Gazdag Miklós igazgató-ének-
vezér afia nyár óta katonai szolgála 
tot teljesít. A hívek egyházhoz való 
ragaszkodása a látogatás során is meg-
nyilvánult, de a templomlátogatás nem 
kielégítő. Az állami iskolával semmilyen 
formában nem kolaboráló felekezeti 
iskola tanítónője, Gyulay Ilona nemes, 
önfeláldozó lélekről tett tanúbizony-
ságot azáltal, hogy az iskola mellett 
hosszú hónapokon keresztül fizetés nél-
kül is hűségesen kitartott. Vizsgálószék 
ennek az igazi prófétalelkű afiának há-
lás elismerését nyilvánította és ugyan-
akkor lelkész afiának is lelkiismeretes 
és eredményes vallástanításáért köszö-
netét fejezte ki. 

Bölönben az unitárius hívek közül 
senki sem menekült el, ami elsősorban 
a prófétalelkű, fáradhatatlan lelkész, 
Rostás Dénes bátor helytállásának ér-
deme. Ennek az atyánkfiának páratlan 
buzgóságát és nagyszerű, minden irány-
ba kiterjedő mukásságát eléggé di-
csérni nem is lehret. Rövid ottléte óta 
kezébe vette a hívek lelki és anyagi 
életének irányítását s az egész község-
nek, felekezetre való különbség nélkül, 
igazi szerető, gondviselő atyjává lett. 
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László Ferenc énekvezér-igazgató afia 
éppen a napokban tért haza hosszú 
katonai szolgálatából. Távollétében 
László Ferencné és Téglás Józsefné 
tanítónő afiai fokozott buzgalommal vé-
gezték nehéz feladatukat. 

A fennti egyházközségeken kivül 
püspöki kiküldött Bárót, Felsőrákos és 
Vargyas egyházközségeit is megláto-
gatta. 

Baráton lelkész és több hívünk el-
menekülésével az egyházi élet hosszabb 
időre megbénult. A kevésszámú, de 
buzgó hívek lelki gondozását jelenleg 
felsőrákosi esperes afia végzi. 

Vargyason nagyon szomorú látványt 
nyújtott az elmenekült lelkész, Kádár La-
jos kiürített lakása és lelkészi irodája. 
Elvesztek a többszáz évre visszamenő, 

pótolhatatlan anyakönyvek, a muzeális 
értékű úrvacsorai kelyhek, stb., stb. A 
vezetők nélkül maradt községben több 
hónapon át egyházi és lelki tekintetben 
szomorú állapot uralkodott. Néhány 
hónap elteltével aztán átvette az egy-
házi élet irányítását Dimény András 
lelkész afia, aki nagy odaadással fo-
gott a munkához és néhány hét alatt 
az egyházközségben életet és rendet te-
remtett. Amidőn ezt a tényt megelége-
déssel vesszük tudomásul, meg kíván-
juk említeni, hogy főhatósági_ kikül-
dött az énekvezéri teendőket szívesség-
ből ellátó Felcser Lukácsné afiának há-
lás köszönetét fejezte ki. 

A körút utolsó állomása Felsőrákos 
volt, ahol Kelemen István esperes-lel-
kész és Asztalos Ferenc énekvezér afiai 

rövid tájékoztatást adtak a helyzetről. 
Ennek alapján megállapítottuk, hogy 
az egyházi élet a régi mederben folyik 
tovább, de a templomlátogatás egyálta-
lában nem kielégítő, annál inkább, mert 
régebben ez az egyházközség templom-
látogatásáról volt híres. Reméljük, 
hogy az egyházközség régi jó hírnevét 
a legközelebbi időkben ismét vissza-
nyeri s a hívek buzgósága ezentúl csak 
erősödni fog. 

Gyülekezeteink közös nagy problé-
mája jelenleg az, hogy rengeteg férfi 
van még mindig távol. "Imádkozzunk 
minden kedves hittestvérünk mielőbbi 
szerencsés hazatéréséért. 

Isten áldása legyen a meglátogatott 
egyházközségeken, a gyülekezetek veze-
tőin és minden egyes t a l i án 

Dr. Kovács Lajos. 

Unitárius egyházi élet 
Magyarországon 

A háborús cselekmények eltávolodása 
és a közben megkötött fegyverszüneti 
szerződések a két országrész unitánus-
ságának életét ú j és szabad levegőben el-
indította boldogabb jövendő felé. 

A magyarországi unitáriusság egy-
házi tanácsosai 1945 március 13-án Bu-
dapesten főgondnok elnöklete alatt ülést 
tartottak s az egyház ügyei vezetését e 
területen, mint a Magyarorbzagi LTnitá-
rius Egyház Intéző Bizottsága átvették. 

Ez az ideiglenes egyházi szervezet in-
tézi ma is a magyarorssagi unitariusság 
egyházi életének irányítását. Az április 
19-én megtartott Intéző Bizottsági ülés 
ú j tagok választásával kiegészítette ma-
gát, kiknek soraiban a mai magyar köz-
élet jeiesei közül is többen helyet kap-
tak az egyházi ügyek vezetésiben, köz-
tük Bartók Béla nemzetgyűlési képvi-
selő, a világhírű zeneszerző és dr. Supka 
Géza nemzetgyűlési képviselő, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum elnöke. Az Inté-
ző Bizottság megállapította, hogy az 
egyház ügyeinek folyamatos vezetése 
megkívánja, hogy a végrehajtó hatalom 
szük*:bbkörű és gyakrabban ülésezni tu-
dó szerv kezébe tétessék le s megalakí-
totta a Magyarországi Unitárius Egy-
ház budapesti JKépviselő Tanácsát. L K. 
Tanács tagjai a következők: Egyházi 
elnök: Szent-Iványi Sándor, világi elnök 
dr. báró Dániel Gábor köri felügyelő 
gondnok. Az egyházi tisztségekre az 
alábbiakat választották meg: egyházi 
t i tkár: Ferencz József, egyházi jogtaná-
csosok: dr. Kozma Jenő és dr. Gyar-
mathy László ügyvédek, egyházi pénz-
tárnok: dr. Bölöni András; egyesített 
állandó bizottság elnöke: dr. Benczédi 
László. Választott tagok: Kovács Kál-
mán, dr. Bródy László, Barabás István, 
Győrfy István, dr. Lázár János, dr. Mi-
kó Tibor, Malasits Géza, dr. Supka Gé-
za, dr. Szent-Iványi József, dr. Veress 

Gábor. Az Egyházi Képviselő Tanács 
Kolozsvárt április havában tartott ülé-
sében a tet t kényszerű intézkedéseket 
tudomásul vette. 

A Képviselő Tanács már több izben 
ülésezett, foglalkozott a földreform egy-
házi vagyont érintő kérdéseivel és ren-
dezte az egyház és állam közötti vi-
szonyt. Az állam egyelőre régi összegé-
ben újra folyósítja a kongruát és a do-
logi kiadások fedezésére szükséges ösz-
szegeket. Megalkotta az egyházi igazoló 
bizottságot, mely junius hó folyamán 
végzi el feladatát s intézte az egyház-
közigazgatás összes felmerülő kérdéseit. 

Templomaink közül a két budapesti 
templomot magában foglaló Koháry- és 
Hőgyes-utcai székházaink bombatáma-
dás következtében súlyos károkat szen-
vedtek. Mindkét helyen a templomot ma-
gát hála Istennek, csak kisebb károk 
érték, úgy, hogy mindkettőben megtart-
hatók az istentiszteletek. Vidéki tem-
plomaink közül a debreceni az őszi bom-
batámadás következtében megsérült, a 
pestszentlőrinci és polgárdii templomok 
a téli ostrom idején szenvedtek károkat. 

Lelkészeink már mindenütt visszatér-
tek állomáshelyeikre és folytatják a 
kényszerűen félbenmaradt munkát. A 
vidéki gyülekezetekben lelkész távolléte 
idejében házi istentiszteleteket tartot-
tak. 

A megújhodott demokratikus ma-
gyar társadalomban unitárius egyhá-
zunk hívei közül többen jutottak elő-
kelő vezetőszerephez. A nemzetgyűlés 
tagjai lettek: dr. Bartók Béla, a világ-
hírű zeneszerző, dr. Supka Géza, a ne-
ves társadalompolitikus és Szent-Iványi 
Sándor budapesti lelkész. Dr. Supka 
Gézát kinevezték a Magyar Nemzeti 
Múzeum elnökévé s egyben a „Világ" 
c. napilap főszerkesztője. Szent-Iványi 

Sándor a Polgári Demokratapárt ügyv. 
alelrföke és dr. Supka Gézával együtt e 
párt kiküldötteként tagja a budapesti 
„Nemzeti Bizot t ságinak és tagja a 
budapesti városi 'törvényhatósági bi-
zottságnak is. 

Bíráink közül dr. Simándi Tamás a 
népbíróságok országos tanácsának el-
nöke, dr. Molnár Sándor táblabíró, a 
népbiróság mellé szervezett ügyészség 
elnöke, dr. Gálfalvy Isván népbirósági 
tanácselnökök lettek. 

Pásint Ödönt a miniszterelnökségen 
miniszteri tanácsossá, dr. Szent-Iványi 
Józsefet a belügyminisztériumba mi-
niszteri o. tanácsossá nevezték ki. 

Dr. Kemény Gábort, tordai gimnáziu-
munk egykori jeles tanárát, a Keresz-
tény Magvető régi munkatársát, vá-
lasztotta meg a budapesti Pedagógusok 
Szabad Szakszervezete elnökévé; Dr, 
Szombatfalvy György lett a budapesti 
tankerület főigazgatója. 

Malasits Géza képviselő, a Szakszer-
vezeti Központban, Fodor József jónevű 
költő a Kommunista Pártban tölt be 
vezető tisztséget. 

Daniel Gábor báró dr. világi elnök 
az ügyvédi kamara igazoló bizottságban 
visz vezető szerepet. 

A közellátásügyi minisztérium állam-
titkára dr. Mátéffy Géza, ősi székely 
családból származó hívünk lett. 

A legfiatalabb nemzedék tagjai kö-
zül dr. Gyallay-Pap Domokost a kül-
ügyminisztériumba nevezték ki fogal-
mazónak. 

Nagy Árpádné, sz. László Anna, ürmösi 
egyházközségünk ny. énekvezér-tanítójá-
nak hitvese Budapesten elhunyt. Halálát 
egyedül maradó férjén kivül gyermekei: 
Dr. Bölöni Andrásné, Nagy Panna, 
Ferenc kovásznai állami tanító és 
Sándor, budapesti egyházközségünk ének-
vezére gyászolják. Élete utolsó éveit uno-
kái nevelésével töltötte. Fáradhatatlan, 
küzdelmes élete után legyen pihenése 
csendes, emléke áldott. 
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H Í R E I N K 

A kolozsvári 
Unitárius Női Felső Ipari 

Szakiskolába 
beiratkozhatnak négy 'polgárit vagy 
gimnáziumot végzett Í8 évet még be 
nem töltött leányok. Az iskola négy 
éves. 

Elméleti tantárgyai ugyanazok, mint 
a felső kereskedelmi iskoláé. 

Gyakorlati tárgyak: 1. női és férfi fe-
hérnemű, ágynemű szabás-varrás; 2. 
női felsőruha szabás-varrás. 3. minden-
féle iparművészeti munka készítése: 
ú. m. hímzések, kot ép, horgolás. bőr-
díszmunkák, fa- és porcellán festés, 
művirág, gyermekjáték készítés stb. If. 
Fonás: len, kender- és gyapjú fonása 
kézzel vagy kézi fonógépeken. 5. Szö-
vés: a) kézi szövés, háziszőttes, vászon-
félék (asztál-, ágynemű stb.), vászon és 
gyapjúszőttes ruhaanyagok szövése, 
szőnyeg szövés. 

b) Gépi szövés. Előtanulmány a gépi-
szövésben való szakképzéshez. 

Aki a négy évet sikeresen elvégezte, 
az a választott szakból mesterkönyvet 
kap, amely feljogosítja műhely vagy 
szalon nyitására, vagy még ugyanab-
ban az évben a választott gyakorlati 
tárgyból szakiskolákban tanításra jogo-
sító diplomát szerezhet, ha pedig vala-
kinek alkalma van reá, tovább tanul-
hat az Iparművészeti vagy Képzőművé-
szeti Akadémián. 

Jelentkezni lehet f . évi június 19-ig 
személyesen vagy levélben a kolozsvári 
Unitárius Kollégiumban levő Szakiskola 
helyiségében. Cím: Unitárius Női Felső 
Ipari Szakiskola igazgatósága Kolozs-
vár, Kossuth Lajos-utca 9. sz. 

Szegénysorsú teológiai hallgatóink kon-
viktusi dijainak rendezésére Főtiszte-
lendő Püspök úr 2000 pengőt,, Dr. Kiss 
Elek egyházi főjegyző afia pedig 500 pen-
gőt adományozott. 

Csifó Nagy László egyházi titkár és 
Dr. Szathmáry János egyházi jogtanácsos 
a kultuszminiszternél bemutatkozó láto-
gatást tettek és megtárgyalták az egyhá_ 
zunkati érdeklő fontos kérdéseket. A kul-
tuszminiszter egyházunk kiküldötteit jó-
indulatáról biztosította. 

Kisgyörgy Tamás atyánkfiát, aki mult 
év október óta Sepsiszentgyörgy polgár-
mestere volt, Háromszék vármegye főis-
pánjává nevezték ki. 

Marosi Albert atyánkfiát a keresztúri 
járás föszolgabirájává nevezték ki. Mind-
két atyánkfiát szeretettel köszöntjük. 

Dr. Simén Dániel, teológiai tanár a 
Püspök úr megbízásából a pünkösti ünne-
peken Brassóban végzett istentisztelete-
ket és a konfirmáló növendékeket is meg-
áldásban részesítette. 

Dr. Kovács Lajos teológiai tanár tordai 
egyházközségünket látogatta meg, ahol 
pünköst első- és másodnapján az ünnepi 
istentiszteleteket végezte. 

A Magyar Népi Szövetség kolozsvári 
országos kongresszusán egyházi vezetőink 
és híveink közül is többen vettek részt. A 
megyei beszámolók során Bende Béla kö-
vendi lelkész a tordaaranyosmegyei és 
Kővári Jakab kénosi lelkész az udvar-
helymegyei tagozatok működéséről tájé-
koztatták a kongresszus hallgatóit. Az 
országos nagybizottság tagjai közé lelké-
szeink közül Bende Bélát, Kővárt Jakabot 
és Barabás Miklós nagyenyedi lelkész 
afiait választották meg. 

Kovács Kálmán volt, püspöki titkár, 
budapesü egyházközségünk gondnoka és 
Ferenez József lelkész, a Budapesten 
megalakult Egyházi Képviselő Tanács 
megbízásából kolozsvári egyházi közpon-
tunknál látogatást • tettek és az ottani 
egyházi élet alakulásáról beszámoltak. 

Besztercei szórványegyházközségünk, 
Dr. Kriza János gondnokkal az élén lel-
kész hiányában is tovább végzi hivatását. 
Az egyházközség tagjai egyelőre a refor-
mátus gyülekezet életébe kapcsolódtak 
be. Június első vasárnapján az istentisz-
teletet Dr. Kriza János afia végezte, aki 
a teljes elszigeteltség hónapjai idején a 
református és unitárius világi vezetőkkel 
karöltve irányította az istentiszteleteket. 

Harrington Donald amerikai lelkész, 
Szánthó Vilma lelkésznö hitvese, a közel-
múltban táviratban köszöntötte az erdélyi 
unitárius egyházat és biztosította a híve-
ket az ottani unitáriusok rokonszenvéről. 

Darkő Bálint oltszemi egyetemi hallga-
tót a kolozsvári tudományegyetemen ál-
lamtudományi doktorrá avatták. Ifjú 
atyánkfiát szeretettel köszöntjük és éle-
tére Isten áldását kérjük. 

I f j . Márkos Albert zenetanár és Kovács 
Éva házasságát a jóságos Isten fiúgyer-
mekkel áldotta meg, aki a keresztségben 
az Albert nevet fogja nyerni. 

Imreh Domokos árkosi énekvezér-igaz-
gató és Hadnagy Ibolya házasságából 
szintén fiúgyermek született. Mindkét új-
szülöttet a boldog szülőkkel együtt öröm-
mel üdvözöljük. 

Szabédi László író atyánkfiát magyar 
nyelv- és irodalomból a kolozsvári tudo-
mányegyetemen doktorrá avatták. Ami-
dőn kedves atyánkfiát e helyről is szere-
tettel köszöntjük magas kitüntetése alkal-
mából, tudományos, irodalmi és egyhá-
zunk érdekében is kifejtendő munkássá-
gára Isten gazdag áldását kérjük. 

•se. 
"ÍS* 

Üj szerkesztőbizottsági tagjaink figyel-
mébe. Lapunk első számában a szerkesztő 
északerdélyi egyházköreink egy-egy fiatal 
lelkészét a szerkesztő bizottságba való 
részvételre kérte fel, hogy a köreikben 
történő unitárius vonatkozású események-
ről időnként tudósításokat küldjenek. Te= 
kintve, hogy azóta Északerdély és Dél-
erdély egybekapcsolódott, szeretnénk az 
eddig elszigeteltségben élő délerdélyi hí-
veinket is egyházunk vérkeringésébe mi-
nél teljesebb mértékben bevonni. Ezért a 
szerkesztő felkéri alábbi atyánkfiait, szei -
kesztőségi tagoknak: tordaaranyosi egy-
házkör: Lőrinczy Dénes, küküllői kör: 
Lukács Sándor, felsöfehéri kör: Fülöp Ár-
púd, dunatiszamenti egyházkör: Ferenez 
József. Szerkesztőbizottsági tagjaink szí-
ves pártfogását szeretettel kéri a szer-
kesztő. 

Szerkesztő: Dr. Kovács Lajos. 
Szerkesztőbizottsági t a g o k : 

Csongvay Lajos, Darkó Béla, Ferenez 
József, Fülöp Árpád, Gell érd Imre, 

Kővári Jakab, Lőrinczy Dénes 
\ és Lukács Sándor. 

Megjelenik minden hónap 15-én. 
Egyes szám ára 60 Lei. 

Előfizetési dij egy évre 000 Lei. 
Minden pénz Márton Sámuel pénztáros 

Kolozsvár, Unitárius Kollégium címre küldendő. 

Unitárius Közlöny. LY. évf. 3. szám. 
Kiadóhivatal: Unitárius Kollégium, 

Kolozsvár, Kossuth Lajos-utca !). szám 

Minerva, Kolozsvár 7689. F. v.: Kiss Márton ig. 
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