
lorn:ie:ltluk o~zJop~ora ,. ahol cz van fölír va: " Hagyja tok 
föl a reménIlyel!·' 

Ebben az összevisszaságban csa k egy kivezető úl mu
tatkozik. Hogy t. i. mind a l;jtható. mind a láthatatlan 
világ s ezekkel kapcsolatban II mult, jelen és jövendő "Egy 
(jrók Felségnek" hódoljon, akiben feltaláljuk mindazt, 
amit értelmünk magáévá tehet, amit lelkünk megkív:'ln és 
:Hni a mi emberi szivünkel végleleniil boldogít jn. 

Ez az irgalmas mennyei Atya adta nekünk Jézus t, 
hogy az ő péld:'tjál kö\'elve, templomoI építsen ~i-ki ma
gá nak a sa j;l! kebelében. Ebben a templomban .. a!lru~d~an 
hangozzék. magasztalva ~s fe lmagasl.tosul\"a a z orok Hhltat 
könyőrgö szózata: 

" 6 

.,Miatyánk, kit fenll ragyogó magasság, 
S iti alant mélység leborulva tisztel, 
Egy örök Felség! Kegyes érzeményink 
Téged im :"ldna k. " 

• 

(S: . SJ 

• 

• 

I 

FüGGELÉK, 

lJzenet.* 
lD", AUretl Hall, a kongresszus elnöke.) 

Szívesen köszöntöm összes testvéreinket , akik az öt 
földrész minden tájék:Ul ugyanabban a nemes num kában 
forgolódnak, terjeszh'c ~s ápolva a fe tvilúgosllll keresztény' 
hitet és vallási szabadságot. A lefolyt esztendő eseményei 
még inkább meggyőzlek engemet afelől , hogya mi egysé
ges frontunkra nagy szükség van, lllert a velünk szemben 
úlló nyilt , vagy alattomos erők nelll szűnnek nleg táma
dóJa/.!: lépni fel , és kikezdeni mindazt , ami reúnk nézve 
örökbecsű és szent. 

A mi együttes, kitartó és lelkes munkúnkra nuír csak 
azért is szükség VUll, mert a va ll{\si kisebbségek némely 
országban még mindig kegyetlen elbllnásnnk és üldözés
Ilek vannak kitéve. Még :ll európai államokban is előfor
dul , hogy hit l"okolla ink kétségbeesetten ktizdenek a sza
badságért , de egymagukra hagyatva ez a küzdelem több
Ilyire kilútústalan és sikertelen. Boldogabb orsz!\gok lakói
nak fogalma sc lehel arról a mondhatatlan szenvedésről. 
amelyet ezeknek az igazi kereszthordoz6knak el ke11 
\' i sclniők. 

EUI"ópában a kisebbségi sorsban élők száma kőrül
beliil harminc millió. Es h!\f nagy többségtik inkább poli
tikai nyom:ís 1IIa ll nyög, aZI\l·t elég sokun vannak olyanok 
is, a kiknek vallási meggyőződésiik miatt kell szenvedniök, 
SZ,abadel"íi egyesiiletiinknek nem lehet szentebb célja, 
mmthogy ezeknek a sorsüldözötteknek ügyét magáéVÁ 
téve és felkarol\'a, amint lehet, rajlok seg(terii igyekezzünk. 

, 
• :\'emzctköl; VaSárna,,·. '9'- , 'O " , .. . 
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A vall:í.s és teologia mezején mind untalan sorozatos 
táml1dások érik a haladó ke resztéllységel. Európaszerte 
{l!lú j itotl dogmai fegy,'crze!ben, nemcsak az ős i teolcigiai 
rendszerek h ívei intézik ezeket II támadúsoka I, h anem az 
olyan bölcseleti formák is, amelyek az egyént az állam
na k teljesen alája rendelik. Es ez nem is lehet ránk n ézve 
meg!cpő, miután a mi hitünk szerint Istennek ~Z c,?ber 
társadalmi életében és berendezkedésében á llando célja és 
eleven befolyása van ; viszont II mi hitünk kiemeli ebben 
az irányban is az ember egyéniségének jelentóségét. 

A mi hitünk tehát az élet és világ szellemi oldahH 
hangsúlyozza. E z a világnézet éles ellentétben áll mind_ 
azokkal, akik a különböző kormányformák alatt a m ate
r ializmus szolgála tába szegödtek és útjában van azoknak, 
aki k a népek életét és gondolkozásmódját az is tenura
lomból kiábnindítani törekszenek. Eppen ezért időszerű 
volt, hogya mult nyáron Arnh emben tartott kon 
fcrenciímk kinyilvánítsa azt a meggyőzódését, hogy 
"a mui vifúghe/yzetben nekünk is fé/remugyarcizl!atallanul 
ál/6st kell fogla/nunk alapvető ideá/unk: a po/g6ri és val
lásos swbads6g mellett, sullemi vonatkozúsban teljes ön
kormcinyzatot (au tonómia) kövc/elve az egyl!cizak részére 
és /!a t/!at6s joguédelemben részesítve a nemzetközi igazs,i
goss6g e/licit", 

Olyan bonyolult ez a mai helyzet, hogy azt pár évvel 
ezelött közülünk senki meg nem jósolhalla volna. Egyfelől 
dogmai zárkózoltsággal, músfelől pöffeszkedő istentagadás. 
sal van dolgunk; s mind a ketlót jobb ügyhöz m éltó buzgó. 
sággal propagáljúk, úgy tüntetve föl azokat , mint az üdvös
ség bizonyos eszközeit a népek milliói számára, Az ész jogát 
és a vallás szabadságát n yi ltan becsmérlik és megtagadják. 
~ li vel pedig mi a felvilágosult "alhis hivei és vezérei 
vagyunk, nagy a mi felelősségünk a mai "álságos világ
helyzetben : legyünk tehát készen arra, hogy a krisztusi gon
dolatot az ö t megilletö szellemi fegyverekkel megvédelmez
zük minden k(vülről jövö támadas ellen: Bensőnkben pedig 
legyünk meggyőződve _ a mártiromságig - n mi hiilink· 
nek megváltó ereje felöl. Az ú r Jézus Krisztus nem hiába 
tanItottn , h ogy mi mindnyájan Istennek gyerm ekei 
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vagyunk : ez a mi sarkall~tos ,hite!vünk, nmely általános 
érvényt szerez az ember ls telll szarmazá sának; s ha e~t 
a z egész világon elfogadnák, cgyese~ é~ nem.~et;k menny!
vel buzgóbban igyekeznének enyhliem a foldl nyomOfu
ságat, lassa nként m egoldva ~ k~rn~k gnz,dasagi problé. 
máit, s megalapozva az nnnylra ohaJtott Világbékét. Em· 
beri hivatásunk és rendeltetésünk magasztos felfogása -
a m i hitünk szerint - a világ képét teljesen átalakltan~í. 

Keressük és ápoljuk tebál továbbrn is az igazságot és 
szolgáljuk szlviink -Ielkünk nemes odaadti.sával az lsten és 
az ember szent ügyét. S egyúttal megerősödve hitünkben, 
legyen a mi életünk a mngn bensőséges áhf tntával és 
nemes erkölcsi fölényével Istennek tetsző ti.ldozat, soha 
meg nem s zűnő istentisztele t. Amen. 

Angolból. 

Ki ., ez. 

Az 6- és lijvilág mesgyéjén egy merész úttörő, egy 
nyughatatlan lélek, egy zakatoló sziv, egy beszédes ajak, 
egy jövőbe lató szempár, egy alázatos hivő, az megfesziilt 
Jézus Krisztusnak szolgája, u mi magynr reformátoronk. 
az unitárius Egyháznak alapítója és első piispöke szép 
Erdélyországban: Dávid Ferenc. 

Az alkoló művész képzelete így állftja elibénk a gond
visel ésszerű férfiút, aki az idő kerekét egy hatalmas lendü
letlel előre ragadta, már a XVI. század közepe táján mint
egy megjósolva és önmagában meg is valósítva a mai mo
dern kor tisztult felfogását. A hangsúly akkor is Názárethen 
volt, és nem Niceán. Ez az, amit mindenki megért s mégis 
az Isten tói Mdottak boldogító érzetével elmerülhel benne: 
ez az lsten ajándékn. Olyan világos és megnyugtató Hit, 
amelynek nincsen szükSége az észokok meggyőző láncola
tára, scm a tekintély parancsszavárn; mert az egy Istenből 
indul ki és megj árva az évezredes emberi tudás és tapasz
talat nlugaslatait és mélySégei t, a lelkében őrzölt égi láng 
derengő világánál ismét csak Istenhez tér vissza. S ezen· 
közben is mindenütt az Istent lá tja. Űt érzi és kutatja, Öt 
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fej tegeti és im;ídj,I , Ol ll tiinOZ7.a és tökl!lclesit! saját Inllg:'. 
ban ; IIlcrt Jstent a ,·jhig nélkül. és az emberi lsten nclkiil 
elképzelni scm lehet. 

Mi, unihirillsok örű lhe tünk anua k. hogy ez a nemes
larlásti fcj helyettünk is gondolkozot !. Eszméit és igaz. 
s:íga it az Elet könyvébő l lllerlleU szellemi fegyve rekkel 
meg is védelmezte az ö kor{mak elismert ha rcosaival szem· 
hen. S hogy mégis neki, II hősnek, kellett cll.l\lknia az egye
ne tlen kiizdelemben, az a Golgotlm üija óla :lt emberi örök 
t ragikumban leli magyarba lfll . 

Mi. unitilriusok . s veliink egyiitt az egész világ - neki 
köszőnhcljiik a hit · és lelkiiSmereti szal>ads{l!l Arany Bullá
jM. a mely Torda vúrosát am3 nevezetes Diétún (1568. ) az 
öt viiiigrész központjává avatta. 

Onnan pattant ki a " s::eflemi s:iha", amelyet féltő 
gonddal őriz lelke mélyén minden j~ unit~rius ... mil~den 
alázatos hivö, még ha egymaga volna 15 oz Idegenul VISel· 
kedő felekezetek tömkelegében. . 

Ez fl szenl ö rökség arra int bennünket, azl követeli 
ul i tölűnk a mindnyájllnk:l.t elsöpréssel fenyegető világren
gésben, II kiforra tlan ideák szenny~ .:Irodatában, hogy 
nyitott szemmel nér.zűnk magunk korul s a tornyosuló 
veszély lá ttúro, befelé is tekin tgessünk, hozzuk rend~e~ a 
lIáwnk t:\.jékát s főként a szívünk redö i~ ~z ~bba~ reJto,:ő 
unitárius gondol:l. tvil{lgot, amelynek marCJusl J1l~?-ra fol
szab:l.dító ö rök értékeit elsikkadni nem engedhetjuk; _ 

~lagasan siárnyalj, szent flj/ün~l ... E:s Reme~Yllnk 
légy _ csalhatatlanl ... fu Szet e/elullkbell leg~'en (hadal
mas ri. Tonilómester ö rökkévaló evangéliuma ! ... 

A ml címerpajzsunk. 

Minden család büszke a maga nemesi . címe~él"e, !,-~el~ 
a multbtH\ teljesilell "itél:i szolgálat és áldo~at J~gyel t O~Zl 
beszédes jel\'ényciben. A legtöbb ~. harcok vlhara!.>ól kerulI 
ki s Igy nem csoda, hogyha benIlok a ka rd "ezeto szerepet 

jútszik . k ból I '" A m; szobúnk fa lán gyennek orom egy o y 
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cimerre emlékezem, amely zőld mezöben kék ég alatt egy 
tetőtől · ta lpig páncélba öltözött férfiút ábrázolt. Ellenség 
nem volt sehol; dc ez a történelmi alak elő ttem maga volt 
a bátorságnak és a hűségnek a megtestesiilC!se, amelyre 
még most - az élet alkonyán is, hálával és szeretettel 
gondolok vissza. Volt valami, ami a rra ösztökéljen, hogy 
a magam módja szerint én ís ilyen páncétba öltözött férfiú 
lehessek valaha a Haza szebb jövöjéért folytatandó nemes 
küzdelelllbcn . S ami akkortáj t a mi kunyhónk fal án disz. 
lett , azt ls ten kegyelméből mai napiglan imádságos lelkem. 
ben hordozom. 

Az egyilazaknak is megva n ól maguk c ímerpa jzsa. Ezek. 
ben a bibliai jelleg az uralkodó. 

Ott van a kulcsok hatalma. Fent és ala n - min tegy 
az örőkkévaló lsten nevében _ o ldanak és kötnek. E:s" a 
döntés ellen nincsen fellebbezés. _ Ou van a Barány: 
mely megnémul a nyíró elö tt, s al; á rtallan illdozat kegy. 
ajándékait osztoga tja a mcgtérö bűnösök sz:lmára. - Ott 
van a Golgotha keresztje. amely ugyanezen elvi alapon az 
ó· testamentum i jelképe t egyetemes keresztény tartalolllmai 
tölli meg. de már csak a kiválasztottak javára. _ Es ott 
van maga a Biblia, mint Isten igéje: törvény és igére t. főld i 
boldogsilg és mCllnyei lidvösség tárhúza, melyet a I'efor
máció tell a keresztény világ kÖ1.kincsévé. 

. E:s Olt van a mi cimerpajzsllllk is, Jézus mondisára 
a lapítva: " Legyetek azért okosak. mint a kigy6k, és szeli
dd:, millt a ga/ambok." (Máté e l". X. 16.) A nagy :\Iestet 
akkor llIondolta ezeke t az cmlékezetes szavakat, amikor 
~ tízenkét t:\II ítványt kiküldötle és elbocsáto tta . hogy men. 
tne~ e ~ rzr~el ház{lIlak "eltévelyedett juhaihoz .. ." Csupa 
Jelkep cs szlncs valóság: Kelet b,iblijos nyelve. Amit \'ég
eredményében 'jelent, az őrök és maradandó. Ni ncs kitéve 
az idő v{,ltoz{,sainak. Ebben bizik az lini l:Ír ius Egyház is . 
N.~gyszá~ e~z lendő ~ivn t arai között híven Illegállott és ren. 
duletlellul ali ma IS. ntint az a galamb a cimerpajzsoll , 
a magasba törö sziklaszálon. Védelmet. mintegy biivös kört, 
csodagyCírűl fon köréje a farkába harapó kIgyó. a tisz ta 
~rteJe!", :unely a gnndoll1t s1.:1bads:'lgiot és :I Vi lúg eg~'ségét 
Jelenh. 
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" Unilllrius Egyháwnk ncm dicsckvésböl lette mindezek 
f-:lé_ lU: öhigll koron:ít. Csak azt óhajtja, hogy h ivei egymás' 
kowll szeretetben és jó cgyetérlésbcu élve, áldozva és köte
I~ségel teljesitve, jó hazafiak és h iv munkások legyenek. 
mmt ahogy illik II mi e l ső testvérünknek, az úr Jéws Krisz
tusnak lanil\·ányaihoz. Ez a mi nemességünk. Ez a mi 
címcrpaj7-sunk. 

I Dr. Iván Láozló. I 
Gy~iszkerelben hozzuk a mi kedves Barátunk és Atyánk. 

fia nevét, aki oly sok szép reményre jogositott s aki elölt 
a lelki emelkcdettseg isteni lépcsőfokain gazdag és fényes 
jövendő tárult fel mindnyajunk örömére és büszkeségére. 

Benne láttuk az igazi unitáriust. ak.i ezt a fenkölt és 
felvil:igosuJt hitet a maga erején, ifjúkori eszmélkedések 
és vi\'ódások között tette mag{iévá s boldog volt, hogy a mi 
szellemi közösségünkben fejthette ki testi és lelki erőinek 
legjavát. Törékeny testben _ törhetetlen lélek. Ez jellemzi 
őt legjohban. Es cz fl kulcsa és magyarázata annak a buzgó 
igyekezetnek, amellyel minden hivatalos és önként vállalt 
tötelezeUségét a legapróbb részletekig hiven teljesítette. 

Oh milyen boldog \'olt tanitványai körében, akiket kis 
testvéreinek tekinteti s akiknek vezetése és oktatása köz
ben _ leszállva a katedra magaslatáról - elvegyüll közöt
tük, hogy ezzel is megszünlesse a Mester és tanltvány 
közötti különbségei, és hogy magához emelje öket. Mind 
e mellett a komoly tanulmány és áhitatos buzgólkodás 
csak nyert a maga erkölcsi kihatásában, aminek az új nem
zedék jellewébcn és fejlődésében máris örvendetes jeleivel 
tahí lkor.unk. Sr.erelte a gondjaira bizott kicsinyeket, mert 
bennök hilta egyMzunk jövöjének bizlosi tékait. S nemes 
érdeklődését irántuk az iskola padjai közül kivitte és rokon· 
szen\'es módon kiterjesztette a cserkészek és a konferenciás 
tábor jfjaira is, akiknek kö~ébcn szfvesen elidőzött - nyári 
szabadságának megszakltásával - ahelyett, hogy gyenge 
fizikumának megfelelőbb ildülőhelyet keresett ,·olna. 

15' , 

• , 

• 
Bibliús ember volt Benllc élt annak légkörében. ts 

onnan Illcrí tcllc azt az evangéliumi szellemei, amelyet át 
óhajtott ömleszleni lIemcsak kuzvellen tanilványaiba, ha· 
nem 11 S'YHólván minden egyháztársadalmi intc7.ményünkbe. 
amelye t elevenséggel és gyakor lati problémák föl vetésével 
és mélységes magyarázataival föllenditeni igyekezett. 

Elemében érezte magát a szószéken is, ahol a nagy 
\'onbok és a jézusi fenség magaslatai érdekelték s ahol a:t 
ö lelke szabadröptü szárnyalásának csak egyetlen határ
mesgyéje lebetett: az isteni tökéletessq; - amely elő lt gyer
meki alázattal és fiúi engedelmességgel meghajolt. 

Amit a sz6 hatalmaval egy idő multán már nem tehe
te tt , az t pótolla az ír6toll szakavatottsásával, azzal az apos
te li készséggel és tisztult ideálizmussal, amelyrő l tanuskod
nak tudom:myos értekezései és tanulmányai mellett alok 
az időszaki c ikkek, amelyekkel az "Unitárius Erltsítd" 
hasábjai t gazdagította. Irásait komoly elmélyedés mellett 
meggyőző érvek és a személyes bizonyságtétel vágya és 
l egyőzhe tetlen akarala tették vonzóvá és lebilincselővé; úgy
hogy annak ha.lása alól még az ellenkező véleményen l evők 
is nehezen tudtak szabadulni. 

Ezt az érdemet méJtányolta az erdélyi Unitárius Iro
dalmi Társasúg, amikor évi rendes közgyülésében tagjai 
sorába beválasztotla. 

Ez a koszorú a maga hervadatlan babérlevelével leg
inkább dfszilé a ravatalt, amelyen a fáradhalalhm munkb, 
a szere tő testvér, az engedelmes fiú, tanítványainak hnsé
ges nevelŐje, J ézus Krisztusnak jánosi szeHdséfl il követője 
- nemes harcának megharcolása után - csöndesen el· 
pihent. 

Könnyeinket elsirtuk. Részvétünknek megható módon 
kifejetést adtunk. Lelkének üdvösségéért szeretteivel együtt 
imádkoztunk. Utolsó útjára kik.isértűk, 

Istené Jegyen a hála és a dicsőség, hogy őt nekftnk adtal 
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Torda - 1568. 

:rörté~l elllli dllIum, a lllelyre föllekint a műveli vilag. 
Azt Jele~JI~ , ho~y a joguiban örökletes erdélyi fejedelemség 
már :1 X, I. sZIIl'.:ad derek/lU o rsz:lggyíilési végzésbcn állast 
foglalt ~z ember legszentebb joga, 11 hit- és lel kiismereti 
szab~dsag me llett. S ezen az alapon khuondo tla, bogy "a 
prédikútorok az eV:lIlgéliumot sajÍII belátásuk szeri/il szaba
dOI~ hirdethetik s minden helység olyan prédik:ltort tartson 
ammö neki tetszik. A s uperintendcnsek az ilyeneket üldözni 
ne merjé k, senki t tani tfisáért pa pságától meg ne fosszanak, 
IIIcrt a hH ls ten ajándéka". 

, En!le~ kőszönhe.tjiik . hogy Dúvid Ferenc lángelméje és 
JU/IOS 2slf/mol/d fejede lem bölcs kormányzása nyomán 
meg:ilakult és egyre több és befo lyúsosabb hivö lelkeket esa
tolt llI:lgúhoz az uni tllri us egyház s hogy az idök sorún II 

hároIll nelJlzet fiai és II négy be\'elt vallásfelekezet tagjai 
egymússal jó békességben éltek s élnek Illilld ll. mai napig. 
Nem tél'cdünk . ha tö rténelmi tftvla tba állítva, ügy tekin
tünk a mi Erdélyiinkre, mint a "vallllsszabadság klasszikus 
földjére". 

Torda vúrosa II Millclln ium idején, 1896-ban , az ezel'
éves magyar diesőség örömére, éppen ezt fl jelenetet s en
nek lIlegörökitését :ld la fel téma gyanánt az ihletett mii
, 'észnek, hogy:lz utókor számftra örökre fclejthelellenné 
legye 11 hires tordai o rszággyiilésl. 

Címképünk, kiesiny!tett alakban azl a magasztos pilla
natot úbrúzoljn, amikor Dávid Ferenc, az uniL'Irius egyh:íz 
első püspöke és alallllója, kimondja és \'Úllalja a Golgotha 
előérze tében is az apostoli küldetésben fogan t jeligét : ,,(I 

hi' JS/Cll ajándéka", 
Nem :l puszln o koskodás sziBe méllye. Nem vi lági böl

cselkedés. hanem s pontlm megnyilatkoz:ísa az örök Terem
tőben bízó léleknek, amely gyermek módra tekint m:lga kö
rm S mindenben Ot lútja, Ot imádja s engedelmességre és 
ll lúz:ltra indul ir{lIlta. Ilyen feh ,il:lgosult szent h itre voll 
szüksége annak a nemzedéknek. amely az események 
kereszllii7.éb(,1l llIegmlltalla , hogy szá mara a vallás nem 
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nlkll ", rgya . lwnem II legszentebb eszmény es igazsúg, :lllle· 
Iyér t erdelllcs al. életet is feláldozni. . 

I~s lJávid Ferenc. az ö Mesterének nyomdok~1I11 ha 
lad\'a, csakugyan ilii maradt az últa l;1 megismert .igazság
hoz. Csak a 11Iellnyei Atyai im:idta. Cs~,k tlJlllak dlcsöségét 
hirde tte. Békés, boldog öllérzellel .. allolta maglll ,.az meg· 
fesziilt Jézus Kri!;ztus szolg:'1j;inak", d c a Teremtolt 11 tereml
ménnyel soha föl nem cserélte. 

I~ z volt az a föbcnj:"iró bűn . :ulIclycrt 0"\'11 \ ';",rúban 
keserű rabsúgat kelleti szelwednie, c1hagyal\'a milldenkitöt, 
lIIég legjobb barálrlitól is, Csak .egy Ilem hagyla el : töretlen 
h ite és bizodalma, hogya jö"ő igazságot fog neki szolgM
tatni. 

L:LlII, Tord .. megbecsiilte ö t c,,; megbecsítltc önma gát, 
umikor ezeré\'es történe téből éppen az ö tisztes abkj:H ra
g:ldt:l ki . hogy az utókor eh! '1IIi tS<I köve tendö péld:1 gy:J.
n lllll. 

.ts megbecsülte és Illc'"'becs iili a IIltlgyar reform:"ltort II 
~Hj(11 egyh íll.a is, amikor ;zahadabb télekzet,\·élell.el .~Iird e ~i 
:IZ " Igaz tudományl" , amelyd a sz:ízadok ViharaI ko7.~. kl: 
nek-kinek a S:lj:ít "éres \"Crejtéké\'el (os ny ugodt erkolcsl 
fö lénnyel kellett mllg:ié\·á tennie cs minden poklok on ke· 
rcsz I ii! lIIeg"édclme7.ll ie. , . . 

TOl"da _ J568. Ez II Illult. POZSOn)" - 18-18. l;.z a JC
len .. , A jövő Istcn kezében vall. hogy iI.~ is, ott. is diada.lra 
j ultaSsa :lZ őrök igazs:"lgot, a hit- és lelkuslllert'h s1.:lbndság 
vcliink sziilctelt jog:",!. lIleLlll\"ei lör"én~·é t ... 

Porla. 

A mull SZ:lzad L1yole\'allas c"eiben egy debreceni 1'01-
6(lr, nC\'szerint SZ/lb6 József, .'1 ltérl az Ilni!:"~i~i s eg~· h:"l zb;l . 
Új egyh:"iza irúlIt (; r zelt jó indulatból :lZ uLlIIarms el!yh{lzra 
hngyta :1 Hah·nlHI. 2-1. számú belső telké l, melycn :1:1: eg~ , 
szerűbb bérl:Lkúsok lIleIleII. t928-ba n egy hangu latos kiS 
imnhílz é pült . UgY:lllcsak ő e,s nih'cre Zsófia :lZ unitárius 
q;yhiiua hag~'\:ik ;IZ o ndódi '-eréb-d íiJöbclL a70t :1 21 kal . 
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!,oJd Icrj cdc lmii prima szántóföldet , amelyen Inosl máI" 
JÓk~.~bnl1 JhJ /(lnya húz és guzdasflgi épületek megfelelö 
bérJu\'cdclmct hi zlosilanuk az 192 1. no \'cmber utoisó 
\'llsft rIlApján - :1 menekülés foly tán alakult unil:iriu:i 
)cú nycgyházközségDCk. 

. Célun.k :U:, hogy tU': egyházközség rt többrendbeli épit
~ezcsse l J,árú nd6ssúglól megszabadulva, r endes Jelkél;zi 
a!I!\ ~ 1 tudjon szen'cw i Debrecen és fl környék közvetlen 
J('lkl gondozása ,·égelt. 
. :\lindez - úgy hiszem _ belIIIc volt az órőkhagy6k 

bondolalá b:m . A Icmplolllocska is oda épült, ahovú 3.Z utca 
\'ollaláb:Ul ük sz:ínlák és előre kijeJöllék. 

:\lcgh3!6 nz II kegyele t . mellyel II debreceni filia e lei. 
151 fog,'n á ldozol! az örökhagyúk Nulékének II Ha tvani-úti 
temet őben, ahol n h ires Csokonai Vitél: Mihály haDwai 
ny ugosznak. 

Miután el: a temető megnűllik, a filia "ondoskodni 
klv/lIlt , hogy a nagylelkű hagyakol:6k hamva i ba debreceni 
~agyerdőbe ll l evő új közlemetóben nyerjenek m egfelel,. 
(;\helyczést. Olyan díszes sírhelye t, amit méltall megér
demcluek. 

A Porta kötelez. Al. ajándék-porta polgárjogot bizto
sltoH nekünk Debrecenbell. A legkevesebb, amit tehetünk, 
Ilogy mi is Ulegtegytik a magunkét azokka l sl:emben, akik 
reánk. gondolt ak az ó végrendeletökbell. 

Allnak idején a vég ti sztességet egyik kolozsvári lelké 
szülIk végezte a kolozsv!l ri kant us gy:íszdalai kíséretében. 
Most mi, mini h áUls szellemi utódok, kegyelettel kísérjük 
át a poroka t "égső nyugovó h elyökre, a debreceni Nagy. 
erdőbe, ahol tudva levőleg évekkel ezelőtt megépült a díncs 
rava talozóval kapcsolatban a halo tthamvasztó is . Magyar
o rszágon al. elsö a maga nemében. Ellöl nem messze van 
117 üj sir, a melyhez hitem s1.erinl hálás szívvel fognak eba_ 
rlndokolni az ut:'uumk következő nemzedék tagjai is, akik 
unitárius " oJtukat értéke lik, ső t nagyratartják. 

A Porla kötelez. Ime, köze lebbről egy másik gyü1e
kel:etünkben, Füzesgya rmaton is, kaptunk egy belső telke l. 
Az ajándékoz6k : egy cgynerü fö ldmíves és neje, akiknek 
K",crmekők nincsen. Az cgyhbközségct tették meg öröki.i. 

,,. 

slikké. A telken túgas ud"ar mellett kCt lakóhúz is van; a~ 
t'gyikben élele fogylá ig benne lakik az örökhagyó, a~1 
III ini majdnem világtalan, csendes l'lvonultságban éldes':1 
.s lI:tgy lelk i nyugalommal tekint vissza a mcgtett élei pf! . 
h á ra, a hol l stcn akara tából nemrégiben egyedül maradt . 

o Lúloga tásom sorau t ekinte t ébő: al: t vellem k i, a bit · 
c~útúskor a kCl:$zorit:lsból úgy é rel:tem , hogy nem bánl,l 
mcg. amit cselekedet! ; meri _ ime - önkéntes áldozala · 
,·:.1 be lrta nevét jóltcvöinknek díszes sorozatilba, akikne1t 
fl s;r.fIma erdélyi , 'iszonylatban - kgió. 

Úgy gondolom, hogy a századok fol)'amn~ minda:oK: 
.,kik egy vagy más alakban egyházunk anyagi és erkok.s ~ 
E.~·al":\pltúsn hoz, sz.ellemi nh'ójáuak emeléséh~l: , tör ténelnu 
c nl llda hí nak az Igazságba ágyaZOtt szenl hitéhez hozz{l
jfITu Hak. ezt nem azért tették, h ogy az ő emberi nevök ~ 
:mnak emléke fönnmaradjon, hanem aLért , hogy kifeje. 
l:ésre juttassilk al: örök elkötelel;etlséget az unitárius egy-
húz feh' ilúgosító munkája iránI. . 

A porta kötelez ... Mert kapli! nyitott nckünk az Ur, 
az ö rök Teremtö, a kÖl:öS mennyei édes Atya, hogy az 
é le t {ildrtsait. a testiekct , mint a lelkieket is. élvezhessük és 
magunkévá tegyük azl a magasztos, testvéri lelkiiletet, 
:lmely a Jézus evangé1ium{lból sugar.zik felénk s amel~ 
ki mondollan előkész ít bennünket :Irra, hogy a mennyei 
Porta elütt se hUllyjuk he ri mi szemünket. Lálván-Iússunk, 
ha llvlin.halljunk, és értsük m eg. n. lgy a~ adotl , és az (vi 
legtöbbet , aki maga-magát, szívét-lelkét adja a szcnt ügy 
o ltúrli ra. .• ... J ;~ 

"B(>k~sétl e háznak I" 

Euel ri krisztusi jcligé\'cl köszöntjük lnt az új templ..,.. 
mot. amelyet Kocsordon (Szatmár m.) 1939. június IS-án 
fog unk lsten kegyelméből fö lszenici ni és ünnepélyesen 
{!tadni a kÖl:használalnak. A templom Isten háza. Akik 
úh ltatlal lépik á t annak küszöbét, boldog bil:alommal 
borulna k Ic a mennyei édes Atya szentséges sdne elő ll ; s 
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ugy CT1.ik, h o;.:)' ö,k dJb('1L :~ fö nséges pillanatball \'ulóball 
cngedelmes ;.l)'ermekl' j aT. ürők Terem tö nek s egymássa l 
lesh "f rc k. 

ISY közelediink :l ru i Istenünkhöz. akine k akaral;it II 
ji-zlI :.i cV:lIIgélium je!(>l1 lelle ki a mi sz:ímunkra. Es lIlin
dí'1I idök na rnár:1. 

Közeledem Istenhez és fl jó Is i cn is közeled ik énhoz-
1.:1111. Küzcledcm gyermeki alflza llflJ , szent tis<ttele ttel , ör
vcudC1.ő lé lekkel és gyöngeségem é rze té ben őszin t e bíin
bhn:l tlal ! 

Ami \,; Igy<,'k. :ul ;\"{·k i köszönhclcm ('S a z Ű nagy 
cs: rl :'uljú nnk, a l. 11ll)"fl S7.Cn h'g)" luilllnk. amely fl ludás Ille llé 
hite l is adoll és a fö ldi vlIlldonHoll a z ijrük tön-ény ű11I1\I 
taUISII mellet t mllgnsn bb \':igYlIknt , fö ldöntúl i re ményt, 
anU'ly [lh'ucl a ha lad{IS l's iükélelcsedés lépcsöfokain 
az ürökkénl lós:,gba, 

Hitem .slúrnyakat kölcsönöz az é n fölfelé igazodó le l
kemnek. hogy ne keljen botorkúlnolll a hétkölllapis~g 
sziirkc or~z:i~útj:in . Tud:ísom kutat ja az iste ni bölcseség 
mélyscgei t s minél in k:íbb elmerülök Benue. :IIlu r,1 inkább 
ue:í talMok S~ jilt mngam ra. a m cnnyei polgúrs,íg megkü
lönböz tct ő jegyeire. Rem{'nyclll , a me ly egy mngasabbrend ii 
élet csirfl il >.(ondosan :\polgn lja . nem hi ú úbrúnd. nem csa 
lób k{:I)7.elet j{ltéka: l'lő valós!\g al. a me lyen ,Hliil':csedik. 
Tlleglisztul és megnt>mes('dik nz istenfélelem :III:11 t[lpHII 
és ir:'lIlyi to tl ell1ber~ :te rete t . 

I ~W közeled ik - nég~'sl:íz C\· ó ta - :'Il uni " íriu s hivö 
lélek nz egy igaz Is tenhez valahol a mi édes sziilóföldün · 
kö n. :ozc j) Erdélyországban , és ill is, a nagy Al földön, ahol 
sokan rokonszenveznek vclünk s csak esetleges k iilsö kő
riihnények al. okai annak , hogy benső meggyöződcsükel 
nelll követh etik szabado n minda zok, akik tudatosan. vagy 
ösztö nöscn hivei a hi t· cs lelkiisme re ti szabads'lgn:lk . 

III !\(lrú(li Pál, Belhlen Gergely udvari papja T emes
"'I ron. h irde ti:l meg"{,lt6 igét. Amotl Dávid Ferenc. II XVI. 
sz:Í1::ld magya~ I'eformátora . nkinek voll erkölc~ i bútors:ígfl 
ahhoz. hogy "i~szali:rjeu az öske\'l!sl':h:ny egyh"z nenu!s 
h it"altús:lhoz, a ,( egyszerii és vi l:í(,:os. milllh:n ki ::.ltal ért 
Ile!Ö Cred6hol: " His :l.'J.: E gy I.dell/Jen". Ezert tudolI :lZ 6 -

• 

". 

• 

és Újszö\'ctseg örö k Istenéhez rendiiletlelliil ragaszkodni 
akkor is, nInikor a z súlyos kereszte l . m Íl r\Írhal:í1t jelen· 
tell az U Sl'lmára . hivei szám,l ra ped ig a nmi na p ig ta rló 
iildöztelésl, a !';záUlki\'e tés keserű ke nyerét. 

Karúdi 1':U és Dávid Fere nc, mini apos tol:li az uni
t ~ri us egyh(,wak E rdélyben és ill, a Il:lg)' magyar Alfö l
dön, a mai .Hent na pon kezel fogna k egymr,ssa l : meri ime 
itt, ebben :\ s zlnmagyar faluba n fl be tlehemi csillag vé
deInHl al:l l1 e;y lij templo mo t Ill llta tuuk be, :Ime ly a Hívek 
~ldo7.Hlúból é piill . :\Iind il kél \'elér-szellem örfend, hogy 
munk:íjnk és s zenvedésö k nem \'0 11 hi{ilJfl. Az ulókor 
megérti öket .. \ lelki nagysilg ir:int é rzell hódolall"l idézi 
az Ö szellcmi)kel. s minket is bi zt:l!. hogya szellt m isszió
ba n el ne csiiggl.'djiink. mert - úgyIeh et - nz ö "etésüke t 
nekünk kell lea ralnunk. ellnek a m:!. é ló ne nl7,edéknek , 
a mely összes an~':lgi é rté kének elveSztése !l rfln megtanulta 
becsülni a7. ö rök értékeket: h itünk ha talmi, t és honunk 
szent szerelmét . 

A tem j)lom ls ten h:iza. Akik ilhitn ll:ll Mpik út a nnak 
küszöbé t, bo:do~ bi za lommal boru llwk li' a mennyei édes 
Atya s7.entsé!;e~ s zlne elő lt ; s ('SY é rzik . hogy ök ebben II 
fönséges pilla natba n va lóban engedelmes gyermekei az 
őrök TeremIÖnek s cgy m,issal lest"érek. 

Bu zgó im "ds{lg szárnyán emelkedjék il\ minden hh'ü 
lélek lsten felé. Űbennc bízzunk , ha jó sorsunk " a u ezen 
a vilflgon . S b ízzunk Bennc akkor is, ha s ú lyos prób:ík 
kisértésbe !lOw:ina k az élet s i"atagí,ba n. 

Hithűség Irgycn a fu ndamen tuma ennek a templom
na k . f.:s nemesveretii hazafis:\g annak boltozatfl , am ely 
ezeré\' minden gy:iszát, nIindell keseniségé t szent ö römmé 
varfl.zsoljn :it a maga s7. íneh·cI, a maga képével és \'omhaival. 
A bUlgÓ ntyafi nk ped ig éfökövek Gyanúnt épitsék be ma
gu ka t ezekbe a falakba. hogy az ösi zsoltárok zengedezése 
és a harang ~ l'cnyel\'e hirdesse a mai ne mzedék számára 
és' minden idök u{unÍlra a kriszlllSi jeligé t : " Békesség I: 
húrnak!" 
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F~ztcndienkoro 

A mi kiJ,: \'jJáf:unkban egy éven belül nem egy fon los 
eS'!llléuyr(' "iUl kilfl lÍls. lIIö leluí l, hogy már mosl foglal
kOi:i:unk a zokkal. Vegy ük hút rendre. 

Elsősorban ilt vlln az lsten hha. A mi templomocs_ 
kflnk . amelyben ide s 10\'3 ötven éve hfrde tjük a kris.ttusi 
jgll 7.sÍI'10t a magunk módja szerint. Tanflnsunk kÖ7.pont ja 
II ~z1v, de amellett It jÓi:lHl éswek is megillető helyet 
:ld link , !hlSY annfl! inkább roga~i:kodhassunk ahhoz, amil 
alll1ll1lll1k a melegc és emelluek n világa lit ján megismer
tünk és teljes Ill tlr tékben magunkévá tellünk. 

Az egyes Impi nemzedékek egymás ut!lo kitartottak 
:l Z erdélyi SlelIt bagyományok örizetében, Illerl meg vol
tak és III CI-! Vflllnak gyö'-ődve arról, hogy hitünk és haza
f isiigunk közös forrásból medti a maga t :í plál6 erejét. 
Magyar jls unit Íll'ius rokonfogalmak aZ ünnepi áradozás
hun és a milldcnnflpi syn korln tban egyllrlint. 

h bbtm a szellem beu óhajt juk megünncpelni a jövő 
1940-ik év fol yamán a templom ötvenéves jubileumát. A 
legkevesebb, amit tehetiink, az, hogy ai: alkalomho7. mért 
ünnepi köntöst adjunk r{lja s megörökftsiik benne a s1.é
kely.magyar Hősök soha el nem múló emlékél. A kiküldött 
bÍ1o llS:'lg mM most h01.1.á fog az ügyek előkészltéséhe~; de 
mindllyújunkn:lk lelkileg is fe l kell kés1.ülnünk a kIváló 
r~l1(:llom r:l . h ogy az :lpostol szerint mindenek s1.épen és 
ékes renddel menjenek végbe a mi egy igaz élő Istenünk 
dicsőségére. 

Ez a megújhodolt templom ,;árja t~~uságtételre 
11tD'aIlCS:lk esz/endiel1kor a~t. a Nem~etko1.l. yall{tsos 
J\flngr ess:w st, amelynek tagjaI rendszerlll t l~ vl1,~ss1.e.~te 
ismert unitárius . táborból szoktak a Mester zllszlaJa koré 
s .... re::lcni. Legalább 250-300 réSi: tve~(kc szá~ft\l',lk a 
l1\'uJ,l:a:i államokból s biT.onyfn a erdélYI testvéremk IS -
ti. v. - (ha lsten is úgy akarja) szivesell fogna k csalla
k07.ni il pünkösdi lélek vigasztalása melle tt . 

An{!uszlus 13--18. napjain a (nyári id6si:akban is hozza 
m ct-; mindenki a maga áld07.atllt , hogy a tartandó magas 
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szillvollatll elÖltdl'lsoknllk és tudós fejtese téseknek legyen 
milItIig kellő SZ{1Il1Ú megértI} közönsége; 

Budapest népe ki tüntetésnek veheh , hogy ez a Kon
'ress1.US i ~ s7.ékhelyül ti mi gyönyörü fővárosunkat válasz. 
roHa ki. Tanuljunk minél többen nyelveket, hogy kedves 
Vendégeinknek segftségökre lehessünk a hagyományos 
magyar velldégSleretettel. .. 

A Kongresszus elnöke dr. L. C. Cornlsh lesz, akit 
sokan ismerünk s e rdélyi miss:d6ja révén minduyújan a 
szlviinkbe l{lfllllk . S foga d juk ilyen ért elemben lll. egés7. 
gyülekezet et. . 

A Imrmadik eseményt se hallgatha tom el. ES7.tendlen
kor kerül tetö al fl az 3T. Alkotmány tervezet, amelynek e lő
készfl ésén ln Igazgató Tanács tagjai - e rdélyi testvéreink_ 
ket egyetértve ~ egy idő óta Ilagy bu zgalomm:ll flíradoz· 
tak. Ennek elöfeltétele: a magas Kormányzói engedély, ép
pen a napokban jött meg a kultuszkorl.nány útján. Az 
engedély az egyháú törvényalkotilsra f. éVlaugusztllS l-től 
H140. augusztus l -ig tart. Ei: a latt az idő alal! ugya n s~k 
minden történhetik ; de annyi szent. hogya Csollkaorszltg 
maradék h iveinek jogu k "an a megfe l e lő határok közölt 
a külön slerve7.kedésre. 

E nélkiil II nagy \' iUlg S7.emében \'ugy unk is, nem is. 
o JogiIlIásunka t telllH mindenképpen liszlÍl2:nunk kell . Még 

nl úgyne\'ei:ell protestáns kÖ7.össég is alig vesz tudomást 
rólunk ; legreljebb a7. egyh:ízt:írs:ldalm i m07.galmak t('rén, 
ah ol a dogmai lek in tetek hfttté rbc szorulna k. 

Adatik tudtára mi ndeneknek, akiket illet, h ogy az lij 
Szervezet liI ulllsai irnn t iu kÖi:öUünk senkit se fiit egyén i 
ambició. Egyed ül a7. Egyház java: a "suprema lex". Ebben 
keressUk az üdvöt. eoben az e rkölcsi szempont diadalát, 
és ebben a jól végi:e l! munka után a m ennyei Atya jóvá
hagyó. szent tetszésé t. 

Esztend ienkor l Es amfg lIZ Ur éleHinknek kedvez ... 
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