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Vizőntö hava. 31 nap. Télhó. Január 
• 

, 

r 

I Péntek I Ujóv I Lukacs ev. 2. rész 21- 40. 
2 Szombat Ábel • 

3 Vasárnap Benjam. Lukács ev. 2. rész 41 -52. , 4 Hétfö Leona 
5 Kedd Simon 
6 Szerda Vizkereszt 
7 .CsütörtÖk Attila 
8 Péntek Szörény 
9 Szombat Marcel 

• 
10 Vasárnap Melania Lukács ev. 3. rész l - 20. 
11 Hétfö Ágota 
12 Kedd Ernö 
13 Szerda Vidor 

• , 14 Csütörtök Bódog 
15 Péntek Lórant 
16 Szombat Gusztáv 

17 Vasárnap Antal Lukács ev. 3. rész 21-23. 

I 
18 Hétfő Piroska 
Hl Kedd Sára 

, 20 Szerda Fábián 
21 Csülörtök Ágnes 

I 22 Péntek ArIlir 
23 Szombat Zelma , 
24 Vasárnap Tádé Lukács ev. 4. rész 1- 13. 

• 25 Hétfő Pál ford . • 

26 Kedd Vanda 
27 Szerda Lothár 
28 Csíilörtök Károly 
29 Péntek Adél 
30 Szombal Mártonka 

Felelős kiadó: IV ÁN LÁSZLÓ Dr. I 
31 Vasárnap Virgilia Lukács ev. 4. rész 14-30. 

M.áU Ernli klS nY\'QyolDdtJ a, Budapest;, JÓzsor-u. 6t. Tol. : 1-'92·5U. • 
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Február Ilalak hava .. 28 nap. Télutó. 
• Március I Kos hava. 31 nap. Tavaszelő. 
• 
• 

l Hétfő Albin Lukács ev. 5 . . rész 33-39. 
2 Kedd Lujza 
3 Szerda Kornélia 
4 Csütörtök Kázmér 
5 Péntek Adorján 

• • Gottlieb 6 Swmbat 
• 

7 Vasárnap Tamás Lukács ev. 6. rész 1- 11 . • , 
8 Hétfő Zoltán • 

9 Kedd Francisk. 
l 10 Szerda Olimpia 
• 11 ' Csütörtök Aladár 

12 Péntek 'Gergely 
13 Szombat Krisztián , 

• 
14 Vasárnap Malild Lukács ev. 6. rész 12- 16. , , 

, 15 Hétfö Nemzeti ün. 
• 16 Kedd Henrietle 
• 

· 17 Szerda Gertrud 
I 18 Csülörtök Sándor , 
t 19 Péntek 'József 
l 20 Szombat Hubert 

l 21 Vasárnap Benedek Lukács ev. 19. rész 29 - 48. 
• 

, 22 Hétfő Oktávián 
i 23 Kedd Frumenc. 
~ 24 Szerda Gábor 

Lukács ev. 22. rész. I 25 Csütörtök Gyüm .o.B.A. 
Lukács ev. 23. rész. ! 26 Péntek Nagypéntek 

\. 27 Szombat Hajnalka 

28 Vasárnap Húsvétvasár. Lukács ev. 24. rész 1- 12. 
Húsvélhétfő Lukács ev. 24. rész 13- 35. . 29 Hétfő -

30 Kedd Izidor 
31 Szerda Árpád 
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Aprilis Bika hava. 30 nap. Tavaszhó. Ikrek hava. 31 nap. Tavaszutó. Május • 

I Csütörtök Hugó 
2 Péntek Áron 
3 Szombat Keresztély 

• 

, 
1 S7.0 mbat I Fülöp . I 
2 Vasárnap Zsigmond Lukacs ev. 7. rész 18- 28. 
3 Hétfő Irma 

, 

4 Vasárnap Izidor Lukács ev. 6. rész 17- 26. 
• 

1 5 Hétfó Vince 
6 Kedd Cöleszlin 
7 Szerda Herman 

4 Kedd Flórián 
5 Szerda Gothard 
6 Csütörtök Áldozócsüt. Apost. cseleked. I. r. 1-t2. 
7 Péntek Napoleon 

8 Csütör tök Lidia 8 Szombat Gizella 

• 
• 

9 Péntek Erhardt 
tO Szombat Zsolt 9 Vasárnap ;:er!;ely Lukács ev. 7. rész 36- 50. 

10 Hé tfő rmm 
t I Vasárnap Leó Lukács ev. 6. rész 27- 36. 
12 Hét fő 6yula 
13 Kedd Ida 
t4 Szerda T ibor 

• 

15 Csütörtök Atala 

11 Kedd Mamertus 
12 Szerda Pongrác 
13 Csütörtök Szervác • 

14 Péntek Bonifác 
15 Szombat Zs6fia 

16 Péntek Lambert 
17 Szombat An icét 

• 

16 Vasárnap Pünkösd vas. Apost. cselek ed. 2. r. 1-13. 
t7 Hétfö Pűnkösdhétfó Apost. cseteked. 2. r. 37- 47. 

18 Vasárnap Ilona Lukáos ev. 6. rész :;7- 42. 
19 Hé tfő Kocsárd • 

20 Kedd Tivadar 
, 

21 Szerd a Anzelm 
22 Csütörtök Szótér 

18 Kedd Erik 
t9 Szerda Ivó 
20 Csütörtök Bernát 
21 Péntek Konstantin 
22 Szombat Jú,ia 

23 Péntek 
• 

Béla • 

24 Szombat György 
23 Vasárnap Szháromság Lukács ev. 8. rész 4- 15. 
24 Hétfő Eszter 

25 Vasárnap Mark Lukács ev. 6. rész 43- 49. 
26 Héllő Ervin 
27 Kedd Arisztid 
28 Szerda Valéria 
29 Csütör tök Albertina 
30 Péntek Katalin , 

25 Kedd Orbán 
26 Szerda Fülöp 
27 Csütör tök Béda 
28 Péntek Emit 

129 Szombat Maxim 

Nándor Lukács ev. 9. rész 1- 17. 30 Vasárnap 
31 Hét fő Petronella 

I 

. 
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Junius Rák hava. 30 nap. Nyárelőhó . Oroszlán hava. 31 nap. Nyárhó . Julius 
. 

1 Kedd Parnfil ius Lukács ev. 9. rész 1- 17. l Csütö rtök Tibold 
2 zerda Ann a 2 Pénlek Ottokár 
3 Csiitörtök Kloti ld 3 Szombat Kornél 
4 Péntek Ke.rény 
5 Szombat Bonifác 

6 Vasárnap Norbert Lukács ev. 9. rész 18- 25. 
7 Hétfő Róbert 

, 
4 Vasárnap Ulrik Lukacs ev. ! O. rész 1- 20. 
5 Hétfö J;nese 

• 6 Kedd Esaiás 
7 Szerda Cirill 

S Kedd Medárd 8 Csülörtök Teréz 
9 Szerda Félix 9 Péntek Lukrécia 

10 Csütörtök Margit 
I I Péntek Barnabás 
12 Szombat Klaudius 

10 Szombat Amália , 
I I Vasárnap Li li Lukács ev. 10. rés. 25-37. 
12 Hétfö Izabella 

, 
• 

13 Vasárnap Tóbiás Lukács ev. 9. rész 28-36. 
14 Hétfő Vazul 

13 Kedd Jenő 
14 Szerda Eörs 

15 Kedd Vid 15 Csütörtök Henrik 
16 Szerda Jusztin 
17 Csütö rtök T öhötöm 

16 Péntek Valter 
17 Szombat Elek 

IS Péntek Arnold 
19 Szombat Gyárfás 18 Vasárnap Frigyes Lukács ev. 10. rész 38-42. 

19 Hétfö Emilia 
20 Vasárnap Rafael Lukács ev. 9. rész 46-56. 
21 Hétfő Alajos 
22 Kedd Pau lina 
23 Szerda Zoltán 
24 Csülörtök Iván 

20 Kedd Illés 
21 Szerda Dániel 
22 Csütörlök Mária Magd 
23 Pénlek Lenke 
24 Szombat Krisztina 

25 Péntek Vilmos 
26 Szo mbat János, Pál , 25 Vasárnap Jakab Lukács ev. 11. rész 1-13. 

26 Hétfő Anna 
27 Vasárnap László Lukács ev. 9. rész 57- 62. 

. 28 Hét fő Arszlán 
29 Kedd Péter, Pál 
30 zerda Pál 

27 Kedd Olga 
28 Szerda Ince 
29 Csütörlök Márta 
30 Péntek Judi t 
31 Szombat Oszkár 

I • I 
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Október Bököly ha.va 31 nap. Öszhó. Nyil.s hav •. 30 nall. ÖSltltÓ. November I , 

I Pénl ek Malvin 
2 Szombal Petra 

3 Vasárnall Helga Lukács ev. 17. rész 11 - 21. 
4 lIétló Ferenc 

l Hétfő Marianna 
, 

Lukács ev. 19. rész 1- 10. 
2 Kedd Achill 
3 Szerda GyOzö 
4 Csütörtök Károly 
5 Péntek Imre 

5 Kedd Aurél • 6 Szombat Lénárd 
6 Szerda Brunó 
7 Csütörtök ArnAlia 
8 Péntek Etelka • 

9 S,o mbat Dénes 

10 Vasárna II Gedeon Lukács ev. 18. résr. 9-14. 
II Hetfó Brigi Ita 
12 Kedd Mik sa 

I , , 
I 

7 Vasárnap Rezső Lukác. ev. 19. rész II - 26. I 
8 liétfő Gottfried , 

9 Kedd Tivadar 
10 Szerda Luther • 

II CsUtörtök Márton 
12 Péntek .Ióná. 

, 

13 Szombat Szaniszló 
13 S .. rda Kálmán 
14 CsO lörlök Helén • , 
15 Péntek Teréz 
16 Szombat Gál • 

17 Vasárnap Hedvig bukács ev 18. rész 15- 17. 
18 lI étfő Lukács 

14 V.sárnap Klemenlina Lukács ev. 20. rész 9- 26 
15 Hétfő Lipót I. Korin!. lev. 4. rész 8-18. 
16 Kedd Ottmár 
17 Szerda Horlense 
18 Csülörlök Ödön 
19 Péntek Erzsébet 

• 

19 Kedd Luci us 205zombaI Jolán 
20 Szerda Iréne 
21 C.Olö rl ők Orsolya 
22 Péntek Előd 
23 Szombal Gyöngyike 

21 Vasárnap Olivér Lukács ev. 20. rész 27- 40. 
22 HétfO Cecilia 
23 Kedd Kelemen 
24 Szerda Emma 

24 Vasárnap Salamon Lukács ev. 18. rész 18- 30. 
25 lI étfő Blanka 

• 

26 Kedd Dömötör 

25 CsUlörtök Kal.lin 
26 Péntek Milos 
27 Szombat Virgil 

27 Szerda Szabina • 

28 CsUlörlök Si mOll 
29 Pénlek Zenó 
30 Szombat Kolos 

28 V •• árnap Stefánia Éz.aiás 9. ré •• 2- 7 . 
29 Hétf O Noé 
30 Kedd András 

31 Vasárnall Ref. emlék. Lukács ev. 19. rész 1- 10. , 
• 

13 
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December 

l Szerda Elza 
2 Csütö rlök Aurélia 
3 Péntek Olivia 
4 Szombat Borbála 

5 Vasárnap Vilma 
6 Hétfő Miklós 
7 Kedd Ambrus 
8 Szerda Mária 
9 Csütörtök Natália 

10 Péntek Jpdit 
11 Szombat Arpád 

12 Vasárnap Gabriella 
13 Hétfő Luca 
t4 Kedd Szilárdka 
15 Szerda Johanna 
16 Csütörtök Albina 
17 Péntek Lázár 

• 18 Szombat Auguszta 

19 Vasárnap Viola 
20 Hétfő Teofil 
2t Kedd Tamás 

. 22 Szerda Zenó 
23 Csütörtök Viktória 
24 Péntek Ádám, Éva 
25 Szombat Karácsony 

26 .Vasárnap I István 
27 Hétfő János 
28 Kedd Kamilla 
29 Szerda Dávid 
30 Csütörtök Zoárd 
31 Péntek Szilveszter 

• 

·14 
, 

Bak hava. 31 nap. Télelőhó. 

Ézsaiás ll. rész 1-9. 

• 

Lukács ev. I. rész 5-25. 
, 

, 

Lukács ev. l. rész 26-38. 

Lukács ev. 2. rész l-20. 

\. 1. Korinthusi levél 13 .. ~é8Z 

• 

I 

• 

• 

• 

A 
Magyarországi Unitárius Egyház 

tiszti névtára 

A Magyarországi Unitárius Egyház elnökei: 
Józan Miklós püspöki vikál'ius, a felsőház tagja, 

dr. Mikó FerenC} főg~ndnok helyettes, 
h. államtitkár. 

A Magyarországi ' Unitádus Egyház jog
tanácsosa: 

dr. báró Daniel Gábor ügyvéd. 
. A M. U. E. igazgatótanácsának jegyzője : 

vitéz rl!'. Nyirédy Géza miniszteri titkát'. 
A M. U. E.legföb1) egyházkormányzási testülete 
az Igazgatótanács. Ennek jelenleg 66 tagja van. 

o Ezek a következők: 
1. dr. Adám Dénes 13. dl'. báró Daniel 

o 

2, dt', At'kossy Zoltán Gábor 
3. Barabás István 14. Derzsy Kálmán 
4. dr. Bambássy István 15, Egyed János 
5, Bartók Géza 16. dr. Gál Jenő 
6, Beke Mózes 17. Gál Miklós 
7, d/', Bencr,édi Lásr,ló 18. dl'. Gelei József 
8, Biró Lajos 19. dr, Gombos János 
9, Batár Imre 20, dr, Gothárd Kálmán 

10. <;ll', Csiki .. Gábo/' 21. dl'. Gothát'd 
11. Csipkés Odön Zsigmond 
12. dr, Csongvay Géza 22. Gyarmathy Mózes 

, 15 
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23. Gyllrfi István 43. dr. Mikó Gábor 
24. dl'. vitéz Gyulay 44. dr. Mikó Lajos 

Tibor 45. dr. vitéz Nyiredy 
25. dr. Imreh D énes Géz3J. 
26. Imreh József 46. Orbók Ferenc 
27. dr . Iván László 47. Pethő István 
28. J akab J ózsef 48. Péterfy Gyula 
29. dr. Jakab Zoltán 49. dr. Putnoky László 
30. dr. Jakabházy 50. Rédiger Béla, 

Zsigmond 51. dr. Sándor Akos 
31. K elemeu Béla 52. Szász Domokos • 

32. Kincses László 53. Székely Feren.c 
33. dr. Koncz Já.nos 54. Székely János 
34. ajtai Kovács József 55. Szentannai Sámuel 
35. dr. Kovács Sándor 56. Szentkirályi Kálmán 
36. dr. vitéz Kozma 57. dr. Szinte János 

György 58. Tanka Sándor 
37. dr. Kozma Jenő 59. dr. Tóth György 
38. L ászló János 60. dr. Török Géza 
39. dl'. vitéz Lázár 61. dr. Urmössy Gyula. 

. János 62. dl'. Veress Pál 
40. Magyari Mihály 63. dr. Veres.s István 
41. dr. Májay Dezsll 64. dr. Zsako Andor 
42. Mátéffy Domokos 65. dr. Zsakó Gyula . 

66. dr. Zsakó István 

Az Igazgatótanács állandó bizottságának . 
tagjai: 

1. dr. B.arabássy,István 5. ajtai Kovács József 
2. dl'. Csiki Gábor 6. dr. Mikó Gábor 
3 dr. Gál Jenő 7. dr. Mikó Lajos : 
4: Kelemen Béla 8. dr. Tóth György 

9. clr. ; Zsakó Andor . 

16 
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Az Igazgatótanács kormányzása alá két 
egyházi szel'vezet tartozik: a) A dunatiszamenti 
uuitárius egyházkör ; b) Az unitárius misszióház. 

I. A dunatiszamenti unitárius egyházkör : 
Esperes: Józan Miklós, felsőházi tag. 
Felügyelő gondnok: dr. vitéz Kozma György 

m. kir. kormányfőtanácsos . 
Jegyző: Biró Lajos hódmezővásárhelyi 

lelkész. 
Közügyigazgató : Bartók Géza dunántúli 

körlelkész. 
Az egyházkör magában foglalja az egész 

csonka ország területét s öt kisebb területre 
oszlik. Ezek: 

1. Dunántúli körlelkészség: 
Anyaegyházközség Polgárdi (Fejé!' vm.) 

Lelkész: Bartók Géza egyházköri köziigy
igazgató ; gondnok : Berki János. 

Leányegyházak és szórványok: Győr: özv . 
J osipovichné Német Irma bito.ktató; Kaposvár: 
gr. Májay Dezső gondnok; Pecs: }brudbánym 
Odön hitoktató; Sopron: Fekete Zoltán gond
nok' SsombathelAj: dl'. Tanka Dezső gondnok; 
Zaldegersseg: dr. Telman Sándor gondnok. 

2. Budapesti lelkészség: 
Anyaegyházközs?g: Budapest: .V., .Koháry

II tca 4. Lelkészek: J ozan Miklós puspokI VJ ká-
ri us, . felsőházi tag és Barabás István. . 

liIitoktató lelkészek: dl'. Iván László es 
Petbő István. 

G dnokok ' dl' Kozma Jen" v. OJ'szág-on ., _ v 
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gyííl kópv i sc l ő, m. ki/' , ko / 'mány főtamí,csos 
d /', bllyó Daniel Gábo /' 6 K elemen 'Bóla , ' 
c' 8 nekvezlÍ /' : . Póte~f:l' . Gyula, pónztü,/'os : 
ZS /g'mon;l L~/ ' ''' C,.l egyzo : . U.l vá/'y L ászló, köny v
tál'Os : L 'lszlo Gyu la, ~lA V-telepi (X, ke /'Lilet) 
szó/'v;Ínygondnok: Bodóczy G. Sándo/', ' 

._ L elÍllyegy házak: a) Dw,apataj: go ndnok: 
d /', k C'ndecsy Pál, vagyon kezel ő gondnok : Bo
gá /'d i István, jegyző : dl'. K endecsy P,Llné, pónz-
1>\ ros : Vm'rra J ózsef. - Pestssentló,'inc: lelkész: 
Pethő István, gondnok: Székely Domokos, j egyző: 
Damo kos Alber t, pénztál'Os : 8 aJogIl M{I/'lon , 

SZÓl'ványok : Baja : vitéz Filep József 
gondnok ; B lldafolc: Mózes Istvá n " ondnok' 
Cegléd: Ba/'dócz Pál gondnok; Csepet': Molná;' 
János go ndnok; Kecskemét: P, Buzogány L ajos 
gondnok, F e/'encz J ózsef hitoktató; Kispest: 
P éte/Jy Gynla gondnok ; Pestszente"zsébet: Ki ss 
Mózes gondnok ; Rákospalota: F ejér Domokos 
go ndnok; Sashalom : Kiss Jakab "o ndnok· 
Seolnolc: 'l'iboldi Gyu la o'ondnok Bot á l' IIl1I'~ 
hik '" to ' tató ; Ujpest: Inceffy Gábor gondnok, 

3. Hódmezóvásárhelyi lelkészség: 
. An~aeg.l' h ázk özség : Hódmezövásárhely. L el

kesz : 8,,'ó LaJOS egyház köri j egyző ; Gond
nok: d/', vItéz Kozma György m, ki/', korl1;tány
főta.nácsos, egypázköl'i felügyelő gondnol" l~nek
\'ezer : Bo/'os Aron; pén7.tá l'Os : BO I'os Al'O n, 

L eányegyházab: : Orosháza: gondnok: Tóth 
Lajos, . hit.oktató: K iss Dániel ; jegyző: Kiss 
Dán /eJ. Szeged: gondnok: ch', Ge lei J ózsef 
jegyző : Kelemen Mildós, ' 

Szó/'ványok: Békés: Osváth András gond-

18 
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, 

, 

nok, Ü nnössy J ózsef jegyző; B ékéscsaba: Bene
dek Antal gondnok, d/', Gaál István jegyző; 
·Gyula : Szúsz l!omokos gondnok, J ózsef Dezső 
hitoktató, dl' . UI'LUössy Kál'oly j egyző; Mezö
.berény: dl'. Oláh Emö gondnok. 

4. Füzesgyarmati lelkészség: 
Anyaegyházközség : Fiieesgyarmat, L elkész: 

Dal'kó Béla, 'l'anitónö: Kincsesné Nagy h én, 
gondnok: Hozsos Lajos, pénztá /'os: id, Sári 
.J ózsef'. ' 

Leányegyhá7.ak: Dévaványa : pénztámok: 
Bo/'s i János, Me.ö/ur: gondnok: Szűcs Sándor, 
.énekvezér: Benke .Gyula, 

5, Debreceni körlelkészség, 
Központi egyházközség; .Debrecen, Lelkészi 

,állás szel'vezet len, H/vatalos ugye/t a budapesh 
lelkészi hivrüal 'lát.j a el. A szo l !(~latot több!'y u'e 
a püspöki viká/'ius és a mlsszJOházl lelkesz~k 
l átják .eJ. Gondnok: Dl'. 8 gyed János). ,h/toktato: 
De/'zs i Kálm:ín , pénztá/'os : De/'~s l ,l'-almán, 

S zó /'ványok: Ege,': Gönczl Al'pád !;ond
nok; Miskolc : r.~ászló J ózsef gondnok; Nyzregy
J,áza: Csipkés Odön gondnok, 

rI. Az unitárius misszióház. 
Az intézmény székbelye : Budapest, IX" 

:Rákos-u tea 3. , . . , ,_ 
L elkészek: dl', CSlk] . Gábor m, kll. kOI 

mányJ'ötan:\csos és F orencz J ó~se f, '. 
Az intézményt ko/'máoyzo bl zottság ~Io~ke , 

,dl', bölöni Mikó Gábol' m, ku'. kwcstáJ'l főta-
nácsos, 
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Vng.ronkczc\(l "ondnok : dl', Mikó LHjO, 
,\ bi zo tts:lg j gyz6jo : dl' , UII II':l lvy v,l n_ 
A z intpzm n)'t kormányzó b izotl " lg tagj"j: 

dl', nl1I':1b.issy I s llr:\ n, dl', 8 cncz6d i L :IszI6, 
Buzo"',lny A nnl1 , dl', Dóz- i "Fc l'cnc, GYAl'J11at lly 

lózc , dl', Uylllny Tibol', J 6Z:111 Mik.ló , 1,010moo 
B (,1, cl!-. KozmA ,l on6, dl', vitéz Nyil'edy , ézn, 
dl', Putnok:r ]"lszI6, özv. RndnJy J i\ nosné, 

zinlr I~,I 1.1 ó, d l'. V I'ess púl és fl .l mssni ~ !\muol 
l tjús:lgi .li:gyo (il ot. loökségének mindenkorÍl 
képvis l6je. 

--_. 
• 

• • 
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Ki hová? 

A M UnitÁrius Egyház tiszti 
nóv1ál'ú ból A cso nkaol' zág tel'Ü-
Jete öt .l el tnl·tozik, úgy egy húzi kOI'-
11)áoy1.'\s, mint olki szo lg:í lnt lekintetében. 
A zo nbAn bárki re lvethcti " kél'elést magában (ez 
kiil önösc n a s7.ólszó l'tnn ölö lli vekl-c vonatkozik!), 
hog-y 6 m ely ik egyMzközsóg hi vo. Hova fo,'
d uljon lelki t.anácsért ? }\z o"ybtizi sz rt,art:\sok 
ki szolg:\,I lflt.ásMrt ? Hová fizessen ad ót ? E hovlÍ 
ut.as itsa nzokn.t fl mi nd na"yohb és nag.Yobb 
sZlÍmban órdekI5 111 kot, akik más egyházból az 
llniblt- ius egyházb:l kivánnak belépni " Va"',fis flZ 

áttMlt. m elyik Jelkés7, ünk hivatalába küldje el ? 

Nos ilyen setben akaI' a követk ező terü leti 
beosz tÁ s fl kétsége kedéInek se"itségél'C lenni. 
E beosztás oz igazgntótmüc leg utóbbi hivata los 
rendelkezésrn ny ug zik : 

1. Dllmíntnli kö~181"és"ség 

H ozz" ladoz ik egész Dunrlntul , kil'éve 
Pest vm. tú lacl ll nn i részét. L elkészi h ivata.llÍnak 
<l imo: Po lgá,'c1 i (Fo.jél' vm.) . Vezetője Bartók 
.(Jésa lelké z . .E te l'iil eten 600 nmtill'lllS eJ. 

2. Budapesti lelkéssság 

Hozzá ta r-tozik. Pest vm., Bács-Borlr'og vm. , 
N Ó" I'ád 6s Ho nt vm, és Szolno k v>Íl'os, Lel
készi hivatHJának eime: B ndallest, V., Kohá,'y 
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utc'a 4. A lel kpszi hivatalt Józan Miklós püspöki' 
vikúr'ius és Barabás I stván lelkész vezetik. E 
terü leten 3000 unitli rius lé lek él. 

3 . JJódmezövásárhelyi lelkészség 

H ozzá ta rtozi k Csongrád vm., Osanád, Amd és 
Tor'ontál y{u'mcgyék. Békés vármegyéből a békési, 
békéscsabai, gyu lai és orosházai jár·ások. L el
kész i hi vatalának cime : H6dmezövásár'hely, 
'W lassics-utca 14. sz. Vezetője Biró Lajos lelkész. 
g terül eten 1000 unitárius lélek él. 

4 . Füzesgyarmati lelkészség 

Hozzá tartozik Bókés vármegyéből a szeg
halm i, gyomai és szul'vasi já[·ás. B ihar vár'me
gyébő l a nagyszalontai jál'ás. Szolnok várme
gyéböl a tiszai fel ső jál'ás (Déva.váoya), tová?bá· 
Mezötur ós 'fu l'keve megym varosok. Lelkeszl 
hivatalának cime: Füzesgyarmat (Békés vm.). 
Vezetöje Darkó Béla lelkész. E teriileten 350· 
unitál'ius lélek ól. 

5. Debrece>li kör lelkészség 

H ozz!.tal-tozik Hajdu vm., Bihal'vm; (kivéve a' 
nagyszalontai jál'ást)', Szabolcs, Sza.tmar, Ugo~sa, 
Bereg, Zcmplón, AbauJtoma, Gomor, Bo. sod 
vál'luegyék. Heves vm, és Szolook vm. (kl\:eve 
II ti szai felső j lu'ást, továbbá Szolnok, ~'l czotul',
é' Turkevo városokat) , KözpontJ egyhazközsg! 
gének cime: DclJl'C~en, Hat~au-utc!l ~~. r.-e ~ ké,SZl 
hJVaLala ennek az 0['JáS1 teruletoek ez Ido SZCI mt 
még n incs. Mindcn h ivatalos i!gyben. Il ? uda-· 
]Jesti lelkészi hivatalhoz kell fordlu11l (la.sd a 
2. z. uJaLL). Ki vételt egyedül az adózás kepez,_ 
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amennyiben minden egyházi adó e területröl a 
debreceni unitá,'ius egyházközség gondnoki hiva
tal ának (Hatvan-u. 24,) küldendö be. E tel'ületen 
500 unitárius lélek éJ. 

E területi beosztásból mindenki láthatja 
hogy hová fOI'dulhat lelkészi szolgálatélt és hovi 
tartozi k eg.Yhfizi adót fizetni. E beosztást tartsa 
mindenki szem e l őtt, mm·t csak hiábavaló fámd
ság és zava I' szál'mazi k a tájékozatlanságból. 

• 
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Erdélyi • elm és helyiségnévtár 

Mivel a magyar'oJ' z,IO'i wlll>ll'ius ember'nek 
a régi kapcsolatok révén gyakran van elint.ézn i 
valója az erdélyi uni tárins lelké zi hivatalokban, 
vaKV fa lujábiLU, ahormao származott, itt közöljük 
egyházköJ'ön ként felsorolva az egyes unitá l'ius 
községek neveit magya r'ul és románul. A ma
gya l' nevek il ilnak elől s utána a mai r'OIuá.n 
elnevezés. Az u tolsó postahivatal t a p. u . r övi
dités jelzi. A vármegyét j udetul-n a k mondja 
a román nyelv; I'öviditése: Jud. A lelkészi 
hivatalok kal leghelyesebb hi vatalos eimen, nem 
pedig a lelkészek ei mén levelezni . "Unitá riu s 
L elké zi Hivatnl " : ez a ei mzés így hangzik 
románul : "OfieiuJ P a l'ohial Unita";aD·' . 1rj1.lk ezt 
főeimzósnek s azután a román h elységnevet, 
anélkül, hogy a Dugyar nevet odatcnnök, mert 
ez esetben a posta leveleinket nem kézbesit i. 

As egyhá$ 'veEelóinel; cimei. 
• 

Dl'. BOI'os György püspök, dl'. Varga Béla 
főjegyző, Vár'i Alber't teologiai akadémiai dé kán 
é dr'. Mi k6 Lőrinc egyházi titká .. eime: Cluj, 
Liceul Unitarian. 

D,'. Ferenczy Géza 
Aita-Mare, Jud: T r'eisoauoe. 

Jögol1d nok • 
CIl11e : 

Dl'. Szen t-Iványi József f6gol1dnok eime: 
Sfaras, p , u . Huedin , Jud: Cluj. 
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H elységnévtár egyháskö"ök szerint. 

I. E olozsdobokai egglláskör. 
1. Bihm'- Bihoria, Jud. BiI101·. 
~ . Bukure't-BucllI"csti SlI'ada Grivit i 

23 bis. ' 
3. Kide-Chidea, p . u. BOI'sa, Jud. Cluj. 
4. K olozs-CoJoena, Jud. Cluj. 
5. Kolozsvál'- luj . 
6. 1 Iagym'szovát- UlttlJ. 

7. Nagyenyed-Aiud. 

A 'ranyas/ordai cgyhdskör. 
1. .A brudbánya- Ab1'l1d, Jud Alba. 
~. A I ófels6szentmihály-Mihai \ ' it.eazlLl , 

Jud. TUl'd:1. 
3. Al sójám- Ja.1'3, Jud , Tl1I'da. 
4 . AI'u uyosO'ycres - Campia Tnrzii , Jud. 

'C 'd . III a. 
5. Aranyo I'ákos-Yaleni, p. u . ;\Ioldo

vanesti, Jud . T111'd a . 
6. BIIO'yon-Badeni, Jud . Tll1'da. 
7. scgez-Piell'o"sa, p. Il. 1loldonlne -ti, 

Jud. ' I'tu'da . 
8. Komj>itszeg- om esti p. u. Tl1I'eni, 

Jud. T111'd:l. 
ll. Kövend - llaiesti , p. u. Badoni, Jud, 

TIII'da. 
10. L up6nr- Lupeni , Jud. Hunedoal'a. 
ll. MészkŐ-- !Jei:t, p. u. )[ihai \'it azu l, 

Jud . TUI'da. 
1~, Petr'ozsén.1'-PetJ'osBni , Jud. HUllodoal'a: 
13. Si nf'lllra- OI'11C ti, p. u. Moldov!Ulestl 

Jud. 'l'111'da. 
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1,1 . " zind- nndulcsli , p. u. TIII'da. 
10. TOl'da-TlII'da . 
16. TOI'datlll'- Tl1I'eni, Jud. TlII'dfl. 
17. TOJ'ockó-Rillletca . Jud. Alba. 
18. TOI'ockószeotgyöl·g,r-Ool tcsti. p. u. 

Aiud, Jud. Alba. 
J 9. Y:\l'fal"a-Moldov[Jn~sti, Jud. TUl'da . 
20. \ ' e l'esp'ltak-Rosia ~Jon(ana, Jud. lUba. 

III. K ii kü71ói egyhciskö/', 

1. Adámos-Adamus, Jud. Tal'llava-Illicb. 
J . BethJcnszentmikJós-Sanmielans, p, u. 

I.: onn, Jud . Tm'n aVfi-Ini CA. 
3. Désfnlnl- Deaj, Jud . T'lI'nava-llliea. 
4. Diesöszentm:\ I'ton- D ieiosanlllm'tin, 

Jud. Tal'llftva- mica. 
0. E l'zsébot,,:"u'os- Dumbravoni, Jud. Tal'

naVH- UllCi\. 

6. Haranghib-Humnglab, p. u . Ganesti 
Jud , Tumava-mica. ' 

í . Kü!;üllödom bó- Dumbnu, p. n. Adnmus 
Jd 'l" , ll. iU'IHl.Va-l1)J ca. 

8. l\. ak-SupJac, p. u. Bachnea, 
. Jud. 'J'al'na va-ul ir3. 

9. Magymsál'os- Sal'os, p , u. BJajel , Jud. 
'l' . Rl'Un.V3- ll11CD.. 

10. ~l.agynJ'szentbenedel;.- ~anbenedi e, p. u, 
UlOal'U, Jud. Alba . 

] 1. M dgyes-Medias, Jud. 'l'nl'nava-Illiea 
lLelké,szi hivata I El'zsébetv:1.l'osban v(m). 

l~. zökelalvu-Seuea, p. u. Diciosan
mal'tin, Jud. Tm·nm' :1· micu. 

• 

lY. Ma"osi egyháEkör. 
1. Osókfalva-Oioa, p. u. Ghindal'i, Jud. 

Odol'heiu. 
2. lldand-leland, p. u. Dumbmvioara. 
3. Iszló- l sla, p. u. Damieni , Jud. 1Jul'es, 
4. MaJ'osvás,\!'hely-THl'gu-MUI'es, Jud, 

NImes. 
5. NY:\l'ádgálfalva-Galesli p. u. Miel'

elU'ea-Nil'üj. Jud. MUl'es. 
6. Nyál'ádszentl:1sz1ó-Sauvnsi, p. u. 1Jiel'

elll'ea-NiI'Hj Jud. i\ [lIl'es. 
7. N yál'ádszeu tmál'ton-~ litl'esti p. u. ~Iiel'

elu'ea-N i I'aj , J ud. ~ [ll res. 
~ . Nyomát-lIniad, p. II. ~Jiel'cul'ea

Nil'aj, Jud. MU I'es. 
9. Szab ' d- Sabed, p, u. Raciu, Jud. MIII·es. 

10. Székelykál-Onius I'i , p. II. Targu
MU l'es. Jud. NIUI'es. 

11. S zcntgcricc-GnJatcni, p. u. Pas3l'eni, 
Jud. ~lmes . 

12. Szcnth:11'omsl1g- TI'oita, Jud . MUl'es. 
13. ' "adnd-Vndu, p. u. Dmnioni, .Jud, 

~llll'es . 
V. Eékelykef'ess/oÍri egyhá.kör . 

1. Alsóboldogl'nlnt- Bodognin, p. u. I. G, 
Duca, JlId . OdOl'h cill. 

2 . BOl'dos-BOI'dosin. p . u. R'lI1geol'gill 
de Padlu'c Jlld. Odol'heiu. 

3. Bözöd- Bczid, p. II. SangcOI'gill de 
P"dUl'c Jlld. OdOl'!lCill. 

4. Bözödújl':l lu-Bezidoul-Nou, p. u. Sau
"eol'giu dc Pndlll'c Jud. Odol'heJll 
(.Lelkész i hiva!>ll K ÖI'isp:lltlkon ,-nn). 
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r •. ()sOh(" I""Jvll - ( JoIIIJl.nl, l l. II . CohlltORI.i, 
.h l( l. Odo l"h oi ll . 

n. (:~('kfJrl1 l v lL-Uo(, II OH l.i , p. II . T. (I. D ll lm, 
.l lId. ()(/O I" I,Oill . 

7. "]n'llk" . - I 11),11' '' 11 i, p. II . 1"l d,IIIIIIH, .Jud . 
Odorl,,"II I. 

8. "' inIJll l vll-- I"i l iIIA, p. II . I. U. UU("I, 
. h ll l. OdOl"h oill. 

,) I , . " ' 11"1.0>' 111111"1.0ll " A- lcll" l.lI,nll A, p. II . (I on.g·in, 
.)IId. OdOl"hlJ ill . 

JO. ICil"l.osv{L/·nljtl- ll'il"l.lIsII , .Ind. Odol"hoiu. 
II. C:"gy - (;ongill , ]I. u. I. U. I ) II "It, .Jnd . 

Odl1 r11 0ill. 
12. Kllch'u,s- Cn dll.(,i II , P' II. Oll llitJ.ORI,i, .Jnd . 

Orl l1 r1l oill. 
I ~. I(odo- Ohed , ]l. II. I. U. IJIHJlt, .Jlld. 

Orl ol"lI oiu . 
1'1. l( isso lyl11oS- Soil11osul -Mic, fl. II. 1. U. 

.lJ " "", .)IId. Odorll !;ill. 
J li. 1(0 l!{tI.f,ll va - COI!It1.0R I.i, .) IId. Odol'hoi II . 

( Lol kó~~ i h ivnin.1 8~óko l .fR7.0 1lI.m i II (tlyon 
VAll ). 

I n. /( ol"ond OO I"IInd , .1 ",1. Odor/ will . 
17. /(llri spn.l.n.k- C,.i soni, p. ll. Ati cl .Jud. 

Orl ol"hoi II. 
18. J( iikil ll (lB(t,.d.- 8on.rd p. II . Vann. I.Ol"i 

J d 'I' 'M" • II . HI'J1 fLVI rtl 'C . 

10. Mnj:!Yftl"zs(tkod- .lnood lll , p. II. d llendlll 
M IU'O, .IIIcI . OdOrl lOill. 

:JO. ModoKlw- MOd i80 1", p. n. 8 irn 0I1 (jRI.i. .) IIcI . 
Odol"lioill. 

21. Nagyso lymos-, 'o i mosIII ·M I~ I ·o ( L olkés?Í 
h ivatItI J(Okii ll (ls(u'don VII " ). 

• 

l.lu. 1'1)111 1' lpOIL I' . II . NlldIlSIII I-IIIAfJH(, .11Ifl 
I t t ' 
11I.1'1 1I t VI\ 11I !(ílt. 

\li\. 11,nvlL II,IIIl.iI II, p. II . Hllil j,(III1I ·/.4 ill ~ d n 
1'11(1111'1', .111 (1. O(lOl'llulli . 

\l,1. H ilnl~ III'II. l v l l- Hi lllf ll l('H I.i , .II,d. ()dol·. 
h" ill . 

\li;. 1-I~(. k ll l ykOi"H~ t.I,,·- I . Cl . 1)11 "11 .r"d . 
Odorl ," ill . 

2(i . H~(! k o l 'y H ~llIl l"nil,,'d 'y Mil 'allolll p. l l. 
( )n\)II I.IlHI i, IlId. Or!"r i1 0ill . 

II . H~ (, kl'l 'y H ~Oll llnlld 6H Ni" nlunl, p. II . 

HiI ,lollOHl.i .Ind . 'ld,"·I' fl i". 
2H. Hl,OIlI (tlll'uhrj", A Vl"l llnU~ I, I , p. Il. I. O. 

1) 1\(:( ' , .111(1. Ullll rl 1(l(lI. 
\l!). ' l 'It I" (:R,lfIlI Vlt-' I 'l lI '''IJ~ Li , p. II . Uoh'II.OAil , 

.1.1111 . Od0,.1\1l;'1 . 
"0 'I' 1' 1(' I 'J' I ' ( ' I I l' Jl. 4) 1' ( ll . Il VIL UI', PIli , p. II . A ')1t (j~ I, 

.)1101 . ()dol"lJ III. 
il l. Uj H'l.ó lw ly HIlt.;II ()II i. p. II. I. Il. /) il O», 

.Iud. ( lI (wlwlil. 

• 

Vi . S~lJlwlllltrlv(lr"cl1J i noy/ull /tOr. 
I . A\)i'IAl'lll vll - Alilwl JI . ll . M'lrl.in"A, Jlld. 

O(III,·hoill . 
2. (JYIJPOs- (J "iPOR, ll. u. Mltrl.ílllls, .llld. 

O,)nri1olll . 
ll. I l iJ l11 0 rr,!I1l Imi'tA- MIJI'OAI i, JI. II . OOlnnd, 

.) IId . O(!'irl ,Oill . 
II. Il ol1lnr6r1j(t ,,,,AJ"1l1 VII IO/1oijil, p. Il. HIlIl

P'll,tI, .I"d . Odol""l,i". 
li, l.I ol1101:ódkom 'Ilyfnl vl t-'()orrlllfiosti . fl · II . 

MIII"I,IIlIIH .111(1 . Odnl'holll. 
ll. T1 Qmvrr,(l81. l)j.,ofll · lOl1-M ,II ·iillll ~, .Ind. 

Odor" ill. 
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7. Homoródszentpál- Sanpaul J ud. Odor
heiu. 

8. Homoródszentpéler-P etl'eni, p. u. San
paul, J ud. OdO/·heiu. 

9. Homoródujfalu-Satu-Noup. u. Oeland, 
Jud. Odol'lleiu. 

10. Karáesonyfalva-Craciu nel,p.u.Oeland, 
Jud. Odorhei u. 

11. Kénos-Chinusu, p. u. Jlbrtinus, Jud. 
Odorheiu. 

12. L ókod- Loeodeni, p. u. Martinus Jud. 
Odorheiu. 

13. Oklánd - Oeland, Jud, Odorheiu. 
14, R eesenyéd-Rares, p. u. Sanpaul, Jud. 

Odorheiu. 
15. Székelyderzs-DUI'jiu, p. u. Archita, 

J ud. Odol'heiu. 
16. Székelymuzsna- Mujna p. u. AI'chita, 

Jud. Odorheiu. 
17. Székelyudvarhely-Odorheiu, Jud. 

Odol'heiu 
18. VUI'gyas-Varghis p. u. Talisoara, Jud. 

Odorheiu, 
19. Vál'osfalva- Oraseni p. u. Sanpaul Jud. 

OdO/'heiu. 
VII. Felsörehér egyházkör. 

1. Alsórákos-Racosul de Jos, Jud. Tar
nava-Mal'e. 

2. Barót-Baraolt, Jud. TI'eiseaune. 
3. Datk- Dopea, p. u, Racosul de Jos, 

J ud. Tamava-Mare. 
4. Felsől'ákos - Racosul de Sus, p. u. 

Bal'aolt, Jud. Odorheiu. 

• 

5. Fogal'us- Fag;was. 
6. Nagyszeben-Sibiu. 
7. Olthéviz-Hoghiz, Jud. Tal'l1ava-Mare, 
8. Segesvál'-Sighisoara, Jud. Tarnava

~'I are. 
9. 'I\l rmös-Ol'menis, p. u. Agostin. Jud, 

relscaune. 

• 
VIII. Háromszéki egyházkör. 

1. Arkos- AI'cus, Jud. T/'eiscaune. 
2, Bölön- Belini, p. u. Aita-Mare Jud. 

Tl'eiscaune. 
3. Brassó-BI'asov ' 
4. Kálnok-Caln ic, p. u. Valea CI'isului, 

Jud. TI'ei seaune. 
5. Kökös-Ohichis p. u. OZUl1, Jud. 'freis

caune. 
·6. Nagyaj ta-A i ta-~l fll'e, Jud. TI'eiscaune. 
7. Sepsikőröspatak-Valea CJ'isului, Jud, 

Treiscaune. 
8. Sepsiszen tgr Öl'gy- Sft.-Gheol'ghe, Jud. 

T l>e iscaune. 
9. Sopsiszontki ní ly-Sancmin p. u. Sft, 

G heor'ghe Jud. TI'eiscaune. 
10. Szenti vánlabod'ulva-Santionlunca, p.u. 

Ozun, Jud. TI'eiscaune. 
ll. lJzon- Ozun, Jud. Treiscaune (Lelkészi 

hivatal Szcntivánlabol'falván). 

, 
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A z erdélyi unitárius anyaszentegyhéz' 

A z, ~ I subar,,) évek slJl'án egyf'C fájdalroa
sllb lJí. vallk a S~Ó - BrdéhJ' A kil<rwk bOlesl:íje II 
Bzu~t lÜllwti;' t6Jó~(,n ringott, nom tudják köny
TlYf,zés nélku l ~ l cJtenl nevét, J/egyeinek, foJy6.i 
nak, pál'atlan tl8zta kék egének képe 0100086<1-
lr aH~tlar! .szinekkel égoiűdütt a .l elkükbe, Az 
Istenfélü, Jámbnl' székely núp meséinek mondái 
nak, bajjadálnnk ,szépsége miat 1,(lVa8sz~1 cl'dők
me~5k va~vil'ága a fö ldet, himes szönyegbe ta
karJa 8zlv~lnket, ~()J'd töl'ténetének vérOB csata
icI' I pedig pal'anesolú hangon kiáltják felén k 
a kl'(;tával huzott llfltárokon í.t - ne feled jétek 
1 ~ I'délyt I ' 
. '< ~~e Mt f ,ledhetik7" 1~ l'délyt Erdély Hzű·l ött,.. 
JOl I hlzony a morbIIS hun[lwrícus, II közün yösség 
Hok tiszta, él'zésll flk válj k LcmeWjévó! iskolás 
gY()I'I~e~crnknck Igen sok tagja nem tudja meg
mond.un l már, melYik szókely faluban születtek 
t;~úJ ' I. 

gzckbcrJ a sO l'okhan azokhoz szólok el ső 
ijol'ban, akik elfeledték 1 ~ l'dé'l yt, másod sO l'bao 
azokhoz, ak ik nem ia tlldjí.k mi IDl'uéJy és milyen 
8zel'o1'e VUII abban a magyal' unitál'ius anya
aljcntcgyházn~k '! 

Kétszer is 1I1í.b úzom, bogy én nem i,Amol'ok 
OI'~(;IY I vagy ~ag,'(al'f)I'Hz(~l{ i unitárius egyhí.zat. 
csak ,~auy~r umttwtus eUyházat, Ua II eim bell mégiB 
erdé'ty. u; .. tártu8 anyaszentegyházat oml itek, ezt 
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esak abban az él'tulemben hHsznl,l"m mint 
ahogy béke itlő!J'm az ul'délyi um bel', :nindig 
:~I agy~I'oJ'Hzí.got mondott, am ikul' a kil'í.lyhí.g6n 
Jrlncúl oJ'szí.gl'ésuo Wmdult. 

JJ angsulyozni kivánom ezzt:l azt il valósfl... 
~?t, h og,)' a magyal' ynitfLl'ius anyaszcntegybáz 
töl'vényclben, I" telvclbcn, tcHll;b"n- lelkében ma 
is ügy és osztbatatlan, A Dávid Fcrenc széke 
ma is "gy fogja egybe allyuHzonwgyházunk 
!!I'délyi és magYlII'ol'szági I'ésr.ét, mint a sr.ent 
J stv{~n kumrrája a Wlténelm i Magyal'ol'Bzágot. 
Az a vooal, amit uiihWJ. l'eBzkető kézzel buzutt 
fl művelt Nyugat kalmárlcJkii tfLl'sasá~a - ta
lún azél't olyan cikk-cakkos az I - Hazánk B 
veJu együtt egybázunk testén, mit se változtat
hat aoyaszl>ntegybáZllnk lelki és testi egyBégén, 
I ~s ba mégis van nyitott, vagy rejtett scb cgy
Il ázunk testén, azt bebegcszteni és 110m tfLgitani 
kel l. A tÖl'zSl'ül lcszak itott magyal'ul'Bzí.gi (,gnak 
ke r'csnie kelJ az C I'IJély i gyökól'zctet, meri ha
nem mentbetctlenü l c18zí.I'i.LU, cl BO l'vad! 

gz a meggyőződéBem aD évi magyal'or
szági élettapasztalataimb6J táplálkozik, Minden
féle erőszakol t clrnól ettc1 szemben állitom, bogy 
a csor,ka hazában csak addig mal'adhatunk ma
gyal' unitfL,'iu8ok, amig szervezeti Ó,S lelki kap: 
csolatain k épségét triflOytal l,nul tudjuk megóvD I 
az ()1'(161yl anyal'ésBze l. Ha a föl.dön nom lct~ctno 
_ _ a füldalatt kelJ. utat !öl'nünk az OSI gyökól'
zuthcz I Mert unití.11oBok lehetünk Amerikában, 
Anglií.ban vagy rrráBut,t is, Magyal' "nitáriu so~ 
azonban eBak II patinlk~an mgyogó történelmI 
kel'etben t • 
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Ncm iö l'1,énclmctakul'ok il'ni 9z crdélyi un i
hídu , nnyaszcntegyháZJ'ó l. Csak nzolnaaz cl'öfo l'
rásokra ki vánok I'ámutatni, amelyek eddig fenn
ta rlották és azokra a sebekr'c amiket a változott 
kÖ I'ülmóoyek ej tettek egyházunk testén-lelkén, 
S aztá n kérni akal'om minden jó mngyaL'országi 
unitá l' ius lestvél'emet - scgitsen gyógy itani a 
vérző sc beke t ős az ősi unitárius öntuda t ébl'en
tar'tásá va l menjen segitségére kál váriát jál'ó 
erdélyi b itl'okonainknak. 

* 
E I'dély nemcsak geológiai alaklllata fo ly tá lJ , 

de népének lel kisége, go ndolkozása, egy ház i életc 
t~k intetében is különál ló és k ü l önél ő zárt egy
seg. Más ágbo lt, más v ilágszemlélet, m int a 
magyar', Akik nemcsak a gyo l'svonatr-ól ismel'ik 
a magyal' népet, tudják m ilyen nagy a különb
ség az e l 'dőlyi és a magyarországi embel' között. 
~gyanaz a zsolt~l' másként zendül a magyar 
es másként a szekely ember ajkán. Mások az 
emlékei, máso k a szokásai. A székely em belt 
az .e1'ÖS I'omál: .. ofomás a tem[llom köré csopor
t?SltJ~l . Az aIIoldi n;agyar a bábol'U-, a K(II'oIYI
fe le le lfol'c1u lás Idejen s a boi evista hónapok
ban szétl'ebbent templomától. Nem ép pen köny
nyü helyzetünkben csak egy megoldás van szá
IDlll1ha ... Olyanná kell fOl'múlni magyarországi 
szuletés ll b lvernket egyházi tél'en mint a mi
lyen a székely unitál'ill ' Ha ezt 'me ... nem tud
j uk tenni, h iveink lebetnek igen jÓ kel'eszté
nyek, de el'délyi értelemben unitál'iusok igen 
k evesen. 

Senkinek sem kell bÖvebben magyarázn i, 
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'mi a kü lönbség a térké[ll'öI való földrajz tanitás 
és az ut"zás I'endjén szerzett ben yomások kö
zött. illgy IJnitál'i us v idék bcutaziísa töbhet ad 
az if janak, mint 8 évi, könyvből mel'itett isme
I'Ct. Ezért lenne fontos, hOIlY magyarországi 
fiatalsá,C!unk testi szemeivel is lássa egyházuok 
szent helyeit. ,Jó fi évvel ez~l lítt tör1:ént is ki
sérl et ebben az ir'ányban a Konfirmáltak Szövet
.Jlégének megalakitásával. Akisérlet jegyzököoyvi 
adattá merevedett. Halott vngy csak tetszhalott, 
nem lebet tudni. Pedig milyen él'ték volna ke
zünkben, ha az Tfjusági Konfcrcnciákra menő 
fiuk 1-2 t.agból álló képviseletével ?'-4 fiut
leányt. heküldhetnénk nyaranta Erdélybe ősi , 
gyü lekezeteink látásál'a! Mel't I.átn ivaló van oda
,benn sok. Mindenik gyülekozetiink kisebb-na
gyobb méltékhen egy-egy l'orockó, ha nem is 
I'agyog I'Ujta Jókai költészetének aranyhimpora: 
Az a 116 unitál'ius gyülekezet, moly er'délYI 
egyházunk testét alkot jn, á lló csillagként tünd~
köl illrdély lelki életének égboltján, Ezek közul 
csak két gyü lekezet van a Királyhágó~ innen, 
de mé" I'omán imper'ium alatt. A többi Három
széken'" UdvUl'helyszéken, \hl'Osszéken, Ara
nyosszékcn, a Kis küküllö mentén és Kolozsvár 
környékén ól'zi Dávid F . igazát. Déva, ahol 

,Dávid F. pOI'ui pibennek, egymagában áll 
Hunyadbun a I'omán tenger közepén, 

Tornyok a ködben. 

Az erdély i un itárius anyaszentegybáz szent 
begye a Hal'gita hegység, Eruwk lábuLDál ,lak
nak hí veink legtöbben egy tombben. A szent 
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hegy sziv,e m ell ett fe ksz ik Udvarhely vá l'fiwgye,. 
a legIl1ll1a rlu s'l~ b és a legmagy3l'abb E I'délyben. 
A I'omán kOl'manyzat keze el'l'e nehezedik a 
kgnag,robb s1lllyal. Ht épül mos(ansfÍ n' a le"'
több gÖ I', kat. és gÖ I', keleti I'omán te~p10m és 
torony kettős nmnyozott kCl'esz tjével. Itt tom bol 
a rO~lún támadó hatalom és a védekező szé
kelység" között a legádázabb, éJetl'e-haláll'a szóló, 
h:ll'e, H og)' ny njtoga1já k nyakukat a ml kedves 
l(l,s to myalOk, hogy el ne mosódjanak az á llami 
púnzrn ~m.e l t ma~'as ronuín tOl'l1yokból ,'ájuk. 
nehezellő JOJtogato ködben ! 

, Ebbe? a" nyomasztó légköl'ben egyik a , 
D1.áslka után tunedeznek el a tOl'nyo k ál'lJyéká· 
boi a felekezeti ls kolák, Ma már cs "k néhány ' 
t:ll'1Ja a fl'on tot. Az egyre szegényedő nép nem 
bH'J a a magyal' felekezeti és román áll ami isko
lá k fennta rtási költségeit. ~övendék ei n k is fogy_o 
nak a magyal' lskolákbol, 1 mer'! a keO'yetl en 
lskola- törvény az á llami lis kolákba e l'ős~akolj a 
a gyermekeket, 

A pusztuló falusi iskolák mellett még áll
mIk a ,.kolozsvári és székely kel'esztú l',l unitárius , 
fögi.moáziumok, Az elöbbi egyházunk legnyu
gatibb szélén, a másik az egyházfti nntartó szé
kelyJ'öld sz ivében, A keresztúr i főgimnáz inm , 
ma mái' egyellen magyal' középiskolája a leg
magyaJ'abb el'délyi vármegyének, Egyik bás
tyája a román- szász nép h atá l'szélen annak a . 
magyal' kultur-vám égyszögnek, amelyben me
nedéket talál a magyal' fe l sőbb nevelés, Ma, 
m ég I Holnap talán megko ndul a h aJálharang: 
Erdély kgideálisabb elheJyezkedésü főgimnázi~ 

~6 

, 

I 

I 
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'um ának felsö tagozata fölött, Évi pllr eze r pen
g~vel ,n~eg l ehe~n.e meote~L ~n oy l val , ameonyi 
eoy <dl'L§halmozo nagy UI' eV I sZ Ivarszámlá ja 
nálunk; Osszeomlása gyógy ithataLlan sebe lesz 
az erdelYI uOl tál'lUS egyh úzna k, Tárt kapuja a 
mag'yaI'ságra (öI'Ö I'omán támadó h adjámtnak , 
, Ennek a fáJd,a lmas SO I'SÚ iskolának elIen

l<lbasa - saJ nos, Igy kel I nevezni ! - a kolozs
vál'i fögimnázium, Háromsdlz éves tündö k l ő 
hagyományokkaj, fe nntal'tó alapitványaitó l me"
fosztottan, 3- 4 más lk fög imnáziLml ürős ve~
senyében, 

Az utóbbi években kesCl'ü testvérhal'c dúlt 
a I'ögimoáz ium kö rül. A. hal'cb,Ml a kolozsvári 
mal'adt felü l. Ro kat szenvedett egyházun k alig 
ért még il yen kü zdelmet. I];nnek a küzdelemnek 
speciálisan IUl itárius voltát mutatja az a tény, 
h ogy kiváló olyan nni tárius férfiak mentek 
tetemes személyi á ldozatokkal a téu'sadalmi úton 
fennta rtott székely keresztúri l'ögimnáz iul11 fe l ső 
tagoz ~ttának támogHtásárft, akik az egyh{lz tör
vényhozó testületében kénytelenek vo ltak a 
kolozsv:1ri mellett - és a keresztúri ell en 

, 

szavazm. 
Mind ké t főgimnáz i uIll elévü lhetetleo érde

m eket szerzett "" magyal' IntI túra szolgál(Ltában. 
Mindkett.6J1 ek áll andóan feje fölött fii gg a Da
mold es kanIja, mindkettő kéri-vlll'ja magyal'ol'

~ szág i testvéreinek I'ájuk gondoló szel'etetét és 
· s eg i tő kezét. 

Tüzek az éjszakában. 

Gyel'mek kol'i kedves emlékeim elevenednek 
Jfö l lelkemben, amikol' fl kedves székely falvak 
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kedvest~mP!,omail'~ gondolok. Ab,iny templom,. 
an n,y} omk tuzze l ~a:ő oltál', ahány tOl'Ony, a nnyi 
fclkHlltóJcl: még, elunk ! :\11Otha a há mms7.éki 
síkot kÖI'ül ölelii l\ úl'pátok b egylá nca in égő pász
tOl't uzeket Htn",n s hallanám a pásztot'kü lt mesz, 
szehangzó zengését a sötét éjsz8 kában. Mennyi' 
d l:úi<'a emlék, met2ny i szent b agyomány rej tőz
kodlk uh eQ'yszeru ralak között! Horry lobban 
föl ~Z egyszerü 37.ékely unitá l'ius fö ldm űves 
szcmeben az apá któ l öl'ökölt szent tű z amiko l' a 
gyü lekezet ajkán fölzcndül a zsoltá;' 1 A hét 
napjaiban elszcn vedett sok mélta t lan bántalom 
sötétje, ':1in~ változik szemé ben szivá r'ványs'l, in üt 
I'eménysegge az Jmádság e l ső s7.ava im ! Ezt a 
tüzet soba ki oem altat hat ja sem miféle h atalom . 
Ez a S7.ent tű z épiti az új t emplomokat, s7.épiti 
a t'óglcket, emelt a tO t'nyo kat S val'iÍzsolja e l ő a 
földböl a kultut·házakat. Ez az utóbbi új foo'alom 
m egtestesül ése a székely földön. A~ ü~'k o l ák 
tel'meiböl kiszol'itott nép ezekben a házakban 
éli újszabású életét. A.lig van má r fal Ll , lIhol ne 
voln a ilyen, épület. On képzö köre, műve l ődési 
tanyája a la lu népénel;. Ezekbe szerelik föl 
rádi óju~at s ha llgatj á k szivdobogva a Magyar'
ol'szág l'Ol szálló Hy mnusz ünnepélyes akk ol'djait 
- tItokban. 

- A mi kötelességünk mai n apság -
mondta nekem tavaly nyáron egy öt'eg székely 
atyámfia - dolgozz, fizess, hallgass! H át dolgo
zun k !'ogyásig, fizetü nk kese rvesen é~ ha ll gatunk 
fogCSi korgatva. Ha már hozzán!, csatolták ezek 
az egész nagy Homá rtiát - vill an meg szemé
hen a kipusztithatatlao humor - legalább lás
sák, hogy az ezet'mestel' székely ehhez is ért,. 
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el e tem,pl omainkat, Im iturházain kat nem hagyj uk 
, I~z ,a két mondat k öteteknél többet be'széi 

~z elpuszf. tthatalJ an ÖSt székely C I'Ö I 'ŐI. f3 cg _ 
u lla l lt 'á nYJelzóJe annak az útnak amelye~'Ya 
m,agám ma radt széke ly nép ha l adh ~~t Most ma
ga t'il ~a t'Udt., szegény. Hégi vezetö i eltüntek 
elkol1.oztek az ö t'ök hazába és más ot'szágo kba: 
Csak t e,mplomuk és . Iel kipásztorltk mat'ndt meg. 
le de ték ká ntol',-tan ttó gál'ela máI' csak em léke 
? t1m a~ának: A. legtöbb iskolájától megfosztva 
eidegei a .Jo VIl ág mOI'zsá in . C'tánpótlásuk ma jd
,:,em a lehetetlenséggc l hatá,·os. JVli nden gónd 
es leh,et· a magyal' v tl !tgban anny it gáncso lt 
18lk tpasz(0l'ok .vál.laira nehezedik . JDI'délyben, 
a hol ft z 61et mtndlg kemény barc volt, fl t!'U
g tkus sOI'sok közö tt a le"ri katóhb so nI az uni
tá ,·ius lelk ipásztol'o kna k "va il . Ök az el'délyi 
magya t' SOI'S gály{thoz lúncolt rabja i. ffcly ii ket 
cl nem hag.vbatják, más országba nem távoz
~ fLtn ak . J\ j kukon véresen komoly rt da l : I tt 
elned, halnod keU! Kél-h'Il 'om ember ki vételével 
ncm is mozdu lt el az öl·{tl lomáti l'ó l közü lü k senk i. 
Mng ukru hag.l'ottan áJl j:ík az ostro mOl, amel'y 
gyül ekezetüket, csal:'tdj tt knt és Jelküket SZO l'on
gatj a. Az élct kcsc t · ű pl'óbá i közt halkszav lr, 
pt ·ófélal c l kű fél'fiak k" edződte k. Hősi cs .. égü kön 
á ll vagy bJt kik az egyház. I~ zt maguk is tudj{,k. 
Li'clelösségü k tudatában ezél't h angoztatj ák egyre 
eriitc lj esebben, hogy az egyház a gyü lekezete
ken á ll. 

LH ssanként Lt tn t VC I' m lJO kiij uk nyomán a 
vall :l skiizüns6g lelkében az ft meggyőződés, hogy 
a változott kÖl'ülmónyek között vissza kell tél'
n ic az egyház na k öscink Ilyomdokaira s az e rőt 
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ott k JI keres ni o, ahol van - a n épben, E zt az 
igaz :l"ot fektetto 10 a hazai I'c f, cg,yhtlz új tÖI'
v~nyóbcn s ezt i ktatta a napokban tÖI'vényköny
,Tóbe .a lllngya l' ovangélikus eg.rhr.z zsinata. az 
al :l bbl s",wa kban: a ma!l'ya rOl'szág i ovanqélikus 
cO',yh:hban a hatalom forrása as egyh 'SkÖBSég s 
igy aB egyhá;:ak fö,'vényhoEásában is, kormányBatá
ba .. is, as össses jogostdt egyhástagok aka.'ata ér
f)é .. y~sii l , 

A I'omán nralom alatt nagy jelcntö ége t 
kapta k az ősi egyházköl'ök és espCl'ességek, 

zCl'cpük m a olyanszel'ií, mint a magyal' világ
ban :1 v:\.rmegyéké és a" aLispánoké, Ma még 
épen álló bfls1.yák, amikct lerombolni ncm tudott 
" hatalom, El'ös fényLí ő rtü zek, a mik ct népünk 
közvetIon közeli'öl tápl'l!. E rd ély ben 111tl l' volt 
idő, amikot' az ukkol'i hataJom nelU engedte 
betölteni a püspöb széket. Az eg.l'h :1z é lete 
azért nem szakadt meg, mert a vidék központi 
köz\' etlen irányitás nélkiü is 61'izte az ősi oltá
rokon a zent tüzot:. El'délyi egyházunkbfln 
senki nem is tudj a elképzeln i az unitál'ius é letet 
egyh:1zköl'ök és esperessége k nélkiü, 

El'délyben 8 ilyen kÖl'ben éli Istentől ren
del t életét a vúltozott körülmények között ogy
házunk, Sokkal ol'ötoljosebb lel ki megnyil ván u
hIsokban, mint a béke i dő ben, A maga embol'
ségél'e utaltan a már em.litett kulturh'\za kon 
k ivül mélyen orCSl,ti gyöké l'szála it a n ép sz i
vébe "yiUekezotei, nőszövo t;ségei, ifjusági egyo
sület.ei, dalál'dái , könYI' tál'<l i, ifjusági konfe l'en
ciái révén, Sok h elyen még kezdeti állapotban 
vanna k ezek az alakul atok, de a nagy I'ész 01 ,1 1' 
benne áll az új kerékvág:ísban ; osöndes, ki tartó, 
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~éltudntos mllnkában, a mely unitál'ius voltában 
ep])en , annyll'a magyal', mint magyal' voltában 
um tá I'l U , 

" ~{ ül önösen az ifjusági kon ferenciák mun-
k~Ja el'dcmel figyelmet. Néhány évi iránykere
ses után olyan komoly munkát vécrez amire az 
idősebb nemzedék csak örömmel és :necrnyu"
vássaJ tekinthet, o o 

Sok á ldás fakadna abból, ha az erdélyi 
magyal' unitá l'ius gyülekezetek és tál'sadalmi 
,alakulatok él'ezbetnék a magyal'ol'szági testvérek 
érde klődésének melcgét. Senkise elég szegény 
k öztün k abban a tekintetben, hogy egy-egy 
énekeskönyvet, kátét, verseskönyvet be ne 
t udna küldeni falujába az erdélyi könyvkel'es
kedések út.ján, A gyiüekezetek is várják a 
kelyhet, tfínyért, tel'itő ket, ú l'asztaJokat azoktól 
a m esszil'e költözött fi aiktól, leányaiktól, akik a 
közös fészek b61 keltek egJ-kol' szárnyra, Tudok 
esetet, muikol' egy új úl'asztal a templom meg
újiUisnra sal'kalta fl gyülekezetet. 

Azok közé tal'tozom, ak ik I'endü let,len hit
tel bíznak a székely nép és az erdélyi ullit;b'ius 
egy ház élotl'evalós'1g:íban és öl'ök életl'c hlva
t otlsá crában, Tudom, közü lü k is sokan le\'á lnak 
az 6si tÖl'zsl'ől s egyházunki'a is még nehéz 
é \' ek vámak, De a. székel)' faj t nem fé ltem, 
POI'lik mint a. sz ikla, de szikla mm'ad! Egy
b áZllnl, is megtaJálj a 1,ISSilU it kil'ezetö útat a 
balkán i ködb61. Saj nos, az új !1elyzetben a t~n
díjat meg ke ll fi zetnie HZ el'dely' magyal' , nep~ 
nek is, az erdélyi Ullltál'lUS anyaszentegyhllzunk 
is, Az öl'ök kéva ló Istennek mindnkett5vel, celja 
vao, Azért teremtette az egyiket is, a maslkat 
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is. Ald6 keze nyomán új tüzek éled nek s ar, 
örök élet vizei fakadnak. 

Az e,.délyi unitárius anyaszentegyh áz ha
talmas er'kölcsi és szell emi tő k ét is képvisel az 
crdös, völgyes szép hazában. A két főgi mnázi um 
könyvtánl.i ban föl becsülhetetlen kincsek rej tőz
nek földolgozatlanul . h odalmi té.ren k iáJJj a a 
verscnyt a tcstvél·egyházakkal . Ot folyóiJ'ata 
értékes mun ká k kin csesbányája. Népünk egyl'e 
növekvö anyagi szükségében is mindennapi 
kenye l'ének tekinti a betűt. A háziip>tr t el'én 
művészi érzékkel dolgozik. H ibái, fogyatkozásai 
mell ett ragyogó e,.énye k ékesitik szivét-lelkét. 

:Ma jófol'mán csa k befelé él. A k özéletb6l 
k iszoritva, védekezésre utal va vivja neh éz h ar'cá t 
és csendesen készül a jövő küzdelmei,.e. A ben
sejében rejtőz ködő dl'ága k incseket az egyh áz 
őrzi , védelmez i s menti á t a jobb idők számá m. 

Egyik budapesti U1'il eányunk most tauu l
m ányo zza unitáriu s népünk egyházi klenódiumait. 
Nem tud betelni. azo knak szépségével és gaz
dagságával. P edlg ezek csak kis részei a székely 
nép lel ki gazdagságának . Háth a otthonukban 
halUmtn á zengzetes, tiszta beszédjüket , meséi ket, 
mondáümt s látná k ézügyességüket s tapasz
ta lná kimerithetetlen áldozatra való k észségüket 
minden iránt, ami magyar és unitárius szent ügy! 

A Petőfi megénekelte drága székely vér 
m ég m a is d"ága gyöngyöt ér. Aki jót a kar 
itteni unit áriusain knak igyekezzék átömleszteni 
ezt a vért ide s táplálja azt, h ogy fennmarad
hasson é3 életet adjon. 

B arabás I stván . 

• 

Unitáriusok Angliában 

AmikO!' Angli ában egy alkalom mal elő
adást tartottam a magyal'ol'szág i lI ni lárin so lo'ól 
S közben rész letesen ismertettem Ma O'ya l'ol'sz:i" 
föJdl'ajzi és po li t ikai helyzetót, az el ö~d {l s végé~ 
a gyül ekezet egyik fi atal tagja azt a mea lep6en 
vámtlan kérdést in tézte hozzám, ho"y u 7"Uo-YU-

k · I " " ro ' nemet nye ven beszéloek-e ? 
E gy másik fi ata lembe l 'től pedig megkér

dezték a vizsgán, hogy mi t tud i\1ngya J'ol'szág
ról, mire ez a legnagyobb lelkinyugalommal 
k ezdi : "Magyarorsz:íg l'övárosa Bllkal'est és Kis
ázsiában fekszi k" . 

E gy hUI'madik eset a követk ező képpen 
játszódott le. Tá l'saságban vagyo I" TÖ I·tőnel mi 
hííség' kedvéél·t jegyezzük meg, h ogy a társaság 
műve l tség és á lta lúJ1 0s ismer'et szempontjábó l 
nem áll ott valami magas Szi11vonalon, Az egyik 
északangljai bányaváJ'oska cgySZC J' íí munkás
emberei közöt.t vo ltam. A tn l'saság egyik nő
tagja csakhamar al'ról él'lcsül, bogy ogy magyal' 
ember is kerül i iele val ahonnan. A keveset moz
got.t és tapasztalt emberek mohó kiváncsis:\gá
val közeledik felém, mi közben ezek ot a JlIzcJgö 
szavakat mondja: "SzentJsten ! hi szen ön éppen 
úgy néz ki, Illint mi . . . én ~1 z t h ittem, hogy ~ 
rnagyal'ok valami szines bŐl'ű e k , VAgy \ralarul 
különös al a kzat ú ázsiai faj ták és lám . . . " 

Imo néhány eset a sok közü l, melyek ó"de-
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kesen mutatják, hogyan vélekednek rólunk, 
magyarokról az angol nép fiai, akinek nem 
adatott me!!. holl'Y ismereteit kellőképpen kiszé
leitse s hazája határain túl is lásson. 

Ezekután lássuk most már. hogy mi ma
!!Jarok mit tudun k az angolokl'ól. Azt rninden

előre bocsátom, hogy a földrajzban inkább 
o,tthon vagyunk. L egalább is nem küldjük őket 
Az iáIJa. Tudjuk továbbá azt is, bogy Angliá
ban köd van . Hallottunk valamit a golf-á ramlatról 
is. :\1ég azt is tudjuk, hogy unitáriusok is élnek 
itt szép számmal. Sőt láttunk is közülük .nem 
egyet, hallottuk él'dekcs zengzésü nyelvüket, 
mikor üdvözöltek bennünket egyik: vagy a má
sik templomban. De már arról, hogy miko r, 
hogyan keletkezett az angol unitárius mozga
lom, ki volt az alapítója, boi terjedtek el s 
milyen a mai helyzetük kevesebbet tudunk. 
"\ kkor, amikor ők világokat elválasztó óceáno
kat utaznak át, hosszú mél'földeket tesznek meg, 
hogy Ameri kából ellátogassanak ide, sőt könyv
tárunkban is búvárkodnak, hogy történelmün
ket is megismertessék honfitársa ik kal, akkor 
ök is megérdemelnek tölünk annyi figyelmet, 
h07Y valamivel többet tudjunk róluk, mint 
pusztán csak azt, hogy ök is unitáriusok. 

Az angol unitál'ius mozgalom jóval későbbi 
eredetű, mint az erdélyi testvérhajtása, mely 
csak nem két és fél évszázaddal előzte meg azt. 
A tordai országgyülés, amint tudjuk máI', 1568-
ban kimondja a vallásszabadságot, mely szerint 
"kiki azt a vallást követheti, amelyet inkább 
akaI'· _ Ezzel szemben az angol unitár'izmus 
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csak l IB-ban ismertetett el a törvényesen bevett 
vallások, Illetve felekezetek ~orában, bár ezt me"
Jlőbő'E nke~l'lklsebb. tekmtelyek, mint Xe"to~ 

o n oc',_' I tonmarhatározottanunitáriusnéze~ 
teket vallottak J ezus személyét illetően . Szór
ván:fosan löb.bször. előferdult ugyan, hogy a 
bIbilát kutato teologusok kétsé"be vonták a 
szenthárom~ág bibliai megalapozr\sát, de az első 
kom~ly klserlet unrtárius irányban B idle János 
(161D-:-1662-1g) részéről történt. Bidle kiváló 
oxfor~ nevelő, majd Glonchesterben tanár, aki a 
bl bir at. tanulmány.ozt,a, szabadelvű magyarázatai 
mratt elete Javal'eszet börtönben töltötte köz
ben az.onban valahá~J:szor kiszabadult' nagy 
h aIJ gatoság előtt predlkált Londonban. BidJe 
után állandó vitatkozások folytak a biblia ma
gyarázatát illetően mind az anglikán, mind a 
dIssenter (különvált) egyhá" kebelében. Ezek 
ellen hozta az angol parlament 1698--ban a 
Blasphemy Act nevű törvényt, mely szerint, 
ak l a szentháJ'Omságot és J ézus istensé"ét két
ségbevonja, bÖl'tönbüntetéssel sujtatik." Ezt a 
törvényt csak 1813-ban von ták vissza s az 
angol unitárizmus igazi kifejlődése is csak ez
után vált lehetségessé. Az elsö uni tárius gyü
lekezet 1774. április 17 -én alakult Londonban 
az Essex utcában és megalapitása Lindsey 
Theofil (1723- 1808) nevéhez füződik. Lindsey 
anglikán lelkész volt s mint ilyennek alá kel
lett imia az anglikán llltvallást. Ez sok lelki 
gyötl'őd ésé be került, mert Jézuson és a szent
lelken át tudott csak Istenhez imádkozni, aláirt 
fogadalma szerint. Sokáig tusakodott magában, 
mig ötvenéves korában végre elszánta magát. 
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Otthagyta biztos á ll ását s t~li , hidegben . D~k i 
vú!!"ott az útn ak, hogy megpl'obal.l oD egy szab,td
elvii gyülekezetet összeh ow i. Pén~e nem ,volt, 
mel'Í jövedelmét mindlg a szegenyek kozott 
osztotta szét, igy sokszor gfalog k~lletttltazma, 
L ondonban azt:1n l)arátamak ,es, kulonosen 
dl', Priestley JÓzsefnek ~. sel5. ,tsegevel Sikemi 
összehozni egy szabadelvu gyul eke~etet, melyet 
nem annyira a hitbem megegyezos, hanem a 
hit igazságok elfogula tlan kutatásának a szer~
tote tartott össze, Lmdsey nem volt nagy szo
nok, sem kiváló teológus, Ami az emberek:t 
vonzotta hozzá, az meleg embel'szeretete ,es 
nagy öszintesége volt, amellyel a, vallásos ker
dés eket kezelte. Mindenben ellen tete volt Pl'Iest
ley, k inek az angol unitárizmus még többet 
köszönhet. 

Priestley (1735- 1804,) m~r diák kOl'ában 
egy fóltncatny.i nyelvet beszeJt, ,vlszont nem 
v,o lt haj landó aláirni az egyetemI eskut, I~; , 't ,abban 
Adám bűnbeesésé l'ől és az eredendő bunrol volt 
szó, y éO'I'e talált egy 'olyan egyetemet, ahol 
semmit osem kellett a láírnia s itt végezte a teo
lóg iát, majd pál' év ig lel készkedett egy eklézsiá
ban, Közben Franklin BenJámm biztatására kony
vet üt az elektromosságról, majd kéflliai téren 
munkálkodott. V églil elfogadta L eeds Eszakan~
lia legnagyobb dissen~er ,gyülekezetének meghí
vását és ismét prédikalm kezdett. Itt Irt kony
vecskéjét, Jézus ember voltáról, harmincegyeze~ 
példányban sokszo rositották, PriestJey következő 
évei lázas munkálkodásban telnek el, könyveket 
il' hitvitáúk, prédikál s terjeszti minden módon 
a;' un itárizmust, Az ő unitárizmusa tökéletes 
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raeionál izr~us volt. , ~ józan ész számitott egye
dLl l, a hlitetelek lmalatánál. Ellenfelei _ mikor 
a J I:anCl a, forl'ad!llom dicséretével még jobban 
JnhIv~a ll'yüJ oletuket - végül is felbé reltek egy 
csomo kllI Vál'OSI suh~ncot és lel'omboltatták velük 
lakását. Pl'Icstley aIig tudta megmenteni puszta 
eletét. Az alattomos üldözés ellene alattomos 
e~z közökkel ,tovább folyt, úgy, hogy Priestley 
vegul IS ktvandol'olt Amerikába, ahol nagy tisz
telet~el fogadták és élete utolsó tiz évét nyugod
tan es boldogan tö ltötte el. Munkái, a természet
tudománYI munkákat kivéve, huszonöt vaskos 
kötetet tesznek ki , A világ most is na"y tiszte
letben tartja nevét, mint kémikusét, it azonban 
sokkal fo ntosabbnak tal'totta a vallás terén vég
zett tisztító munkáját. 

Priestley n tán az angol unitárizmlls egyre 
, e rősödött, különösen amikor 1813-ban vissza
vonták a Blasphem.l' Act-et. 1825-ben megala
kul a Brit és Külfö ldi Ul1itári u~ Társulat, mely 

,azután má,. intézményesen terj esztette a szabad
elvíí kel'esztéo.l'ség evangéliumát. A kül ső befo
lyáso któl szabadul va, most már elérkezett az 
ideje a belső reformnak , Mind mostanáig az 
angol lI ni tál'Íusok minden el'ejüket a hittételek 
kikristályositásál'a ós az ol'thodoxia elleni küz

,deleml'e forditották, kÖlretkezésképpen a val Iá- ' 
sos érzések míívelése elhanyagolódott. Vallásuk 
inkább a fej, min t a sziv terméke volt, templo
maik nagyrésze hiclegségével és szellemetlen
,ségével tünt ki, '" Ezt az annyira szükséges 

• Wilbur: OUT Unita rian HeTitaga 383. old. 
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hel, ő III g-",jlllás t :' [a l'l ineau J akn b bajtotta 
végre (180"-.1 900), 

MaI'tinea" N ol'lvich-ban született. ElőszÖ I' 
Tn ·'..nöknok keszül t. Megvríltoztatta azonban 
sz,índéktl t cs papi vizsgát tett. L elkész vol t 
Dublin ban, Livel'poolban, majd a Manchester 
Ne\\' CoJlege nevű papneve l ő intézetben tan ál' 
leH s keze alól kel'ült ki az angol unitál'iusság 
lel készeinek tulnyomóan nagy többsége. Több 
kivúló vaJlásfil ozófiai munkát itt , több kötet 
beszédet adott ki s felekezetet messze túlszár
Jl,faló hirnévre tett sze l't. Meghalt 1900-ban, 
95 éves kOI'ában London ban, 

Miben rejlett Ma.tineall kOl'szakalkotó 
fontosságának titka az unitál'izmus szellem tör
tónetében " WilbIlI' azt mondja : "Befolyása alatt 
az angol lUlitál'iusok felhagytak az Irás tex
tllsaim való szolgai támaszkodáslIkkal és ezen
t ul az volt a céljuk, hogy h itük mindenko I' 
észsze l'(í legyen; a csodákat többé nem tekin
tették döntö fo ntosságuaknak ... és Jézust most 
mti I' teljesen embernek áJlitották. ** 

Dr, Martineau teológiájának alapvető elve 
az ő theizmusa. Sokan azt mondanák, hogy 
:!zél·t theistá k, mert kel'esztények: J ézus tekin
télyének az alapjáu hisznek Istenben. D". Marti
Jl eau vi S7.0 11 t azért keresztcny, mert theista ,. 
Hisy. Kri sztusban, me It Ő is hallja azt az isteni 
hangot, amelyet Jézus hallott volt. "** Itt van 
az a lelkünk mélyén meghallott isteni hang 

•• U. 0 , 384. old. 
••• Jackson: James Martinean, a Study und Bio

graphy t 82. old. 
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melyet él'telmileg ha kifejezünk, kapjuk a hit
elveket. E kettőnek a viszonyát, hogy vajjon 
hely~sen van-e kIfejezve az a hang, álla:;ldó 
el l enőrzés ~latt tartja a ráció, az ész. Mi lehetne 
más az unltánzmus f;ladata, mint ügyelni arra, 
hogy lelkunk Isten-erzete helyesen fejeződjék 
kl, az~z" hogy hitelveink tényleges élmények 
kIfejezeSel legyenek. 
. . N éz~ük most már az egyes egyházközségek 
eletet. 111~thogy mlDd,en vallásos megnyilat
kozás kulsőleg az Istentiszteletekben jut kife
.) eződésre, nézzük végig egy istentiszteletnek a 
lefolyását, vagy gondolatban vegyünk részt egy 
angol unitárius istentiszteletben. - Ha hen:"e
gyünk egy ,an~ol unitárius templomba, már a 
templom kulseJe azt a henyomást kelti bennünk 
mintha egy katolikus templomba tévedtünk 
volna, azzal a különbséggel, hogy innen hiány
~lk az oltár. Az a misztikus félhomály, a csúcs
l ves ablakok fl'eskógyüjteményének szinpompája, 
a pap különös, a mienktöl elü tő öltözete, mon
datai, melyeket a hivek utána mondanak, a 
a Miatyánk éneklése, a templomi kórus szerep
lése, mind-mind ezt a henyomást látszanak erő
siteni az emherben. Az istentisztelet természet
szerüleg két részre tagolódik. Az egyik a Jit
hUl'gikus rész, amelyben lelkész és gyülekezet 
részt vesznek. A másik részt az egyházi beszéd 
tölti ki. A lithurgikus rész vagy egy imával, 
vagy a templomi kórus belépő énekével veszi 
kezdetét, majd a lelkész a szertartásos könyv
böl egy, a hivek által is követhető mondatok
ból és feleletekböl összeállított részt olvas fol • 
Azután a Bibliából olvas fel kétszer, miközbe.) 
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a kórus, va/ty a hi ve k énekelnek a kö7.öS 6nc
kcskönyvböl , vagy kiváló egyházi 7.enes7.c/'z6k
t ili négyszólamu dal'abokat ad nak e l ő, miáltal 
nagyon vo nzóvá teszik az cgész istentisztelctet. 
Ezután kövctkezik a beszéd, melyet a megáldás 
zár be, 

A z ango lok rcndkivül nagy sulyt fektetnek 
a v,jlh'tsos nevelés/'e. Amikor a g,yermck el
hagyja az 5-G ével, már rendsze/'es vallás 
oktatásban részesül az u. n. S unday Séhool-ban. 
(Vasámapi iskola.) A vasámapi iskolában a 
gyermekek kOl'ának, é/'telmi re.iI ettsé~ének n~eg
felelIlen töbh osztály van s mwden /kben hlva
tolt, vagy e /' /'e k.öpesitett személyek (Iehetnck 
v ilágiak is) végz ik a hitoktatást. A lelkész 
fő l eg a feln őttekkel fog lalkozik 18 évwl fölfelé. 
Itt máI' Jspmoly abb kérdésekJ-öl folyik a szó : 
gazdasági, po litikai, társadalmi problémák 
vetlldnek fel , ame lyeket rendesen viták zám ak 
be. f;i gyelmet éJ'demel némely egyházközségben 
a Ohu l'ch Bl"igade, az egyházi hadsereg, mely 
a vall ásos összet;u-lozandóság ápo lásá/'a s zervez
kedett és ezekhöl a lakld tényleg az i ll etll egy
házközség j övendő hadserege. A Church Bl"igade 
jól megró/' a vasámapi iskola keretei n belü I, 
zen ek a l'l1 k, egyházi jelvényük, zászlóJuk van s 
minden vasámap zeneszó mellett vonulnak fel 
II Lemplom ba. Különös szewpük van ezeknek nagy 
vallásos p/'ocessziók al kalmával, mint am il ye n 
a pünkösd-vasámapi nagy felvonu lás, amelyen 
minden felekezet részt vesz, 

Megemlitésre méltó kÖJ'ülmény már csak 
azért is, mert tanulbalnánk ehben a tek intetben 
az angoloklól: az ango l vasárnap megünnep lése. 
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A z a ngo l val.lásos ó/'zülct komolyságát mi sem 
j el lemzi jobban, mint az a mőd, ahogyan a 
vasá/'llapot JIlcgűnncplik. Ha el tudjuk képzelni, 
llo,"'Y az flllgol mennyim sr,eret.i. a spor' tot, sr,óJ"a
kozás t, akkor mög inkább tudjuk értékelni azt 
a mag,üartást, melyeket az ünnepek ml)~,'tar
tflsánál, különösen a vasárnap liszlelclbentar
tásán,tl mutat. Szombaton ki/'ándul, hegyeket 
mászik, s po/tol olyan szenvedélyesen, ahogy 
tőle kitelik, vasárnap nem lepne fl spOI'tpályá/'a 
a vi lág minden kincséó/'t. Az angol ember clr,tt 
a vasá /'nap szent a szó legncmesebb értelmében. 

Végezetü l szóljunk valamit az angol uni
t á l'Ízmus mai áll ásádrJ. A XX. század unitáriz
mURa nem egészen a Mal'tineau adta irányban 
ha lad. L~tért er/'öl a szociális munka mezejé/·e. 
Fi I antró pi k us LC/'mészelil pro bl émákkal foglal-
kozott és a keresztény élelet a társadalom igaz
sá"lala IJ ságainak orvoslásáhan vélte mcgval6-
s ítani. Szociá li1.mus, kapitáli zmus, szegényügyi 
egészségügy , gyc/'mckgondozás, melyek az an~o 
I/ nitáriusságot ro~l a lkozta(ták s köz?en ~aJd
nem elfeledt "k, hogya km'esztény elet epp cŰI) 
abban ál l hogy mindezekel [stenen át, az . 
akaratán dk l;utalása útján a tő l c nyert lelk/
adom{lnYCJk segitségével lehet csak s,zolgálJl/. -
A Icg-új abb nemzedék má/· . v /sszatérűbe~ van a 
lell,iút felé s különösen. am/óta. a szervezeti kér~ 
désoket is az utóbbi óvckben s/kemlt. megoldam 
(eze l őtt széteső volt az angol uo/tárlusság cg'(
h ázi sze/' vezcle) a. legjobb úton vannak az U/l/ 

tá J'Ízmus igáz i megélése felé. 
Darkó B e1a. 
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Han Alfréd 
az 1937. évi oxfordi unitárius világkongresszus elnöke ' 

Még sokan emlékezünk 81'ra a fehérhajlr,. 
mosolyg6stekintetű angol lelkész testvél'ünhe, 
aki 1935. szeptem berében az erdélyi és a buda
pesti gyülekezeteket meglátogatva mindnyájunk. 
számára az egész világ uoitáriusai testvér.i üd
vözletét és baráti együttérzését to lmácsolta . . 
Testvél'telen sOl'slwkban jólesett a baráti kéz
fogás, Fál'adt lelkünknek gy6gyit6 balzsam volt 
a megnyilatkozott 'lélekközösség vállalása, 

Dl'. Hall A lfréd régi Hogol unitárius csa
lád b61 származott, saját lelke hivó szavám hall
gatva kezdi meg teológiai tanulmányait, Azok
nak befejeztével hitben e l'ős és eredmén,yekben 
gazdag lelkészi munkám tekinthet vissza. Ma, 
munkássága 35-ik esztendejében harmadik lel
készi állomá belyén a nagy gyál'ipal'i központ
ban, SheffieIdben egyike a legtekintélyesebb 
Jelkipászto l'oknak, Kétesztendőn keres7.tül elnöke 
az angol unitáriusok szövetségének s ő az els6. 
lelkész, akit elTe a magas tisztségl'e megvá
lasztottak. Munkássága azonban hamar túlter
jedt Ol' zága hatámin, könyvei és munkái, me
lyek tud6s mesterének, a nagy angol vall ás
bölcsész MOltineaunak szellemét tiikt-özik vissza, 
nagy olvasottságnak öl'vendenek. Egyik mun
káját dl'. Kiss Elek teológiai t,anál'llnk "Egy 
Unitárius HitviJága" cimen magyat'l'a is lel'ol'-
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dította, s körünkben is szép eli smerést aratott. 
Az 1934. évi kopenhágai unitárius világ

kong"esszus választotta meg a világ unit.ál'ius 
és szabadel vű keresztényeit egybekapcsoló szö
vetség elnökévé s e minőségében látogatott meg 
min ket is. Személyének súlya és egyéniségének 
varázsa emelte őt valóban ana a magaslatm, 
h ogy benne az unitárius gondolat és szellem, 
igazi képviselőjét tiszteljük s' vele együtt ö,'ven
deztünk, amikor az amerikai unitáI'ill" t,eológ iai 
fak ultás az elmult őszön a h onoris causae teo
lógiai doktor diszes címével ruházta fel. Az idei 
nyáron Oxfordban az ő elnöklete alatt. fog ülé
sezni a világ unitáriúsainak parlamentje s , nyu
godt lélekkel nézünk azok elé a tanácskozások 
elé, melyek az ő elnöklete alatt fognak lefolyni. 
Bölcs mérséklete és mélyen vallásos lelke biz
tos vezető lesz, hogya nézetek különféleségében 
a sziv egységét és az eljövendő ország békes-
ségét munkáljuk. ' 

Az oxfordi Manchester College szép tanács
termében tart.ják meg a XII. unitárius viJág
gyűl és tanácskozásait 1937. augusztus 3-8., 
napja.in. Az unitárius világszövetség megalaku
lásáról és fejlMéstörténetéről évkönyvünk tavalyi 
számában már rövid ismertetést közöltünk. A 
jelen évi kongresszus a nagy számbavétel az 
unitárius lélek ad'\<enti tanácskozása lesz .' A 
kongresszus három vezető előadását, Prof. dl'. 
Kmt Leese, Németország: "Vallásos hitünk"". 
P,·of. R. Holt, Anglia : "Szociális felada.taink" 
és Rev, dr, Fred Eliot, Ame,'ika: "Az unitáI'Íus 
kereszténység jö'\<ője" cimmel tartj ák, Minden 
reggel áhitat v:ezeti. be a tanácskozásokat, me--
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lyeketa k~lö~?özö országok kikiUdöttci tartanak, 
Magyar reszrol Szent-Iványi Sándor teoló"iai 
tan á,' szolgál. Az ünnepi Istentiszteleten prédi
kál dl': G, PI'oháczka, a cseh egyház pátriár
ká.] a es mvacsol'át oszt J, H, Weatherall az 
oxfordi, Manchester College dékánja, A kon~ 
g l'esszus tanácskozásait négy csopOl'tba fogja 
lefolytatm, melyek külön-külön megvitatják a 
szabadel vű kereszténység Feladatait a teológiai, 
egyházpolltlkm, nevelől es szociális feladatok 
terén, 

A konferenciát megelőzően július 29,
augusztus 2, napjain a Leyden Intel'Uational 
13m'eau, augusztus 2-3, napjain pedig a nem
zetközi unitál' ius nőszövetség tm'f.ja meg tanács
kozásait. M.índkettö progmmmján él'dekes elő
adások és az egyes országok kiküldötteinek 
beszámolói szerepelnek, ' 

A mi unitárius világszovetségt gyűlése in
ket közvetlerül megelőzően tartják meg tanács
kozásait a v il ág protestáns és gÖ l'ögkeleti egy
házait magábrul egyesitő stocholmi mozgalom, 
mely a keresztény élet gyakol'iati kél'déseit 
veszi vizsgálat tárgyává, Ezeken fl gyűléseken 
is Jelen lesz az unitál'i zmus nchány képviselője 
megfigyelői minőségben, köztük cll', Robert, C, 
Dextel', az amel'ikai unitá,'iusok nagy szomál
politikusa, országának elismert szaktelnntelye., 

Fontos és szükséges, hogy ott, ahol a 
nemzetközi unitál'Íus élet jövendö alapjait lerak
ják, ahol új vezetőség kerül nemcsak a vIlág
szövetsé" élél'e de ahol Jelen lesznek az angol 
é~ amer~cai u:litárius egyházak új vezetői ~ 
mellettük a holland és a svájci szabadelvu 
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pl'otestánsok ü'linyuokbfl ll újabban " ')' ''0 nil.
gyobb él'deklődé t tunusit k ik iildött i, il cso lllm 
O l' zág magyal' 1.1I1i t>hi usságának i móltó I"óp
viselotl'ől kolJ gondo kod oia, hogy ol'ClólYJ tost
'Tél'e in kkel oO'yütt az ös l'o", '!i ólotCl'ojó,'öl, hitó
nek tisztaságá ,.ól bi zonys,\got teiJ ossü nk, }\ z 
Hoitá,'ü, s gondolat legJ'égibb ogyh{,za fl Ill rwy:u' 
uni tál'izmus nec suk tö ltónoti mu ltjáuflk szópsó
"eivel de ll l'elen életbou is ·I·ö l'en lötópiW Jel-o, . . 
adatRinnk vállalásán és kioyilatlcoztntásán ko
J'esztiil illljoo II gáto n, ahol eoyütt dolgow nk ti 
tel'hekben solyos, de lelki szépségekben gazdag 
j övendő épitésón, 

Fel'encs JÓsscf. 

, 

, 

, 

, 

, 
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Lukács evangéliuma 

A mlllt vb on oz II II II lyon nóhány utb'l
dgllút(,St kÖ7.ölWok 111'1'1\ vonatkozólag, hogy 
mikép II le II II ze I1 UI't\~t olvus lli . AI kor uzL 
ajánlottuk, hogy II J ézus I tót 6s tlll1itásnit m g_ 
ismerni kivlÍnó ombol' v gye t\ kezóbe Lukú 's 
eVflngóliwlIát ÓS OIV" , Sil el azt, Ebbon az osz
tondöbell II nil.pt!lI 'i I'észb II II VllslLl'lIupok Ó~ az 
ünnepok melló feljegyezve tllhíljuk Lukács Qvall
gélinl11ú,nn.k egyes I'ösze it, IImelyok a legszoblJok 
,6s lorr61'tókesebbek J zus élot és tunitfislli sZOJU
pont j {,ból. Ha tobát egy gaz ÓVOI~ át kOIUOlylUl 
belo akal'IInk mO L'lil ni IlZ ovangéiJull1bll , oSlIk 
ezt a naptl't l't koll figyelOlllmel kisómüuk 6s !IZ 

ott mogjolölt I'észok t k szs6ge lól kkel taOlll
mányoZl1l1nk, Aki igy OIVHS II eg,v év n {It uzt 
az ovall ' liumot, llZ többot uem JS teszI ,Ie II 
Szentli'ást, annyil'll mogszel'etl s az 0ls6 könyv 
'után o''I'a fogja v Ilni II többit is, 

M ielött azonbnoLuk:í'S eVlllJg6lill ll1{loak 
,olvnsásáho, fogn,\nk, [l,'óbl\ljullk s'íímot ndlll 
JTI llgUIJ I niiIc, hogy '" iÓl't óPP?n, ezz~ 1 II könyv: 
vol kezdjük fl s7.ontf"lÍs olvnsusllt. Az lst() ,~ lUog 
oismol'ósó lI Ok és \lZ ol'l,ölos , póldll~lclásu~lk leg
D(I obb ós logmélyoblJ lolke.u lll,LZ>Í,'o h Józus, 
,akrt:

Y 
nom mult follil senkI ,lL .",i(lgtöl',téoelemb?", 

l~rJll ek II ,'oppuot gilzdflgSllgU ombo" életl]ok II~ 
leü'ásfit ndják nz ovaogéliumok, l\~~g pO(dJátó 
,elsO hál' ro töblJé-kev6sb6 töl'ténetl ,uapoJl , 
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Márk és Lukács), mig a negyedik egy nagy
h itii keresztény szines eszmevilágán ke l'esztül 
tük rözve (J ános). Az első bármat nevezzuk ezért 
történeti evangéliumnak. MáI' most a bál'om evan
gélium közül az igazi történelembez a leghusé
gesebb éppen a Lukácse. ]3;z az oka annak, 
bogy az olvasást vele kezdjuk meg. 

J ézus halála és megdicsőül ése után az ő 
tanitványai terjesztették tanítása 't és elmondot
ták h a Jl "atóíknak az ő életének és balálának 
lefolyását. Ez az apostoli tanítás a szem- és 
fültanuk közvetlen élményein, nem pedIg valamI 
könyvísmereten alapult. Jézus élete és tanítása: 
az apostolok eml ékezetében éH. Az. il tanítvá
nyaik írták le elsőnek azt, amt tőluk hallottak. 
Egyesek lelkét inkább tanításai ragadták meg 
s igy keletkezett egy ir~t, amelynek a c!me: 
"Az Ur szavai". Mások kepzeletet mkább Jezus
nak hősies erőfeszítése r'agadta meg, mellyel 
Isten ol'szágát akarta meg~lap i tani itt a földön. 
Ezeknek az irása mai napIg benne van a bIbhá
ban : ez a Márk evangéliuma. Az Ur szavai c. 
irat nem került bele az új szövetségbe úgy, aho
gyan megirták, hanem csak feldolgoz va. Már· j( 
evangéliumát, mint életrajzot véve alapul, egy 
zs idó származású egyházi ember: Máté és egy 
görög orvos: Lukács kiegészitették az életr'aj
zot Jézus tanításával. Tehát Máté és Lu kács' 
evangéliumában együtt van mindaz, amit az 
utókor egyáltalán tudhat a názáreti Jézusról: 
az Em berfiál·ól. 

Amint az evangéliumokból tisztán látható 
Jézus a zsidó szűkkeblü nemzeti önzés áldo
zata lett. Jézus az első és a legnagyobb a törté-, 
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nelemben, akí az egyetemes (univerzális) szerete
tet tette saját lelke l egfőbb ékességévé s ezt 
követe lte meg azoktól is, akik követni akarták. 
Szem ben álltak vele a zsidó nép vezetöi az úgy
nevezett farizeusok, akik a zsidó elkülönülésnek 
(partikularizmusnak) voltak a hivei s fő elvük 
az volt : elsösol'ban zsidót kell szeretni, a má
sod ik, harm~dik sorban pedig senki sincs. Mert 
a többi népek csak tizedrangunk, csak hitvány 
barbárok (gójim), akikkel egy jó zsid_ó, egy jó 
farizeus (ez a szó e l különitőt, partikularistát je
lent) mitsem törődik . Jézus tehát a farizeusok
kal szem ben az egyetemes szeretet képviselője, 
a legnagyobb univerzálista, aki e magatartásá
ért az embel'Í nem igazi üdvösségéért, amely 
ne:':' más, mint a mindenkire kiterjedő szeretet., 
elszenvedte a szörnyű, de bIzonyságtevő kereszt
halált. Igy mutatta meg, hogy a szeretet több, 
erősebb, mint a halál. . .. . . 

Nos Jézusnak ezt az IgaZI Jelentőséget, az 
fi egyetemes embe l'szer~tetét a görör; Lukács 
ábrázolta ki az il evangelmmában. MIg. a . má
sik: a zsidó származású Máté ezt az Jga~I J ezust 
elhomályosította, sőt a zsidó ~emzeti szukkeb~u
ség színeivel festette át. .Ez erthető, .ha tekID
tetbevesszük, hogy Máte ZSJdó es celJa v?lt a 
zsidó népet vezetőivel szemben me~nyern~ Jezus
nak. Ez pedig nem ment máskep, llJJnthogy 
,Jézust kellett közeJiten~ a. ZS I~Ó felfogás~oz, 
mert az ell enkező Irányu torekves a zS ld6lel~k 
marad iságán megtört. S mivel a fel ekeze~Iesseg 
oly rokon természetü jelenség a zSIdó szukkeb
lüséggel, ne csodál kozwnk, hogy a klalakul~· 
keresztény egyház KrISZtus után fi negyedIk 
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Ilz4zadlmn M(ltl) IJvan/ffJ!íumát heJYHzw ) (j~e l{j r(J 
az ÚjHzlíVlJt6fJg-i kil nyvfJk aorozat4bu.n. JJo Oz 
azutflrJ H~y újabb JJlJmályo!;i táanak, I;gy újanb 
lorzltáHflak kezdete lott. Az ü~yház Hok m ln
dlmt ",lm Ullált mH~ .JóWH 6J<JWbcn, amit·c nfJki 
s~ílkH~g!J volt. Igy például az cgyhá7.alapitálj 
n ts1lm{(Ját. ValO' a KcrCHztclIJs rTlfJgparancsolá
Hát (az evu.ng(;lium utlil sú versei). Tehát fJsi nálni 
k"lIc(t ilyen tiírWnel<Jkn,L. Az clJ"úlc úgynevezett 
. k(JsíJbbi bctlJ ldások" mind Máió evang61Í1lfná,
ban, az egyfl{lz által annyinl. kedvelt iratban 
t.'llálhat.úk. 

lJarmadik tOrzltása ennek az evangél ium
nak, hogy \rOja szeret te a J1 ag'yHzabásu sz{jles 
fogáau beszédeket. bz(;t·t n1Índcn ha80niót eg'y
hen(m]t;tt s Ilg'y h elyen mondatutt cl .Jánossal. 
Persze a Wtiénelmi valúHzinüS(;14 kát·{..ra . . Jel
lemző példa erre a Hegyibc8zéu, amel y Máté
nál h'u·om fejezet, m ig l .JukácHnál nem is egy 
egész. Máté .J()zussa.l egy llagyszahá8U tank1Jlte
ményi mondat, am 'Jy bcrJ együtt van a% egész 
kct"CHztúnység. l .Jukálls azonban rugaszkodi k az 
Ct·crlt;ti hogyi hC8ZM h(Jz arr1 flly lángoló l i t·a 8 
egYf;t"m eszme tűze li : ~z(J t·cSS I 

Nos c hát/·áoyOk, (l tot·zítáaok m ini! h iá,
nyoznak fAlkácsnál. A z (j Jézusa az 'igaú .l óhuJ;, 
aki nek tanitáBlÍbúl Mátó Gppcn a l cgfor radal
m ibb igazságokat hallgatja cl, amelyek mind 
cl veszvlk voJ na, ha ŰZ a láng lel kU görö/{ Ic 
nem írja ő k et. IJyun remokek pl. a k ÖrJy rlr"ü lti 
szamaritánus, a gWbdag és a L ázlÍ/·, a fari zeus 
Gs a publ ik {..nus, továbbá a lókozló fiú ií)/·túrtfJ LC . 
Jl.(J~y ezeket Mát(; m i(;rL nem közöl te, az kO ny
llyen értb ető, csak el kell ol valj/l i a Wrtónctckct. 

• 

lIisz/,rJ a kOnyll /·ű l l) szamal"Ítánusnuk mint példa
lIépnek odaúlJ /táHa cg,y zsidó elnbe/· elé }tallat,. 
Jan m~r~~~ség vo lt Jézu~ /·úw/,ú/·m, aki látta, 
h Olt Y a zStdók, hogy ULálJák a szamul"Í tánU!'!O_ 
k.at. VH/{f egy f"ómaiakkal eimbMílú vámsz" Uü
rő l (pubhkánuSd;l) uhtáll itani hogy az megíga
zul t a f:C r9~I(Jrnban, mig a j'al"iz(JUI! oem, C1; 

olyan k tbtvaa vol t a z8idú t{..rsaualom önelégült,. 
ségúv'l szem. bon, arnelYlli nem tudtak .J ézusI/ak 
megbocSátan I. f:l hogya bűnösök ba/·átja vol t 
s. egy rnegtér ct tIlbbre tu/toU, mint ki l ~ncven
kt!cnc ugynevezett i~azut (farizeus), ez meg elO'B
nesen gyanu8nak (untette lel C t·kő l cs i tÍrzü lfJtút 
ubbún II vallási kiknyewthcn amely csupán II 

a k ü l ~ő.sógek mCgUlt1ásáLól i~tt(j függővé, bogy 
valak / Igaz em be/·, vagy scm. 

JJ:zckhiJI a péhl ázatok b61 l átSzik k i Icgin
k{"bb Jézus ha I Jat l a~/ fO/Túdalmisága u szellem 
a V 'II It. t ·· 1 t /, I,' . .. . . ' 

f; • t4H ?,ru (J cn . ~H ezl az IZZJg- vé l'Jg forra-
dalm t Icl ku lotct csupún L ukács tudta j úl k ihaog
sulylJzni evangél iumában. 

J~z a fo"'·adalom a szet·etut fOlTadaima vólt , 
a hazugs{..g, II gyű l ö l ség marlld iságával 8zembeo. 
I~z a vi lfLgot átfogú I"t} fJpant feszülés, ami t mi 
ümburck Szeretetnek nevezünk. L ukács cvan
géli umából csak úgy ámd ftJlónk. gnnek [lSZO
/·etetnek hangsu lyozott ábrázolása teszi örökre 
IItodemné zt a fol ülmulhatatJ anu l szóp it·Ú.9t. 
N in c~ uz a 8zociáliH rcfOl·mcr, aki j obban hang
~ lIlyr)%Jt á a 8zo~(;ny iránt való köte lességet, mint 
il ~uzdag Ő8 a L ázál· pÓJdázata. Vu!,')' a gazdag 
ifju j el enete, u/nclybcn JóUls kifog'yhatutJun 
SZf) /·OLcl o uly sötét, trag ikus hátteret kap. Itt 
ezekben a j olenetekben más oldalról hangaulYD-
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zódi); J ézus univel'zálizmusa. Az üdvösség 11 
nagy tömegeké,. a millióké. szemben az önző 
gazdagság pal'tlkula l·lzmusaval, amely csak a 
beél'kezetteket, a megtollasodottakat, a bőségben 
fürdőket tal·lja százszázalék~s e~b~ l·eknek . 
Hallatlanul új ez a fe lfogás meg ma IS es mInd
add ig, mig a tisztes szegénység becsulete e fol
dön, az emberiség világában fel nem fedeztetik. 
E r. [L felfedezés nagyobb lesz minden eddIg inél 
s az ember·ek csodálkozva fogják fell smerm, 
hogy e nagy telj esitményhez egy . kétezeréves 
szrmélyiség, az emberi tökéletesseg eszmény
képe : a názál·eti J ézus ~egítette hozzá ő k et. 

Azért, mert Ilyen u.l ságokkal, Ilyen meg
kapó pamdoxonokkal találkozunk lépten-nyo
mon J ézus evangéliumában, olvasnunk kell azt 
és át kell élnünk azt . Nem könnyű feladat, 
mert a sze l·etet megvalósitása a legnehezebb 
dolgok közé taltozik. De éppen ezért megl epőbb 
és megdöbbentőbb tölténet ez. az evan~él\Um 
minden más modern !fás nál. J ezus evangehuma 
a jövőnek ü·ása, mint, ahogy a j övő zenéje az 
<)ruberi jóakal·at a mának irtózatos gyülölködé
sável szemben. 

Iván Láseló. 
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• Mibe kerül egy új templom? 

. Az.új. t em~lomok méI"legét I·endes körülmé
nyek kozoH mcm ökök, épitőmestel·ek és tudós 
sz~~f~Jtök készítik eL J elen esetben azonban 
-umtanus templomro?' van szó és ez éppen eléggé 
Il1dokolJa azt, hogy Isten szolgája állítsa össze 
a számadásait. 

A postszenll ő l ·in ci unitárius templomhoz 
elválaszthatatl anul hozzáépült a gyülekezeti ház 
I.S . . .Ezélt a m érlegen együtt hagyom a k ettős 
epuletet, mlDt flz Imádság és a munka a vallás 
és az élet ~ét édes ~kertestvé l·ét. Együtt nőttek 
kl egy kI S lelekszá.mu gyül ekezet nR ay sze"ény
ségébő l , hogyegyszerTe szolgálhassák az I sten 
dicsőségét és az embel· üd vösségét. 

Az uqitá l" ius templom más templomok hoz 
viszonyítva, aránylag nem sok pénzbe kerül . A 
pestszent!öI"Ín ci templom például egész összegl·e 
kikerekitve ru ind össze tiHenkile1lceze,· pengóból 
épült fel és ebben benne van a gyülekezeti ház 
és a ta nácsterem költsége is. Ehhes ae összegltez 
aHonban, hogy templom lehessen bel ől e, ,·oppant 
.. agy hitet kellett még hozzáadni. Mert, ha egy 
mém ök új l·a megmj zoloá a pestszent!ő l·ilJ ci 
t empl om ter veit és ha egy épitőmester · újra 
kiszámítaná a ter·vek kivitel ének költségeit, a 
tizenkilencezer pengő kevésnek bizonyuina a 
megvalósi táshoz. A számelmélet és a gyakorlati 
kivitel közötti különbség aptóm váltva ",,,tatja a 
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hit ér/ekét és sulyát az unitárius templom ép;"'" 
tésénél, 

Könnyű tudni azt, hogy lesz templomunkr 

ha a költségvetés végösszege és a meglévő pénz
fedezetünk összege egyezik, De nehezebb hinnir 
hogy akkor is lesz templomunk, ha a szükséges 
összegnek még egyharmad része sincs a kezünk
ben, A pestszentlőrillci templom pedig így épült 
fel. Künduló pontja, hajtóereje és segitője egész 
végig nem a pénz, hanem a hit volt. Ennek ft 
k is gyülekezetnek kellett a templom és ez a 
lelki szükségérzet felkorbácsolta a hivek életé
nek mélyéről a hitet, l).ogy azzal pótoljanak 
minden anyagi hiányt, U gy volt ez a gyüleke
zet a templommal, mint a szegény gyermekek 
beteg édesany jukkal. Amikor nincsen fedezet 
orvosi költségekre, gyógyszerre, mégis annyim 
szeretik édesanyjukat, hogy viszik a leghiresebb
tudós professzorhoz, mert érzik, hogy egyedül ö
segíthet, ö gyógyíthatja meg s mikor máI' meg
indul a javulás foJyamatja, odaáldoz~ák, eladják 
mindenüket, lemondanak minden más örömről" 
a legszentebb örömért, 

.A szegénység erejével is lehet templomot épi
teni, de csak úgy ha megvan hozzá a minden ne
hézséget és akadályt áthídalni képes a hit, A hit 
abban, bogy lesz egy unitárius mérnök, aki, 
lelkes odaadással megrajzolja és a legapróbb
részleteiben is kidolgozza a templom terveit 
ll1lnden ellenszolgáltatás nélkül, A szentl őrinci 
templom terveit igy készitette el Máthé Géza 'épi
tészmérnök, vallása és egy báza iránti szeretetből. 
A meglévő terVek azon han szintén csak a hit 
erejével épülnek templommá, Ezt a hitet a gyü-
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lekezet tagjai kell, hogy hozzáadják az épitkezéshe •• 
Kulo~ben a~ ök munkájuk kezdődik legkoráb
ban es ér veget legkésőbb, Hosszú esztendőkön 

A pestszentlórinci unitárius templom 

keresztül a templom gondoJ,atáho,z kell öss~e
vonják minden erejüket. Almodni kell rola 
éj I'ől-éj re, beszélgctoi nap-nap után és minden 
fill él'áldozatot a templom képére helyezni, hogy 
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ezek [lZ óletcscppok átkl'i stályosodjnnak s l. ,ssan 
minden szomel'lly i á ldozatból legalább egy dar'ab 
tégla legyen, A mél'Oöki teJ'vekr'o bizony -- ba 
nem elég a pénzünk - sok kön nyet h ull atlwk, 
amig ti vonalait beliItetjük a földbe és talpra
á ll itjuk a ké klő égbolt alá, Amikor a gyü leke
zet lelkében kialakul t, életrejegeceseclett fl 

tem plom, akko l' megkezdőrl i k a munka, Ez a 
legszebb fejezete az unitár'ius templomok 6pi
téstö rténeténelc Olyan, m intha az istenországa 
feszítené roppant erőit benne, Megcsattogtatj a 
fenséges szárnyait a lelkesedés, a lassan 6bl'csz
tett öntudat ki osztogatja II munkáscsz közökct 

és na~ynak , Suhanna k az ásók a 
drága magyar földben, csattog a kalapács, s i koJt 
a fií rész, pattognak a fehér mészszemecskék a 
vízben, röpülnek a téglák kézből- k éz be, formá
lódnak a gel'ondák, nőnek a vastmverzák és ozt 
az imádságos igyekezetet templomi egységbe 
fogja össze egy megéltett gondolat: amit a hi
vek végeenek az épitö mtmlcából, az nem kerül 
péllzbe, Nyugd ijas emberek, mintha megfiatalod
nának, I'eggeltöl estig dolgoznak. Kenyé l'ke reső 
napi munkájukból a többiek nom esaládjukhoz, 
hanem az épülö templomhoz sietnek, h ogy ők 
is dolgozzanak. Ak i teheti, most veszi ki a 
nyári szabadságát, mel't az osztályrészét min
denki hordozni akarja, 

A pestszentlö ri nci templom épitéstö rténe
tének ezt a fejezetét végigéltem és úgy érzem, 
hogy soha sem tudok eléggé hálás lenni é,'ette 
a jó Istennek, mert életemnek ez volt a legszebb 
élménye. Látni azt, hogy akis egyházközség
nek minden tagja a megpattanás ig feszül t oda-
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'.adússal és valami leír'hatE,tlau szent vágyódás
sal. napestig c101goúk, velük együtt boldogan 

és Isten iránti alázatos hálával rámosolyogni 
minden egyes fölmkott tégjám, éreZD! fokról
f okr'a a beteljesülés örömét, fölér ez a legszebb 
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pl'édik,\ció megnyugtató ajándéká,ral is. A va~ 
sál'llapi istent isztelet után, hétfőn reggel fe l~ 
venni a munka palástját és úgy dolgozni végig
a hetet, a t.emplom emelkedő falain lezuhrullli at 
hívek lelkéig, mert ök mind felemelkednek 3;. 

királyi papság mngaslatáig, oly= nyereség ez: 
hil'eknek és lelkipásztoroknak, amilyet csak az 
épülő templom szolgáln tá ban szokott megadni 31-
gondviselő Isten. Ennek az alázatos ö nfeláldo
zásnak kett5s értéke van: egyfelől hihetetlenül 
lecsökkenti a templomépítés 'költségeit, másfelőL 
pedig összehangolja a gyülekezet lelkületét. A 
közös munkában egybeformak a lelkek és így 
kevés pénzzel, nagy odaadással egyszerre két 
templomot építünk: azt az ég felé emeked6-
drága épületet, amely hajlékot ad a zsoltárai nk
nak és imádságainkuak és egy lelki épületet is, 
amely belül lakozik a falak között és .élettel 
tölti meg az Isten házát . 

Mibe kerit! tehát egy "j unitá''';lIs templom ? 
Többe, mi"t bármely más lsten-hajlék. L ehetetlen
nek látszó feladato k megoldásám képes, kris
tálytiszta h itbe, végeláthatatlan lemondásba~ 
föl becsülhetetlen áldozatok ba, tengemyi aggo
dalomba, sok-sok könnyes imádságba, egy egész 
gy ülekezet lelki egységébe, vallásunk iránti 
határtalan szeretetbe, öregek és fiatalok verité
kes mllllkájftba - és alig tiE-hús.eser peJlgöbe. 

A. pestszentlörinci templomot sokan segí
tették, de végeredményében mégis az ottani; 
gyülekezetünk tagjai építették . A templomokat 
különben mindig segítik. Csak a megkezdés és 
a kivitelezés munkáját kell, h ogy vállalják, ~ 
templomra vágyó gyü lekezetek. 
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Ez a ·számadás nemcsak az un itárius hit, 
:aIdozat, munka és élet bizonyitványa, hanem 
lsten felé indult zal'ándok is, aki utitál'sakat 
keres. A csonka hazában sok helyen vannak 
<egy-két százan egy csoportban él ő 'unitáriusok, 
akik iskolákban, város i tanácstermek ben, vagy 
másvallású hivek átengedett templomaiban gyiil
n ek össze idönként i stentisztelet.re. Mi nemcsak 
-önmagunkért, haJlem ezekért a szórvnnyokért is 
építettük a templomot. A megj;ÍI"t úton már 
könnyebb másodszor végigmenni. A pestszent
lő I"i.lJ ci templom apró, kis testvér imaházakért 
sikolt.. Mié,·t ne épithetnénk több templomot is, ha 
. 'gy igazán ,lIIitá"ÚIS ",ó,ka élni akm-unk. NJ ég 
ha i"3Z volna is hogy szegények vagyunk, a 
hit ~daad ({s és ; lemondás a templomépitésck
nél sok pénzt póto!. És "akik az Urb= bíznak, 
erejük megújul , szárnyra kelnek, 1I1mt a sa~
keselyük, futnak és nem f:\ radna~ .el" , akik 
azonb= el sem indultak soha es megls elfál'ad
'tak mái; azokkal még az Isten sem teszen 
<csodát. 

. PetM I stván. 

, 

• 
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Az Unitárius Nöszövetség' 
ö t év ( 1931- 35.) adatainak tükrében 

, 
, Az »Unitá ri us El'tesitő" szerkesztőjének 
Jeleu sorok irójának egyik alkalmi beszélgetése
során vetődött fe l a gondolat : a fönt megjelölt 
alapon vázolni meg az Unitál'ius NőszövetséO' 
képét. '" 
, M it jelent. a sokszol' kiejtett szó: U nitá-

J'lUS N6szövetség o 
, J elenti nébány tiz jó]el kií, melegszivíi 

umtárlUs asszo ny összefogását m inde n esetben,_ 
mIkor magyar-, felebal'áti- és unitári us él'dek
mun kát, vagy áldozatot, vagy mindkettőt kiván, 

Számokba n jelentett a megalak uláskor 
(1922) 6 t~gból álló t iszti kart, 15 alap itó (500 
-500 k,) es 115 bejegyzett, de valóslÍ"ban már 
akko~ is jóval kevesebb tagot. ~Ia jel~nt l)1i nt
egy 10 olyan tagot, mi nt aminőre a fönt jelzett 
meghatál'ozás illi k, -

, Hova lett a 115 és 70 kÖ7.ötti különbözet? 
R eszben el balta k, részben elköltöztek, ez a 
kIsebb ,bányad, A legnagyobb és egyben leg
szomol'Ubb veszteség azok felöl éri a Szövetsé
get, [u knek lelkét nem ösztönzi a vágy : bele
tal'tOWI vagy . munkával, vagy á ldozattal bál' 
abba a kozössegbe,_ amelyben áldozbatná nak az 
umtál'lUS osszetal'tás érzésének. Sajnos iele kell 
sorozounk nem egy-két olyan testvé1,rinket is _ 
akIket csalfl.dJ,uk patinás "nitá,'ütS volta mé';' "', 
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ak kO l' is kötelezhetne az egyetlen unitárius 
n?i közösségbe, ha netán erre egyénileg semmi 
keszség ni ncs a lelkükben, 

1935-ben összesen 37-en fizettek tagdijat 
103 P. é,-tékben, Mégis a rideg számok lehangoló 
eredményét enyhiti az az ö1'vencletes tény, bogy 
alkal mi hivás r(1 az év folyamán, mi nt csel'kész
zászló-, ú1'asztali terit6, templomi fesze 1'elés be
sze1'zésé1'e, egy-egy á ,'va gye1'mek ellátásám, 
jótékonycél m, egy-egy templomi bangversenyre, 
v , miiso1'osestl'e szóló hivásu ok ra s évenként 
egyszOl', ka.rácsonykor tábo 'Tá bővül az Unitá
rius Nőszövetség különben kicsiny se1'ege, 

Ilye n kOl' h ivó szavllnkm összetobo1'zódnak 
ft kü lönben távolmm'a dók is és - legnagyobb 
örömünkl'e könénk jön sok olyan testvé1'ünk 
is, kiket sze 1'etteil; un itárius "olt(1 kapcsol 
hozzán Ic. 

Közelebb i tervünk odai ráoyul, hogy min
den sZÓl'vány szel'vezzc meg helyi ~öszövetsé
gét, mely (1 központi szerv fiókjaként. a köz
pon ti sze1'vvel kS I'ölt ve végez né a maga fela~a
tn it. Há la Istennek és az áldozalos munka ra 
olyan nagy készséget tan usító pestszenilőrin ci 
t estvéreink nck, Pestszentlörincen f. év novem
ber havába n már mega laktll t a ~őszövetség 
fiókja s mi nden l'enlé lly megnl ll a: l'tl) l:.og~ 
szép e1'cdmények1'e fog rám utatbat"L A tobb1 
helyen a lak ulóban van. Itt kö n.J: ,' el,l uk el O~,gJ" 
Ö1'ömmel azt a tén,y t, hogy hispesten mncs 
ugya n fi ókunk még, de azért igen szépen k1 -
épitett szegénygo ndozás folYJk, 

Az Unitárius N6szövetség munkája: sze-
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génygondozás és segélyezés, beteglátogatás, 
gyámszülötársaság útján egy-egy lélek hathatós 
és rendszeres segitése, a tanuló ifjúság segélye
zése pénzzel és természetbeni adománnyal, hang
verseny-, teaest rendezés, gyüjtés bizonyos 
meghatározott célra, a karácsonyi szeretet
rnunka, havonként egy gyűlés és évente egy 
közgyűlés útján. 

A rendes havi él'tekezlet ideje : október
május hónapokban, mindenkor a hónap máso
dik csütörtökén d. u. 5 órakor a Nőszövetség 
saját helyiségében, V. ker. Koháry-u. 4. 1. em. 
7, ajtó. 1937. január havától - a hónap negye
dik hétfőjének délutánjára - 4-7 Ól'a között 
- egy-egy csésze tea mellett végbemenő test
véri találkozást tervezünk Otthonunkban. 

A valóban testvéri alapon nyugvó szegény
gondozó munka feltételei : (a gondozásra szo
rulók mindennemű és rendű lajstJ'Oma, a 
gondozásra vállalkozók) megvannak s keresztül 
vihető lenne sorainkban a szegénygondozásnak 
ideális módja: a családok rendszeres látogatása, 
ha megfelelő unyagl eszközök nem hiányozná
nak, hogy t i. legalább a legégetőbb esetekben 
lehetne mindenütt anyagi segitséget. is nyuj
tam a ~átogatások során . Ennek hiányában 
be kell ernunk Jelenben azzal. hogya se"itsé"
ért hozzánkfol'dulókon segitünk a rend~lkezé
sünkl'e álló anyagi lahetöségen belül. 

Az elmult öt esztendő fol yamán 122 CS3-
lád?t .. és 53 magányos!. segélyeztünk 883 P. 
érteku élelmlszeITel és 4489 p készpénzzel 
(Ezekben az összegekben nem foglaltatnak ben~ 
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~ kal'ácsonyi akciók kapcsán kiosztott se'"'élyek) 
.es pedIg: " 

10 P aluli segélyben részesültek 55-en 
10-20 "" " " 36 
20-30 """ 30 ' 
30-40 """ " 18 ' 

.40-50 "" 
50-60 "" l ' II 9 " 
60--70 ",,» , 46 " 

""" II 70-80 ,," II I I 4 n 

80-90 "" II II 2 " 
90-100 "" I I )1 l II 

100-150"" II " 7 : 
150-200 l, ,, ,, II 3 " 

Számottevő támogatásban részesültek 46-an 
.akik közül tudomásunk szerint csak 6-an .iutot~ 
tak eddig még olyan helyzetbe, hogy hálájuk
nak látható jeiét adhatták volna Szövetségünk
tkel szemben, 3-an törekszenek is erl·e. 

Hosszabb időn át rendszeresen segélyez
tünk egy teljesen árva kisfiút, egy félál'va 
tanuló ifjút, 2 egészen árva tanuló leányt. 

• 
AlJandó segélyben I'észesült egy éven át 

.egyik, második éven keresztül jelenben egy 
másik lelkész testvérünk leánygyermeke, kisebb, 
·de rendszeres havi segélyben itt tanu ló erdélyi 
leányka. 

Anyagi erőnkhöz mérten támogatj uk ifjú
ságunk minden megmozdulását. 

A Brassai Sámuel Ifj. Egyesület, a Per
<Jzelné Kozma Flóra I,eányegylet, az iskolás 
gyermekek l'e forcJitott összeg 1040 P. 

A Nőszövetség szervezésében v. Nyiredy 
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Gézáné testvérünk vezetése alatt működö "Va
csora akció", ft Missz ió Házban lakó ifjúság 
részér'e az elmult öt év alatt 494 esté n 12.252' 
adag ételt adott 6.126 P. értékben. - Megörö
ki tésr'e méltó áldozatos munkáját állitotta az 
akció szolgálatába vezető testvé r'ünk mellett az 
elmult évben Berei Berta testvérü nk. - A költ
ségek oroszlámészét az akció fáradhatatlan ve
zetőj én e k utánjárására az unitárius társadalom 
- kis hányadát a Misszió Ház adományozta. 

A karácsonyi akció kapcsán iskolás gyer
mekeink szám ám kar'ácsonyfát állitunk, közöt
tük cukor'k acsomagot adunk Koháry-utcai 
templomunkban. A szórványok most már java
részt saját erejükből állitanak karácsonyfát, 
iskolás gyermekeinkhez oda is eljuttat juk sze
r'ény cukol'ka ajándékunkat. Szeretetvendégsé
gen látjuk a föntnevezett kétr'endbeli Ifjúsági 
Egyesület tagjait. Szegénysorsú testvéreinket 
pénz- és élelruiszersegélyben r'észesitjük - a 
szórványokban is. A karácsonyi segélyezés mél've 
1935-ben a következő volt: 92 esetben 2-10 
P . közötti összegben szétosztottunk 430 P-t, 92 
drb. élelmiszer csomagot (2 kg. liszt, fél kg. zsil', 
l él kg. cukor') 68-an kaptak - vegyesen egye
sek és családok szövetet, ruhaneműt, cipőt. 
Kar'ácsonyi bevételünk : 1246 P. volt az 1935. 
esztendőben. 

A Nőszövetség anyagi erejének ismerteté
sére közlöm az 1935. évi számadás főbb tételeit: 
Egyházközség adománya : 500 P. Hivek ado
mánya: 429 P. Amerikai adományból : 168 P . . 
a húsvéti pe r'selygyűjtés: 157 P. tagdijakból ~_ 
103 P. - ' 
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A karácsonyi akció számadását külön ve
zetjük s elszámolása is külön történik. 

Szövetségünk tisztikara a mlllt év tavaszán 
tartott közgyűlés határozata alapján a követ
kező közgyülésig : elnök : Józan Miklósné, al
elnökök: özv . Rádnly Jánosné, Buzogány Anna 
főtitkár és jegyző: Péterfi Julia, pénztáros ~ 
Barabás Istvánné, :l pénztál'vizsgáló bizottság 
tagjai: özv. Biró Jánosné és v_ Nyir'edy Gézáné . 

Mint Szövetségünk életében nevezetes ese
ményt iktat juk, hogy Egyházközségünk meg
értő és áldozatos szeretetének tanubizonysága
ként 1936. májusában a Pel'czelné Kozma Flóra 
Leány Egylettel közös, kedves otthont kaptunk 
a K ohál'y -utcai székház ban. 

Az idők hovatovább nehezednek felettünk, 
ennek következtében csökken az áldozatkészség, 
de azért bizalommal tekintünk a jövő elé, tud
ván, hogy Isten nem hagyja el a benne bizó
kat és remélve, hogy a hagyományos unitárius 
hithűség és összetartás - mint lelki emeltyűk -
a nehéz időkben is meg tudják óvni az elmerü
léstől az Uni tál'ius Nőszövetség kicsiny sajkájat. 

Embe r'é a munka, Istené az áldás! - jel
szóval köszöntjük az 1937. esztendőt! 

Barabás Islvánné_ 
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A Nöegylet új ottho na 

Bensőséges családi ünnep keretében adta 
·át rendeltetésének ez év november lO-én az 
-egyház vezetősége az Unitárius Nöszövetségnek 
-és a Perczelné Kozma F lóra Leányegyesületnek 
a Koháry-utcai templom épületében elhelyezett 
közös otthonát. Az ünnepélyen ' résztvettek az 
egyház, valamint a Nőegyletek vezetősége , a 
lelkészi kar, a presbiterek és a két egylet tag
jai közül számosan. J ózan Miklós né szövetségi 
elnök megnyitó szavai után, J ózan Miklós püs
pöki vikárius áhitatos fohászban adott hálát az 
Egek Urának, hogya két nőegyl etne k családi 
hajlékot adott. Az uj otthon felavatása után 
Kelemen Béla egyházközségi gondnok meleg 
szavakkal méltatta Nőegyletei nk szociális mű
ködését és az egyesületeket az egyház község 
további megé l'tő támogatásáról biztosította. Si
monyi Györgyi a Leányegyesület részéről inté
zett köszönö szavakat az egyház vezetöségéhez, 

Nőszövetségünk régi szokásához híven a 
j övőben is minden hónap második csütörtök 
délutánján tartja összejöveteleit. Az ülések SOI'

rendjén ezentú l a rendes munkaprogramrnon 
kívill bibliamagyarázat, továbbá vallásos és idő
sze l'ű szociális kérdések fejtegetése is szerepelni 
fog:. A Nöszövetség ezzel az újítással a gyakor
lat! tevékenység vallásos elmélyitésének "'ondo-
latát óhajtja szolgálni. " 
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A Leányegyesület szorgoskezű tagjai min
den igyekezetükkel rajta vannak, hogy minél 
otthonosabbá, meghittebbé tegyék kedves haj
lékukat. Függönyöket, takarókat szőnek . Saját 
tervezésű székely motivumokkal di szített buto
rokat festenek. Igazi erdélyi hangulatot vará
zsolnak kÖI'énk. A falakon dísze lgő torockói 
kancsók, táJak és varrottasok. Nlintha csak egy 
a Széke lykő hatalmas kupolája alatt meghú
zódó kedves kis hajlék mosolyogna a belépőre, 
A könyvszekrényben a buzgó leányegyleti ta
go knak kezük mnnkájával bekötött . könyvek 
sorakoznak. Csupa tetterő és lelkes áldozatkész
ség sngárzik a fal akról. A csütörtöki délutáno
kat a szorgalmas munkának szentelik dolgos 
leányaink. A vasál'l1ap délutánok viszont a lelki 
elmélyülés áhitatos pillanatai, amikor biblia
magyarázatok és különböző fontosabb problé
mák megvitatására kerül SOl'. 

Rövid beszámolónk végére él've hivó szó
val fordulunk az unitárius nők táborához. Ma 
minden unitárius nőnek ki kell vennie részét a 
N ószövetsé'" és a Leányegyesület áldozatos 
munkájából Amikor tehát hálát adunk a jó · 
Istennek, hogy nőegyesületemket otthonhoz 
se"'itette kérün k benneteket umtárlUs asszonyok 
és "leány'ok, jöjjetek) {özénk, hogy min~e,:, e rőn
ket összefogva, az O di csőségére buzg? JelekKel 
és tiszta szívvel építhessiik a szebb es boJdo
"'abb unitárius j övendőt, 
" . . vités Nyiredy Gézáné. 
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Hogyan d olgoznak az erdélyi 
unitárius asszonyok" 

II0iO'" 1l dolgrw,llllk : I~ ol'cJ !Jl'y i IIIli1ArillS 
áRH~o " y(l I<? A SH~() " yok, 111111< ÚHIII(ld f vfI/{yo 'Il.lm t 
ol vOH~io tl.(J k, fLk i k II ok fúrj " nllp,'ól-nllPI'lI kÚV0-
Ho hlwt. kOrCA , ogy /'o s"igo,.{.hbiln hOhltjtott ad6t. 
fi ~ot 6H {Jvf' lí l- (;v ,'o sljl,(JtolJil jüv lJ ll ol, núv. úlbbo? 
!I og'y(~" (j olgor. n"k oHY" (,wk6r1, azok I I~ 1l9~ZO
nyok nk ikllok /{yú l'ln ukoi II l o~W iJiJ úIOI,pú. IYII l'úl 
ei ovo' I 097.0 1'111 II (Ik' 'I I) ó I H(J~ , 'ltlC' II ,fl (jg ngy(tI 1.[I.I(In 'I 
Vlln-c f{iIiiH l)I'ojilk 0 ''1'0 is, mil<fl l' II . ") tn ő "y lo
lOll ij(:g ÓH II l'ún~tc I O " HÓg va lilrn ú"",y i{)kol, korn ó 
l1ynhh úlotkOriilmÓfI 'yfJk Idi~ú k611 YHZ(; l'i lol.tú l< 'I 

Hrll'lfI onn,yil'lJ hi a~líllk iH ilr. ol'd61.Y i ",.'iI.l'I:'illH 
fl AHZO ll yók HzivóA 6 1 1 :tl'ova l ó~!tg("l!\ I1 , ,,, (,g'H IUH9ú 
nggMv" vári,,, I IL bIJH%I'IIfIOlól<flt, tIl olyo kül "11'
dll l.Y kil löllhfj zlí vid (' koinok nl)Hv.lIvlll,Húg i v(:"oWi 
tűl 1< (;r'tií nk, 

Vrlj,j on II IJ'" IJI 'jk(tI - O rOltjd rt HOI'Oi< klizö tt 
tit.ko lt IIInk rld6a 'r 

AztAn rnegól'k c"tC;k II leve lek a oly 01'lí9, 
l"llrldó a~() lI cm5 IIHHwnY'f.rrn klÍ,'ÓI Hd l,moltak bo, 
hoj.(y mól yo n e l a~úgy(J l l.iík rn rlgll n kht., Il rní úl't 
1~ l'd ú ly Il lotlJf'cjú hon ogy ]'l i II fLllti\ig ia k6tol k cd tO n k. 

Uol ia ko~d.i orn (; aokolllitlt'l rrlll nká9Hág 
is ,nOI'I,Cl.úHút, hiH~.I; rl Il~ ('.i H ~íí l {j t.lc kI'O úppúgy 
gflndj llk vr"" mint. II~ ILggok l'll, - n diákok" ' l, 
II j livű vczoW ürn !JCl'oirú, mint. 1\ 8~6ko l 'y ÜHéléd-
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l (lnyo kl'lL, - lL II Ú I",, (ívÚij~iJt "' '' 'lOk úi, '" mint ri 
~~ ' Jl(ú IIIU I(l ' Úk, H "(LI ,l '"ulOI( ViHO llí l'l,hldi "IL , , , 
, l ~K.YH~od" ,ulILtok ", on~,yi u~Ú~~~Ú~u" " ~IJ

I ,II,oIUI, ,n l)l '"Y' '" 01(1,,,,t 6 (J"{", kÚJ1 IJ~uk ~ 1I1I(lfInní 
II lil/{ II II I J6 1. 

'l'O l'OukÓII l,rLvllly e~ueae ", {jgo ndlJdl (rlnl'o
IY'"TII '!1 ~,y' ű ltu k (lHaw I,I~ 'U~it(, . ' ill " IIIIXltk, alít" 
!n(I~ vu, II!LH lI llaHr.o llyok 'H ulJötl.lJ k, - I'unlúu "" 
Id ó,lI i Ll.úk - ÚK Jf' (JHouúllll.{lllOk ilItIulluk nr, lI"i
((11""8 KYUI'/Dukok "Úij"ú l'(;, - 8~őko l y utl vlll'I, U' 
ly 0 11 n ," "II(Y"" "yolv ŐH W''I.únulum ulurnuivul 
i ~ lTI o l'1 ,u t, k m Oi( II II öa"övutgÚI( tll/{jlli "" ielogo ll 
ialwJ(lull, jfll'ó l<illai llnitltl'iuaok llt, - Kolozav(ut 
II H V,OI(Ő lly IIni t(lI 'iuH olulTli Ht(lk Dllpoll trl tojot 
ti ~ómí~ II I", /I~ III IÍ t(lI ,i IIH "8a~ollyok j(lvn IUll;ól 
rn o/{vlll6MlIl t II " " I)kií"i otthon iH, 8 tr;1'<l ól ya~o ,'t~ 
" (L Il Y ""(I" KylJl'lnok jfLl' 'Lblmn II ''u fl(iball 68 
ei plj uo II i H ko I (.IH' , /l ilii t IL II líH,,!ivo tHúuok W I k {Ip" LI. ? I 

A ti i(lkHÚI( 1'0ll I(0(0/oCOI. kÜH~ön hot II n(íH,,!i
vol.Húl(ok r"'ylLÍ ijIJl(illí J(II '" kftj(IJ mk, A~ á/'vákllL 
ttllli I. I,ffl.,jfl,k, fl ~w~úll yll kot \.fllldijHog6lybon ,'6s",,
Altik, I !ogy tI rl ) I () l lí~Sú/oC t () l j{J~ ús önl.lId 'ltOH ma
gYIII ' kiiz(,POH"t{tly li O'" Ho ,'vud úl, lUl II Ofll I'dMS 
II t(IJ'pó I.I(IHL k"i' ' I ki v(tl 6 un il.!trilla IinLlds(11( 
Ho míb61, /Iv. ,ulltá rius flssr.o nyok nkll"IIlOl'ojó ll ok 
kliHV./j llhúllí , nk ik il difdu,k ú lúL~~ íiks6H lu LoiL kö"iis 
or(ívol ,n iIl di /{ olljlol'omt.ík , 

Av. lInitfll'iu8 1l8111flt!ok l.imU- lolld tMOO'!fl' 
I.úsa ml lld II hOHr,f,molólmn olslí holyüt I'oillal ol. 
Ak i II ",,,I úl'd (; ly i pónztolÚlIsúl(ot iam ari, 1,Iámu l 
fl I'únclsw /'os oSldMi 8ú/oCúlyoZÓ80k ősswgóo , ~ 
h(lt mó/oC "mit Il llpi /'6lkupn tojbon, kOllyÓl'bofl , 
r.s i,' btl" , (, (Ir. t,ó.'(; I lj IIHodós bú" nuo mftnyo" II nk ösa"o 
(, V. 119szonyok l A g" gúny USSv.o"y JiJI Ói'ju koll-
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vps :\1. Isten ('1(Ht ", Hrl ny szeg6ny erdélyi 
aHszo lly önmng:'Ltól -Ivont fillérj eib(jJ gyű lnek 
<i88ze ezr k az Ö 'szegek, 

t'l1. inl u fel 80111 lell ot sorolni, mi. mindenl's 
ki nr m terj ed 1\ ngyolmük, Az 1 1l~ itá l ' Ü.l S cse
lérih\nyok lelki gondozása 6s szol'nkoztatásl!' 
töbh v:'ll'osban rendszo r'csen rolYJ k, A kól"l,ázl 
1:\,logl1,ll\ ok, a betegeknek szánt esomngok kül- 
<l iizgel6so sem ötl clszer' íí , hatlOlIl pontosan fel 
Ván osztva az II k közölI. A I.emplorru 
ünn I ólyeknek , vn ll :'Lsos estélyeknok meg l' f.\l1 a 
l",gYOI1l:'tnyos idő polltj : l , a, esa l ád~a s, nagysza
hásl: Óvonl.c 'isrnót16d6 lmállclll lasokat podrg 
l11incÜg valamolyik Jlngy szókely egyéniség sir
j:'rn:.Ik mcgJátogatás{wal te zik mélyobbé, emlé
kezete obbé, 

gr'dóly i"'Rzi a l'ca I'ajzolódik ki a műsOl'O& 
lendélut:\nok zel'óny besz:ímolól.ból .I S, A VIdám, 
hangulatos o tőket min lig neves el'délyi il'ők 
,IH teológiai tomho" ol5adásai vozotik be, S a 
jövod o l omből tolik II népkonyha, II gyormck
ll .)'lI,mlt,:üás sogólyoz6sól'ü, - munlmk6ptelen, 
v"gy Dl ilII ku nél kO I i családapák t:\l.11ogatásál'a, 
kór'házi km'ác'onyfál'a , foj16d(j egyházközségek 
I cmplomalapjára, I'asztultel'iWro, temp I omi sző
lIyegl'(' , 

J\lilyen kodvos ötlet :1Z is, hogy:\ nöszö
v('lség k meghivj:\k II szomszédos l"aluk n6szö
vcIs6g6nok szorel Wit s így a műsOl'ok l"elJ'l'Ís
SiilJlok, kic crólödnok, nom is szólva a kapcs0-
1:1lok 0 1'ő södósó r'öl. 

ITa II vidéki Il őszövotsógek ilyen él'dekesen, 
szivó nn és kÖl'O lt killt60n dolgoznak, milyen 

o 

I 

lehet, a kolozsvál"Í anyaegyház nöszövetsége, 
Illely Ilyen szellemet sll"ároz ki ? 

'" , A kolozsvál'i unitál"Íus asszonYJl1unkál'ól 
CI r', BOI'os Gyöl'gyné püspökné történelmi tanul
mánynak beillő f"o lvi lágositást küldöIt, legcélm
vezet0bbnek tar'tjuk tehát., 'ha BOI'os püspökné 
szavrut szószel"lnt leközöljlik : 

",1910, évben az Egyházi KépviseJö ,Ta
nács ft r'eudcsnél na<>yobb ünnepélyes zsinatot 
tar'lott halhatatlan, nagynovű e lső püspökünk, 
Dávid Fe l'enc emlékezetél'e, mely alkalommal 
az angol és amel'ilmi unittÍI'illsok képv i se lői is 
nagy számmal jöttek ol, mintegy Jlyolcvan rérfi 
és n ő, Elöször Déván, Dávid Ferenc fogsága és 
halála helyén a vál'ban szép ünnepség kereté
ben m:\rvállytáblát helyeztek el, azután Kolozs
ván'a jött az egész gyülekezet, hol lelkesen 
fogadták a kedves vendégeket és különböző 
ünnopléseket rendeztek a tiszte.letiilne, A Dávid 
Fer'ellc Egyesület diszközgyülóst rendezett. E 
szép alkalommal alakldt meg, dl', BOI'os György 
akkori titk:'u' illditl'ányár'[l a Dávid Ferenc Egy
,let kebelében az Unitál'ins Nők Szövets"ége, El
nök Jöt. l"01'enoz József püspöImé lett. Főcélja 
az egyletnek az volt, hogya bm'áti összekötte
tést bensőbbé tegye Rngol és amel'Jkal hlt~oko
nainkkal. g célbó] megbízta Kauntzné Engel 
E ll át. az amerikai és Bor'os !l'ént, ki akkor tért 
haza rt londoni Ohanning Houseból, az nngol 
levelezésseJ. Ez a szeretetteljes baráti viszony 
külJöldi ' hitl'okonainkkal mai napig is feunáll, 
Ök rendkivüli érdekJödéssel kisérik a mi dol
g:unkat, s(j t készek él'W nk a legnagyobb áldo
zatl'o. .is. 
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. \ h ábol'll és az nZlltán bekövetkezett 05 0-
mt'nyok uem ked \'ezlek fl Z egylet i öletnok. Igy 
fl nö k zö\-etség éll ek tevökcnyseg o is ellanyh ult, 
mondbatni, megsziint. 19:?~- ben egy lelkes köz
g,íÚlés kCl'etében Boros Gyö.rgyné jovAsJat i\ ra 
újra mcgnlnkttl t il Dávid F el'cne Eg ·let unitú
r.ius nőszö,el ége, Erős mozgalmat indítottak a 
yidéki nőszővotségek megszorvezesél' is, NIa 
máI' alig vitn eg)-ház köl', ahol ne lenne m og
alakuh-a a (lók sző \'etsége, mely a Dávid F e
renc Egyletnek \7alóságos kiegészitöje volt, 
Afindeu téren lel kes és eredményes mun knt 
végzett. Ig)" fl viÍJ'OSbflll Ia.kó összes híve inket, 
vál'Osrészekre oszll-n meglátogatt.ák a választ
mány tngjill, A szegényeket. betegeket és js ko
Inköteles g -ermekeket segélyben részesitették, 
fl munkanélkülieket munkáh oz és természetbeni 
segély hez jut.t.at.t ák. KOl'ácsonyfaünnepélyeket 
rendeztek. B evezot.ték ft szegény elemist.a gr e
rekelcnek ft t izól'lli POhá,l' tej l;iosztását, Grn lln," 
Pap Domokosné vezetése mellett összegyüjtöt.
t.ék az unitál'iu cselédlányokat, vall ásel'köJcsi 
szinvonuluk emelése végett ol;tnt.~sbitn l'észes i
tették öket. és kis összejövet.el eket rendeztek 
nekik, Ma Szá,ntó Luci végzett teoJogusnö végzi 
ezt a munkát.. 

Az egyl et. vezetésében 1928- bAll viltozás 
állott be, F öt, F erencz J ózsei' püspök Úl' bekö
vetkezett h alá.la mhl,t.\., gyúszbabol'Ul t bÁ,niltos 
özvegye visszavonult az egyleti élettöl. Igy az 
egylet dr, Boros Gyöl'gynét' választotta meg 
elnöknek, Alell1ökök lettek Csifó Salamonné és 
-nIi kó Lőrincné , A sulyos gyász után a nők 

újult erövel kezdet.t új l'a a · szeretet 
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Ul~"nkájtÍllO:, anlely n e~ ki.emelkedö pontja volt 
~z ab~~n ,~Z ~do~on Jelálhtott loányott.bo n be
tendezeso cs felu~.relote (melyot most. egy kü
Jön blzott S:\g "egoz), G'yűjt.és útj á.n szerzett 
. á~9: aIHpltv ft.nyoktlt" . több ~s ko l;\ s leánybínak tan
dlJ ,'.t. cs Ill te mát.uSl elIátusát fedezte, Egy t.flnflr 
á l'V1l.l,ínak a , nov I ~sét t elj esen magám váJlajta 
a n6szövets g, El őbb emli tett sokoldalú ember
lJfl,l'átj segély.ezéseknek és müveleteknek pénz
Ugyl fed ezet.et CSAk nehezen szol'ezbetle meg az 
egylet. D e nsszonrmnk ezen fl t él'en sem lan

-kndtnk. Nagy estél, eket, bang\'el'sen ' okot, ki
,álhtásoka t. rendeztek, melyek szépen jövedel
mezt.ek és amelyekt-e nagy szükség volt a ne
h ezen behnjtható t.agsági elíjAk mellett, 

Ut.óbbiid6ben fl n ő k szövetsége néhány 
'válnsztmán.1i tagjánnk indítván, lÍr,]. fltpo lgozták 
az nlapszflbályob.t, ben,yujtot.ták flZ Egyház i 
Kép\' i selő T:1nfÍcs hoz nzzil l fl kél'éssel, bogy fl 

nók szövetsége függetl enül a DlÍvid FOl'8nc 
.EgyJettöl önállóan lllűk ödbessék. Az Eg)'h,izi 
Képvise15 Tanács helyt ndott kil'finságlln kllfLk 
,és a két egy let működését olválaszt.otta. A nök 
'szövetsége kizál'ól'lg ,t jótékony ,Ig t.ol'én llllln
kálkodbat ik, mig fl I ávid I)'el'enc Egylet a b Ll 
tul'tl.1is rl1unkát végzi. Igy fl nók szö\' etsege 
1932, ót.a önálJ ö>l n működik, Jólsikel'ült np
mií vészet.i kifl.llil>lst rcnd zott a tOl'ookói festői 
'szép h imzósek és fa mllnk ,ikbó l. Host is, mint 
Ininden év ban, .ll lcg'l'ondezi Cs if'ó Sahlmonué 
vezetése mellett. :1 konlcsonyfniinnepéJyt, i\Jeg
vaJósitotta régi te l' vő t és befl. llít.otta a napközi 
ot.t.hont, melybon 25 KI.Ol'mek k~'r n flp~lltfl gOll

.doz/I st Ó h iÍromszo l'i ótko7.ést. IOl'ockon anJa-
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és csecsemővédő előadásokat rendez. V ándor
kosarat rendezett be csecsemő felszereléssel ~ 
mely állandó forgalomban nn. Ezen altruista. 
intézmények irányitása és inditványozása dr_ 
Mikö Lőrincné érdeme. E szép eredmények sok 
pénzt emésztenek fel, s igy a szegények segé
lyezését nehéz előteremteni. 

A Dávid F erenc Egylet, mióta a nők szö
vetsége kivált az egylet kötelékéb ől, szintén 
önállóan dolgozik. A kulturális munkák, mint 
az egyleti kiadványok, Unitárius Közlöny meg
jelentetése, naptár kiadása, szórványok gondo
zása, stb. igen nagy tökét igénylő intézmények. 
Ezért egy női választmányi rendezöbizottságot 
alakitottak, melynek feladata az egylet vagyonát 
gyarapítani. Igy sikerült létrehozni egy gyö
nyörű antik óra és csipke kiállitást a püspöki, 
lakásban, mely általános bámulatot keltett és· 
az egyletnek várakozáson felüli jövedelmet ho
zott. Az őszi hónapokban e bizottság hozza. 
össze a felolvasó sorozatokat, melyeket fennál
lása óta gyakorol a Dávid Ferenc Egylet. Már' 
négy éve minden télen sikerült megl·endezn·i 
havonként a magas szinvonalú kulturdélutáno
kat, melyek Kolozsvár legkiválóbb iró inak, mű
vészeinek és társadalmának valláskiüönbség 
nélkül kedvenc találkozási helye lett. Ezeken, 
kivül még sok szép tervet kellene megvalósi
tan i, mint népkönyvtár felállitását, aggmenház. 
létesitését, stb. De ezekhez sok pénz és energia. 
szükséges. Tehát munkára fell " 

J ó néha így számbavenni az unitárius
muukateljesitményeket ... J ó hazalátogatn i sze
mélyesen és irásba n egyaránt. J ó tanulni tölük. 
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• 
Es jó elhatároz ni , hogy megpróbálunk 

llll~ltó lenni az otthonmaradt unitárius asz
vnkhoz. 

St. W eress Jolán. 

• 

• 

• 



A " Szentábrahámi Pihenö" 

Egyháztársadalmi egyleteink és mozgal
maink hasznos munkájuk ell enére sok tekintet
ben csopol'tokm bontották egyházi éle1ünket. 
Nem volt olyan közös fÓl'Um, ahol ifjúságunk 
együttesen is találkozhatott, Sok egyéb mellett 
ez is közrejátszott abban a gondolatban, melyet 
dr , Ivan László és Pethö lstván lelkészek való
sítottak meg a közös nyál'i és téli konferenciák
ban, melyek összegyüjtötték fiatal ságunkat és az 
idősebb nemzedék é l'dek l ődést mutató tagjait. 
h ogy egyházi életünk aktuális kérdéseit meg
beszéljük, Az egyik konferencián szinte önkén
telenül vetödött fel a gondolat, hogy jó volna ' 
egy talpalattnyi területet szerezni, ahol állandó 
otthonra találhatnának, A fiatal ság megmozdult 
fl terv megvalósitásáraés elvont filléreit ál
dozta a terv megvalósitása él'Clekében, UJ"áry 
L ászló öl'ökifojú agilitása megmozgatta az idő
sebbeket a lassan, de eredményesen gyültek a 
fill él'ek és a pengők" aközben mái' nevet is ka
pott a terv, a Szentrlbrahrlmi P ',henö megvalósi
tására, A nógrád'veröce i konfel'encián Pethő , 
István lelkész és néhány kÜ'ándulótársa a köz
ségtöl nem messze fekvő e ,'dős-völ 'gyes vidéken ' 
Maqyarkút kÖl'Oyékén több lelket meg is szemlél
tek s azt ifjúsági tel epnek alkalmasnak talalták, 

A gyűjtés azon ban csak lassan halad előre .. 
Talán évek is elteltek volna,. mig a szü kséges 
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összeg egybegyül. EgJházközségünk minden ió 
tÖl'ekvést szívén viselö gondnoka Keleme" Béla 
aki személyesen is részt vett a konferencián' 
látta az ifjúság vágyát é~ feli smel'tc a tovább 
kiszélesithetö gondolat gyakol'1ati nagy hord
erejét, Keb li Tanácsunk és Közgyűl ésünk jóvá
h agyásával megvásárolták az egyházközség 
tulajdonául a nógl'ádvel'öcei hatál' széles I'ét 

A ,Szentábrahámi Pihenö" Magyarkúton, 

dül őjében , a hircs régi Magyarkút fiyógyfor
I'áshoz közel fe kvő, kis patak kal 6s k~to ldalt 3 

váci püspöki e rdőtől határolt 960 negyszögö! 
n~"ysáO'ú ' területet az egyházközség herceg 
Od~schclchí Al'thUl' alapjának le~'bér?, Az eln;,.~lt 
év tavaszán már volt telkünk ,es JunIUs, v~", ~n 
cserkészeink vidám munka közben \'~ l t~k lel 
IInitár'ius földben első izben sátraikat. Junms hó 
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1 ~ n h \ ~ink n'I,\l'ri;l!~ tn l'l ~.snl){j ..tJn I:\l og,l1.l1\ 
nW!:! 1"~N'k .' rink ~i (S r,\ ' v. ilkrt) .~ n to 11 iklt II , 
l)iiSpilki \ ikMin~ hlrlo11 , .nOnnl tl l'i l s1tmtisv.l(\l!l
Ít'L l g,\ 111"mp n. Ini·, n p~nig FfH'I~ A 1'111111' 
'l,llwrikni nn ih rin:; ltllk .. sr. s l'ul\)sJgo minI ()h ll 
k11 l f,1ld i l: tOgfllt\ink ~ uml It. k mug n h\,OO1~ 
hi'lSi'kllt, 

;\ ~ e.!l"yh, l köllstg 'll onOílll 10\ ooi Alflo
t '110 ,ll d ll'th 1, '11\ ifjlh,\g ,ili,Hl iXyiijlöi,t II ü16-
klla!",n 1l1."1l Jl(,Jl~1'\) fi'lg,Ylilt, v",lnminl " II 1-
iiK "mini$~t,l'inm ,Ihll 1{I)IOlllon HOJ" gondnok 
l1h\njl l~\ :l< "', !100m. n~ ~101t, 1000 I1l)n,,11 r~lh ,l sv.
m il . ,\\ II m~inrli tjl\ 'lll tipiikllZcst II 111.1 lst!.'n 
s~~\'lm\ \'t)1 1 !l;1G, optmnbort Im I bo is f()jo1.
Í< k s mil. m,I ,' tntii .11nU kt\sM n ,\Il S~PJl h llrll
h, mi nitMins Pihunll 1;t\]Qpon il h'11,tll11(18 
101 Moport kÖKvpt1n nil ' moh' 1'\)S 
1,l'\' mmd 1ll\J,ISl'i gyiiltl sQk. TS1 Pni t.w-
10\$11''' cs '1\s iflőuf)u t.tri ö~kO!M"i helyis. g-iil is 
h'\$l ll,i lni kh\l t iobbrn s b11.h,:t p~dig kt t - " b 
IIl<lh'l'l'S hdtit ol'l'Il1, -:\~ ~gt' tlpiilllt cllltt, szd,' s 
lletxul1,,'rr.l'l lll"u!t\<lik gig, :l, f6 h\)mlllh ll 0t, 
i~ fcrl~n MtQ I' t ilSPj me!! b~r,\is,\gt)sn bb, .. 
hűlöll kis Ili\letbllll rüghtl helyet ,l kOn~7h1\ cs 
,\ bm",,, vn t.lmint " t \' lell r~liiJ.!Sl' l ii !.l k.\,.. :l nl 

ki~ szob'l is, .AIl pií kll1tcsi mi nt ~ .. 
k 

~ 

p\' 1l!,,'Ö • ö lt"ö'''!ro l e"''' II ,il köl su .. ii n k f cd t' E t n " l. " . -.::- ~ ~.l :::> .... , 
• ' 1l11"'lZtS1. B:\l'll n, lli l "ljOS tlp il';~ NWUC S ll. 
tll!1t)k~k:\\' ~ll:, h,' kör.s,~giiuk m~gbiVl\,,:ib<\1 GQll
h,\rtl 7.slgm\lUd US Nyirt!oy .:\ nnOl' ulliltl ' .mÓI~ 
nök !lli.li ileS", \Hák fcWI. ' 
, ~~Q/'\',.r;cll~.i. Kozm'l b'll\nt .. itrir'illoS W ",y
"'9. 1~1llJ.: lll" ru lclklibtlll .is ligtlt.t. 11. v, g, . hogy 
1I~ \rI Ql tholluk l ll:YIll\ II kö\! yiil;isiiköll jQ]Qn-

1 gi VIlZ llijiik Varga [ sil'ám"l 
t , ~ zh\k ho~y lU g óvtlkkw ozelGl\ dr. 
.RoOlll'lné í\ldozntos lel 

• 

elhn
F.uyedi 

töké-

, 
A Perel eine K l m. FI nt UniUl,ius LeánY'lll'lel 

nyari 011 hona i\bg~"lIr).:t\ lOn. 

jük e" 1'.SB' t 1100 pnng6 a ~tlgbvn ,um Slon
t elik, llol:t.Y l. telepvn g: kiilön , ~is épülN t 
I'lllclj0110k. hOl!l':l1l UJlon"l . Olgt\lJOll, M'l már 

.{lZ is k ' I ClI ,ul 16 fcb7 /j]wlYl' Vel. 
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, A tclcp ma még sivár és üres, Fákkal és: 
Vlrágok kaJ , szép pázsitos fűvel tavasszal D1s,jd 
beszépitjük, Az c lső tábOl'zók kcdvps feladata 
lesz a patak medl'ónek kitisz títása a lücc\őhely 
elkészitése és a telep útainak hdmokJmI való, 
elkészitése, Lassan SO l' kerül a J'J'a is, hogya 
butol'zatot é a konyh afelszel'elést megoldjuk, Az 
eg,Yházközség a két hálószobába úgyakat készül 
eSll1áltatnl s azt képzeljü k, hogya NJ isszió Ház, 
asztalait és székei t, va lamint a nőszövetsé .... és 
a Misszó Ház közös kony ba felszerelését a nyári 
folyamán felhasz ná lhatj uk a nagy tercm és a 
konyha bel'enclezésé l'e, annak ki és visszaszállitása 
nem ['og nagyobb kiadá t okozni. R eméljük, hogy 
e~en a tél'en is segitségünkre jönnek á lc\ozatos 
lnvelDk s evőeszköz, konyhai tödöruha ajánc\é
kozásávaJ megkönnyitik te l've in k l,ivitelét. Min
den e~ye~ nyal'al? maga hozza ellepedőj é t, k is 
pá l'náJát es pokl'oealt s gondoskodik hálóh elye 
rend ben tal'tásáról. ' 

Ezek a még bátJ'alevő bel'endezési szük
ségletek Isten segitségével és áldozatkészséggel 
~aJd csak megoldódnak, de szükség van arra 
IS, hogy ott, ahol a nyál' folyamán a konferen
CIások, nyal'aló gyel'illekeink csopol'tjaiés hiveink 
IS ,egymásl'R találnak, a tiszta természet szép 
olen, nyuffodt csendes kÖl'l1yezetben valódi ott
bo.nt .talál~allak, ,ho~y annak kÖl'1lyézetében l el
kuk es sZlvuk erzeseit nemesitsék és ápolják 
A ~zentábrohámi Pih e .... ö nem akaI' csupáu nya~ 
ral ot~lep lenm, Megad,la mllldazt, amit egy 
nyál'l ny~I'alástól szegeny, egyszel'ü körü lmé
nyek közott v~r1l1 lehet, de ennél gazdagabb és 
erősebb aJándekot ad, mert unitárius lelket, ön-
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tudatot és él etet nevel. Ak i nem e" t k ' 
a I l 

" ercs I 
nna, nem esz h elye a tábol'ban a I ' 'tá' 

1'I á' tth' , nJ uni -. 1;'s ny. I'I o '· onunkb~n, A nagy város nag on 
ko.~~yen ~Inyelt a llLveket, s életüket S~íík 
kO!le szont]a, onzövé tesz i. Ott, ahol a kisebb 
szorvá~yokbán eg~' másra taiáll az embel'ek lelke, 
ott na" y akan\s91kat Isten kegye lme gazda"oll 
meg IS áldotta és életet tel'emLettek, A Sz~nt-

A gazdasági épület. 

ábrahámi Pihenő tábOl'aiban is törekvő, unitá
!'ius hitüket megvalló és gyakorló fiatalokat és 
felnőtte k et hívunk, akik a testvéri kÖl'Oyezetben 
elmélyedést, lel ki vigasztalt\ st és testi felfl'issü
lést kel'esnek, A Szentábrahámi Pihenő külső 
keretei a jövő nyál'l'a egészen készen fognak 
állani, de lelket és szivet belé, a falak közzé 
igazi buzgó életet c ak azok tudnak majd vará· 
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zsol ni , akik ott hitüket ápolják és él'zéseiket 
n emesíiik. 

Egyházköz, égünk úgy tel'vez i, hogy ft" 
ide i nyáron k öl'illbeJül ftZ a lábbi ,progmmm sze
r int kivánja a Szentábrahámi Pihenö telepet 
hftsználoi. J unins 24-30 napjain nyári konfe
renciát tervezünk s azután két csopoltban két
b etes nYal'alási alkalmat adni fiú - 6s Je!\nygyer
mekeink I'észére, juliu hó folyamán: a fiúk 
részére julius 2- 15, a leányoknak jul ius 17-30 
napjain, Augusztus 1- 14, napja in Porczelné 
K ozma li'IÓI'a Unitárius LeányegyleWnk I'endel
kezése alatt áll a tábodlely, nyftmlás i tCl 'veik 
megvalós itásám, Augusztus 15-től pedig mé L'sé
kelt ál'on híveink ka phatnak uyamlás céliail'a 
lakást, elöjegyzéseket a lelkész i hivatal má r 
most is elfogad, 

Abhoz, hogy terveinket megvalós íthassuk, 
á lrlozatkészségl'e van z.i.ikség az egyházkö7.ség 
é a hivek részél'ől is, Onzetlen mllnkám, hogy 
lehetövé tegy ük, hogy szegény gye rmeke ink 
egyiitt nyaralhassanak az erdélyi domboh a és 
SVÁjci lanluikl'a eml ékeztető e l'dőkos%Ol'Il 7.ta 
völgyben, Pestkömyékí és vidéki szól'v.ányaink 
fi gyeImét felhivjuk a l'l'a a lebetöség/'e, hogy 
gyűjtsen ek össze perselypén7. fillÓl'e ík böl, a hit
tanó/'án és a vasámapi iskolában összesen kb, 
15-20-25 pengőt, amely utiköltséggel együtt 
elegendő lesz, hogy legalább egy gye /'meket 
két hét/'e elküldhessenek a nyamlóteleprc. En
nell. nemcsak szociáli s é/'téke van, hanem ezt 
messze felülmúló unitá/'ius nevelői é /'tőke ab
ban, hogy a szóI'ványban élő unitárius kis 
gyermek, aki az egész év folyamán, ha négy-
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öt ~yermekkel lal{dkoz ik, most kót. hót.ig n"i
tál'll/s novo l ő L le}ügyo lot alatt, unittír ius kÖl'Ilye-
7.otbon lohet, s /gy ll/tében OI'Ö 'öcl6st lolkébon 
bi zakodást nye/', ' 
, I;Iogy mindezek igy lehessen 'k, ahlioz 
llnádsago .I 6lekro, szo lg,í1utkó8z tíl(lozl1tos Hlun
kám, nafIy-na"y hitJ'e 6s bízakodásnt van szük
ségünk, l'Ia mindezt el6l'jiik, lIkkoI' Hz olvetot.t 
mag jó földbe hullott, kíkel1 és to/'mett hUl'Jninc 
száz és ezeraonyit. Adja a mi egy igaz Istenünk" 
hogy így leh essen, 

Ferencz Józse f. 

, , 
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Dávid Ferenc Egylet *) 
(Küzdelmes évek) 

A második tiz évet a legjobb reménység
gel kezdtük meg és az első évek rendes béke
iclöbcn telt ek el. il. felolvasások I'endszel'esen 
megtartattalL Kis Emő: Dávid Ferenc, Borbély 
Sándor: A székely nép és a betlehemi jászol, 
Szinte GábOI' : Székely biz és lakói, Péterfi 
r~ajo : A vallásos ,él'zelem lélektani megvilági
tása, dl' . Bal'3bá.s Abel : Az öl'ök nőiesség esz
méje az il'odalomb<lo, Szinte Gábo]': A kolozs
megyei fat.emplomok, Buzogány An na : L e:\
nyaink vallásos nevelése, Kacziány Géza: J ézus, 
a költő, J ózan l Iiklós: Eötvös J ózsef a gondol
kodó, Nagy Gyö l'gy: l sten és a bon, :Máté 
Gyöl'gy : Hit, vallás és tudomány, Györfi Ist
váo: Vallá és művészet, Perczel FCI'encné : 
Az Andesek K I'isztusa. :Má r ezek a cimek is 
mutntják azt az általános keresztény szellemet, ' 
mely megnyilatkozott a felol vasók lelkében és 
beszédében. Ehhez jál'U\t<l.k az lstenhez fel emelő 
im:\k, a mÍÍ vészek és művésznök énekei, zene-

zámai és szaval.atai. 
A Dávid Ferenc Ifjúsági Kör saját helyi

ségében I'endezte meg havi üléseit felo lvasások
kal, zeneszámokkal, egyházi énekekkel és bib
l i<lmagyal'ázatok kal. 

. ) Az e1sö ti z év munkassagat az 1936. évi évköny
vünkben közöltük. 
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1912. ápl'ilis havátó l kezdve a Nőszövet
'ség a Dáv id Fel'enc Egylet tiszlika l'ával és vá
lasztmányával karöltve gyüjtötte egybe a ház
tal' tás i allm lmazott.akat. Egyháziének, ima bib
li amagyal'ázal? fe lolv.asás, szavalat volt az a~yaga 
ezekne k a gyulekezeseknek. Beke i\lózes igaz
gató és neje vezetése mellett I'észtvettek kézi
munka-tanfo lyamon és Pel'czelné Kozma Flóra 
áldozatkészségéből ozson nát is kapta l" 30-40-en 
gyüJtek egybe és szorgalmasan hallgatták az 
előadást. 

. Ugyanezen év november l-től kezdve min
den első vasárnapon a Ká lvál'ia-tér 2. elemi 
iskola egyik tan te rmében gyüjtötte egybe J ózan 
Miklós az ottani környéken letelepedett székely 
munkásokat, bibliát magyarázott. 
. Mégegyszer ugyancsak ebben az évben 
felmgyogott a pl'Otest,;,ntizmus eszméje egy 
n apl'a . A ~álvin-té l:i temp l~m?an . tar.totta a 
Bethlen Gabo r-kM Jubdeumat es zaszloszente
lését: Ez alkalommal Kacziány evangélikus 
espe l'es imádkozo~t,. HaYl;'ál !len ő budai refor
mátus lel kész pl'ed lkál t es J ozan 111klós espe
resü nk tartott'l a zál'óimát. A szeg bevel'ésnél a 
vezetése mellett vezető embel'eink is résztvettek. 
, A rá n k n ehezedő időknek előszele !uál' 
1913- ban lehetetl enné tette a bálrendezést u~y, 
bogy 1914. fe bruál' 21-én ~á ~ belyett egy mm
d en tekint etben magas L1l VOJU egyháZI hangver
senyt r'endezett a vezetőség. . 

E bben az időben jelent meg POI'czelne 
Kozma Flól'a beszédeinek két . kötete, amel.fek 
sokat megő riz tek egyletunk diadalmas napJal-
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ból és vignsz1alóink voltak a nem szel'etem 
napokban , 

A serajevói pisztolydölTenes s az azt kö
vető ág,vúlövés elsöpört minden keresztény meg
mozdulást, Az ifjúsági kÖI' kIÜI'ÜIt, a háztm'wsi 
alkalmazottak szépen induló munkája megszünt. 
s a Dávid Ferenc Egylet működése elé is aka
dályok gördültek, A gázvilágitás felmondta a 
szolgálatot, délután nem tarthatta ülései t. A~ 
orgonából a sípok a hal'ctérl'c kerültek, csak az 
egyszcrübb egybáziénekekre lett alkalmas az 01'
gonánk. Hal'ctél'l'e kel'ültek az apák, a fiak, a. 
testvérek. Később megkezdődött az élelmiszerért. 
való ácsol'gás, a pénz rom lása, a kukoricake
nyér, a nélkülözés és a nyomor. A harcterekrő1 
ok szenvedés és nélkülözés hire jött, jöttek 

haza a sebesült és nyomorék hősök, még töb\} 
haza se jött többé és nem jött hir a hal'cté
ren l evők l'őJ. Különösen a fogságba levők szen
vedéséről jöttek I'émhirek, melyek sokszor fáj
dalom, valók is voltale Kinek volt kedve fel
olvastlsra menni . Nagy ritkán felemelte vigasz
ta ló, lelket el'ősitö hangját Perczelné Kozma, 
Flól'a, Ul'mössy Miklós, J ózan Miklós, késöb\} 
dl'. BO I'os~ György és dr. Csiki Gábor s némely
kor Ikerült IS egy-egy órát kiemelni a gyász 
II baj , a rémülés és a letargia órái közül. Jöttek 
CL fOl'l'adalmak a maguk sötétbeu"rásával és az 
örökös rettegéssel párosult ninc;entelenséogel 
oly . jól esett egy-egy órát a templomban " töl~ 
tem együtt és utána a lelkészi irodán találkozni 
eiJymással, legalább látni egymást. Milyen más 
tuz volt ez .. a fo I'l'adal mi tűz és milyen más tüz. 
a l'efOl'mámo öl'ök tüze. Ha a refOl'máció tüze 
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mellé ültünk, az melegitett, segitett, összetar
tott, szeretetet sugalt egymás szivébe, egymás 
Irá?t., A fOl'l'adalom tüze pusztitott,. rom bolt, 
gyuloletet és rombolást tel'jesztett. Es mpgis 
sokan vannak, klk e"t a két tüzet összetévesz
tik és éppúgy fé lnek dl'. Luthel' Márton és 
DáVid Ferenc épitő, életetadó tüzétől mint a 
forradalom romboló tüzétől. ' 
. De volt ebben az időben is olyan munka-

ter, amelyet éppen az a kétségbeejtő helyzet 
hozott napvilágm teljes fényében és ez az egy
ház karitativ munkája volt. Az 1915. évben a 
Nőszöveiség védelme, Pel'czelné Kozma Flóra 
vezetése mellett unitárius asszonyaink és leá
nyaink együttes munkával 66 hósapkát, 20 pál' 
térdvédő t, 14 pár csuldóvédőt kés7.itettek el 
137 lL kiadással és nehéz munkával. Ez volt 
az első alkalom, mikor a női sziv könnyet törült 
le a szenvedő harcosok gondterhelt fll'cáról és 
azóta szünet nélkül talt ez a sziszifuszi munka, 
Folytatja a könnytörülést a Nőszövetség, fiJlé
rekből pengőt varázsol elő s azt kérdezi, mikor 
tulságosan kifámdt: 

- Meddig tart még ez igy? 
Az ifjúsági kör üresen maradt helyisége is 

megtelt lakókkal, ott szervezték meg először 
az unitárius főiskolai tanulók otthonát, enuek 
létl'ehozatalára polgárdii hivei nk s a rokonlelkak 
Jóean Miklós alapot gyüjtöttek. ." 

A viJá"bábol'ú S az azt követő kommun és 
megszállús "után megcsonk,itott bazán kban kis 
ponton állottunk. A lélekben hatalmas nem~e
tek siettek segítségünkre. SváJC, Holl~nd!a, 
Belgium, Anglia és Amerika láttak el segltség-
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gel. :\Ientek gyel'mekein k az idegenbe egy kissé 
jobban élni és jött ar. élelmiszer, ruha az ide
gen ből az itt mamdtaknak és újm a jótéko lJY 
közveti tő a női k ·z volt. 

Azután megs?abaduJtunk a háború, a 
kommun réme itől , elvonult az épp oly I'émes és 
zégyentcljes !"Omán megszállás is, bevon/üt 

falvRink közé a nemzeti hadsereg élén kormányzó 
urunk, Egy új világ leJkiszemeinÍ< e l őtt. Bol
dogan vettünk részt a hálaadó istentiszte leten, 
melyet összes egyházaink együtt végeztek R? 
Országház előtt. Azt hittük, hogy végl'e béke 
lesz, lelket, sz ivet nemesitő béke. Reményked
tünk, hogy felébred Európa és az Aodesck 
K l"isztusa - akiről oly szépen beszélt nekünk 
Pel'czelné Kozma Flóra - ez az Andesek K ri sz
tusa fog az országok, a nemzetek, a flljok és 
felekezetek közé emelkedni. De ehelyett a 
homousion és homoiusion örök eélnélküJi, eSRk 
bánatot, csalódást, bajt és gyászt szü lő szél
malom harca lépett, ahol a győztes és legyő
zött van és ahol százalékú kulcs szerint enge
dik meg a nagyobbak a kisebbek nek nemcsak 
a rádió nyilvánosságát, de még a JéJekzetvé
telt is. 

Kel'esztény fellendülés következett, de ezt 
felekezetiessé tették, kül sőségekben sokat nye l't 
a' kereszténység, templomok, kegyhelyek épül
tek, de az összehozó, összetartó Jélek kiveszett 
a nagy igyekezet ben. Nem azt nézték, ho"y 
miben vagyunk mindnyájan egyek, hanem a~t 
hogy mi ben térün k el egymástól és ez az elté~ 
rés jogot adott a gyülöletre. . 

Elhangmtt a tiltakozás szava az oly iga-
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zán kel'esz tényi közös istentisztelet tr1.l'tása 
ellen, ,behozato~t .a reverzális követelése a vegyes 
vallásu párok oromtel.l es pel'ce inek megkesCl'ité
sMe, a ~álasz fa l ak felemeltettek oly magasra, 
hogy meg belátm se lehessen egymáshoz. Hoz
záJál'~llt ehbez ft kenyértejenség, a munkanél
kull seg. A külföldi segitséget elfogadtuk onnan 
ahonn an jött. Nem néztü k, bogya könyöl'ülŐ 
SZlve felett mlt hord jeJvényül, de II segitö 
kezunket mege lőzte mindig egy tek in tet bogy 
a segitendő mirc esküszik. ' " 

Jlyen vis%Onyok között indul t meg újm az 
élet a Dávid Ferenc Egyletben . 

A várva· várt unitál'ius sajtó volt a l'enc1-
sze l'es mun kfl el ső megnyilvánulása, J ózan 
~iklós ajapitotta és szerkesztette az Unitárius 
Eltesitőt ] 922. junius 15-tő l ke~~ve két éven 
át, utána Bal'abás Is tván és O tő l e dr. Iván 
László vette át, aki jelenl eg is sze l'keszti. 

Ezzel a megmozduJással megindu lt a munka 
II régi nyomokon. 

Ujjászerveződött a Nííszövets6g, új névve l 
alakult meg : :Magym' UnitáJ-ius Nők Szövetsége, 
s a szel'vezkedés Jelkes rneginditója Perczelné 
Kozma F Jóm volt. TeaestóJyeket rendez, k ésőbb 
hangversenyek et, ho~y legyen miből ad ni fl 
szegényeknek s megindul ft kantativ munka. 
F elálli tják a karáe 'onyriLt, ahol m'l'a zukség 
van meleg I'uha, élelmiszCI', tüzeiti is jlü ft rá
szoru lóknak , hogy legalább fl. szC/'etet unnepén 
ne nólkülözzenek, Bekapcsolódnak a protestáns 
menzába és mogszel'vezik a vacsora akciót, hogy 
, egitsék ft Missz ióh áz lakóit n~héz ~üzdelm ü k b?ll: 

Azután megmozdul fl f mtalsHg JS, a I CCI'I 

7" 
gg 



n6v\ /'J lIlogszoJ'vo 7. i a Dávid F oreno Trj uság i 
E gypsü Jr tet, I'endoz Jl angvol'senyeke l, bá lt, mál'
e illH lií- iki ünne lJó ly t és igyeksz ik sogileni a 
M iss7. i6b(lzban lakó bm'ittain ak so rsán , gyűjtés
se l. 1927-ben átalakul Bmssai Ifjusúgi l]gycsü
letté és azóta foJy tatj a a l'i a ta lsúgm és igy 
az e"y],(lz jövendőj é l'o kiterjeclő á ldásos mun
kásság{LL 

LJg',vanezen év ben al a kul meg a P CI'czc lnó 
K OZll1fl F lóra Loánycgyosülot, má r akkor néha i. 
nagy usszooyulu ól elnevezve, cll', mnyedy Hó
bol'l.né Pünkösty Mál'ia dl'. vezetése mellett 
g.l' üjtvc öss"o az egyház leánya it önképzés re 
és va ll ásos nevelés re, 

A Dáv id F el'cnc Egylet, amely t l.tlajdon
k épe n a WI'ZSC vo lt fl Nöszövetségnek, ifjuság i 
egy letnek és leáoyogyesLUetnek, megtartotta az 
II fe lolvasása it, egybegyüjtötte B udapes t va]J úsos 
S7.abadgondolkodóit e~y-ogy órára, Hogy milyen 
közél'dckü és szélos k ö l'ű go ndolatok l'ól vo lt szó 
e"eken a folol vasásokon, látbatjuk a következő 
ci mekbllL Nem teljes jegy7,éke ez ft felo l. v~ ~á
sokn a k ugyan, de elég t iszta képet mutat. 

D ,', Kemény Gábor: A sszonyok sorsn, 
Buzogány Anna: Péte rfi SúndOl', J ó""n Mikl ós : 
J éws és a nők, dl', Csiki Gábor : Dávid Fel'one 
emlékezete, J ézus az öI'ök eszmény, J óz:tn 
Mild ós : Amcl'ika i benyomásaim, dl', Cs iki 
Gábo r : A legnngyob b magyar, Buzogány Anna: 
Csa lád 6s iskob, Gál Mikl ós : N6hány szó :\ 
h egyi bes7,édböl, d l' , Kemény Gábor: CIJI' istus 
redivi vus, dl', Nyiredy Je n ő: Koresem az Istent 
G l'cgersen Luj7.a : A nő hivatása az egyházi é~ 
gy ülekezeti életben, J ózan Miklós: Jövő vallása, 
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<I I', Csiki ,Gábor : A holl and iai modcrn vallásos 
hitről , Gal Miklós : mp izódo k Jézus életéböl 
B I,lzogáoy Anna: Brassai bácsi em léke, Józa~ 
Miklós: Kossut h eml ék üonel?, dl', l~nyody 
Róbertné: Az uOltá l'l zmus a bókel'evizió szolgá
l atába? ," l étel'rry Má, " ~: Az amol'ikai ember 
l elki vl l,lga, Polgál' Lrpot: Az embel' boldogsága, 
Dusz lk LaJos: J ézus a legmagasabb embel'ideál 
Józan Mik lós: Dávid Ferenc emlékezeto; 
dl', T óth Gyö l'g,v : A vallásosság és korun k 
vezető szelleme, dl', Csik i Gábor: Amorikai kör
útam, dl ', Val'ga Béla: Dávid FOI'enc, dL' , GeJei 
József: Az öl'ökl ós néhány kél'dése, J ózan Mikl ós: 
Channiog szell eme, Kovács J ózsefné Tüdös 
Ilona: A fI'a nci a protestáns mozgaloml'ól, 
Balogbné Molnál' Mlu'ia: A székelyek hon fog
lalása mondfl a lakbfln, d,', Zsakó István : Vallás 
és egészségügy, cll', Kolozsváry Bálint: Erdély 
lelke, Gyall ay Domokos : E lbeszé lés, Józan 
Miklós: cl l', Luthel' Mál'ton, Kovács Kálmán : 
Kossuth és az un itál'izmus, Ha gondosan végig
olvassuk a feJso l'oJt ei meket, Játbatjuk, hogy 
más vallásuak .is oclaültek az olvasó asztalho" 
és az uni tál' iusok is megemJ ékeztek a több i 
felekezetek nagyja il 'ó l s >l vil ág i nag,Vok l'ól. 

Tehát a Dávid F erenc mgy let hű mal'adt 
IDultjához, ahhoz fl kijclö lt úthoz, ameJyet ezelőtt 
25 évvel maga elé tü zött, Vezet6sége u!l'yan 
változott, mOI'l. flZ eJn öki székbe dl', Ny ll'e?y 
J e n ő k6sőbb cll', báró Daniel Gábo L' ül t s " J6-
titkári á llást dl', Cs iki Gábol' vette át, de, ott 
m'LI'adt a I'ógi idők /'őtitkál'U J ózan M!klós 
vikárius. Azo nban 35 évvel ezelőtt kltuz~tt 
.c611'u visszb ang nem j öll: meg, mmt azelőtt 35 
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(>V\' PI. Nem csoda - cli', Maszny ik End l'o m{l.I: 
J!:dolt és I'oz, ony olv S7.o tt s a mai kol' embel'81 
nom al'ra fOl'dítják figye lmükot, ami usszohozza 
{,kot, hanem al1li cJ vál:l ztj:\ s így elhah'ányo
elott a pl'otestáns unió oszméje: M?gha lt POl'ozelné 
I{ ozma J,'IÓI'a és lT " ll1 ŐSSY Mlidos s a h>lzánlmt 
ÓI'( vesztr, ég ebo nagyon láj és soba e !s 
foJ.( bchecrcdn i s így az öl'ök béke OSWIÓJO IS 
eliud ván~';'odo tt. De fl pl'01 es1.áns II n ióél't , való 
küzdelmet hlSS U b 'kés munkáva l folytatni koll 
és a I'evizió kél'désót nom s7.:lbacl a kel'esztény 
87.011 m és az ő l 'ö k béke oll en val ó lázad{lsnfl k 
tok inteni, mel't az öl'ök béko eS7. mójét hil'dot
Jw1jük és hil'dotnünk is kell , amellett, bogy 
,l l'eviziót kÓl'betji,ik, mel' t azt lS hll'de1nun k koll , 
j "vén e~ a bé ko clöl'e1 tótclr , 

Ujvári Lás~ló, 
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