,

UNITARIUS
II

(

•

BUDAPEST, 1938.
AZ UNITÁRIUS ÉRTESITO KIADÁSA.

Január

-Vízöntö hava. 31 nap. Télhó.

•
·
•

I Szombat
2 Vasárnap
3 H é t fő
4 Kedd
5 Su rda
ti CsOlörlök
7 Pénlek
8 Szombat
9
JO
j I
12

Vasárnap
Hetfo
Ked d
SZ<'1'da
,13 C9Ütöflök
t 4 Péntek
I, 15 Szombat

•

I Ujév

I Mate ev. 2. rész

1- 12.

Ábel
Benjamin
Leona
Simon
Vizkereszt
Altila
Szörény

Ma té ev. 2. réoz 13-23.

Marcel
I\\elán ia
Agola

Már. ev. l . rész l -8.

E rn ő

Vidor
Bódog
Lóránl

•

16 Vasá rnap

F. I. 16. n . ,k.nt6 6. kiad6: FERENCZ JÓZSEF.

Gusztáv
Antal

Márk ev. I. ré"z 9-1 3.

17 Hel fO
18 Kedd
, 19 Szerda
I 20 CsOtö rtök
•
2 1 Péntek
22 Szomba t

Sára
Fábián
Ág nes
Artur

.23 Vas6,nap
24 HelfO
25 Kedd
26 Szerda
27 C. OI Öflök
28 Pentek
29 Szombat

Zel ma
Tádé
Pál
Vanda
LOlhar
Károly
Adél

Má rk ev. I. rész 14- 20.

30 Vasá rnap
3 1 HelfO

M ari on

Márk ev. I. réu 21-28.

Piroska

•

•

Virgilia

HÁr t lI"O KÖHYVHYOWDÁlA., alida".•• VIII .. l611."u.. 61. T.I.: la.92,.5'.

•
•

3

•

•

Február

•

l
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

6
7
8
9
10
II
12

Vasárnap

I

•

aral in
Balázs
Ráhel
Ágota

H élfő

K edd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

~nác

,

Dorottya
Tódor
Aranka
Abigél
Elvira
Bertold
Lidia

•

Álmos
Eleonóra
Gerzson
Atfréd
Mátyás
Géza
Sándor

27 Vasárnap.
28 Hé tfő

Ákos
Elemér

•

•

..' .•

•

.

Márk ev. 1. rész 29-45.

•

,

•
•
•

13 Vasárnap Ella
14 Hét fő
Bálint
15 Ked d
Fausztin
16 Szerda
Juliánna.
17 Csütörtök Dánát
t8' Péntek
Ko nrád.
19 Szombat
Zsuzsánna
20 Vasárnap
21 Hélfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek '
26 Szombat

. Kos hava '31 nap Tavaszelöhó.

Halak hava. 28: nap. Télutó . .

I

Kedd
Atbin
Szerda
Lujza
Csütörtök Kornélia
Péntek
Kázmér
Szombat
Adorján

•

6 'Vasárnap
Goltlieb
7 Hétfó
Tamás
,Zoltán
8 Kedd
9 Szerda
Franciska
10 Csütörtök \0limpia
l t Péntek
Aladár
12 Szombat
Gergely

Márk ev. 3. rész 13-21.

•

Márk ev. 2. rész 13-11.

13 Vasárnap
Krisztián
Matild
14 Hélfó
'Nemzeti ünn.
15 Kedd
Henriette
I 16 Szerda
I 17 Csütörtök Gertrud
'Sándor
18 Péntek
ll} Szombat József

•

•

'.
I
•

•

,•

•

Márk ev. 3. rész 22 - 30.

' Márk ev. 3. rész 3t -35.
Hubert
Benedek
21 Helfő
0ktávián ,
•• 22 Kedd
Frumenc
23 Szerda
• 24 CsOtörtök 'Gábor
•
GyUm.o.B.A.
25 Péntek
Manó
26 Szombat

, 20 Vasárnap

Márk ev. 2. rész 18-22.

,
•

•

.;..

27
· 28
\ . 29
30
31
•

Márk ev. 2. rész 23-28.
•
•

•

4

l
2
3
4
5

Március

"

•

Vasárnap
Hétfő

Kedd
Szerda
Csütörtök

Hajnalka
Gedeon
Cirill
Izidor
Árpád

Márk ev. 4. rész I-9.
,

I
5

--------------------- .
,

Aprilis

••

Bika hava. 30 nap. Tavaszhó.

1 -~':"""""1-:-:-_:__~
l Péntek
Hugó

~:~~a~z:~ám=rn~:~:~~~7:=:=:S-z~té~I~Y-+~M~ár~k~ev~.~~-:ré~s:z-I~0~--~20~.- ;
4
5
6
7
8
9

Hétfő

Izidor
Vi nce
Kedd
Szerda
Cölesztin
Csülörtök Herman
Péntek
Lidia
Szombat Erhard t

•

,
•

•

,•

!
~:=~~~~_~~~~~
' ~~~ ,
•

10 Vasárnap
I I Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat
17
18
,9
20
2'
22
23
24
25

l6
27
28
29
30

Zsolt
. Márk ev. 4. rés? 26-34.
Leo
,
Gyula
,
Ida
Nagycsütört. ! Márk ev. 14. r~sz.
Nagypéntek ; Márk ev. ' !\. resz
Lambert ~
.I

1
•

,

Husvétvasár. " Márk ev. 16, rész l -R,
Husvéthétrd ' Máté e v. 28. rész l-I D.
Kocsá rd
Ic
, :.:.::~=:..::::::..:=::...:_~=- .
T ivadar
•
Anzelm
Szótér
Béla
,
,
I; Máfk ev. 4;. rész 35- 41.
Vaoárnap György
Héllö
Márk
Kedd
Ervin
•
Szerda
A(isztid
•
Csütö rtök Valéria'
Péntek
Albertina
Szombat Katalin
•

Vasárnap
Hétfö
Kedd
Slerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

"

,

1 - - - - "--_ _ _ _.J..

6

•

;

Május

Ikrek hava. 31 nap. Tavaszutó.

•

I
2
3
4
5
6
7

Vasárnap

Fülöp
Zsigmond

Kedd
Szerda
Csütörtök
Pénlek
Szombat

Irma

8
9
10
II
12
13
14

Vasárnap
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gizella
x er~ely

15
16
17
18
19
20
.1

Vasárnap
Hétfó
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szomba t

Zs6fia
Mózes
Paskál
Erik
Iv6
Bernát
Konstantin

Márk ev. 6. rész 14-29.

22
23
24
25
26
27
28

Vasárnap
Hétló
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

{)Iia

Márk ev. 6. rész 30-44.

Eszler
O rbán
Áldozócsüt
Béda
Emil

I. KorinI. lev. 15. rész 35·49.

H é tfő

Márk .. v. 6. rész l-6.
"

Flórián
Gotthárd
Frida
Napoleon

Hétfő

rmlD

Márk ev. 6. rész 7- 13.
,
,

•

Mamertus
Pongrác
Szervác
Bonilác

ezső

Maxim
Nándor
Pelronella

29 Vasárnap
30 H étfő
31 Kedd

Márk ev. 6. rész 45-56.

I
7

•

Junius

.,Rák hava. 30 nap.

/

1
2
3
4

Szerda
Csülörlök
Péntek
Szomba t

Kloti ld
Kerény

5
6
7
8
9
10
J1

Vasárnap

Pünkösdvas.

H étfő

Pünk ösdh étfő

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ró bert
Medárd
Félix
Margit
Barnabás

Vasárnap

Klaudius

H é tfő

Tóbiás
Vazul
jolán

12
13
14
15
16
17
18

Pamlil
Annd
,

Kedd
Szerda
Csütörtök ~sztin
Péntek
öhötö m
Szombat Arnold

19
20
21
22
23
24
25

Gyárfás
H é tfő
Ra fael
Kedd
Alajos
Szerda
Paulina
Cs(ilörlök Zoltán
Pénlek
Iván
S.omba t Vilmos

2S
27
28
29
30

Vasárn ap

•

Vasárnap

Hetfő

Oroszlán hava. 31 nap Nyárhó•

Nyár e l ő h ó.

I janos,

Pal

Ró mai levél 8. rész 1-16.
Római levél 8. rész 17- 39.

I

I

I

r
I

I

,'>Iárk ev. 7. rész l -23.

,

Má rk ev. 8. rész 27- 30.

I
I

Mllrk ev. 8. rész 3 1-3B.

László
Kedd
Arszlan
Szerda
Péter és Pál
,
Csütörtök Pál
,,

,

1 Péntek
2 Szo mbat

Tibold
Otlokár

Vasárnap

Ko rnél
Ulrik
Emese

3
4
5
6
7
8
9

Hétfő

Kedd
Szerd a
CsOlörlök
Péntek
Szombat

10 Vasárnap

Mark ev. 9. rész 2·· B. II.

Ézsaiás

C iril
Teréz
Lukrécia
Amália
Lili
Izabella

II
12
13
14
15
16

Ke dd
Slfrda
J en ő
Csütörtök Eöu
Pénlek
Henrik
Szo mbat Valter

17
18
19
2U
21
22
23

Vasárnap
Hétfö
Kedd
Szerda
CS(itörlö k
Péntek
S7.ombal

H e tf ő

Julius

".
Má rk ev. 9. rész 33-37

•

Elek
Má rk ev. 9. rész 38- 50.
Frigyes
Emilia
Illés
Dániel
MáriaM .gd .
Lenke

24 Vasárnap
25 HétfO
20 Kedd
27 Szerda
2B Csülö rtök
29 Pénlek
30 Szomba t

Olga
Ince
Márla
judit

3 1 Vasórnap

Oszkár

Kri sz tina

Má rk ev. 10. rész 1- 12.

j aka b
Anna

Má rk ev. 10. rész 13- 16.

,

8

•

9

.

--

Augu

Szílz hava. 31 nap. Nyárutó.

Péter
1 Hélfó
Lehel
2 Kedd
Hermina
3 Szerda
4 CsUtör tök Domokos
O;zvald
5 Pénlek
6 Szombat Berta
Ibolya
Lás,ló
Emöd
9 Kedd
LOrinc
10 Szerda
ll- C,ütörtök Tibor
Klára
12 Péntek
Ipoly
13 Swmbat

7 Vasárnap
8 Hétfő

14
ló
16
17
18
19
20

Özséb
Vasárnap
Mária
HétfO
Ábrahám
Kedd
Anaszláz
Szerda
Csütörtök Ilona
Huba
Pentek
Islván kir.
Szombat

-+
2 I Vasárr.ap Sámuel
22
23
24
25
26
27

ÁgosIon

•

4 Vasárnap

t..
M árk ev. 10. ré .. 17-3
.
•

Márk ev. 10. rész 32-34.
•

Ernesltin
Róza
Erika

-

I
\

Rozália
5 HéllO
Viktor
G Kedd
Zakariás
I Szerda
Regina
8 Csütörtök MAria
9 Pénlek
Ádam
10 Szombat
Erik

Márk ev. It. r68z 15- t9.

I I VnSárnal)
Teodóra
12 H é lf ő
Ouidó
Ludovika
13 Kedd
Szerénke
14 Szerda
15 Csütörlök Nikodém
Edit
16 Péntek
t7 Szombat Ludmilla

Mark. ev. 12.

18
t9
20
2t
22
23
24

Márk ev. 10. rész 35-45.

\ Márk ev. It. lész l - It.

Szeptember

I CsülörlOk Egbed
2 Pén lek
Re eka
3 Szombat
Hilda

Hélló
Menyhért
Kedd
Farkas
B~rtalan
Szerda
Csütörtök Lajos
Péntek
Izsó
Gebhárd
Szom ba t

28 Vasárnap
29 Hélfő
• 30 Kedd
3t Szerda

10

Mórlog h8.'
30 nni). .zeIOhó.

Kleolás
Jusztina
Héllő
Adalbert
Kedd
Ven cel
Szerda
29 C.U törlök MillIIly
Jerom08
30 Péntek
25
26
27
28

•

,
•

Titusz
VIIholmina
H étfő
Fridcrika
Kedd
Máté
Szerda
Csütörlök Móric
Tekla
Pénlek
Oellért
SlOmbat
Vasárnal)

Vasárnap

•

•

•

,
,
ré" 1- 12.

Márk ev. 12. reSl 13- 17.

•

,
Márk ev, 12. ré.. 18 - 27.
•

•

,

I

It

Október
I Szombat

Nyílas hava. 30 nap. Őszutó.

I Malvin

2 Vasarnap
3 Hetló
4 Kedd
5 Szerda
6 Csütörtök
7 Pé ntek
8 Szom bat

Petra
Helga

I
2
3
4

Ma rk ev. 12. r<sz 28-34.

Ferenc

I

Aurél
Nemzeti ünn.
Amária
Etelka

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
5 Szomba t

Vasárnap
Hetló
Kedd
Szerda
Csütör tök
Péntek
Szombat

Denes
Gedeo n
Bri gitta
Miksa
Kálmá n
Helén
Teréz

Má rk e v. 12. re sz 38-44 .

6 Vasárnap
7 H é tfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Cs ütörtök
II Péntek
12 Szombat

16 V..árnap
17 Hetfö
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat

Gál
Hedvig
Lukács
Lucius
Irén
Orsolya
EIM

Máté ev. 5. ré .. 1- 12.

13
t4
15
16
17
18
19

Gvöngyike.
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina
Simon
Zénó

Máté ev. 5. rész 2 1-26.

9
10
1t
12
13
t4
15

.

Bököly hava. 31 nap. Ő,zh ó .

23
24
25
26
27
28
29

Vasárn ap
Hetfö
Ked d .
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

30 Vasárnap
3 1 Hétfö

12

I

,

Kolozs . ..
Máté ev. 5. rész 38-48.
Ref. emlekun. Galata levé l 4. resz : 1-7.

20
21
22
23
24
25
26

Vasarnap
H é tf ő

Marianna
Ha loltak n.
Gyözö
Károly
Imre

Lénárd

Rezső

Máté ev. 6. rész l-8.

Go ttfried
Tivada r
Luther
Márton
Jónás
~zanisz l6

Klementina
Kedd
Dávid Fer.
Sze rda
O llmár
Csülö rt ök Hortense
Péntek
Ödön
Szombat
Erzsébet
Vasárnap

Jolán
H é tfő
O livér
Cecilia
Kedd
Kele men
Szerda
Csütörtök Emma
Katalin
Pénlek
Szombat Milos

27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerd.

November

Vit1
Ste ánia
Noé
András

Máté ev. 7. rész 13-21.

l. Korint.l ev. 2. rész 6-1 6.

•

Máté ev. ll. rész 25- 30.

I Máté ev. 13. rész 24-30.

•

13

December

Bak Ilava. 31. nap. Télelöhó.

l Csütönök Elza
Aurélia
2 P~ntek
3 Szombat OJivia

•

4
5
6
7
8
9
10

Borbala
Hé tfő
Vil ma
Miklós
Kedd
Szerda
Ambrus
Csütörtök Mária
Péntek
Natália
Szombat judit

Vasárnap

I r Vasárnap
12 Hetfő
13 Kedd
i 14 Szerda
, 15 Csütörtök
16 Péntek
17 Szombat

,
•

•

•

18
19
20
21
' 22
23
24

•

A
MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ
TISZTI NÉVTÁRA.

M:Ué ev. 18. rész 2 t -35.
•
•

Arpád
Gabriella
Luca

,
•

•

Máté ev •. 20. rész 1-16.

S~i1árdka

johanna
Albina
Lázár

•

Vasárnap '
Hellö
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zenó
Vik tória
Ádám, Éva

Máté ev. 25. rész 14-30.

25 Vasárnap
26 Hétfő
27 Kedd
28 Szerda
29 Csütörtök
30 Péntek
'31 Szombat

Karácsony
István
janos
Kamilla
Dávid
Zoárd
Szilveszter

jános I. lev. 3. resz 1-12.
János I. lev. 3. rész 13-24.

-

•

•

•
•

•

•

•

Egyházi elnök: Józan illiklós püspöki "ikárius,
felsőházi tag. Világi elnök: dr. Miko Ferenc fő·
gondnok·helyettes, igazsagügyi államtitkár.
Jogtanácsos: dr. báró Daniel Gf\hol'. Jegyző :
dr. t'itéz N yiredy Géza.
Központi missziói lelkesz: Ferencz József.
A Magyarországi Unitárius Egyház l egfőbb
egy házkormányzási test·ülete az Igazgató Ta·
nács. Ennek jelenleg 65 tagja van: dr. Ádám
Dénes, dr. Árkossy Zoltáu. Barabás István, dr.
Ba.rabássy Istva n. Bartók Géza, Beke i\lIózes. dr .
B enczédi László, Bíró Lajos, Botár Imre. dr. Csiki
Gábor, Csipkés Ödön, dr. CsOngva!1 Géza. dr. báró
Daniel Gá bor, Derzsy Kálmán, dr. Dézsi Ferenc.
dr. Egyed János. dr. Gál Jenő, dr. Gelei J ózsef,
dr. Gombos JáD os. dr. Gotll,á,'" Kálmán, dr. Gotthárel Zsigmond. Gyarmat/lY ]lrózes. Gyö,'''' IstviIn,
d,'. vitéz Gyulay T.ihor" clr. Im,.eh Dénes
Imreh József, dr. I v án LitszIó. Jakab Jó7.se f. dr. Jakab Zoltán. d,.. J"k"bházy Zs igl5

.14

mond. I,elemen Béla, (h'. I,oncz .Jáno., ajlai
KO l'ác~ József, K arács K áh nan, dr. K ov ács Sándor, dr. ritéz Kozma György. (iT. Kozma J enö,
László J áno . dr. l'itéz Lazár J ános, Magyari Mihal)", dr. JIcíjay Dezső, Jf<Jt éfíY DC)mC)kos, (h. MiI:ó "Gá hor, d,·. Mikó Lajos, cr,.. vitéz .Vyiredy Géza,
Orbó k Ferenc, Pe t hő I sb'án, P éte,'{Y Gl-ula , d,·.
P"I'lOky Lá zi ó, R ediger Béla, dr. Sándor Ak"s,
Száa sz Domokos, Székely F~ rolle . Sz4kely János,
Szentannai Sá mue l, dr. Szi nte Jáno, T anka
Sándor , dr. T ólh György, dr. T örök Géza, d,·. Ormössy Gyula , dr. Veress P ál, (h', V ernes I stván,
dr. Zsakó Ando r, d,·. t'jtez Zsukó Gyu la, ,11'. Z S<!kó
Ish·án.
Az igazgató T anac. á lla ndó veg yes bizots ágának tagjai : (h. Barabássy I stdn, d,'. Csik i Gábor,
dr. Gál J enő, K ele men Béla, ajtai Ko vács J ózsef,
dr. !llikó Gábor, dr. Mikó Lajos, d ,.. T ólh György ,
,
dr. Zsakó Andor.
Az Igazgató Tanam; k Ol'm any zása alá két
egyházi szervezet tartozik : a) A du natiszamenti
unit.."irius egyhazkö r; b) Az u~ibil' ius mi sszióház ..

L A dunatiszamenti unitárius egyházkör:
Esperes: J ózan :)'l iklós, felső b áz i tag.
Felügyelő gondnok : dr. vitéz l( oz H!a György
JU . kir. kor máuyfőtanáesos .
Jegy ző : Bíró Laj os, hó d mező ,-á sárhely i lej·
kész.
Közügyigazgató : Bartók Géza dunáutuli kör lelkesz.
16

.

A~ re~rház~ör ~lagáb all foglalja az egész Cson-

J,a Olszag teruletet s öt k isehb ter ület re
~zek :

" l'k'

O:-sz l

•

1. Dunántúli körlelkészség:
_~llyaegyhazk özség :

P olgárdi (F ejel' megye)
L elkesz:
B artnk Géza e~"
" r'L
ko"z'u'
. .
•
eJ b ázko
~ gylO'azga to; g ondnok: B erki Jano. .
a
K ebli tan ácsosok : Császá'r János, Császár J ózse f, Ta kács J ános, K . T ólh J á nos.
S zón 'ányok : A dánd, F . Leugyel J ózsef gondnok; Bala t onfő kajár : K ocs i L aj os gondnok ' Bőh ö
nye : Balogh József gondn ok, Bartók Géza lelkész '
Csajág: Mag'y aródi J á nos gondnok; Győ,': öz\':
Josipovichné, Németh Irma " aH ásoktató; J(nposvár : cll'. Máj ay D ezs ő gondnok, dr. Honáth
József "aHások ta tó; Pápa : Csiky I stván vallá oktató; P écs : Abr udbá nyai Ödön valláso kta tó ;
Sopron: F ekete Zoltá n gondIl ok; S zékes{ehervár:
Bartók Geza "all ásoktató; S zombathely : dl'. 'l'anka Dezső gon dnok ; Zalaegerszeg: d·r. Borbély Andr ás vallásoktató.

2. Budapesti egyházközség:

•

Anya egyházközség : Budapest, V., Koháry
utca 4. Lelkészek : J ózan Mikl ós püspöki viká ri us,
fel ső házi tag és Barabás I s lvá·).
Hi tok ta tó: lelkészek: dr. I ván 1,á" ló, Pethő
i stvá n, hitoktató h. lelkész: K ereki Gábor,
Goudnokok: dr. KO .• m o Jen ő, dr. báró Danial
Gi:í.bo r és K eleru.e u B óla. Énekvf'z(:r: P éterf y Gy ula. pé nztáros Zs ign'tOud .Lörinc, könyvtáros
László Gyu la, j egyzö U j vád Laszló.
2
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A Máv. telepi (X. keriiieli) szórváJJ ygondllok:
Hohoczy G. Sándor.

Kcblitanácsosok : Auo, fon Józse f, Barlha LaJOA, B elényessy Sándo)', d" . Benczédi László, Borbély Al bert, Borbély Andor, Csiki Pál, dr. DllrUflY
Feronc, dr. Gál Jenő, dr. Gúspúr Mózes, ifj. GolthMd Zsigmond, Gyarmalhy I st ,-áu, GlIő'l'fi I s tvún,
Hef/ec/üs Szilárd, Imreh Sándor, íf.i. J(" an Miklós,
Kereső József, Kisf/yőrf/Y Sándor, dr. KÚ"oltky
J á nos, Kovúcs Kálmán, vi.téz Kozma Fere nc, dr.
viléz Lúzú,' János, Lőrincz Dénes, d". l1fikó Lajos,
JI( olnúr J ános, dr. vitéz N yiredy Géza, N af/Y
Aron, PéterfY Gynla, R édi f/ er Karoly, dr. Súndor Jenő, Sif/mond Sándor, dr. S imúndy Tamás,
d" . Simon Mibály Pál, S zabó Dénes, dr. Szabó
I s tván, Szent -Királly! Andor, dr. Sz!nte János, dr.
U jluky Géza, dr. V eress Pál, dr. Z.w /ró Andor.
Ti sztel etbeh gondookok: dr. Gotthúrd Zsigmond, dr. Tóth György.
Ti szteletbeli keblitanácsosok: Fe.iér Domokos,
Gyurmailly Mózes, Kis Mózes, a.itui Kovács József, [,,,szI6 János, dl'. Ormössy Gyula.
Lcányegy házak: a) Dnnapalaj: gondnok: dl'.
Ke ndccsy Pál, vag yonkozelő gondnok: Bogárdi
István, jegYző: clr. Kentlecsy Páiné, pénztá ros :
Varga J ozsef.
b) Pes l szentlőrlnc: lel.kész; Pethő I stván,
gondnok: Székel y Domol<os, jegyző: Domokos Albcrt, pénztáros : Paizs Zsigmond, Kebli tanácsosok :
Baka ló Simon, Balogb Márton, Bál i n t Sándor.
Kom l6sy Gyula, Kovács Jenő, Kovács Mjklós,
K ozma János, Lőrinczy Alb"rt, S imonl'fy Balázs,
SUd16 József, egyhazfi: Mol nár Pál.
18

Sz6rványok: Baja: vitéz F'l
T6
mok, Budafok: :Mózes Tstváu '''ol~JcnPok' Oz~el f gsO~d
<l
\l' kt Ó
e ,
a na , an",or v~ Ja~o l~t 'I ?eulé<l: Szá.z La;jos gondnok,
, ·erencz ozse va la.oktató Csepel'M l ' J'
gon dnok, Pethő István v~lIásokt'atóO naar "la.lnl~s
'G. a'Ify D ezs ő gondnok Iúcskemét· P. B .Ol Ú . o:
J'
d
'
" . ' uzogany
,aJoa g?n nok, Ferencz József vallásoktató, K is·pest: Peterfy Gyula gonduok, Pet.hő István val1ások,!'ató, ~estszenterzsébet: Kis Mózes gondnok,
'Petbo Istvan vallásoktato, Rákospalota: Fejér
"Domokos gondnok, Imreh Ilona vallásoktató Sashalom: Kiss Jakab gondnok, Kereki Gábor v~llás
",ktató, Szolnok: Tiboldi G yula gondnok, Botár
Jmre vallásoktató, Uipest: Iuc:zeffy Gábor gond'Ilok, Imreh Ilona vallásoktató.

3· Hódmezővásárhelyi lelkészség:
Anyaegybázközség: Hódmczövúsárhely. Lel'l(~s; : Bíró Lajos egybázköri jegyző, gondnok: dr.
'VItez Kozma György egyházköri felügyelő gondnok. ol. kir kormányfőtauácso' , énekvezér: Bo.
!l'OS Áron, pénztáros: Boros Aron.
•

Keb li tanácsosok: dr. Osv"th Gábor, dr. Ormos Pál, Szathmár i Máté, Va;jnai Sándor, Juhász
Imre, Szathmári László, SzathJllári Imre, Bánfi
Máté, Kis József, Suhajd ik Zoltán, Kádár I st\'án.
'K enéz J,a;jos, Tóth Sándor, Szabó Lajos, Vajnai
Mihály.
LeílDyegyházak: Orosháza: gondnok: Tóth Lajos, valhisoktató és jegyző : Ki,lnoki Kis
'Dán iel, tb. gondrtok: dr. Peter Aladár, pénz:túros' Tóth Lajos, Kebli tanácsosok: Bil'kás l\li19

hál " Balla ~1ihál.r. Csöntör J á nos, Fulár Ján?s;.
Horváth S ándor, J ankó Feren c, Jalmcs Istv3n,.
Kiss János, Király András, ÜJ'báu Búli"t, Zalai..
Sándor. SZel/ ed: gonduok: lÍr: Gelei Jó'-seI, vallásoktató: Biró Lajos, jegyző:
KplpllL81l iI'Üklós •.
Kebli tanácsosok : Szath01{II'i .MiJd6s, űrmössy
Andor. dr . Gaál István,

I~o\~á(·s

I{"~í t' oly,

Zsig.:.

mond Pál, dr. Mátyás Sam neJ.
Szórványok: Békés: Osváth . t.\nc1rás gOll dnok,.
űrmössy József jegyző,
B ék",csaba: B enedek
Antal g'ondnok, Gyu la SÚLSZ Domokos gondnok ,.

JózseI
jegyző.

Dezső

vallásoktató, dr: űrmössy Károly '
Mezöbe/'ény: dr: Oláh Ernő gondllok.

4. Füzesgyarmati lelkészség:
Anyaegyhazközség: Fiizrsf/yaTm"l : Lelkész:'
Darkó Béla, tanítónő' : özv. Kincses Laszlóné, sz ..
Nagy Irén, gondnok: Rozsos La:ios, pénztáros: id.
Sári József, j egyző: Nagy Mártoll; egyház fi: Hegedüs Sandor.
K ebli tanácsosok: vitéz Homoki Lajos, Hegedüs Károly, Hegedüs András, Gacs(ll' i Károly,
Nagy Zsigmond, ifj'. Sári József; Károlyi József,.
Diószegi Marton, Zsoldi Sándor, dr. S zász Ferenc,
Nagy Ger gely, Daru .JÓzsef.
Leanyegy hazközség:
Dév ftvanyCl:
L elkész::
Darl,ó Béla, g·ond nok·péllztámok : Borsi J anos"
Szórvány: Mezőtur: gond'nok : Szucs S·unuor,.
pénztáros: Lándory Ilona.

5. Debreceni körlelkészség:
•

Központi egyhazközség:
Debrecen" Hatvan
utea 24. Lelkészi á ll ása egyelőre még szervezet20

aen .. Hivatalos ügyeit a. buda.pes ti lelké,'zi bivatal
. 1:,:t:l ": el. A ~zol gá l a.tot a pü spöki v ikár in s á lt.al
l<l.:Jelolt ..lell,.eszek :végzik minden hó el ő va.
' &~rnapJan es az ünnepek mú sodnapjáu délelőtt
•

;;,Z órakor . . Adó közvetleniiI a debreceni leány,egyházkozseg g'ondnokl hivataláboz fizeie ndŐ.

Debrecen : gondnok: dl'. Egyed J,mo

tb.
;gondnok: Székel,' János, ügy ész : d,'. Imreh' Démes, énekvezél' és pén7.ta ros: Derzsy Kál mán, jegyz'ő: SomJyayKál mán, vallú soklató: DebreccnDen és az oda hejáró ldirnyékhel i gyermekek r é'szére: D erzsy Ká lm án, K ehli tanácsosok: CSil)·ké. Ödön , Deák Györg.\', vitéz De"k Lajos, Fel' ~zegby Gábor, dl'. Gyu lay Zoltán, LőLay Gáhor,
U\![ester La:ios, d ,'. iI1i kó GYllla, bölöni iI1ikó István, Mik6 Ish'án, Nemes Dénes, Oborz il Gyula,
'Orbók Ferenc, Ul'. Székely Ferenc, eh:. Vcr"es I stván, Végh Gyula.
Szórványok: Miskolc: dl'. K ökösi Gyu la gond110k, N<:lgyné Szén E l'zJ:;óbet, va ll .!lf.inl,tató, NJ/ir-egyháza: Csipkés ödölI gO;HJIIÜk. ])e l·zr.;~1 Kúlro:l.n
vallásoktató, 'Sci·ro sp,,'''I.:: F erclJ cz József vall ás·
oktató.

II. Az unitárius misszió ház.
Az intézmény széldlClyo: Uudapes t, IX., Hő·
~'ye" Ene],'e (vol t Hákos) utea 3. Telefon: 380-088.
Lelkész0k: dr. Csik i Gábor m. kir. kormány~őtanácsos és F erencz ,JózseI.
A bizottság eln öke : boliiltetJeu,
Vag'yonke ze lő: gonunol<: d~" !:likó Lai?s.
A bizottság jegyző.ie: rl ... G,, ][al v~' I stvan.
Az intézmény.t .k.o~·Jll á l1YZó b izol:tsúg- tagjai :
21

dr. Barabassy Is tvá n, Je. Beuczédi László. Buzogány A nna, dr. Dúzsi F erenc, Oyar matby Mózes, dr. yitéz Gyu Jay 1' ibol", J ózan Miklós, K eleme n Béla, dr. Kozma Je nő , ur. v itéz Nyit'edy Géza, dr. Pu tnok y László, özv. R adul y Janos né~
S zinte Laszló, dr. Veress P ál és fL Bra sai Sám uel Ifjus agi Egyes üle t elnök ség'ének nündenk ori
kép Yisel őj e.

Unitárius irodalmunk kérdései.

•

Magym'ol'szági hittestvéreinkn ek kényszel'ü
önáll ó szeryezk edése kü szöbén van alkalmam
itteni Dávid F erenc egy lelünk ülésén, estélyén
el ső izben m egjelenni és felolvasást tal-tani .
Ennek tarta im át - fl valamennyiünk et el ső
ranguan é rd ek l ő - " Unitál'ius irodalmunk k él'dései " fogják képezni. Maga e k érdés oly szél eskö l'ü , hogy a nn ak összes vonatkozásai egy
felolvasás k el'etében nem m érl egelh elll k, még is ugy él'zem, - h ogy mulasztá st követn ék
el, ha e k edvező a lkalm at ki oem használnám
s ezen a további egységü nk et munkáló kérdése ket, - ha mozaikszel'üen is, megvilágitani oem tö rekedném .
A keresztény világo ézletoek, a keresztény
egyházaink szer vezetónek és intézményeinek
a lap törvénye: a biblia. Ebhen az is i1'va vagyon,
h ogy "a betü öl". E kijelentés nyomá n e l ső
k ÓJ"(l és az, hogy irodalmi tál'saságokl"a, - melyek
m égis a betlil'e táma sz kodnak akkol' is, mid őn
élőszóval tárnak fel, - VlLn-e szükség ? Ezek,
az ö lő betü k kel nem ell enségei-e? ne m ölői- e
lLZ em bel"iségnek?
Ha napjainkban is azt látjuk, hogy az
23

Ornl,IJJ'iH('!(IJ{)k kuv6Hb(, kimtí ve lt óI'iílai töm 'gu,
nl 'lIl tlil'(ídik a IIIL!!Y vilílll' ~ ok "zol'''yi hil'6vol,
1.J!lj(lv, d, HOI'BlLval - a 11 0m törokHzik oze knok
I(tJlHlj{lVal HUj {LI, h!ljáL feltó,." " mDHzu}LoL"i, a l'UII
1J!LI'(tz!lÍLit ru 'Iy itoni 68 Ho JcUHitani, - JJlLI:lOm
II II 'I( I!:godjk uz MOH a/Jyaföld barázdí,i l1111c fol'I(ft(IlH:'lv lLl, - vagy a gonuj!Lir!l bizott nyáj öd·
zúa vo l - a fl IIftg.v Ki sfaludy szav!li aw l'int
"Jl!tn tm lW Ivo, fUtyől'úHzve legolteti nyáját" 8
/JeJn ia gOlldo l al'l'a, Ilo!!y kinek II ő8 pom IIyl!!(oli hl (,il, a h lLOt !l11l',L; - Im lt.tjuk, ho!!,y o
fííty(iróaző u JtllL!!l. Hz(iJc 61 otkőrébOl l<ivá luSlItjlL
nz izl6so Hwr in tj szépsóg J<Í rídyJJűt
H nom
tÖl'öui k MiHH HJul'ó]JCLkkul, lJllIl OJtl azzal gondtalnlJu I, - do n lÍodon CJaótl'o gonclo lkozMok ÓH
tti pl'o lJgóaok Ilólk(íl élj Jo piroa ul'ooul,
az
Jato"i gontlv iao léa ídLul nok i juttlLLott szúz oaztondlíkot - H h ll uzzol. azomben nzt j{ttjuk,
hogy II tutlománl.L 6a 1, özn1ííveJtídó8t tCl'jo~lIlő
ml!nkfi~ok oaztuly"ószo ItZ állandó küzkÖ(]6~,
!tu(IlI!t8, töprúI/Kóa, I/ ól kűJözóa 6s komi olrnll l(la,
indokoltnak tuULijllk a kórdea olőtö l'ú8ét, hogy
érdo llloM-o '( ernbóries-u '/ süt Szabad-a II J öz·
miv o lődéa Imtí,,'uit azélo ~bitcni 'I a betli l!!'ltlmfit
tel'joszl,o ni ? a nem i8tenos(:b lJ cselokmény J(;rJrtc-o
fl kzé l e l ő] u szú I ulá vo nuln i t II villlLl' oWI II
f a, vI'gy fou6J vúilolmóhoz mOllokülni 1 II vószok
és vih lll'ok idoj ét Hipp VUlI Wiúlde JT\ ód j(LI'u átttllltllli 'l H igy az om bol'Í m(\vo lt8ég !lYOI'1Uokkorl,t - tttl (LlI II vég letolc ig - hOSHZl,bbitltlli nlUg?
J~ I i811101'01Ú, hogy egyéni log mil1do lJ oHotl'O
e lűnyöae bb s lúinuonoautl'e kIJnyol rn oBoblJ 1 Dll '
mintlol, 'n I úrd 'suk re igonne[ fulelui, - 01isl(IO24

Y'crn uzt is, Itu/{y uz oMberil eg indukulhat!) ifj

Jahotnu, - hull j II Ic ifj itt 6s ótt, - flz (,!r,t v ihawi.vul kUz l,űuük ajuk(II'Ó I IL mugnyiJlltk(,dIHt,
hogyh a (; lot6t olólkozdhel,n lÍ birkapMztur
1 )Jnc ij hOl(f iJot,ján tál11aBlIkódva - !!ondolJwzás ,nél kli
csak u földre Úij II napua nÚu lC.
Amde num kiJUt indolcolni IL fuj ,
a tfil''IIaduJ o Jll , flZ ogy ház Hzo Oli'ontjáb61, - melyeknej, úletét, fonnrn al'lLuás{lt, jövőjét csakis U:tI
,ol'kOloMi 6s irodal mi órt{Jkuk tCl'melúHo biztosiir
hatju és bi ~tosil,ja,
A beW cSlIk flxt öli mog, k i u bot(it nem
·ő rLi mog, A k{Jij CSaK. an nak kezóbon ál;tó eszköz, ki uzzal nom tud báruI;' Azt u gylH'l11ck
Ikoz6 böl lLZú l'l vOHsz{ík ki, hogy uz~al ön tudatla,nul - rnug{1l vug r másI, !Oug na 86)'t800, ,dc !Lunak, ki azza' épitoni , - utat készite ni, 'Vagy gyomot il'llLn i akar, egyenesen kezébe adjuk azt.
A betU iB úlMIB aZOkI'J llk, kik u~okb6 1 és
uzok utj(ln a !dmagfls ló elődök JléldunY!lj~á8 ~t
t!l nulmá n y!J~zlLk - S 11 cólt, Melyet mOl)közc ll t ondü, - uz il'únyt, u moly 11516 huladnlok kell
- nlUgtunulni ukurj úk ,
Az " Unitúrius Il'odulmi Társusfig " célja
_ alapHzabályain uk 2, ~-ll szerint -:, ~ flZ UI'J It(lri u9 tö rtlÍnolomn ck 68 hLtclvcknok kozlsmel'lté
t6tol0 flZ unil,f,,'iIl H vIdj ás JlÍ vf.Ji k ö~m i vc16c1ésé
ll fJk JIű 10 uzd i táslt" , Nagy 68 rlcrl'l:es c6 l1 Ha obM I !LZ ur1Íl,{,rius j o l zőt .I okupésolJuk, baog nél:
kiJ l rn llgM víl te~xi (is tehotte IS mmdco l('o cl~ l m l
tárausi'tg, - clőt6rb o nyomul ílliél't ogy muslk
!kórd ós :
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. vnll . p ?

S von· (l Nz(lks,1
kill iJ lI I1l1il úI' II ' ~ Irtl(!lI lnti Ir I'Ru slIg nlllpilrl sl m Y 0111 I h 1.11 '. '
II ~ llj(yl\l111Z0 11 r,1j Iw lJQI bO!1 lov (lS" ~()S [I'O<l"holl
11 1'$11"' Iot.ol; (1g'Y('~l t ~ fI S ill': Ol' IIlnWriló" IIl.htll'
II II It Blk QI'OSO hL II Ill(lg' k (\~QlilOlli Y II lilrt llo1m)
111111 111 1. j lllollll ll 111 lIll' villl)l'i l Iln i y II k zln V(IJ cl sb
(l1'ollm lIyQ 'ohbNI 1I11111k,\ 11I 1Y I ~ I, 1'(1 H {hltOlll S '
~('m illrl OkullliJí1l1 , III 1'1. hi,z I hl> sZIlIll Ulhb ~
It, I. 11t1!l. 0111) l'
1H1l'tyoh l! lo!.io il, ,,"U kóvo~ IL Y .. , , IlIdo II lJO)l'.l' Sz l,llul1,)'! 11J,'pitUtlIlIIl U/.(,
l,Iog.r IIZ !nlwri tu h l~ l ~ /.( IIIJ)' "i ~ h\lllpll 111
I ~ly vo l 09111:. ogy !t!B k () ,'~ k JI s lJ Ol' i11\!(iI.HtlI
111 1g " k l'n k tOVl hlJi ~ ? lIIi he vih'lgiltltlunoiJ:
IIll1.I'II(1nlll;. I ~ mb ri 1t,I'III'l SI\!t, hog 'H illtl II
1(111)' 11 l II llil f,lyo bb fI ~ i.ki\i orü, , Irogy H11110A' 1'1}
t I' k '7, 11. ol. hbs gu't IIIZlo"l tl\tll IlJUgllllid, " bio
\IQ II
II !ty OA' lob, 1\ ld ' blJ Ol' II SZ I kOIl b v il l'lg ~i lr\ s n Ikill nlllrll l\. ~llk kiv(\to l ~ l' , 1 ~ I O lIll Ok 1, (\\(1nöS ,k0gyololl lJ I
IUl' III gy-ug
kl lIl o1\(• li ,1\1,, - -'ill •Y l, ~ i ~ lJ)ugliH6 lk Jhddl\ '

Ir

~z(l ll 11)1 illJft)'SI\g,

li IInill\r ill ~o k ~1\nllJ o \il !{ kovoson Vllí!)' lInk - t(\ndilk lO IlI1!-!y.inillk IIl 0g0 tl nom 1\1 1 1.1,,1, s nclU 111I,,",d, hll.lnlmHs Won !lok, mi I htit
- Jo fl OI!'Og lllt Sl g ogycl lid,\u 11 001 I tOZII ,
Ilk ko r i ~ os,,\( II II I'ihl OS ilfill (hí l I' killsll RZÓI" ill t."t,\UIIIlU ll k - s t"!111szl\l"llllilll, SZÚ I'ill ~
I" t, LIlIII k bo ly t s n O!11 1\1111 pit,lli\tj II I,
hU!lt
IlIl ill\riu ő rt! k illk bili' 111'l\ny lil go'
\J O (~
is
I'Ú III It.
•
N III piln .\sz l III onllitulI1 r l, Illort, lIi sl\
nll/.(yjnink i 1'1\11 Ii ZO llI Iyes li SUl l'l'Óti tiÓ IJII n I))
II oll fo!-( 'Ill kos, hi Rz o IIl1gyuk Ilgy II lJíloltll.k-

2G

•

1I1i"t 11I11~j lllolkbllll i ti fl kil ~ IWL 6108 portjuiI': t,\Jlli1.!1\ " - ÜZUtlhl\n lIlIIglI ll~ íÍll.llt,'\n o~
1I!1)1o I'III ~ rtlok II kör 1 ('g8?ú l flőbli p rUlll ÓII 11\1,.
11 111.11,1"l/l 01111'111101.1"
~lIk !lő lrl"l: PV II nllllMok
111'1'11 , IlOgy IIZ " lnitl\l'illti Iroclidn,; 'I'I"l'tilltitlg"
II Il<lll 1101,\11101 6 IcIOn \Jolöl il /l1 I' mólh tlllk
VI)ln ll 1\ 1\1'1 hog)' J'\lIOS 7.sig lll ond r j <l Im íiol
l t H ko/'ll, - II 1'-1l10Z~I'I\ 1'I lI oillíl'illij koll g illlll ((Irt II 101 ~tb. III H il'l\H~l\l1IIk 6~ közkinosilllld (, t tOBS 1I('k, - IultI, podi/:( 111\ v g n' lkiU WI' Ion ~ I, vlI!(yunk i ~, - 1(10111, 1I;/lCS II
I' Ő!!lI 1I, i11i vl\'l'I\ko~ l\ti l'll, l \ Z
nittll,i ll I rod ill Ill i
Tl\I'SII~o\gO t tob iii II 1J1 HZ IfOKUItti'\H, II II) is II
0",11,
IJIl~1

kiil ölI '[,öd
'l oUo
"'l/{'y

j6n k
nok

ti

lIulIei" '1

k lJy s~o l'ü szO ks6g tO l' m.

n m VO I'~ lIylt\l,tiJlllk, hU/l om II
"I' gOIWll IIll1nkl\.16" ld g6s~ i tOl\ö I' IOjiiku k HZ rt, hllgy nn
II ~ IIl1il lÍl:illti lly hM,i IÍ I'cllJ l\~ k t ól'inll).
is f l!l o l g(lZ ltl S~ ilJltLk, nJ gV illl1-( siUIIS'U-

n.d"
'I'ovl\lJlri Iqj l'll ó~ l( Ili J'lyollJullolll I6tél'b II Z
i~ , b ogy il Z II II i tÍll'i II ' ugylllhi ól t IlO b I II oelöl
~z iik SúH S 1'011.- II k(lWn it'o(iilluoi tnrStlsóg 0111klll .ltill Y II lu n I.o lj ~ iI Olt u-(J il 1I11111iJliJl ~ti n 111>
t lj a,dlbuttu 1'011111 1\ j elonb II és II j I'Obcn is
ill1111lk foludilluil 111I1 í(ll IIZ gyJII\z?
NolU 1'0llhllt6 k ls6gb , hogy A'ylllj zllIlk
il'orlillmi l' ou'ltkor..\, b'"1 iti II I1lulLU1I1I is !11 g t It
tIlIIlyii , .ill1 I1l1y it toll 1011. Il hnlill'ozottllll Itlli t \lII I húgy lI ülll tolL IIl1n y il - 111 01'1" II I!' I ,IlelOtt IIllllyil, - nm IIl1ylt Il ej yz t s JövOJ "' !!kiv,l.IIL 1 ~ IIIJ )'i ro Ill\ oHyloáwük IlZ I\Jtnhlllos ndIIliniozll'l\h\ " gOlldjl1 s t clldOj s fogyut kos

"Snyagi eszközei mell ett sem el egend ő ideje sem
el ~gendő módj a nem volt Nem volt l eh etősége
meg arra sem, hogy a m inden kori unitál'ius iró
nemzedéket csoportos itsa, n evelni és irá nyit ani
törekedjék , )lár ped ig legalább is ezeh e h al aszthatatlan szükség volt és van, m égpedig
ket1ös indok ból is:
ugyanis kis faj, kis vallás csak az esetben
kelti fel és é l'deml i ki a n agy világ fi gyeimét
érdeklődését és értékelését, h a az ál ta] áno~
embel'i szempontból j el entős értékeket teI'Inel.
E figyelem fe lkeltése szempontjából nem azonos jel entőségű az, hogy pl, Bartók, vagy
'Gyall ay stb , a ki tel'mel, az unitá rius is,
hogy a nevezettek, mint az U oi,tárius lI-odalmi
Tá rsaság tagjai, termelnek, A társaságtól
független termelés esetében legrennebb a közvetlen közelükben él ő k és é rző k tudn ak és
él'eznek be n ső Öl'ömet egy uni tárius h ittestvér
si kel'én ;
de a nagyvil ág előtt ann ak fé n yéből nem
j ut egy SUgál' sem az unitá rius egyházn ak és
hitnek, ho lott en nek életét, létj ogosultságát
-ezek kel az oszlopokkal kell alábiztositan unk ;
más fel ől unitál'ius h iveink nek több mint
'20 százaléka a szól'ványokban él. A szórvány
ügy á llandóan nyilvántartott és állandóan megoldatlan kérdés, A szórványban é lő unitáriusn ak
az uni tárius vérkerin"éssel való összeköttetése
,al ig több - a tudásnál. Má r pedig éppen nal?jainkban támadásuk annyira el'öteljes s elveszItésük annyira mindennapos, h ogy eJlenáll ásuk
e rŐt elj esitésénp.k, unitál'ius öntudatuk munkálá:28

sának - legal ább a7. irodalmi társaság termelvé nyei h ozdjuk juttatása utján h alaszthatatlan
szükség van,
U nitárius h iveink ez öntudatositásI'a kiválóan képesek és ul kalmasok, erre az alap meg
van, Csak ki keH fejleszteni. Ezt nemcsak társaságunk, de ameI'ikai hittestvé r'eink áll ap itott ák meg. P éldak éppen hivatkozo m a közismert
és kÖzs7.eretett Snow a'fi ára és túrsaÍI'a, aki k az
1920 év ben felkeretitek és unitál'i us vidékeinket
meglátogflttá k, Ez utban súlyt h e'! yeztiink arra,
hogy ne csak minket, ele hivein ket is ismerjék.
meg s ezért legtöbb helyen harisnyás (nem n ői
h arisnya é rtend ő, h an em szül'k e vagy fehér
daróc a haI'i snya alatt), tehát h ari snyát vise'! /}
székelye k kel üdvözölt ettiik ő k et.
Az un itári zmu s a kül sősége kben puritán,
ezért az ész és műve ltség vallásának is nevezik, tehát fl tanu lt emberek vall ásának mondják, En'e tekintettel amerikai testvéreink bámulva · álJapitották meg a harisnya gazdájának.
unitáriu s voltát s csodálkozásuk nak adtak kIfejezést a magyal' köznép él'telmi fejlettsége fel ett.
Mi is nyugodtan megáll apithatjuk tehát
azt, h ogy az eJöfeltételek adva vannak s a~
öntudatositás ébresztése és ébrentartása a ml
hivatásunk , a m i feladatunk,

•
Egy ujabb kérdés az is, hogy az, irodalomnak s ,igy az unitárius irodalo?Jnak JS" - anynyira öntudatositó és, áll ando Je ll ~.gu hatása
van-e aminönek azt ml - ennek ml.lvel őJ hJ szs;ük '- vagy annyira mú ló jel entőségű, hogy
2~,

a z erOhatalommal szemben eltűnik? A z irodalom a békés fejlődésnek - vagy hogya biblia
flzavával éljek - a tökéletes megközelitésének
a z útmestere. ~zz:el sliembe~ ali erőhatalom legföbb megtestesItOJe a háboru, a nyerserő virágzása. Reá kivánok mutatni arra, hogy a világháború alatt - melyre valJl.mennyien élesen és
fájó swmorúsággal emlékeziink - silánnyá
törpül minden közművelődési tevékenység. Osak
a bad vezéri zseni töltötte be, foglalta le az
em beri sé~ek nemcsak gondolatát és érzelemvilágát, de egyenesen a bámulatát is. A tudom ány műve lői eltüntek, értékeik iránt énéketlenné váltunk, még a hit világának, a vallások
alapitóinak is csak egy homályos sarok otthona
maradott. Minden nagyság, minden érték, minden örök dicsöség csakis egy-egy Hiodenburgban nyert
megtestesülést.
"
E s ime a fény minő rövid életű volt, ma már alig 20 év mulva, a H indenburgokat
legfeo nebb katonai szakiskolák tanulják és tanul mányozzák, - mig ezzel szemben nemcsak
a Dávid Ferencek, Krizák, Petófiek, Edisono k,
~1 arconiak stb. stb. tehát nemcsak egy vagy több
évszázad, 'han em a több éveZl'edes Socratesek,
Cicerok stb. stb. ma is fényárban tündökölnek.
•

•

Unitál'Íus irodal om - a történelem tanusitása szerin t mindég volt és az idők végéig
lenni is fog. A magyar unitárius irodalmat
P ávid F erenc és kortársai alapitották meg.
Ö rök fájdalom és örök veszteség, h ogy ennek
tömegét az eröhatalom tűzze! égette .eL Ennek
30

folytán az irodalom évszázadokon át jórészt
egyházi irodalom maradt, - nagyobb' előretö
rései a Szentábrahámiakban, Almásiakban Lázárokban stb. nyilatkoztak;
,
általánosabbakká,
j ell egűekké egy évszázaddal ezelőtt az aranyos-rákosi
S liékelyek, Krizák., bölöni Farkasok, Tözsérekben
uzoni Fosztókban, Mikókban, Brassaiakban:
Ferencz J ózsefekben stb. tör elö;
. ~ig napjainkban a 16 év előtt alapitott
Unltánus l ro.dalml Társaság-ban és annak tagJaIban mutatja napról- napm a hivatás érzetét
és hivatás teljesitési elszántságot.
Ifjú még e társaság, mint már emlitém
a lig 16 éves. Ebből is tömegidöt gyermekkor~
tapogatózásai, tagjai célirányos együttmunk álásának ki fej l ődése, úti rányának szabatositása
vett igénybe, - s mégis máris jelen tős eredményekke.l számolbat be. Nem kivánom ewket
részIetezn i s ismertetni, a mult évben a tál'saság volt főtitkára, S. Nagy László összeálJitotta
a 15 év történelmét, ami megjelent a társaság
folyói rata - a Keresztény Magvetll-ben és kü lön
lenyomatban is, - könnyeó megtalálható és
olvasható. Ánnak adatai beszélő bizonyságtételek. Ma már anyagiakban is erősöd ik az, mert
a hagyomán.vos un itárius á ldozatkészség máris
mintegy 400.000 lei törzsvagyon boz j utatta. Ha
ez is, továbbra is fok ozatosan szaporodik, remélhető , hogy e táI-saság hi vatását várakozásunknak m egfel e lően betölten i fogja.
Az álom és u sötétség a legszegényebb
.kunyh6t is egyenlő:vé varár.solja u legpompá31

sabb palotával ; engedtessék· me'" nekem
hogy ~ társaság jövőj ét, hivatásszerű" teJiesité~
seJt, altn o~ó álolllképem megvalósul ását bizóhi ttel I'emelhessem, s e remény meavalósitásám önt udatos unitál'izmusunk at is segitő.ül hivh assam.
Ha magyarországi hittestvérei nk önállóan,
szervezkednek is, ez nem megoszlást nem az
~gym~s il'á? ti . érdeklő~ésünk halványodását
JelentI, faJI es h itVIl ágI e rde klő d ésünk s célunk
azon o~ mal'Ud. E z egység érzetének s együttmunkalásának legerősebb vá ra az unitárius ·
irodalom. Várnak nevezem, mert nagy elődünk
J a kab E lek az 1850-es évek abszolutizmusára
vonatkoztat va úgy állapitotta meg, hogy "az·
abszoluti zmus ellen csak az ÍI'odalom volt az a
paizs, melyröl lepattant a hatalom golyója, a
nemzet lelke a könyvek és lapok bástyáiba.
vonult vissza s onnan védte szent örö kűnket. "
A jeles Emmerson pedig azt mondá : "minden
ember idézet ő seiből " , s ő seinket megismerni
mégis a legelemibb kötelességünk, hogy példájukat követhessü k, s föleg, hogy önmagunkat.
is megismerhessük.
Dr. Ferenczy Géza.

Unitáriusok Amerikában.
•

Az Unit árius Ev.könyv mult évi számáb(l,n az a ngolhoni unitáriusokról-közöltünk egy
r(lVJd Ismertetést olvasóink.kal. Az idei Évkon:rvben nagyobb utat tesziink meg s felk er esstik az .Atlanti Óceán tulsó oldalán élő
amerikm hittestvéreink et. Az angol unitárizm u s.~ ismer;t~tve. már ~~or kifejtettü.k, hogy
az Joval ];)ew1JbI eredetu, nnnt erdélyi testvérhajtása, hogy attól teljesen függetJ eniil állott elö, hogy a2J angliai unitárizmu. fejlő
désru'ől tulajdon repen 1813 óta beszélhetünk,
mert csak akIror j·smertetett el törvényesen
bevett
vallásnak. U gyanezt mondhatnók
nagyjában az amerikai unitáriznmsról is. Igaz,
ugyan, hogy egyes f eltevések szerint az
a ngliai tmitárizmus körÜlbelül úgy viszonylik az amerikajhop, millt anya a leányához, de
ha már megma,radunk IL rokoni .kötelék kifejezései mellett, utaJnunk kell Wilburre, aki elIllésen jegyzi meg, hogy a kettő viszonyára inkább illik a nagynéni és unokahug kifejezések
·múltán mindkettő közös ősökre fekintlwt vissza
a XVIII. században. E2J aloon ban nem jelenti
am, hogy eló1Jbinek túlságosan Dagy befolyása
3
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lett volna Illóbbi kia la kulá.sá l'a és fejlődésél'e.
~z alTI er i~:1i unitári3mull nem a Ill'lenthár?m. ag lagadasávll;l kev,dőr1~tt., miJcént az anghal, han em az I 'ő telepIIlok ~"Zlgorú. kálvin Izmu.sa ell eni tiltakozás.sal. Különflen a pr _
t..'l.nát kezdték ki, mint amelyet éhogysem tudtak Ö. SZBe{''Yeztetni az
beri m '1 t~ ~ggal. A l?,l1i1;edcs,tinatioból foly~ sötét pes8J.UHzmu.s az orok karhozat, mely rav()tette árnyékát az emberiség lelkületére, fellá~itotta
minden emelkedett gondolko~ú, nem sen érző teolóf,'Wl I Ikét Lassanként ez a tiltakozás kiterjedt a nieeai 's IlZ athanaeius2lÍ bitval lásolo'a is, d e a srenthárom:ágot még akkor
sem lagadw k nyilvánosan, Az amerikai unitárizmus k zdetét 1785-tő1 swkták számítani,
amiko I' a bostoni Kings Chapel revidiálta Iittu-gi áj át, kihagyva abból mincl en olyan mon d atot, mely il fenti bi vallásokból volt véve, valamint mi nden a szentháromságra vonatkozó
dogmai kitételt is. Freeman Jakab a King-s
Chapel papja lassanként azután mind seabadabb elveket kezdet.t vallani, amiért őt ariániz.
mussal vádolták meg. Az unitárizrnuR kife;jlő
dése azonban nem ennek a mozgalomnak lett
il következménye, hanem az úgynevezett unitár ius kontroverziá.nak (hitvitának), mely a Harvnrd egyetemről indult ki. Amerika egyik legr é á bb és
bb egyclemén ugyanis, 1803bán megüresedett az egyi k tanári szék fl annak
betöltérk re a liberálisabb érzel műek Ware Henryt ajánJották, míg a konrorva;tivok e!J~n!lz
ték e"~t, mert Ware köztudomásulag umtárJU s
34

n(·7.etek~ t .vallott. A li beráli.so k győztek Ware
I ,Lt a P, . .. ,v.~I~m~t töhb új tanár a libc.-

r~.h_~. erzeJm uek kozul valasztat.ott. Ekkor k '7r
dőd~tt ae a sok évig lhuzódó hit.vita mely
'~J:lk ] gnY;''Y!,góJ;>b fejezeU: az amcri~i Il ni-

,

•

•

•

•

tánzJllns történetén k. A konzervati v Morse
bo!,'Y Iiarvard ]j beraliv,mu.sát ellens úlyozza'
~egf?le]ő tő,két hozott össze r; egy teo ló!,'Íal
lskolat alapItott Andovel' Semlnarv néven
(1808.). ELtől l(w..dve a vitát Harvard és Adover, e két tudományos intézet vezette. A vita
során a liberálisok mind merésrebb és m rps zebb kije]cn!ksekre ragadtatták magukat 8 mikor <;llenfeleik 1I:zz,:l1 vádo lták, hogy unitáriuso kka I.ettek, nYllvánosan el is váll alták ezt a
nevet. 4'1' multak a)1 év k örökös vitatkozásban, am ikor J8J9-ben gy fi ata l tii7,(lS lelkű
Rzónok, kOI'szakalkofó j I 'niőségü baltimorei
beszédében új fejezetet nyit meg az amerikai
unitál-izmus tö l-ren tében. Ez It fiatal szónok
Channing Ellery Vilffnos (1.780-1842 ).
Cbanning Ellery Vilmos az említett beszé?ét Baltimol'eban mondotta l gy lelkészbclkf:ató alkalmával. Erről a bffizédréíl mondja
Wllbur, hogy Cf.'Yházi bes:6éd Amerikáball
olyan hatást még nem 'rt el. Kinyomtatott
formája számtalan ki adlíst ért el, azonkivül
lefordították franciára, holland ra, németre, magyarra és dám'a. Megjelenése után számtalan
ell eniratot provokált ez a rövid pár oldal s azt
eredményezte, hogy nemcsak az unitárizmll
vnlt általa most már tisztázott diadalmas val 16s á, hanem az ortodoxok is felel eteik során
35

,elhagyták régi kálvinizmumkat s a
"zentbarom sáIgnak régi hitvallásos formulzását
baJming méltatásáulálljon itt kortársá~
nak, a !ll~ ik <ze~ernóriÍlsllak, Emersonn a k
me.gal lapItá a : "Bamulatos a Channing szelleuJ i hagyaté ka., mert az n emcsak elhű völ Iut~ell1 pa ra ncso l is." A XL\:-jJc száza,d egyik legI' m rtebb szell emi nagysá.ga R enan a következőket ír ja róla " Channing igaZi próféta volt
mert a jövő evangéliuma harangjának első intŐ
hllngját tisztán hallotta, Tanításai a béke és
szeretet tauí tá ai s azok maJ'adna k mindig bá rmi legyen i a hl domány és smbaclszellem ev olu ciója ," Mint lelkész majdnem negy ve n esztendeig, egészen haláláig megmaradt állomáshelyén, a bostoni F e deral-streeti egyhá zközségnél. Szónoklás mellett
irás_'al is foglalkozott, Korának
bírálója volt. Figyelemmel kí érte é bírálta a tári'adalom égetö p roblémái t és na pirenden lev ő
kérdé eit. Ott látjuk az elsők között, aJ.."ik küzdenek a ra b zolgaság ellen. É szre veszi a munkásosztály elnyomott é lehetetlen helyzetét.
Tudja azt hogy az eljövendő n emzedékek sorsa a ne"elésen ford ul meg. S okat íl' a Irülönböi"Ö
zt,íJvok nevel éséről, de külön foglalkozik a
eológlai nevelés l és az önmüvelödésnek a ma i
korban má r dönt(j j<:ll entősé gü k érdéseiveL
)[unkáinak e!!Jik igen tekin télyes re;;zét 1 7.0között Kriza J áno é_ F erencz
_. J ozsef
.
. .pus-pökök vezetés ala a kolozsvan gunn!lzm~ll
tanárok és papok magyarnyelvr.e f,?rd Jtották
~ - YI köte ben ki i ad ák. A lelkesz Chanill;;
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n i~gne~ é~\ltfe!fo~á.~a "A 'rök' letes Élet" címií
p !:e.dikáclOS kotetében tiikröződ ik vissza a legvl l agos~bban. 1!'ejtegeooseinek gyakorlati iráDla a latb a~tlan egyetemes cgyházban V'dló bi t~ben nyen el be~..:ését. ,,~gy test és egy
le,lek vags;tok s Knsztu. nak IS c!'ak C{;''Y, nem
tobb egyhaza van. KrISztus a fő é fl kc r-e8zoo~!ek az Ú teste. Amaz, a 8~gl etkő 8 czek képez.lk a te mplomot, Úrca, :Dti.lt a lapra fektetv!!.
Ő a p ásztor és mi a nyáj. Ö a szőll őtő és mi a
15zőllővesszők."
.
Cha nning f enti beszédének hatás>.!. al att az
a!nm'jkai, unitár~zmu.s erős fejlődés nek indult.
~ emso~ara 182;,-ben megaja ko lt az Amerikai
Umtárl1l s T ál·sulat. 'r évedés volna azonba n a zt
gondolni, h ogy most már a z a merikai uni táI i II so k e,,'}' felekezetbe tömöl; i Itek 8 közösen
n~unkáJták hit ü.k, megvalós ítását é. terj esztéset. Bar a z Ull.ltál1 US n evet a bban a z időben
egyre több egyházközség vette f el, az nitáriu!>
Társulatot a lig egyhar mada támogatta ho7-Zá]árul.>.sá vaL Ennek o l<~'l abban a körü Lményben
k ere ndő, hogy iDagábaJl a z a merikai unitári zmu ban is bel " harcok ütötték fel a fejü ket, a haladók és a ma.radók kőÚitt. A haladó k az unit árizmu Jényegét tartva szem el őtt,
k utatásaik határát egyre jobban kiszélesítették,
míI; a ma radók a már elért hi t l vek a la pján megá llottak nem a kll rtak tovább men ni, söt gye·
o en az unitárizmu
látták a bban.
a baladók merészségükkel ellenszenvessP
az un itárius nevet. Ortodox elleofel ik
ddig i u,mükr \' tették az on itáriusoknak,
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hogy n em k ere ztények. All Unitárius Társulat ne,m szegődhetett sem az egyik, sem' a m á,~, part mellé, mert meg.kivá.nta őrizni egységet, ez.z.el , a' mag'\'0rtással vi szont azt érte el,
h?,gy egyiJ( ~em mmog~,tta l ell őlépen. A .két
JIanyzat, k?zotti l~a!c vege, azt[m az lett, hogy
<1 halado~l~t gyozott E klemelte oz unitál'iz~us t a ,blbhClzmus a.riá.ni ~n s ából. Ahaladók
két v€ZJCraJalJa Emerson es Parker vo I t.
, -?me~'son W. Ralph (1803 1882) papi csala~ból s~aJJ:ma~tt és ma,:>"U is lellészpályára k,é;::wlt. DlplomaJa. megs:?lerzése u tán a bomoni
Second Church papja latt. De nem sokáio' ma.m d álhí ában, pedig S21€l'etj hivatás át s "hivei
is swr etil őt, csak az urvacsora osztás l"ádé"é,b~n nem értenek egyet. Emerson n em haj lando m eg>g'}'őződésével ellenkező szerta rtás véo'z~sére és 30 éves korában megváli k lis e o'Yház,ít.ól, hogy félszázadon át az egész viJ á" s~á
mára prooiJ,áIjon. Egyelőre még tanuln i "óhajt
s Európa. metropoli sai után felkeresi Carley-t
" t őle Í<1nul il legt.öbbet. 1834-ben letelepszik
Concordban itt dolgozik csendes magá nyában
ötven éven át, c'""'tk időről -időre rendez el őadá s
"Or0213hl];:at Bostonban, irodalmi, hölcsészeti,
törtknel mi, vag'}' akt uális k érdésekről. Ma jd ő
lesz a középpontja a210n flltalános ref ormtö r ekvéseknek, melyek tl'allscendenüílis mozgalom
néven ismel'Ctesek az ame rikai un itárizmns
törtÉ'net.ében. Emerson ibt is csend esen dolg.ozik. besZJéI clubbokbnn, irogat, .de nem harcol.
A küzdve szervező vezér Parker. E merson elgondolásait m:1jcl Ö fogl alja. ren dszerbe. Az
,
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U nió Iaiiszkén vallja Emel'sont

szellem" ,
l eg~ell~gz(ltesebbké~viselőjének. Az bizo:~:'
hO,$y Conc~l'~l ,bolcsenek személyisége és életmu;,e az U JVllag legbecsesebb hozzájárulása a
v!lag .s2lellemi kincséhe"6. Emerson csodálato~a n egyez!et elvont es~m é.nyeket a/;''Yalorlati
elettel, w,er:.t"telnntj,l őt az a merikán izmus
;.l1egtestesl~Jene,k; Ezt :;zon ban ne m fogadhatJIlk. el. a S7.AJ m~l erotelme.oo.n, I gaz, hogy derült
Optll;n.1 ZlllU~;; l~,:en tiil rozl hazája példátlanul
,lleresz fe~l ~leset. Ö mondta egyszer : "Amenk~. anny It Jelent., mint j ó alkalom" (üpporhlr:-lty) , De Bm:tr:-lDd li ussel ma azt mondja:
,,! o a.lk~ak f?cl Je, melynek kapui im már bez~nll t.ak .
S Igy E mersou csak a~ Egye;;ult Alla mok ellDult hősi korsza.k.á.nak
méltó .kJé.pvi sel őj e, azon l etűn t na.,,"Y idők
nek, melyek Washingtontól Lincoln már- '
tírhaláláig ta.rtot.tak, -dé nem a nna k az őrült
életiramnak, mely ma ott llralkodik és sajnos ma már n álunk is híd hód ít. Mert Emer~o n mj ncl ig ny iltan pálcát tört a kapi tal izmus
lelkiismeretl en siler és nyeré~zkedés ha j zolá1'a felett s mul ó a.nyagi javaka t megvetve az
erkölcs milld enhatósá,!!'át hil'dt>ti.. Az ő él etfil~zó
.fiá ja, a n emes önbiw lom eva ngél inma. 1838ban meghí vták a Harvard egyetemr e, hogy az
é,,~ál'ó alkalmából az I tentiszteleten prédi káljon. Be. zédé ben a tran cendentálizmusnak a
n ll ásra va ló 3lkahmlzásá t fej tegette. Hib~
b t ta, hogy kora val lása kevés élHet és ihletet
tarta lmaz. Ennek oka szerin te az, hogy állandóan s ~2m § l yek és a kereszténység régmll lt
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eseményeinek a tekjntélyéhez kötjük magunkat, ah I
hogy arra figyelnénk amit Isten
JJ?'l
az em be;iség~ek. F elhi via a hallga tokat, ~#JY ne tu l oz ~k .J~s wmélyének
fo noo ~at ne tul<lJdOlll( ana k j elentősé t
a cwdáknak, ha nenJ ker "ék a va llás igazsásaját I.:!lkeikben s azt p rédikálják az embereknek, amit I sten ott kinyilatkoztaoott a zámu kTa. E mersonn ak fenti bes2léde nagy viha:rt
idé~tt elő úgy a z unitár iusok, mint az 01iodoxok között. A többség forradalminak, tulm ili kálisnak, nem -kere ztény nek bélyegezte, a kisebbség, a haladók azonba n uj jongJ'a.k, hogy
amiket ők már régóta éreztek a lelkük mélyén,
E merson olyan világosan Jd fejeztp._ Utóbbiak
t.á borába n volt 'P arker r['ivadar is, a ki Chan ning és Emerson mellett a z a mer ikai un itár izmus legnagyobb vezér-szell eme.
Par!.:er T ivadar 1810-1860_ L e:!.:ingtonb:lIl . zületett_ A han-3rdi egyetemen tanult,
majd ennek yégeztével West R oxburyban foglalt lelkészi állást. Bo, tonban ('g y lelkészi beiktatón mondott beszédében von ta magára a
fi ryelmet P edig voltaképen nem tett egyebet,
mint r észletese n és alkalmazva ismételte el
mindazt, a m it Emer:30 n 3 évvel azelőtt a maz
emlékezet$ évzál'éyvizsgán mondott eL Ebben
a besmben P a rk.:!!' kimutaLt3, hogy a ke.res~
té nységwn nem a hi ttételek és a kiil ső formaságok képezik a lényeget, han em az I stenI';cl
való közvetlen összeköttetés. melyre J ézus peldát adott. P arker w széd e óriás i vihart kavrui
feL Bo ·tonba n máll' nem akadt szószék, ahol

p~i k,í l hato~
rul~k az utea~

.
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voJ::la, lelkésztársai meg elkeNehány évig CEak vidéken prédikálgatott, uug a bo toni lelkéFzek anathémái
kiáltottak a. f ejére. L iberálib gondolkozású nlági emberek elhatározták, hogy alkalma adnak Parkernek nézetei kifejtésére_ Kibérelték
a bostoni ~fusic Hall óriási termét, melye
Par,ker b a m~Tosan _me!!'tÖltött hallgatókkaL
Onasl eneTgJaval fekud t bele eszméi terjesztésébe, ~"Yan nyira, hogy eg' zsége teljesen mC!rromlott, H i,ei kéts7A!r i elküldték Európá~
hogy pihenjen . Végül is ott marad -" tüdőbaj:
ban halt meg 1860 májusában F loreneében.
?lfü, ei t ti zte lői ] 4 kötethen gyűjtötték ö Zi',
melyeknek minden lapja egy kivételesen Isteu
áldotta tehetség ti~ta meglátásai ról tanuokodik,
Emerson és P arker szellemi moz".o-ahná
az a merikai egyháztörténészek tran.eendentáfumu nak nevezik, melynek rőclveit Wilbur a
kö" etke'1JÖkben foglalta ös.:;ze: "Vallá..oo igazságaink megs-t.er7k--énél' nincs szjikL'ég sem csodákra, sem bibliára, mint tekin télyekre. Az
ember természeténél fogm v-aUá.."Os lény. A
yallásos igazságoka t nem csodák, sem pedig
okoskodások által kell beb~n:vítaJli, aw.\;: nem
kiviiIJ'öl jönnek bozzánk, hanem bel iilről
s pontán jelentkezn ek_ Isten azokat kÖ21-retleniil
lelkeinkben jelenti ki. Követk ezésképen nt>ill az
{'Imult korok és régi próféf,ík fogják el őirn i
yalltísunkat sem a mi okoskodásunk egymag ába n, még' kevésbbé a ,-allásos hagyományok
w lgai másolá.sa, hanem nyIh -a. kell ta rtauunk
41
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ll'lk iink t amk elő tt az
előtt, melyeket J. lell V'll lásos intuic.ii
segít égével megtani t n künk.'·
A transcendelltálizmus szellemi mOllO'aUna
JlJ pll elt mrg meg kell emJ ékez.niink e"'y
nl1isik z~l1e1lni ininyza,tl'ól a.l1 amel'jka~'
lIn itári z.mu
töd-lÍllelében, amely,,!; evolucionizmu néven ismerün.k. Az evolncionizmus
D,> rwin fejlődé s
r]m él eti> hől
indlll ki,
amelynok :1l apvető igae:ságait Savage Minot
m'\I' -yol'k i leJké z alkalmazta a vallásra. "A
kereszténység fejl&léstört6nc1e" cÍmíí hü'es
mtmhíja magyar nyelven is megjelent Kovác
Lajo brassói lelk>ész for dításában. A'lJ evolueió ta.nítása i nem cáfolL<í k nmg, ~Hu'lern c <tk to"ább fejlesztették <t trnnscendcntá.listák ·elveit.
Azegyl'o komplikiílócló élet magával boata
szocüílis kérd>ések tömegét s az arnel'ikai un ii..'Í.riusok az el ők voltak aook l,özött, akik a
társad <tI mi ig>3zsáO'taJanságoJ, elle n felemelték
t iltakozó szavuk<tt. Channing művein ek a vjzsgáJa.tán ál már láthtk, hogy má.r ő ill prédikál
ebben n szell embeJl. Peabocly G. F erenc a mult
évben elhaJt lciv,íló teológus, akin ek iroda lmi
111l1Jlká. sáJgiiJt e qrok írój<t i&meJ'tett<" a.z Uni1árius É 'l'te ítő mru.'ciusi számában ös zegezte
n slIociáli elméleteket s a ker eszténységgel
f' zer ves összeköttetéshe hozta. A legfljabb kor
11l1itáriv,01u 'a a t.ral1 sc.enc1entáJisták és az evolucionisták alapján áll va kétféle irányban ]{,eres i <t t.ökéle1eseelés felé v'e ;>Jl1ő ú.tat. A töhbség
thei. 1a álhí. ponton áll, míg a hsehhsé~ a. V>1!l:í . os hnmáni zmus szellemi mozgalmat mdl42
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io Lta meg. tóbbi ' wmtalall \'it ára (Idott ItlkaJulil.t, való 1Í!!'Os i i'oda IJDi ha.re k Ict.kel'lctt
kÖl'li lötte. Ma még nelU lehl'1' tudni, ho"y III i
fejl őd ik bbő l It Jcgüjabb zcll cmiirflnyzatl ól,
d<J bény az, hogy ott öntllfl:1:o , k01l10ly lllunka
fo lyik .\ folyton f jlődő, tökél etesedő unitii TizJllllS sw JO'ál:1tábaJl ~ hogy <lZ an/1:o l Imi1iíJ'izmll i.i1.Őc rót fi gyel ő cgyi kki\'úl" teo lógu nnk
s ~,ava i\'~ll éljek : "Ncm fl onto 0cl nak me!! r{'gmnlt. események tör tén Imének ismHelp:et.és6v>cl h,mern magIll, is történ elmet csin,ílnnk."
, H.H tekintlCtbe v' Ii~ilk, nm in t II kiinduln Il iil i III glÍll a.pítot(;ul'j hogy HZ a mprikai 1.1nitáJ.'izm lls min dö ' ,VAl szaoove$ lJlulh'n tdunt VISZ. za" ho~y e zlÍ;Z év a l;~tt milyon üt'ut; t.ott lll"',
tovabba, ho·"'y Jolcnl f'g l cp:yoogét tllla)clol) képon
CS<1]( .a 1€J"'lljnibb időkbe n 611c el, hn llllnde7Á'ket t<,kin1.e tbe v s 7liik. méHán l'cmélh jiik,
hogy a jövőben még diad"I01l1sa
n, rog~~k
el ől'O "inn i a l elkil~lll C.l·ct
zl1szJaJtlt,
wlll va Pál .1])0 :I;ol1nl <tz'
Z<' loény,
c1<> ö11él'ze1e~ hitvnllásM: "A c It nemholn' . 1értii.k vol nn, ha lll'm igyekszün k lilit. lllcgkoze1ít.eni."
.
DCI1'k6 Bélll

Mérk evangéliuma.
A~
J~llkfí(),<;

lm1111. eszt end őben ltvkiinyviinkbf' tI
van,géliumát i. mC'l'tdtiik é. \' 11
• .
pokl'l1 heo ztVIl. Ol vflstuk H.1l1l~k szov{\~6t. Ml 11tH.n egy egész éven 1«'res",tlll .hcle6ltllk 11l 1l~
g'nn]mt n. l cgtök él ~tl\Scbh eVflngélll~m s~l1 em~be
hí thll 1juk éR é'l'ezbetjiik, hogy .Lnkuc· alkllllíl'?J'njzolt J ézl1s·kép fi leA'dlooöség ebb, ICgQdd 43

Ild~'I I, h, II 1 (·glí l ~l o~n.I,I)RII,bb, /I le'I' Pol'l'óhh, n. kgII II1VJiI.ORI1,bh ~z l v {f cml)!>!' kópo, nk) vn.Jnhn Pl I

f. lni fo ~ ('zpn II fiHd kOl'ok H(ognn.
'
i\ ?'onb:ltl mn!' IJwn ly i /'vkőnyvi inkb p,n iH
m.( ·~( ·llIlí 1,('11 ji
hogy r7. ~~ (l;yő n yöl' íf F;I\A,p R Lu.
kitéR (,vll n ~PI "l nm n('m folrlblfl pnl.l./l.u t ki tal.
j,., rn kli ~?'rn, 11n n<)111 pnn Ic iR Wr UínQl mi I)W 1. 111(. n yl\i vo NJl k. 1~1I knllH i FI mlÍ I' fd j O
.1iY7,ó,'I(' kim
IlÍn Jl1Rzkodolt idl'! kÖ7.hr·n. Tlyr n f (lljrgY7.r. ek
v01l>IIk '·A'Yl'r H?'1. n,z "Ul' R7.IJ.vn i " oím (í ifA!:, n.moly
.J,A?'UR Id lll íW~ ni l. Im'tlllmn,z!;n, ŐR pgy l'öv id élr imjz, nnwly .JÓ7.lI H Jrol'l:lí rRft.tól, ill r tvü e k OI'I;ií.r.
f'lh('~ zé](·,..6bljl R?nff' mallo l.t, EZClk n61kiil J"l1 kiiÜR
RPm IIIrIt!1 voln n. Ill cgím i üvn ngtlli llm ií.t, hí H?lrn
il l1l'm voll; 'Ar.r lll lqJlllljil :Jr.~ U I'i m(í kilclóg!Ínfl!r. In lcó.1 .h .T f. Z II R M7,rll rmr,Jl rk. iíll nn rJó R7.rll r mi j (.l l'n.
l r t~lli\k voll l(1gk ivlÍJ óbb mogó l'?11íjo,
Av. /I. IWI·I.liT'R. nki vnlóhHJl 1Ií.l l.n .Té!i\nHI' ó.
llÍt·rl r;If.11 iR I.nflJrif.
~'l p IJ(\1. It kfl l'r R7.!:4n y hlvi'k .
nr k Pr t" l' npoRtol voh r.R C'A'Y Mlíl'k n ['v {I i f'jll,
li ? If t.oll11 lÍ · n" Up,yüni H P.{,I(>j' Il po ~ lnl ll.~ n.k Il.l ·r~
m i ny\"' lvun h Rm l t, (.~?rl: II n yp lvl'l hMw.n,íl hlí k
flklcnl' n. 7.Rid61c II III incli'llJl npi (>'loLhrll ) f. ~ RPIn m ílc(')w n Ri'111 I urlo1:1. vnlnl' 6l'i nllcrzni Ill nil nyr,l víi kii voWívnl. Ez {l MÍl r k , IZ ílHí hngyo lll lÍ ny
RíiI"l'ín l. nVo{l Jl n.~ voll. 11 7.7.01 ,fl Z if'jllvnl, n,kÍlwlc ll?
Nl ' nY,Ín, fl, lllhlí,hn. fOg'fld l.'j n,z rlRll j (;l'll?,~ÍI,l e.m j
)cP,i'r Rzl ('n y I/{y li li' kw.ot "I', (!'-/30F\t oloIc ORI'1(\Ic\"'dp10 " 12. l'P RZ 12,), 8 111hh Pn.! ', I11n)(1 Bn,T'nnhftRI,
v{\~Hl ,íllnnrlr.n n P,i\'1"1'1; kiivl'U.. h(;l'itll nt.n íhnn ,
P(·I,ol· npoRtol n, hí v"!ll lllr .1 Ml l" '61r t;6t mondtn,
fol r'gy-(·tJ:y jl'l rlll~ll!pn ,. Mi nl;hn. (1I' ('zl;(' vnlHiI.
hoity min dl'll I.n m tnl'!llfl l R zrhh ~ 1l hr1'z('1 II I ptI.
wlg

!(,

rs
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,1/.7. II H r li>l.(,bill Vl',t t (' R íg-r n I!OkóUll' hn llol.l. 1'!lIH
j /ll(lll /ltli' lc·1. í l'ÜI. 10 n,zuLnn M ,it' k, do nOIll tlkl.(,t I\n otl 1'(, í 0617»1.1.1,11 , h ll,nllJll rI( Y'NZf'l' rí ('n ,117.61'1',
I,ogy (·piiljl'n r.l( hrllll o IO IÍ Ar,lc iH, Azok iR. nkiklJl'k llrJll v oll. n l kn l lll lJ k .Jf' 7. II H 1('j,(kr cl W'KlJb ll ko!'.
l ií./·RIÍ1l1l.k IlI'il'lJídoil: m Űg' h n ll gn t:n iok, I gy kf' ld ki'7.l1tt. ol ~l\ í~b rn 117. öl'/j ndI7,('1l (\I, IL j6hir lRtJ('u
IIl'H zlÍg:h-ó1 í l'iiRhn fog l alva: vn.gyiR M{j,I'k OWIIl g<Í lillllln.. 11}7, IIZ \'vnng'Mi ll l11 lfitt mind on IJl Íl fl
r:wlfIB'ó lill mi il'l1.l.~ln!( n.lil]ljn. 6R !ciilldu l ó~,n l.
.In. JDpon I"l,ó l'!, dW, hogy IU rg" R m e "'~()fl .f1mk
\1'\"' 11',

MiÍlf' k f,va.ngf.lilll nJ1 I.r h,ít fi t r Uek eVflAI.oPl i? /IIIí,l/. , TnnítJíR niiF' vall hOl1 no. CRlrplLI1 J'ÓI1'URIMk n ógy-öt pAld!l7"ÜJ1. n(> hlíny trll',ll ,~l n:Jllli j olI",::íí IJ!I1ílitH fl cRnliídról. IlIí~.a R~ 6.g l'''I I , g'yol'm rIc.olc!'!ll, " gil?.(!n","I< lí g' r~ 1. il C7.~ l1tírl n(ol~iín y vll ln Hz v,ngy fol vl ]{jg~R íl.il R, 3m r lyo l. 1i'l.tel vol Icnp.
pf<Illn.t:h,rn n. ~1I1í ,~Vltll yo. knfl. k vn'ítv n i'o ly t.o n 1'1.
l'r n ~A'f'Rkrdö "'RIrU, ~lI,I(( , l dlm ()k, n fn r '7.0II ROknl1.k n~l A Rznhhnp'I.1!7X'hh J)(i l d lí ~n,l ok a in" wmCA,f".lí l, vogy fi 11I'.gyi hl'R7k cJ l'a,r,pkhll IcÓM",ii l l.
I l1 níf,~ Rn il'ÍlI , vngy II RO Ict{1I.{1 , g[J?r~~ g r;rohlótll,lI,kÖI' I'ilI. Il.lll oly lil. (,n lciicR oRnk 1Így unt fi' l.-Ink, l tt
,,706 AiJl(jRi'n, .T(;ZlIiI f"ll~p, cRQrl ,íR .jroI ~ k Vl\S7,ik k ii.
dll, milWI' Illpgkl'l'r.-w,lr ll i'{lik. rH!.r·n m i n t",p:y
.ipli'k fl ll,, 1 hir.o ny H jJl, 110A'Y yr ln, \1nn, mlJn l~~I ~J1
mínJ:rogy iRIi'l1i mrghi z!Í RhM f(l ly t!c, AZIl t.á n JO I1nnk mflil fr l(J (lNwllí.k iR. Olyn,nok, n mf)! y" ~ 1;rl.t m
I'lÍl t ják n? Tfl trn O "~7.,í,/.\A.!'/,1 R ~,(,I (, p vnll A'é l ~ntll ~ t :
ll. vnkolr lfl,tJln.lr, ,n Ril! (lf.8k hn11/111 D ~, II hf"w.k Inh:
m ÍllI nnnk VI/gy onn(,1 H:r.rll" llllhhr lc: A ~ (1.1
prM(, tll iil,Öm,,1. inonr! n RZI',.trnyokn olc. !wkiil i
4

a mr.!,-tö/'t szí veket, h i/'deti az U l' j óked vén ·k
" ; zl,i' nd rji>t "6 nl gvi asztaJj a és szabadon 00('> ~ij;l, a le.,> ujto Ua kat, a b ű nb'l esetieket. Épen
ú/-,'")', a ho!:,'J' azt a régi p'I'óféták, fől eg É Zsaiás
m'-gl11ondla Jö l· .
1\1 ivel a szeg 'n ynek, az elnyomottnak épen
C'Z II fonto ; , ez II t.cUek h n nyila tkozó szabaditáH, 'Z';'·t van oly sok úgy nevezCltt gyógy ítási
, da c l boo zé Ivc <Jbben az vangéliumb3on. Még
poo ig nelJl ak a te.~ t gyógy í.tá ána k, ha.nem
vele egy iitt a lélek f,'J'ógy ítás án a k csodái, am IY('kl-c úgy a ?,8 idó, mip t a r óma i vil ág s7.cgényd n('k oly nagy sziikségiik vo lt . S bizony
s ziikli6g iik van ögés~ mind II lJl ai napig. E gy
hzegr ny úgyazcrü l él ekből (3 P~terébő l ) származó w ní1iLs Z, a mely a mtllw knrtk, a lntlhó
.• z llvedö!r,nelG, a meggyötöl'telr.nek, az elesett ehnck szól. E?;t valóba n megértették még a s ükelek is, Iníg a .Jánosi evangélinmot csak az l ő
k, a hölcsclet i fin om.ságokban járato&'l.k s a
'P rtl h i r-dC'tését pedig a pogány keleti f elekezetC']( tnCf,otéli k övető i és az örök teológ ia i szőr
súl hu oga tók é1'ték,el ték magas ra.
A 8 7) génye k, nyomorultak so rsán o;egítő
.l (·zl . el őtt egy tlen cél ,lebeg Márk evapl5.élil lma szerin!. Meg30la pltan l Isten ot:. zaga t.
Azt I1Z OI'S7.;{>got, a miben n ~m l es~ töbl~~ sem
t{)..,ti, 8 III lelki nyo mol:úság. Ennek f(ooo.Ja~ ,;e/o zi m.'1grLl":\ min tegy h tokban, lStem m~bI2as
hú l az CV'lUl géliulTI h ő.~e. Ezt ~ nagy celt nMJ'l
61'1 i k meg az előkelők, a f3Tlze,'.l50k, a bed~
/tolt flilíi c.k 6s megvakl11t sl/.emu ik. De annal
jobba n ~ d ik nöok, Rkiknek .JI'zus m egmagya46

ráwG.J. s alük előtt a szörny ü kereszten megpecsételi a z ő nagy igazságát, az ő emherfeletti,
embe'l'i erőt m eg ha ladó vállalkozását. Hős i
épo~ z ez a Má rk evangéliuma, fl mely ben ncm
so kat beszél a főhő ' , d anná l többet harco l s
v égiii egyenetlen, hősi viadalban életét adja
sokakért.
Ez a h ős i esség igazi emberi e rőIesz ítés ,
a melyegydül Istenre támaszkodik. Márk eva n;
géliuma őrwte meg leginkább J ézus Igaz embert
kép ét. E Z7All a megállapítással nem áll ellentétben a sok csoda, amelyet J<:.zus cselekszak. A
csoda a bhan az időben olyan termés:z;etes valami mint a repülőgé p. Ef,'J' prófétának ,a lelkek
mÓl yér.e kell látnia s az a z ember, aki az e mbertársába belelát, az minden időben nagy jótevőj e a tár,~ad aJoL1'in3.k. A rógi és a mai próféta
egyá rán.t mélyen bivő or,;os, lélekbnviu', társadalmi v e"hető S csaJ, a z valJalkozbatll, e maga s
ti S7.;ts~g re, a kü ze.knek .a l)(l n}:olu~t sokr étű l( ~
vánalm a knak el enoet t ud tenm . J ezns a legmelv'ebb titkait is I ~'tta az emberi lélekne.k s mélt~ n érd emelte ki már kortársaitól cl r endkiviili
n~/ságo t j elentő, kitüntető embe.rfia. ":evet. É s
mégi s ez a z Emberfla egyuttal ember lS . Érezte-e valaha va la ki az embet; ha talom és na"o-y,í,g végességét jobban, mint Em a, hős, aki ~i
kor jóna k szólítják őt, íf.,'Y felel vJ ~~za,: ,.Mlert
mondasz engem jónak' S en~J, sem JO, csak egy!
'!lZ I sten", (lO. r ész 18.). Iüal.l:?tt-e fel, valakI
szomor-úbban k.m·e. zt.j ének l(l~Jahan, mmt e~ a
'vi lágbíró e rő: ' Én I stenem, en I stenem, mert
-ha gyál el enge;';'etT" MarK szerint Jézus élete
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('zzel a zokogó sóha jtással végződik s e<l2lel
de me a többi leírásával is nnnyira .emberi
!-zínt adott evangHiuma hősén ek, hogy mérhetdlen vesl'iteség lett volna, ha ez az evangBlium
meg nem íródik, vagy megírva az idők viszontagságaiban elkallódik. A föidke reség nagy lelki ve:iléreiró1 sok mind ent összeírtak, amelyek
alkalmasak a ba bonás hisookenység táplálására,
de épen a legnagyobb léleJa·ől ilye.n emberi képet írni, ehhe:!! valóban elhivatás és gondviselés, ZCl"Ű ihletés kellett.
Ebben a z esztendőben olvasgassuk miuél
többet ezt az egyS'.<:cTŰ evangélium ot úgy, ~lhogy
ti naptári részben ](özölt be.osztás mutatja. Tahílunk e beosztásban Máté evangéliumából
Fzárma;;;ó néhány jnDítást is, a7krt, hogy tett,ainek folyfunos szemmeltartása mellett meg ne
felecl.lmZ'hiínk Jézus tanításairól sem.
Néhány s zóval meg kell még eml ékeznüllk
<l ITól , hogy Márk ev.angéliuIIL-'1 Ezolgált alapul
~1áténa.k és Lukácsnak evangéliumuk mef,rírására. SzövegBt majdnem szószerint átvették, itt
ott megsmlútották s alkalmas és alkalmatlaJl
helyen beledolgozták Jézus tnnításait, amint
azt az "Ur s zavai" című iratban találták. Máté
kissé Üj;yetlen és elfogult feldolgozó volt, a~i
J ézusról többs7,ör torz .képet festett . .Annál
üf,'Y csebb és pompása.!>b festő ~olt..Lu.k~~s, ak!nek evangélium.a, ammt a;;;t mar tobbswr emhtettük, a legragyogóbb t.ü.I~r~ ~gy fen.köl~, nagyszerű életnek, amelynek parJat sem a:wlőtt, sem
azóta nem ta.láljuk az emberi 1:örténeleJ?oon. !'tavalyj évkönyvben bárki tájékozódhahk a Ma48
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-

té és Lllkács evangéliuma közt l é vő kiilönbségck kérdésé ben.
E három evangéliUlnot (Márl; Lukács
Máté) a Bihlia ~udósai egy Litt, egYI~)ás mell~
nyomtatva szokt<i.k tanulmányozni s ezért görög szóval szinoptikus (egyiittnézett) evangéliumoknak IS nevezIk. }!.t Ilt \'ezzük csak tö,.ténet i evangélüb11!oknak. Nem azért mintha történetírói célzattal ké.~zlilt('k volna,'hanem alJért
mivel belőliik lehet megismerni a történ eti Jé~
zust, va.gy jobban mondva az igazi, történeti
evangél iumot: Jézu s evangéliumát.
Jézus evangélilumín ki,' iil az ősi kere i\tény vi lágban m6g k etten hiTdettek örömüzenetot, jóhirt az emberiségnek. Az egyik a görög
műv e lt vil ágml.k : ez János és az Ő evangéliuma.
A máll i.k evangéliumhirdető Pál apostol az ő
leveleiben. Gondolatai és Jézus élereről és haláláról való hUlítá ai a római világban tetszé sel
fogadta ttak, mert hasonlítottak a keletr·ö I besúv;Í1;gó szektál< tanításaihoz. Épen ezért ez a
páli evangélium a legzavaro abb és J ézus tanítá ától a. legtávolabb áll. Kivéve a forró szeretetet, amely P,íl lelkét is felgyujtotta.
János és Pál evangéliwnai, noha sok, utol. érhetetlen szépségíÍ gondolatot tartalmaznak,
mégi s ~Z igazi evangéliulJllIw l összehasonlítva alatta marnclnak Jézu s halJultatlan életének
és t.anításHna.k.

4

.

I ván László dr.
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A nemzetközi unitárius élet
vezetöi:

•

Dr. Cornish Lajos.
Ezt a nevet Illi'nden jú magyal' em bOl'nek i.s m ~l.'nie l<elJ, Ezt a nevet minden unitárius ism er-i a két magyal' hazában. Kétizhen volt minálunk. 'Jl;löször 1922-hen, azutá.n
]»24.-h011. Mind a Mt látogatásáró l ],öny""
nlakban 'zámolt he az íí .klildÖin (}k s a műv-elt
vi lág kÖ0V1'l emény,é t ' .'át zem('lyes tapa sztalatai ,alapján'
azol<1'6l az állapotokTÓi, mely,ek .
Rol11:luiáha szakadt vallási kisehhség ink sinylődn~k.
'
JÓl'ószt őn eki leh t köszön71 i az Unitárius
JI{
'ház l éte.sítését i.. Bauapesum, a r epatriált hiv()ik lelki gondozása v,é gett. És 30t a
testvéri es támoO'atást, mel
kiilönöscn erdély i gyiil ekezeteink r-é"zesult'lk fl nagy összeomlás után.
Lou i , C. Corrnish barátunk 38 évvel ezelőtt vaite magára a Krisztus gyönyörüsóges igáját, mint lelkipásztor. Vidéki !''Y.iil,eke,7.etekhen szolgált, mi előtt az AmcnlmJ U nt50

Dr. CORNISH LAJOS,
aL

unitárius világ8>övclBég elnöke.
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'Mrs. Charles E. St. John .

•

tMins Tiirsnlat közye-Ilen kötelékébe ' lepett
'·olna. E lső amerikai utamon (1!:J07.), 1~ln t
hino-hami lelké zel ismerkedtem. meg .. :M<l1 S0~'
dik "'utamon már ő volt a 'l.·ársubt elnöke, a~ 1
az J82.; -ben a lapított Tár ul at élén na'\9' ~o- .
riilt kintéssel intézte a zázév Jublleumat unD<'plő uni t;íri lls mozgalom ügyei't..
.
Kagy elődök nyomdoka Iban, rl.l v~n k~tar-.
totL a mldt hag:,:om[tnya.i O1e~ et~? ? e. azert reszt- .
veit a modem aram latok u'anYltasa.ban IS, !lll- ·
kor a;J ameriJmi U ni ver~~sk~ egyoazza! ad.dlg
i.. fenntartott fegyve rt.a.r I V I zo nyt meg Jobban kimélyíben i igyekel'!ett.
Szívii!!Ve volt ~l eitő l fogva a Ne mzetkö7..r
Szab:u:le l vű· Yal1ásos Kongresszus úttö r ő mun kája is. Ennek tudható he, hogy II TárSlllatnál viselt mandátw1l 3 lejárván, a Kongresszu s'
eln öki tisztét l'uhá7Htk reá. Ezen 3 téren még
sok szépet és jót fOIr ,m k ha1lani felőle, ha megtér Japánban ~ 3 Fi lippi sl1.Lgetaken ter vwett
micsziói Útjáról, amelyet az unitárius hiteszme'
~zolgálatában készsé;:rgel vállalt.
Mjnt szónok, mind ig t.á rgyilagos és soh aoom l'a.g>adtart:hatja el ma~á t ,~bráJ14képe~ ált:aL
Mint hivatalnok, pontos, es kotelessegtu do. Mmt ·
jóbarát, iga? .mi n ta~e~e :t b űs§gn ek és ki~.~·:
tiisnak
bekes esa lacl! ottbonaban - az OSl
mesterO'crenda védelme ::Watt zí vesen látja
azoka,t~ akik f(!lé je és angyali jósá"ooú f eleségC'
felé meO'értő lé lekkel kÖ9\elérlnek.
I ten áldása legyen nIinclen munkáján!
J ózC1In Mi klós
•
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Miss RosaIInd Lee.

f1,7J llDitát'ius nőegyletek nemzetközi szö-

v.etse~e .. a?, !llm;t.lt nyár;.olJ Oxford ban meglar-

iott JP':ulesen UJ vezetöktlt választott mozgalJ~. ~er~, akik , J.na"oy3l· uni tárius életünknek
regl es ~~dv~. JÓ ism erősei.
Az UJ elnok Mrs. MllI,th a St. J ohn hosszú

•

II

,

Mr•. ST. JOHN, elnöknó.

Miss LilE, fólitkár.

é veken J.eresztü l az amm'ikai unitárius nősw
. v etségben "égzett áldozatos munkát, s el s ő
s orban is a külföldi kapcsolaioku.t ápolta s
n emesak a lélek szálain, de a segítő kéz nyujtá.sán ker em;tül is n em egy ország ban indí totta
el az lmitárius ewmgélillm pi lákoló l>íngját
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ú.jabb lelldü let felé. A7J új fő titkár ~1is RosaJmd Lee, a ngol unitárius lelkész, aki végiglátogatta az angol gyar lllutbirodalolll soo\szórtau dolgoz? un itárius gyülekezeteit, és anyagi
fu ggetl ensegét. egy életen. kere ztÜl 8 7J 3n!rOl
unlt.:ír izlllus szolgálatá.ba állítot.ta .
"
Mindketten I·'gi i IUel'ő ei az erdélyi és
1l1a~" UOI zági un iuí ri usságna k, s zemélyes~ IS felker t,ék' Illeglátogathík gyiilekeze..telll ket. Ml . St. John az elmult nyár n hatodszor Játoo-a tott el hozzánk, s nagyon sok 500-'
gén), nnibír iu betegnek" ,ozegény gyermeklIek Ő "olt tómogatás t nyujtó éde.,any ja évek
hosszú ol'!l n klll"eszt.ii l. Miss H.. L ee volt az:
első nőlc ll;ész" aki kulozsvári templomunk sw ~zékén palásttal a v,íllán jelent meg és hirdette a mindenütt jelenvaJó egy igaz I ten igéit,
melyek k cttő:jÜk munká sságán keresztÜl közöttÜnk é lő villóságg<Í yáltoztak ~finelk tien so-ka t fáwelo:otak azért, hogy unitáriu magyar
nőlelkéswink külföldi tanul mányúl j'llK- orán
.szoros kapcsolatba k erüljenek az' an-g.oI és amerikai uni tárius nöszövetségg('l i s hi ú ik,
.hogy ilyeninínyú mllJlkásságuk a; jö'vőhen Illél'
szép és el'Odményes gyiimölc öket fog teremlU.. Rotl lél1ük, hogy :l.2l új vezetők oz-ol'osaól:J.
kapcsolatot találna}, erdélyi és mag-yaro l 'zági
s0épcn és ereelmé.nyesell dul g0 7'ó nő gylete inkk el s ne<mcsak lelkészeii1ken ket'f:sztiil. han rrn
s7-emélyes l,ítogartil. és közvetlen leyclezés Ílt-ján hiztosítják érdeklödb üket és s7.er etctiiket.
magyar u ni t.árius óreti\nk számára .

B edö B aris l~a.
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Rev. H S. Carter.
Rev. H. J. Heerlng.

, :JI in den mozga lom annyit ér amil en
lltodok.'ü ~ ~öl'et~ket tud magából ki termIIni.
A nemzetkozl
llntl<ln US 1110z"a
-'t'Ja k"'oz el
~"
. 'pc., lo n~ nHu
negyven esztendos. Az unItárius lfjusá<Y vil·í.gf!<>ZgaJpm 'p~lig a~ ielei évben jut el "fenll'álasa tJzenotiXhk evford lll ójá boz. A L eyden

H. S. CARTER, elnök.

H.

J. HEERINO, főlilkár.

In ternatio na l B ur :t \I néhai noessingh hol1;:lIld pr ofesszor indítására. :Lla kuJ me" 1923ba.n, igazi Mfogó nE'rnzetközi szerv vé 'a~ 1934
évi koppenb ága i lw niercncián al a kul á t.
Az elmult nyá ron Oxfordban meg·tartott
konfeJ'Cncia, má r az utolsó ll/iro m év croomé55
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/I.p'kh('1l
k('ZfIOIlJPflY('Z&sck l)('1l ga'hd;Jg I11 l1 nkáj:í " íl adott ~3Íl ll1 a liL'1. 1~ lllwk <'r '(lnl ('n yei\'''1 ;L hiiü, moW-ll ind ul t 1'1 újabb Jtlll nlmtcri.i I<:"'k f<'ik('r(>~~{· I'r. A mozga loll1 c{-I j a a nagyv t! iígon S,,6tSY,ó I'U1 t1 és ('I ~" i gct'(' I Lc n é lő un itáriu s
~s s,.,; d)l1dpl vO protpsM ilS (ogy hii 7J i i fj Ilság i csormrloknalc {>.~ C'g-y lrLek !;ijmörítí's(' ;I k iizös felII d;JÍok vát la l:.í.' It 68 (' I'NJII1 '~ny<."'<· I ) h tllun l<a v.óg~{>. r . 1/'''Y(· I<lizik t>tg i' i között a l"v('Ir'ó<!s t l ő
tIlo7Alíta ni, iJ~ ráti d iií kc"errkc l közvetít 8 k onfl'J'('J1('i:í i t mindig mú ' és mán or.,,,ághan (;1!'l j " H "z n k,,]' S7.! it! i ~ ig:vr kszi k ;l z gy!'s 01'R7.Ílgok . po r t j a it közclohh hozni " nagy k öú i"<;ég m un k:í j ához. L egutóbb i g :v iil é,r it 19:-34hr n [, opp<>n hág-á hlln 19:r i-lw n a l, vá j ci AI"cgno
közSÍ'g!J<>n Irvií ny,,,'; t! óld ep r n. 1 936-b~ n ~ z
,,,n ri kai uni t ál'i nH i fj u!;,íg lá l r hel:VI'n, Fl ho.~ ls
Rzig<'l/>n, 19:37-I)('n pC'd íg Ox fordha n r ,ndczte
mr I(. A j ö vő (·vi kon f ol'rnciál H oll anr!ifdJ>ln
lrll1.ják ITI') g. Allll l:J n vH l ós z i~iíl og mi magy',I'Ok kcriil ii nk so rra.
A kon f ('rC'nci ók;l.l " 1'(o5zl\' vő k <'gyii l
lií ho roz{u;a , kirándul {lsui követik ~ a lilOzga·
10lH v{,y,eWi gon 101 fm'díhlnak HIT", hogy ,, 1 8Ő
~or ha n if> bllr{lt.~á<l'o1.
l él " i ú {' nek nr. ('gy
l,(o... ztvcvők közöl1 8 ;1Z ,::yén ,k 1!'lkéhen 8 WVŐ
diit l 11'1rát" tgok 8y,cll l' tll f1.hen ~.!- lelk ül -\.c m clI(,LL I)('szólga;:ék Ill Cp; a >r.őn y cgrc k criilt tro r d ' · kel. l~ z' l mllnlw r ndj c k 'il önbö7.ik min ,1('n m(\S h;1 80n ló ko nf" r 'nciá ' tlJI. A t;ír~yaJ ó
tl' l'om bű n máI' n" m del egát n ok i't! t1 ck, han em
hat1ílok b<'syk lg<'lik ITI!!g :lZ élet ntlL:Y és kis
khdésril s e7krt o. Ütn áCFkozá.<;<>k SOt'fln iiszinte

"il:ígl!.8S;í g-. v.~Níd i k 'l lya n I"' rd ósckl'c ii;, IIlCJ .v(,~rf) 1 nz ,,!oschb II >mzcdék I!:ymás érzék('ny~67."n c k ,\ .t IBhtclcth()n LDrtÍlSIl mi;1tt cS<tk zárt
1,~ I.:~c k(,ll , b l,~fLl m,, ~ t an;í~ k~úso k nyí I'/''Y:t I. Az
IJ8:"ln,t hC~ fié l gl,é.~c k SOr'1I1 cgyhn l, cgyhá.-l
7.t.u nk ~() I '~an , k<Yrc~zlt il ncm7.cti 'I ctiink kél'd éSCl 1.'; allandonn II hosz 'lgc!kspk clöLeréb 'n ál]<tnak, A ma i v ilág ban a konl'cr"' nci;ík SO I'Oza,..
l os C;'iöd.i'n c~ nil.p)ailJ:,n c-"ak i l yrn tÍlrgyalásokboi fak,'do h:Lt"r07.<ll.oknflk \'an erkölcs i 1'1f>kc, II töhhi c.~ltk porh intés .- cr odm'nyck
n ól kü I.

, 1" , mozgal ?m

v z 'lőj " egy ri;~t" tI angol
1tll II.ILt'J.lJ8 lel kesz H, S, 'm·teJ', eln ök, főtit
k ám ped ig a holl and r cmonstl'áns 'cgyház fia-tal l Ikós:-,c H. J . fi eerin{}. A mozgalom iroo áj ánn k központja 27. N icw(J Ol';]cht, 17tJ'ccht, Hollandia. Az iigy vC'ilctés egy 11 6!:,'Yt:lgÚ
vál as~tmán y
vu n Ir tévp, 11ll' ly (o v nl.o
l galáhb cgysm r összr lil. A v álasztmán y :jcl enlcgi t.agjai: Clvethf.IAJ/ an go l Tlni tárins, T,ewis
am ()rilmi un it;;1ri 11.$, rl r , N ovlÍ. k cseb II mz ti
egyházi és Peremez JárJ!ef magya l' ltni táriu s
l clkÓsr,ck. A mozgalom gv,cnr l'jén ek f; Z rk eszlőj e MeLachlon 3n"01 II nn,ál'ius I c l kó~7., aki
n éhány évvel ezelőtt cI'dél y i és m ag:vn ro rli'dt/.,~
€''Y iil, ckf'7,<lteiJl ket is f lkN , tc lannlmány útja
~ O l'an .

A 'j övő é vben H olI <tllc1i ában " leirsll mi táhorhan' j ul. 27 -tő l alig, l -ig napj ain tal'1:andó
k o nf('rcn jára f ehi vj ll k az ' rd "klöclők fI gyel mét, A kon fer cl1ci.l tá,l'gya: "A vall á$ i tak int ély kódú .U A konf rcnei,í vnl kapcsolato57
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san vendéglátó holla nd t~ tvéreir:k 'gondos"
kodnak arról, hogya konferi'ncián résztv evők
az ország n eve zetesebb vidékeit és ~yházi köze
pontja it olcsón llleglátogathrts&~ k.
.
P erencz J óesef

Hogyan állunk a gyülekezeti
munkával?
A gyiilekezeti munl,a két ágra osclik:
('gyik ága az, amelyet a lelkip-á sztor végez a
gyülekezetben, a másikat maga a gyülekezet
végzi A célja, mint a z egy ugaron szántó két
ékén ek mind kett.őnel{ egy : az egyházi és vallási e;zme gyakorlaTi megvalósíkísa. Aldket
ez a kérdés általános vomükozásban érdekel,.
azok olvassák el Was hington-Kis : "A keresz.tény pásztor és a 'dolgozó gyülekezet" című
magyar nyelven is megjelent könyvet, amely
részletesen dolgozza fel a gon.dolatot. Hely:
szűke miatt jelen esetben csupan rt budapesti
egyházközségiink leálly-~gyházk,ö?;S3g~i
és
swrványainak gyüleke'MtI munkaJat ~Tgyal
juk. Az emberi érzékcnységre való tekmtetteT
I ~hetől eg elke.rülöm a hibáI, eseten~é~ti fel sorolását is s megelégszem a h <:lyes u'any megj elölésével . .
"
.
A -g yülek ezeti munka lelfelso felté~le az,.
bogy a lelkipásztorok i smerJék a gyuleke~t
'lÍinden tagját és ismerjék a f,ryülel<ezet fu,gJat
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is c"oym'tst. Elit a gyülekezeti munka alfája,.
a mely nélkül csak apl'ó siker eket érhetiiJ1.k e l,
de egyöntetű, összeforrott gyiiJekezctilll.k n em:
lesz -roha . -A lelkészi .iroda nem tisztvi elói
hiv[ttal, a1101 csal, ahl--or ism.. riK meg a felek et, mikor ügyesbajos dolgai.kkal a hivatalhoz fordulnal,. Ismerje meg a I€lkipásztol'
gyülekezeténe k mindcn tagját. Ezt bizony a
fövároshan is csak úgy lehet kerCl'ztiiJvinn i,
mint bármelyik ki e rdélyi faluban: személyi
látogatássaJ, válogalá nélküli látogatáss.a.L
Amíg a lelkipá ztorok n em \'úllalj ák ezt a.
h é)tségtekniil nelléz, majdnem lehetetlennek
láts7JÓ mUITI,á.t, ad-d ig n em hogy dolgozó, demég imÍbcLkozó gyiilekezetekröl sem beszélhetünk sem a fővál'Os ban, sem a vidéki szó:rvJlnyokban. Nos ! Mit -tettünk eddig ('zen a tér en 1 A nagy teriiJetI'C, n szélszórtságra való.
hivatkozással bOO1'tii"k két jó irodai .adminiszb:ációval s azt bittiik, bogy P.'Zzel föl is
mentettiik ma oun.kat a pás ztori munka d erek asabbik résZ: :uól. Keres2!telők eskü vők, temetések késziiln ck a gyiilekEzetiink kÖl'lÍbe,; s'
iL legtöbbről csak nkkor. veszünk tudom>l;'lt.
amikor e2lt hívataJosan beJeIcnoo~ k nz Irodan.
P edig ezek az események az CS\"yhaz sze mpo~~
jából mindin- v8J1nak olyan slllyos horde!'eJ u'el-\, 111int .:a o aJádok részére,
,
. l'melyekben vegbe-,
lnenne.k. E~ek az e6'1r1'H:l~ VIC a t~l \:~lg~ s~ m..o~u
arat.:ísa.i. Az a g-azda, ain av~ tes to l ar. 3latils lg"
a földje felé sem l1éz, ne TlIbHztMs~ a mostoha
idöj~ír~ s t, tÖ'vises-konkolydúe aratas,t. A .1,e}.!úp ásztor n emcsaj, kormányos aZ" egyhaz ha.JOJllll.
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aki e.gyik kc~ét mindio' 3l1J
g~'búzi (ilet ütőm'én k ell, hogy tarl.S<t. A c~3Iá
dok I:ítog'ahí , :l. n em is {"lún fonto~ilbb, Ott :1
1ömör gyiilek zet ezernyi allw lmat nyújt a
papnak :1 hi\'(,jy~ l villó ta];ílkozásra . Talán ..l
lti\'ck
is úgy kitéve il kiilönböw e zmeár'l(:latok r ,kele zuhatag-ának. }<;pe.n ezért
vru SOIl, ldi löllösen :1 fövál'oS (erületén nemzeti s7-eJllpol1tbó l is el sől'cndií feladatunk a hi·
"ekkel \'a ló !0'akorl slllelJJélyes é rintkezés. É s
(V,d il feladatot n III lehet leszorítani az isten·
tisztelet előtti vagy u táni rendclk czésiinklXl
illló
Kiilönben is nfll1l az egészhan em a bete.,OXJlm ek van sziik éorvosra, Va <Íru<lptól vasárnapig a jó
tor fáradhatatlanul j,ír az elve ' zett hibjuhok után, m e'rt a legSl?lebb prédikációvnl pm tudja fölrá zni és m eggyőzru azoka.t,
akik következeteser, dmaradna k :1Z istentiszteletről. Amikor így összehoztuk agyiilekezetet, aHol' kö,'etkezik {\ g'yiilekezti munka má~k fele : nút dolgozzunk és mit dolgoztassunk
:1 yüle kezettel1 Erre n kérdésl'e önként adódik ezer felelet is, :Ime ly nlindi g fl gyiilekez;et
terméslll tébe'Z igazodik Ennek el ő feltétele
azonban ;:t me,e;fclelő gyü lekezeti hiiz. Az eg-r'sé!!'es alapon á.ll ó gyiilekezetne}; ez II má sodik
t(>~)ploma., amely tele van agyakorla ti élet
imái \ral. Központi egyházkö~.ségiink keb el én
b elül hH-féle egyesiilet m(iködi.k, bárom e.,ryesi.ileti h elység g;IJii.kös keret,ei között, G y ii.l eke'
7-eti mnnkára egyik belység sen} alJmllUa~. Ta1án épen ezért forgiicsoltuk szet a gyüle.keh<ln<'1ll
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];c?,et ej' jét. A sze!!énysén'iiuhe hiv'ltl'oz va
mar e leve clz,ír1.uk az úlj~t annak a"I~h~tŐ~'
ségn?k, hogy, gpl! kezetünk tap:jiü meO'ismerh es!e k ,egy rmlS.t. Az e,:yön ~et~ egyháztélet, a
d:ol,:0z.o. g~l1J~kezet d,raga ~ovet egyesii leti zil,anJ,?kta törtek é, lnaba faradozunl, nem tudJ~k osszeraklll a darabokat, mert nincsen hozza ill;gfe l el ő he.ly iiJlk. ~rell1plom.i ünnepélyekre meg csak telik valahogy a lét templomból
de l1.JJ lenn e a kkor , ba egy jól sikerült Dávicl
Ferenc estély után a részLvevöknek mind eszébe juhw., hogy ott maradna.k a Misszió H,íz
gyiil,el"e7.ieti bel'lllében rájnk váró testvéri vaeso ran\ 1 Va.gy ml lenne, ba e"y dalárda ünncpély re mind e lJll eDJ1I~nek a'" meO'llivo.ttakl
V.(:),()'Y mi lenne, ba a nőszávetségl trákon, az
ipa rosesbély()lven s It cserkész iinDepélycl:'Cn és
'l többi alkahnn.kkor megjelennék mind()llk i,
akinek erre nem csak joga. \13 11 , de a gyü lekezettel söe mben l( öteJes~ége i ~1 Bizony cso'
da történnüle akkor. Szent csoda ! Építene az
C"gyhc-lzközség egy olynn gyi.ilekezeti báz.'llt,
mely hnjl ékot ad hatna minden ,pgycsii lern ek é,~
volna benne helYfl a dolgozó gyülekezetnek is.
Es C"z nem i ki V:c-lJl IHl nagy ftldoz:ltot. C Hk a
m g l évő h,í rom eg'yesii leti hel ységet kell ene
feladni s a többi jönne magától. A három he·
lyiség egyév i bkbére felérne egy minden telon tetben me.gfdelő gyiil eke;oeti há z kiadá&'tlva l.
É s m.ilyell kevés ~í lcl ozat vo.ln:1 ez akko l', ha
cgyszBl' lenne rl? lg~zó lD'i il e}<ezetiink, amclYlk
nek el ső felfJda,tau l ell It Kohary ut.CaI templmona.k ujmé pítJését és egy új Ol'gona beállításá t
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jc·/O'czn"m II'I, .n~és;wi .SéJ1 mi nd a ,!UOStani
1<ijll.8f./-.'V(,ti", ]u'rpwm J<l v ul,; M HI !elo gyu!('kC'7Á'fi hiJzhnn, It p('SfswnUol1n cI l(lanycgyhazköu..{'!!{ l{yülekC'M'ti mu nk ával év nkén t egyMzi adójánIlk ÖtsZÖI'Ö 'ét tudj,1 el ~ ~'en: t ni.
" Z II fövárúsban 30- 50.000 pc n gőt JelentC'n éven ként. Prdig a gyü lckcwli mll n kő blln
pz ifj ,sak má.«Odl' 'neW rész. 11i>g9tlc fcl bc-<;sul(.rők rcjlpnck. Az c!''Yh azl O1un.l~;;'!Jan
r&<ztvpvi) lüvek lel kéb!'n rií. .öd lk '!: "y'an}I~1 ,és

nemrAi ön t1J d ai, kri ~trtl yos ()dJ k II k07A>sscgJ CT2fs 'O'arapocl i k II h uzgóság
. népcSocelJ k, ~
t~~P1om. Senki sc'ro jc·lentrktek n ! Az ogyh azl
élc,th.n mi ndenk in k mf'g van II magfl, hcly,e s
uz eg)'.-d ii I 'sak ö! m eG meg;, H ?gy ft]lun}< .'~
':''Yiil ·kf"M'b munkaval! A ~o8~vc(~ég , vegOl
WIc 1,(·lh(·(OOn a sz génygllnrlozflst, 1<1 n loci I k II
fői kolai v!lCllO raakcióvil l, II Váv id F. E: év(' nfIÚ un1: . 6 közm(ívrlí;dósi e l őadást ml<r,hb
k~('Sphb, mint töhb l<öúin Ré~ilil<cl "'cl , a L(\~ n.y
egyf'siílf'l ('s fL '!-wrl« -szcsNPl:\t fos II B ;~L! S.
re. a mltga hclyisl-gélwn (· ISV.l l{cit:lve vCIf./;L u gy,
aholO' n maga mut1káj{tt. ,Az Jpa rf>scgylet és az
('n<!kkar hf'ly iség nrl klll 'ppen r.~akh oi('Y f enTItmtjll JUa.ll,r,t. E~ 1)1;11(.1 jóindlllf..'(ií t.öl:~?k II
/-.'Yii l(·k7.,(·ti mllnkabol. Flwnt Jorgacsok, lZV.o 1),1;1-"
ruzsak, r(<!.il·liW eriífNlhíti'Sék k rve.~ ,k .r~H " 1'01,
dc> h'Yiílc::kl'wli élnt ncm I ()S~ soba hclijJuk.
binál junk m ilr 'h'Yszcr lelk6sü kÖn';et()hi. K(·z,djiik el II J gc·lc,jón II .~I)nkílt. N em ~zé
gy('n ha ('gy ki ' Hi l k61J011 l~ ébroot.unk
reá 'a lwlyc'S ('I indulás, (lj,'YI}i! cn 11(1:'''
ílfjára. A"l a sok g()ndo~ijagl'>1., a l1ll~ erl d lg
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holofok t {tün k " .két lelkészi irlld ába most vigyiik ki onna n ·a hivek kÖfié. Hívunk mindenkit II közös munkál'U, u,!''Yanakkor veSl:l i.ik meg
aZ a lapját e~y lij egyes iil eti báznak. Helyet
k el L teremtem lJJlnak az ópü lelnek, akár a KolJáry 'll!.cai sa'Házban, akár a Misszió Házba n. Urutárius munkatcmplomot az unitárius
gyiilek!e-I-eti munkának, melybcn 'ltthona legyen az ipa r'OS tanoncnak, 1.1. munkásmnbcrnek,
fői skol ás ifju.sl.Ígnak, leányegyletnek, énekkarnak, coor k!és7,cnek, Dávid ll'. lDgyI of,n.ek, Nő
szövetségnek, ()gyházunk minden tagjának,
lU Jyl:xm hiv eink megismerheti.k egym ást, mely
1l1kalm.8JS ü~nn eps 6gek és c l őtu:lások tartására
is. A IdIDr 3,,;tán majd jól á llunk a !''YüJekezeLi ·munkával. Add ig azonban csak halódunk.
},fel·t a." éjet, a munka helyet .követel mag{,nak.
N ekmn .(Y~ hitva llásom ,és ragaszkodom hozzá.
Pethő I stván

Az unitárius misszió feladatai.
Mi-~s zió" kii l rkté.~t

;ioler,t. Azo'k, a ki k a
KO)'(\~zt.óDY. va ll ás iidvözí tiíjg~~zsá.3'a l t h!,rdotJ.l,
és Lal'J '\!Itik /l Z emberek ko.zott. Lsten.tol yett
J<iiWetésbcl1 ;jru·.nak {''8 vég-uk l elki 1!1lm kaJ.ukat. I st,en aka.l'n.ta az, 11D/,' Y II 11I!J ga~sug.ok k?zk inccoo váljanak. T crj~szl1-~ jjkk()l . I.dőröl -~döre
1Lt'l'lL aJ lwJms cmhorekot biZ In og. I1y e~ k.lI,I.~ e
i ésscl jött II vi liígl'a mnga JérAl$ JS. "ÉJl dw rt
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születtem. é" azá! jÖtt<~ Ul e \'il;ígrn, hogy bi zony .. got t€g)-ek az igaz8ilgJ'ól.. :" .::\. k~l~e - z
tén y \'$Il1á" első (>" le"'n<lgyohb ml~~ZI mU:1I1sa.
J Zus. 'C'gyacez ,-olt ~ kii'Jdet':siik az ö ta ult-

nín:mina.k, az a l stololm<lk IS , nkJb) ~k J ézu.s
:hl Mé CY811!!léli ta szerint ezt nz n tHSI1<lst adta :
Elmen vén" a~J't teo-yetek tan íh'únyu kká. Illin deo népeket me".k~ i'e"7>tel vén ii ket ;1~ A ty,í.nak, a F iundk és'" 7.RnUéleknek n eYÍ' b n."
Az e ' z k er zíény <: n ya.sz~n tegy h áz U11Illkája mi~zió~ felad a t. :\ em több és n em, kev esebb mint az, bo"y a J ézus evangél iumaball
meO'írt' va llás rköl~i igazs>Í;!ok l-erj ,'szt.6sével
hi úTIkben eI'ö erl<ölc ' églikbüll tishhl é f edhet etlen életű ~)bel'eket ne velj en. A z egyb áz létjog?snl ~át ép az b ~ t<.11'o zza meg hopy. ezen
II reT<ill mIlve n el'e d lJ1en y~k et tud elpllll. Az
egyház é letében teh át kiiJön D1issz.ió i fela da.to król beszéln i tll lajdQnkPpen 11 ~ 11l JS lehet, Jl1 e1.'t
ez azt jelentené, minth n, a z eg;y há;m a.k más feladatai is lennének. ~1:md en eg-yhazl munka, a z:
istentisztelet, a va ll á stan í ~:ís , az egyl e ~i te~~é' 0o'' a hivek o<>'Oúc1ozasa, a.. z eg;yhazL
torken vse
J
~ . ,.
l .
vényhozás , a gy ül~te1' ~1el, ! a na cs k o ~asa " a 11-.
yatalos óra a. lelkeszL ]L'odnkban, sot m eg .az
egyb ázi adó beba jtás..'t is közv et,~'e v agY.1W7r
vetleniiI m i sziós feladat. I stentol vett klllde töskén t kell ::tzokat vég;ezni . l;; zc ~k el ~e ..1 ebet
más célunk, mint a z, h ogy h ,vetnk h, t~~khen
megerősítést kapjnnal, és - a.mJ .E'-ZŰ91 :Ftr eUJeJJ<edett ebb e rkölcsi éle tre . osztonzest nyerjen ek,
Szoktunk b eszélni b elmisszióról és kliT-

misszióI"?\. Hehn i"sz.ió 'l Z ~g~ h,\ z I ~ " e l ~in Iw\iil
I\Z e~yh:,zj" gok kOI~ bNI foly ó hit I'ö~í t() mll n.
k l.
]Jn, hogy :lZ ~gy h:í z I n~ju i l, Iki" m,\r
lJ1 e,gJ..~ ' sz~ lk e II k, <' Ir wn ' bb ~~ Ö llln (",lo~nhh
IJJ ft] tJ~() n;,' I,jű ,'" (ikT~1. az e~yh r, z <:6 I,j ~l,in ,)1
a zolg<IJ al~)bil lllItt, ll, 1"lIll1nsszl6 w o 1l:y h n ~ It
retcin. kl\r~t1 , . a ne m kel' l,t n. (lJ kör Iw n v6p;.
zet.t IllH1Í' rtt.ő mnn.kn, <iJII Il Z, hogy It k<' 11 ' \l.
t~ny ·Wl.1' ÍtS . ·
it ilz cgyhÍl Z,l\l kiviii ól.
éR ökel 1\. h r , zl ~ n y
loklw I IS megJ Suwrt.e"
ház s:mÍJn,íra megny rj p.
Ugy
n ekiink nni túrill , okn nk el ~
~oJ' ban a be lmi ~ z i ó trén vHnnak ' iir" ő~ I. nni ·
v<1 lóink, ~ 1 iud en<, k elött n. ajiilmn,g nnk h il~ l c·
tét ke ll ~lcv en cbb é, Öntndal:o. bbá INIl1ii 11",
ha. .nt akarjnk, hogy 87.onl' va lhí Rnnk In nso krn ,
nz egyházon kiviiliilJóha, k r'\' zt~ Lly (~,,' , vngy
nem kel ' ztényckl'e i ~ \'01lZ' e rőt Indjo n gyn.·
kOI'olni. Ahban mindnnnyian C((y oléd .iink, A.
lemploUJbIln is, az egyhft zi t<lnlícs lN ml n ü
,í II nn d 00.0 azt h M goztnlj n k, hogy ön tlld ato~
unitlí,'il\ okra. VM) mindcnpkfplett , zi ik 6g, •
t esszük ezt leg Iöbb zör i1nólkiiJ, hogy az nnil.Íl.·
ri us öntudat fogaltmínak tarlitlmi IMglwlÍLro·
u í sát aduók és ID.pgmondIlIlÓk, mit j &!'tiink
unitáriu s öllhldat ,)]att. 11,'1' l sz a nagy fog,j Iombó l la san ként ('Icsépelt rnízi s, ol(!<'ó hnlfÍ skelt' I'e.
Miből áji ma Magyar'orszá' o az unitá ,.iu s
öntuda.U Van b nne egy nagyadag , wm OL'·
kodó do rodos tói 'zomol',í Ag,ibnn is mLndig roruényk, eclő erd ély iség, Unit" ,.iu nak . 6s rd élyin ek, s őt szé.kelyne k I 11Il, kc vé, klvélelJ l? l
5
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BC I1Tl (\ "un a ~tlíl~, (,~~r· l·g·)~ Id ~ i
~7:"k(' l y r,lI11lwk II I;{> p", nuul bu l (O ~ OIllc rlllgol.l,

t'!.!. yt\ j

.klt."Ilt.

('~S t~itllplnlll,

nUIl' lyben ,ol ős zö r Z<'o lt:;rt é nekdti il'lk. lOo' i1<'rn etö ,,11 01 Ö cink plllellne-k ~ II CIIl
,
,
..
I ~l S~C' l \e Iyk i:::: Il 11~ l't'"é kbl)n l'~-l\~nr
i:Jhl~
1 l l'! I\:O:I,
kel'e:s~tlll"j és kolozsnJri p:i l1Hllí~ iu1l1 ok .tC ll~ 1 ~ I\ll.
Ezeken ll. kiilönben llagyon drag,n. leila. ~lI yc
zőkön I'eliil n,",onb,u l cl>nk kc \ré~ "lIilwrn(lk a
lelké ben él oLt 'IJInuk ~t tlu:1:1tn, I.lOgy ri Iu L, 111 (' Iyet. 'lZ ulli tii,riu s ogyJIÚ z tan\t"u z Plnbel'l1,"!'
lIli nrlcn uél dr:ígább !emc' c, Dra/l'nbb, l1lul l bnl Ill ekkora v>lgyo n, II1 (\ l' ~ bH H h c l v6~z, , :I Illt akkol' i IIlcglll:ll':l.l (os ~!\g~1 ·zbl!. pm,g'abb, InilI t
mag'l ./l Z ·élt>t, mert hi t nrSlklll Oll! l nem Iph el,
Ün tllda lo llnib';ri
' . n eveZlOl1l cn (lht az 111 be rt, aki hitvallÚSIl ITIlncle,lI Nejével hbé k~
nck és i O'<\7,S{I"'Ítn:l,k teljes tll cl' It.:í ha ll VlIlI cs
ettől il tlld,ütóf'in cli t,tutvn mind en e ro~évol \'!uh:l za 8~o 1gá1.at",á.ba, H11, hOogy .:1 2', 1!gyh ~l z, nla HC )k
szálmínl. is nünél .J/,31l' scbb korb0J1 , II~Jll,, 1 rrd IrIényesebben bir,cletllcsse Rze nt. "<1,ll a8" boldoO'ító 'Ilirt igall ágmit.
o
K e-vés SZlll.mÚ hive inknek cS/:l k ki - törrd~
ke neveZlh etö llyr n él't~,l el1l~ J>n.. öntl~~ato~ U nt1iil'ills nak, N ekünk Lehat el ős;.:o r sa:lat 111\' Jnk
körében kell hittrSritö lJ1unkám indulllLLnk,
Bál'milyen slIép, {>S Im~O'<lsz~S legyen i. bitvnlhí sl1nk, addIg, alTllg SitJat,ll1l1O'unJ;. s I?e\'.siilj iik meO' a lll1ul< :()rLúkM ,e1eggé, n em ,v>t~;
haljuk, hogy az ma ~ o l~rn nagyobb.. von,z~)P!' ()t
"vako rol,ioll, S <IZ r'gy ha z, IJ1 clyuok ugyel' nm!;
~i:1t hiv i , e Jlluhltnak elég 6rdcldöcl és t, 1l0lek z:í m:íban és erk ölcsi 'lIly:íhnn gyanlpnc1l1i

~,:II:I ,"0 111 [o.g. !~~g l';O I'll LChh :L IlIulta.k dic~(jSl'gé
l'lH I?/o\' élnI. i'luri\Ő>l I'clndntllllk te.hú,l hitiillk

19'n,~~:l g'a.Ulak l.l~ügHI !ll ú~·tctéISC u:; ÖJ1tlldt~t.o~ ítá(HL
{ol slI"..o l;bau ~lI ,I,l~t. luv"JI1k közijt.t. gl.Zl'1 llJ ajd
J,":I~:Il~1 o~d~dlk Ill eg ~ok ul ~" 1l h:l.ill~l k, mel,V
é \(Ok utll 01lJ.llLcl6 sopall!todll SUul- till ~Yl" .,
t.~JJljJ I OJJl '.k IleIII illl\.l'Jldllak iircsen, Av. öJ,tuda t"s }I\'Ő "llIb\~ rt 1\·lkiillllll'l'L'lc nYllgllll'lI\íl,jao IU l

vas:JrlJpp nz i"t,lontls,",t.olctl'OI elrnnl'lld, N( lU nd
I'C V rllul,,!. i'iv.l rl.ete ndő /;ty;oI'IIlPkét lI em [,,~z tja
nl ' ~ ;Ull1lr!, u IIItl10k U~ :íltlÍl ~[Ltól lIIely U7. 6
"zí vbt cluuog,ta t;ju ~ ,mll~ly or lldi l, il 111l~.I(:l ' bú
~e tll clntJ., Örollllll PI fizet I llZ rgybllz l adot mert
t lldjn, lwgy abh(,1 ad, tl miLli cki i ~ HZ' r~ kll
mlutt s I.Ilní,J'lIIr lluyi t udjOI1 i~ ",ohu "l'lJl ndllllt
I'IotlgPluöért, alJliL ~ze l1 t. hit ébell kapott. Az egyII Ílz taniÍCl! iLl~~é rőJ (' I n CIIl mal'ud, Ul l'J't tlldjl!
hogy out I li tu II li /'''Yérő l I'~ ik ~ZÓ,
'
Ön tuclntoN 1I1üM ri 1I ~ hi vel. nével(ose lerén
cglY Co'< oruIÍ gya.lwrlati k llniva l6 1III1t~IJwzi k ,
IIll,lyckeb itl rt'INorvlni I'/;tYSZ(II'l'{l ll'hol;t,Wéll,
J-' ilvu,lhÍs II ri Imt i H IJ'll'I't \~Ő l'ii llcLokkel éH köuy\'(\I,kl'1 hll " lllÍtullnk hivoin iHol, hOljy ébredje·
lI uk tlldll:ldíJ'/I, IIIilY eJ I o~l!é p, mennyirc ig'az (\ll
bolLlogító ;lY.o II II itw'i Ul! vIIJlIÍ ~ , VUTlllllic ilyen
l,ö l1 yv ciIlJ" I).~uk clnvt'nelJhnl'k kclll\'lIn ii llk "zuk
tl'rjl's zúé~é lJolI, S ha II('JU vollJÍlnak, go lldos kodjlllik, hogy log,V nek, H a II7lL IÚtJ,I Ó!C, Ir ogr hivQillk nOIll 1II1IIa,111[I.[( ~ Iúg érd ek l&lesl II Z dreu
tárgyú köuyv ek iJ'án t, LC/o\'ylinlc rúla, és ugy
ír,lIlk '1J1'g, hogy é rcl c ld őd {O,- iikcr ('161'(0 [(' I tndillk ébrcszLe ni, r/('l'hi nlPt(°Hiink 11('111 IlIozo!\,lmt
{,ltullíno,'súgo l,bJlI1, UI,it iíL'i ll ~ igco hirdl,tií lI el\l
5·
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" ,,,,,,1 ; ,I " lYII" [l1': ,:II' (,I·j(,I , (I'lI il !'IJUk,· t lJ1 íÍfI
r,·I, II/A·1I1 Jyd 'JJ <1 l'1 íík IIJfJ "dIIIl Jlk, 1/0' 1,,· 11 p r6d"ti,J,,,, h" /(J ki,z v , ~.vl VI'!'Y k;;Z,V'1 11· ,d\ 1 rlii fl -

d, ,, ",{~ J, k "(\I(lII k l ,{J 1 kl l"!' rl l ""Jií r1
I Jrlíl(L1'Í ,,~
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n nII lI t hagyo mÍlnyn in kezdiiclött HZ egy h,í zi
"WI'\'pz k cl6s, mégis h i vn t kozhn t nn k bi zonyos
pl WlIlényck I'C.
A polgál'di- i gyiild,ezet m~gal a klllásáll a k
hír"I'!' \'e. zpré m, Zala, Somogy, 'ro in a és F ejér
megy' kben nóhlÍn y év a latt egy I' -Imís na jeI<, ntkeztck a Ici'tny<'gy ll>ízközJSégek 6s sv,ó1'vii nyok. gy láts7.ott, hogy zi gct vár és Sopron
között újra megindul az uni l<í l'ins élet s a ki bo ntolt lobogót. 300 év mulva is mét ki lehet
tiízni " történelmi partokon.
ajno, , a funclam entu m nem ta rtá mrg il
nagyobb épii l tet. A hi tbuzgós,íg hi ánya lehrwUenJl é tctte az áldozatkészséget. A sw rványok o l tű n tek, megs mmi siiltck. A P o lll'árdi "nl egy időben sziil etett aprób b gyii le kczete knek már csak e mlé.ke él, hD ' I.
45 '" a lalt Polgárdi központban 13 I Ipróbálta ki fi atalo lelke. lé. ét. de sem
ma ába.n · az
a nyaegyházköz égben, sem
a nagy f.erii
~'Z' t ZÓ1't gyü lr kez t khen
maradandót alkotn i nem tud ott. Az önkéntes
" :házi adó7ii cl vét v'1 11ó gyiile kez tek nagyobb áldozatot nem hoztak. . az így állanlóan [ogyatkOl',ó IéI ks7,ám mindrn jóakaratú
lör levé t meghiú ított .
Trianon érdeme, hogy tősgyök r nni tál'ill~ hív ink zaporocl: a m gjavított.'l. a taisz1ikát. Dunántúl !ü1!önböző váro aiban ki" hir nagyobb sWl'v,í nyokban ápolják az ide- zakadtak az unitárius gondolatot.
A közel bbi években újra kelt'tke7A:tt Sl)mo!!)'. YNizprém várm gy'kben, 4 községbl>n

A ,"j'a! uni"',!u, ha,a.,.
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1~20 l él ekből .áJl ~ silórvány. Igy jelenleg II

•

va losba n és . kozsegben van annyi hívünk,
hogy rendes Istentiszteletet tarthatu nk nekik.
A leg kisebb s zórvány Csajágo n ha rangot
sze~tJt ,eh.sme:'EÍs,re méltó áldozatkészséggel.
A fe l szawd vegen kondn1t meg ez a h aran ""
Duná ntúl lmitáriusságának lelJ..-:iismeretét éb~
reszgletni. Mintha Erdély lelkét siratná aw kban, kik temetgetik az emlékeket. ,yIintha 600
l1ni t~;Ü~st hí~a a közös oltár köré új vérs őe rzooes re. MlI1tha a megoszUmtatlan I sten
hitében testvéries ült hívek közös imáját volna
hiva tva az ég felé röpíteni. Mintha mindn)"<Íjuukat e~y közös lelki templomba hívna
m o-hallgatJll, hogy "a hit I sten ajándéka" .
Jóelső ,érzéssel emJítjiik meg, hogy a városi
protestá ns egyházközségek veretői ké zséo-""el
engedik át templomaikat istentisztelet~i~k
meg1:artá&ÍTa. Sajnos, a fa lvakban <ippen az
el} enke~j é t t::u-iják, cé l r:1vezet?nc~. Egy-egy
kj;s sw?ab,an os zezs ufoh~a, <elzar kozva a nyi)vanosságtol, vagy nn k keny telen ek s2lertartásfinka~ vége,?li. Mindig él'ezniink, kell, hogy
mennyIre hlanyzlk a ~e mp l om varázsa, az
orgona hangja stb.
.
Csak egyszer tudtunk volna ez országr~szllen templomot építeni! Csa k egyszer tudtb..k volna lelki kincseinket megfelelő kül s ő
formában bemutatni ! Nem a lelki szegénység,
hb.nem az a!1yagi erőtlen ség gördített akadlíllrt íla~~zépl.~·rvek, neme~ e~gCln..d,?} á'!.2k megva osn asa e e.
Minden szórványban il ·lú vek kívánságá12

•

•

•

•

,

•

naJ, m egfelelő i dőközökh e n tartunk istentiszteletet. J\1:in~en ütt ta láhmk egy-~gy buzgó,
lelkullk~ol!l no~t Ill troko ~t, ki a királyi papság
SiMmt kotelessegett magam nézve kötel ezőnek
tartja s magáhoJl öleli azt a vándor prédikátort, kl tal olyaban egy-egy rég~n el nem
mondott imádsággal keresi fel azokat, k ik éhezik ,~ szom júhozzák az igazságot.
Ugy s zeretlIők, ha minden szórvány körze téből megjelennének azok a hívek is ezeken
az istentiszteleteken, akik szétszórva különben
ta lán soha sem részesülnek az lmitá:rius istentisztelet örömeiben.
Ug)' s21e reinők, ha a hí vó szóra mindenki
kötelességének tatianá, leg-alább évenk,ént egyszer gyermekeinek is bemlltatni az apák istentis:1Jtelé ének mód ját, mert igen kevés reménységet füzh etünk azokh oz az ifjakhoz, akik
sohasem vettek részt a mi lelki összeolvadásunk i.innep én.
P.edig de sokan vanu a k, al-ik a "Berde
cipó" ízét nem felejthetik. De sokan vann ak,
kik mai élein ívój ukat egyedül a z lll1itál'Íus
önfeláldow elooökn ek köszönhetik. J ogosan
elvárhatjn k e'6ektöl, hogy nIinden lehető alkalmat megra ,,"udva, elj őjj enek awkra az Ünn epekre, amelyeken a lelkek ölelkezésében is
gyön yörk ödi~ a magya.fok } s,tene.
.
Hito.ktatasllnk a lehetosegek szcnnt egye'D' lelJ..-res hitrokonra van bízva . Ott várbat"l~nk azonban .eredményt elsőso rban , hol az
a pa egyúttal h!tok t;ató is. B,o! meg nem ~ku
vó szent elh."ltározassal tanltJa gyermeket. az
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IIlJ1l IIrr>!, hogy ki is az a "v ilágosság szen t

lI/y.jI.".
'l f'lIlf't&;i . lR r tM /á~ajnkat k ölönösen f nlun
igNi nIJgy érrlf<k lőU€ s kí&éri. Valomi kö lönlej{é t vúrmlk t/jl iink. Az a legmegnyngtatóbb
•zél.rÁ,,' hívein kre, ha tellli!thmél n!'Tll kényttr
IPn f> k In iÍ~ f el.. k!':.l(1 I~lkéswh()z fű'fd111oi .
Ah pj5yházi 1.dÓÚís Rok kívánni valót hagy
mllgl uÜm. lIa i t 600 hí viink általábllD f(';Ít'Tl kP nf hll v i 30 f illprt h ajlandó volna áltlozn i
1'*'11 rlic;~ő.~é géT~, It DUTl íÍn tú l unitárius fogyhlÍzi k?r-d ('~e mp!; l(>nrw, old v!,. 'api egy fil lht apÍl nk pwl pkéT€'1l Vann nk, kik áld oznak,
ri " InP~ n'lgy un ~olw ll vll nnllk, kik olfpled-

kf>zt~,k.

Az unitiÍri li S hitfl·Jfogfts ií I hllábnn nem
l' I!.(' Il RZe n VI'R, Az e~zm (J ott él a WIm-ge k l el kéh l' lI . A jövo n !!lIl l('hct kél.sr'''es, de El j elen '
It itlJllz,!(ós('gu VO ll hivu t va lel'f~ni !lOnuk fun d!lIn elI t II mili t.

Bart67, Géza.

lsten kegyelme.
A leg nagyo bb dolog It vi!ílgon ... LMbaia tla n, f elJlJl'nW mozd ul ata [IZ Ur kezének. A k l'gye iL'TJ( , - egy lUindi g vl'liink júró 0 1'aiUIli ,.. Z 1lSkn k ",gy ulnl'~ . - véd lden hely zl·t hl'l1 , 111' 111 V{lrt Vétl elcn. , .. nttlg'y vlIs:!Jé lyI H~n , v{w(lltlttnu l é l'l{(~llÖ i\1l'rlf,ű . ..
14

~ű llbeesettnek, elítéltnek, -

I ten felmentő 0e~e, az I sten kügyelme. _ A "Végső
Menedek mmden boldogtalllDság ellen
az
I s ten kegyelme. Ahol nincs m~r emmi amiv~l menteni lehetne egy elí WU-1, - ott rri!g
mmd lg t11d menteni a z Gr k egyelme .
Elmés z az orvo~hoz és me.gvizsgáltatod
magad . .. a s ZIv.ed, a ~iid~, a z idegeidet. Orv0;SOd azt, mo,;dJa; eJSesZ&-eges vagy, elélbetsz
meg 100 eVlg .s ... E s ugyanaznap er,tére halott vagy. - MiJt gondol sz, mi tartott, 8. mai
na.pig i,~ a földön téged ... az egészséges tüdőr1, a szíved, testednek épségel '" Mit jelent
0 2 n. szó : testi ép"ég, ha I sten kikapcsolja
a szívedből a motort : a LelketH ! ... Mi tartott meg h át eddig is téged és mi tartja meg a
földön orvosa..id at, mit gon dolsz! '" Az I , ten
kegyelme! "Mert nagy, ab egekeig" az I sten
k('gyelmc ...
Van egy kaktu szfajta, amelyn pk az a sa.j.ítsága, bogy amikor évente egyszer virágzik,
- 8.kkol', éjjel nyi lik ki a vinígja ... Amikor
e&wbe burkolózik a föld és embe"; szem nem
látja, - akkor nyilik, bomlik, ha sad széjjel,
h ,ófehéren,
mint egy fehér kehely ... a vi.
ragJa. . .

.

.

r '

.

r.ltokban ,n~ l
lik - I sten szívében, ahol sen kJ nem la tJa.
M~r l nz Ur kegye lm e is virág ... I s ten szí vén(Jk keh ely -viní.gja . .. K ehely az I sten kegyelme, m e l yből a. ~~nv edő, - ~l~ I stenh ez
If,;; crmbell't. bolclogsaggll l meg-t,~ TI1t W . ..
Mul nt,ftgok. or.i!'iftk JYréd,íjául dobta, - a

Ilyen az I st.en kegye lme

IS.
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t(.k" zlí, IlU ,
V/J~Y(, "ÍLt, /LlIlit
~" pof t A ty,jJÍtIÍI. M .kol' uzw n cgyBY
,c1'
J/l ind, II , . . mi kül' a~ (;h~gtől majdnem
1,,,,,11, akko)', - li k"gyd/JUlte gonuolt.. Aty jí,Tlll k k'·/(y"I/[J('J"'. NI'1Il g'Jn uolt a fiu a 00c8ánutm, . . lJÍHlWJl u llI,ját l!ü!Jmében ÍH megboc átImLntlHIl volt r, vHh. I)nmugu /·Iít.slt" magÍtt
{'I'U': "N"lJ! vugyok m61tó "rru, h'lgy fiad l ~
Ky,'k ... " (Jl;uk ('gy ki K ,,] U(,lIésr e gonuolt. Az
I'i ll{,yl-l! !IZ Ű SÚl/n íÍm I1flgy kegyelem lett volJJa ... d l' a u.l,j(. IJOúHúmüról, a kogyd emnek
ily('u nUKY lO él'wkél'űl, álmou ni HOm In ert.
lJ'lgy t<1J IL kl'gy(·loJlJ v i ij8zuü l toH~o őt u r ég i Iwl y~ )'(', Ifl i" l {,Jes fi uU ! .. . I~ ml y j re ném lIl Plt
gllJlU lllll i. ()8[~k .'gy Jd.~ kegyd " mJ'o gondoli ...
B"l'!,!!"I'k iI'nni oli, a bol vaIamíkOT fiu volt,
KyllJ'lrtf kl' Apj ának. CfiU.k uolgom, f iwtott bé·
1"'", - h i s~ mí'g únn yire lle lll mélw. - De végt/·l/·o Hllgy 1sk nnok, mint Ai yiína"lr, - ko,gyel/fH'. NI'lfI lI Z1kd f~K!LŰ1!,; a mivel ~gy .rök" apa
fo", ,,llI1 vol na II 1Hí.i: No tP Cl:Ill vargo . .. humjiilt{'1 ugyl·l . .. HUY
Aum:jtoti az éhs ég, - a
~ IY? III() J'tÍl!{,K 11O'Qóá~n kNg~tcitl ! ... Mi lyen l~á8
I ~ I ~JAo Il , 11111<0[' a pun k, - mrni a~ f'l nbel' a p<tk.
- CHa k ki(mg,,Jt(, s~í vp bűl no,gy jÓ8ágm . ..
d űntött" Uli örÖlll , fl 10 i wtt, ho/(Y d v('!<zw tt "!'il
1"
z fi li t (is v i ~~W l lyc rt ~ry :jót ... mert ki" 1'('1-(,11,;, r(')(i 1f'lkH t i nu tclj"scn, - I"hGrt eleng .. I(,) 11('.ln a bün (.(4J(·gl .. . 8zúUanul e~ ak Ölt,lt.e
l'Bókoltll .. . a "ógi Is tent ('Ihagyó, gon08zt CS<! lekvű fiu Iwlyeti nye rt ílj. h lenl 8y.en·!I.í gyer nwkH kegyelméJH']c k{' l y ltébő l itntta . .. meIt
na!(y, tI Z {'gl'kig Il1!1gM odó Il'lo Tsten kegyelm!.'.

Az emtft!c "vak.. , .\l ég JlZt sem látja, hogy
hol, mIkor kernl az elete lathatatlannl vElllzély.
he. Mé~ kevé ·b?é vCS't i 68zre az ember, bogy
hoJ , mlkOT kernl a lelke valami láthatAtlan
mélység fölé, V3{,ry egy halálo' ó'ZllkaUék zélére ... ilyenkor váratlanul megjelenik az Isten kegyelme 68 megmenti lelkünket.
Róma "bryik templomában a mennyerArtre,
- (lgyszer, egy n3{,ry és szép festményt kellett
festeni. E r re két mő vész vállalkozott, akik
egyébként is jó barátBágban éltek és testvér·
kén t S7Alr ették egy m á~t. Az egy ik míivész festette a kl']) fiíalakját, - a másik -,*gédkC'6ett
n(lki.
E gy év mulva el ké.~z ü l t a csodál ato;, szép'
Hégű mű. A művész az állványon állt a szédítő
mag!l8Ság ban nézte, viu,gálta miívét. Mint·
hogy a festmény eket cfiU.k bizonyos távlathól
lehet jól látni, a míívész oti feru) a magasban
is bizonyos távo lsúgból né-hte a .kép egyes résbleteit s vizsgálala közben egyre hátrafelé lépett. Ijesztően kÖ'6led ett az állvány széle f~lé,
ami nt hátrá lt. Ann yi ra ()lmeru lt a kép V17-'!'
gálatáhan, hogy nem vette 68z-re, , hop a. desbka végélJ. áll s csak egy. moccan~. es ler;uha n
a haláJos mélységbe. AmIkor baratJa ezt .e8'~:e
vette, - el őswr kiáJ~ i a~art, hogy Vl{,~~z
zon ... de hi rtelen eszebe VIllant, hogy a .ktaliástól megi jedhet harátja ~ lC'huhan . MIt tegyen1 ... Hirtelen, - v lllnmgyor~, mozdul3;t·
tal bemártotta kezében levő ecsetJét a l ~gso
tétebb feBwkbe és cgy hHtahoas ecseivon ~ss..a.l
kel'esmiilhuzta barátja lcgnagyobh omn káJat.
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A n agy művész, látva, mi történt, - f elk iáltott és hirtelen "előre" ugrott, hogy megturolja, ·a n e.ki súnte kibirha ta tlanul fájdalmas tettet. Ez az előre ugnísa mentette meg a.
haláltól ... S csak, amikor az életm c ntő jóba rát kj tudott szabadulni a. műv ész fojtog~:.tó
k~i köziil és megmagyarázta,. hogy a biztos
baláJtó l csak így tudta megmenteni, - a. mű
vész csa.k akkor ér tette meg azt a k egyet len,
borzasztó ecsetvonás t, ElJllely mégis a kegyel.em
vonása. volt élete számára s bo ldogun öle lte
át élete m egmentő bm·átját. Elveszett a fáradságos mű egy résw, de megmaradt a.z éLet . . .
Sokszor ilyen kegyetlennek látszó, - d "
iglU.zá.b an k egyelmi vonása I ~t e nn ek is egy-egy
tette. A lelki.inket csak I sten látja. Az ember
sokszo r e lmerii i a. földi tervek kés21ítésében ...
swpnek tetsző s ö!lIIl.a.g<Ína k tetsző képeket fest
jövőjéről. D e Isten látja, hogya. lélek nagyon
belemeJ.'iil élete képeinek swr etetéhe s közben
megfeledkezik égi é letéről , égi jövőjéről . ..
Isten látja, hogy mélységbe zuhan az ember
lelke, ha tovább szereti a föld et . földi t ervei kép eit és ezért Isten egy mozdulatta l mindent
áthuz az ember életében . .. Összetörik kivü l ről
minden, - de megmen ekül a lél,e k. Megmentette I stennek kegyelme .. .
Mert I sten ke.ooyelme mindig a lelket
akarja megmenteni az örökkévaló~ág sromára.
Egy missziós pap, aki pogányok között
járt, - Í.rta, hogy egys2ler egy embert látott,
akit vesztőhel y re vitteJc. "ReLtenetes volt né'Ani
ezt a kegyelem nélk ii li életet, ezt az elvesr..ett
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embe rt." .,J'~ 1l sír va [a.kadtam" - íl'j " II pap
- "mert le b.et, hogty én IS l lyetl So rSL'a ju tOttrull
vo lna . L eb t, I.~ ogy egy z r ngell1 i így viLtclc
vo lna fl v,csztőh. ly f lé, hOln'ha én ncm fogndom el J ezus K I'l sZtus1, - l skn.nck az emh _
r ek Iei é nyujtott kegyelmét.."
Mer t legnagyobb kegye lem: J ézlts Kriszt us . Aki J é'litlS K risztu t lelké be fogadja :IZ
kegyelmet kap eddigi é letére.
'
De hten c ··1.I ,k Huml.k .. djn a kCl(y elm t, :lki
kéri. Istennek kegyelmMl·t mindig imád kozn i

kell. , .
Nagy dolog az az I st.en kegye lme . .. "
legnagyobb do log n. vil;ígon. Mert, amit ('gy
ember elrontott, f' lvcsztet.t., összctö rt, - a ~n
ját bo ldogságát ... nzt vi szaadhaljn H föld ön
is, e.ooy bo ldog életben és a föld Ittán egy boldog
Örö k É letben : a~ I sten kegye lmc . ..
B'író TJajo.

Unitárius konferenciák.
Az cg'yházi él t vóri<et'ingésének liik t tő
meO'nyiklt.kozása,i közöt,t időnként újnbb 1ll07.gal';;lakka l és ~)egnyila!I<ozásokkal ~aIÍLlko~!1nk.
nl Iyekn k oolJa. az cl t fclfL'lsSllésc, uJ"bh
Jenclii Ict "dá' ". Az un i1á "iu i fju "Lgi kon [(>l'(lLlciák In egtlll'tft.siíra:lz el-dé lyi ifj u IÍgi konferenci ák adulk ö ztön,,~st. Az ~ I ~ő nyári kon fcrcnci<ít nagy é l'd ck l őd és III II it u.lrtn1tuk Illeg
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~pített~k s az elmult nyá ron már konferenciák
es Vld"m gyermeksel'eg lár má ja népesítette
be a Pihenőt.
A n yári konferenciák hivták éleúre a Miszszió Házban megtartotJt téli konf erenciákat me.
lyek közül a legutóbbin 'a család k6rd~el
foglalkoztunk.
Az elmult tavaszon a Szentábrahámi Pihenóoen tartottuk meg lelki számadás címen az
első komoly férfikonferenciát ahol a magunkbas zállás n~es és egyházépíÚí muukáját gyalwroltuk. Sa Jnos a felvetett ·és megbeszélt gondol atokat egyelőre még kevés gyakorlati ered'"
mény követte.

Dunabogdányban ,1933 nY3lrán, s "JJ ~ ak tanácskozásain erdelYI testveremk IS k ep VlSeltették magukat. Az 1934-~e~ l'lóg;rádver&:én
tartott lwnferencián dr. VItéZ l'lYll'ed:y Ger;a
előa<lása. adm az impulzust arra, hogy Íloatalsagunk me.,um.o~ulá&.'1ina k oj;tbonni., áll and ó PIhenőre kell talalnia. I gy szu letett m eg a S rent-

•

A . Lelki Számadás" férfi-konferencia megnyitása.
Magyarkut, 1937. május 26-27.

ábrahámi Pihenő IfltesítJésének gondolwta
melyre először az ifjuság filléreiből és pen~?i
ből gyült s2leretetadomány. Az 19~?-be~ uJra
Dunabogdányban tartott konfeTenClan resztve\'ő K e lemen Béla gondnok válik e gondolllJt
szerelmesévé s 'az ő fáradhatatlan vezetésével jut el a pihenő létesítésének gondolata egyháakÖzsé.günk anyagiáldozatv.állalásávala me~
valósuláshoz. A telket 1936 év folyaman
megvásároltuk, a na a szükséges épületeket fel80

Jnn ius végén ifjaink táboroztak, de aránylag kevés volt a résztvevő, mintha a lelkesedés lángja, még ott la ppangana valahol a hamú
alatt várva alTa., hogy felébresztést nyerjen és
.
ú j indításra találjon.
V'égezetiil fel szeretném vetni a kérdést,
hogy mi is a valóságos célja a konferenciáknak '
Szétszórtságunk, f'lfoglaltsá.gm>J<, vagyoni
helyzetiink semm iesetre sem l'óz.sás volta és kis
létszámunk szükségessé teszi azt, hogy legyen
egy központ, ahol egy néhány napra félrevonulva, Ö 2legyülve, kevés anyag i áldozattal
megbeszélhessiik awkat a dolgokat, amelyeket
fe nnmaradásunk érdekében tennünk kell. Sziikséges, hogy e.,ayütt legy iink egy pár napon át
:tWt is, hogy egymást megismel'hpssük. Nemcsal, az ország terül etén, hanem még itt Bllda6
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1'('»II'n i~ I1nnyim ' ZI tSU'lI't illi .. kl: hh'l1 hll' lInk,
nllln knu k. hn~
, .,' rUH!'"
, l :,1,l1nk 1)(\ln i$ iStl1 Cl'i
t'!.lyllli k till..~I,\riink /lllwh "It'lllri!. lti!!." ilyt'n konf 'I,,'tWln 1(,\1\ t Z"\' \~ • 'I' k~ l'(l \~~ \'(;1 )flik 1\'1.
h ,I kidns/ig-, h l p1l1111 ~Z, hol rlignH'I~s fOl'l1In j fll lll, g u 'k,'l II g't ntl olntoknt \',2'yhii zllllk li looZll!.k, "il ,""ZI,t li Ö>~ :l;,'p:yii ,ilik ~S be t liik ílj \ 1
h'l "Wit,\lwk killll1kll ilisholl. "~ Z k p t'<'lig, (I,kik
hi tjli k 11' Í'let ",)',,'h'l" n('k: llrhézkl'8 ltlljllflllsiH.
111\'g~dik. hltg'~' Y/l l1nllk o l,;:~lk . l1Ielyekt'\ \'Il~y
~.· lk 1111!.!
, .\'0\1 II plH'2 n. )'Il!!\,
, . ('!!'\,IIII:l lll n .11('111 II
lh't 117. lill il ft l"'Il'i'l'oiteni. Ynnuilk flolg;ok. 111 \
ly
IÖI,,'k \. <I'kl't' i~ . 11 ~n M k
. ..k /1 le~lwm\',('b11
,
leg'l1l'lll\' i'bb \',\'<~zoj I is kott ,be Hirik. III g mit'Hitl lI'y"kl'l",t hlljt hatQtt \'olnl1 fi l. I!)p:y i1~'(\l\
lWII)P~ rI1n<1k. mint II Illi \' illhisllll k ~"'l k li!!"
"
10;" dio, J..~ g'\'$ jÖ \'I'nflvje. h/\ mi mll.g'lll1 k mindm1l1\'
i/\n: Vt' I lk ~ n'z lotl,'k t'!!
.
' .\ ' ilklwlIl,tn \.
• ljlil t'\' nk II i,!!YI'kl>ziink ki11011111ni riigyeinke!. r~\),y,\llpn ~~ib giink e11hC'z /l Z hl n 1 11'1rnopja si Pg)' {"I ll.' n lilII n kfli'i1 j" "pnd n knok /lZ lIZ
l~,'I'), moh
, .. t I11llunl. klml hoztnn,k /l. vn lllís~Z>Ilmo'liu- .i !'iilrljl r ll.
ri' I·t I/ldolll :: nks~J.!l"s ll'k n. k nforcn('ili k tI1\' flsiil mindl'n
"ben , TllTl:'h'Zl!()Jw!;:
(')X~. ~ilh'h'ink IWl'íl , h g:y I:tgjll.i knt 1r/l,!:"}'!l.1'klltO.n li. ~7~'hoZ7.1ik, TIII1{'sliink1'C' jó hnhi~s/l l ,an
~II ('ro
i8\'.1I1 , · ol\o\i~ h~ \'Pg\ij(', il, \ ' !lJ' ~ poros,
[ilst", l(,\'fIg Je ul n '" un hiszem, hogy 1\'1kiin kl1\'k is jit, I('h" ell'\ Plil' síll!íilins í)~y iitt.
íliltijtl (',,('ml s nap,
~"
' ,
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'Dunapataji gyülekezeti élet.
.. Eg'y ki sin)' gy iil ek zot
...iil t tt II l1/l"'Y
111111 ~ll ellt. n. HU"fonhn I el1100r inclnlt el, hogy
Jm~gl1~ n;!: \'lISt htlll1 ;IOn felzu kllltott lelko fl

l elkel, hllmt t·tok ot lhont 1 ~ liíltl\.k nz. nni hír.1ZJl111Sb :Ul.

..

.. B njktí l\'/l, 1,iglulyolvA, D1iudn (',1-közze!
ld oozőb,' " ~ \'O jiirjnk n K,íJ\',ír in íll iM. z('n,
ved iink Kriszhlsoo1 (.. biz1 nnk (' " Pll': Elhlg(\d,
ink Hiliink nz. Egyh ií2lllt, Kriszi:n nnknt, hil
111lf,ryoltllk K l'j, zl nshlgndók. poglínyok \'0 1tlluk oe 1111 I , j , szedh'k r ólnnk llIind<,nl, 1 l,
kiill kb I 11('111 hlolnk 1mbolni srmmit: n hit
.csillagn or{)s nnppá lett iildözött sorSlInk bebol' nlt (Ib n s mindennapi e l'ÍÍ&;~giil).k lett a zsoltfll'
sza nl : ""zíYI'II1l'1 hozziífl ~ mel ~D1 {,- bPnnoo
bízom I~.tn.' · rskn. ki kiliírtn ÜrSZIÍg1Í.uak ka'puj ií!, h g~' 111at. ta\:í l;jon Hozzií nz élU'E - (j
Indtn e1'll k, hÍlll\,SZ
l' hnnl:'ZQti.
hol elk"scl';l•
•
dellt' n, hol csii!:'!!'!'flv (', hol bi Ul kOf16sJl. de mindig hllng'Wtt! 'Ncm \' ('szíto!! el benn iink('t nl.
1.11', mN( 1I1')!'y ('l'ö\'Pl hi\'hlk, hanem ph' Zte' tt
b eJm iink\'t ,lerikó fl11ni nlií. llH'lyet nekiink
19ér!. hol lrsz bPnniink eJ'ő lll t és el;;)!' bi zalom.
06'
,

Hosszú Kálváriát jártunk odáig, míg előt
tünk is lehullottak a falak és betérhettünk 00kskggel immár a ma,,"1lnkéba. Másf(,l frv után
a csöppnyi nyáj kiköwötto magának a Jétjogot nemcsak 8z,'Ímbeli növekedéssel, hanem er·
kölcsileg és anyagiakban is.
Van nagyon srep kis tomplomunk igazi toronnyal és igazi barang~aJ. Bűbáj os erMlyi
me~cvilág, színben, formaban, stilusban. E gy
gyönyörű álom, mindnyájunknak szívünkbe
z-<'Írt kincse, biisz.kesége, öröme. Bizonyíték,
bogy jól jár az, akit <ul Ur karjaiba vesz; biwnyíték, hogy nem igaz, hogy hi tehagyottak.
vagyunk, mem ime még közelebb jutottunk Istenhez, aki kegyelmét ennyire bőkezű ell szórta.
roánk. Nem volt nekünk semmink, amikor '
templomot akartunk építeni, csak il meleg szí·
"ünk, a vágyakozó lelkünk és az áldow,tos
SWl'Btetünk. EöCkkel ujult meg. az evangé'
li'Jm i csoda a ~ öt kenyérrel és il két hallal,
Maltel'unk, téglánk1 . .. az nem volt, de égett
a s zíviink lán&1a és n em voU megoldhatatlan.
egy tomplomnak megkpítése, mert Iiittilk, hogy
lesz és akartuk, hogy legyen. Valahogy egy
mlÍmoros extázisban éltünk; nem tudtunk mi
sm.molni, nem akartunk mi gondolKodni , hj·
8'l,en akkor talán !<ó1:ségbo keTl ett volna esn.ünk!
Ha kérd zték, hogy miből akaruk építc.l1i' ".
mi nom tudjtlk. I sten annyira segített ed·
dig JllÍ.ndcn lépés ünkben, ho("ry n em hagy el
C'zl1tá n scm s hogy eddi g mindent megrulott il jav ukra adott
megadja. nekünk [ti
tRmpomot iH PB Jn!'gnyil tak fl szívek versc-
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A dunapataji unitériul templom.
:FelazenleltOk J 937.. december 5,
,
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nyeZ\'e az áldozatkészségben. c: aládjukbaru
beosztással élJü kényszerül t embere k egész havi
jöyede!müket a jánlottá k a szent oltá rra . ),feg os:;o;toztunk. ~find enki adott, amit tudott..
Sok e t ben megerőltetve önmagát. de kész szívvel a jándékowtt.

A dunapataji unitárius templom belseje.

Hogy mennyi gazdagság fiÍr el egy-egy
SÚY?e, a melyet megérint I s"ten ujja és megnyItJa a szeretetnek ~ ! ... A patuji hivek s zívéről köteteket lebetne írru. Mect. könnyű ad-o
ru ezrekből s:;o;ázat, d e ezek a2!. emberek fillére i-o
ket oszt ják meg a jótékonyságban. H a egyhalott van az egyházban, a z. mindnyáiunk gyá86 ,,

s~ s a reá~ ~rulóknáJ a te meté i köJt~get ö bo~z:adv~ kowsen viselji~. H n. új ki jöyevé~y

.'

e:kezlk~ .a z '~ mlDdnyaJunk öröme. ebből is
re~zt !re!."uuk e a segit é"gel ott va/Í'tmk, abol
. zuk eg van reá. A s:;o;egények a mieiuk ' ""ondoskodunk so rsukról - ba' nem i pénz~e de

A dunapataji unitárius templom belseje.
•

munlwal ka loJllllla l - nünclig ök "a nnak e lőny
ben.
l TfD" igy kszü nk élni. mint egy nagy c...~
Jád, ,ull ely nek tagjai az~rt álclattak mcg .külön !{S]e képes égekkcl, vagy :1nyagi ja ",J.kkaJ,
bogy a gyeng;>bbe kn él é- 11 sze-géllyebbeknél
póto ljá k ld, amit I sten .ió5<~ga nekik fölösen
í!il

:lj:UHh-I,\h )11. "1 \,~ t \ \' I,\'j, I\H "i~tt ~~" ~ I\ ~\ k~ ~ tt
li,h'IIl"'; l.."" l ' lI i Ill" .
II t llti 111' 111 i~ lIit',iilld
\ I h,~,til h "\'1 ,Id, t\~ ,,<11,(11I ti lI k 11 1\, ~~I ' I'<'
Hy,'hh.
h()~: HH\ l'lh 'tli~ tdd,(IJ' .:\ tt'l lhi \.'I'\!'"
Idlli 1\ ~,lt'1I, '1 l\·,'ld;,'1.
h<' .>1" IIlib I'i hl ,
.
1~ I,' ill k

1\1101111\\1
\\~:\ ,,\ -, Öl ' .\t

.

11

.

1\'11.\>11\ 111,11, ,\II OI'j ll l

' 1;IU:I l"l";'
. I H l 'hrt ",j { ld ':\1 ":\11 ,, ' 1 l l..
la' "I I\H\\tnl j l it III'\' I,,\ p, ( ,\ ~ 1"; lI lltl l lt111l1l. hull. "
' ' 11 ~ 1' 111 I1l'I'. U! " 'l..lI \'lul; 11' " , 1\"
• 1111, 11'
l' " . 111 11' l "1'I
d l'1I 11 11 l' li,l\.'· 11\ \l.,'I..t, 1'1'1\ ' l\\l ' I1I'\'k '\l l','. Illi 111 hll

11 \-/ 11 0 11,1, l'$ ólI 11111,.:I[olwl
ltl ~ ~ú l() kl A ~
,
1Il1 i lli l' i ll ~ hl'l'_
"iillll II'YÍ' lIl1i lll"<lI'III , 111,' 1\,·1\1 1111\1\
(- ri 11'1 k''' 'I'1 111", AI! 1I~\1 1;Í.l'ill~ l' rk\i ll',. ti ~;',lll, lIliIII,

l ill.'irlk'

II rOI · I·,i~ l'I, >ddl'. . \ :6 IIlI il111'i1l ~ $vA' I\ '111 I\\ I\ •\' I
1 1 ~ lp IlH,I~t IH\JII P~ilk :-::1..n\ ·ilk l ~\ll r~~~~t)~,t , III\ ll I.H ll
•

h'l t,lqWll IIll'ltl ld l. [ ' !I.'Y ll'.II.,n' ~"'l'ktl , 11i11!!1' "
it'~ I,·, r iiu\- ~lI,\,tljtÍd, h n~I,'.\ ' 1'1oZd 1I1\'.II.' kiiWllhiilll\'Ih t ,,,{-\( 1\ lúhbi I'IIJhl1 ' kl ,I. \ Illi ki" 1\U.·Y·
h(jYlI llk ilII k ll~ rl hh
lI Q tll~",d, roll. hn 1\';111
'hl - !lin', II)',' /I ~1K' r('tl't ~ II U1111k j ~ ,I It'.l.t'('l ~il
"in nyI', hO.IIY lIl in {-1 ")I;I')(~ ll ~' I'hh(. $ l'I I'~I'HI'lJl.J
"11 I:lki , an núl (ölJh .i,il' I11,k i II ~ V"'I"'I,,I,ht31, lIl l'r t
Illiu 'I johhlln ,'\l n l'Ii;;zornlt':t I'1lhl1i.i, IInJl Íl lli:ibbl' l 1'1' 1l1lcl\' IlI'ki lslt'll, 1'\ '''''\'" II l'vni, IlI nikü r
hIPnl.i'lIk ll'1. nl '; n Ö~Sl\,'kl" ' I' I'('lln <.'k II It i,', k

11l.u:jni1Inilll 1",,1" '01'I'k I; ,z"i
"f' lI nnnk (\gynlli~~n l . öl'ii az \ l)rn, \ll ikor f,ll')'

mint II

Illl,lot' )' (' '"'I \ti rI

lnl hnlja :l ~ Ö "",YI\I'll lokt'il I
1~ 1\ J1~ nl i,; I,ndok II Iii ", 1'1'1 1 rl'lI i; ti, Ill i 1)1'IH6
' 1 ~ l iinl (,t C'; Up:i 1l <.'10 :1. 8~Cl'~h~1. Wll,i ld. M-l'nyIly i .i Ú " ,í~\·() I. li' lI l'l I'gY-t'!tY " ~i \I \)"11 " " II H'III1 yi
ul{' ly,;(,,,,-<'1 "Ii;~r-I'gl' lélt'kbl'1I I{)lli lll i .. . t ~n.1
)\('111 kell &1•jn« ltü t\ tr, ,'nt! ,,~;u:ot. III """k'I'reH11 i !
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ülli ;',\I\'I:!" III\ I 11 l,nil,lll III 1'1'11 , ~ \'111 1 1.1''''1. 11 '111.

" ~ I~I ~, II 1,,'''v.\' l~\l 'I1\l l1 111,/\1'\1\1 1\ 11 lIi\~I'i !\ t1 L I 1'1 '

11~' 1,IlII io~ l'Il,vil, " ",,I 11 1/111 It li lii, i"' ltl lI j'"l rl,lhll
!i~~ '!i()\.I I I ~ II 11'11 ,1, 1> II. 1I1! 1\ 1 ' '.(\ ,\1 illl!l' I ,. , ~ III
l~: ,' h l, ~ I I"I 1\1 ~'I' IlI hl\' "n /o\,\' II I, II ' V. \!t'", It l\j.(

1lIU~ ~ (1 1 y~ 1 1l ,1l1l11." N\M,\ ,d lllll l1 {l tl "ll Ih' I \'h{~
" l' b \t~1I 1 II kll ll'''I'I. \'~I\I, 1' 1 '" 1I1,1I 1~11 ', NIII" '('
h'hl,(,1 1\,11 II l1'I'1\' ~~ " 1t(,1I !t1)~\\I't. 11 11'1\i h;,,('1 1\1
ll!"" i~ i ~ l ll l'I ' I, ' I, 1\ "n,jiLl ' 1'1 'ltlltu't, 1\ NlI,i ti .16
~tI,lfll l:h(1I1 l/llilII lll " !!, "I lHl k i ... I\ ,ilt'l' 1'1111 , il.

g , ~*i 'lll. 1«,110\,11 Kl' lt,il II II i II 1I'II,,>\d "'I\ , hll)l'Y
Illl').tl ll",,(.1 I\? ó.. ~ 'k h'll l H ~ ~ " IJ1\~ I ~ l'lI, 1~" IlI tltl t
n ~ l l1 \\)lI tll, llI : N "I II "z,t! llI d h'l lll!
1,11'[111 c!nl,u
JI.' tl jl udr, \,I B~I 1l'(}!Inl.1 ~'.viil \,l\I,,\~,, \t.lI p l , HH'I'I lilit,
l~ " l tÍlt,l. Iwll h'lIl1 i
'J' ~ I 1('lI'I/'II'I. 111111'll'ite
ki ll lll,itl hli ll . ,i KlIlIi 111. (lI'tl ll )'tl l II kllldl'" ui~lI t
Pl il I,itt. 11 11'1\' \II j lll ll'n ld I , .. I~ II ," \'111 111t1III1 I1I1l
ld It L\}\ le,'1\," 11, " " II I III' III '" lj IIII "'" l lll" j.(1I 11 1 1~,1I
ily, ' 11 rI' I\, I, IJI\'.' ('.1(1' \(1'\, \'ti;'p,; 11 tllal I(I ttMn,
1!()Io\'Y k,lit \'lI ll1 ld , II\.i II. >I:t.nllllk \0; " ~~I' I 'dl,1
l td t 1\1l't.'.i I \ ' pl ~; ~~~t\ IHl'l :-l ~ 1 n l~ it, :otl l l yfJ.l f\t ~ 1I1 11~H
l1lnl. iH 1I 1\}t.\'\('Jl,' I(. Ill ikl )\' \ll" ,lfnyi lt " ...... y,~1' ,
]l/IJl.t.\'O" ~~tII·(tI !t1t·tI ,' II" " II'H"Z\'uh j""",'"yl:
'I ,,\\1'1',,11,1d (,~ " Ir, I; Itl1W"' II, ' 7.",I,If" 1,
K i Llltll m l,i" :I ~ t. Ili IllOJ\ llhu.t.ill !I t i ',111\"
)(Iii "61, holt Y 11 11 "'" !ti l'llih>iI . I' I ." ~(;n"l J,l 11\1
!tltl Jjli ul ' I ' I\I'~.'(.I, II 1I'I\'I/..6hal1\ I, Ul\' 1'I ,\ I'ltll"" 1
(' l v,,~)'JIILt I ' l tl l~(,,'1 "Hlnki ri'Ii ,I!!M '~ Ik tl ll( <' I ~I,

,*,.

r.

~ÖrlJlI,1I

11 11, ~J,ld ll\llt 1I'Io\'kt;III' I" I,hi 1l16tl"ja 1,,11 r ' lutl
' I 11 1\'lI 1,(1,'11'" .
1\ ~~) lId l) l ill nYoL ~l'n k l , bö,II.'. " "ll l,
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V".pok 1,lIli vltl OU,II!
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1\

ll""

' ~Yl ..1 "!U,ll."Jl'~A ''' I\I '('',

I

I!-

~~,'n 1\1'111 I{lhlll 1111\111 ,,1111111' n(1~~I,o l'l 1Í 11f \~I\ I1 ,
d{) I'Il\'yi\ ~lí I11 IlI illt! I' lI iill 1' 11 11 ~z ll lls(';t . •\hol ol~'tI
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v:ltlna k. ou. \'jgyázzo n Pgy a négy re, ahol há rIlI:Ul, ot t ~gy a k~1tőrc, de n~ e llgedjü nk egyet
" elll l'l szé l~dni a miei nk közjil, mert ]{e vesen
,~\gTUttk & sok az ellf'nséa'. -Fujja lneg a. riadót,.
:dd ~ r7li, hogy köze ,'an ehhez az ,í Idott Egyh,íz hoz : ébrC$ztgetni az >Íltni11ag le lkeket, nehűg'~' eljöjjenek ~jje l il fal'k>tsok és III {'<rtized eljé k a z nh'óbt.
c

,

~

Dr, l\-elldecsJj Pálné

tehetek én?
Akár a. mag unk él etérő l , akár gyermekeink
jö"öjrl'ől, Y~gy

:1Z

ország. .~or~4ról.

~~ .~,.

hánwzor fOll: el nllamenuytunket kIC I gnuk,
feh~tetlensé;riiu
k é rzése,
c,
::\{it tei/etek én' ~ ines ö,,'z<!köttetésem, ,a"-yonom, ha.t:.lhna.m. RobotOI~l reménytelet;,
eyermekci.lIlet n m tudollI t8mU a tlll , a vesztébe I'OhmlÓ világot pedig ki tudná megállítani a:
lejb5n, ~eJll is érdemes küzdelll ",
Nem i~mc.r('k kál'űsablJ, bünösebb szót,
mi.nt a kézleg); nté ,t: nem érdemes .. , Semmit: III 'eosz.itiink el végén'énye ' en, c.sak 82 ,
:l.miről önk-ént 1lI01ldW1.k le, Szeretnék mindenki t &lját h'Ü'11ma udatám ébreszteni! ~aját
hatalmána]{ és felelósé~nek tudatára'
Lássn..l;: hát a lebet&"égek('t mindennapi él~
tünk s.ziik köréb51
a l gsz':;le bb vonatkov.i.."'Okig,
Ú'g)-ünk &-zinték : a csü ~é~ többnyire
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olyan.kor fog el bennünket, anyákat és bázi3.\!zS7.()Ilyokat, amikor - nincs pénzünk, Mikor mi
vagyunk azok a közmondnsbel i a szonyok, akiket ~Z üres kamra bolondít me..g, li" nem is
k ell emes, nébn has Zl10S ez [L végső () !'őfes zitésre
kényszerítő állapot, ol yankor Ieszti nk a legtalálékonyabbak, az ebéd k a legízletesebbek, mel yeket a "semmiből " /'oppant nagy figyelemmel és odaadá a l készítettük c l. A ljödön fe,
nekéről összekapart zsinal olyan vigyázva bánunk, a vimel kevert galus.kát aOllyi hévvel
dolgoz=k el s az éte lt oly gondosan izesítjük,
hogy a zeI'etet, a teljes lél ekkel végz.ett mnnka
különb ebédel teremt elő, nür.tha a finom és
ch'ága hozzávaJókat fél figye lemmel fözzük

össze,
Szándékosan vál ztottam ('n nyire köznapi
példát. Ami ~ kicsinYT él',ényes, n%y dol"okra i igaz, Az életben ~zakasntott ugy van,
hogy lehetőségeket távolról. másoJ:tól" mint~!P'
ajándékba várjuk ~ zátn ításunkhól k:i~elcJtJu,!,
saját adottságainka, a kézzel foghalo lehető
, ' '''eket.
Ki nem bukkant már egy-két pengőre
nagyta karítás közben ' .Ha a pénz után kula ttunl< "0Ina tiirelmellenul. blztosa~ nem akad,
tunk \'01113 rá! De minket n m a J'cnz, hanem a
tLztaság "ágya vezet t. Az él funkben IB sokk
_zor anyagi eIóremen~lel .'"al!
de csa
a l<>gapróbb dologra k.iterJedo .
által gurul elő nem akkor, a mlkor kapkodva
dolgozunk,
aki
tuclna a
AJi'" akad olyan ember, ' nem
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ké ~en r, e kvő a I11.cgoldá ·, ho"y a fi II álljon az

•

nl:lK/I . OI·MÍt ll l ~ldíLrJ1i . Még n.
"7mlyo k is, ha J1 :1g'yo l1 1'r llel s k
h 'ii löt
,wk, löhhn y il~' nwglllJ.í ljlÍk a7.0t il d Oré k, jÓ 'iígos
e-6ullÍ<lo(, 11 11 01 11l1Ull,iijuk II cI1 6bn n ITI csuk
rnjtu k, ha nem gY('ll'm ckiik ön is s g íl cJ1 ek.
Azok a I'IlIn Ri J1ssw ll)'ok 1. ed ig, akiknrk van
elfY kis lliíl1uk (, kNtjiik, 11:1 nem s lljl1á ljÍtk a
f:lI'ad ~ iigot s tisli\ll., virág . hflztájjal várják a
vrll'os inkat, u mili J1 Y~ J'al1Í ' i divat mellott ' z61)
Il}'líl; kara II'{, tohrtnek SZOI·1'. A k<~I' s krdés is
:1dc1 4; legy júl, :1111ig n c, alád llpmja -J1:1lg'y jIL
B<'g í,t n>l ii zlcllwll. Mikor mi'l1' uri",álni k ew e n ek
~ S a fi zo!Jplt 11 l1mll1l l1wll<1kl'a ha.g'}'ják aholtot,
a hnnyn.tlHs l"l líll1 lU1Jn szlhlll'ó, de clk0l'iil h tetlelI. Lehel.'lI en ezt f oly1lllni m imlcl1 fogla lkoI1:ÍI.'I·" 's 1.(ll'sadn lmi oRztft lyra vonatkow lng.
M i t LohoL I, éu' Körül nb..b Lok .közvetlen
kÖl'l1y '/J I'('ml n s 11\ g'1ú.Ula(om, hol követlC'ln
,I a,zt II l, is muh 'm, l, [uni nck l,öv tk<)zUíb n
lllcgnrll C'/Jlil bck o dolgol<. A :ven u kcm 1.11im
J1 <'l11 is olya.n lu tn, nom j
Jn 'ú li zj~l'ií s ú,
c~tk ~ 11 vo l1:lm hozzá liirelm tl en és kin,hii ltmn,
IUL J'O RS Z bizonyítványt h wtl, ahely tt, hogy
(').D' titt 1,1I1UIl,1/11 vol v le. F 1I61'n mllj ,It ru hijja l,l l(ll1 nem is olya n ki c i é' s~gé l1yes,
' ~n k i.igy
égb 11 kell c l l1Cnd~z ll m fl bl/ torolml'.

:Mit tch ~ k

'nllrl1m
' A t.'tl1di
j drága,
fi am
k dés:!. l vagy ipa.111
It

\(Ö7('1 ~ I.;ln 1l16, :l:il
n ('1Il jüv l 1111 z :ll1l\yit, ho"y 'gy tOllli .k ölts6IIcJ.'c' iR k·lj 'Ic Vagy nagynehc7, n mtu' k i1.1.11 ít.:'\.lt.11 k, dc most hiáha kHil1' cl 11l1pho s~at,
111 ['1-( e.g y ötv0np ng" :í1l5 t . III kap. Hát l1em
~2

ap,la ,mell' é ne idegen mUJlkahelyen dolgozzek hh61'6rt, han em a magunlét lend itse fel
fiatal Olnn.kabírásáva" Soha em kell attól félOl, h" mliv{lltcbb fej .kisebb munkakörbe kel'~ 1., Ha igazán tehetséges ~S szí ,'ós, foglalkoza at, mesl,erségét is e;-:yélli ége színvonalára
cn;eli, sőt az él~tt'e valÓ cmbOl'ek szabad páI ~an nagyobb. kedvvel clolgo~J\ ak, mint egy gépIes mnnlmkorben.
Gyenge akaraterőre vall , ha valaki mindig
m,íshova vá/,ryódik, azt képzeli, hogy más város ba.n, más pályán kiilönbiil boldogo l!!/). Ha
cSR.1mgyan biztosak vagyunk egy ilyen változlÍ.s s71iik é~s6gében , bajt uk végro, de aztán
vállaljlIk az üj sorso t á llhatatosan, nehézségc[vel cgylitt. Akadályok minden p,íJy,ín a kadni k 8 higyji.U, el, a látszólag "nagyvonalú"
munkák i8 Apró részletnnm kák pontos elvégzésóMI állanak.
TdlCtctlenségem, célwlnnságom, kapkod áom 3ZQnnn I megszünik, ha fel ismertem, hol
va.n dun szii.kség, mi az" J1ll1l1ka, melyet épen
énrám bí~ az I slen. Ha fel ébredt bennem a hiwLi'á I.nd:ü, a maga ol e"oyellSú lyát sem veszítem,
cl oha. töbh6, őt idővel. e!'őfel
, eles leg gyul fel
benn em,:1 egílé végtelen vagya .
.
A mlÍ ' okért való munkáról is ködös" áb:
!':indo, fOQ'Idll1uk van nz cmi)<)l'e.!m ek; -:al'Osl
d.i áko], :1 'f~.1u i fin:lal s,íg eJh agyottsag,~n .~ l
·I',ín.koznak, sop,íJl.kod nnk, hogy lUncs ):>é~lZli.k
knl'nz ni homní.jnk 8 közben I~jeg ~elll 1 ll.~J'1.:', a.
l<iilvií 1'0 80k r ongyo l<3ma zmt. Falura zakadt
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mü \'elL e mberek á <ldják magukat a S7.ámki yet..>tt. ~ si"ál' é rz~sén ek s e.sziikbe scm ju t
mit jelen ten e az értelmesebb falnsia kna k, ha
hldá:mkat. tap3sztalatuka t 1TIegosztJlnál, " elük.
Y árosban talán c flk egy a sok kÖYlúl, itt a faJ Ít
taná . dója, lelke lehetne.
K ezdeménYC7.•n i p ersze n ehéa D az ~t
többnyire n em olynn jiíratlan, !Jn valaJci m al'
mecrindult raj ta, il pap , a htnító, vágy a szöw tkezeti vezető már kiizd a közö nnyel , Meuynyit jelen tene számára a m i n} elléálhísu uk, f.elajánlott mnnka erőnk, il Z érzes, bogy vala,kire
bizto~an sz:ímítJlat.
~fit telletek én ' Erösíth etek hiíség emmel
és kiwrtás ommal minden egés~é,ges indul ás t ,
d e en nek c ak a.kkor Yfln értéke
éJ:telme, b a
u",cry:milyen határoz ttsággal ma ra dok tá ,-ol az

életl ..éptelel1, öncélú egyesiiletesditól. . ,
S va n egy felada.t., m el yet csa,k m l Yegez'betiink (>1 egysre\'ií aSS7.ony ok : a közszell em
átala kí tására . E nélk iil h iáb.'1 a vezető férfiak
nliuden töre]" vése, tönén yhozása. Az embereket megv"ílto:/Jtatni nincs módjuk ban., ~ e ~e
l'(>mthetiillk olYiU1 szel.l emet, melyben h telJe"
rod(g fl jó és csirá.jiíb..
' lll el orvad a rossz,
:/11indell egyes ember k~ zébe nagy hatalmá t adott a.z I st en és e:/iért Ö előtte fel elő ' ég,-<>'el wl'tozun k.
Sz. V et·ess J o~á?t

Egyházi egyleteink élete.
E g yesiiletein k tula jdonképen twkrt vannak, hogy h ív.eink II illagllk t.ársadalmi é tetőt
azokon k reszt,iil élhe..<s& meg. ~I i lldlill egye-

iiletiink .egy-e", - ajkIllOlll,
kt'I,,'szti.il
mindenki megta l,í ljll :Jzt <1Z ÍI
bilOOnyos t.írsa d11lml életet, élményt
száilllírD.. Ki éli meg ezt 3 ~ élmén yt . .. Mindenki.
aki egy egyesii 1I?bl t>.k tngjn, helyesebben
mond\'" a.ki l'<!szt ,- sz egy egye' iiletnek munká.jában.

Fel vetődi k

itt az

:kér dés i<, hogy hí"eink
k özill kik éln k eO'ész unit>Í rillS él t..t ... Tnla jl o~k.épell ig-ilzi ~nitá.rin s ember 37l. aki vflllá' közö éO'ben nemc ak Yá rn kozó nll áspontr:l
helyezkoo~ hanpm 'seJ kvöleg i , éli fl mfi:::,"lJ.
él tét. Értek ezn llltt egr llundt>l1 Jral1yba!l m ~
élt él tet.. Nem elég HlI, h ogy \'a l ak~. n.kn!· ~zu 
letésétiíl f oO'nl, i' 1I11i rnrius ,-n ll i1s.~ozos~ll!;unk
taO'ja, lm a "'konfirmáció ót". nem .JC~U unlta.n llS
templomba v ,1 ")7 nmn hUoa n llltll1' llIS pn p~t.
És I1 Z sem 'elég, h" járt is templomba , d,(' milS
iránvban soha sem vett r -szt az egyhaz életébeJ~ .
1
E gy jó lmi t-;í rins embernt>k mnellett, .!Ogy
ft

-

._ - •
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h' lll plomlm .i~íl' ('g'.\' h: i2):ív~Jl ~Z ~Jl1bC ll még lla~~o n so k J,ö(elcsK6go 1' :Ul, oly:mok, 11101 ok kötol ~<é 'k:J. s>l,j:H egyéJl i 82lOJJ lpont,j(lból i ti,
_ 0 1J) 1J<';w~ l ek il(, anyagia I tel'éJl fenllilló kötel "éf.!. kl'iil b(IJ' ('zc k is fontD &lk é~ elválasztklklt'lanok 'a 111>ÍS é rtelomben veU kő(el cssÚg'ok
t ül, b i ~oon kii lönö 'cn Budape.;ten illi udcn meg11lozd lll:is kiad(j~ KIlI j[, r. {.jn nel11 tnrto lll clégnek

még' :l\~l ~(' ll l , li a WI laki lool';,séggcl l'i z<~ti ki cg h:Í2li adó j:H. va,gy :Id Inil'mil "('ll cé lm, d' nem
VC$ 0 ré,<zt ,öem6iri lcg 1l1 ~gllloZ(ll1l :.ís illkbal1 köZÖ ' (> Ict.iill!,brll. g'lI lIi llIJl lúl'illS é letnek now)zöm :l IIl W,1 a.~ élc(f.,t, ala IW C&ll, tel1di minden
istcnli <;ztclcl\'n rt-szt V<'lSI1I, de erlH'lI dt megl1ll11g~Ll:.~I, ~' I i.brili"tliJtlmt, ,eljöp eg: -ng. kÖZ?B ő " ?,Al
jövewll'o . .Mo Jldk~hll:tlll ug Iti, hogi nllnd\lJllltt
Cll "nil l1'1 (> rl 'zi 11 ((' kötcl0S '~gf ll ek 6r»i, hD gy
ol(; J 0~YC~. l!:~ az a,ktiv unitárills é leLe.
It lill Ck <t 0,1111:11;: állallak sw l'/l.{tI~.\ lillxlll
cgyesii ldoink. Hála. I st'Cnnck ,'a.n belőlük b6vej] s l.g,v lIJilldt' ll 1lIlit{vl'iuti ember meg'ku(llbell:ja azt az egY" ' iih'~,t, lUci , n eki ~CgJObOCill Ill\'g{el cl, lUcI rl.x!1l .)01 él'<!l': hotl Illag at.
AJtlll:í b:lll miJld"1l cmbcI'bcn lIleg V,\JI c..15
"
,',
"
l,~l~S,
Ut e Iy :'H'j'n, .1\; "ll, SZCL'h,l
S7JO'J.'Cn~
gyeu. l agyon soop dolog a
kotse,,~n ki vii I, do l1eJll ~v,,-),b>td Ill('gengccl
~l 2)t'
IJol-í c~ ~t sl'Jél'énéy,;ég eg r ~ Íllyo s IcJkin yolllokal h:\I\'Yó , I\UióbblX1llcl(l,s(!/Si (>I'WSSÓ ~a.j111j on .

J'

Te.1l1 l'-1A1.bad Oltl1ck ~H~ crZeSll'Ck .a nn y u',:,\, Jn cg~
g ö}t:cPc8edlli, hogy IPgy egész él ctl~ .killl..\,w.

}lI' N'z.i nli'hlllll s:;(l l egyen', Juert az iIY('1I éld Cti ll]J:ll I h:dódó (-I(ll, iCll.gődő ~ ld.
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<\lItiko r <'I\yesiil otcink éhMröl nhlTok írni,
"kkel' 1\"I.n III cgg'yő,w(l ó:se III , dc bizonyos <!('j_
I ,'kln" wl'll ~égg<'l I:lt om, hogy t'gyosiilcleink
i l):"e11 ha I ~ó ~ÍI't ,t élc~!l~ 'tnek, IÍpoJgalntl k.
NUlCSCll ('leg cl('t egyQSlIldc mkbcn. Enn k oka
Il Z hogy tagj~li k<'\1 'Cll vallnak, Il c.l y~"('bbcn
mondva k<,vc "'én I'mmak a zok, "kik cgy lllÍl 8&11
SI511ltC V'OI'13Cl1 y<'z,'(' 19yekezne.k részt"vonn i alll
"f,"YC'siioli IllUnkáOCl.l1. 'l'inlclot ada sék nVÁlkllll.k, nkik ezt: 1l1egtes\\'ik.
mmuk ilye.ne.k is
III i nd ig vo It,tk és llli nd i,,,\' Icsz!H'k, d" miért llen:
kh et iJ y<.'.Il nlind en IInitál'iu s embel'1 Ha mindell unitill'ius ('lllb r llIeg'élné IIUlJ'adéktalanul
" JIl:Ig1.l. IInit[lriu s életét, - t~k elképzelni
- eg'. os iilett'kl\> oswlva i ~, egye ii leten.ként id
IniJ yc.n ,népe;; cso portok Irun,lnck (\~ lu('kkom
,,' rőt képvi"el hdnénck. EgycsiiJeteill k <!letét
r~ llp5Jl"",s:(y n6h[Ul Y bu zgó les vérünk crőfeszit;{...
~l' i ];:t-peí\ik. Dolg,()3ll:lk uzon, bogy fell'ÍlIZZIÍk az
l'gy\'S iil\! tct. vlÍl1i~ln:1k Illi,nd ~' n IllUlIkát, hogy
lIt0g'llll'n( ~ék az dpl1 ~7. tl1l:1s tol. 1111 le~lllC', hu
n e uI 1(' lIl1éll('k il.,,<' n l'lllbl'l'ek: D,' 1111 lenIIc,
ha. 11 li II den 1I1litlÍrills c'lllb" I' Jl1egkel;'~\" é.~ lJl~'g
tal:íhra egy('~ii ldé t ",íIl11111:í a ru,'so 1-6szt a
munkából, az áldoi/>tbóltl
All-nlfIOC1Jl minden l'.g esiildünk cv,ckkcl a
!(Illldokb l lüioo. Milld'\ll eg~"<'s iil et él c~éue.k 11~
;\ hibája, hOK r hi\"<'ill~ Mm élll~, r~Jttt~ ~
l'c.ztiil mll,l':.tdékblla II , Jga~l lllu(auulS ,e gyh,lZ.
1(II'l>:H1:Jhni <-It'tct'. Va 11 iliI k olya,n e~r()~ulctl'l't
is Illl'l yck 111'111 tévusztet,ték $Z('1ll elol .lg:IZI cc
jl:kat ~ :IZ :I, 1I0hiín lc'lkl'G ('1llbe~, kl :1 t.a~k
i:ívohll:ll':ld:í$tl <,Ihm<-l't' i~ lJm~g'oll dol!,'U , ,

k
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Igy, ·k.' zik n C'lll <'s Illu n ldt kifejteni, d c n l'1ll S"'11had ml'g<,ngedniink a zt, hogy cgy néhán y emL"r' II rlll lnkármk látszlI üít kelljen, hogy keltse,
mi nden j ó er,-j óL bele feklel vl-, hog.v egy kevés,
vagy ép en színl é'g .. ered Ill ény t "! u t:llhass? n
fel. E zl M Ill Leheti IllPg gy olyan k iCS I C'gyhaz,
min t" mien.k, mel1: ez biwnyo .-;zcmpon Lbó l
l1(>zv(' il d olgokat kÖnn ye lrn (í.. ég. Könnyelrnli ~Í'g rn indnnny iunk rés zé ről , kik alkot juk cy.ót a ~
c!-.'yhÍl ztá rsadal ma t.
N e III vorlOm ké tség be azt, hogy egy vallásegy házna k ndni,L kell .hivein ek ál tltlános vo a tkozásba n, de Jl em hi szem, hogy
lenne vala,ki, ::tki Joét ég be vOllná azt, hogya hi." pk is kell hogy adjamLlc az egyh áznAk. É s pedig adni J(el! önma.gukllL H~L a h ~vek!l Ok szük:
sÍ' O'iik van arr-a, hogy vall a o~ es la.l'sa~lallnt
él ~iik tcr e az 0gy házo n k r('s züi l ny ilj 'k meg,
uk kor az cgyhi'i zna k ~zillu;ég c van .a 1'J'~, hog:y

Ill ind r n uniti riu s embe r, kivétel n61klll adJa
mag ,í t C'gy h,í zán>lk templ omi. va ll ás o ~í hi ~~hín
é. "'I!,-yoo iil et i élebén ker ztu l. Ezek ko!~son o s
köklpsségek. EgYikn ek sem ~ za.bael blanyoznia. F n iGí rillS is tenli sztelet al a t t é r·tem a~ öszSZl'S lI11 itÍlnls hi vek . . kew tének irmíel ágát
é l111 it.ll' ius egyház
fl l ,üt é·l'bem az öszszes IIn i t ~ rin s valhí slr embe r.-k közö ég·6t. Sem
(> .... y ik ből , scm mÁs ikból kizár ni n em lehet S('llki t el e minel en ta.gjflnak kö16les ége az, hog-y
1'6;zt vegyen rbhpn az é letben, . zívvel lé]Akkel, m ind en tehetségével, önfC>gy Im ével, egé~z
pmb l'ként. Nincsen f. zebb, mint egy olyan gYIIl ~kPZ<'t, melyMk mind en tLl gja én e'!cel és imád ..
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lcozi ~, ~.e .."ir;CSell zebb annftI cm, mikor egy
v a llaskozosseg minden tagja dol"ozik cselek. ·zi.k ás á~do~. ~ e gondoljon senki a1';11., hogy
c~y egyhaz ~I ctet ~egzavarJa, vagy IlllWkássá.gat k evesbbltse, meg ~sak azzal j ', hogy hí.vo)
marad, ela ltlLtvan lelkét, bi szen ugy SIncsen ra
szükség. Szomorú gyiilekeu-t az, melyben nem
.e nekel senki és szomorú egyház az, amelyben
nincsene k dolgozó hivek.
Egyesiil eteink biztosítják minden unit.'Írins ember számára a munka l eh etőségét. Évek
.ót.." hi vnak, várnak 'f éged is 'restvér! Hánys zor h a ll ottad és hány zor ha llgattad megf
111 o t újm, újult erővel szól a hívó szó : UnitáTiu s fér'fiak hív a Dávid F e ronc Egylet! U nitári
asszonyok hív a i\ Ö~;JÖV ég, az Aranyosvárosi Sz. S. Egybázi vegyeskar hívja a
.ela losolwt. U llitiil'ius leányok hív Egyesületet{) k, Ipa ros és k ere"k eelő testvéreim hiv a Bölöni
Farka s Eg'Yes iil et és min~ e~ .
test'vérét hívja, szeretettel varJa az egyetlen unttá riu s cserkészcsapat.
K ereki Gábor

NlSszövetségi munkánk,
,

.

Erdélyi testvéreink fi;gondnoka n e lL1l'e"'~~
br"n kÖl'iin kben időzött ~s .emeJkedptt ,sz,elleJllu
el őa.dá ban i ruel1:ette lo~h~k
ynl~tr~
M/)'"
( >la I n) .l T/u'
c: ~GI~
~ tO"l'tén ebét es Jovobelr celld! u9)
7'

."z

Y()-

ZL~ it.

Az

előadá s t kővető

szeretetvendégség;
WF<.Ül elha ngzott
vá laszolva, az:
unitáriu egyháztár adaJmi szervezetek hi V'L-~
lásának aJappi lJót'jeként az unitárius öntud(/t~
Ici fej 7ksé1, el'öte lj esebbé tételét jelölte meg.
U gy gondolom hogy egyház.társHdalm i intézményeink közül 'nöszöyetségii nkn ek k ell an~
nak II központi <ll'őforrasnH ~ len me, am~ly
egész egyházi é letiinket ~ on tudatos u nJtár i ZIl1 II éltető elemével hatJa aL. Mer t Inszen'
a Kős zövet.ség tagjHi ~tnitárills (/lIyríh"-, akikTeaz ifju sáno az unitárius j övendő nevelésén ek,.
il'ányítá&Znak legnehezeh b- és e.,ayben legszen.[ebb feladata hárul'.
BáJ,]; i felvetheti itt azt a kérdést, mit is.
jelent öntudatos unitárHts}wk lenni? Vá U a ln~
(os vallani azt a szen t örökséget, all tt ezernyI:
megpróbá ltatás kÖ:llÖtt hitépító eTőd~ink tö~ örököltünk és ebből kedvezz.en vagy gan csolJo n a'
,'Ó/,>zet, egy szemerllyit nem enged soha, A n ö~ zövetség munkájána k köreppontj ába bele k elr
;í Llít'"lni az ~tnitá1'i1I S oyen neTcet. gzövetségünk11el.- - s ezt mindnyáj un knak meg k ell érteni
és át kell ér-e'61úink, n em csak karitativ segélyező munkát kell kifej ten ie, ha nem az unitáI j,us szel1'emiséq iránytüjévé kelT vúTnia. Nem
csak arert kell segítő kemt kinYlljta .nia, mer t
arra rászorulókat almr istápülni, hanem a oort,.
mert olyan nrtitáríus érték eket igyekszik f elka.rolni, a kiknek munkájára a jövő fe lépítéf,.é~n oh"etlenÍl1 szlÍ.Inít.ani a ka:r.

Sfi2tsZÓt'l. ' ig',b;m és elh agya tottságábau.
i'eJl0 1 ~i n c~ a nnyi ellentéte és ,mlLísj ön tu daH)()

-

:lát sokszor b ántóan erin tlí befolyásnak oda .dobva a z unitá rius gy ermek, núnt ebben a milliós f öváros u.an. Es m égis, hogy mit is jelent
lla a gyerm eki lélek mélyén az unitárius öntu ~
,dat f ölparamló szi lmí ját, azt, nnn ak a kis
:nyolceszl.endÖs l1n'itárlll S fi una k a p éld ája mll-

.Kézimunka délután a P"clelné Kozma flóra Unilárius
L.ányegylel táborozás án.
Magyarkul, 193 i. július 7- 14.

iatja, a kit egyik budai iskolá ban is m e ) ~tl e n ,
i urcsa valh\sa miat~ csú fo lnI kczclt~k. tal-s.aJ~
J.nár-mlÍ.r tett leg is bantalm3ZIlI akarla k, lmk.ol
Ő f eh'illan ó szemekkel eID: a s~k ell en, .~S<l~
ozav'lkkal tudta védelmezlll rnaga t: "TlIduJat.ok
;~err 'én e rdétyi vagyok." A ~ziilöj ház s..ze el~e
-o
a'" 0"\. "- rmekistentiszt.eJ et parosnIt hatasa CSI. C'

OL.

JOl

.~_J _~~~______

Ito lt.:t ki II mi kis ~tnitál·ills unkb ó /. ezt a kemén
öntudato 1]1<'.g-ny i IvállllHisi.
A Jlös ~övetség kí.borá t k i kell terjesz;teni •.
)111l1.iGí n kb~Ul Illinden un it<írin s
asszo nYJl ak
ré.:;z;t J; ell ve nni e. N am gonjolná m, hogy Icnn e
(Ily:ln uni tár in édcoa.nya, akinek kétsé2;es pi l-·
bnatoldJ.'ln ne l enn{) smi.ksége asszony tár sai
támogntó, lelk i segítségére. A r eve rzá li s rop pant vért vesz tő hábvl" úságában n un it<í.ri u s
anyák és nnib:iri UI', nők véd ő se regét kell összetoborozUlUlk. A most l"cn dsze res ített munkadél -·
utánok kere té ben ezeket a kérd pseket á ll an d óan fpls zínen kell t<lrtani. It t k özv·~ tl en lel kikn pcsolntnak kell b r pii Ln ie uni tári us nőt es t
véreiJlk közöt.t. Személy szerin t. is meg k(!ll
egy mást ismernü nk. Az ilyen Ill cgbeszélése ksorán időt kell s2len telniink 0I'cl élyi testvé rein k
életsorsa megismerésének is. Blé nk{)bbé kell
t enni II kapcsolat.ot az er M lyi, az a ng'ol és a z:
amel'ib i nöszövetségekh ez taTt ozó tóstvé rein kkel is. A székely n ép lll LÍ vészet színgazdag
ternléséoek ért~ k, ítésé\'el ~a zclnsá gi vonatkorÁls ú t ~ vék enységet is {ejt lr et ne k i szövet é-o
giink. A d ia.kon issza loérd és megoldásána k
~zii kségeRségét nap i rend en kell tarta n link. To"
",ibb kell f olytatni a nős zi)v e t ;;ég'i hálózat ki ·
építését II sZÓl'ványokllHn és a vidéken is. Eb ben a tekintetben p éldát llllltntó tevékeny ség-et f ejt ki a ];ét leg-if jnbb n ŐS7.ö v ptség iink : a'
p estszen tl őrinci és a k ő b ányai n őszövetség.
Sok f ela dat h iv. ~ ok kötelesség vár uni · ·
tárius nők reátok . S zí vetek mélyé n szóla,l jon
meg az ősi föld m.unkára l1i"ó' szen t szóza ta ..

~ o f e)edjétek .Il hogy ltnitár i!lsok w10ytok! Az

osszefogas ~'eJ ev el mlll den nJ;ad5lyon győze
d~llll es k ednunk k ell. I sten áld ása ki sérje munlnulkat.
vit éz lIT 1jir edy Gézáné

,

Gyermeknyaraltatásunk
a Szentábrahámi Pihenöben.
•

. ~

];;vkiiny vii nk tavalyi szúnHíban is mertettük o] vas óin]( el őnt a Szentábrahám i Pih en ő
az unitá rius nya rajótelep létesítésének körüllJl én y{)i t. A közölt képeken bemuk'l.ttuk a IeIépített élp ül etek et. melye k munkánk kc r~teit
bi ztosítjá k. Az elmult J 937·i k esztp nclő folyaIll án má r JHlszmílatba is vettii k il tábort, s a
komoly f ér fi Iw n ferencia és az if j us,ígi talál ·
kozó után ,o l őbb f iatal gyermekeink, később
ped i" le;511yegyletiink üíbol"Ozása \'crte fel a
magYa.r kl1 ti csend et. Az id~i képe~ egy vid ám·
orc ú gyerm ekcsoportot htiunk, hu s~o n krl e.n.c
fi ata l uni táriu s gyermeket, az 1111 Itar III JO'
ve n clő min d me!ffinn v i ",ú logát t.ábo l·v ezető k.keI
e'YV ii tt akik örÖllJm~1 vettkk ki l'észiiket a ma,.,0'
'
II
' ' 1, <
u y a,l'k II ti ny.n liél ll1S bo ( og~i.lgH(k'1 n.
" . E gyházköz ég iin k soka t á lrlowtt Cllnek ,a
telepnek a l ét~s! tés ~ re s .a z Idei ta,:asw n meg
két ki sebb sw bat Jet.es ltul1 k, hogy Igy a t~Jep
mind en követelmény nc)< l11egf~l p.~ve, még Jobb~)l tölthesse be egy hllwn k JÚ\'vJc sze mpont103
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.ilíb61 oly fonlo ' h i \" l tJí~Í1t, .A kon r I'('nein"
ifjn$1Íg j}roig llll'glJlkmított kpft&::táz p ugöjét njiÍlllolta r,,1 ('gy fünlőmMenoe létE'Sílté ~él'(,. 19", nz id ·j IlY,Í ron aki i 1.. 6 l retek mért'
l--í',pblwll és H lkillUl n~abbnll YiÍrjrík tt tábol"ba~

..

~

~~ilIi6ht,

F'l'i .kpli \'PI niink '1 k,','dést, hogyan töllötliik az "I",ó l1,-nntf
Szentríbrn hlÍ lI1i , n6hni úldo,
1,nlo$ I" Lkii pii"pökiillk nagy Jll'\'ér 'I l'lue\'e'*ll t
I'i hl'1Jőb(>~l '
•\ ,gWI'lIlt>ke
k ki ni ln szvnS:lt Nö~zö n~tsé,
t:iink líldoz,nlos 1l' lldi 'l-"sz,on)'"
i n~gezték
:1. vn~
,
,
I[,,«ll;!nl,) !<·Ik{>,zek lIjíU1I,í",~i lapj:í n, A huszon kilt-Ilr kiR IInihír ill~ Pl llberpahínb buc1npl'sti,
!>c>slkörn y6ki <:$ viMki gYPI'JI1ekckbi>1 te\'lídölt
ij~ .. Z (? ~ :lzok kÖi'iiil h.írman \·~se1t ~ k ~aji\t maIW'II"lltnt:ísi
kiiltségpil,pL
míg
.
,
. II többi ellfil,\ ,llmk frcle7hl' r ől eg-yhlízllnk g ondoskodol!.
rt·.<zh(>n '1, I!r, 13l1tl hy,ínyi I l na alnp lWll1nt,ü
terhér, 1'6;;z.ben pedip: aclol11>ínyokooL E Im ncl hntom II gyenlleke kk I l'gyiitt- ,eltöltött
hlÍJ'om hct ,s Il)' nrn lú. 111 pn.>zlnlllt" i nlil pj:í.n,
ho.!!:)' >1 lI Yllrn lt"tók k i'; ií hlM'lt:í~1\ ~ ik0l'iilt, A
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,t!lIk

d.,·

,~y ortll nkek ;ltl~,,~b: nl gy kilót hiht ak, nnnnk
('ll1':I , hog-y :l jó Ic-\'egő n sol,nt U'107.ogtnk ~ :\
l e\'\'gö\'ú1to>;,í~ az el ~lí nnp ktll1 n iuk{j bb fo-
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!!)'»';', mint hi zlaló h nt;Í~sal \' It l'('Írjuk. A
~y{'nlll~k'(\k kinl lns.ztii.. únlil n. S7)t)~üí l is é~ \llli tJí l'ius 'Á'ltlponloknt I',!!:yn nhlt mél'll'Ir<,ltiik A
"~k\'Sf6 \,íll'osi ,gVl'l'lTIl'kl'knél
az eWhhi, 11 SZÓI',
\'Ílll ,y b<m lakó ,gYl'nnl'kl'inlmpl
ink ft hb 11:6 utób ,
,
hi \'olt az i..ÁnYlldil m(\rt6k, _,\ z \lni l~ l'iu
~ gyel',
IJI l\ kn ,\·arH1tnUi~nflk .
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Ill('kn y ,~m ltntil,$n ak a l! II ('ó ljn, hog y s~ egé ny é
11lTIIIWI~wrlllú g YI'n n ekek!'t n t- h:ín y hN re h02l0lÍjnttm'on II " Zl1blldl l' \'pgő , II jobu kOS2t &s g on -

(laUnn nymlits öl'iillwihez, Dp (' nnN még VIl'
lami\'d több i.,:, z l'llll ítctt célt pI tudt uk é rni
r,,~zlwn il m ult. m i ~, am ikor g Yl' I'lll kpin k()t kii liinf{>l(\ l1Y1l11lltlltiis.i
nkciókkll l t,í bo rok bll k iil,
diitt iik.
(léH m,ísodik és lIn it iij,it" jÖYl'n .
(Wnk {>píh\~(I ~wmpo ut.jiihó l font osabb ik részét
I'Slk &tjiit hí bol'hl' ly iinkö n lInitihins tiibor n '"'I'!iík út j iin tudj uk nwg vnJúsíln nt i, E z fl cél pe'
,Iig a;:, mútál'úIs ii l/tndat építése, (( cselekl'ö
IlII itál'izmus l"lóki',o;::ítése (/ ilyenl/ f'k lelkében,
HI'Ílkés2líkn l ők l't an ll , hog y sz" h zór tsiigllk tudaln nl' {'s iigg-('''''LlP " I ő k et , nl' bánt sa az, h ogy
,
' k ~ I~. e't - v a gy l U1' l'Oll1S3HlJ
, g y Ol'to
a z C'g"CSZ
l' Sk. . Ol BUlin,
nwk k özött ö nz nnitru'ill 8 PS lássn Illeg ilt, rt
trl~orban , . h ogy h al'lll inr ki s túrs á\'a l ('gyiilt
(í l~, hogyha ke ll IUIl'Cos ka ton ,í ja a z IIni lii r ins
hlís6gn(lk. B nr (Llsiig- szövőd öt t. a kis g'V1.'"1'lnek('k lt·k6ben $ ~lln l·k fl lxu"úisi\() nak ~1. " szá la i
11~ u;1Ítiiri us jÖ \' ~nd{í nranysz,';l ( k öziit! l"l~kl, lÍ
rOZTA<1k el, ott a hol a mn i l '('\' ~rzft li~tnc1ő, eg'vbá~~ntl, ,~l ig töri?,<lií lInlt iiriu 8 ne!~lz('(lpk hcl)'éb~
UJ, 1ntl'ben (l:ro~()bb PS nhh oz on tndntoi'n n r:1 t:nsllkodú nemze.c1i'k l"t nk nn mk 1ÍllítllllÍ.

A tá borban

('gY~""~{lIr(isé gben

é~

Mt'úti

eg-y iitlmlíkiicl6sben í:lt ii nk. i l. hí bor i l'iínyítói
1'1',J'iitt dolg-oztn k, étkezte k f,,; egy iitt j ií tszottllk
11 g):er meJ,,' i'kk\'1. 1fi:nckn nap dolg'oztunk is vahum!. h ogy mnnkftnkon k('r eslItii1 hálii nka t és
mgm;~kodá$u l~ka t b el ,: pít~ i~k.'t P ihe n600, hogy
a:li Iilalllulk k O\' Nkezu nmtnn ns n('I11;1;(>(16k I'é1('6

szőre, ezáltal is p éldaadás t szoJgálta$s unk.

,

J ó.

kar ba n tmtoth1.k n. te lep e lkéseíbe tt útait,.
"zonki\' nl .kié pít.et.t.iillk egy h M S ZÍl egyenes'
úta t, II lélek tisz.ta ös vén y ér e e mh'kf>ztetöt, mely '
az épül et.eJd öl el vezet e"'észen n. pntakhoz, ah ol
má r tn.val y ideig len es g'átat ppítve, fiirdöt létesít rt t:iink, mel yet, h a I s ten seg í t az idén már
s..ép üj m eden ce fog- pótoln i. A félfu'bócon le.rrglŐ lJ!n.gy{l l' zá ~ Z)l ó m (l ll ett.i1116d.ko~ril, minden
regge l és ('Ste I sl.l'n áldúsát ké l'ti.il, e.ory bázunkI'a és arl';t a sokn t s~ ,'ecktt ma gyUl' népre,
mely n ek hii ég'Cs és á Jdoi',ntos tno-ja i a.kanmk
ma rnc1ni . Akö r iil öttiink l e vő h egyek pedig fii!yelm e7.tettek an'a, h ogy hi tiink a Jnpító hőse
' Dávid F e1,<,nc a z rdélyi földbe gyiikel'r ztette
Ic eg:yh,~zllnk a.lapjai t s e hhez ~ 7. ős i földhöz
~S ef,"yhtí" hoz, kényszer ii mag1ll1krn hagyatott'
sfí g-Ílnnk p t>rcl'lbl'n is bííségesen rn"11 szkodnnk
A 'Vnsámupi i s t e nti ~ 2llel etiinkö n a hithűség, e rMI 'isé,g-iink ~zell e mi öl'ög-si'géh ez vnló mga szkodiís és az il1lfí d siig er eje \'olta.k cf,'J'luizi 00'
s z~df' ink v ezdő ;rndolnl.lli. A Bihl iából nUllden
reggel gYNm ek e ink olvas,tn k f I'l egy kiv~lJ ns:
toM r 'szl, hogy a z e VHllgell1111l gondolnhll, ero;.
~ í tsé k szívei nk e t a napi k iizc!elenu'p, Zas7-lo
fel, és le\·o lUí s llnkat. én ek.k I kezo l'tt iik és vé!?f'ztiik s Illir.d en délllhin ~ ne kól"ábt tm-tott unk, ah ol egvhá ~i tln ekf'ink et PS regi székely
nóhi ka t t n ltllih mk .of; gynk ol'olhUlk. Amikor
ll'szÍlllo!t :l Z este, n.lckor n IHl g")' t~rell1 ben ö..".zegyiílve, be~zéli!'l'tt iink _ hi tiinli; ig>=á!l",~it:ól,
Ine gmn!!5 n.ra.ztuk egYDlas nak ll Jltl. az unlhll'lUS
hit\'allás igaz-'<ágait, a bit I s ten ajiindéke, nngy101'

1-1,1" íi lmüh;"i !.(', 1,'lk" "''fllii ll k l,,1<']J Un !. 111,1 IH
,,,hId,, ~"'I' llltihl'"h(,1J1i pii, pül úlll oz'l loM ", tl il
ifj u",ilt "'d,'kí'Ill'1l olY/ill 'o ltul "(oj.(1J\'lllllllJlI r, .

.

.1H

.

, "

IHt\~I ~ IlH·I'l'l'-I·11.

I;;' az II 1.\ II l\'l,lii llk 111 (.", \'Id,,, "il, HI'I,'plllk
1',I{\' IlI t1"l mill{lllllllyi ullk ~z i v 6 Iw,
1('Zllll "lliik
t,gylll/i' l. ,1IJ1i ltol' 'l.,JI\lko:r.l lIuk, l'~nk l'i'-Y iH'
IlIP1' l iil; ""'Yl11ft' I, hOli.\' " Z llll a ki~ J!il'oP "lIh;j~
I('IIlIylm, ,,'Jlllh il 1")'\" 1111,1 II \,I; IIH'IC ~ö ltl 1'11'1J1"
1I,1dI'ÍtIC.in \'1111 , 1111111.01' kOJ1 I1 )"'~ "Z~ III1I1\ ' l \,I".í Jtll Jl k, nkko l' tIIdluit, II I)/I'.\' ki voll it I il', i Hv)\,i,
III i1.1'('11 ,jr. 1111 111(>1'(' /I'v"nuI'k a ki ... NzillÍ l'll ~
umi lcor C1~l"zll.i ü\·(l h· l p iJlIt Hnrúll ld·~lt bh nz 'H1.()Jl
Ill('/íludl ul" ltu~~r /I I i, Nli ll,vilw, uldl II IIYI~"
11I1,ldllll, 'O)' It", ti ll 11II1'lll! IJli "I' ulíÍ n
('líll, " uk'
I",,.,, I.kll el, \' '''(~1, ll'ttl' ('dl'HII U,V,júl, 1(>1(' ldJ(')1
lIlindlly:í,iall \'1'11' l'l\)'i\([ ~ írtu/lk , Illióta " I iül·
tii ll k n lúbol'h(JI. Id'bz" I' lnl(il kmll ,IlJIc (I ~Ji "l'o'
~"i ó )J ~)\ I'yiilt' I(\,;\I'l i Il'rJlI ('hl' lI ~ t"/)' k II tuhí llw '
Zlí"ok n hUl'lil'Új{ ('H ILI. \,nil.('l'iu H ('ll'l (1j)()1( ú·
lIuk <",,, I,,kNI1>1 I,i \'oll uk ~ lt, ti'!lld)(' lI ,
Rolml, IHll' yo n, okl1t ludn (' k "' ('1( íl'lIi 111'1'rJI,
lIuI<)' I11i lYN1 J é ld(í' III1 (. ll y~ ld« ('j "" v: II'lI pud'lll a
1" lkl'lll ~ hO/o()'1I11 1'1'(;"iJdött 1111')( II Il it ~' 1l1 nr. IIlJi ·
/I
tnriU M jö\'('ndő lwJl "lI l1 l'k l' ufo hr. ny 11 (,1
l'nlYlwn, 'I~~ tu ,lol1l II ",t jN, 11O/4,V I pr. II YI'I'Y I'~li l l'·
ünk lM",ro"í'&1 1I ,,~o nl(, ~1;(> 1I~11I I )I' 1I 1'11 1vi J"
11\1)(1",,11" hr. 7- 14, Jllt pja in,
'
Akik pHli l( v(I~'il<l) l \'nHs:l k l'v.1 fl k i",,(,
I'/(y('ni izii I JI ~""\ lIIol('t P" 1I1"I''' ('7.ik II k(' p" " /I
viu íu " uuilíiriuN )(,VI'I' ''I( 'k~ I' I'!(l't, " 1I!'lnl', ,,I( lI YU'
1'1I 1r. !c'y("'~k,,,..k{'t líd lill k lJl'1I 11 ii k. lI ulI " II' ' ,lii>
,,"itúriw. ,jii\'('1I11ii 1 1,t{'I" "I ~ lIy~,,~ i\, awlc ulIIJd

""It

l'WIl~W II J'i i'-YI' llI ll'1.1"'IWk.í lüo~u l,,""zl v (I UHZ
";lll ll ui lll \"" elj ~ZtlV ll'll, kailt li H~ tel, l)lI ltl'ol. (OH
'~H LI'l, d" luintl,'ul'lt t,'Il'lL ", illllt'lI ,'gy''H UIII
uíei uH " u l ltllJl Pgy ilvpl/,' h'kv{I!'1 Jt("'ll l'k, H
ull{J!\YUll {>gylt l\Ili IUpllllllbull lIlegi rl Ilk, k,tI'tt(J 'O
II i uj UlüMtlt 'J)!,ll /Jlillü'''l egyl'H lIlI iliu'ill M('"I"
1.IÜll1Ul I Itl Ull d,bllll l'lt!\t\"H~" " It/ r I' I'~y ld"
.' lulrlL 1'IC il ld V(U'oHli vegl'l" mt>l yuL ,)lIlliIl H'
, tH g.1:eI'III,(1 I Jl yHI'll lll
' ct'' I"
,Y '1I
.a. U~
JllJl'lt
1tUH HZ , Uli ! ti
"lÁ)I'I,!JJelll IJl<Ezegy(IJ Lt" II , hOl(y II ~ I ll u/íY 1111'
III It II 111\ IJüllü lI, 1J1l'Iy hcll 1J 1I11I 1ll~ J "lV(1I w(, lI!lgy '
liHz.ll'lutll u!l!Iwuy l l41 vu ly l'l( lll'gyiijliiLl1l (Ot!
(j~i"A'It(IVt'l'lu LL fo/ötl l·~lA·t Hduwllll yn il l U..., itl(1 1l
l ,gf~Z.I'1I \I ,lu JeI\'Y{'II , lIleri, lill 1 ~ 1(IJ ' Ml'idl, !lk110 1' kélH'l~' 1' Ill'gy vm !O' \Jl'llIcln 'L RZl'rúlll\11I1 II I!<
IIJ:18.ik (ov II Ylll'Úll t H~ ,, !l(L!J l'llhfl lllÍ Pillell űll II
";:II I",II (l< (," 'Il~ llllil(, "IU " Ml'L (o ld (,"aj liJ I ,.('H1A'·
"ILNIl ,
l >Jlt'lI sl'g,Klel Ul(-V I·1 1"'"1(. 111 i /I !tll l',jll k, hOI(Y
)!X3!:!. julius uó: :tr, (OH UUJ(II"lotU " hó 7- :tfJ
'la p,jll,i II J,,(.L ('"oJ)Ortllll ll '"Igy V" l Hll'gy Vl'll U11I '
t(lI'illt! I'Yl' rllleld,,' 1 (O" iJ'jll \lu l tu djulI k t{,hol'!Ja
h~(tlLII III , kiiy,bl'll }I!'lli " ll' ul y"gy l"W ll k ro/\, Id,t
III' \,(,L lr,híJl'Ollli,'!" r\' Ih/[ HZllrtlll i lll'l idei \~zlclI II lj.
Il ii~ 11l1I'oulú 8 ~é p "iltl'I'I'1'1.
Ad,it 1\
('J('y il"PlI ! 8lt:"iillk, ho!\,~ ,'Ikép '
ZI'J('dl.illk HZ (J ,II'V(. III'k tlH':-Üdé/ír,re vldul'!L vll l
IIIlH811 IIllk.
, I"erulte .}fj;:SI'f
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