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Nekünk egy Istenünk van, az Atyo,
akitöI van a mjndenség . . .
(Pál I. Kor. VIn. 6.)

Testvéreim!
•
Szeretném most meglopni a Pál apostol leveIcibÓI kisugárzó szeretet melegét, hogy azzal szóljak
hozzátok. Azt a lelki erőt, mcllyel híveihez beszélt,
azt a vigasztalást és reményt, amellyekkel annyira tu.dott hatui, vigw:zta!nJ, hitet kelteni s mcllyckk e! kö zelebb tudta vezetui gyülekezelét az igazí Isten-hit
felé. Ha ad az érzést tudnám felkeltení, melyet ő rrtindig meg tudott mozgatni, s e megmozgatott érzésvilág·
, ból összeszőni legszebb imánkat, mely évszázadok
lltapasztalt igazságaiban gyökerezik ki: " Nekünk egy
Istenünk van, ~ Atya, akitől ' van a mindenség" ...
. Testvéreiml Az ~postoU Hitvallás clsö tételét az
IIDit~us egyház minden feltétel nélkül elfogadja s a
többi keresztény testvéreivel és az egész világ hivő
lelkeivel együtt boldog hittel vallja ezt az egyetemes
.nagy igazságot: "Hiszek egy Isenben, mindenható
Atyában, mennynek és földnek teremtőjében."
Ebben a hitemben megerősít engem mindaz, amit
magam körül látok a természet világában, ahol rend
és törvényszerűség uralkop.ik, s ahol a tavaszi viruiásnak és az őszi hervadásnak megvan a maga frosi·
ges harmóniája. Vajjon van-e olyan ember, aki a csillagos égbolt alatt megállva, ne csodálaftal és hódolattal tcltintene föl a fejünk föiö tt mértani pontOSf'ágga!
keringő világokra. Arrtit az ember képzelete csak kigondolhat, amit a . tudás csak kimeríthet, amit a müvé·
szet létrehozhat, az mind kevés a hitnek ab.b.oz a bízonyosságához képest, ami minket lekötve tart és
mégis fölszabadít, mikor a teremtő Istent az Ö rÍlüveiben szemlélem. Szemlélem és elgondolom testvéreim.
hogy én is egy parányi részese vagyok ennek a nagy
~g.!s zne k.
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, Ami a törékeny testemet illeti, lehet, hogy én is
csak annyira tarthato,m magamat, mint egy zsenge fü ·
szál, mint az erdő dalos madara, vagy a kőszáli W th
amely fészkét szédítő sziklák magasságában rakja..
Meghajlok én is mint a füs.zál, dalban adok kifejezésf
~ örömömnek, s El sZÍl'ti sassal együtt áldom és élvez.zm
a szabadság üde le.vegőjét. D e mikor ezt tesum, to do:u, bogy ki előtt ha jlok meg; tudom, hog y ki ve zérli
sorsomat: tudom, hogy. kit kell dícsöítenem és magasz .
talno.m, es tudom a zt IS, bogy a szabadság az én számomra a földön éle.tet és lelkemnek a mennvbe.u üd vösséget jelent. Ez a tudásom és ez az ö~tudatom
~z Is.tennel ,,:al~ sze mélyes kapcsolatom a lap ján az;
Jelenti, hogy en. 15 csak teremtmény vagyok a T e.rem.
tö mühelyébe'D, de fel vagyok ruházva mindazokkal a
lelki tulajdon, ágokkal és szellerrti kép=éaekkel, amelyek bepillantást nyujtanak nekem az lsten világotkormányzó bölcsességéfJrk titkaiba.
Te8tvéreim, itt már egy ébredő lélek áll szemben
a z örök IlJIIzság fényforrásával, készen minden percben arra, hogy újabb és újabb magyarázatot foga djon
el, de mindig csak a maga mértéke szerint. Ez is éppen
oi yan törvényszerű, mint a haladá..c:,nak, a lelki fejl ő 
démek, a tökéletességre való törekvésnek nemes ö sz ~

töne. óh milyen boldog ember az, aki napról-napra
az alapvető ősi tanulságok mellett erősítheti meg a
magal benső vallásos
ajkára véve 8%
apootol szavát: "Nekünk egy Istenünk van" - mert
érzi és tudja jól, hogy ebbe,., a f'ile"",lő hitben találkmik letünt idők hitvallóival és eljövendő korszakok
, igéretes nemzedékeiveI.
A mi hitÜnk, tudásunk, tagadásunk, örök vergö.
, dés kínjai között is, csak Ö hozzá vezérel. Arrtikor
jót teszek, amikor szépet álmodom, amikor megbocsá·
tok, amjkor fölülemdkedem önmagamon, amikor az
igazság gyöwJméért meghalni is kész vagyok, akkor
ne iii a magamé vagyok, hanem az Istené. Azé az égi
Atyáé, aki bennem megtaláIta az ő gyógyító irgalmasságának eszközét, aki magához emel, hogy én is Ö
benne, az Ö szeretetének melegében éljek és érezzem
a""knak 'á1dottságát és boldogságát, akiket az Ö lelke
vezérel. '
.
"Nekünk egy Istenünk van"! - A mindenható.
mmdenttudó és mindenütt jelenvaló, legszentebb Való-ság. Ö mellette tesznek tanúságot a Biblia könyvei is. •
melyek' 3000 év vallásos irodalmát őrizték meg a rrti
számUnkra az isteni kijelentés bizonyságával. Mózes
tÖrvényt ad a népnek: lsten nevében adja... Józsué
elfoglalja az Igéret földjét: is ten nevében és segitségével teszi _••
A próféták Isten ügy ének szóvivói. Keresztelő János az Isten országába IJívja a megtérni vágyó lelkeket. Jézus pedig egyenesen reájuk mutat és azt mondja: "Iste:n.nek országa tibennetek van··.... A tanítvá·
nyok küldetésükhöz híven, apostoli buzgósággal hirdetik tovább a magasztos igé t és maguk is egyre méIyebben me rülnek el a z Irásckban, mert nekik úgy tetszik, heg y azokban "örökélet" ven az ö számukra.
T együk ezt most\lni is. És ismerjük meg, hogy s
rrti gondviselő jóságos Istenünk még a csapásokban is
jiit teh et velünk. Amikor elveszí töliink az édes apát
vagy az édes anyát, kik elindítanak az élet útjain,
, védl1~" és oktatnak, bíztatnak és lelkesátenek, s aki a
titkon ejtett könnyekb en 31Z örök ifjúság harmatá t
gyüjtög~ti, bogya lélek ki ne szikkadjon, a hit meg
ne I'endüljö n, a re ményeég csalódásba ne ejtsen és a
sze retet soha, de soha el ne fogyjon.
E z az égi Atya, ez a Dli egy igaz Istenünk. Bízzuk hát az Ö gondjaira e múlandó földi életünkben
sz.eretteinket, bánatunkat, keserveinket, s ragaszkod·
junk ehhez 'a z egy igaz Istenhez, aki mindnyájunknak
s=.z:ret5 és megbocsájtó mennyei édes Atyánk. Mint
ahogy tette a názáreti Jézus maga, a mi példaadó ta. .
l nitómesterünk is, hiszen Ő helUle, az égi Aty ába n , ta·
lálta meg a legfőbb Jót, amiért és akiért érdemes volt
élnie. Ezért imádkozott az ő mennyeí Atyjához, hogy
igaz lelki bék~ség legyen az osztályrésze, amit az
apostol tanítása szerint ez a vilá g meg nem adhat,
dc el se,m is vehet.
Kövessük mi is alázatos léle kkel az isteni paran·
csot, s bizonyára meglesz a mi jutalmunk is: a saját
lelkiismeretünk megnyugtató szó zata mellett - a min~
de.nbat6 Istennek szent tetszése. Ezért pedig érdemes
meghozni minden áldozatot, hogy munkánk és igye-l<ezetünk, hódola tunk és szolgálattételiink, bünbána~
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tunk és engedelmességiink ré,'én mi is Istenben ma· író művében böngésztem , egyaránt eszembe jutmdhassunk, elnyerve az ' Ö áldását és kifOllybatatlaD hattak Vörösmarty halhatatla" sorai: ,,0 hány
.%éretetét• . Hogy legy... .'áldott a bölcső ártatlan la- f~yes elm.e tépte el magát, Virr asztott a szív égő
kója; a fiatal sziv érzésének tüildérvilága, bogy Je. romjai mellett, Hogy tévedt, sujtott embcrtárÖll,Í'
l
nak
Irán.yt
adjon
s'
erőt,
.
vigasztalást.
•
,
:
. !Wen áldott á férfi munkás karja, az öregekn~ pwig
.csalr egy piJlanutra is kételkedbel'!'lt va
nyng.,dt, Csendes napjai; I;IOlIY legy.tt,e k á1dott~k a . lahaAki'
a szellem örök s ugárzásában, a könyv él e~et
temploinokbépl, otthon hazaitokban, kunu a munlra na k . j éléutö
er ej ében, szükségesség eben, az e sorok fémezején, s a2: a jó lsten, ki atyáinkat megseg.ítette,·se•
nyessógében m egvilágosodh a tik s megvilágos ou.g;ítsen. és áldjon meg titeket is. Am....
bat ik előtte a ..eHem ertéke, a könyv becsüi'l;te
.
•
. Szolga Ferene li .meg - W.6 élet egész értelme. '
... -. ,
Er..eknek a m aa-asztos soroknak a h atása al att
az unitárius elméknek ilye n szédítően nagy ga·
·Iériájába n szinte le hetetlen , h ogy a l egközönyöwlJltdl'izmu§
sebb embert is ne ösztönöz,zék tovább messze-jövő t
kutató-m utató gondola taik. Érdemes volna miudnyai.
den kis műbő l k i szed ni az értékes gyöngyszemeket, a böl cs mondásokat. intö élettapasztalatokat,
A Koháry-utcai templomépület nemcs i velés ü egy unitárius breviári umot alkotni bel ő lük, hogy
gót, bolthajtásai alatt "a mi kö~yvtáru uk': ~aló · m entsük ki az örök életbe s ne hagyjuk itt a risággal úgy hat a mag-a kls zart h elYlsegebe u, dei!. falak között a,' mult jövőbe látó bölcsességeil
nlint egy, a világ'tól távo leső k özépkori kol ostor r dő és bely hiányában csak nehány olyan hal ad ó
rideg .zerzetes magáuya. Pár hónappal ezdőtt gondo lato t próbálok elismétel n i, a m elyek külöll ö,,a lkalmam volt rövid ideig ebben a rideg m agá ny- ké p érdemesek " fo lyl<>nos id ézgetésekre, elmclkeban, a budapesti egyházközség Koháry-u tcai rló~ekr0 s :lJnel:vek szinte sugár oztak a h olt bölkön yvtá.rában dolgozni. Pár hét a latt pár özáz év • csek él ő eml ék ei bő l vagy jobban mondva: az élő
történelme éledt rel előttem. Erről emléklY<nék bölcsek holt eralékeib ő l:
meg nébány tél<>va sorral.
.
'
Az u nHál'izmus, rohlt m inden magasZrtosa.n
A könyveknek már fiata l diákkoromban sze- na.::.ry eszme, tel'DLészetszerüen yallássá emelkedik
r elmese lettem. Ott szor goskod tam m ind ig if jú- mi u d az eg:,-én , mjnd a ltö7.ös:--ég · lelkiil etébon. De
~ági könyv táraink kiosztásainál , később segédk ezaz unitá rius vallás so hasem elégedett meg a- (Jas~
tem a nagy könyvtárban s igaz ör ömönll'e szol- s ziv teológiai inagya.Fázatokl;;:al. már szület ésétől
gált min dannyi szor, ha dolg ozatí r ások előtt az ak- kezd ve s mindig az aktív, a reál is élettel, az elet
kortájt épüft új egyetemi k ÖlJ yvtár ba k ellet! men- hal a dó esenién yeivel tartott. I sten h ite me!,rfogal nem ' forr á.smunkákér t. Aki ismeri a kolozsvári mllzásában egyre er ő telj esebben tó lu lt előtérbe a
nagykönyvtárakat, a református és unitár ius kol- termés7.,et örök tiirv ényszerűsége S úgy vélem,
légium, a piarista főgim náúum többtizezel' köte- hog)' ez a fej l ődési folyamat. az unitárius fogalteS g y üjtem ényeit, a maga modern ber endezkedémazá ~.nak egyik legbölcsebb, legmélyebb, az érze. seivel, aki bú;várk odhal<>tt budapesti és külföldi l emtől az értelemig egy a.r ;mt elb a tó magyaráza könyvtá r akba.n, levéltárakban, a nnak a mi Ko- ta, s ez az ullitáriznlusban méz mély ebben kibáry-ntcai k is könyy tárunk ter mészetesen alig ·domhorí t andó vol na.
ki s 7tsobnoteszke, de neJi:ünk. ideszakadt magyarRendkívül sokat töp r eng-tem e boltíves fltlak
országi u nitáriusoknak, szellemi értékeink Blega l"tt, ho~y az 01sö !-:eresztények ~isztult ember i
becsülőin ek, ez a kicsike kis k önyvtáracsk a is
igen nagy jelentő ségű , l'endkh-üli érték. Szűk ebb f~lfog-ásáboz Jegközelebb . álló u nHál'iu s néze1ek
területre korlál<>zódott anyagi és szellemi kin- miér! Dem tu dtak jobhan hóditani. Nagy, szellecseink soraiban valóban felbecsülhete tlen érték, meink árnyékában sa;inálattal kellett rájőnnöm,
h(}"!;.~ ,'J tkö'l,ben a~/. unitárir-nlus · is eltért a :ié2U:;i
megmél'h ptetlen killCS, Kár, hog'y ne rul, aIJ t öbb
megbecsülést, nem nyer u agyobb értékelést min- etikátóJ, el a z első keresztények közösségi gondolatától, az- igaz' emberi eszménytő l, amely pedig
den nn itárius e.m.ber rés7.él'Ő I.
Engem valósággal lenyügözött. amikor ke- a kereszténység legsarkalatosabb al aptétele. Az
lln i.tárizIllusnak Dávid Ferenc ú t j án k ell továbbzemhe ,'ettem Dávid Ferenc prédikációs könyvét
haladnia s a Dávidi kritil,ával l<>vább kell feja~uelyből alig 3-4 péld ány lehet múr. vagy D á:
vld" ~ S"ocinus vitájának luakkói péld itnyát.. [lZ lesztenie egész teológiá ját. át kell h a ladnia a tue l~o e!lek eskönyveket vagy azok másolat.aif. Ho r d?mán yok új terü letein é ppúgy, mintabogy Dávath Ferenc apologiájának (védőiratán ak) egé- ") rl l ' ma/.ráévá tette kora új természettudomáf)zen r Itka. Magyaror:-;z á~OI1 aljI! találb ntó v .1"ls l·')<::. nyos mce:á llapitásait. s nem n élkülözbeti a törté·
kö.te!ét, Keresztúri Sámuell712-beli halotti be- 'l elpm~udomány é~ társadal ombölcselet ú j szemJé·
szedet, amel :re~ egésze!" véletlenül Geyza J ózsef- l~teit sem. Az unitál'izllllJ s a7. I stenern-ség hird e·
nek egy masik hucsuz tntójá.val kötöUek egybe
te.~e .m ellett a Yiláge!,"ység h ird etője is volt
mmdlg.
,~~gy ~anyosráko sj . Székely S~l1d o1" 'imátlsá~o~
k o,?yvet? m~lY~,ek szep gondolatalban egykor ~~TJ '-'
• Az unitárizlllus amellett, hogymagasren dií
~y.ü g-yol1y~rkodhettüllk. De nem jelentett Id $ebb
vallásos fe.1fogás, egyú.ttal ti sztult ' világnézet is.
orom et ~ ep ol y kitörő lelkesedéssel töltött el De a.hol nlncs meg ennek a fe1i s m e r ése. ahol a
Kn~ . J a~os. Vadrózsájának gyönyör-űen köi·ött h~.t c ak SZ(),fjsztikl1s hölcselk ed és ; ahol az ercsalád l peldan~a. valamint. saj át versehlek :í.hi- kolcs ,!-s.ak latszal<> t k"ltő máz, ahol az igaz-ság
tato.s gon.ddal or zött haso n)" d a rabj a, melyből hi (osak felHJazsátr vagy ulég az. sem, ahol a s zere\~d]3;, .b ~nyads.zol' olvustam el u:ira és ujra tetet ~sak hirdetik, . d e nem /.ryakorolják s n em is
,,]}h:?OV1,dek az ~n ha.zá m" clmű ver sének E.írig 'kíH',~ner,l k. ott ~~t a., b ~zhl.~t. f ei!?g"ást. magasabbnm881'0 S1J8P sormt.
du hdet, er ko lcSl legkort b laha keressük soh a. Itt j~tt;~1D , r á ~rra is, lUClll1yil'e nem ÍlHJjqk
s~m .fogjuk f~lfede7, n i. En ,;lk ül a fenkölt ~rkölc,i
me~bec61l1m neha 19a:r.án n a gy em bereinket. Egesz Ip;~kor, halado szell em nélkül ped ig _ az unitá·
SU I 07..a.tot l~he~e mat' összeáll [ta ni belőJ ül ~ .
de r1 Z1nus holt halom.
most ~sa~ ~ovacs:J á!10sra gondolok s 11 Z, Ő mé.Szflmom ra nagy élmény v olt az a rövid idő
~Yenszan~o bolcsessegeLTe, amelyek oag~-Té5zé.t ké7.arrllt. ott t.ö ltöf.tem a g-ótilms ahl akok mögött. A'
h~~btan. J e~~z~tekben ? lva.st am. ~ mennyire mell"
!=:?- urke, poros ahlakokon á t a nap éltető fén\~ét
a,w t., a"J!l~k01 Barahas Abel nemet VGr SfOI'd itáRau:!-ak ~eZ~Tata. ke:-ült. a. kezem.be. Vajjon m iL::or l ~:ttaln sug:Íl'o7n i. 'f:=tlú,n ·Jl1 }lsnk ra. is 'hason ló hafOgJu.k, ot lS eh~.ltge meltányolul s e gyüjtem ~nye t~!Sal ! ehe~e, ba. ~b:arándok<~lná!,-ak ebbe a. Pant .. _onba. S7.~1Jenl01l~Salnk ohmpI hegyor mara s
napvll agr'!- kerül-e valahai
o~t mar.adn~nak, t;g"!!67..en addig, amíg m,egismer'
D e. akar ~ leg~t'ep"e~b S leg-s7.el'ényehh fü.zp~et
~el{.r az. Igaz.t ,U n Ita,l"lzmu st. haladó hagyományait,
lapo'l~m, ~kar a Z~ako Audo l' a.dClmállyáb"l f,, \_ E
on 1'-!'i e l n-II~ IYedesscl - századokon án - öns~n1re .~erult ,~ eddiQ" k(jnyvt ~Íl' unkban n plkt'tli"'.
zott aka.rme}Ylk unitá1'ius \'agy nem llDitiu·iu., J'1.U..~.I.lIS:,~"'a láthntnának. eg-y lds multha nézésse l a
- J0vobe teki nthetnének.
S. Nagy László
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UnItarIzmus tortenete
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Kriz8

Megjelent E. M. Wi/buT könyve :
"A History of Unit"arianism," ,

Dr. GeT[le l y Pál, a ~lagsn:r 'l'lldomáuyos Akadémia kéz,irutb""Yüjtenlényének tu.domállYos mtI U"
k~,tá~·sa.J kOl ots~:á.rj. koll~gi~l1luJ.lk egykori jel e~
\Vilbul' amerikai unitári.us történetíró-proIesz- diákJa
erdekes e' ben nün ket unitászor c~ry élet J)1U1U\:áját áldozta az ulútárizmus r iu sokatren(lklvul
k é; zel ről érjntö e lőad iLst t.:.ll'Lott II M iLCrYal'
tÖl'wnc lme meg"irás'ára. Eve]\:eu át búvárkodott
Néprujhi Társ u8á~bun..
.
co
o!ns z. né met, le ngyel, hoJland, erdélyi és angol
Előadó megállapitotta, hogy Wt 1880-as évekk ÖIlY\7t{u.'akban . K\lLnt.fl ainak első összefoglalása
ben sok eddi!r Í::HneretLell Krb;a ké'l.i l'atnayu,g- kl'
]925-hc II j e lc llt meg egy köte tb en, melyet beveze · rül~.
az Akadémia pincéjébe_ A Kriza i.lt,;1 sajátt.és nek szá.ut tanulmánya ihoz "Our Un i tari an
kezuleg le11·t ball adak mwtcgy 3GO lapo t ÜJt-{:11 ek
HOl'if~l gc" címen. E munkút magyar nye lven is
i. Kül ön csoportot a lkotuak a I~TjúLhoz k üldött
olva sh,it.juk "A mi unitá.rius örökségünk" címen, klncsék'
al~1 e l yű~ min~egy 1220 lavot rog lalo ak e l.
SzenLivfí nyi Sándor fordításában (1938. Kolozs- Ezek szennI.
Jr!- l n~ooy 1880 lap tel'j ed el m ű, kéthar . vúr ).
mad);'észben kl a.datta.n 'nópgyiijtési a.nyag k~ t'ü.lt
A nyo lcvan adik életévét betöltött tudós nagy el ő az AkadémIa dohos , p enészes pil1 tójéből. _
é l et. műv ét két , kötetben több, mint ezer sűrűn
Ér d'ekes lelet Krizánuk eg)- 12 olda l térjedehu lí
nyomtatott oldalon tette közzé. Az · első kötet bÍl'ú.~atn is, a m elyet egy r omán nópköl téBze ti ,
1945-ben jelent meg és "Socinianism and ita Ante- anyaggn.l li:apcsol.atosan terj esztett az Akadélnia
ced euts " - n sociniánlzmus és el őfutúrai cín1et titkál'ához. E7, a bírálat I{rizá nak ct nemzellsé!!i
vi "eli. Most kaptuk meg az 1952 év végén kikérdésben elfogla lt - abban az időben kivételea d ott nvomdából ez év tava!;zán kikerült másosen fenkölt, türelmes álláspontjáról tamlskodik.
,!ik kötetet: A History of Uui~aria,,!ism in TralJKiemelte az el őadó Krizának azt a kiváló érdesy lvit uja, EllglancL, a~d, AmerlCa mIDen. A. !ll~
mét is, hogy Kriza a hozzáküldött népmesék eresodik kötet az e rdclYl es magyar , az a~ghru es
deli nyelvszövegén sohasem módositott, - így
aJnt:>rikai unitárizmus történetét ismertc.Íl.
,
népk öltészet i munkásságának legfőbb értéke: a
Ez II nagy történeti munka egy mozgalom es hitelesség.· Kriza népköltészeti gyüjtő munkássáegy egyház életét ism erteti. E szellemi áramlau?l, gában egykori unitárius lelkipásztoraiukban ige n
mely a XVL században f~rradaJ om, volt s me\;' buzgó támogatókra talált. Igy Gálfalv i I st'ván,
"ma i, csak a keresz;tényseg ha,ladobb szelle.m~
egykori ürmosi esperes, Gálfy Sándo,' kobátfalvi
1a ~i " it. !:lICIta t.\borába vonni, Wll4lm', az " l'delYI
uuitáriUE; pap, tá:i- és csalúdn eveket lU.i.ld ött Kl'iu ,;itárizmus történetét iSlnertetö rész befejezése.áboz, K elemen l sl.v án v. szabédi papunk pedig
kén t így ír: " ... szenvedéséne!, és üldöz~t.ésén.ek küküllőmenti gyüjtéssel gazdagította K'ri za munh0 8SZ{J id eje alatt ez az e.!ryha z, ~rra val<? te~1T}
káját. Marosi Gergely SzékelykereszttllJ'ról szám ol
"tet n élkül hogy taní.tásában lllas e~yhaza.k etol
be kisebb gyüjtésének eredm ónyé l'ő l. - Vt",ö,s1J
('Ité rt, tis~teletl'eméltó p~Jdáj ~t szolgáltatja. egy
Lajos 1867. évbeli levele egy k iadatl an mcse n)' Oolyan vallásnak, mely tantol'l~hatat1 ann~ .hu .az már" vezet. Tiboldi I stván, ' akin k értékes munjcrazsá.g ról a.lkotott saját felfogasához, megls I~nn
káss{ur-ál'ól egyik gyülek ezet.i összejövetellí.nk nlcl';,n szellemi megkötöttségtől szabad tudott makalmából Gyallay Domokos tartott érde kes el ő
radni és nag-yl eU,űen türelmes volt azokb oz, meadást, egyike volt Kriza legszol'galma,ahb lll unkatár~ alnak. TiboJdi eg'y~ hkéllt 111erényi Lá 8zlóna~,
Iy"knek tanítását elítélte."
Wilb ur munkája kritikai ismertetésére he- a kivfdó l1éJ?meseltyü:jt~u~k út i1\al~l!zf! ",:olt; a~:l
Iyü nl, nincsen. Meg kell azonban jegyeznjink, kor MerénYl az - Akademw llleghtzasabol ~Yek l g
hog'y s ajnos a szerző nem ismerte a magyar uni- gyüjtött Erdélyben székely iájszólásokat és n~~
tárizmus történetét feltúró újabb irodalmat, köz- séket, s így Merényi két kiada!lan !, él~ m~SegYttJ
tük a legutolsó évek kutatásainak eredményeit teményének létreiöttében Tiboldtnak IS ertekes SZl}sem. Ez mlí.véu el\: magyar -vona.tkor-áslÍ. rész.eit rep jutott. - A szol'galma~ gyüjtő}, . S?J'i1ba k'l.rhj á nyoss:-'t tesz i. Műve így is jó képet ad az an- tozott Tóth Ferenc homorodszentpah l ~ko!ames,; '
ter is . - Előkerült E;,rizának a "VadJ'o!,s al~hoz
c'o lnye h·ű olvasóközönségnek az unitári znlus, köztilk a. magyar unitáriu sság életéről , eredmónyei- írt el ősz av a is Kri za ceruzn, fogalm~7,yanyab,~\!l.
_ Napvilág-ot látott ezenlovül Iü, zanak ~obb
ről ,;~ a haladás szolgálatában végzett évszázarl os bir.on yság tevéseirő l. A munka az amer ikai ' kö r.m ond:íssz-e rű feljegY7.ése is. Igy pId,: "Il'J lIu !..
mag~Ta..rán" llchiak rO.ag7i' aru!" . ...A. szekely ll)1"el~vet
H al'\'ard Egyetem, Cambridge, Mass. kiadásában
jel eni meg.
Ferencz József a l1la rr y ar nyelv klasszllru!:lauak uevezhetnem. :írja egy helyt Kriza. 'I'iibb kü t~tr~ megy .Knz~ 
•
nak nyeJvjárástanulmányáb.oz keszl tett., ~e~.J egyr-e·
,
se. 78 ·Iarn·l!. terjednek a KJ'l za álta.~ gy uJ tot~ u: n:
. tánc mondók á k is, am.e lyeket a ~zekely legel'l) eh.
tállC kö zben szoktak m Olld ogatnl. PId.
a nat!yne\'~ "merikai íl'Ó, filozófus és kö l tő
Ha csak. úgy vagy h~ e~a k így
szül etésének ]50 éves fordnl óját ünnepelte a haA legé nynek sohse hIgYJ,
ladó szell emű emberiség az elmult napokban.
Szer etern én a babámat,
Emel'son 1803 május 25-én született Bostonbau.
De még jobban a hazámat.
rt calnbridgi Harwal'd Egyetemen tanult, teoló14 oldalt t.e3znek k i a. K l'i za á lta l saját kezíí?,iát. a ',mtáo tauító volt öt éven át, lllajd egyik
bostoni unítárius gyülekezet lelkipász;tora lett. leg ir. haloW bú cs1Íztatók, amelyek közül egyet
Kl..'i za v 81'sbeu irt. - E '67..el él ~yüjtelUéllnye] egy,.
Egyik leGismertebb ll1ilve "Az emberi szellem képvi selői", amely magyal' forditásban is megjelent,
idej{Ueg k e rült napvilágra Arany .Jánosnak s a.Pl aton, Swedenborg, MOl1taigue, Shakespeare.
játkezű bírálata, am.ellyel Krizát az P9 ft-os
Goetbe és Napoleon szellemi alkatának mesteri S ámuel fél e díjjal való j lltalmazás:ru, a~aHlotta,
jellemzését t.tl'talmazza. Kétízben is hosszabb Fell'edezte előadó 5 mfsének a k~tira~at.. 's.. E7.~1j
uto 'l.ást tett. l~urópában . Összeköttetésbe került az kÖ7.ÜJ a ,.Néma lány', és a "San InC$l kegy ~
emigráció1Jan l evő Ko ssuth Lajossal is, aki- címü meséke t. Csi.kó s 7 óth A'ndrás -nagy tetsze8
vel való bensőséges kapcso latának i8mertetésére mellett olvas ta fel. A dohosodásra ilélt érték""
még visszatérünk.
.•
anyag között fedezte fel előadó Kl'izáu_",k T oldy
A Világ Béketanácsa a haladó szellem leg- Ferenceel , az Akadémia egykori titkára,~al fo!yki válóbb képviselőiről : Avi.cenn(Íról, Hugo V ';c- tato tt g-azdag levelezését is, ame lyeket Kl' l zn 1111 n l
ton'ól , Rabelaisl'ól, Goyál'ól ez évben történt ju- pa]), hi ttanál' és tnuácsi s. jegyző . írt 8:!á... .E'le~ ·
biláris megemlékezéssel kapcsolatosan, Emerson ben a levelekben célt.ást. tesz Krlza koHOl munagynevií. hittestvérünk eJulékének luéltó megiin- I ködésér e is. in'án : ,.Boldog" vngyok, llogy fövén ~' 
neplé.'\ére is felhivta a világ haladó szellem ü né- szemecskékkeJ járuIbatok hoz?:;, a JO"ll!yaT }t'j)lt-épeinek figyelmé!.
szet büszke épül etéhez." Költői működésével lWll-

Emerson Ralph Waldó.
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csolatban leveleiben olykor-olykor a rezignáció
borús haugját üti meg, Kriza célzást téve egyházbell kortársainak · maradi felfogására is, akik
úgy látszik n~m különöse.:, .szí.v<;,1ték II költő lelkű
papi ember IrodalmI mukodeset. Ezekben a leveleibeu I>!ssé keseFű hang9n emlékezik .meg. a.d.rilinisztrattv munkaval tortént n;tegterheleséröl lS,
a:nú. múzsájának szabad. szárnyalását néha-néha
béklyóba kötötte. Mint érdekességet említette meg
Gergely Pál olőadásában, hogy KI'iza úgy látszik papi,rszűkébe!,' szenvedett, mert · g~jtését
sokszor kl llem vaJtott keres"tlevelekre, elsargult
k épviselőtanácsi jegywkönyvekre irogatta. Elő 
a'dó végül re ndkivül meleg hangon eml~keze, tt
-meg Kriza szülőföldj ének, H:j.romszéknek az eg,etenies magyar művelődéstörténelemben betőltőtt
kimagas ló szerepéről, s azoknak", kiváló férfi. aknak hosszú soráról, akiket Hárop1.Szék ádott a
magyar kuJturának, felemlitvén többek között
Bölöni Farkas Sándort, nagynevű észa,k amerikai
'ltazó hittestvérünket is.
Büszke örömmel hallgattuk végig dr. Ger.q ely
Pál nagcvérdekű előádását, amely újabb fényt vet ített uni4írius nagyjaink érték termelő erej ér e.
Vajha a most feltárt kincsesbányát az a vatott
k eZek ' kellőképpen ki tudnák akn~ni, s az egyeterhes magyarság legszélesebb rétegei számára is
mielőbb ho zzáiérhe tővé tudnák .tenni.
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A Magyar Függetlenségi Népfront, a május 17-i
' választás során nagy gyözelmet aratott.

Dr. Csiki Gábor> püspöki helynök a választások
alkalmából Pásztorlevel~t intezett hiveihez: "Szolgáljuk a május 17-i választások alkalmával is hazánk és
az I eHész emberiség szociáUs jólétének, boldcqtilásának és békéjének ügyét". - irta többek között Pásztorlevelében a püspöki helynök.
Hódmezővásárhely"" és Polgárdiban Viz-sg á lószéket tart.ott dr. Cs iki (lábol' esperes-püspöki
helynök és Pe thő Istv án egyházköri főj egy ző.
Hó dm","őv ás árhelyen~ ez alkalommal áva tta fel a
püspöki hely nök az egykori iskola!ere mből alakítolt kápolná t és áldo t ta meg Boros A ront, az
egyházközség érdemes "n ek vezér ét, a kit a mult
évi Kör i k özg,' íí lés palástviselési' joggal ruházott
fel. Meg tarto tták a hagyománcvos "vásárhely i bú csút" is, amelyen a szegedi, ol'osházi és szentesi
hívek igen nagy számuan vett ek részt.
'
Po!gárdi bOJn i s szép számá ~ közöttük sok
más fel ekeze lű - érdeklődő r észvételével foly t le
a Vizsgálószék látogatása. Istentisztelet és igen
jól sikerült gyülekezeti összejövetel tették ' ünnepélyessé a hívek találkozását.
Egyhásköri Tanácsunk, egyik ntóbbi ülésében
foglalk?zott azzal !1-z új hely zettel, amely az államsegelY\lek 1954. Január l-én bekövetkező 25%-os
csökke~ té~éve l. fog elő állaui. - Ennek m egfel e lő
en II ~ a.I;1 acs ,tobb ;fon tos határo zatot hozott.' rröb.
bek k o~ott. bl ~ot ls agot k üldött ki az egyh ázi k özpopt kl'} da s~~uak felül VIzsg álatára az átmeneti
I d ő~'e elerbetu megta karitások érdekében. Megál I~Pl t? ttn az Egyházközi Ta.nács, hogy a személy i
k l~d asokra adott államsegély ben beáll ó 25 %-05
hl an ~ ~ltunte.tésére . egyetemes egyházi és gy ül el~e:etI eTdeke.~ I1~et I S fi gyelcmbcvéve. egyes allú-

sok, lllu llka.korok megszüntetése és eg~res a lk u lmaz?t.ta~ ny ugalo.lubal] elyezése révén tud g ond?sko du l.. - ~[egallap) to tta a.z Egy b ázh:öri 'r a nacs azt. l S. h og-y El g): iHekezeteknp..k már nlost gOll -

doskodn lok kell, .ar,rol , hogy a", egcvházi k özpont
1 c r~lC~nck h 01"dol,:'t.s a.b~~ tch.f.>.rbil'ó képességük a.l'á-

járul jana.k
hozza. - ~ '~:al,HI C~ ha tá.rozatá t megküld öUe ösz~zes eg~: h azl~oseg'elnkn ek . a presbiterekkel v aló

ll yab.a n

cg-y l'O j-?lcozo dó

m el' tékbeu

Ismel'Íotcs vogott.

Lelkip.~ztori napok vol talc Budap ~s teJl júniu s
6- 14. lI a p .Jt\..1 I1, összes 'lelk és? afia i részvé.tel ével. A lelki páRz to ri na.poll: keretében budapes ti e{"..-yház]{ÖZ.Rég iill k Kohú ry utca.i és Rő uyes Endre.
utcai tR m plo m ú,ball. vu..laruint Pestsze.o tl ő l'jn ce n és
R:í..k os pn lofú n istenti szte lete t és gy ülekeze ti Hsz4

Bzejöveteleket tartottak, ahol a szolgálatot vidéki

lelkész afiai látták el. Akad émiai színvonalú elő.
adássorozat és presbiteri konferencia egészítette
ki a lelkipásztori napok programmját, amelyen
presbite reink és ·érdeklődő híveink is igen nagy
számban jelentek meg.

A lelkipásztori napok alkalmából dr. Zsakó
István egy,bázköri tanácsos aria' llnitáTius egy·
háztörténelmi vonatkozás ú rajzaiból

,

Högyes

Endre utcai gyülekezeti teremben re ndezett ' és
nagy érdeklőaéssel kísért gyŰjteményes kiállítás
anyagát érdekes előadásban ismer f.ette a szép számú közönséggel.
Buzogány Kálmán, . budapesti egyházközségünk érdemes lelkipásztora négy évtize- •
de t meghaladó bnzgó mUllkásság után július l-én
nyugalomba vonul. Buzogány Kálmán alD1akidején különösen az erdélcvi r észeken fejtett ki jelentős missziós tevékenysége t. - Templomot épitett, .amelynek költségeit faluról-falura ;járván, fáradságot és áldozatot nem kimélve maga gyüjtőt·
te össze. Mint debreceni lelkésznek is az oltani
templom ujjáépítése körül feleségével együtt· maradandó érdemei vannák.
.
Kibú csúzása - .. értesü1 ésünk szerint, - jú nius utolsó vasárnapján lesz ünnepi közgyül és
keretében. A jó Isten áldása kisérje a hű szolgát életének további útjain .
. A Béke Világfanács június l4-én Bndapesten
megkezdte tanácskozásai!. Joggal állapíthatjuk
meg, hogy a vHág szeme ma hazánk fövárosára '
tekint. - Dol~zó népünk nagy. várakozással és
reménységgel néz a nagyj elentőségű tanácskozás
er edményei felé s a termelésben elért kimagasló
eredményekkel pecsételi Dleg a világ minden részéről összesereglett kiváló békeharcosok áldozatkész, önzetlen fáradozásait.

-

ERDÉLYI POSTA

Erdélyi egyházunk
legntóbbi Főtauácsa
Ferencz Józ sef nagyajtai származású kolozsvári
g yógyszerész a nát választo tta lUeg fŐgondnokáv:i..
Dr. Milcó Lőrincet az egyház eddigi nagyérdemii
főg~ndnokát egyidejűleg tb. főgo ndllokká és egy ·
ben a Teológiai Akadémia felügyelő gondnokává választotta meg.
'.
Dr. Ferenczy Géza" erdélyi el!'y h ázunk egyk ori
fögondnok a, ct háronl székmegyei ü rm ös község'ben m eghalt. ErdéIyi egyházunk l egválságosabb
idej ében töltötte be rendkívül széles látókörrel,
eréllyel és egyben bölcs ta pintattal a r, egi' ház
világi elnöki tisztségét. Pát;at1an áldozatkészség ével és önzetlen munkássá.gával maradandó nayet
és emléket biz.!osított egyh ázunk történelmébl'n.
Dr. György Józse!, a kolo zsvári Egy bázi K ép- '
viselő Tanács
tagja, Ikland kö z.ség szül ötte.
Gy örgy Jánosnak. kolozsvári teológiá nk egykori
tudós professzorának fivére Iklaudon elhun yt.
Pünkösdkor d:,.. K is8 Elek püsp ök .Jobbágyfa lv{lu, Széke ly kálban , l\IIaros vás ál'he lyen, N yúrádszentm á rtonban , Vad ado n és Ikl andon tett látoga tá st. Jobbágyfalván Ge1'lJely Jánost, Székelyk á'lba n Sirnén Domokost, Vad adon pedi g Redő
ArlJód lelkés7.eket iktatta be ünnepélyes ker etek

között lelkészi állásuk ba.
Gál Móres vadadi lelkész afi á t egy hát tel a
v adadi lelkészi álhí s ába t<;ir tÓll t beiktatása u táll,
istentiszteleti szolgá.la t közbe n az Ú r a s7.ó~zék 
ről magá h oz szólította. - Ald á ' emlékér e !
Csongvay Dénesné Csóp Vilma., Pe tbő I stván
egyházköri főj egyző feleségének édesanyja B ágyonban meghalt. Az erdélyi nagyasszonyok példaképe volt. A Tordaara n yosi eg y bá zkör öt lelkésze és nagyszámú gyászoló k özönség kisérték
utolsó útjára. Aldás emlé1<ére l
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Laptul aj donos a Magym'orszagi U riti1riu s Egyhá7.kö r.
Felelös szerke sz tő és kiadó; D l'. Csiki Gábor .
~vi előfi ze tési díja: 6 forint.

O .. ..I .. .... D "-~

NyomtA :

,

.,.,-

JX .. Höaves Endre-utca 3./ ·
,~€t (.

erene Z J 6z ef

UNIT ARIUS I!LET

a

BUda~ est
l . At il a krt
l
~
I
.
..... .

," , .

--

".

. ,

.

"•

.

.

,
,
,
•I
\

•

