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Beköszöntö.
Kedves Atyánkfia I Kopoglalunk ajlódon, mini jó barátok. Bocsáss be I f ogadj szívestn I Meri
mi jó hiri hozunk a köZÖS oltAr m e ll ől. Meglálogatunk minden egyes házi t ű zhel ye t. Felsziljuk annak
hamvadó parazsAt, l' mellelle mi is felfrissit jOk borongó kedtlly nnket. Akik edd ig a fő város IOmkeleg~be n , vagy a vid ék i szórványokban némaságra voltak kárhoztalva, szóhoz jutnak. Szájról- szájra
IIdhaljuk az Ot ömhirl, hogy hozzánk is elkmdúlte l sten a pil nkösdi lelkel, a Vigasztalót. Ez a lélek
indil, vezel minkel minden dolgainkban. En nek engedIInk most is, am ikor elmondjuk, hogy votlaképpen
mit akar unk.
Azl akarjuk, hogy ebben a hazában minden egyes unitár ius férfi és nil, egyetemi tanuló ti
iskolás gyermek érezze, hogy ő val amely unitárius szervezeth ez lartozi k. Annak védelme alalt jogll
gyakorolj a, kölelességN teljesiti. I dő rő l · i dőre részt vesz a közös i mában ; val lásos szokásainkat é,
szertartásai nkat ti szleletb en lart v.:!, hii marad azok hoz a családi szen t hagyományokhoz, amelyek mind·
nyájunkat odaffi znek a mi hiHlnk ősi földjéhez, szép Erdélyorsliighoz. EltOl várjuk és reméljlIk, hogy
az egyházi élet nálunk is b e n ső bb és melegebb lesz.
Azt akarjuk. hogy ti mi szavunkat II ~yUl c kez ll l folaiu lill i ~ meghallják é ~ megértsék, hogy
mi békés egyUllm rlködést óhajlunk il többi egyh ázakkal, s az egyenlő elbtind s, a kD1~sönO.sség és
vi szonosság elvét hango1.tat va, nemcsak 3Z orszégos törv ényre hivalkozllllk, hanem II knszl llsl szere·
telnek Orökkévaló érzé sére, melyet az Ur Islen minden igaz hivőnek a szivébe ollotl. Eitől várjuk és
reméljUk a fclckczeti béke és iisszhang helyrcál1ilását az egész vonalon. J
Azt akarjuk, hogy ennek a hazának minden hli fia testvért, " megértő felebarátot lásson az II
honfitársában. S a szeretet és megbocsátás isteni parancsának engedve, vigye a maga
Aldozatát a kOzOs ollárra . A haza javára és lsten dicsőségére J Ellől várjuk és remélJ Ilk a PUIZII'~
pártoskodfls és vi sszavonás megSZll nését ; s kitartó, békés mUllka és megváJtó hit alapján a nemzeh

~nzellen. t.1~ta

feltámadási .
Istennek áldó kegyel me mellett Erre az együttes munkára kérj lIk és barátainknak anyagi és erköl csi támol:!lIásál.
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Fohász.
En

Uram, Királyom!

Nagy nel/ed imádom.

Templomodba'

Térdre hull l121 ,
Néked áldozom.
mélység és magasság.
Bölcseség - igazság:
ft Te széked ;
Oltárkeped
Széles e \,lilág.

f\di, Uram , kegyelmet ;
És igaz félelmed
Legyen ma is
IJédő paizs:

Örizz engemet I

mt

J. M.

lIeljQk nemzedékről· nemzedékre a mennyeknek országaI. Ha/d ia. és ó/dOlal/ilele: örOk vérlanusAg,
melynek aldásalban csak azok a hiv ő lelkek azok
az igazi tanitvanyok részesülnek, akik maguk is
hasonló aldozatra készek.
Bibliai idézt/tk: M:\.1é XVI. 16. J<l.n. vm. 40. ); 111
13-15. XVI11 . 37. Márk 111. 35. Luk. II. 10- 11. 13-1 4'
Málé XXII. 37-40. Márk XII. 29-31. Luk. X. n. 1. Tim'
II. 5. Ján. VI. 44- 47. Luk. XXIII. 34. XXlll. 46. Má\~ xxv'
34. Ján. Xli. 32. Ján. XIV. 6. M~rk Vl!1. 31-37. 1 Kor·
XV. 20. EI. Il. 5. Filip. l. 29.
.
3. Hisszük a Szentlelket, Istennek Jóra vezérlő erejét, melynek segitség~vel hiven és igazan
betöllhetjUk e földön cmbed hivatásunkat és isteni
kUldetésünket. Ez a Szentlélek, az igazsag lelke
világosilja meg a mi véges értelmünket; ez ~
Szenttélek, a szeretet lelke, tiszlilja meg il mi szivllnket minden földi salakl61 i ez a Szentlélek
az istenfiuság Lelke, erősiti Ipeg il mi törékeny
emberi akaratunkat, hogy a jóban allhatatosan
meg~aradj u.nk. Ez .a L~lek .az 1 ~len ajándéka, éppen ugy, mmt a ml boldogilÓ hltünk és meggyő
ződésünk is, melyért tilrni és szenvedni, melynek
diadalát minden áldozallal e!őmozditani szent kötelességünk.
Bibliai idéutek: Ján. lll. 34. - XIV. 10-17. - 2G

2. Tim. I. 7. Zsid. l. 9. 2 Pét. l. 21. lán. 111. 8. Ef. 11.8:
l.uk. VI. 22. Mi!.1é V. 10-12. Zsid. l. 14.

4. HiszUnk egy közönséges keresztény

anyaszentegyházat, amelyben oll hon érzi mag;'1I
minden laj és minden fele kezet. Ennek az anyat. Hiszink egy Istenben, aki teremtetle szentegyháznak il tagjai az Ur Jézus Krisztust
ezt a végtelen világot, s benne az emberisége!. vallják mesterOknek. Czéljok: e földön lsten orszáEz az Islen egy és oszthatatlan, örökkévaló Lélek; gának terjesztése, és az emberek testvéri közöS16nyegében és személyében egy tökéletes erkölcsi ségének egyetértésen és kölcsönös megbecsll1ésen
egység, akiben nincs soha változás, avagy vál- nyugvó békés, munkás, holdog élete. Ebben az
tozAlnak arnyéka. Kire nézve mondja Urunk Jézus, anyaszentegyházban nincsenek urak és szolgái<;
ami tanilömesterünk, az ő tanitványainak minden nincs elsO és utolsÓ. III mindenki annvit ér,
korban és minden népek között: " Legyetek töké- amennyit buzgó imádsága és kitartó munkájá, hitcletesek, mint a ti mennyei Aly'átok lökéleles.~ Ö reménye, és áldozó szeretete állal kiérdemel ma,:~ja 21 miÓna~i kenyerünket, () ruházza fel a mező gának. Lálható egyháza a láthatatlan I s lenn ~ k,
hhom~t, . visel hU gondot az égi madárra, p akiben él link, mozgunk és vagyunk.
velérb utját az utban bujdos6nak. Élő lsten O,
Bibliai idézetek; Rom. XII. 5. 1 Tim. ill. 15. Til. II.
aki végtelen szerelet6nér és irgalmánál fogva m~ 1l_12. Rom. XV. I - 2. LUK. XVII. 20-21. I Tim. U. 4.
Luk. XXII. 26. Jak. V. Hi. ll. 26. 1 Kor. XIII. I- 3. 13. Jak.
I I 6 tekezl6,fiának is megbocsát ... ÉIO Islen O,
akiben és aki állal élnek mindenek a mennyen l. 6. 2. Kor. IV. 18.
5. Hisszük a bűnök bocsánatát. Amiért a
b a földön.
IV 24 BlbUai idéztlek : 1. Móz. I, l-27. Oal. Ill, 20. Ján. "Miatyánk"-ban igy imádkozunk: "És bocsásd
cXxxiJak. 1, 17. Máté V, 48. Máté VI. 11 , 26-29. Zsolt
meg a mi vétkeinket." lsten, az égi Atya, nyujlja
IV. :6.. 1-10. Luk. XV. II-32. I Kor. vm. 6. I. Ján. nekUnk ezt a bocsánatot, ezl a lelki megkönnyebI
bUlést, hogyha elkOvelefl vétkeinket, keserU kOny·
2: HIszUnk Jézus Krisztusban, aki Istennek nyek
között, őszin t é n megbánjuk, s nemcsak jalia. NeklInk testvérÜnk és példaadónk taniigérUnk, hanem a megismert jó és igaz
~ idvességre vezérlő kalauzunk, aki vulást
világra, hogy bizonyságot tegyen az uton állhatatosan megmaradunk. Ilyen módon vár. Az ő sznJetése - öröm hir : evangelium juk és reméljUk a kiengeszlelődést, melyet Jézus,
mert ő a békesség feje- ami nagy MesterlInk, a tékozló fiuról szól6 gyllszeretet, melynek parancsa ma nyllrO példázaiban örökileIt meg. Az őszellemé·
: "Szeresd a te Uradat ben és az ö magasztos példája szeri"I, mi i.s ké:
szek vagyunk megbocsájlani azoknak, akik ml
éS'-"m,;linden erMböl. '.'
magadat. - Es ellenUnk vétkeztek. Ebben áll legközelebb az emaz isteni tökéletességhez.
meg még
is." E/ete és mUfI- beri gyarlóság
Bibflai tf/t!zc.lek; Mi!.té VI. 12. 14-15. . Jak. IV. 7.
Islen hez, az égi Ján. 1. 3. VILI. 7. Márk I. 4-5. Zsolt CXLV. S. Til. Ul. 5.
"":,~l.ménykéP,
"_l közelebb
; s az O földi gyer- Csel. 11. 38. Luk. IX. 56. Ill. 3-9. VI. 31. Járt. VIII. II . I
kOtOu, a
szent jegyében, épit- Kor. lll. 23. VI. 17.
'
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6. HI.nDk az ö rök éle tet. Azl at uj egei

e. uj ford cl , /l lI1elybell la kozik az igou ág. Azt a
msgnsllbb ren dU, ti87,lu lt és átszellemüll élelet,
amelyre ez a IIIU hUldó föld i világ caak clökész[]lel.
Ebben /IZ idOn és h~rcn fetUlcl1IclkedO ételben el·
wnnek a föl dI világnak bántó fo nákságal, j6válélelnek a nna k igazs3gt:lfll nsál:lli : a kik velnek könny.
hulla thsal, 011 a ralnak nagy örömmel. Erre az

éleire utal bcnnll nkel 11 mi urunk Jézus Krisztusna k dlcsllségc,cn meghltOI! földi pályája, amelynek utolsó s táclóJa a kercs ticll minde n h ivő kere.,tényre nézve azl Jelenli, h0l:Y az igazi ut csak

siron Iul kezdődi k , A ~Con S LLm m a n tu lll es l ~ (clvCgelleh::U) nelll it IllcgörlO, a mCl;scmm isitO véget
jelent i, hane m egy ujlllJb, egy dicsO)Jb rél ke1:delét.
lia O vele Im lnn k meg, vele fel is lálllildunk :
Legyelek t ök~ l ctesck, mini il ti men nyei Atyátok
iÖkéJctes. ~ Az örökéret ig ~l'cle - itélet és Illegnyugtatas. viGasztII lAs és lelk i erő il hivO léleknek
m ill~l cl1 illObe n. Sokkal bizoIlyasabb, élő valóság,
mint a pClcwek és I)An'lIIuk t ovaUl n ő árnyé k élete.
IJíllllai id~zcl~k : 2. P~I. III. IJ - 14. Zsid. XlI t 14. Csel.
I. l l. n .~. 2 Kor. V. I. I!I. Z ~o tl. 120. V. Thess IV. ló.
JI

M~ l t

V. •II:!. J .1~. XV . :''5. L Kor. XV. 42- 44. XIII. 12. 2.
Kor. V. 2- 8. Eu. 40. 1.1. 7.

J.

M,

Kil J,]'·ÖI,DJ. nOT .\T.

,

,,
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At utóbbi évck eseményei II mllgya r unitárius
el:y hhkölSégcket angol és föképen amerika i testvéreik kel meSSle kihlll6, tört énelm i fo ntosságu kap("solaIba h Ol. t ~k . Amerika i és angol barátaink rokoni
Slerelete Ilf.:ynn eddig scm volt ismercUcn elOIIUnk.
Számlalan kifejezésI nyert ez abba n a nagy érdeklödésben, • mellyel egyházi életIJnket álland6an kisértek s IIlIgyObb fontos sAgu Unnepélycinken nem
e !l y~ze r SZ~11I0SI\I1 réSzi vellek $ ittlélUkkel nekü nk
önbizal mnt s bátoritAst ndtnk. Átdozntkészség Ukr61
bcs~é l lle k nzok II n1lfly nllll)ilványok melyekkel
fmi nk és Idllyaink kutföldön vnló tnn'u lAsá t lehct öv~ !ették. Mngn a budapesti tem plom és még
sok I ~!ás mngyur . uu ltlhills inlézmény.
Ez a tesivén StCletel nt utóbbi években v3 16sággal ktlnnyckig mc~ l m t ó tettl'kbell nyert kifeJe1.é$l. 19 1!) ORzén. mikor II magyll r uni tárius cgyhlhra I'cAs'takndt :'I hábon l követkczméllyénck minden telhe 11 f3ntt ~s KUlföl(ti Unitárius TArsullI I
Rev .. .W', II . IJfllmmOflfl s'temélyében c lk til dölte
~tJ~ V 1sel IlJ é t , . h0I,\Y állRln l1ekUn k bálorit6.st nyujl so11
II .~/o: yszers nll l1d n mn~ynr unltAriusok helyzetérOI
léléko:tllllIlst nyerjen. I~cv . W. H. Orurnmond volt
az. e l ső cmber, nki Al\örte lIzokat n fulaknt., lIlelyek
1~1tn.ke l n kUlvihlgtól mesterségesen elválasztottak
ti huU! hOttIl , hORY c ua"y világbnn nemcsnk rossl.IIkalóil1k, h(ll1clll jóimhlhllu velII nk érz(l áldOZlltrll
kész bnrt1tllink is Vlllllll k. '
,
Nc~1t soká ra ~lI1e ri k l\ba is átmtmt, hORY oltani
teslvéremk elött IS elmondJl\ uOl'noru tapasztIllatait
'$ 111 ~i!S'l6 I altll'$sa a magyar 1II111lirlUsok fl\jdl\lmOI.
A IIIr!e, ",Ih I~lngtl.v(l l viii , ejiyuerre Ntw-Yorklól
San '-rallclsc.lg, Call1l.lUtól Ic Mt'xicolg al eg~sz

3

amerikai unilérius tArsadatom u.ive rázv6tre 6&
áldo1:l\lra dobbant. Csakhamar, 1920 mArclusAban
Re.,. Sydney B. Snow, Rev. Joel H. Melcalf "
Mr. Edward B. Wille at Amerikai Unitárius T4rsulat képviseletében egyenesen KolotSvárta meDldc,
U.togatAsukból a kétségbeesés szélén á116 unltariusok nemcsak bátorítást es önbizalmat merltetlek
hanem válság08 anyagi hely1:elUkben enyhQI&t:
HArom havi tart6zkodásuk alatt, mint a szeretet .
apostolai bejárták Erdély városkáit és fatvait' E
napok nem csupAn az un ilárius, de az erdélyi
magyar társadalom örömnapjai voltak. Látogatúuk
az egesz magyarság számlira mindig emlékezetes
marad . Megbizatásuk szerini tapasztalataikr61 illetékes helyeken több alkalommal jelentést tehek.
MunkAjuknak több szemponlb61 messze kihat6
fontosságát méltányolni, mosl nem ,allozik e
helyre.
Erdtlyben va ló tartózkodásuk alalt nyert e
sOrok irója 1.11eghivást Angolországba és Amerikába,
hogy olt nYIlvános szereplésekkel és személyi érintkezésekkel is még szorosabbA legye a kapcsolatot
az amerikai, angol és n magyar egyházak közöll.
Azt a meghal6 jóindulntot és meleg szeretetet, mefylyel az általa képviseli ügyet fogadtlik az Atlanti
te nge ~ mindkét partján , leimi lehetetlen. IntéJményesen testet öltött a testvériség csodás gon·
dolata. Minden erdélyi magyar egy házközség lest·
vért nyert egy amerikai egyházközségben, inlé~·
ményesen megvalósilva azt a gondolatot, hogya
két egyházközség tulajdonképen nem keM, hanem
a világ két távoli pontján - egy közös inlézmény.
Epen ed tt kölcsönös ~ együllmunkalkodássa l kell
szolgálniok céljukat és összes érdekeike!. A testvériség gondolatának további intézményes kiméIyil ése s az egyl1 11munkálkodás programmszertl
szervezése, mely egyházun;C történelmében forduló
pontot jelen t, - ma legkedvesebb feladatunk közé
tnrtozi k.
A közös munkáról s a lestvéri szerelet cl odás
meg nyilatkozásai ról c lap hasábjain idő rő l-idő re
hirt adunk, E helye n 1110st csak nnnyit jeleniDnk,
hogy. az Amerikai Unitárius TárSulat a Brill és
KUlföldi Unitárius Társulattnl egyetérlt'lleg ismét
e~y négy lagll bi zottságal kU ld a magyar egyhh községek IIlcglálogl\tására, hogya testvéri szálak
lIlég szorosa bl.H3 f ilző dje n c k . A bizottság tagjai
részt fognak venni n f. évi juliu s 30-31-én Kolozsváron tartan dó zsinaloll. Hazaté rő :;e n II budapesti unitáriu s testvéreket is meg fogják látogatni
augusztus elsO helében.

NÖfi:lr.ö,febég.
F. évi Aprilis elején megalak ul! Budapesten a
Ml\gya r Unitárius Nők Szövetsége. Sz-övetségnn\
czélj'" : a testvériesst'g ápolása él emberbaráli,
jótékony munkátkodás.
A n6szövetség, tchclségéhez mérten, felkl roJJ_,
mindazokat, akik anyagi vagy lelki gondjl ikbln
biza tommal hozzd fordulnak. Hetenkint .e~r.
t sUtörtök délután 4-6-ig, a~ Cl)'hUlOlltg
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tp,1 bivataliban (V. Koháry-u . .4.). lIgyeleles
~l.t "alol tart. Eaalall minden umtárlUs testvér
eJ6I~ltla téreImét vagy panasút.
A n6nOvetstg egyel Ore lllkével nem rendel·t An agi segély csak tagoklól bdolyó Onkénte~
útján tud nyuitani. Ezért hangsuly,:!zm
lIiribjl bogy anyagi támo~alAst csak rendkivül
SdI os 'esetekben, és akkor IS csak csekély mérv·
~ uJthat a hozzá fordulóknak. Ellenben t~úlbaicazilással, lelki vigasztalással szt·
~n s~olgát az unitárius hiveknek.
_
A n6lz6vetség egyébként ezt a mukMését
mir meg is kezdte. Minden bó utolsó csntör~Ok.
jeD este 6 órakor tartja rendes gynJését, amikor
I szövetségi Dgyek tárgyalásán k.ivnJ ism~rettereu.t6 szakelOiadás is szokott lenm. Ut~bbt 2yll:
&en, f. é. május hó IS·án, Dr. Nyuedy Jeno
IInár tartotl igen tanulságos elOad~ st, amely az
élelmiszerek hamisita,áról, s más érdekes vegyésietl dolgokról nyujtott lájékozást a hallgatóságnak.
Átdolóc,mörtökön rendezte a szövetség első
uermekdélulénját a Ddk-Iéri evang. iskolák diszlermében. KOr{l]belOI 200 gyermek élvezte a mulattató előadést és az unitarius családok bOkezU
ademányaiból előállilal! uzsonnát.
A azövetség azzal a kérelemmel fordul minden
unitárius nOiMz, hogy lépjen be a Magyar Uni·
t6rius NO,zovetségbe.
TGmMlljUnk, hogy megvalósithas~uk magaszIos eszm~inket 's áldésos mllködést fejihesslInk ki !
Budapestcn, 1922 junius 4oén.
Testvéri lIdvOzlellel;
A Magyar Unitdrius NDk
Szölletsege.

!:hzü:lt

. ks:aI
l

Ec7e.ü.letöok gOD.lolatAról.
Irta: Ptratlni KOZfflO Ffdro.

Talán nem lesz egészen érdektelen, ha ujsáIUnk első számában egy rövid eszmefullatásl közlOk
unitárius
, egyleIUnk ; a budapeSli David Ferenc
EgytsDltl alap gondolatár61.
Ismét egy egyesület _ rémílldöztek 20 év
elOtt az egyleteklől irtózó emberek, midön budapesti egyházunk is szerényen és csendesen megalapitotla, a kolozsvári tesivér egyesUlct minlájára,
Unulatunkal.
Mert mit is lehet várni egy uj egyestlleltöl? I
Histen a már meglevő száz és száz társulat végleg
kimerítette az emberek összes jÓlékonysági, vallási
b tudoményos hajlamainak megnyilvánulásál! Mi
Illat hozhaina még fOvárosunkra egy ujabb alakulai?

~S mégis, ez a mi szerény kis egyesDletOnk,
kibontva DAvid Ferenc zásztaját, egy olyan eszmét
fejtett ki ~ vitt erejéhez mérlen gyakorlatba, mely"'I Igen sokat ts folyton ~eszélnek az emberek,
.

de jol megvalósilva, Isf~nntk lel616en és krinluSl

programmal gyakorlatba vive, aHg tudjuk valahol
felfedezni .

Ez a testIJiriseg eszméle.
A mi kis egyesUletUnk, Fertncz József, krist_
lusi lelkD pUspökünk védnöksége és boldog emléko
Ürm~ssy Miklós, első einOkUnk lelkes vezetese
mellet! a kOlonbOlli felekezelQ eiOadók és a klllonbOző rangu, sorsu és fel ekezeIU hallgatók gyn.
lekezdévé avalla egyleli ülbeink alkalmával uni-

tárius templomunkal.
Tehát egyesUletunknek nemcsak az unitarizmu s
hirdetése, nagyobb kOrben való ismerletke és a
késObbi jótékony munka volt a célja, hanem a
kriszlusi egylJllérzesnek és tgyüllmükMésnek az
ápolása is. A program mindenesetre ilj és eredeli voll!

A meghivott egyhAzi elOkelOségek meleg Súvvel nagy megértéssel jöttek templomunkba, hogy
lelkUk és tudásuk legjavát adják. A hallgató közönség fel ekezet és osztálykUlönbség nélkOI tódult
az imádsá~gal és egyházi zenével egybekötöl! el6adásokra. De hogy micsoda e/oérut mliködhelelt
ebben a mi nagy lelkesedéssel megkezdett kis
szeretetvendégségeinkben - azt csak mosl vehet jOk
igazán észre, midőn belát juk, hogy a nagyvilágban
és nemzetünk életében uralkodó meg nem értes,
az érzelmeknek elkOlönilése hozta szegény hazánkra
ezl a végzetes szerencsétlenséget!
A világháborut, az erkölcstelen és véres for·
radalmakat, a mostani torzsalkodásl éS' pártoskodást _ mind, mind ennek az ősi elfogultságnak
köszönheijUk.
Igaz, hogy a mi szegény kis egylelUnk és a
hozza hasonló keresllény törekvések a bemutatott
jó példaadáson kivOl ncm sok eredményt érlek el.
De hál mégis csak megható dolog, hogy Dávid
Frecnc EgyletU nk már 20 évvel ezelőtt - az ö
kis munkakörében - épen nzl a mulasztdst próbáUa erejéhez mérten pólolgatni, ami a későbbi
kornak oly nagy veszedelmére swlgálll
Ha végig néztInk az utóbbi évek rémségein.
• nemzeti bukásunkon, nemcsak kUlső, de belsO épségUnk a letkek ösuhangjának tönkremenésén :
és ha a keresztény felekezetek közölt lappangó
széthuuisl aggódó télekkel észleljOk - még nagyobb megillellldéssel gondolunk a mult száza~
unilárius prófétájáta, Channingre, ki minlha tlso
fuM/kent, kUldetésl kapolt volna, mintha megálmodol! látonlások hatása alaU óvólag cmelné fel
kezét és figyelmeztető hangon kiá!lana mifelénk
az O ldthatat/an egyhdzdbóJ:
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.Egy lest és egy lélek vagytok I Krisztusnak
qy. nem több egyháza van. A krisztusi telkO, a
krisztusi élelO emberek mindnyájan egy közönséget
alkotnak. Legyenek bár szétszakadolv!I, elkOlOnOzve,
mego&zolva; ~IlY főhöz való tartozásukban, egy hit
ts szellem oszlólyossagdban egy oly egyesfló eivel
birnak, amely jóllehet mosl nem méHányoltatik
eléggé, de soha meg nem semm isUI het és amely
végre ls minden igaz hiv6t fel oldhalalla nul egygyé
fog forraszlani. A krisztusi hitnek, mini a szeretet

Yllllésának termeszele hona magával, hogy akik
azl elfogadják egy társaság II formáljanak .. . "
Channing szózatában benne van minden I A
világbéke, a nemzetek nagyra növekedése, békés
fejlOdése és az eszményi kereszlén)'ség.
Ugyanezt fejezi ki Krisztus 'Urunk a következő
rövid és e~y szerO mondattal: _Arról ismernek meg, ,
hogy az én lanitványaim vagytok, ha egymást szeretitek-. Tehát Ilem ez, vagy az a hilcikk, nem
ez, vagy a szertartás, hlnem - .ha egJ'máslszerelitek ... Miután itt-olt még ma is erős tiltakozást hallunk az állalános Ifereszlény fogal om előté r be hozása ellen, nem ttldom megállni, hogy még egy
meggyöz6désemct le ne irjam .
Ez az egybefoglaló szeretel, mely felekezeti
különbség nélklll egy táborba és egy munkára tömörili Jézus tanilványail - már lermcszelénél fogva
sem lehet valamely világias, lágymelc!j, semmi I
mondó és al egyházak erkölcsi erejét veszélyeztető,
pajtáskodó szerelel, hánem klilcsDn6s jó ptldaadds,
k61cs6n6s erk6fcs nemesifés, klilcs6n6s gyómoli/ds
tS II hitbtn való megerósJdés biz/os fokmeröje .
Ez a szerelet a hazábt és az tgesz emberi• stgerl buzg6 lelkiismeretnek a megnyilatkotása,
feltámadásunk egyetlen Tcm ~ nye.
Csak ez a békés munkás szerelel képviselheti
a ianitvclnyiság eSlményél, melyel Krisztus Urunk
igy fejez ki : . ha egymást szeretitek . .. "
,
Ilyen értelemben hirdették unitárius pr61étAink
az egyetemes szeretetet, az egyetemes egyházat.
Ilyen értelemben tártuk ki 20 év elOlt mi is templomunk kapuját és szivlInk érzelnleit felebarátaink
előll, b lsten segitségével, a mi Urunk Jézus támogatásaval, ily értelemben kivAnunk ezentul is
nlagyar hazAnk feltamada~aerl és Islen országának
eljOveteléérl lovabb dolgozni.

Az "Unitá.rius ÉrtesitöU minden uni·
tArlus emb~r asztalán ott legyen l

Déva vára.
Óriás határkő kelet ~ nyugat ItOzOl!,
Melyet an~yi könnyU, annyi vér OnlOzOll,
Állsz meg, oh dicső var, komor fenségedben,
Kése:' utód elöli halás kegyeletben.
Qrmaidon pihen lépett vandor felhő,
Bokraiddal jatszik nyajas esti szellő;
Csillagok kigyulnak, bold világa dereng.
Lelkem is édcs-bus multadon elmereng.
Titán kél. emcll ki anyaföld méhéböl
KödOs régiségben, ahová ncm ér löl
Merész röplü szárnyán mosolygó képzelet ...
.Csak az Urnak lelke honolt a mély felelt~
Állasz, ·oh dicső var, le élő pyramid!
Nem vissza hangozza bar szolgák siralmail
Borongó kebeled, - neked is van gyászod:
Ide börtOnözték a hilszabudsdgot.
Még alig pirkadott IcIkU nkben a hajnal,
Még alig csendolt fel ajkunkon tavasz· dal,
Még alig ringatá képed M'aros Arja,
S mentén alig gyüJle ibolyát a lányka:

•

,

Elhervad a virág, kora dér lep~ mcg.
Ebresztö danából lőn halalli ének;
OrOk élei gyöngyét iszap· homok nyelte;
Ellobbant a láng is, az igazság lelk •.
Fejedelmi napunk, az örökkön áldott,
Mindhiába sz6rt ránk oly pazar vil!gol;
Mindhiába vonzott bíboros palástja :
Mihelyt lehanyatlék, megingott a bástya.
Zászl61alló maradt a hit fejedelme,
Az cmberisegért szent tusára kelve;
SzAz csatában edzett, szép magyar próféla,
Ajkán-szivén : .a hit lsten ajándéka- I
Láttad, oh dicső vár, a nagyszerU mámori,
Zugó nélben hallád a riad6 tábort:
.. Rajtal fOlebb -fOlebb! - - a z,bzlós ilY kiált .S megirigyelted a kincses város fiAI.
Orom tOzek gyultak ·hét bilszke bércz fokán,
Viaskodott velOk sokáig az orkán.
Fujla, tépte, dulla . . . s nem lört meg a v.tbl;
Oltári lángba csap az eleven parizs.

,
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KiUrtld elötle "elUSs &aslt!~kedel ,

Szent falaid köz~ a harczból érkezeit,
S r6pOIl sasként tovább izzó lelke álma:
M.,houa gyUmölcsét vértaou halála ...
Mohlepte halarkö mult s j övendő között,

Melyet annyi könnyU, annyi vér Ontözött,
Allj mq, oh dicső vár, századokig itten :
SI:i'dabáslyAd öni az egy igaz Islen.
Józan Miklös.

=.=====~~=
•
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A Dunalisumenti Unitárius EgyhbkOr évi
rendes kogyOlé&ét 1922. julius 2·.10, (vasárnap)
d. e. 10 órakor tartja Polgárdin (fehérmegye) az

unitArius templomban, a kövelke:tö lárgysorozaltal:
I. Is/~nlisztelet. Imát mond Borablis István,
hódmező vásárhelyi lelkész, prédikál Biro Lajos,

budapesti lelkész. Énekvezér : Boros Aron, h6dmeaövásárhelyi tanil6. 2. El nöki megnyitó. 3 .
Mea biw levelek. 4. Megalakulás. 5. Fel ső bb rendeletek és tOrvények, 6. Esperesi jelentés. 7. Tanagyi }elentés. 8. Egyházi államsegély. 9. Kérvé·
nyek. 10. Zsinati fő tanács: 1922. juliu::; 30- 31.
Kolozsvárt II . EcházkOri képv iselő k válaszlása
3 évre (1923-25). 12. j ogviszonyunk az erd élyi
Anyaegyhbzal. 13' Csonkamagyarorszag kOndi
beosztása. 14. Felsőh;iz refo rmja: U. E. képviselete. 15. lnditványok (irásban előre) . 16. j Ovő kOt1)'0lés helye é, ideje : FUzesgyarmal, 1923 junius M.
~Ibe.n közebéd. j elentkezni kell idejében a
lelkésZi hivatatnil Polgárdin . Vonat indul:
Budapest keleti p. u. 15'20.
BU.dapest, 1922. junius 9.
dr. Ho/6s Bila s. k.
16tan Miklcjs s. k.
kön f. gondnok
etiperes-pfisptiki vicarius

HIBEK.

FELHJVÁS. Szeretettel kerjük

a fövdrosban
~ o vidé~en lako hiveinkef, hogy szemelyesen, ,'ogy
ud.t:ban vetessék Jel magukat es családjuknak unildt/us vollásu t~gjolt .Budapesten az egyI/tili nyil.
vdntarlásha. MindenkI fizessen önkénytesen megaJdnlotl evl jcitulékot az egylldzl pen ztdrba . S erre
buzd/Isa Ismet6seft ls.
Tis~/e/ellel
a GONDNOKSÁG.
upuak első számában hitrokoni szives üd-

:~tf.ünk~1 kUldjUk összes hiveinknek szerte a haI
n ~ Imádaagos énésUnket azoknak a kedves
estv~ran~nek, . akik túl a Kirilyhág6n laknak. La·
pu~k ~IOhzel&;1 ára nem sok. Legyen 011 minden
~",.n: család aszlalán, a biblia mellett. Munkak:~ ~~rl:kk tá":,ogassák lapunkat önálló cikladunk. Hlldfd e U hlfeket ~rkilOI köszönettel fop,..ú IZilstorl
a ml lapunk összekölO kaIp ide h I
kOzölt! Is len nevében
i

e .••

Nemzetltyllh!sllnkel iunlua hó Ui· jr. hívt, ' e be a
kormányzó ur. Ebből a:t alkalomból ~szek I I gy
kérjlIk II magyarok lslcnél . áh.lia me, ., ulonn.n
~. csa t kénel
meg_
'.'ösztOIt honaty'k e!:}'ctértö, békés, hasznos munka," t_
az
aIdIIsAval !
Főrendihbi törvénylcfvezelbc - mi nt OrOmmel érttsulUnk - tö rténclmi ·logain'l 10
·1' .
h' z képvlselcle
.
Uni nus egy
is be va n gva,
é Vc az
A
jövendO felsőházban lehflt olt les' ,g,'·k' h' . I
láb a!l I'd-ose bb e Inö kOnk, mi ni annak
.,
Iva id
8idcjén
Dámel Gébo r báró fő~ondnok sulfIna f
.
J ózsef pUspök.
erenc
Angol és Amerikai un itárius testvéreink mostani •
ban tartották I.o ndonban és Boslonban évi rendes nagyg)'üJésilket. A lontoSllbb Ugyekról jövő suununk h
réHleles tud Ösitht.
01
~Idozócsütörtökön

megható
Un ne pélyes
Islenllszte tet keretében 10 ifju és 16 leány confirm~lt. Az. I s~en t isztel el alall énckell Úrmössy
Nelh, hegedtln lálszott Nagy l1o nka. Az ünnepély
végén Botár János kebli tanácsos ildvözl)lte és
fogadta be az Egyház kebelebe az ifjakat.
Polgardin I. év; lulljus 25·Cn Bartók Gcza lelkészi
ikt31ta be az esperes hel)'ctt - dr Csik; G~bor. Az Unne·
pClyes beiklaUson a u a~'sdll1u közön~ég soraiban 011 volt
a községi I.:épviselö·lesttllet Cs a klilönlélc felekezetek ki·
kmdö!lei is renl vetlek.
A budapesti unitárius tanu lók vallas vizsgái
e hó folya mán leszn~k. 18·á n d. u. 4 ó rakor az
elemi iskolások, 25·Cn d. u. <4 órako r a középiskolások vizsgáznak a templomban. Erdeklődőkd
szívesen látunk.
Budapesti Egyházközségünk Kebl;- Tanácsa
folyó h6 ll-én gytllést tarto tt, melyen a folyó
ügyeket s a bizottságok álla l előké szíte t! Ogyeket
tárgyalta, azonkivnl megválasztotla kikOld ölteit a
julius 2-iki kö ri közgyUlésre és a juli us 3 1-3 1-iki
zsinati fötanács ra Józan Miklós pUspöki vicárius
Létay Árpád és Beke "lőzes kcbli tanácsosok személyében.
Dr. Ravasz l hzló rclorll1~tus pilspűk S'lercnC$C5en
hazaCrkezeli skóciai bivatalos ut járól, ruclycn nClllzeWnk·
nek és a prolcstantizlllusn3k haszno~ $l.olgalalO t teU és
nagy rokonszenvel ébreszte tt :I IUal»'llr !igy iránt.
•
Szegeden máj us hó 7-én a lakult Illeg a fi lia
(leány egyházközség), Un nepélycs Is tentisztele! és
urV3cso ra oszlás keretében; errc II célra reformétus
testvé reink engedték ál szivesen tcmplomukat. M.
ü nnepélye n jelen voll Józan Miklós pUspöki vid·
rius. Ba rab.\s Islván hódmezővá~irhelyi lelkész és
Csiki Gabor dr. Az összel Szolnokon is megalakul
a filia.
MiNI 8- 12.lg espocresi vilsC.:!.Jalot tartott Jó,an esperes az alföldi egyhA'z.köutgekben: Itódnl1~~övásárhclyen
Füzesgyarmalon, Déva~Anyán 4!s OrosUzán. 28·an pedis:
Polgtirdiban.
Debrecenben a leányegyházkozségnek mult
év öszén törlént megalakut.isAt az Egyházi Kép'
viselő Tanács jóvahagyta.
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Angol vendégeink fogadására a Kebli Tanács
egy 18 tagu bizottságol kUldOU ki, akik junius
29-én (csOtlJrliJklJn) d. u. 5 órakor a lemplomban

fogják megállapítani az augusztus elején tervezett
testvéri találkozó részleteit. A bizoltság tagjai:
dr. Oolhárd Zs .. Dimény M., Józan M., Kovacs J..
Biró L , dr. Csiki G., dr. Barabási 1., dr. ü rmössy Gy °l
dr. Molnár J., dr. Nyiredy Jen ő és Géza, dr. Kozma J..
Tiboldi j. . özv. Perczel Ferencne, Ozv. Fábry Edéné,
Roiduly János,né, Tompa Márta és Péterly Maria.
. 6,.án nyílik meg

kell kOldeni. Lelkesz atyánkfiait, vidéki kebli tamicsosainkat, valamint minden unitárius testvé-rO nket pedig kérjIlk, hOl!:y városukban lI1etv~ k.I)Zségeikben lapunka t ismerőseik és hilrokonaink kOrében terjesszék, s buzdilsák öket, hogy anyagi és
szellemi erejOkkel segilsenek a kOzös munkában.
Kéziratokat le gkésőbb minden hO 5· ére ké, Unk.

KÖNYVEK •

kere szlény egy-

megnHiveinek állandósilása
i
szellemben való lestés lelkes missiója ill ján .
részébő l

Az unitárius egyház szervezete. (Ösne·

állilotta d r. T óth György v. kir. itélőtáblai biró.
KolOfsvár, 2 16 I. S-.) Az unitárius egyházra nézve
nagYJe l entőségO munka indult meg: négykötetes
a canterbury érsek, az angli- sorozatban meg fog jelenni az egyház szervezeti
P'f " aki t erre il tisztségre és fegyelmi törvényeinek és az erre vonatkozó iog. nyarAn választottak anyagnak ( 1694- 1900) teljes gyujteménye. A
határozalokat hOzlak munka elsO kötete most jelent meg és tartalmazza
és vallási kisebbségek a ~ egyház szervezetére vonatkozó törvényeket és
s más általános érdekn dolgok- re'ndeleteket. Öt törvény van közölve : a szervezeti
Sir Dickinson, a konferencia törvény, az isten!is:tleletek tartásáról, a kanonikus
kivált az
kérdésekről , a belső emberek vAlaszlásár61 , ezek
I
változása ' I
a javadalo m megosttásáról
szóló
A szerzO e könyvvel nemcsak
a mozgalom
akart segitségére lenni, hanem
belsO
ben beszamolt a
magyar
célja
egyház tagjainak érdeklödését
Erre ''"" . Most nem
VI is az
. irAn! felkeltse . A könyvet fiilleti azt jegyezzük meg, hogy
val1áskl)zönségunknek és at értába
inkább bil.lositva látnÓk,
a lelkészi hivatalban, (Bua gör. keleti orthodox egy- dapest, V.
4 . Il.) Ára 200 kor.
az Ugyet tömeges megjelenéAz Unitárius Egyház Rendszabilyal
sökkel,
" római katholiku s egyház is. Ez
utóbbi azonban még nelll nyilatkozott. Vagy hall- (1626- 1550). Ossleál1itoua dr. Tóth György Kogatással mellőz; az egész 1l1ozgahnat; vagy pedig lozsvár, 228 1. 8~. Ára 50 lei, 300 kor. A fentebb .
a maga hatáskörében különálló akciót indit. Pedig emlitett gyüjtemény harmadik kotele e munka.
_ (Igy érezzük - ebhe az .egy ak Dlba~ má r Tartalmazza a Radeczky püspök áilal 1626· ban
mindnyájan elférnénk és jól érez n ő k magunkat. kibocsátott Egyházi Rendtartást (Disciplina EceleA magyar protestans egyház képviselleti magát siastica Radeciana), a dési egyezkedést (Complanatio Desiana), al Almási pil'SpOk áJtal 1694·ben
Kopenhágában el őkelő munkásai által.
átnézett és kibOvitelt RendtartAst (Disciplina Ecel.
Leide nben (Hollandia) auguszlus 29-31. Almasiana) latin és magyar nyelven. At ujabb
napjain nemzetközi vallásos kongresszus lesz, id őkbő l tarlalmazza az 18S I-ben megjelent Egyházi
amelyen a haladó egyházak képvisel ői vesznek Igazgatási Rendszert és az t873·ban megjeleni
részt. Papok, tanárok és világia!( akik rövide n Egyházközségek Szervezeti Szabalyzalál.
ismertetni fogják a hazájukban észleli szabadelvU
A könyvből kitetszik, hogy milyen mély gyl).
vallási mozgalmakat. EzenkivUl foglalkozik a kong- kerei vannak az unitárius egyházi igazgatlIsnak a ·
.""',,szus az európai ifjusági mozgalmakkal. A mo- multban. M egis merh e t ő belőle az egyházi kor':
ItlMiadalom erkölcsi alapjáról Prof. l;Ieering mányzás elveinek történeti fejlOdése, az a mély
.. ~ vitát. A korigresszus érdekkörébe bölcsesség, amei.y at. egyházat közel négy századon
vonni mmdazokat, akik barátai a fe lvilá- ke resztül megóvia és felvirágozlalla. A munka ki. I hitnek, és a tisztult erkölcsi felfogásnak. válóan al kalmas arra, hogy az egyházi 61el önluI. .
nyelve: angol, francia és némel. A-, datossagál a megszentelI mult erejével 'lessze 65
unl!ánus egyMzat dr. Csiki Gábor és Józan Miklós métyitse. Ajánljuk bels6 embereinknek, az érdekfogják képviselni.
IOdő knek és az egyházközségi el őljáróknak .
Kérés. A Lelkészi Hivatal felkéri mindazokat
Orm~ssy József homoródszentpáli lelké'lUnk ~
akik az ~Unitáriu$ Értesitö" előfizetői óhajtanak nek az utóbbi id őbe n 2 könyve jeleni meg. Ezekel
lenni, hogy ezt a S:tánd~kukat azon nal jelenlsék részletesen jövő szlImunkban isnierCeljOk.
be. Al. előfizetési dijat ~egy évre 100 Kor.) a
A kiadasért felelős: BLRÓ LAJOS.
L9I k~szi Hivatal eimére (Budapest, V. Koháry-u. 4)
,
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