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Anna Ezer .••
• AI !'lapon leh'eszlek Itgtd. m Slol v,m bo
olyanr.á leszlek, mint egy petSéles itYflrü
az en ujjamOD, m i~flhO&J rilalztott. l. k
tq;ed - fzl mondja a Setegeknek lil'lL.·

"neus, 11. 23.

Az Urnak ezredik esztendejében nagy csoda IOrtént a magyar lélekben. Kelet népe
fIlIvette a nyugati kereszténysége!. Ebben jó példával jaTt elOI a nagy Király, aki az /I trónjál
nlpeinek szivébe telte re. Mint a krónikás mondja: .Ó volt Pannoniának mestere a szent hitben.Megsztlnt a harci kürt, mely vijjogó vércse mÓdjára verte fel és zaklatla a Nyugat berkeil. Rendre
eln~mult a források mellel! a láltosoknak éneke s megszUnt ilZ áldozal, amety~t ösein k pogány
tródra R)'akoroltak. A vérrel szerzett szép orstágol, annak szent határát _ annyi vés~ és rOJ!llés
tOzOtt - csak ug.y t~hetetl bizion megvédelmezni és meglartani, ha ettOI a perctől ~ezdve .Klrá ly
~ Nemzet a harCI dicsőségnél 10bbre becsülik a békés munka mOveit s annak áldásaIban mlOden·
kil érdeme és hOsége szerint részesitenek. Kirá ly és NemzetI Mint egyenértékU tényezók az ország
jóléténtk, nagyságának. és dicsőségének ápolásában és kiépitésében. Mindig egym~s mellett. ?oha
qymas ellen. Ugy IOmk fel nekOnk mai áldatlan áJJapolunkban, elárvult helyletOnkben, MlOtha
Alom votna. Pedig valamikor kom oly, meguentelt valóság voll, amely a hétkOznapot Qnnepna~pá
nráuolta s at eg!SZ or~zág szivét ujjongó Orömmel löl!Olte be... Akkor a Seregeknek l!~a 19)'
szólt: ftlotultk ttged, tn szolgdm és olyannd ttsz/tk, mint tgy pecsttes nlJra az in unamon,
tRIWJhOn wi/asztottalak. téged.-Énnek J.Z isteni kiválaszIásnak voll symbolurna az a szent korona, amely galambszámyon
- . a keresnény békes~tg, szer~Tet és odv jegyében _ érkezel! Róm~bót ~. nafP: Király udvaráN.
hllDérktlett meg, márlS 011 CSillogott az uralkodó fején . S nem tudni, vallon O nyert-e lényt és
_DWy1 a koronálól. vagy pedig az 45 bölcs szive és lündOkl6 elméje szóm szél szerte a hazában
a kereut~ny polgalosodds és álTalános jólét melenget6 sugarait S kOIcsönzött soha el nem muló,
!~~ glórlál annak a magyar szent koro nának amelynek tagja _ membrum sacrae cotonat - az
magyar Nemzet.
•
O.Tfizágu,!k drá~a ielvénye, dicsOseges magyar Szent Korona I ott l~trak tOndökOlni ismét
• nagy KirAl.y fejen. Mmtha ez a kIlencszázhuszonhárom esztendO nyomtalanul $Uliant volna el
lDIOuallk Mmtha lelki $z~meim elOlt ujra kiemelkednék a földMI a templom. amely tanula \"011
~ ~ ~eménynek. tgre néxO tornya örömöt hirdet messze lAjon. A harangok emberi nyelven
014: hudehk a .nagy Világnak, hogy ma ill egy olyan Nemzet s~Uletett, amely lsten k~lm~bO~
&tik tieue van hivatva. A boltO:laton yjsszhangozlk a HallelUja az oltáron száll a IIlm,e".IJla
az egekre mbezrek imáJa; ./sItn StRlts, klrdlyok Is/ent ~mrld fel h"z.~d a kjrdly ulvtl- ...
oe • templom, amely tanuja YOIT a nagy eseménynek s tilkos szentélyt:bc befog3dta t'gykor
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·C;.;,;,;;;;;;,:gyaJO,· : a hatalomnak.
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Ez fogja Mi f~nytbell.
Surkeszt6.

A király.
(King Alhed 819-901.)
hlJlaltisom Itljtsllbiha
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megfdd6
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lilii ti tdlnd: .trtJdI, "em kormányozholigazIIo61IltJ IlliJuUUk nfncSLndc ott II keze

A IdrdJynak dsösorban jOl benipesiltlt
"'#dIra JIGII ull~. amelyben pDpjaJvaf,

es

IltIIOrwiNd
mlUlkdsaiual}li egydirtisbtn munbIJJ:iNQik.. Ezd "i/kOI qy uralkodó stm boldogul.

HUnltivlll a.: emlitell három osztdly rázirt
Wtt4Jlnltl jdl lu: orsuig lesteb61 annyit, amtllnyi

!f.tet tllUltkJiiok jejibtn

megilleti. Fegyl'eful. lltaz utolsó gombig df/andóo"

Im, rultdzot radb61 . Ezek nt/kill nincs t/lj is tekinti/y; s
llIIDl adt kIJzD/ tgy IS hianyz/k, ott zavar is
kJdk-,it! binilja mtg II legszebb UJubist.
AU.I uJJ nektm lU uralkoddshoz alkalmas
etrld'z á m4C1t~'Ö klJmyezet, lIogIIISlt,,16/ nyeri
Ithd,qtm, II tuti is II ltlki tró, amellyel CI
GDttd"btJh engeme! mega/ánd/kolott, kárba ne
....uu , h4tt&be nt s.wrulion, mert ahol a 8lJI-

(scstg I7IOIWI hüJnyzik, 011 a l~eJtnyesebb lehetség
ls IIgmuro.san elv~s:zJi zomdncdt is e/kallódik.
&lcsesi~

ne/kat nincs igaz'; ta/tnlum ; m~rt
Jw mig oly QCYes Itnnt iJ lia/aki, bOlorsdgdba"
lJIrmogdt gáncsolja ti.
RDllldm: eges: iJttembtn arra t(Jr~kedtem
hDell btalllttbe" tJszDljtk meg $ holtom utd;
lJr6ksI(IJf. hogyjam ktstJ u(ódaimra is, jó letl~im. . m1~it.
P. b.

kell

''''.

mondminden
iU mintlunk
njtót terem~
nb.eteit irá_
kér, amenylIem uólva iakopitani 16-

ac....

A mi kis egyházunk e celokfa anyagi tu~kkel alig rendelkezik, de meglevö szerto,
organumaiI ld kell hannAInia surintem _
ana, hogy ill unitárius Dnludat erősitö munkálti
párhuzamosan 101yta5&3 az anyagi megerösOd«~
célzó mozgalommal. Öntudatos unitáriusokat kell
nevelnie, önt udatos pedig az lesz, akinek világ_
néute megfelel az un itári us hitelveknek.
. VilAa:n~! .sokat hangoztatott jelszó: pedig
a ml átmenetI JetlegQ korunkban vajmi nehb:
csakuip'an . következetesen felépitett világnézetet
vaJIam, amIkor a tudomény haladása könnyen
~ést. tit a~ e.szmék slilárdnak vélt épOletén. Le~
mkabb klépltett - peste nagyon is konzervahw
- világnétele természetesen az ókorban keletkezett róm. kath. egyha~nak van, amely nemcsak
szorosan vett dogmáihoz, hanem egyéb társadalmi
erkölcsi, mUvészeti stb. nézeteihez IS k övetk ezete~
sen ragaszkodik s ezek megvMésére és terjesztésére swlgalnak el őbb emlitett szervei.
A mi egyházunk, amely az ujkornak s a
szellemi fc:lvilagoso<1ásnak szülötte, sohasem verte
bilincsekbe az egy~n gondolkodását még dogmatikus hitelvekkel sem, annál kev~bé a szeJlemi
élet egyéb lerein : tudományban, irodalo mban.
Mindazonaltal aldv ilágositás mIIvét mindenkor
- a körDlm ényekhez k~pest - folytatta; papjaink,
iskoláink, szerény sajtónk voltak terjesztöi az.
unitárius felfogasnak. Igy egy bizonyos hagyományos unitárius közszellem ki is alakult Erdélyben
egyházunk tagjai között. Általában egyházunk
százados elnyomata5a, IIldöztelése következtében
e felfogás inkább a meglevőke t óvó konzervati"
VOll, de az utolsó 50 évben, miután a XIX. szbad
demokratikusabb eszméi hazánkban tért hóditottak.
az unitarius egyha~ban is eltIInt az egységes közszellem. Mi, aKik Erdélytől akkor is távolabb él·
tilnk. annyit mégis megfigyelhetlílnk, hogy a ~
ponti sajtó-orgánumok: Kereutény Magvető, Umt.
Közlöny között egyrészt, Unitárius Egy/liz közön
másrészt többször nézeteltérések voltak, amikor is
ez utóbbi vaJlott szabadelvllbb nézeteket. Ez utóbbival rokonfelfogásu volt a Budapesten megjelent
Kis Könyvtár szelleme is, valamint a bpesti David
Ferenc egylet mllköd t!se is teljesen szabadeivII
volt, amire csak azt a példat hozom fel, midőn
az egylet templomunkban lefolyt gylllésére el6adóul egy zsidó rabbit kért fel.
Ma ezek a szellemi kazdelmek hazánk &.terencsétJen sorsa következtében már a mulléi. UD'
az Erdélyben n&aradl, mint csonka magyarornág:i
egyb.hunk a letfentartAsért küzd s nem engedheti
meg magánall: UI. fény(1l.tst,. hogy belsejélvn
búm.iJy iddUa ctIok&t folyó eszmecsere kővelh e -
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számára - amen)'·
az
rOvidesen rnDkoMsbe
_ egy ujabb
leremteUek.
A magam részéről e pár sorban korunknak
wt vezel6 eSlméjére akarom a figyelmet felhivni,
amellyel nemben mint a kor legégetőbb kérdéseivel szemben mindenkinek állásl kell foglalnia
E kél eszme: a nacionalizmus és a szocializmus. Mindkellő ft XIX. század szUlOUe, de mlndt:an halÓ erOkké korunkb,Ul váltak A nacionaus Uli tanil/' a, hogy ClZ cmberisl!g virágos
bn, hol az ezer éle nemzetek és népek a kerti
,,*,,011:, nem repcés tábla, vagy krumplis föld,
abOJ minden növény egy és ugyanaz Viruljon és
IJUllpodlék lehal mindenik nemzet a maga ter_h'de és módja szerint Általános emberi nincs,
G embemek valamely nemzetben kell lizllleloic és
• lamel)' Irulturáho~ kell csatlakoznia A nemzeti
['e"'e ft. nemzeti kullura lehat jogosult. De a
bHllrinak vannak vívmányai, megállapodott esz~
. . . amelyeken semmiféle Ilemzetl kUlön kultura
lal oem teheti magát. Igazság, erkölCSIség, jog,
nltb., egyetemes értékek, amelyeket egy nemzet
~I lökhet f~lre a barbárság szintájára valÓ le~
IGlyedn kockázata nélkUl.
A trianoni
nevében

II

időnek,

({J/Óli h3egymb

II nyomorban szengazduagl valúg
";;;1 kertllnek II munkaa bizlosilolt nleK~iés

•

• b6'munkú ,zimllrl a SU.bedU
foplrne!'bl: ezt r~m~1i • alX:illb~=:I~.e. Il"
ha ez uzmhel kaPCSOl liban is hIÚ k
b,n I kOulmultban keHrtl t'panl> t'tailc VI')I~;
«ek ne tegyenek bennDnket ello!:ului H"
•
!itjuk, hogy • hll4nkban kis~rletezett nit~ i ':len
utlal ellent~tben u Angiill' jelenleg ~or~n ni;
munkáspart al evolucio elvére támankodva 1~~1I
lel S l)'Iár eddig ls hebilonyltolta hogy EurOpa
za~aralt ~em nOvelnl, hanem e&Okkenteni tOreknlk
telJcs erejébOI. Igy bármely munkáspárt S%ervez~
~edését mindaddig, Imig ez a szervezked~s nem
Irányul ~yházunk ellen s 3mig a demokrácia
megvalOsllán a. célja. I ennek uzkozeivcl elsO_
sor~an. a felvll4iolllAs~ 1 dolgOzik: mondom,
addIg jogosult~ak tarth3tjuk. A mi rossz emlékU
korunk vezérel dogmák rabjai voltak, az an~olok
a fokoutos haladást akarják megval6sitani lóza n
eszOk s a lehelOa~g szerint. Reméljük, hogy a.
jövőben ezt a mUködést veszik mintaképUI mb
orSlAgok munkáspárt jai ls.
Szerintem csak ugy leuünk igadn Ontllda~
tos unitáriusok, ~a világnézetünk egységes. IgyekezzOnk lehát minden téren valO nézeteinket Osuhangba hozni azokkal a magasztos felvilágosodott
tanokkal , 3melyeken vallll.sunk nyuguik. Mert én
rám az olyan unitárius, aki vallfls i téren a I g_
haladottabb tanokat vallja, ellenben pl. nem hive
a gondolat és sajtószabadsAgnak - lehát c téren
maradi a felfogást, olyan bCllyomált lesz, min i
az az ember, aki frakkot Olt, de hozzá nem ven
lellakkcipőt, hanem c.izmában megy el a társaságba .
Haladott, harmónikus világnhel : et legyeD
törekvésUnk célja!
Boldr Imrc.

Jézus arca.
En vagyok a Jüus,
kergeini

"Nemr~giben

~~ I1

le

C,el. tK 15.

egy sajátságos és fOJOtle erényes férfiu lIInt fe l ilten, akit nt:h.1 nyan, akik Ot
kisérgetik lsten fiának neveznek. Ez a férfiu meggyógyit ja a betegeket, felMma szlJa a halottakat
Alakja slé pe" fej lell, On kéntelenOI is magára vonja
a figyelmet. Arca szeretetet és józanságot s.ugá roz
s mégis lisztelete! kell ő. Hosszu sző ke haja h~l
lámosa n omlik le vállai ra. názáreti szokás szennt
kOzépen elválasz tv3 . Arcát könllyed pir boritja,
OTTa cgyel,es. Tekintete ne m ".lindennapi. bölcscségrOI és liszladglól tanuskodlk. Sz~rnel kékek,
de sokszinn lIIz tg bc rm Uk. Ez a férf,u, bár társalgás kOzhell igcn ne fetelTe méltó, rcllcnetess~
tud válni ha kénytelen valami fölOlt lelhá bo~od ll1 .
De még ilyenkor is minden suvában, mrnden
moz:dulalában fölényes blztonág látszik Még ,?h~
senki sem !állo Ot nevetni, ellenben..néha s rrn~
szokott. Tartása elDkelD egyenes. Irarl~r es kezel
pi!!(lig oly szépek, hogy Oröm reA nézOl. A hangja
mindig komoly. FellunO keveset ~zél. jhusnak
hivják a Márla fiánnk .•
Valaki, a rOrnal birodalom egy ta rtom.tny~

o
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alrl Ilt'iiltlyntn lilII. ts illmerte JéZllfil,
1 le 'Igy ilyen tlragadó módoó! elO' levclébe.a
Aklnel. ardról. kOlw m~ejenh'~l a
1111 iraluk egy $o)fl scm irnak S. bir e .lcltés
'''''bára semmi bizonyitékunk nmcs, ~uuen,
..
kk.n kunyhónak ott a ...izatell domb
a1mak a ~ Y'A'la ~t még a nyoma is eltOnl,
oIdIl.t°ho':d
ft elfogadhaljuk ez arcképe! való~.nnJlvl"iS inktlbh, mert akit igy lé!atlanu~
kellemesnek ,smernl
il ...,.....,-. jól esik uépnek.
.
... ~ IrtIIs5 formáiban 11.
De lebelett volna épen at ellenkezője ; lehetett
yOllI& C&~a és sápadt, nem ez érdekel bennonkel.
L
jbb engem nem, mert megtanultam és
Illlrilmertem at. életben, hogy a külső stéPS.~

=

.. _0_..

ne:: mindig a belsli népnek a kivetilése, - ISmertem szabálytalan arcvonAsu emberben gyllnYOrtI sztpsq:el, - lillam nemes lelki vonhok.!,
nagy uerctelet. amelyet nem mulatott. még a
.um sugara sem annyira szerényen huzódoU meg
az ember letké~n , - Ja.llam kicsiny emberben
bátorságot és halalmas nagyságu embert
ijedten és gyáván Osszeroskadni kicsiny baj
_ mtgtanul'am, hogy az ember stépség~1
a hibáIlan száj. a szabályos testalkat teszI,
a
. erők és képességek; szépsége a
,~:;;
kiárad beszédjén és főleg tettein
\'onzóvá és ellenálhatatlan széppé
.
a benső, az igaz; emberi képe Jézusnak,
ez fogl31toztat engem. Szenvedélyesen vigyom
teljnen megismerni a benső Jt!l US: Az örök szepet. Nemcsak annyit, amit a bibliai iratok beszélnek róla, néhol nem is szavahihető bizonyossággal. Ha ismeT1em volna őt akkor, vagy ha ma
Bne, hogy megkfrdezhelnék ezer dolgot tőle,
amire nem tudok feleletet kapni. beh boldog lenDék I .. !rigylem Sault. A~i meglátta őt olt a
damaszkusI uton. Lelkében felvillan! Jézus igazi
arca. Meglátta egy pillanatra li oly
oly szépsé.ges volt neki hogy hal~Josan
AmennyIre gy(l10lte addig, amig nem
annyira szerette, rajongott érte. amimeglátta
a kegyetlen, Jézus aldOw
egy óra alall megértő, védő s élele végén
- Ez a Pál őszinte Ú
vértanu Pál
l
ember voll.
Damaszkusba """
;;,;!.,i;!.csak atl

t.

•

•

volt Onjelle mU.
nem OldOzte,

•

61vetttlk ft szere~1 mi. Szegény Jézu.
mq mosl sem ha$(yja nyugodtan ez a gonos.i
vdig. Ma i, ugy kell fIlInia, meneklllnie, rejtIh_
nie a mi varos.inkból és lemplomainkból, mint
ha jdan a Jordán partján, a hegyeken h völgyek_
ben. kergeti, IIzi, halálra keresi vérszomjas.
2yOlOlellel at ember: azt az igaz embert, Jézllsl
Ha valamely templomban felemeli szavál al I ste~
nevében, árulónak kiállják ki; ha egy ember
szivében és életében él, mint szeretet: bolondnak
gunyoli.t.k, hj igazságot kövelel az Islelli igazság_
swlgáltatb szerint: elOszOr ahogy modem
világban divatos belOmik a száját s ha igy
MI elhallgattat jak, Ismerik a
sem hallgat el módját. hogyan kell.
OldOzi az emb ~r Jézust ma is,
Mekkora értelmetlen korlátoltság. vagy milyen mélységes romlottság, milyen javilhatatlan
gonoszság lángol olthatallan lllzzel az emberben,
hogy 2000 éve sem f.!iradt el az IIIdözésben s
nem csendeSült meg bosszula.
Szegény emljerl Olyan nevetséges ebben a
pózban. Rövidlátó figura. Az ember IIldözi JéILlst;
az al ember, aki olyan boldogtala n <!l etII, olyan
szomoru életIl és aki ugy szomjaZZit a békés boldog életel ,mint a forróságtól lázas h~teg az lldit6
italt és mégis IIldözi Jézust. a saját bo'dogságát.
Kergeti korbáccsal kezében a boldogságl!, amit
keres
ts épen kere sz téll ységéve l, az eddigi kereszténysegével IIldOzi! Hi szen nem is ismerjlIk
é~ el a lcr:fájdalmaiabb .IZ emberre nélveJ~ILlSI. Megfestve, slQboroa öntv~, tövis koronival, vagy anélklll, él,~ és holran, aranyos ruhában és ezerféle képen sokféle Jézusi mutat a kereszténység ts ahány felekezet, mind a maga.
Krisztusát mondja valódillak és hamis itatla rlllak_
_ Szegényember! Ténfereg. tántorog II sok
jézus klllOtl válogathat benne s nem tudja az
igazit megtaláln i a sok kép mi1tt Egynek egyik
a jó, másnak másik az igaz éi a végé n összevesznek rajta. GunYOlják, ~zidják . Illik egymást .
Jézusért, a béke fejedelméért.
.
De nem a képre feslett JéZUSi OldOzl az
ember, nem ezl a kékszemO szelid nézésll, szép
termetil férfit, akinek haja hullámos.an omlik vállaira s ajkai fOIOI! mosoly jlilszadoztk még az uton
is amint fáradtan fut IlIdözOi elől; nem aZI a Jezust
1I1dOzi, kergeti a világ. Óh nem! Tudjátok.e ti
az a Jézus, akit ti kergettek?
Nem u a kép am elyre olyanájtatosan n!Ztek. Nem! Az kék s~e:np.:ir, a melynek fényében a
télek timadga oly csodálatos sugarakkal ragyog,
hogy nem mertek belenézni, mert meglátnAlok a
lelketek fekete bllnfoltjait.
. .
A~t a JézuSI, akinek homlokán nem rejlőtI k
képmutató ráncokba a ravaszsag, mert a lelke
egyenesséa:ének tistla égboltja a homloka; azt a
Jézust tlldözitek, akinek ajka ritkán n61 s ha beszél. nem kenetes hazugság a szava, de a s~ere
tel Itgy, simogató, dallamos zenéje, vagy ~ IgUdg sujtóvillám.inalt menydOrgése, amely Ig'u'
COl kOvelel a te sdmodra másl61 és a mb ad-

Dé

UNITÁRIUS tRTESITÖ

.',. !&ed: azt a jhusI. aki szegény volt h a
IrNbcn bord,' kincseil, nem a zsebében; ut,

att egy,um

sterény és mégis bMor; al.1talos
lelkel. de ntm megalázkodó; aki I:~)'edill volt s
.'1'1 er"sebb egy orsúg kalonjinál; aki Onéra 'l'. de ntm gOgOs; aki szeliden ölébe vtszi a
~Iny gyermekeket es kemény kénel kiveri a
walliso;'S.tg csal~it és uzsorásait a templomból;
azt. aki gyalog Járta be az országot és királya
voll • lélek hatalmas birodalmának; akit soha sem
,'Attak nevetni, de mosolyogva tudol! meghalnL Ez
az igazi Uoyes kép Ezt nem akarjátok me~lálni.
Ezt nldOziltk kegyetleoUI, mert ha még egysze r a
fOIdre szlIletne, sirva fakadna a sokféle templom
Játura, szélkergetné az II képének hordozÓit. mert
nem ismtrné meg önmagát a rÓla elnevezett kereszténységben és felhaborodna azon a hazugság begyektn amIt ill lalál na,
Persze a sorsa is ugyanaz lenne, ami \'011.
Mert Istenkáromló volna, amikor el'ösorban a
Slját képei: dobálná lUzhe. Mert ilyen az igazi
jézus, aki még azt is eltiltotta, hogy jónak nevezzék.
Aztán azt kivánná a szerelet nevében hogy
akinek bŐ,ven jutlatOl! a~ten a föld gazdagságából, az Juttasson a~szegéilfnek is belöle s tegye
boldoggá vele, nem a munkállan fII~nyhét. hanem
a szükösen elő dolgozóI, Még csak ez kellene!
Sugény Jézus, ö nem tudja, hogy ma az a szeretet. ha véresre verek egy embert mert erősebb
vagyok, elveszem mindenét s aniikor félhalot!
qy poMr, vizel adok neki ~ ezl elnevezem jétusi:
kereszténYI szeretetnek, Aki nem hiszi az nézzen
vigig a világon s magunkon.
.
El az a Jézus, akit ti kt rgettek emberek
iti a huátokból ki a házatokból ki a szivetekböl'
nehogy szeretetet s békességei s boldogságoi
bozzon IZ éleIOnkbe. Jrigylem Páli, aki megUUa 011 az uton jézus lelki arcát s kebléhe zárta
orokre.

•

Siró sunlekkel keresem jézust és sehol sem
atálom
Keresem a szelid nétésU, a szerelő lelkU
embert, csak embert arcokat látok, amelyeken
megcsunyulI, elfénytelenedett IZ lsten lelkének
0rC1rutp ragyogása
talA! A ~Azareti embemek csak a földi helytartói!
",,-om Itt, fényben, pompAban ; olyan gőgOsek.
~I tlern lehet megállani előttük _ ugy mint az
slen elOtt - egyenesen, csak térdelve és látom
:." uolgilál 11% elOldözott Embernek" olyan
tortlolanul és gyáván meghu~6dva.
sze Messzi oruágokból, ahol nem pusztitott a
retelltnUig háb,oruja, békésen virIlló országok
::rugaras völgy t! letOl, megeiillan e$Y szomoru,
,lltffipM ; messzi országok hegyein át felénk
IlJUI tCr szerelő két s magáh oz OleH fájdalmas
.........r: tok azaz gyermekét,
__ At 6 szerttettnek karja a hozzánk nyujtott
~ 6 lJeme az a szeliden, uomoruan minket
___ It&: ucmpú. - várja, egyre virja, hogy
......
) m-IUJlluk ezt a ,,(J'Dlotet-tletet". a

5

damaukusi ul

első

felét ellOrOllfik földünk . é
r~l, kitörölj~k m~g cmlékrtelÜnkMt ;5 és a S~~~:
hiVOtI, a~ Ujra !;71vllnkben ~IO Jézusnak bold
ornAga leu a nli világunk .. " ámen,
og
Biró Lllios,

Egyhlizfenntartáal Alap.
Az országos gyllJlés eddigi eredménye meghaladja a hét millió koronát Ezenközben a hb:
gyUjtés ,is a megszokoll mederben szépen haiadi
Mostan! nyugtátásunkb61 kiemeljUk 3 angoi
atyánkfiának adoményAt, akik B31ázs Ferenc
?xfordi aka,démil~ utján n~gy és fél angol fonttal
Jött~k II ml segltségllnkre, Fogadja érte ugy a
gyUJtó. milli az adakoz6 hivek, egyMzunk Mlu
köszönetét, ~Sok kfClf .okra megr/· ,
Baldz$ ferenc uUn (Oxford) I millió !:i39 ett. dr
I.Yi Emó. Milyh S1mllel (PeSI$U~Uó.inc) 20CI '200
uer, dr. Enyedi Róbmné 100 eler, l6ri..aIGúa (Mez'kÖVesd) &I BUntelts Por1ó1o: eiméI! 5().·50 ~er, Bksi
Maria {London) >10 ner, Nagyobb Dinietn~ (RlI.kos~lola)
25 ezer, Benli Re~són! (Nlgylét~ny). UjvA.1 Ltszló (V,)
20-20 ezer, Oeesy Kiroly (Ill.) 10 eteT.
t _ tx. köz'em~ny öa&~ege; 22,095,180 K

XO.

•

•

Együn:

még tévedésből nem kaptak volna
gyűjtöivet , azoknak szivesen szolgálunk, Agylljlés
sikere érdekében közOljllk a helDgyminiszttri rendeletei egész terjedel mében es a gyüjtöbizottság
ujabb felhivását A Nőszovelség kitartó munkájától
is sokal, mindent várunk.
Akik

A Oyüjló Bizottsdg felhivdsa,
Mi;'l den unitárius jól tudja, hogy at erdélyi
unitárius egyházra nézve mit jelentett a kolozsvári főiskola elvétele 1718·ban.
Nem kivánunk iU az akkori felbuzdulAs
lélekemelő, példaadó, és nagy történelmi jelentő
ségével foglalkozni.
Csak egy kis tOriénetet jegyzünk ide, amely
egyháztörténelmi esemény voll, maradt és az lesz,
amig magyar unitárius lélek mDkMik halandó
porhUve1yben.
A~ unitárius egyhib: léle forgott kockán.
A Petrichevich- Horváth család ősi fészkében; Széplakon akkor voll a kastély épn16félben.
Az anyaghordás és épités nagy áldozatokat
kOvetelt.
A nemes felbuzd ulás azonban többre be:csülte az unitárius egyház létérdekét, mini a kastély eikészUUél.
,
. '
Az épitési anyagot sdlhtó szekerek UI Irányt
vettek. ~s az épitési anyag helyett más leher alatt
recsegett a tengely.
A p, Horváth c~lád akkori őse a kastély
épitéséhez szuk.éges pénz előleremtesére uA.nl
gabonát Kolozsvá"R kOldOlle az unitárius egyház
megmentesere.
Es kOldotte mindaddig, amig az Cl)'báz a
VHzflyen tili volt.

- -II!pitt5t félbemarom I
nemes !Idozal~Iel

fakadt .
egyMZ81 a Trianonban
kenóbe vágta.
nem érintheIIt! I
unitáriusai ma nem
udvarházat, de kOörOk él,"i,.uví~
i

kérjük gondosan
vi$$lajul/a/ni IIIU/.

1:ottsllgot. BeiArtak Erdély minden nagyobb hely_
iéJ;!tl li megbesdlltk mlndenntt azokat a sérel.
meket. amelyek iskolák logainak elkobzáÚora
egyhAli birtokok kisajálitAsAra ~ protestáns lel:
k~zek bAnlalmazáiára vonatkoznak. Ezekről a
sérelmekrOl- memorandumba fORlalya - beszá_
moltak a kormánynak, amely október 15·ére igérte
a vAlasz!. A békeszenOdélck folytán alakult összes
nemzeti kisebbségek érthető érdeklOdéssel vArják
a bizottság munkAjának eredményét.
6sz f6pantorunk, ferenCI józsef pUspl)\t
ur, augusztus 9-én érle meg szUletésének 89-ik
évfordulójá!. lesli s lelki egéSZSégben. Tartsa meg
a gondviselő lsten öt ebben al: erőben és szellemi
frisseségben sokáig, szerettei OrOmére s egyhbunk
boldogulásara.

Dr. Boross OylSrgy cgyhtlzi

főjegyző

ts
püspOki vizsgálatot tartott az

puspOkhelyettes,
egyes gyüjMivekel erdélyi eklétsi~kban. Mindenfelé Ilnnepet jelentett,
be kell, hogy mu- ahol csak meglelent. Lovas banderiumok kisérték.
Diszkapuk várlák, szerető szivek fogadták s meg'
é
hallgatták s megértették e rdélyi egyházunk sulyos
",yobb erkölc~1 anyagi helyzetét - s a ktllön cgyh. adót leglObb
helyen meg is szavazták
az
~s reménykeZalaegerszegen istentlsztele!et lartott julius
dODk, hogy erkölcsi
is mindenben 13·án Biró Lajos bpesli lelkész, ottani h veink sd.·
megóva marad.
mára Az istentiszteletre az evangelikus lelkész
lsten "dása legyen közös munkánkon.
igaz testvéri szeretettel engedte át a templomot.
BudapHl. 1924.
Meg is telt a templom s a kOzönség soraiban 011
Dr. Ootlhard i
voltak a ref , ev., sőt a r. kath. hivek előkeh~ségei
DOk, JOlan Miklós ~;;;
is. Ebből az alkalomból és több más helyen tara IYOltö biz elnOke,
tott iSlenlisztelet alkalmával is magától adódik
biz. jegf1.Öit,
az az eszme, hogy Csonka-Magyarországon szét~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
_ szórva élő hiveink,l legalább a városukban, ahol
_
-_.. több unitárius család él, ke!essék a módját annak,
hogy papjaink legalább évenként egyszer tarthassanak istentisz tetetet. Az ilyen unitárius istentisztelet iránt a más val1ásuak is igen nagy érdeklŐ
RtmS/l'tUt6: BIRÓ LA/OS.
dési lanusitanak, tehát egy·egy ilyen templomod.s
A MI"zlOI-HAz bebutoro2ása nehéz gondja felvilágositó ismertetés is vOlna az unitáriIls vallási
• YC!:Ztt6aégntk. A mult havi szArnunkban felhi· illetőleg. KtuOnösen olyan vidékeken, ahol alig
,,65811 fordultunk tehetős hiveinkhez i abban feles- ismerik, vagy egyenesen .nem kereul~ny·, vagy
Iega butorainak a Missziói·Ház cél}aira való fel- valami .pogány· vallálnak tudják.
ajlnlUát. k~rtük. Most TTegismételjUk kérésIlnket.
szeptember 21·én
A Mism6--Hhban Erdély~1 idesukadt tanulO d. e. MlskolcoA
II órakor tart isleuliszte1e!et Jozan
~~nkat kivánjuk elsősorban lakáshoz juttatni.
püspOki vikárius és urvacsorál Oul. Az istentiszUnitAilUS t!mdalmunk jövendő tagjai ma igen
1lIIY .tuben fedél nélk~I, vagy nyomortanyákon telel a Kun-utcai áll. isk oJaban leu.
A vUág unitáriusal és az o"bok. Mint
inlakodna~. VelUk tesz lót és 8'1; unitárilmusnak
ak i egy asztallal, sztkkel, ~ggyal. vagy ismeretes, a világ összes unit;!'riusainak egyetlen
.taYruhAval Mg ltsfgünkre siet. Mmden felajánlási puspOksége Kolozsvárt van és ugyanot! állitották
abUd'PHII lelktszi hivatathOl (V Koháry-u 4) fe! az ország egyetlen unitárius papne\'e!6 inléze·
Iéi is. A trianoni határok moSI ugya pUspl)ksékell bejelenteni.
, . .
get, mint ti nevelOintélctet ellárják t6li.1nk, de ez
n
•• "I~.
az izolált helyzet a világ összes unitáriusaira is
sertő korlátozást I'eknt, amennyiben az oláh ~or
mány a püspöks gnek nlinden szabadabb énnlkezésél lehelellenné teszi. Az unitárius egyház fŐ
hatósága nemrégiben az oláh konnanyhoz fordult
ts kérte, hogy tegy tk lehet6vé számára a csonk~
t
kCltcgtt nem rer.dell m~yarországi és az egyéb ors~okba.n étő URIgy Károly ld. r 1I'P~k s tánusokkal valÓ szabad érintkezési, amil azonban
",
trol. Uln4r vCZ(It~k • bi- az oláh kormány egy' napokban kelt határoza-
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A ..Channina: H...tff'-b61 a napokban ~.ki.
Uti meg Ricsi Márla, koloui papunk Ie!nya ld
2

c.

" NOsz;Gvdseg taglal augusztus 9-én 8a''''Clkára ránduUak ki, özv. Perczel Ferencné,
Koma Flóra, a SzOvetség diszelnökének meglátccalás ára. Magukkal vitt~k a londoni Nőszövetség
egyik itt időző tagját Miss Palmore-t is, akivel
kellemes napot tölt öttek Baracskán
Ualtár!us Statisztikat akarltflk késziteni
MaaYarországon élő hiveinkről. Felhívjuk ezért I
vid~ki városokban és falvakban él6 hiveinket,
hogy a velUk egy helységben élő uniláriusok nevél,
dUltl, foglalkozását. születése helyé t, idejét s
egytb család. körillményeil egy kimutalásban
kQldje meg a budapesti lelkészi bivatalnak. (V.,
Kobiry-u. 4).
NEmeth lat"án, a dum!.ntuli ref. egyházterokt püspöke, főrendihbi tag, zsinati és konventi
alelnGk 74 éves koriban Székesfehérváron elhunyt.
Legyen emlékezete áldott.
C.emoch Jaaos, Magyarország hercegprímása julius 13-an tarlolta aranymiséjét, 50 éves
papi szolgálati jubileuma alkalmával. Ezen az
Gnnepen hivatalosan résztvett Jótan Miklós pllsp.
viktorius ~s az unitárius egyházkerület nevében
<8dvOzölte az Oreg ft'Ipásztort.
T.eologu. nap. A Kolozsvári Teologiai Aka4tmia Ifjus~ga azért, hogy magát a vidéki közön~I mtgtsmertesse s hogy leologusaink is megi1merjik Erdély földjét s népét egy-egy városkábm, nagy közs~ben "Teologus napot" rendez,
amely alkalmakkor ünnepélyeket rendeznek, elő
ad"1 ta~nak, szavalnilk slb. Áldásos és jó gyQ-mMcIC1 IgéTŐ munka. lsten segitse a szeretete
lelkes munkájában ifjainkat.

~

KIItott a IoDdoni inteutben.

'a

Dr. Csiki Gibol"tknil családi öröm van'
julius 64n született kisIAnyuk: Ktarika. Ist~
tartIa meg 6t
Józan De.u6, jónn M. vikAriusunk fia
letette utolsó uigorlattl s vegyéSlmtrnOki okle,e.:
let ~zenett magának Mig megfelelt'l áll"t k~p,
add.g dr. Putnoky Unió múegy. tanár asuiutense.
A boldog apának gratulátunk, az ilju m~nllknek
pedig .jó ál1ást· kivánunk.
"A Prote$Ü.nl Diákmenza céljaira egyhbkOrtlnk - a jun. 29-lki közgyOl~s hati!.routa
alapjan - a svájci segélybt'il 100 svájci frankot
adomi!.nyozott.
Tanév-megnyitó istentiszteletet szepl 14-én,
vasárnap d. e. II órakor tartunk a budapesti
templomban. Ez alkalommal minden szülö hona
el iskolás gyermekeit.
Kebli -Tanacs Illést tart budapesti egyhhkOzségUnk szeptember 14-én, vasárnap d. u. 5 órakor
a lelkészi hivatalban. Ezl megetőzőleg, szepl. 12-én
(pénteken) a gazdasági, nept. 13-án (szombaton)
a hitéleti és nevelésügyi bizottságok Dléseznek
•
Minden alkalommal d. u. 5 órakor,
Tóth GyOrgy dr. egyházi tanácsos afia felkéri alokat, akik munkájának megrendelt5ére
gylljtöivet kaptak, hOgy a gyüjtőiveket és a pénzt
19.24. szeptember 15·ig killdjék be. A meglekint~ elküldött munka, vagy ára a jelzell időig
szinlén bekilldend6 lesz. (IV., Váci-utca 9. ll. e.)
Oyaszbir Erdélyb61. Egy jÓlekonyságáról
&zéles körben ismerI uriasslony, Ozv. Kozma
Ferencné, néhai Kozma Ferenc iskolai felügyelő
gondnok feleségének haláláról hozott hirt a ko:ozsvári posta. Az elhunytban dr. Kozma György és
Kozma Ferenc hilrokonunk édesanyjukat gyászolják. Oszinte részvélIInk a gyászoló családoknak.
Halottaink. juliusban gyakran látogatta meg
egyházköu;~gllnket a .&zomoruság hagyÓ·, a
.hazahivó· angyal. Hiveink kis seregéből: junius
14-én elhalt Gálfalvi Margit m. hivatalnok; julius
9-én Árkosi Domok~ Árpád, a Tamási·i Hilelban"
elnöke; julius IO-én Förster Miklós tisztviselő;
julius l4-én Breisach Alfréd ....Uv. főfelUgyelő;
julius 15-én dr. László Gyula p. U. fogalmazó;
julius 21-én Győrffy Istvánné, Gy. István teológiai
professzor felesége, a Fiatalkoruak Hatóságának
egyik valóságos missziói munkát teljesileIt tisztviselője; julius 22-én Molnár Gizella, egy 15 éve&
leányka ; julius 23-án jobb Mózes áll. hidrnester,
lelkiismeretes és lelke& székely hivünk; augusztuI
4-én pedig Phillpovich Emil Ganz-IYári föliszt... iselö. Eml~kUk learen áldott

