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Magyaroruágra nézve,

bOi)'

Jubilate Deo.

Erdélyre, az ul!n egb.z

religio).

. tuatl hilza, ildj:llnk az Ural;
Áron IUiza, ildJálok az. Ural!"
Zsolt. CXXXV. 19,

Ezelö!! stázesz.tend6vel egy sz~p mAjusi napon az angol és amerikai unitárius világ k~p
visel61, tudós papok és bu zgó világ i '~r 'iak. Londonban és Bostonban osszegyUUek. LeIk Ukben az
ilteni Gondviselés sugallatát kOvetve, majdnem ugyanalon órában alakItották meg alI a kél nagyhdema Társulatot, amelynek a
innen és a béreeken tul ioly
Mind
k eUő:
i
I
a Bri! ~s KUlfOld i Unitárrus
I
I
gondola tnak és az egyeté rtő felebaráti sl eeI
I ~ ! ennek orszá!lát. Hogy al t!1(lszó e rej~ve l ~S
ll1li r lé k b~n szolgálták, aflól tan us:lgol te he t
költöknek ~s álla mférfia knak o:géSI sorozata,
,~; ~ Priestley, C ha nni ng, Parker. Emerso n,
."
nevei bármely nemzetnek dicsös~gf l e
munkásoknak egész légiója. kik
is igazi
és I\tárlh a szorgalmával, siet nek
Ugy lámogalására.
i
a bostoni testvérek ünnepelnek május 10i
l-7, az Ó ~s az Ujvi lágban , knrill véve
egybegyiiJl lelkes csapat jától, legyOnk ott
vetök együtt az unilárius eszme d iadalát I S az
IG
mélységes bátaérzeltel, a végzett munka
vegyOk ajlrahlkra az ünnepi lSolt4rt : . Izrael háza,
.
Londoni testvéreink 1860 Óla 4IJandó, eleven
telte lehetövé, ' hogy három évenkint
t
képu"~get 6 eJYUllal bepillantásl al.
IegdlaAgosabb időben a világháború
az.
anyagi segU.~g mell~ oda'''~'"Io;;';'';.k,~:
érdekiMésük és a
li !

:;;;ii

UN ITÁRIUS

J!.RTES ITO

2
lemi nimbusz:l.val
sokat s a nemzet
a
latiba állItsa a hon
(Rabindranalh Tago," 53)
I
kezeli k01önbség
A mi nagyjaink t/titól {o{va ti l~g,!ag}'Qb~ csak azt a ne mzetet
még élelet szá nt il
veJti /rónt"
lj
ho;
mil ts mennyit k{jvdtl életet és a jOvendőt
kiptst ÜlektlJQ~ '8Y realis/ák magatartúsa; tosltja, mely megéclelle
szavá t és Msi példAiat.
~~~;kö: t~%d!!:osa~ ntí'6ti~bt helyeztek pz fm:rt;~ ség is akkor ~suSZOIt i
ltJI kat Azer/ hút {Imf sdpel ts nagyo
..
Omló U a legtöbb kön ny s
k~~an~ a' nllil/ból, III milul al()k~la~ a ml1uk/JJa, dOn, akkor volt legnagyobb
k ki le/Mk mélyén mtg vollak gyozodvt az t~be,i nyomor s akkor történtek a
II m vig/elen /ogü:onysdgdról a tökéletes«N, "d~l.
és igazsAgtalanságok, miko r
nr
Amikor Buddha fgy szólt: .Sztrtsd a veg - ban Jézus Kri sztus szellem
sorsa,
It/tn viidgmiruJtnstger ... amikor Kris:luS szólt: végzete Jézus Krisztus, A
szép,
Suftssétek elltnStgeiltkd is' , mind a d~etlen akKor n)'lIik, ha napsugárban
i
nedva
~ól tudtdk hogy ez a parancs meghala IQ ,az pin~eodukban tönkremegy, elpusztul. Az éle t c;;ak
~tlakOS tmbtti mér/ékel. Dt épp!" az 6 pelddJok akkor szép, ~sak akkor fejlődik és gazdaj!odik ha
mulalja, hogy a mi iga,=! élelU'}kn,ck (elill k~f( azt Jézusra tekintve élik az emberek, nélkU1e nem
emelkednie a mindennop/sdg k~z{jnseg~s kOI/útam, élllnk, csak pusztulunk Szeretném a régi s mar
a I&kntk kimedthtftlltn trróforrdsaml támasz- közmondássá voll figvelmeztetés helyett: .memento
mori-, .gondolj a halálra·, újat adni; ezt; Me·
kodva,
dh
Kételktdni ebben nincs okunk, mert Bud a menta Cristi ~Oon dolj Jézus Krisztusra·, Hisze n
és Kli5l./us a mi kezesstgünk, Es ák ,sze_~t ugyis mindkettő értelme ugyanaz; tlj úgy, hogy
remél/nyel voltak eltelve Ol ember6ég !Ó I'OJC egykor nyugodtan halhass meg, vagyis élj úgy,
irúnt " Szebbet, jobbat, nemesebbel ennel mdr mini J élUS Krisztus élt.
nem IS kivdnhalunk,
De Mt ki volt Jézus Krisztus? Ez a végzeP b.
les kérdés, me l}' hosszú évsd zadokon át heves,
söt elkeseredett gyfilőlelig menő 'lila tárg}'a volt
s a kere sztények taborát még ma is sajnálatos
Jézus az örök eszmény.·)
módon megbontja, Nekllnk azonban, úgy·e, nem
.Joh " stua rt Mm.
lehet célunk. hogy a kérdés fOlölt vilát sdtsunk.
A nagy angol filozófus, ,John Stuart MiI,l, Azok a dogmai vitatkozások, melye k a kereszlé ·
valamelyik mftv~ben azt mondla, hogy az emben- nyt:k közöt! mindig csak enensze~vet t udla~ szf·
séget nem lehet elég gyak/an és elég nyomaté- tani, maradjanak örOkre csak a m,ult emlékei. Nekosan figyelmezletni atrII. hogy élt egyszer a fOl- kGnk ma józan eszUnk para,ncsolJa s, az. élet kij ,
dlln egy ember, kinek Szokratesz volt a neve, veteli hogy ne arról beszél)Unk, ami minket keEbben neki ig~za van, En azonban ut állil om, resztényeket Jézus személyét illetőleg elvillaszt,
Ilogy még ennél is ezerszer fontosabb a világ hanem keressük a'lokat a szent lehct6sége ket,
szamara az intés, hogy volt egyszer egy ember, melyek a kereszlényeket Jézus sze~élyének ku ~tu 
ki ill járt és tanított kOzOIlUn k kinek neve szAban egy egységes taborba vonhatják. Ele,lbevagó
fontossága van ennek ma kUlönösen mmálunk,
Jézus vott.
Akar hisszUk Carlyle-al, ak.1r nem, hogy Két ellentétes világnézet vlvJa ma elkeseredett har·
nagy emberek teremtik a nagy időket s hogy a cál közéletllnk terén, nyilvános fo rumokon, a gazvilllgtOrténelem semmi egyéb, mint kiváló nagy dasági életben az irodalomban, a művésze t be n
emberek életraiUl - azt éreuük, hogy ennek a s az utCllsarki 'plakátokon is, S a kereszté nyek
vilagnak m ndenekfOIOtt vezéremberekre van szuk- azért veszrtettek már oly sokszor ~~atát, mert tábo:
séKe, kikben megbizhatunk s kik irányt jellllhet ' rukban végzetes ~za kadásokat csmal a fclekezeh
nek eszményibb tökéletesebb tarsadalmi életrend kérdés, mig a másik kUzdöfél, bá~ száma rányába n
lelé, Vezérekre van szUkségünk a közélet minden jóval kisebb, egységes ,és erös világszervezet A
terén; művészetben, irodalomban, tudomanyban, keresztény gondol at dla Ja lát csak a keresztény
politikában és gazdas.1gi életben egyaránt s min- felekezetek közöS és kOI~SOnös összedolgoz,ása
denek 101011 a vallásetköl~si életbeu, melynek biztosrthatja. S a nagy Mester eml ékét IS at, tiSZ·
teli meg s az tesz tanubizonyságot, hogy Knsztus
mege\evenedés~től várhatjuk csupan, hogy legyen
az emberi ulvekben tObb szerelet, nagyobb meg- őszinte hIVe, ki szivében szerelettel a felekelctelc
értés, Mke, jóIndulat és igazsag, Sgy-cK}' nemzet közOtt a megért~ útjait keresi,
&Qrlia mindig akkor vall tragikussá., mikor clhoKI vo ll J~us Krisztus? Jellemzö, hogy a
mAlyosult at ősök emléke s mikor az ncm tudott régi festőmúvészek Jézust nem k~resltrefeSlftve
egy-egy nagy embert termelni, kibe n lestet öltsön ábrázolták, mint haldo klómart irt mmt ma, hanem
a nem!eli &ondol8t s kl 8 maga erkOI~si és szel- a hű phzlor képében festették meg öt s találóan
is meri a hű pAntor képe fejezi ki legtalálóbban
.) I'doInSla _ Dhld Fennt EcYlelbw Bllda~llen
.ut a feladatot, mit Jézus, JÓzsef és MAria eJa"
I~ iprlU. ~n,

Amil

Wek mond.

tI~z/~ltltel Vi;/~:Ie:a;~n~~~FsIS:~n~~~e~'ln~S ~ó:t::

,
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a ~e, a

riJéaban betGl!Ott A hO pántM ti&pB véatét ré a templomajtókra, a 6lreml6telu'e ,a surelmesek áUal kicseréli amulet1ekre
qyar"'l HO pas~tor, ki nlvi&ben repesO örömmel vini hala az: elli&Vcdt1'UhOt. Jósagos pásztor,
kinek lábainál pihen a nyá . A pásztor feladata
nemcsak a~, hogy ragadoz áJlalokellen meavédje
juhait, hanem az is, hogy jó tegelOre vezesse a
nyája!. A jó pásztor nem hátulról térengeti bárányait, de elOullk jár; ha reggel megn)'itja az aklÓl.
A nyáj előtt járva vezet i azokat zöld mezt!kre,
Ides villi lorrásokra, virágos vötgyekbe s IGI
mt!$Szeláló b<!rcekre S ha közelg az est s az
árnyékok megnyúlnak elOI megy, hogy nyáját
éjszakai biztos pihenőre, a kolba vezesse. Ez voll
jézus Krisztus I A lelkek pásziora, a szellemi élei
veze re. Egy, a legnagyob!):I nagy emberek kOzott,
kiket Islen a~zal bizo;l meg, hogy szellemi ftn yUkkel mini lobogó fáklyák elöt ~ llnk viJágoljanak s
eszményi példájukkal megmutassá k az Is ~en sdve
uerint való élet szent tilkál és azt, bogy mikép
lehel ezl az életel szebbé. gazdagabbá, boldogabbá
tenni. Mózes, Buddha. Pia ló, Srokrátesz a próféták, a mult és a jelen nagy férfiai, mind lsten
kUld öltei Ok, hogy mi honájuk tanulni járjunk;
de II nagyok közölt is a legnagyobb, a dicsők
közölt is a legdicsőbb a Názáre,i ácsmester fia,
Jézus. Ez a mi hitOnk: az unitárius hil, melyben
egyetért minden keresztény, Ez óra áh ita tában
képzeljUk el tehát, hogy minI bű lanilványok oli
(Ullnk a mester lábainál, hadd lássuk meg szemé!) ében azokat a lelki tulajdonságoka l, melyek
61 stámunkra szellemi vezérré, örök eszmenyunkké
avatták s vegyünk egy pár Jó tanáCSOl tOle napiéletunk nehéz kérdésein ek megoldásához,
;;;" szellemi hatásának és szivek fölOtti
ol
egyik tilka mely Ot az Osszes próféták
, emeli: at, egyszerűség, a közvellenség, ahoiY
besúlt és 1;lDilotl. Mindig van 11% egyszerűségben
valami, ami megnyer6 és vonzó Művészetben,
szokásmódban, beszédben társadalmiérinlkezésben,
SŐI még az oltozködésben is az egyszerűség és a
kOzvetlenség valami magasabb múveltsfgre vall s
mindig megnyerobb. Azok a nagy irók, költők, kik
egyszerlien, könnyen, érthetOen Imak. Azok a nagy
szlnmlivészek, kik egy~zeríl kOzvetlenséggel jálszanak, Alok a nagy tudósok, akik mindenki állal
könnyen értheto formában fejezik ki gondolataikat,
Jézus egyrészt azUt lelt az emberi ség nagy lanlló
meslerei kOzOIt is a legnagyobb, mert a vallás
mély és Orök igazságairól oly t'gyszerű és megnyerO közvetlenstggel beszéll, mint senki más, se
e'őtte, se utána a történelemben, lsten a mi Jó
Alyl1nk. mi az ö gyermekei vagyunk I Nagy, mély
igllz.ág, egysze, li, közvetlen szavakban mondva,
Imádstigál is, melyben I ~te néhrz beszél II melyet
wámunkra is szent örOkségUt hagyott, az Uri imát
egyszeri!, meleg kOz\'etlensi!" jell ~ mzi: !lenne
Osdnlt: gyermek. bizatom, élO hU és remény lUktet. lit a lUka annak, hogy az imádsag mely csakDH! kttezer évvel ezelOtt szakadt fOl áldolt ul ·
\ltb61. uóta is mindnyájunknak, unokáinknak és
IUIgyapáinknak ajkaról minden nap elhangzik. Arany
, 7

;

a mennyben
Jézu~

kal, Szavait a'.,.,

la nak
zUk a T

'"u,k , i;hé; ~;;;
minden maga
élei, melynek
igazságairól

i;,;;

m(my~égröl,

delemrOl, es
a hegy oldalában,
Lítain, vagy csöndes mezOk
értjük szenl tanItásaiI, szava
tat. kibékít, az amit mond
evanEeliuma
Jéi:us kivál ósága mely Ol a l örI ~ne!em más
magasan kiemeli nem ab·
nagy emberei kOzOI
ban van bogy Ö új és addig lalán soha nem
halIolI igazságokat szólaltatott meg tanilásába~
Igen minden kornak, sO! ~inden fajnak ~~rn~s
a maga sajátos erkOlcsl vllágnéze1e és IIAservallásos $Zokása és szertartása; a nagy va
és
kölcsi iguságok és elv,ek azon?an á:~~iá;~~Ok.
minden korban él mmden, fal~á l
e o
ve-Jtzus azt mondja, ba valamil kivánsz, h gy Ink
led cselekedjenek, te is akk~pen csel:!~diz~v~á~
Hasonló Buddha tanUáaa IS: . ne t Az emberi
nak, amil magadnak nem kJVán~, lén egileg
alaplermészet vágyaiban, IDr.e~rg5:lbenmás ~anltó
mindenUtI ugyanaz. Jézus k,v liJaerkölcsi tan!mesterek fölölt az, hogy ö a va
f almazta
tásait oly egyetemes vonalkozásba~ d~ földre..
meg, bogy azl minden korok ,éS ml~ne Udv~t s
nek gyermeke lisztán értheh s be
,i O
boldogságát Ialáth~lja. S ;uá~n ~~~~a~m~dV
mondott. abban m,nden szav
n: lIépsqe hi
voU, szivének Uefetele, melegaég, ó hódl!ó erOt
csodás gazdagsAga a Su.vakba vonz ,

i;

,
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'tt Slive szivekel hódI!, u[vböl stivhu uólt.

S~f~eket érinten s a~ érintésre uok cso~b ~Odon

bbé s boldogab~ vAl tak. Tanltásal m s em·

:~ ajkáról el.hangoz.va , ~éSdVo;:~~U1ha~~lt~I:~O~

egyénis~gét

marad tak

Jellemezte,
n
volna. Ugyanazon

I
szó, me.y

ember aj~ár61 sli ve ket dobOgta t, a
'kA ól csak lires haláslalan lrázis.
:~ ;at;lsl az tmb'er ad II szónak, a~i
Jézus minden! ami a valláserkölcsI

•

egy

lk

maslk ember
Sulyl, érlé~et
azt kimondja.
életben nép,

fontos igaz és Ildvözitö, egyetlen mondatban 10glalU ÓSHC: Szeresd az Istent; sze~esd az emb~rt.
Minden vallásnak s minden erkOlcslségnek a sZIve
az ami t e mondat jelent, Orok egyetemes értékíl
ta~i!ás, mely minden anyaszU10tt~ re vonatkozik
és mindenki megérti. Miként 19 sclz éyvel ez.eUItt
a galileai hegy oldalé~n a I.arka ru~álu sokaság,
úgy ma is széles e Világ mmden fia és leánya,
ha áhUattal ul J~zus lábaihoz s evangéliumát
hallgatja. lelkileg felUdlll, megtisz.tul, kiengeule
IOdik s új, szebb és dicsőbb életre kél Szavára
megdObben minden idők és fajok emberének
sz!\'e s viszhangot kell , ha ez a sziv őreá figyel,
Magyar közmondás: minden szónál többet
beszél a tett, Jézus haladnak egy másik s talán
legnagyobb litka az, hogy nála a szó és a t~1t
egyet jelenlet!. Amit tanitott, azl cselekedte IS.
Mit szh'ében érzet!. {'zt erkölcsi életmódja mondta
meg. Elmélet és gyakorlat az nála azonos. Tanai
már ré(;cn fedésbe mentek volna, hl uoltat meg
nem pecsételte vollla fÖlIséges, eszményi éle'ének
megható példája Csak a ptlda hat és marad fenn
örökle, a szó az
Ezt a világot is nebbé,
boldogabbá tenni
okoskodásokkal nem
lehet; tell, nemes
jó példa kell ahhoz.
Arislot~lest
b3.mulla a világ
kérdem, hogy hol
kit erkölcsileg
töké:etesebbé.

I
hogy a
predikálta
s kit nekUnk is
állana eIO!tUnk, mint
vetetl hitben és
:';i_,_.,~volna el a kO':'
, ha maga nem
gyimolia ltlomQrú
mind örökre
nem ctupán
uemélyis!ge hatott

az emberiségre. Kik ma k6z:öttank vezetO ne.ep.e
vállalkoznak, begy ~t$l;1r. a hitel s nemesil~1r:
társadalmunk kOzerk6lcsiségél, kik eszméket tumelnek, hogy nemzedtkeIt ......... Irányt sllbjanak, azoknak mindenekfOlött maguknak kell Istenben gyökerező liszta, supl6telen, IŐt misokat
is elragadó életet élniOk. Ezl jó lesz megfontolni
kU lönösen ma, amikor ebben a városban minden
második ember vári>satya, vezető férfi akar lenni.
Jézus egész gondolatviláa:a egy eszményi Ofnég, lsten országa kOrO l forgott. Szive ennek
megvalósltásáérl dobogott. A földön akart menyországot, azl akarta, hogy legyen az emberek kOzöll több szeretet, nagyobb béke és több igatsi!.g
s nagyobb, zavartalanabb boldogság, Mikor a
menny a löldre száll, akkor csak a jó lsten akafata ural kod ik széles e világban, elOIIe hódol és
neki engedelmeskedik minden sziv örömmel s
boldogan. Az élO lsten el6ll, kirOI a Mester lanltja. hogy 6 mennyei jó Atyánk, ki sze reteltel
o5rkOdik sorsu nk felett, bizalommal mondhatjuk
el neki imi!.nkban örömn nket bánatunkat, megbocsátja bűneinket s ha elfi!.radunk keblére hajthatjuk gondterhes fejUn k, melynek Ö még a hajszálait is mind számon tartja. Embe rek, hol van a
kincs, mely a boldogsággal fölér, mil el II hit ad
nekUnk ? Emberek van-e szebb és dicsőbb feladat, mint Kri sztus nyomdokán jarva, a föld,1n
men~'országot épitsu nk az il(a2ság, szeretel és
béke oltá ran áldonu nk ?
Mint megdicsOU1t lényben ragyogó életeszmény, ügy áll Jézus személye világunk kö!é p.
pOflt jában Odvösségnnk vagy karhozatunk aitól
fIlgg, hogy hO séget es kUd tnnk -e neki hogy vajjon
01L élUnk-e ml szent példájának vonzó kOrébe n ?
R~ánézUnk·e mint virágszirom a napra, hogy belöle
életerőket szivjuk s honá hasonlókká váljunk. Egy
keleti hagyomány ueri nt az a gJJagonyafa, mely
a Inge!ára néz, m .ga is fngét terem H~dd SZC·
gezzUK hát tekintetUnkel szllntelen a fl!l.gy mesterre, hogy az övé hez hasonló jó gyllmölcsOkd
h:remjen a mi életUn k is. Egy régi köM azt
a megható szavdkat szedte versbe, melyekkel egy
keresztes király hű lovagjai örök hD.ség~t esklisznek Uruknak. Am int az eskU szavait mondották,
arcuk lassankint átszellem iesUlI, szemlllc mély Iűz
ben kezdell ragyogni, a királyéhozhasonló IŰlben,
hOsies szent bátorság sugánott leltépésllkbGl s
olyanok lellek, mint akinek hűséget eskUdtek:
a király. EskUdjllnk hüséget lelkU.lk királyának.
Krisztusnak, vegyünk nent ihletet nagy lelkélGl.
hadd su~áronék lit rajtunk is az O életének
szépsége I Unitáriusok tegyünk bizonyságot,
hogy nem vagyunk Krisztuslagadók, amint II IUdatlanság vagy a rossz aklrat csulol. St.:nt lörek·
vésUnk at legy~n, hogy minden gondolalunItOD
és cselekedelUnkOn atsugároLték a nagy Mester áldOU
nelleme, az O hite, az ő re ménysége és al ~
nuetete.

Dr, Csiki Olt ar.
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Gondolatok Hedbart Rau elm"kedéseib61.
Sutdoll fordiloUa: Perczeln' K(II,m. 1'16,.,
Mid~n

magános óráimban el-eIUlnlSdOm
kereszitny valJAsunk multián és jOvOjén, mintha
minden alkalommal szemeim elOtt játuódnfk le
egy régi, meseszeril és mégis val6 történet, mely
belenyuHk a jelenbe s jöv~be.
Ulok egy gyönyOrliséges vidéken, kOrUlvéve
a terméuet pompájától és a nap fénytő sugarai16t
egy elégedett nagy családai, mely tisztelettel és
s.terelettel sorakozik egy szent aggastyán kOrill,
kil boldogan mindenki .Atyáma·nak szóll!. Érzem
és hallom amint ö kUlön·kUlön ~rkOdik minden
gyermeke felett, szeretetteloktalva és tanltva
hogy valahogy rossz irányba ne tévedjen.
Azulán hallom a fájdalmas panauhangokat
és :ugol6dásokat, hogy Ime a boldog egyUttlé!
után - áldást lehelve minden leté - vissuvonull
titokzatos magányába: elhagyla ~ket az Atya l
Tatán mert látta, hogy közelléte már elég boldogsá2"ot, rendet és ÖSSzhangot teremtett gyermekei
szamára s nyugodt lelkiismerettel -bllha!ja ~kel
saját lelkilk felUgyetetére.
.
Sajnos azonban, lelki szemeim el~tt meglsmétl~dik a nagy család szellemének lassu, de
következetes hanyallása, átváltozáll8! Utom az
atyai szllndéktól való öntudatlan, sót jóhiszemu,
de végzetes eJtávolodást; az atyai tanác&oknak,
sugalmazAsoknak sajnálatos eJferdllését, félreértését,
mig végre látom a mgy szakaqást, g~gOt és
gy/ilOlséget, mely testvérI testvért~l választ el.
S mintha a természe! is fokozatosan zordabb
szint mutatna képzeletemben s még a virágok
szirmai is ijedten Mzódnának vissza. kelyheikbe l
De e nyomaSztó és elkeseredett hangulat
kOzepette látok egy fény/ö. hófeM, alakot kOzeledni. Hallom a könnyli és halk léptek ritmikus
zenéjét s minden egyes lábnyom helyén látom a
mezei virágok ujra nyIlásál .•.
• Békesség néktek' \'isszhangozzák képzele·
temben a hegyek és vOlgyek e SOhl nem hallott
köszOntést s látom a bámuló, megilletődott s ujra
boldog családai a ttineményszerU szelId jOv~vény
kOrill csoporlosulni, ki hírt hozott és lumtltl ad
dt az Atydt6/!
HaJlom elmondani, ilogy a távolban képzelt
áldolI csa.tádf6 lelkiJi!g ill van kOzOtlUil s szlvUk
legmélyén, lelkiismeretuk elfojtotl hangjában mindig megtalálhalják ~t, ha igazán vágyódnak utána.
I!s kUlst\teg sem szllnt meg soha r6Juk gondOs ·
kodnil Most is hirnOkOt, vezet~t kUld Ott sz.Amukra,
ki mHjd oz iRazstlghoz, boldogságbaz és békességbez vezérli öket.
~s Ime telki szemeimmel ismét lálom a
megbéklllt, boldog ét, egyetértö családi élelet.!
Utom a betegek, vakok és sIlketek meggyógyu.
l!sát i az összeomlottak kiegyenesedését; a ferde
utakon haladó sAntak jóátra térését ; a telkek
megUululádt és az A/y(I dldolt szef/emil megnylIwfnúlWl a nagy Bikebardtban l Hogy valamint

5

oatan\~.
I!s az Atya tgytk, ugyanllgy egyek '~enet
cselekedetben és szeretetben a család-

!lIgok

1$ • • •

Azután !álom a nagy csalAd egy r«zén k
OrOt hlil1enségét, hilállanságit, gyanakvó biZ:t_
matlanságAt és kegyetlenségét -látom a GOlgOtát!
De látom egyútta! a jobbak mélységes fájdalmát
és keservét. Hallom a kegyeltles megemlékez~t
a szent fogadalmakat.
'
Atérzem a MAriák és a hIvO tOmeg husvéti
reménységét s elragadtatással élvezem a más~
nyelven szóló és minden nemul /lalIJoz ';inden
sdvhez utal tOrő pUnk{Jsdi lelkesedést boldog
egyesiIlést, megbékll!ést .. _ mig egyszer csall
meglepetésszertlen felém nem hangzik az akivAnesi
és a lontos tudniva lókat, megslenlelt énéseket
JenyDgöz~ kérdés, hogy dehát ki is volt tulajdonképen ez a IUneménySle rfi jelens~g?!
.Egy a mi honfitársaink kOzll!" mondja
rOviden u egyik.• Hál nem láUátok, hogy a mi
viseIeIUnkel hordta, a mi nyelvünket beszelte és
egy illeni ácsmesternek volt il fil? Mit gondolkodtok ezen annyit" .
•6 nem" feleli álszellemütl arccal egy másik.
"Vajjon nem vettétek-e észrt!. hogyan fénylelt at
alakja, hogyan világltott testén keresztUl hófehér
lelke és milyen m~nnyei módon ze ngett a han '.~ja?
Bizonyára nem ember volt O, hanem maga az
lsten l.Egyiteknek sincs igaza· mondja a harmadik
és szemeiből a mllgasabb meglálás, a filozófiai
mélySég sugárzik elO. • Sem egy közulUnk való,
mindennapi, tucatszellemD ember, sem lsten nem
volt a mi Heretell mesterünk, han~ m 3l Atya.lól
küldott fénylólelkU nagyok közll! volt O a Itgn.agyobb és itgáldoflab!l jOveveny, hogy ujj1t~remlse
a világol!"
es hallom a további érdekes, de mindig
hevesebb vitatkozásl más külsőség e s
felvelve
'I
16n az

,

látják a
megbl)nlják
egységét és
BékehirnOk
t ismét hallok
hatása alall
újra (elszasugarai ...
köszOntést:
család leg-
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OU el igazén al ideje; vigyáuunk.
J
.- de m~
ér"llnk ismét felelte I
hogy

nAh!~~~re

;::gsá b~

vitatkodsban, egymá:
~ I
II
és uereteUenstgben
Iránli bizalma.llan g a,
kutassiitok
.
clld JOvev ny. •
,
,oOnd]a.~:: ő aki benneteket Atyá tokhoz visuhogy kl O Ok időkre utat és iletel mutatoU
vuereU s r em a keresztel vállalokra véve és
t

N. .,1

nárn~tok:a. é~af~gva klJVlssifek Ot az Atya tiszte~ft~~e~, a~z emberszeretetében és minden cselel;edel~:~1 J legyen bár Ó egyik en~bertársato~
' zemében va'óságos lsten és ~vezte leJél men~yel
. a másik szemében pedig csak az emberiség
~IÓ!~~'bb vir~ga, legbámulatraméltóbb ~ajtása és
,:fennek valóságos képmása - tn a II
lólok és szabadhótok, kinek magasztos

bizonyMa elnyeritek n. ~hök
Es ennek a !egújabb ir~ny2atnak krlszillsl Itltl/bm ts cselckcdetbtn szerclné
~Iteni a kO!önbözö hilll keresztényeket igaza van.
Mert ha ~pol ne pl egy nagy egyetemes
templom, melynek egyed~1i dlszc abibliabeli
Irgalmas szomaritdnu$ óriáSI Olárványszobr~ lenne~
:!laUa pedig az összes egyházak katekIzmusaI
tennének elhelyezve - Krisztus Urunk belépve e
templo'l1ba nem az egyik vagy a misik könyvet
nyomná k~zonkbe, hogy valamelyik lll/forma
",Ilal vezessen bennonkel Odvösségll nk hez, hanem
,4171utafna a márványszoborra, mondván: tzt
cseltktdjétek I
(Folytaljuk.)
k(Jvel ~e,

Jókai unitáriusal.

Át~ve az Unit. Közl6ny má rdust sum ából.
trla: Boros Jen6.

Most, amikor világszerte ünneplik l\ magyar.
ság zseniális rnesélOjél, aki minden nép ifjúságá
n~k sdmára egy gyönyör/] IUndérorszAgot ajan.
dékozoU, ahov.1 IU!$(\ öreg korában újra visszalopózbalik al emllke~cI dMelgelO fOldi halandó ...
most nekünk, trd~lyieknek, ul!kelyeknek kUlOnO .
~en meg kell UnnepelnUnk a slál éves Jókait A
kOILO király ia minket OlcgklllönbOzlelelt szeretethen léSlcslLett s e bérces földet a Hargi/Alól a
SZékelykő csucsáiR s il KüklllL/j keskeny völgyétlll
fl Sumos u~ltsedll öléig mind a
mi éleIUnk I
multunk dr<lga tmlékeinl aranyozia be s véslt
'6ti~ünkbt t föld forró szeretetéi.
Nekünk, erdélyi uniláriusoknak a~onban kö.
lelcstitgl!nk ez IlnneplObe öltözöL! fszlendObOl m~g
egy klllön napol kérnUnk, amIkor mi m~gllnk
IlnnepcljUk Ol csupán ... ö', ak! bIlvös !rótoUával
bclerajzolta a világ lélektáblájába 8Z unitárius élelClZményt. annak megli'oll igazságát. beteljesUIO
valóugal. ....~ O lSeniáhti felfogÓképessége me"'Jálla azl. hOlY a De'k Fertnc ktvesekben élO hite
'5 a Brusai uodb m~retG tudománya egy olyan
manar löredtknek a lelki klc$úCSOSOO'$ll amelyik
• maga klcslnya~g~ben is kovA.za lehet s kell
Ltlyen e n~pnrk O kiéUolla be/ta ~iJá&ba. mint

rajtunk kivUI élló, de minket megtátó II mqgVl3 .
I~Lek. : né:zzelek Ide a torockói lI~iklavölgybe, mert
meri itt van elY munkás emberctioport, amelyik
sem nem unilus, sem nem szombatos, sem nem
isteJltagadó pogény, hanem egyistenvalló unllarius
székely n~p, akik azt hirdetik, hogy "egy az Islen"
s l!lelUkben megvaLÓshják a jb.usi szeretetel.
Jókai egyistenhivői nem a hitvitázó XVI.
század unitárIusai, sem ~z új idOk tudományos
teológusai; egy-egy ktilsOségben talán eltérnek a
mi unitárius gyakorlatunktól is, de életeszményük
unitárius é:lelenmény s Ok a gyakorlati é:Let idelills uniláriusai. Erdé:lyi útjaiban s a reánk VOnalkazó olvasmányaiban úgy kapcsolta egybe képzelete az unitárius arcokat, hogy abból egy Adorján Manassé és Anna tipikus képe alakult ki.
Jókai egyik unitárius lipusa a tudomány
kutat~saiből li a világ kulLúra éleslálásából mélységes hillel kikerUI O vallásos lélek. akinél a hit
felUlemelkedik minden földi kicsinyess~gen s benne
életelvvé szilárdul az ember Jézus igéje. AZI a
Jézust vallja, "aki eljött az emberek közé békél
szerezni ... ", aki azt tanitOlfa, hogy egy az lsten,
az, aki megliJtOlta a bosszúálIasI.
Ezen uniltirius férfitipusnak vonásail meglátjuk a természet egyszerii fiában a ~zékely faj eredeti sajátságaival keverve. Áron bátya még hillel
emeli szivét lstenébez. de nem tartja e hittel össze.
egyezlellennek azt, hogy ájO!yult meg ne szólaitassa SzékelykO ormán. A faji értékelés más nlne2ést ad jellemének, az anyafolddeI egyIlIt érező
$zlvnek.
A másik unitárius tipus nOalakokban rajzo.
lódik ki, akik ('gyneri mély szerelmIIkel Sl?ha,
semmi földi viszon)'latért meg nem vállo%laIJák,
mert ök biznak az emberek jobb énjében s a
megjavulás lehetOségében, legyen az bár a s.íron Iul.
Jók ai egyistentvalló népél az életben IS ~zem
léJhetjUk; olt látjuk öket a munka m~eJén a
magukramaradás erOs küzdelmében, amIkor az
asszony a keny~rkcresö Ou l.1tjuk őket a haladó
idO küszöbén, amikor bekönOnt a gépek uralma
és a saját v~rUk tanult feje oldja meg az dj idOk
kövelelle kenyérharco\. Meghalt mll:nkablráJtl,
áldozatkészsége e kis népnek, amelYik a föl~
mélyéböl erOszakalja ~i feh~r kenyerét hal napl
kemény munkájával sönerején lartja fenn tan?"
dilit, hogy tudlls által mGvetj!' a lelkel Igy várJi
a hetedik napot, amikor buz.gó ~élekkel. m8(a
készitette dlues öltözetében lelemk meg az Ur
házának egyszerI!, fehér falaI közt egy Istene
.
imádására .
S mind e1. nem ~Ietre kelt valóság. amil
Jókai mesében mondott el nekUnk ? Nem emlfkeznénk már? Hisz csak mOSI voll. hogy lálluk
i kaszai súhogtató, bar.izdában járó asszonyt ...
vagy ne "tnók iZon próf~tai letkeket akit.
mindenkori Manassék lanocl'iI lelkIIk feuOlI idegével védik ..• s az otthont, ahol szétel)' VIlmll
tanultak a Torockó ltAnyai.
Allkor ünnepeljük Jókail val6ban, ha olyan:
hilUnk len, mInt Jókai uniürlusaJnak. Tanul~
tOtük eszményekért élni s akkOl ml II olyan
_
dogok lehetlInk, mini ama boldnilea 1at6l

,
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HIREK.
EI1 rllvld h6nap •• . , L1lra illon len.

Amikor elindull, htdeg léli idő kisérte vonat/ál és
ami~ a meleg nyár vonja fel éguinkék $<ilor.\t a
lOid felé, megérkezik - hata jOn szereleU viki!.·
riu$unk is. Várjuk szeretene!. Bizonyára ő is vária. hogy a 3 ~ fét hónapos pillenbnélkaU munka ul5n - mert igen sokszor naponta három
helyen, három városban is kellett beszélnie vér/a, hogy a régi csend..sebb életbe viSSZ3érkezzék.
Ezekben a napokban hajózik át A!1gliál>a, hogya
méjus JI-iki londoni ilnepélyeken ls rfszt vegyen.
AtuLin . . . azután juniu5 13 án (szombaton) este
9 órakor BecsbOI induló hajója kiköl az Eölvllstéri hOljóállOméson.
Konfirmációl IInnepélyilnk mijus 21-tn d. eIi órakor Icu Koháry-ulcai templomban EIt megelőzi május 20-án, szerdán d. u. 4 órakOr CJ!y általánO$ kikérdezb. la únneptly sorrendje: Megnyiló. 2. A növe!1dt kek tnekc: . Sz~n t Istenem
tekinls reám' .. 3. A fiu imája. 4. Kikérdezés
5. l.eany im~ja 6. Ének.• Hiszem vallom eKY az
Islen. . . 7. Fugadalom. 8. Ágenda ima 9. Urvacsora kioszUsa. I'). Emlékkönyv kiosztás. 11.
Megáldás. 12. Befogadás a gyUlekezelbe. SzUlök~1
IsmerOsöke t vendégeket szivesen l~tunk.
HusvéH DnnepünkOn 580 an vetlek úrvaCSOT~t. A kenyerel ez alkalommal is Józan Miklós né lőlfszlelet6 asszony a bort pedig 5zathmilry
Pál urnagy bad biró híveink adományott~k KöStOnjllk.
Kriza· ilnnepély. Néhai nagynevíi pllspökank, Kriu János halálának 50 éves é;vlordulója
erre az esztendöre esik Nemcslk mini ptlSpOk
taltozot! a kiváló:'; közé, de mint a • Vadrózsákgyíijtöje irodalmi nevel is. sz~rzett magának. If jú5át:i egyesOleHlnk áldoZOl klYán a hIres püspOk
emlékének és ezért május hO 23 án (szombaton)
d~lután 5 órakor emlékllnn':pet rendez a IV. ker,
Deák-téri evangélikus iskolák dIsz termében. Az
Ilnnepélyen Kriza pUspOk irodalmi érdemeit dr.
Solymossy Sándor egyetemi magántanár f.>gja
méltalni. R~szleles programot tal131mnzó meghlvókat is killdUnk. De elöre is kiemeljílk.
hogy a müsor kerelé;ben SlokoJayn~ Tompa
MAria navaIÓmü\·észnö. Steller Mária énekmüvéSlnö, akii Irsay Vera úrn6 fo~ zongorán
kbérm, Len!rt Kára heg«lilmüvhzn6' ts dr.
Hosszu Zollán stinmúvésl fogn.!'r. slerep~ln i Nemcsak uniuilius,. de magyar ünnep IS Kriztiról emlékelni, épen azér! minden magyar és székely
testv~lllnkel ezúton i~ mcgMvjuk. Bclépödlj nincs.
Május 29·án eSle 6 ÓT3.ko~ r.:ndOreJnknek
urvacsonU OUI dr Csiki O'OOr misnlói lelkén
Itjus'al Istentisztelet május 24·én, vastirnap d. u 4 Órakor lesz a templomba!1.
PDnkllsd Ilnnepén, május 31-én és ilin!us
l-én. mindkét napon osztunk lirvatsolá\. I . napj~n
prédikál dr C~iki O~OOr missziói lelkhl, úrv~
eIO"l OSlt Biró Lajos lelkbz. 11_ napján pr~l:
kál Biro Lajos lelkesz, úrvacsonit OSlI dr. CSiki

Oébor.
•••••'.t...orn~ptir. IUllius 5-in este Iéi 8 órakor PáUI,

·
fÚlllas Il-br d u. 4 órakor elemi iskolá".
Vlnga.]a a templomban
· l.unllU U·in. d. It. 4 órakor kO:r.épiskQ\bok
VlIsg!l.ja a templomban.
funius 18·tJn d. u 6 Órakor rendőrOknet
]stenhSZlelel és szere1elvend~gség.
J~"i.a 19 b, d. u. :; órakQr Oatdasagi Bizottsági Iltés a tetk~szi hivatalban.
juniu$ 20 ón d u 5 órakor Hitéleti ~s N~
veléslIgyi BilOltság !lIhe a letkhzi bivatalban
IUfliu~ 21-In, v<i,;árnak d u. órakor Ke'bll
Tanaes atés.
Templomi h.nlversenyt rendeleti mdjus
9-én NőszOvets~Unk, amelynek Idakotásból ön.
szegylijtöll anyagi eredményét 1.0c0 rOO k010nát
a polgárdii templom restaur.1IWsára lorditolla
MJga a gondolat is glönyörli. A löld !egstebb s
mindenki számi ra leg rlhelObb beszédjevel a leRC
és at ének ham!jilval lordulm a szivekhe. Ahol
a szó, al emberi nyelv beszédje url ajtót ta!AI
011 megnyitja I sdvek ajtajit a muzsika s elin-dilja az em~r ls ten hiZ-ának, a templomnak épltésére. Az erkölcsi hatht nem is ludju\( sem leirni,
sem megköSzönni a mlivf:szcknek b ;múvésznők
nek. Hiszen. akik otvohunk és érCll!lk, hogl-'
amig lelkünk gyönyörkOdYe h311gaU<i hegedlik
s!rásat, orgona bugásál, énekek szárnyalÓ dallamát, érez1Uk, hogy kicscréltek bennünket, mások
leltünk. mnt akik voltunk azel611, nem a gondbarbdás homlokú kicsinyes, aggódóéletli emberek
voltunk, mert a zene hangjaira felüi kerlIlI a .$lebbik lelkünk·, jó emb~ rekké; változtunk, akiknek
szivét a szeretel szivárványstinei :\.rasztott!k el,
érezt Uk, hogy elömulSikáltak bennünk a .sub!Jik
int~, az OrOkszép lelki ember arcot..
Rali_Ci'
faivi . P"rsche Éva gordonka~iivésln6.l.e!1~r! ~lára
hegedümüvészno'i b; a fért. quaru'l\ tagl~l~ak:
Sponer Márion, We ndörfer Imre. dr. 8arzu l.mus.
és Alm Ede testvérek neveit ft!!rJuk Ide, . lássál;
ebMI is, llogy nem feledtnk e! őket s 1zenlll.k
nem is fogjuk elfel~dni, mert ~lfIuk öket /I Sli'
vllnkbe is.
DlszközgyLllésünket, a:ne!~'cn 3l1leri\aj
u~ignu5 te~'vtrdnk 'T.hu Stere!etunknek ,dtunlr
kifeleds! e hó 12-i" kcddt>n elte iarl?tlulr. mei
• lem,,)omb.lI. A~ Q'l nepél.es kÖ'gyU1é<en ~nt ·
Urius Ursad.lmu1k el~kelős "l"eive l ts hi...elvel
núlolá~ig me(.ell .lem"lo:n. Kedve; "e:1Mg~!1k
volt Rev. Dr. W. HOrummond l'lgol ttslvér;-,nlr,
aki elöli dr Oolh!rd Z.lp'mord nvUj!. h. 'l 'lm~
I Irár gondnok. IZ e,~)lhbkóVié'"evllnn PercteJn
Koumt Flóra {rónő A Nőszövetret. ne ..'~~n I:s.
SU"Ó Is'vill elnök Bt ifjú"', n~vebtn leJczt~~
kt 6röm.1iret s kíildlik j6k!vinltaikat ~engercnlu"
testv~feinknelr.
Fe1'enct
P!ls~~~~~~~~k
~
~z alkalomra imlt [m J.iva
Im
.
A íid"ödéselrre R~v. Drummond w.eleg szere-

j'''','

te~~~ ~lk~~Ó~ =ri~~r':I~I~~~~:°!i~~zv;~e7ó~:~~tt~
~:llődtél i!,

kilejczht adot! éI'm~~dlkl!i'~~
rokonszenvnek, amellyel Ok ';:' ~ ~ keblitan.iElu!!ln IZ eln'hizlWzs~ EOn o
Csitt (}.ibof
aosal lettek hiv~t.los eskül dD~ • szerete,
missziói lellrtsz 'ld'S&. alll y
lUfi quartett
.Atlantishól~ ellllékuetl mC2; a
tőziYlllbt •
inekn'mai és • Hymnus drÜIr be a
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Kádakat
Puttonyokat
Bortdényeket
Imu:

ezenkivu
frjanak a fenli
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";yugalma:tott tsendórllszthelycttes hltrokou k porlásl vag y jobb hu:elligyelói IiUbl vál lal.
valahol el tudja he lyet" i, s~iveskedjék a lelkésd hi vata lba mt girni.
Kolozsvárt m ~juil 100~n k máil!s l 4-in ú,:,~:
IleIlék ameri k)! t ~ stvtt~ink jut:ilelllnl l, lit e~htlulr
:nef, ho;'!}' LOIl'donlla'l ju"iU! 2-án . lutlák ~
• jubileumi íi nneps~2~ket, s utá na a N emle~~~2 1
Val lú os Kongre\S1US ílIu ej'l lIeszr:ek rhzl k(;j:u\dótleil1 k.
Cimjegyzéket akarun k össl eállita'l i, amelyben mind,- n bud lpesti un ilári us neve benne !egyeD.
~!leTl /;'iérI lelkérem hívti nkei am, hogy mind en ki' .ki úgy lud ja, hogy m~ g ne m jelent kezett II
b~d IOl'~U letkészi hi vatalban, va~y cime ne m
helyes, vagy foglalkod!a ni ncs be jegytzvt!, posta
fordul! iv~ 1 (gy lev. lapon jelentse bt a nev~1
fogla lkOiását és r.khcimH a következő eimre:
Unilirius It lk6zi hiv,!.1 V. Koháry u 4. Az~rt
ki r! m ell, hogy ha vala k! kimarad a nh so rbó1.
ne okol ja ttért a hlvd alt T isztelettel és ne re ~eUel
Biló La jos lelkész.
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21. Tele'on:

BE RDE hRJOS
cipesziizlete

Budapest ll . Batthyány-utea 48. sul.m,
férU- és
válla!ok.

ulá n készliek. Ja,·'tbl ls
Hó és d rclpö~ I Z<lkszerU
villla lom.

sor erenc

alnpitva 1858. évben
F e!elő s kiadó : BIRÓ LAJOS.

T üzoltá s i szerek és
sz i va tty u k gyára,
harang és f émönt6de

"STUDIU
M"
KÖNYVE S BO LT

B Udapesf , IV., Lomb-utca 34-36_

8 ~d ..;;e.',.

IV., MU%e"",·küru t 21. u'm.
Te't,<r,:
Nr ry r tut erdélylekb61
Tt lclon
1 86-~7.
"l. kult " I d \1 . lat
186-87.
S,.a~mu n ~ a~ , u~P rooalml. e!:>'~;"i és egyetcml
'.nk o",-., k
ti",- 1)<!Io1;.' H ~" ,7illil minden
~ ~p/!!'" k~l' illd; ri l' d'6'di kilr.y~el él< lolyólralol.
Vi(!tki me(:lf"dd f othl R)W,"''' is gondOllan t Hultz

I

Villamw 1l1cgAlló : Váci -ul, Ung iépgylir.
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