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Hamvazó • 
• Térjetek meg én hozzAm teljes szívetek szerinl, 
böjtöléssel is, si rással ls, kesergéssel ls,-

Joel II. 12, 

Elég volt már a dáridóbó!! Síp, dob, zene, tánc hat héten át szédületes kavargásban 
hullámzott ide-oda. Mintha egyéb dolga se lenne a magyarnak, minthogy most az egyszer -
- talán utoljára - amugy istenigazában kitombol ja magát. Es mié rt ne ? Hiszen a költő szerint 
is, mindig igy volt e világi élet",.. ts miért ne? Hiszen neki - ha már hazája 
után becsületét is elvesztette - igazán nincs mit féltenie, Ö leszámolt az élettel. leégett 
ősi házának hamujában táncolva rekedt hangon kiált: "Húzd rá, cigány! Ej, haj ~ohase 
halunk meg l" 

Pedig, ha szeme volna, látnia kellene, mint nyilik meg lába alatt a föld, hogy: tát~ng6 
szak.adékába temesse a jövönek hervatag reményével együtt a nemzeti múltnak minden dl~sOsegét. 
Pedig, ha füle volna, hallaná, mini zúg, dübörög a világtörténele m diadal szekere, mely Irgal mat
lanul keresztülgázol vérző:;'tetemünkön, nem törődve panaszos jajkiáltásunkkal . " "Elvégeztetett : 
consummatum est. .. 

• Ha!flvaz6 szereda komor hangulatával a lelkemben idézem a pr~fétát, aki mini az .Isten 
embere, sza~alomra gerjedt ves zendő nemzedéke iránt s megtérésre sz61~totta ~ket a. szent haJd~n

v korban, .TéfJetek meg én hozzám, térjetek Istenhez, aki tibennetek lakOZik,. teljes sZIvetek sze~lOt. 
Ö még IOgatag, ~éveleg .. elesett voltunkban is szeret bennünket s azt akafJa .. hoj!}' aZ.9 szentsegei 
szlne előtt a po.ng megalázzuk magunkat, ~mert ez az egyetlen útja és m6dJa a Hozzala ':,a16 fOI
emelkedésnek. O szeret bennünket, bűnbe merült töldi gyermekeit s azt akarja, hogy kesem .könny
hul1at~s közDU mel!bánjuk elkövetett sötét bűneinket, böjtöléssel is, sírással is, ke,sefgéssel IS, mert 
máskeni nem nyujthatja nekü nk az áldottság érzetével együtt atyai bocsánatát, masként nemi táp-
lálhat minket Jeruz~álemnek javaival, nem örvendeztethet meg a Krisztus örömével, nem v gasz
falha! meg mennyei szent Lelkének drága ajándékával. 

Elég volt már a dáridóból ! Nézzétek csak, még a magas égből is hamvasszürke bópe1t 
hek . hulldogálnak. Egyre hulla nak és csipkeszerű fi nom fátyollal borit ják be a rélct, ~z er~ót. ~ 
a királyi fenyves zengő sátorában ott settenkedik az őszi világból még megma rad t zörgö a~a.sz 
s fejét búsan lehajtva, várja, várja, szivszakadva várja a homlokára irt hamyaz? ~ereszt~ I , a ku~
bánat fenség~s symbolu mal Az isteni könyörület titkát, amelyből számunkr,! IS .aldas - ~dv fa a ' 

Téqctek meg, amig nem késő. Amig nem késO, térjetek meg. Térjetek Istenhez , . 
Szerkeszto. 
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Lincoln Hitvallása • 
(William E. Barion). 

His:.ek egy Istenben, népek és nemulek örlzó 
Pász/orábant a mi j/JsdgOJ Tt,emt~nkbell, gond
viselö mennyei ides Atydnkban, krnek tudta és 
akarata ne/kOl egy hajszdl is a mi fejDnkr6l le 
nem eshetik. 

Hiszek az Ó ör4k szen/lég/ben és igazsd
gosságában. 

Elfogadom a SzentI rás {ens/ges igazsdgall , 
mely a törl/neJem lanus6ga mellett blzo'vJllja, 
hogy csak az a nép valóban dIdott és Igazdn 
boldog, amelynek Ura ls kormdnyzója a magas
ságos lsten. 

Hiszem és vallom, hogy úgy tl!Yesek, mini 
az eg/sz nép dllandóan reá vannak ulalvo erre 
a mindenek fölölt való Isteni kegyelemre. mely
nek küMnböz6 ajándékait a Szentlélek k"zvetiti 
a ml számunkra. Evégett hibáinkat és bOne/n
ket mélységes alázattal mel{ kel/vallanunk, keserO 
könnyeink között is b[zua az Or4k Bird atyai 
bocsánalában. 

Hiszem és vallom, hogya Mindenható 
jelen Van élelDnk folyamán az öröm diadalmal 
perceiben. Es ott van a szomorúság kedvel/en 
óráiban, amikor az ó büntető keze csoddt múvt! 
és a múM fOlszal is a mi OrOk javunkra for
dlfla. 
• Hisum és vallom, /wgy a Biblia a legna
gyobb kincs, amellyel lsten mel!ajándékozla az 
emberi nemzetet. Ez a könyv őrzi a mi szá
munkra a világ Mellváltójának véRrendelelét. 
_ , H/sum és vallom, hogy e liUdgon legf6bb 

lorveny lsten akarata. Rajta kivül minden emberi 
bi,zakodás hiá~avaló és hasztalan. Az " segit
sOel!e n élkül nmcl boldogIllds, nincs siker. Aki 

benne bizik, soha ' nem csalatkozik. 
E~gedelmes eszköz LJoqyok tehát az én 

mennyeI Atyámnak kezében . Csak azt kiuánom, 
csak azt teszem, ami meRte/el oz CI SZent 
akaratának. Ezérl háldl adok Neki minden 
napon .. Ezért imddkuzom "teljes életemben. 

Ünnepélyesen fogadom l a lelkem I1dvOs
Sél1~t is reá tesum, hOEY a redm bizott munkát 
e f öldön hfven elvégeztm. K4vetem mindenekben 
a~ Islen pwarancsofatjdt. Mindenkit szeretek. &n
ka se gyufölók. Es az igazsdgért bdtran síkra 
szdllok. Bhá reménységgel imádkozva azokért 
akiket. szeretek s kik engem szeretnek, lelki 
szemelmmel már efóre vdrom és itveum lsten 
uldn a viszont/dlds édes lJrömét idvezOU tdrsaim 
s:eretó~ klJrében, az O orszdgában. 

Ez az én hilem. Ez az én ' valldsom. 
, 

,.Légy mind;g tiszta, szent 
Igy nézz a nagyvilágba 

ablakán. " 

P. b. 

s vidám: 
lelkednek 

G. B. Shaw. 

DávId Ferenc úJabb m6ltatása. 
DAvi" éli Erasmus. 

. Az Unitárius I:rtesitő első évfolyamáb 
.DáVid ferencről megjelent rövid méltatásomb an 
kifejezést adtam azon nézetemnek, hogy Dáv~~ 
Ferenc helyes értékelése a magyar tudományban 
és . iro~alomban. eddigelé nem törlént meg. Mi 
umtánusok tudjuk, milyen szellemóriás volt ö de 
a magyar tudományosság az ö nagyságárÓl ~ég 
nem vett kellő tudomást. Annál örvendetesebb 
hogy azóta a magyar tudományosság legelsO 
fóruma : A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 
előtt hangzott et egy értekezés amely Dávid 
Ferencet, a kortársai közül kimagasló nagyságot 
az öt megilletö eismeréssel méltatja. ' 

Az értekezést Thienemann Tivadar egyetemi 
tanár tartotta .. Mohács és Erasmus" eim alatt s az 
é~tekczés nyomtatásban is megjelent a "Minerva" 
clmű tudományos folyóirat Ill., 1924. évi évfolya
mában. SzUkségesnek tartom a minket érdeklő 
részre e helyen a figyelmet felhivni , márcsak azért 
is, mert az értekezés olyan eim alatt jelent meg, 
amely után indulva senki se gondolná, hogy ab
ban Dávid Ferencröl lesz szó. Egyúttal a tanul
mány rövid gondolatmenetét is közlöm, hogy lás
suk, a tudós szerző milyen eszmekapcsok útján 
jutott el Dávid Ferenc méltatásához. 

Rotterdami Erasmus jelentőségének és esz
méinek magyarázata az értekezés főtárgya. Eras
mus, mint a reformáció előkészitője, régóta ismert 
alakja a világtörténelemnek. Dc tulajdonképen a 
reformációban tevdleges részt nem vett, bár a 
régi egyházzal sem tartott, amióta kilépett a szer
zetes rendböl. Álláspontja egy reformzsinat volt, 
amelyen békésen megegyeznek fölvilágosult főpa
pok, de a forradalmi reformációt véteknek tartotta. 
Szétszórt fejtegetéseinek az az értelme, hogy a 
keresztény vallás az egész emberiség összetarto
zand6ságának érzéséböl fakadó józan és humánus 
erkölcsiség, amely csak békit, engesztel, összehoz 
és nem választ el embert embertársátÓl, ép azért 
el kellett ejteni a szigorú konfesszioná!izmust és 
azt a szilárd hitet, '!Q!ely nélkül kortársai a keresz
ténységben csak üres szavakat hallottak. Ennek 
a kereszténységnek Erasmus korában nem vol~ 
temploma. Hivei idegenként benne éltek a I ómaj 
egyházban vagy az. ujonnan alakult protestáns 
felekezetekben, de kOlön templomot nem épiteItek, 
mig ki nem kelt körükMI egy elszá!1t reformátor, 
ki a bölcs boldogságat feláldozta a máglyahalálért. 
Ez Servetus volt. Erasmus theoJogiájától egyene~ 
út vezet az uniláriusokhoz és a XVIII. századi 
felvilágosodáshoz. 

Erasmus .. keresztény bölcsesége több nemze
dék gondolkozásán alhasonulva, ~enne él a XVI. 
és XVIII. Iszázadi magyar szeJJe'!ll életben. Most 
Tnienemann sorba veszi azon kiválóbb egyéne.ket, 
akikkel Erasmus összeköttetésben állt s a kikre 
hatással volt Magyarországon. Ilyenek: Hencke~ 
János, II. Lajos király feleség~nek, Habsbur~ 
Máriának udvari papja, Oláh Miklós, a. későbbi 
esztergomi érsek, Thurz6 János boroszlÓI püspök, 
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Brodarics István stb. Ezeket nevezi O történetünk
ben a mohácsi- nemzedl!knck. Ellenben MOhács 
után szellemi élctünkben csak kevesen Járlak. Eras-
11111 8 utja in . TIl nIIása azonban tovább kiséri a 
század nagy va llás hnrcai közölt , sOt akadnak 
hivei kik rellelt gondolatai nak végs6 következmé
uyeil I. levonták és katön templomot kivántak 
épiteni ft fölvilágosult bölcsek számára . Soclnus 
és Serveius clOIt ugyanaz az Igazság lebcgett, 
melyet Ernsmus is seJ teti, dc sohascm fedett föl 
availanok elOtt . Miként Erasmus magára maradt, 
Dk sem találtak otthont scm a katolfkus egyház
ban, scm a protestáns fe lekezetekbe n, de ők a 
nyllvAllossflg piacára vetették;' amit Erasmus elhall-

f
alolt, hogy az adorandus philosophiae princeps 
Jézus) haland6 ember volt és csak az idők folya

mán alakult ki II tanllás az Ő islenvoltáról. 
Es most a kDvetkezOket mondja Thienemann : 

jClVetLls és Socimlls merész tanításai támasztottAk 
cl XVI. századi szellemi éleIlInk egyik legeredetibb 
gondolkod6ját, Dávid Ferencet. Alakja messze ki
maRaslik korának konfesszionális világából. A 
vallásharcok forrongó idejében a messze jOvőbe 
látott : lelki szemei elOlt a fOIvilágosodás igérete 
derengett már akkor, mikor embertársai az igaz 
hllért pusztllollák egymást. De kortársai nem ér
tették meg, erdélyi kálvinista préd ikátorok vitatkoz
tak vele ; akiket vezetni akart, meredek útján nem 
tudlák követni: 8 1andrata, sőt Socinus Faust us is 
elfordult töle. A dévai bOrtönben nuilt ki a XVI . 
század egyik legeredetibb, európai szemmelllézve : 
c kornak legjelentősebb magyar elméje. Majd idéz 
szerzO Dávid f erenc egyik mOvéböl s ezzel bizo
nyitja, hogy nem Melanchton, hanem Servetus 
vezette Dávid ferencet Erasmushoz. Erasmu. pe
dig a János Zsigmond fejedelem alatt hozott er
délyi turvények utján IcU hatékonnyá a magyar 
szellemi életbel!. Erasmus vágyódott oly békéS, 
boldog menedék után, hol hitéért senkit sem ül~ 
~öznek, hol mindenki bölcsen belát/'a, hogy az 
Igazi kereszténység minden halandó elkiismereté
ben egyformán laKozik (Evangelium Christi vere 
regna! ln conscientiis omnium Itlortalium). Eras
musnak cz az utópiája Erdély törv~ nyeiben előbb 
val6s~1t meg, mint mébutt Európában. Az 1568-1 
tordai országgyülés Dávi~ Ferenc hiveinek sugal
mazására törvé~ybe iktatta, hQgy mindenki sza
badon követheti a maga hitét. A toleránciának 
szelleme Erdélyt tette meg a fölvilágosodás esz
méinek első otthonává . . . 

A Mohács utáni magyar szellemi életben 
Dávid Ferenc és Dudics András léptek a magyar 
en\zmlsták örökébe. Gondolkozásuk egy közös 
cél felé, A XVIII. század fölvilágosodása felé mu
tat, mégis kUlönbözökép alakItották azt a szellemi 
örökséget, melyet Erasmus az utána következő 
nemzedékre hagyott . Dávid fe renc Ef3smus vallá
sos tnnltásának hitvallója lett : elnyerte a hivallók 
szenvedésél, melyet Erasmus vállalni sohasem 
akart, de övé IcU a má rtirok d icsősége is: fele
kez~tet alapitott, mcly tanllásának lényeget a mal 
napIg fentartotta. Dudlcs András szcklAt nem 313-
pltott, csak vonzódott a rokongondolkozásu Dávid 

- _____ 3 _ 

Per~ nc fC I~. Thienemann ezután bövebben fo lal 
kozlk DudlcB életével. Szerinte cz a kél g . 
életpálya nemcsak a XVI. szazadi szellemi :R:t~~tr 
hanem az egész régi magyar mUvcltsc 'nek .' 
~lmaga816 , egyetemes crtékü Jelensége. g Miko~é~ 

VI. szá7,~d magyar reformátorainak. ir6inak é 
humanlslámak mozgalmas sokadaimában kcresU n~ 
c~ywkét Jellegzetes egyéni séget, amely ncm emész
t dött föl teljesen ~Z Itthoni parlharcokban, hanem 
részese tudott lenni a szellemi él ct egyetemes tö _ 
ténctének : Erasmus két kései magyar kövcltYé ri 
Dávid Ferencec! és Dudlcs Andrással Jtal':,: 
kozunk. Végül szerzO azt a fcllUnö körülmén t 
emllli meg, hogy Dávid Ferenc neve mélyeb~1I 
vésÖd~1t b~ a vallásnak és világnézchlck egyete
mes histórIájába, miut a magya r történe lI rasba 
Dávi~ Ferenc külföldi méltatói közül megemlíti 
Less.mget, a XV.III . század hires német Iróját, aki 
Dávidot szell eIlu ősének tekinti , az újabbak közUI 
Harnackol, . a . keresztény dogmák törté neHr6ját. 
Ezzel zár6dl k IS értekezése, amelynek j elen tősége 
az, hogy nem csupán mint hitvitázót - Melillsz 
ellcnfercként - tünteti fel Dávidot, min t eddigi 
történetIrásunk, hanem amint valóban volt is: 
Erasmus! Se rv~tus tana inak önálló hinJetöjél és 
tová bl!feJle~z IOJét , a XV I. század legkirnagasl6bb 
egyélll ségel l A homály kezd oszlani valJasalapl
t6nk személye körül, végre az igazság lital tor I 

Botár János. 
======r=. ==- - ' 

Csendes órák. 
• • UJ egei C!S új földel vlIrunk, 

rnclybcn lakozik !Il i ~ ;l7 s,1e · . 
II. I'(:tcr III. 13 

I. 
Ha festő volnék és koru nk képét kel

lene megOrOkltenem, ecsetem a legsötétebb 
szinekbe mártanám és egy Golgolhát feste
nék, a Golgothán egy fe l hőkig nyúló keresztel 
és a kereszten az igazságot és az cszményiségel 
szimboli zálnám. Azokra a l övendölések re, melyek 
az idea lizmus kivirágzás I vá rják század un klóJ 
még mielOtt az meg6z Uletett volna, c!ufosan cároltak 
rá a.. kOzelmult évek eseményei. Az anyagiasság 
és az Onzés emberemlékezet óta soha oly durva 
és szemérmetlen formában nem mulogatta ördögi 
ábrázatát min i napjainkban. Kószivll uzsorások 
grasszálll'ak féktelentll, kövérre h iz l a lt~k magukal 
embertársa ik nyomorúságából. Azt 1111 Hlk, hogy 
egyszerre minden másképen, minden jól Ipsz, ha 
megszOnik il tényleges harc a csatamez6kön, de 
csalódtunk. Itt a béke, dc nincs ki)s~ön e ! benne, 
még tatán rosszabb, mint 8 háboru volt : ma 
kilátástalanabb a helyzet, mint akkor. A harc fart 
tovább kU nn és benn egyaránt. Idehaza egymás 
szájábÓl szedjUk ki a fala lot. KicsinyeskedUnk, 
gyGtötködU nk, veszckedUnk, pártoskodunk, fe l c~e- . 
zctieskedUnk magya r a magyarban cl/enfc/el t.at s 
egymás elle~ i lusában őrli fet erejét ak kor, mIkor 
legnagyobb szUkség volna a közös eröfeszflésre, 
mert hatálos gyOrObe 5zorlloll . az ~.e llcnség .. Az 
anyagi és erkölcsi baj és nyomoruság Immár fajunk 
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általános vonásává nŐlle ki magát. Talán sehol a 
világon annyi kétségbeesett, önmagával meghason
lott anyagilag és erkölcsileg lö~krement 7mber 
em "ár mini Budapest s a lobbi ma~ar varosok 

~Icái~. Ha majd új Danlék sz~lIetnek~ kik a. mod~rn 
POk01 képét fogJák megfestem, ,képeiket ,bizonyara 
a mi társadalmunk életéből fogják vcn~1. 

Az igazságon is Pilátus sinhedronJa után oly 
nagy és oly durva erőszakol mé~ soh~ el ".ern 
követtek mini karunk modern fanzeus31 és Pllá
tusai. Akkor Krisztust s mosl egy nemzetet ?zö
geztek kereszt~e: Ez h~zla az egy~lemcs gyaszt, 
cz a nemzet flamak mmden, de minden ~yo!"o
rúságál. Sőt anélkill, hogya bűnre barrnlféle 
enyhitÖ körülményt vagy mentséget kere~nénk. 
mert hiszen a bűn bún marad még akkor IS, ha 
önzetlen idealizmus köntösébe bujtalják bele, azt 
mégis Illeg kell állapítanunk, h~gy a bűnkrónika 
adatai S a nemzet kcreszlrefeszltéséböl származó 
gazdasági nyomor között összefOggés van. 

De lám, milyen csodálatos lsten irgalma. 
Most se hagyott magunkra, hogy saját nyomorú; 
ságunkba belepusztuljunk. ,.Szent elégedetlenséget 
011011 a szivekbe, azt a szent elégedetlenséget, 
mcly minél nyomasztóbb és bántóbb a jelen, 
annal inkább fokozódik s jobb jövőt vár, követel. 
Az Istenadta elégedetlenség egyetemes vágyako
zássá, nemzeti sóvárgássá növekedett ma s a 
biblia szavaiva l eképen lehelne azt találóan meg-, 
szövegezni : ~ Uj eget és új földet várunk melyben 
lakozik az igazság~. 

Nekem van ma egy nagy, egy drága vigasz
talásom és ez az, hogy az egyetemes vágy, a jobb 
jövendő vágya lassankint új prófétákat, apostolokat, 
hősöket, mártIrokat termel ki és nevel a nemzetnek, 
kiknek lángoló lelkesültsége, imádsága, becsületes 
munkaereje és önfeláldozó készsége előbb vagy 
utóbb biztosan II)eghozza népilnk számára a föl
támadást és az ujjászillelést. Ez a hit az én lelkem 
lelke, éltető erőm, mindenem. E hit nélkill már 
régen szivem repesztelte volna meg a bánat. 
Nélküle. egy napig is élni nem tudok. 
. ,,~j eget és új földet várunk, melyben lako

zIk. az Igazság". Az emberiség közéletének gyöke
r~k l~ .ható átváltozását, ujjászilletését jelenli ez a 
bibliai vágyakozás. Vérbajt fIasirommai gyógyítani 
nem lehet, beoltásra van oU szükség. A kelellen, 
poshadt. tésztát akár zsemle, akár kifli alakjában 
sütöd kl, az mindig rossz eheletlen marad. Kovász 
kell előbb abba~ erjesztő, élesztő kovász, hogy jó 
legyen. Ezt ~ Világot ráaggatott paragrafusok kal, 
népszövetségl gyülésezésekkel, nemzetközi paktu
mokkai meggyógyitani nem lehet. A lelke beteg 
cn nek a világnak. Érzülete, ' gondolkozása köz
~~elleme korrupt és züllött. Lelket kell tehát bele 
ulat verni. Jézus ~risztus evangéliumát kell, mint 
szérumot a v~rb~losba beleoltatni, hogy azt erköl
cs~bcry meghszhtsa. Az evangél iumra van itt 

. sz~kseg, hogy az, .. mint kovász a tésztát, átjárja, 
eTjessze, .~Iessze UJ eletre. terem tsen · szelleme (lj 
egei es Ul földet, .'!Iel,rben lakozik az igazság. 

Sz~mllnkra uJ Világ csak az igazság jegyében 
születhetik meg csupán. Csak ez fogja meghozni 

aZ állandó békességet a népek számára melyek 
csak más eszközökkel, mint eddig, de még mindig 
harcban állanak egymással s csak ennek lesz 
gyümölcse a legnagyobb s a legszentebb erény 
~z egyetemes emberszeretet, a nagy keresztény 
Ideál. 

I~azság 1 De h~t ki mondja meg, hogy mi 
az az Igazság? Az Igazság nemzeti vonatkozásban 
nem több és nem kevesebb, mint cz: Islen mint 
másnak, a mi fajunknak is életet és boldogulás! 
szánt czen a föl.dön. Adott hazát s vele egy nagy 
feladatot, hog;: lit, Kel.et kapujában fajunk Isten
adta tehetségemek teljes kifejtésével egy önálló 
szabad, boldog néppel s egy virágzó magya: 
kulturával gazdagítsuk a világot s dicsőítsük 
Istent. Aki tehát idehaza pártoskodással felekeze
tieskedésseI gyönglli fajunk erejét e n~gy feladat 
teljesItésében, vagy bármiféle búnözéssel szégyent 
hoz a magyar névre, az hazaáruló. Azok pedig 
a titkos és nyilt ellenségek, kik a nemzetet létének 
alapjában támadják meg, lsten ellen . lázadnak. 
Az igazság csak egy versenyt ismer és ez nem 
abban áll, ami már divattá lelt, melyik tudja véd
telenségében jobban megrabolni a másikat, hanem 
abban, melyik tudja nagyobb és értékesebb kultur
kincsekkel gyarapitani az egész emberiség szellemi 
javait, melyik tud többet tenni, hogy lsten országa, 
a menny a földre szá lljon. Egy nemzet létjogo
sultsága az ö kulturális értékén nyugszik, melylyel 
lsten világát gazdagítja. 

S az igazság csókjára szUlelik meg e világ
ban az őszinte és állandó békesség az emberek 
és a nemzetek között. Nem az a békesség, mit 
most Párisban csináltak, mit hazugságra építettek 
modern farizeusok. Nem az a békesség, mit az 
erőszak joga teremt. Kirabolja ellenfelét s azután 
gUlsbaköti, hogy meg se mozdulhasson, mert fél, 
reszket haragjától. Ez a béke csak a még nagyobb 
elkeseredés tüzét szit ja. Egy földretiport nemzet 
vérét csak természetes, hogy mindig egy akarat 
hevfti , forrósflja: széltörni a bHhtcseket, ismét 
talpraállani, mindent el61 kezdeni, leszámolni, 
bosszút állani. fgy nincs s ne is legyen békesség 
a világban. Inkább legyen akkor harc és küzdelem, 
inkább vesszt1nk el mindnyájan az igazság dicső-o 
séges szent harcában. Én arról a békességröl 
álmodozom, mikor ennek a világnak egymást 
rontó, egymást fojtogató népei ráeszméltek közöS 
hivatásukra, felismerik boldogulásuk kölcsönös 
feltételeit s _összeforrnak az embertestvériség szenl 
gondolalában s megvalósul az egy akol és egy 
pásztor eszméje. Szertelen kép I Sze,!elen álom I 
De félre ti kishiWek. Álmokat álmodm sza~ad és 
szükség is. Minden élet annyit ér, amennyI esz
ményi álom van benne. Álomtalan élet maga a 
halál. Hol van az ember, ki kételkedni mer abban, 
hogy Istennek van hatalma és irgalma szent .. cél
jának, a mi vágyainknak megvalósltás~hoz, uJ ég 
és új föld teremtéséhez, melyben Igazság és 
békesség csókolgatják egymást a szerelet jegyében: 

Szeretet! A háború borzalmas eseményei 
után mind gyakrabban halljuk innen is onnan is, 
hogy a kereszténység a maga ideátjaival, melyek-
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nek egyilttes jelentése; emberszeretet - megbu
kott, csödött mondott. De }l!szen a közelmult !iz 
esztendO kegyetlen ese~ényel ép az ellenke.zölét 
bizonyítják ; azt ugyaOls, hogy ime hova, Jut a 
világ szerelet nélkUl ! A kereszténység elv~1 még 
nincsenek kipr6bálva, még sehol se próbálták meg 
komolyan, hogy tiszta és önzetlen keresztényi 
"zerelel alapján rendeznek be államokat, társadal
makat. Szent a hitem, hogy ha egyszer, bár csak 
egy napra is, megpróbálnák, hogy egymasban ne 
ellenséget, de testvért lássunk, egyszerre csod~ 
módon megváltozna, ugy megszépiline szomoru 
világunk képe . Legalább nekünk. magyar testvé
reknek egy keresztrefeszített nemzet árva gyerme
keinek: kiknek közös multunk fradfciója és jöven
dőnk reménye, kik egyott állunk, vagy bukunk a 
lét elkeseredett küzdelmében, legalább nekünk, 
amig nem késO, össze kell forrnunk acélos egy· 
séggé, a testvéri~ég szent gondola~ban. Ha ezt 
meg, tudjuk tenm, akkor lesz, lenme kell ennek 
á keresztrefeszített nemzetnek föl~madása. Minél 
erősebben kongat ják fejünk felett a halálharangot, 
annál erősebben, annál elszántabban kiáltunk bele 
a világba, igazságunk szavát. Minél szűkebbre 
szorítjuk élniakar6 szívünk lelkesedésének tazét, 
hadd annál inkább emelkedjék annak a tüznek 
böfoka. lemondás és csüggedés csak a gyávák s 
a hitetlenek szokása. lsten szive is új égért és új 
földért dobog, melyben lakozik az igazság. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok olvasóink· 
nak boldog új esztendöt. 

Dr. Csiki Gábor. 

Masznyik Endre uj testamentuma 
UJ testamentum vacyls a Jézus Krisztusban 

.• ml Urunka" k6t6tt UJ Sz6vetsés Szent Irása. 
Károli Gáspár nyomán az eredeti - görög - szövegből 

forditotta, bevezetéssel és szótárrat ellátta: 
Dr. Masznylk ·Endre. 

. Az új és zengő magyar nyelven fordltoU 
(Jjtestanmentum mottója: "a betü öl, a Jélek 
pedig éltet·. Ajánlása pedig: "Magyar hazánk' 
8 szent egyhbunk oltárára." 

Akinek ed4ig nehézkes és sok helyen ke· 
vésbé ért.hetö ,volt a biblia, most olyan Újtestamen
tumhoz luttatla dr. Masznyik Endre nyug. teologiai 
tanár, amely a mai irodal!lli nyelven, zamatos és egy· 
szerü magyarsággal mmdenki számára fáradság, 
nélkül érthetővé válik. T~bbé nem lehet sen· 
kinek az a kifogása, hogy azért nem olvassa 
a bibliát, mert n~m lehet megérteni. Sze. 
re!ettel ajánljuk az Ujtestamentum ezen forditását 
mmd~n hivünknek azzal a szeretettel, amely mun
kára mditotta fordltóját. 
. , Levelét, - amelynek kiséretében egy ilyen 
Ultt;stam.ent~mot kUld~tt nekünk fordító testvérünk 
~bl~t . k~zölJük, egyrészt, hogy szeretetét, amellyel 

l háJát melengette meglássuk, másrészt azért, 
men levelének második fele szomorúan aktuális 
nek'nk. 

Évek óta halott ember voltam e világra 
nézve - de éltem ennek a könyvemnek. Ez volt 
a világom; örömöm és boldogságom. 

Most. már készen van. Elvégeztem a munkát, 
amelyre hIVattam. 

Fogadd el a k~nyvet, amilyennel és nyúj. 
tom ezt neked , fdgadd el a régi barátságnak Sle. 
rény emlékéül. 

Sokszor bántott a gondolat, hogy én azt a 
szeretetet és kedves figyelmet, amelyben ti min. 
den ha részesitettetek nyomorúságom idejében is 
semmiv~1 sem visl:0nozhattam. Nem azért hallgat~ 
tam, mmtha meghldegUIt volna a szivem irántatok 
hisz ez a mi közös multunk után lehetetlen; hall~ 
gattam, a kis lapotokba nem irtam, mert ezer 
gond és baj nyügOzött s megnyugvást keresve, 
beletemetkezetl a lelkem az örök isteni igék for
dításába. Most már talán majd másképen lesz, 
talán együtt tölthet ünk még néhány kedves órát, 
mint egykor valaha. 

De úgy látom, olyanokat mint egyszer -
akkor - soha többé. 

Ma kapom a gyászlevelet a mi feledhetetlen 
nagyasszonyunk halála hiréről, átérzem vesztesé· 
geteket. Én tudom mit jelentett ő nektek s érzem 
azt is mi volt ö nékem, mielőtt e borzalmas idők 
el nem szakítottak föle. 

Úgy fáj, hogy sem testben, sem lélekben 
nem lehettem jelen a végső tisztességtételen, hogy 
csak 7 nap múlva értesülhettem az ö elhunytárOJ. 
De most lélekben minden nap ott járok Baracskan 
s felújitom legkedvesebb emlékeimet az ő sír:jánáJ 
- s megsiratom könnyeimnek özönével. 

Nem mindenestől halt meg Ő. Magasztos eszméi, 
amikről könyvei és felolvasásai s a sok-sok hozzilm 
intézett levélben áldott keze vonásai beszélnek, itt 
élnek közöttünk és Jelkesftenek időtlen időkig . 

Legyen áldott .az emléke! . Leányainak nem 
tudok írni, mert egyiknek ~em Ismere~ a tartóz· 
kodási helyét. Addig is, mig a swmoru és szent 
kötelességemnek eleget tehetnék, kérlek - ha 
találkozol velak - tolmácsold legmélyebb rész· 
vétemet. S cselekedd meg ezt a Dávid Ferenc 
Egyletnél is, amelynek büszkesége, öröme, oszlopa 
és koronája volt. 

E 'Ievélből is látható, hogy ki a bibliaf.ordító. 
Neve a tudományos teológiában régen Ismert, 
könyvei révén. Ez a levél nem a tudós, de az 
ember lelkébe nyújt bepillantást. Ko~oly t~dás 
és mélyen érző emberi sziv a feltételei és .b!z~o· 
sitékai a jó bibliafordításnak. Bár minden umtánuS 
családnak mindennapi olvasmánya I~n.ne , 

Aki magának meg~zerezni óhajtja, megre~: 
delheti a fordltónál Ercsiben. 

• 
Az "Unitárius Er!esitő" 

minden unitárius család asztalán 
ott legyen. 

• 
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Országos c:yOjté •• 
(IV. közlemény). 

Köszönjük és újból kOszönjftk ~oknak a 
kedves hiveinknek és jó~arálainknak,. a~lk k~t év 
előtti felhivásu nkra gyOJlöttek ",!l lavun ~~a ,5 
adományaikat be is küldötték. KérJa~ és Ulb?l 
kérjük azokal a hiveillket és jóbarátamkat, akik 
bánni oknál fogva nem gy~jthelt~k. hogy legaláb~ 
az Ores gyUjtöiveket küldjék VIssza a lel.készl 
hivatalba. A nyugtázás! a beérkezés sorrendjében 
foly tat juk. 
110. Bukovszky Viktor (Peslerzsébet) 101 000 
11 J. Takács Béla (Budapest) 114.000 
112. Csekme Sándor .. 75.000 
113. Gyarmathy Mózes (Budapest) 100.000 
114. Elekes Balázs (Kispest) 100.000 
115. Pápai' rslván (Kecskemét) 100.000 
116. Ferenczy Sándor (Balassagyarmat) 152.000 
117. Ujváry László (Budapest) 50.0CI0 
118. Fazekas Dénes. 143.500 
119. Hegyi Gyuláné.. 250.000 
120. Bartalis János .. 46 .000 
121. dr. Bognár Dénes .. 400.000 
122. Uzoni János . 120.000 
123. özv. Kerestély Domokosné (Spest) 35.000 
124. György Vilmos (Szeged) 200.000 
125. Dimény Lajos (Budapest) 270.000 
J 26. Kovács Gábor. 200.000 
121. Somlyay Árpád (BalatongyOrök) 190.000 
128. Huszár Andras (Sarkad) 180.000 
129. Hackler Artur (Budapest) 595.(X)() 
130. Székely János (GyOngyOs) 232.000 
131. Ferenczy Jenó (Rákospalota) 100.000 
132. Ferenczy Mártonné (Budapest) 175.000 
133. Faluvégi Áron (RákosIiget) 600.000 
134. Kiss István (Kétegyháza) 100.000 
135: Unitárius Egyházközség (Dévaványa) 100.000 
136. Gál András (Budapest) 220.000 
131. Ádám Gyula • 289.000 
138. Imreh Sándor • 144.500 
139. Molnár Lajos .. 20.000 
140. Burján Ferenc " 67.000 
141. Fodor Béla • 125000 
142. Fürst Antalné 103 OOO 
143. Zivny Antalné (Erdőtelek) 3S<ÚX>O 
144 .. J\~olmir Ferenc (Budapest) 10 1 ~ooo 
145. L.lebenberger Károly (Budapest) 100 OOO 
146. Wahl Frigyesné 5SO'()(x) 
147. Ihász józsef (Pesterzsébet) SÚ)(X) 

I.-IV. közlemény együtt: 37,229.216 
Ez az . összeg egyezik a Postatakarékpénztar 

87. számlaklVonatával. Megjegyezni kivánjuk, hogy 
a lll. közlemény 104. pontja alá a szedő tévedése 
fOlytá~ k~rül t az a minimális összeg, mert az 
et~e~~ kimutatásban dr. Felszeghy János afia 
gyUJtOlvén és csekklapján 500.000 azaz ötszázezer 
koronál lart~nk nyilván. A tévedésért bocsánatot 
kérünk. Telles tisz.telettel 

Az Egyhu:k(j2stg üunduuksul! CJ. 

Az unitiirlus ecyház helyzete 
Trianon 6ta.*) 

Irta : JÓZAN MIKLÓS püspöki \icarius. 

Az unitárius egyház a XVI. szazad közepe 
6ta Erdélyben fontos kultur-missziói teljesit. A ki. 
egyezés óta (1867) a magyarországi részekben is 
vannak unitáriusok, akik az 1848. XX. t. c. 1. §-a 
alapján ill, mini egy törvényesen bevett vallásfe .. 
lekezel tagjai, szabad vallásgya korlatot nyertek. 
Az egyházi szervezet egységes voltáná! fogva a 
Szent István koronája alá tartozó országokba~ a 
Kolozsvárt székelő unitárius püspök es a kettös 
(világi és egyházi) elnökség vezetése alatt muködO 
Egyházi fötanács, illetve ennek végro:hajtó szerve. 
az Egyházi Képviselólanács, gyakorohak iskoláink 
és egyhAzközségeink anyagi és erkölcsi Ugyei fe
lett a legfőbb felügyel etet. 

Azert from, hogy gyakorolldk mert a tria
noni mesterséges határok óta ez a fe lUgyeleti jog 
a gyakorlatban .nehezen kivihetó, sót az imperiu
moi átvevő román kormány az ellen egyenesen 
tiltakozik, amennyiben az erdélyi unitálius központi 
hatóságnak ez iránt tett felfolyamodását minden 
indokolás nélk:tl elutasitotta. 

Ezl az álláspontot képviselte kü lönben elót
tem a román kultuszkormány hivatalos kiküldOttje. 
dr. lspin, aki nekem a Novisadi (Ujvidék) 1923. 
egyházi kongressus alkalmával baráts~gos beszél
getés során ős:z.inlén megmondotta, hogy az erdélyi 
unitáriusok a magyarországi unilariusokkal a lelki 
és dogmai egységet továbbra is feniarihatják, de 
a közigazgatás és törvénykezes terén jó lesz, ha 
a magyarországiak kulOn szervezkedn ek ; mert ök 
azl soha meg nem "engedhetik, hogya .romániai
unitárius püspöknek a feRhatósága és jurisdicliója 
kiterjedjen a magyarországi részekre is. 

. Úgy tudom hogy amikor Ferencz József, 
unitárius püspökünk, szíve súggallalára hallgatva 
és nemes kOtelességérzetétól vezettetve, mégis meg
próbálta, hogy a régebben időről · időre gyakorolt 
hivatalos canonica vizitációra a román kormánytól 
engedélyt nyerjen, azt neki egyenesen megtiltották. 

A csonka-országban maradi és ide a román 
kultura elől nagyszámban kimenekült unilárius 
magyarok, akiknek száma a tizezret meghaladja, 
s akiknek több mini fele Budapesten és közvetlen 
környékén lakik, arra van tehát utalva, hogy kO
lOn szervezkedjék. Erre nézve az elsO lépést 1920 
julius 4 én, a hódmezővásárhelyi egyházközi ikOri 
közgyülésen tettük, amikor Józan Miklós esper~ 
megválasztatott püspöki vicariusnak, JlOgy az URI
tanus egyház magasabbrendü érdekeit a magyar
országi részekben az államkorrnánnyal és a tObbl 
egyházi f6hatóságokkal szemben képviselje. 

Akik ennek a szükségességét nem ismerték 
fej, azt hitték, hogy a magyarországi hivek el 
akarnak szakadni az: erdélyi édes Anyától, amely .. 
nek emlője táplálta őket. Mintha a galy elsza:tBd-

-) Megjelent II .Mal Magyarország - \'USk09 kGttI~
ben francia és némel nyelYen Js, .A KeleJ N6pe· kiadt· . 
qban _ l" 
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halna az 45 törzsétől és gyökerétől anélkül, hogy 
maga-magára vonja a halálos Itélelet. 

Dehogy akarunk mi elszakadni. Sokkal 
kevesebben vagyunk, minthogy erdélyi testvé
reinktől teljesen kulönváll egyházi életet éljOnk. 

Ezérl arra igyekeztUnk, hogy az egyházi 
közigazgalásnak betetl~ző szerve valami úton
módon ide átplántáltassék, hogya halasztást nem 
llir6 dolgokban mi magunk is km ön önállóan 
intézlredhessunk. Ilyen céllal szerveztetett közpon ti 
jóváhagyás melleIt a kolozsvári Egyházi Képvi se lő 
Tanács mintájára a magyarországi részek számára 
az Unitárius Egyházi Igazgató Tanács, amelynek 
kettőS elnöksége, a püspöki vikárius és az egy
házi f6gondnok, ugyanazt az átruházolt pl.lspöki 
és főgondnok i hatáskört vannak hivatva gyako
rolni, amelyet a ko lozsvári központban az egye
temes egyházi törvény alapján a valóságos pUspök 
és főgondnok gyakorolnak. Legfőbb egyházi 
hatóság .en minialure" . 

Az új szervezkedést a magyar kormánynak 
is bejelentettUk, aki azt tudomásul v~tte. S úgy 
tudom, hogy úgy a főr~ndiházi képviselet, mint a 
földbirtokre fo rm dolgában a kicsiny unitárius 
egyházak történel mi jussa az illetékes tényezök 
által figyelembe fog vétetni, sőt már figyelembe 
is vétete«. 

A magas kormány utóbb a vikáriusn ak évi 
34 millió korona liszteletdfjat utalt ki reprezen
tációs célokra, mert a vikáriust, mint a kotozsvári 
unitárius pilspOk helyettesét, minden közéleti 
funkcióhoz meghfvjá k ahol a tObbi pil spOkökkel 
egyenlő figyelemb!!" és elbánásban részesltik. S 
azt is elvárják, hogy a jótékony célokra való 
adakozásból is kivegye a maga részét. 

(Folyt. köv.). 

HIREK.l 
Telefon: 974-24. 

Istentiszteletek a (ővárosban és környékén . 
Minden vallárnap d. e. II órakor az "1. , Koháry· 
utcai templomban . Minden h6 második vasárn ap' 
ján d. 11 . 4 órakor a VII I. ker. Csobáncz utcai 
elemi iakolában. Mind en hó utolsó vasárnapján 
d. u. 4 órakor Rákospalotán, a Kossuth L.·utc.'li 
rel. templomban ("A" villamoskocsi végállomás). 

Böjti Istentiszteletek. Február 2 1 · től már
ciua 2S-ig, minden vasáTnap délután ó órakoT az 
V., Koháry·u tcai templomban bllnbánatl Isten
tiszteleteket tartunk, hogy lelkünk ol6készi.iljön 
- a b6nbánat éa megt.iaztulás utján - az örök 
élet hitének befogad:ina. Az. imádkozás: a bimtól 
való lZabaduláa \Hja. Az imádkozás: virágos út a 
~~ess~g éa Boldogság országa felé. Ha meg akar· 
Játok IlmeTni a lelki ujj:hzületéat, az igazi fel tá. 
madást: imádkouatok velünk. Jöjjetek el a temp· 
lomba ezeken adélutánokon. 

. MegnyugtatAs ui azoknak, akiket a h idpg 
u'ló tart távol a templomtól, hirül adjuk , hogy A 
templomot minden alkalommal !iiljOk. 

7 
• 

Rend6relnknek minden hó 
törtökén e8te 6 órakor tartunk ~~rmadik CBÜ' 
teletet. kulön htcntisz. 

Az Unitárius N6szlSv t é . 
.m'sodik csOtOrtOkén d n : 8

ó 
g k mIndeu hó 

,IO'arázaltal egybekötött gy' dl" t " ,ra or biMiama. 
• ·t.< . & r . Ezekre . en Uni aTIUI aelZonyt Idvese l/. mlO· 

n ottuak \\a hfvnak 
Angol társalg" foly ik . . 

é~ harmadik péntekjén ost(l 5~~~en a h~ els~ 
hIvAtalhan. Aki nem lZeretné elfeled ~ ~lk63z l 
golb61 tud, iH gyakorolhatja éa gya~~Pí:hmlt~ an· 
tudását_ a la iq 

Március 5 én este 6 órakor (péntek) 1 
legközelebbi Dávid Ferenc valláso. t" e~z a 

I 'N' eSyunk ame yen \ r. ylTedy Jenó egyetemi taoá ~ , 
I to t . r ) ... ere· 

aom az s n c CUl\en [og előadást tart.'ln · A 
tély máa programpont jai hegedd és orgon~' ezá

z e~ 
lesznek. Már előre felh lvjl1k híveink figyel é~o 
tnrtalml\8nak i gérkező estélyre. Fél nyolc ~rako~ 
táreaavacso~a az V., Alkotmány·utca 31. 9Z. alatti 
tMAgyar VlIágc étterem Lélikertjóbeo. 

• Un1tárf~s mag yarok szervezkedése Ame
rikában. Amióta az Amerikai magyarok egyházi. 
lag szervezve vannak, az IInitáriusok, azámuknak 
csekély voltánál fogva minden magyar coloniában 
a reform,ítuaok gyülekezeteiben belyezkedtck el 
Történtek ugyan kísérJetek nem egyu:er arrA Jl~zve' 
hogy egyea helyeken, mint New-Yorkban Cleveland: 
ban, Pittsbllrgban , Akronban atb. külön egyház. 
községekké ia megs.ccrvezzék a magyar unitáriua_ 
8ágot, de az ilyennoml"l kisérletek sehol sem ve:zet· 
tell: a kívánt sikerre. A főakadálya az egyházi 
munka megindftá9~'tnak az volt, bogy uDitáriua 
magyar lelként állandó amerikai tarté:zkodásra 
eddig nem lehetett tah'l.Ini. Most végre ó'gyláts2ik 
fl magyar _uuitárinsok is mogtalált.ák Amerikában 
azt a lelkipásztort , ki szfvvellólekkel átad ja magát 
annak a szent feladatnak, hogy összegyl\jtse, 
egyiitt tartaa ós egyházi ópítömunkában való rósz
vételre serkentae azokat, kik szeretik \·altáBukat. 
a? uni tárius vall:\st A munka megindftáBának ér· 
deme az Amerikai unitárius egyh(lzmisBúó bizott· 
d,gát s főleg dr. Cornieh hlroe\'cs bodolli lelkészt 
iII.eti meg, ki két bben is járni\! odahaza, mint 
az erdólyi kieebb8ágok 8érelm! ügyeinek vizsgálója, 
rábírta Ferencz JÓlísef piispököt~ s az unit.1rius 
t6tanácsot arra, hogy L6riuczy L,íszJó ifju lelki· 
pásztort, ki Udrarhely m. BzékcJykereutű.ri ill. s 
ki papi oklevelét a múlt évben lIyerte el a kolozs
vári Ullitáriua theol. aka"dómián - kibocdssák 
missziói lelkénül Amérikába. Lóriuczy már meg 
is érkezett Clovelandbll a lelko8 kiáltduyt bocsá· 
tott ki a magyar unitáriusokboz, akik számára 
minden \'aeárna[Y'két iatellli8lteletet tart az .angol 
templomban. Áldá>:lt és si kort klránuak moukáJáboz. 

D. M. Conell amerika i lelkéu - aki a Dlú~t 
nyáron nálunk ia j;írt - új Jitllrgiát do!gozoU ti. 
Ezt a Baját ogyiddban már :llk,IImada HI. Példá' 
ján lelke.edve több og,.há~ intézkodóst t6 t~ ar~;1, 
hogy koboiében 11 :.1 új és rokoo8lonvea htllre:.Ja 

bovo:.leuo . 
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á dél dr. Molnár Jenő Aotal orgonam6vén zenouiimai 
Konfirmáció . Marci\18 7 .~n, ~I'~ rnap tá ~ ,'elentettéi: a ballgat611ágnak ut az élvezetet, amelyet 

Ir: ' 2!dódik a konf, rmáclól .tani 8 
után 4 órakor 6 A clókéAzitó tanltál:l "C, a lelkek birodalmli.b61 kUldött a legtölr:élete8obb 
templomban B1I(1apcstell. z F Ihív,'ul!: .~If1'i.vé8Z c, a világallr:ot6 Isten földi gyermekeinek 

. C iki Gábor missziói 10Iké81.. e . 
?ol.ÓJo dr. 8 I I4 övet betól tött gyermekeI' győnyörködtetéBóre. 
a uül6ket arra, IOgy k"ld'ók el jelcotkc' Szegedi hiveinknek dr, Csiki Gábor min-ket már az elsó vasárnapon u J 

t kés6bbi jelentkezőket a tanulás egy· szi6i 11elkélz február 21-én tartott btentl8zteletet. 
"éé'g'," ,m,""'d,·, miatt 110m vehotünk figyelembe. , Unitárius Istentisztelet Miskolcon. A 

Kebli Tanácsunk március 7·éu, va~árllap miskolci éa vidéki unitáriuaok febrlJár bó 14.én 
délután 5 órakor tartja idei cJaő iiló6ét; .~ze.n az urvac8oraosztáaaal kapcaolatban Iatent.iszteletet 
ii léson 3. 8záDladáaok cl61erjcuté6c és felulvlugá' t.artottak. Ez alkalommal Józan Mikló8 püspöki 
liea IL logfontoaabb tárgy. M,hc. 5'ÓIl, pénteken vikárius ment le Miakolcra. Az latentiuteleten 
<lél'után 5 órakor a G!:Io1;dallágl Bizotts~g, ~árc. résztvett és közreműködött Duszik "ajos luth. 
6.áu, IZombaton délután fi órakor a Hltélet.I ÓS e8pere8 i8. A tágas iskolatermet vallásfelekezetro 
Novelésiigyi Bizottságok üléseZIlok. való különbség nélkUl megtöltötték az érdeklődő 

Új székházat éplttet ez óvben Baltonban hivek. "Vidám szivvel, "ig zengés,el" c. énok. 
az Amerikai Unitárius Táuulat. Az ol.ó kapavá,8áe után Józan Miklós imádkozott és prédikált. A köny. 
az új építkozé8 holyén kurácsony t áj~n. történ~ m~g nyeket faka8ztó, 8z{vbemarkuló beszéd után D~zik 
ünnepélyea keretek között. I~gy bo~toOl pap Imája Lajos állott a megterftett úr asztala elé, papi oroá
után az Unitá riuB Nószö\"etfl6g elnoke megtette az tusban. ÁtszeIlemtilve, szivvel.lélekkel telitve mon. 
első szimbolikus kapavág:let. lsten áldása legyen dott agandát és imát a tóletmeg8:l:0kott " lelkeket 
az épüló bázOIl 8 a benne folyó lélekmentó mun · lebilincseló ékeeszólással. Lélekemeló volt az a 
kálkodáson. jelenet, mikor Istennek e két szolgája, Krisztusnak 

Mentő Egyházak_ Egyee amerikai egyházak. e két nagy apostola, a két nagy 211eniális. testben 
ment6állomásokat (kórházakat) tartanak fenn, ame- és lélekben kimagasló két lelkipásztor : Józan 
Iyekben évente sokezer esetben nyújtottak már Mikl ós és Duszik Lajos Isten szine és az ú r allztula 
szerencsétlenül járt embereknek elsó aogélyt. Nem- elótt találkoznak, egymást megcsókolják és a1. úri 
caak a lelket, a tc8Wt is megmentik. Mikor jön ejlent vacsorát egymásnak Krisztus emlékezetére 
el bozzánk is ilyen közvetlenül az egyházak gond- egymásnak átadják. Ime Istenben egyek vagyunk! 
viselése f miért nem vagyunk mindnyájan mint leten gyermekei 
I NaiV halottunkról, PerCzolné Kozma Flórá· egyek. E két fópap megmutatta, bogy igenis, lehe· 
ról februári Dávid Ferenc Egyleti vallásos estélyün- tünk egyek 8 kell, hogy egyek legyünk tekint~t 
kön emlékeztünk meg. Az ó emlékének szentelték nélkül arra, hogy egyik Lutbernek, a máSik 
Kolozvárt is a Dhid Ferenc Egylet februári ülé· Kálvinuak, a harmadik. Dávid Ferencnek a köve-
86t, amelyen Buzogány Anna fóv. tanárnó -: mult tóje, bi8z mindnyájan ~gy közöa Atyának, .. az 
számunkban közölt - ewlékbaezédét olvasták föl. Istennek vagyunk gyermekei. "Erós várunk nokunk 

A newyorki I. ref. egyil'z, melynek. 1(>lké-
810 Takaró Géza, volt blldapeati lelkéBz most ünne
pelte fennálláIának 30 éves jubileumát. Az ünnep
lóknelr: Józan vikárius li következó üdvödetet 
küldte :· Kedves Te.t.véreiml - Űd... Nektek éB 

• • 
kegyelem az Ur Jézus Kri81tullban. Szép és bt.eDnek 
tetszó dolog, amiben buzgólkodtok, 01i8merve az Ó 
atyai áldáaát a lefolyt harmfnc esztendó küzdelmes 
mnnkái~an TanuBágot tettetek a H It mellett, amely
ből az Igaz ember él. TápláltAtok a Reményeéget, 
amely meg nem szégyenit. É~ Apoltátok a S<:eretetet, 
amoly soba el nem fogy. Magyar Reformátns 
Egyhbatokra - az élók imájára s a holtak em lé· 

_ kére - ott az idegenbeu"ezekból fakadjon továbbra 
is SZünet nélkUl - Aldáa, áldás, áldás! Bp. 19~6 . 
I. 2ö. Szeretettelje8 üdvözlettel Józan Mik.ló8. 

Február 5-én tartotta ..!?ávid Ferenc Egyle· t 
tünk vallásos ostélyét, amelyeu dr. Kemény Gábor 
nyn:g .. tanár és kormánybizt09 olvasott fal ~Chri8tus 
r-edIVlvusc eimen. A felolvad8 értékel nam ia lehet 
egy pár jelz6v~1 megjelölni. Akiknek jclcot valamit 
al a &:oudolat.vllá$. amellyel a ná.záreti JéZUB útján 
áldotta meg az Ur a földet, azok cgétlZsn belenéz, 
l~ettek ebb? a világba, a 161ek euményi világába. 
Erdős.,. Vdmoené uroö gyönyörd énekBzámai c:,. 

az leten" és a Himnusz eléneklése után agyüle. 
kezet szétolzlott,..de lelkében magAval .itte s eoba 
el nom feledi e megható Ietentiszteletet. 

parmónium-Unnepély Misko~con ~iekolc~ 
tudósltónk írja. A miskolci szele8·utcaI államI oleml 
iskola abból az alkalomból, bogy as iskol, részéro 
jótékony adományok folytán egy új harmóniumot 
szerzett be, mely bivat-t"a leaz a magyar dal kul
tuszát ápolni a :Isenge gyermeki lelkekben, február 
hó 13-án nívós. lélekemeló harmónium-ünnepélyt 
rendezett a Bodobay-telep Lakói Egyesületé~el 
karöltve. Dr. Balán Ferenc postaigazgató és Biró 
Sándor islwlaigazgató ünnepi ezónoknak Józan 
Mi~ló8 unitárius püspöki vikáriust kérték fel. A.z 
ünnepélyt az egyesület zenekari nyitánya u~n kiS 
magyarruh2.8 leánykák 6s fiuk bájo~ éne:t:~~ 
vezette be a Hiszekegy éneklé8ével. Biró S ~ 
isk. igazgató iidvözló beszéde után Józan ~Ikl~ 
püspöki vikárius tartotta meg hatalmas unnePI 
beszédét aDJagyar dalról , a wagya~ dal ~atásAról 
és öl8zeforruztó harmóni kUl lelteslt6 eroJér61. A 
lélekbemarkoló bt>e1.éd bahha alatt könnyek fakad · 
tak a Izemekbon mcgbatottan, átszelleműlve hall
gatta a közönség az ugyanclak elemében 16v6, 
álazcllemült szónolr: gyönyörU, magasröptii beuédét, 
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melynok bo'Vógo:ctével 121Unni nom Kka,6 tapsvihar 
&ört ld jutalmul a aa:ónok rŐezóte . A Ir:özöollóg 
soraiban ott láttuk avallá808 folokozetek képviao
lőit : Számán Jdván dr. gör. kath. őnoki holynököt 
DilIzik IAlj08 '.th . 09porost, I::lahirilla Solan kano~ 
Iloko~, Potroczky Jon6 kir. tÜllfolügyelót II n mia
kaJol t/lTllttdalom még uám08 v01.ot6 ogyéniségót. 
j\j~ unoopi uoezód utAn Holl6sey Kornél orgona
JnthólI1. Ó8 Ráko8 Arnold hogcd6mOvé81. harmónium_ 
ogylltt.oao, Hornyák Olga IDag!l8uh-6jn harmónium
kilféret molJotti m ú "Ó.:ciNI éneko, Barlba htvAn 
8zinmdvéu lzavaluta Buday Mihály: "Mi II haza" 
c. melodráma eI6ad:\8a következott. Az Unnopélycn 
r6eztvottck a miskolci 61J vidéki uoitárinllok il, 
~IVoz8ttol hallgatva f6pásztoruk Utlll,pi bos7.édét, 
mely egyheforrautótta, harmonizálta az oz alkn
lomb61 ö88zejött különbözó felkezettl vnllá801:! lelk,,
ket, A miskolci társadalom még sokáig fog bey:élni. 
e lélekemeló barmónium -linnopélyról. 

A "Protestáns N6szövetség" IJlt'soros 
délutánjait 19~6. március 1O-6n 6s április 14·én, 
mindonkor Izerdán délután fi órakor tartja a Deák 
téri evangoliknl iakola dilz,mmóben (IV., SIHó·ut.ca 
l. II. emelet). Minden alkalommal ogy-egy köz ér· 
dekli kérdé.t megvilágitó tudományolI clóadas. 
ezenkIvül mdvélzi zene Ó8 ónekszámok, szavalatók 
egyik alkalommal mdkedvelő i azinielóadás fogják a 
közönaégnek a mag~a 8zinvonalll 8zellemi 81.órako
d8t nyújtani. Az előadásokon II 15 ezer korona 
kötelező ruhatári dijon kivül sommi más k.iadás 
nem terholi a ve,ndégeket. Mindonkit szívesen 
látnnk J 

Dlmény Mózes címzetes posta· él távirda 
f6igazgatóvá neveztetett ki . Szívből gratulálunk a 
munkával megérdemolt kiuavezéahez. 

A Magyar Külügyi Társaság kUl politikai 
é. népu:öve18égi szakoeztó.lyánllk rebruár Ul-én 
tartott tthhén -J6zan Mikl6a pU'pöki viltúriU8 az 
amerikai magyarokr61 tartolt fel olv36áet, a _Tár_ 
eRság. parlamenti tanáCHlerm6bon, A kivándorUl8, 
amely már 6vti1.edek óta folyik é. !Imely egyre 
apantja itthon II ijzollomi éli lizikái munkaorőt ÓIJ 

a kivándorló magprok te ngerontúl i 'orll3 képe:ztek 
a felolvaaáa tárgr:ít. A feloh'Beállt vita követte, 
amelyen a magyar~ágDak oz t a fájdalwlls kérdését 
l'i\atták meg. Minden leluólaUlllbql épe n úgy, mint 
a1: előadá8b61 nyilvánvalóvá lett, hogy nyilt 80b a 
kivándorláll nemzotiink teatéD é. 1I0k élotnek tragikua 
önzeomlá.át okolIza odaát. $1.0morÚllo tapaaztalták 
01.t ;\'1:011:, akiket útja _ mint vikáriusunka{ i8 -
végigvezetett al: UjvHág e 81,Orelleaótlonjuinek ajtaja 
előtt. 

Dr. Varga Béla kolo1.lIvári teológiánk vallá8-
rilozófia tanára fél évi tauulmáuyútra Oxfordba az 
ottani f6iekolára ment. Bok 8ill:ort kh'á nunk mun 
kájáho2:. 

A "Protesttlns N6szl5vetség'" szl5v6tan
folyoma FeronO'l:oé Költö Herta vozolé,,6vel i8mét 
megnyilt_ 'ranltváuyokat eleÍvollen fölvce1:Unk. A 
tanitáll dljtalan. A mHbely I. ker., AllI:otá.-ntcD 39. 
",im alatt nyitva reggel tól 9 Órától délután fél 
f) órilg, Egyben tudatja a uövetaóg, hogy az éven-

9 

kónt ronilo1. ui 8llokott Orld o . 
Kiáll(t~ kf(~llit6i él a? Ollotl~ SOIlI! N61 KÓ1.imuoka 
álland6 öalltokötlotó8t tart f~" 100,l.nkllaliók között. 

' l . D. ,rro 1'0oatlt • 
mIII( ell "{U1Yu felv ilágoeitfillMal I " .. 6 " 111. VOIIOD 111.01 ' I 11.01' mt'\.holy. . ga a 

Krelner Amália. 8 6voII IInitáriuft kisi á 
Szelid, mint a galamb 81.(1'0 .-:. ~ hl ,Dy . 

• J!<S ..,r..., mOtl lI<corg,.1 
10M t:llltl16. Apj(tt .\ IJt'lbor' '" I ' ' , b 'U Vl o O, Allyja 
ogy p, r oto mogha.lt. Sonkijo itt nincsen. f 
j~IIZivl'\. otll~o r!l ól lakik, a VII., DamjRuicb .tlwa :li 
adm oh~ml Illkolában ideigionoae" V'll ,,' I 'k • . .. on .. IrO 
mo yl caailulra bizta lsten ennok Rz elha ott 
á rva gye~mokn~k 8onát? Ki érzi meg? éti ki ~8zi 

. mog, amit az Ur kiván? I Bizalommal ajánljuk 6t 
k~dvOII hI~oiok fi~e.l mébo, azokéb:\, akik egy 
g} ermeket .Ika rnak örökbe fogadni. ht9n áldása 
vall azon, aki folvesú. 

I NalY Károly 

rof. pil8pök 58 éve. korában Koloznárott 
meghalt, A püapök a bókoidóben a kolozsvári 
reformálu8 lheologián volt tanár, aztán egyház. 
megyei fójegyző lett, közben több egyházi 
lapot sjflrkoaztett ÓS Izámos egyházi vonatkozá8ft 
könyvet frt. A püapök: az erdélyi magyarlág vozetöi 
közó tartozott. RendttletleniU kú:o:dött a románok 
elnyomó tiirekvél:leivel szembeli, Hukarelltben i, 
járt a királynál, hogy II magyanág pana8zait föl
tárja Óa kiiJönöS6n az utóbbi időben gyakran tár
gyaltak vele a román minillzterok: a kie1!bbs6gi 
problémák megoldásár61. Az elhllnyt püspököt igen 
nagy rÓazvót mellett tem ették el. Az erdélyi refor· 
mátuI tellt,-órek gyfí8zában órzó testvéri Izlvvel 
veBzUllk mi is részt. < , 

I Nyir6 Oéza 

kir {16l6táhlai tamíc"clnök özv. Nyiró GÓzánóllziU. 
M6ze" 11 0oka hitrokoll lluk óJottárHll 64 6ve8 korá· 
ban január 26-áll megh;llt. A mllgyur bírói kur 
eiY nern cs8zlvú é, igaz munkáiJ tagjRt veszítette 
el benne. ltóinvétiinket e 6aziuw 

OZ\'!ton il :::O~~= 
Arkosi Ferenczy Áron 

volt datki Ó8 tnotle8éri unitárius '., 
Óvel koráhnn ell 6v elejóll meghaJt. AkI n lvón 
visolte az {ilvák éli elhajyottak ~ouát, annak COl

lóko ill áldott. 
Fels6ruhavarrast vallai, levoloz61ap hh'Állra 

hállho1. il mogy Máthé RóO!ai, Kríkollpalota, Zápolya
utca 9. (Uj Izám 19.) 

"Hogyha legjobb barátoddal óhajtast 
találkozni: szátJj önmagadba s leJked 

mélyéo megtaJál~O~d~6~t'ö":'--__ _ 
Felelős kiadó: BIR Lj\)OS. 
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STUDIUM" 

" KÖNYVESBOLT 
Blldapcst, IV., MllzeumMkllrut 21. .,'m. 

Telefon: Na, yrl8zt e rdélyiek bOI Telcion 
186-81, alakult uj v'JJalat 186-87, 
S.ulrmunk4k, szépirodahn l, egyházi éB egyelemi 
lankünyvek raklára. Beszerez éB s:r.á1Ji1 minden 
kaphaló külföldi és belföldi könyvet éB lolyólrat o l. I 
Vidl.k i mecren-dcléBCkel ~yorllln él gondosan e lintéz 

BIRTALAN LA JOS 
karpitos és diszi!/! 

BUDAPEST. VII.. AKÁCZF A-UTCA 58. 

Elvállal angol MfM, suJonM és IUggönydlszitésc kc l 
lovábbj Bzabadon álló 01l0m4n ebédlOMd iványok, 
rugganyos ágybetétek, malraook, ablakrolók késziM 
lé&él ta autók párnbását a legjulányosabb á ro n. 
Vldtklek 8OronklvOl ponlosan klszolgállalnak. Szt. 
nycgek, fUggönyök mcgÓ\':ld l éa rrolyla!al'i lásá 

vi llalom. 

IPJ. INCZEPPY DÉNES 
o. P. B. 'Ita l e ugcdé Jyczett 

Imi irodája 
Budapest, Vilmos CBésza. rMut 60. I. em 2. 

TEI.I!FON: 202-41 

r.o~g~I~~~~~:~!7!~1::,t:~el \~;'!~ft1.lu, :tm:~II",~'~":.:öI~:i,~,n::~=~~~'k 
e"""JO ..... H ,d~t.1 yj,lIl1l. 1. 

A Irodalmi T ársas~o 
e rdélyi VOnatkozásu néprajzi, irodalmi éB 

H d 
történelmi kiadványai mcgrcndcJhclOk' 

U apust, VI., Vilmos császár-ut 55. sz: 
•••••••••••••••• • • •••••••• ••••••••••• 5 Két-, három- és négynyustös : 

~ székely házi szőttes i 

Budapest , 

Kádakat 
PuUonyokat 

Boredényeket 

MezOgazdaségi 
szen zémokat 

Tragacsokat 

Kocslrészeket 

készltOnk 

iR-a. 21. TeleIon : 5-34 

BERDE hflJOS 
cipészUzlete 

Budapest. II. Balthyény-utca 48. szém. 

Férfi- és női clpOt mérll!k utAn khdlck. Javllaat IB 
vil llalok , M~r8éke lt á ra k. Hó és stlrt lpOk 8zallslcrO 

la,Uását vá lla lo IlI . 

, 
ma es 

• zlrmay 
.t:ongora M

, pianto6- és harmónIumM 

kéutl6k 

BUDAPEST, VII., DOB·U. 94-96. 
( Magyar Szln l!!\z közelében,) 

Kcszitünk : A ICf(magasabb igények nek 
megfe le lő uj zongorákal, pia nin6kat és har~ 

móniumokat a legprecizebb és legmodernebb 
kivitel tIcIt . - Zongorák álalakilásAI, teljes 
kijavitásál, b6rözésél, fé nyezésé! és hango-

lását vá lJ a ljá~ jótállás mellett. 

E tüstérem mel k ftüntelvf'. 5 aSllalkendök. IOrOlkOzök. konyha ruhák : 
• stb. megrendelhetök : : , ••••• •• ••••• •••••.•••• •••.••.• •.. ooo •••• •• ••••• ••• •• , 

~ Deák Mikló s 5 ~ Prém János szabómester ~ 
: L hilrokollunkná l . :: hflrok<')lIo~nlk a II ~ IJI :\tnU olcsÓhban vallai : 
: akAs.: II KER. , TÖLOVf A- UTCA 14:: bAnnIIéle ru haVil rr88t, lor/II/bt, 1181.111'81 ,Ib. : 

•••••••••••••••• • • ••• : : Lak4su : Budapest, VIII., Vlg~utca 33. n . : 
Nyomatott O. •••• • •••••• •••• • : °an r 1.IIOlplrl Ut;elll ~O I UI •• • •• •••••• •• ••••••• • • ••••• • • ••• •• •• •••••• •••• ••• • • • •• 

• " pClt, LOrlne_ulCI 65. I'cleló. nyormlavul.ct6: Neul KálIllAn. 
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