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Az , Elet.
"őbenne

V!ll:l :lZ élet és nz él~t \'31a at
embereknek lUlla Vih\goss.igok."
J án. ev, I. 4,

•

A betlehemi istálló történelmi jelenete mindnyájunk elött ismerös. Áldjuk érette az
isteni Gondviselést. hogy megtekintette népének alázott sorsát és az ott megszUlett kis
Gyermekben bennünket Ill<\gához emelt. A legnagyobb mlivészek, nemes Yersenyre keltek
egymással, hogy megörökitsék minden id ők számlÍl'Il ezt az uj teremtést, Az esemény középpontjában az édes Anya fenséges alakja mellett. ott van nz öntudathl1l csecsemő, 11
drága magzat, akire onnan felül ről mennyei világossúg s ugárözöne hull alá , hogy fel ébressze Benne az igazi életet, hogy Ö IeJlessen "az embereknek ama Világosságok"",.
ts ott. van velök, szeretettel hajolva az uj tlet fölé az édes Atya is, aki válla.lja ~l nevelés
szent gondját. hogy az ő földi fiábóllegren Isten akanlta szerint - ,,1'ga..:ság, ,it és élet" ,
És ot.t vannak a jámbor állatok is, II mezö barll1~\i, akik ösztönös búnmJattal nézik a végbemenő szent t.itkot, Annak Ol'Cáját, aki "ü'galmassagot kivtÍn 6s 11C1/!. áldozatot," I{irályok
ajándéka, pásztorok hódolabl , angyalok éneke _ mind csak külső disz és pOlllp~l, ahhoz,
ami itt II lelkek legmélyén végbemegy, Mi is ott vagyunk és úgy él'e%ziik, ebben az egyszerü istáHóbml. hogy "a templomnal llagyobb vagyon itt, , .. "
A betlehe.mi istálló történelmi jelenete mindnYtí.j unk elött ismerős. Áldju k érette az isteni Gondviselést . De ki t udná megmond:\Ili . hogy mi tÖrtént ez:tl~\tt. <\ niizt\rethi ácsmester mühelyében . Mi történt ott l\ szcl'sziimok között , amelyek jó ideje sza naszét hevertek,
mintha valami sátoros ünnep lett \'olnn·t
'
Egy ócska legendás könyv fakó lnpjlli l'ól olvastam e n 'Öl II következő szép mesét., ..
Hát biz' az úgy történt, hogy amig a kunyhó Ul'Ilöje dn~g:.l tel'lhh'e.1 zarándok-lHm Ul~nt
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férjével, az ácsmesterrel együtt, addig a szer számok megunták a dologtalanságot s összebeszéltek, hogy ők valami nagy dologba fogna k, a gazda részér e valami meglepetést készítenek. Ugy is lett. Add ig tanácskoztak, addig tervezgettek, hogy mi lenne a legjobb,
amig "egy (tka1'attal" elhatározták, ho~ a, kics~. gazda számára 7GY bölcsöt fognak csinálni. Nosza, meg is indult a munka es lazas utemben folyt. Mmden egyes szerszám t úl
akart-tenni a másikon, mel't hiszen, amit ök most csinálnak , annak "remekbe" kell készülnie. Annak ;,tökéletesnek" kell lennie. Duruzsolt a fürész, pengett a bárd, sikoltott a
gyalu, nyögött a fúró, döngött a kalapács, izgultak a szögek, még a forgács is táncolt örömében, hogya mühely nem marad el az istálló mögött. Itt is világmegváltó munka folyik.
Csak a léniák gllbbasztottak a sarokban, mintha reájuk semmi szükség nem lett volna.
Pedig éppen .. (~z utolsókbóllettek elsők" . .. Amikor a kicsi gazdát hazahozták és belefektették a vandollatuj böl csőbe, a léniákat kért e el. Azokkal kezdett játszani. "Keresztet"
csinált be l őlük. S ebben a pillanatban a názá rethi kunyhó csillám pala a blakán átt üzesedett a világ két mestermüve : a B ölcső glór iáj a ( Nativitas) és a Golgotha keresztje
(Crucifizion). ,. E szer int a Krisztus mégis csa k Názárethben született . Nekem legSzerkesztő,
alább - ott!

•

------~------

Krisztusi élet.
(Anonyn~us

-

Aki is me1'i és m eg is él'ti Krisztus életét, őt
magát is látta és megism erte, És hasonlatos
képen az, aki nent isnteri az ő életét, őt magát
sem értheti m eg.
Aki hiszen Krisztus ban, az elisme1"i, hogy
az ö élete a teh e tő legjobb és legnemesebb
élet ; ({ki pedig n em, hiszi ezt, az őt magát is
m egtagadja.
Am ennyiben valaki közülünk K1·isztu.s szet..
I.emében él, a K risztus lakozik őbenne; ha pedig
Mv ol 1!1(u'ad, nem lehet véle lelki közös•
se(Je.
Me1·t ahol a krisztu.si élet m egnyilatkozik,
ott van ma{J(~ a K1'isztus is; és ahol az ö élete
new.mii.kÖdik, ott ö muga sincs jelen.
Milyen boldog az, aki Pál al)Ostollal elmondlw tja: "It/ek többé n em. én hanem él
bennem. (t Krisztus."
,

XIV. század.)
És ez csakugyan a legnemesebb és legjobb
élet; m ert az ilyen emberben Isten maga lakozik, a tökéletes jóság. Hogyan lehetne hát
ennél tisztább, szentebb élet?
Al1tikor ugyanis a·z engedelm ességről, az uj
emb en'ől, az igaz Világosságról, az igaz-i Szeretetről, v agy a krisztwJi életről beszélünk,
más szavakkal mind ugyanazt é-r t jük alatta.
És 'ahol a·z egyik ott v an, valamennyit oda
vonja. Ahol pedig akár egy is hiányzik, a
többinek sincs 61'eje, 1ne1·t ezek lényegében
és igazában ntind együv é ta1·toznak.
A mi minket azó·t 1tHászülhet a K 1'isztusban, ahhoz mgaszkodjunk, testvéreim, min(len e1,őnkből. Semmi más itt nem segit; csak
az élet, amely gyökeret vert Öbenne.
P. b.

Tolstoj emlékezete.
.. Nem ez az el ső eset, hogy Tolstoj munkáJa\:al é.s egyé.niségével a Dávid Ferenc Egylet
fo~ uman lalalkozunk. Ha jól emlékszem,
ml~\tegr 20-25 évvel ezelőtt Perczelné K021nu
Flora,. Irónőnk, mint az egylet tál'selnöke tal'tol~. rola egy felolvasást "Tolsto j és a szabad,~'h.:t.t.t'g!l"áza/~·' eimen. Ez a felolvasás annak
l.deJen ktilön füzet~en is megjelent. És megjel~,~t. a .. .Fe101v(lsasok és közlemények" c.
b~' uJt.e m e n y ben . E z van el őttem most ami kol' az emberi !>zellem kiváló képviselŐjének

centenáriuma alkalmából ugyanitt méltatn!
kivánom öt, mint egy m~dern prófétát, aki
egész életét az igazság kereséséne~ ~zentelte,
Előkelő származásánál és csaladI hagyományainál fogva vezető szerepr~ lett. volna
hivatva hazájának politikai életeben IS; de
kontemplátiv természete más irányba ~erelte,
ahol sokka l többet használhatott a sejteImes
orosz Földnek amelyet utolsó rögeiben is szeretett, és a Népnek, amelyhez ellenáll hatatlan
rokonszenv csatolta.

•

•

ÜN ITH\l U S tRTE S tT ö
I( iil ső

megjelenése egyszel'li, de a kellem
nélküli külsö a latt nemes lelk i vonások rejtőz
nek. amelyek egyéniségét vonzóvá tes zik ; és
ez II vonzó e l'ő évek jártával csak gya r a podik, amikor eszméi és ta nitásai kij elentés
számba mennek s köréje gylijtik II ta nitványok és hódolók seregét, T ekintélye egész iskolát alapit s meginditja Ol'oszol'szágban azt
1.\ szellemi forradalmat, amelynek a vil ágh ..lboru és az azt követő bolsevis ta rendszer csak
k öz be neső állomásai, de amelynek eredményeit és gyUmölcseit csak egy következő nem·
zedék fogja igazába n élvezni a Hegyi Beszéd
'fenséges a kkordjai mellet t , Amikor t , i, d i·
adalt ül az az "uj vallás, mely a Kri sztus ba n
egyesiti a z összes hivők et," Minden egyéb, az
ifjukol'i katonáskodás , az irodalmi kisérlet ek,
a földeslll'i passiók, a kiilföldi utak és tanul·
mányok s maga II házasélet is , amely fel-feltö rekvő problémáit és lelki válságait egyelőre
ny ugvópontra hozza, - csak előkésziilet éle·
tének erre a z igazi feladat..-íra, amelyet a sa·
ját nemzedékében maga és az emberi ség számára neki kell megoldania, Akaratlanul is
ezek bukkannak fel képzeletében a kkor is, ha
pusztán irodalmi témákkal foglalkozik. S a
jellemek, amelyeket azokban kialakit, helyette
is bes zélnek és minden mesterséges beállitás
mellő z és ével élethiien, a t estnek és vérnek dagadó er ei vel, utánozhatatlan r ealizmussal
mutatják be azt a társadalmi miliőt, amelynek ő is tagja volt, de am el yből minden áron
szabadulni igyekezett,
Naplój ában erről a lelki állapotról ezt a
feljegyzést találjuk : " Nagy es zme foglalkoz·
tat , amelynek megvalós itásár8 fel t udnám
áldozni az egész életemet . Ez az eszme egy
új vallásnak, Krisztus vallásának mega lapítása, de megszabaditva a hittételektől és csodáktól. " Látnoki lelke előre megérzi a köze·
ledő vihart, amely az egész világot, de főként
Oroszországot fenyegeti, l l'ataival és magntal'tásával talán ő maga is előkés z i t i az utat
a nagy változás ra, de az ő fegyverei nemes
acélból vannak, nem olyanok, mint aszoci ·
álisták és forradalmárok fegyverei, melyek
a társadalmi rend felforgatá sával, az uralkodók dethl'onizálásával, megölik egyuttal az
életet és a boldogságot , amelyért tulajdonképen harcba indultak. Ez a nemesebb értelemben vett forrada lmi szellem őt is magával ra·
gadja, amikor így kiált fel: "Most talán
éppen most kezdődik a nagy forradnIom,
amely kétezer év óta készUl a kereszténység·
ben, Az a forrad alom, amely a meghamis itott kereszténység s az abból keletkezett ura·
lom hel yett az igazi ker eszténységet fogj a
beiktatni. az emberek közötti Egyen lőség és
igazi Szabadság alapján , amelyre minden j ó
és okos ember törekszik,"

'l:olstoj nem elé&:;>zik meg a vihumadár
szel epevel, hanem elore megmondJ·, , l .
·· tk ~
, < Z IS.
h ogy fl. bek ov.e
'ezo .veszély ellen mi módon
l eh~t és kell ve.d~kezlll . Az események homlok.
tel'ebe. ?da álhtJa Krisztust, aki u megváltas
munk~.Jat. e~~szer már elvégezte a Golgolhán,
de az o peJ~aJá~'a enn ek fi l heodiccílllal, végbe
ke,lI Ille lllll e m,mden ~orban, új ból és újból
mlllden vala,mlre valo Nemzet kebelében.
Aldo.:.;:utnak ~S szel:etetnek lelkével kell közeI ~~nunk egYik a mashoz, aká r egyes emberekrol, akár a különböző népcsaládok tagjairól
van szó. Tolstoj, az igazságér t való küzdéssei nemcsak magát , ha nem az egész ember iséget óhajtja megmenteni. l'fogy ez a Szent
törekvés az adott viszonyoknál fogva neki, az
önm agával is örökké tusakodónak nem sike.
rül telj es mé rtékben, azé r t ne itél/ük el olyan
szigol'Í1a n, mint egyes kri t iku sai , a kik szemére vetik, hogy túll ő a célon, mert idealizIllu stól áthatott lelke nem veszi számításba
a gyakorlati élet pill a natnyi követelményeit.
S amit másoh1:ól, mint erkölcsbíró, megkiván,
azt ő maga se tart ja meg. Szóval, ez röviden
az ".Orvos
gyógyítsd meg magadat!" régi kal, .
va naja,
Ez a láts zólagos ellenmondás az életmód
és az erkölcs i törvény között, nemcsak kritikusa inak Wnt f el, őt magát is bá ntotta, S ha
csupán tő l e függött volna a dolog, szívesen
lemondott volna tekintélyes v<lgyonál'ól, szétos ztva azt a parasztok között, de ott vol t neje,
Zsófia Andrejevna és tizenhá rom gyermeke,
akik n em nélkülözhet ték a birtok jövedelmét
s azt a szép hasznot, a mit Tolstoj regényei
hoztak a konyhára. Hogy igazolja magát nem annyira a világ, mint a saját lelkiisme·
rete előtt - vagyonát csakugya n átruhá~za
családj á ra, ő maga pedig, egyszerU muzsikruhában, növény i koszton elve, ott marad. ~?
vábbr a is a maga szegényes dolgozó szobnJabnn, a családi körben, akkor, a leg?<>ldo~abb,
hogyha kedvenc témáinak feJ~,egetesc; utan, a
szabad te r mészet ölére menekulhet, kilovagol,
vagy kapát, kaszát fogva, vel'~enyt dolgo~ha:
tik az egyszerU nép fi á val, ~,k lll~k a ,sorsat o
is, mint akárhány uagy köl tö elotte es utána,
mintha irigyel né ! Akkor a legboldo~abb:
hogyha va lami u)at ~Ik~~, .. I,ner t sze}'lIlte,
Nincs más igaZ I gyonyol'useg, csupa n az,
"
' bo··lfkd
amely
a teremtes
'.!\ 'a ' "
,
'k
Elméleti fejtegetései közben I,S.Jllel'kedl
meg a nagy városok örök problémáJnvJlI, a ~?t
ciális ké rdéssel, amelynek llyom!,szt? v?lt;n
élénk szinekkel hida elébe ~gy .nepszaml~as,
amelynek munkálataiban ő IS res~\v~s~: t ~t
I'ető szivél'e hallgatva, segé!y-a kclO fIllItI , :)_
doz fi mag~\éból is, de ez 11~,ll\d c,sak , ~ OZgé .
tás mert a bajl1nk n gyokel'el s<>,kknl lll"
lyebbl'e nyúlnak, mint hogy nzon plila natn~ l
É ,S

,
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jótékonysiiggnl segíteni lehetne. Hi b{IS., itt (lZ
egész rendszer. Ezen mnr csak tosgyokeres
reformokka l lehetne segíteni, tet ejétöl mi!ld
:I Z aljáig átalakítva és megnemesitve ~Z ~gesz
orosz társadalmat és közéletet. " MIt IS f együ1lk hát." c. .munk.~ja ezz~l a. problémá,,~ 1
foglnlkozik. Irto 1U1 ~anltot lIldit ~l1ne a CIvi lizáció ha zugságai ellen. Hada t uzen fl tudománynak és

fl

müvészetJ~ek is. a'.l?en~ly i 

ben !leln fl közjót és a z embe n ne:tn erkolcs l regenerációját szolgálja. Mert az csak mindenki
elött világos, hogy egy Tolstoj ~ Z iga zi tud o-:
manyt és az igazi müvés zetet, mmt az emben
müvelödés emeltytiit, le nem becs UIheti ; hiszen az szerinte is "olyan szükséges, mint II
mindennapi kenyér:' Ilyen értelemben nyilatkozik " A z én hitem " c. d€llgoz atáb~n is:
Erős en hiszem, hogy életem, eszem es lelkI
~~i1ágosságom azért adatott, hogy embertársaimat felvilágositsam. A z igazság is meretét
is azért nyertem, hogy ugyanerre a célra forditsam. Túz ez, de csak addig, amig magas
lánggal lobog, amig nála músok is világosságot és meleget nyernek. Nincs is más éltelme
az én életemnek, mint, hogy ebben a világosságban éljek s ezt állandóan lobogtassam az
emberek el őtt. "
Azokkal szemben, akik ezt a magatartást
a ,R ábo11t és Béke" ha lhatatla n s z e rzőjé n él
irodalmi szempontból eltévelyedés nek min ő
sítik, állapítsuk meg, hogy vallásos hite csak
magasabb régiókba emelte müvészi Geniusát . Oly erők e t tá rt fel benne, amik az elő tt
parlagon hevertek" (Romain Rolland).
Irótársai, mint Dosztoj evszky és Turgenyev több izben kérték , hogy hagyjon fel a
pusztai préd ikátorsággal és térj en vissza el ső
szerelméhez, az irodalomhoz, amelynek mii velése által annyi dicsőséget szerzett az orosz
névnek. Amde, mindhiába. 'M ert tanulságos
életének ebben a második. periodusában i0'3zi
békét és kielégülést mát' csak a vallás ése> erkölcs eszméivel való társalkodásban talúlt s
aki egyszer állást fogla lt a négy evangelium
mellett s azoknak t ételei n és tanitásain akarta
fölépiteIl i az ő új világát , azt ezek a szirénha~g?k, az ő egyenes vonalu, nyilt és őszinte
Pl'?feta~ tisztétől el nem tántol'íthatták. Az ő
~,hlt~" es ben ső meggyőződése mell ett akkol'
IS kitaltott , am ikor érezn ie kell et t az orosz
e~Y!láz ~~.I'~o~tatását, amely őt a maga kebele,böl ~lkozosltette. Az őt j ellemző er kölcsi
?atol:saggal v~laszolt it Szent Synodus vég~ésél,e, mondvan : "Nem tehetek l'öln, Ez nz
e~l 11It\'alláso~n , ~,s én azt meg nem változtat~atom, ha mmclJal't nem is tetszil;. valakinek,
,agy éppen megbotránkoznak ra jt' az embe~ek, - ~ekell1 a saj{\t életemet kell folytatom. S ugy lehet nemsoká l'a szembe kell néznem a halállal. Istentől j öttem : őhozzá t~l'ek

vissza, Tehát az én hitvallásom nem lehet
más, mint ami most is megnyugtat es boldogit. - Nem állitom, hogy az en hitem csalhatatlan, örök igazság minden i d ők számára.
De ügy érzem, hogy alig van ennél tisztább
és világosabb. amely úgy kielégitene mint
ahogy ez kielégíti szívem hő vágyát ~ a kutató észnek követelményeit,"
A cári Oroszországban ilyen bátran senki
más nem nyilatKOZOtt ez idotájt az uralkodó
vallás dogmatikus tételeivel és babonás ceremoniáival s zemben, A nép nagy tömege behódolt nz évezrecles szokások nak, vakon bizott
eikonjában, amely ott lógott a kunyhó falán
az intellektuellek pedig vagy közönyösek vol~
tak mindennemü egyházi vonatkozással szemben vagy pedig az atheis mus karjaiba dobták
magukat s ebben keresték a szellemi főlényt,
amely öket a misera p lebs -től megkülönböztette, Az igazi bibliai ős keresztény ség védelmét, egy es obscurus szekták mellett, amelyek
hitökért készek voltak hazájukból kivándorolni, Tolstoj , 3 modern próféta vállalta magára, és amellett kitartott az utolsó lehelletig,
l\1indennél t öbbre becsül te ezt, amit magáénak mondhatott a világon, És pedig főleg
azért, mert nem készen kapta, hanem éveken
át tartó lelki küzdelmek után , vívta ki magának, úgyszólván uj ból kitermelte azt magából
a mondhatatlan szenvedések és halál félelmek
árán, amelyek között egyetlen bizonyosság
gyanánt csak az Istenben vetett közvetetieu ,
evangeliumi hit maradt szá mára , de ez azut.án meg is mentette őt az életnek, ame1yn~k
további folyamata egy nagy elkötelezettseg
szentségével ruházta f el nlinden ténykedését.
Többé nem Ő rendelkezett önmaga felett, hanem a z a jóságos Hatalom, amelynek me~le:
nekülését halódásai után való ujl'aébredeset
köszönhette, Életének illetve ujjászü1~tés~
nek ezt a ko rszakát, amely új kij elentes VIlágában tündökölb előtte ö maga irja le, ,,Va.llomásaiban ", amelyek ösz inteségben es alazatosságban s~mmivel s~m mm:ad!lak"el"Szent
Ágoston hasonló megny llatkozasí\I Ill?gott,
De hadd beszéljen ő maga: "Elmel}~edtem
saját magamban, fontolóra vettem mll~dazt,
ami bensőmben végbement, s eszembe Jutottak rendre mindazok az esetek, nmelyekben
hasonló módon halódtam és ujra ~ö lébl'~dtel~,
J ól emlékszem, hogy csak akkor eltem Igazaban, a mikor hittem Istenben, Igy vagyok mo~t
is, Is merem és s zeretem az én Is~enemet : e,s
élek, Ha pedig elfelejtkezem rola, ,a nnYI!
mintha meghaltam volna, l\fi hát ez a~ nl1ando
halód:'l s és újl'aébredés ? Csakugya n ugy vau,
hogy ha elvesztem lsten lé,tében. val6 I}itemet.
az már nem élet ; S bizon}ra1'8 regen vegezt~m
volna magamma l hogyha nem lett volna bJztató-I'eményem a;'nl, hogy öt js!nét Illji!gtalá-

•

UN I T ÁR I US
lom. És lám , Isten nek hála, élek; csuk akkor

élek igaz~i. ban, ha ö l é'"ezern saját magam ban.
De há t m it is kercsek meg tovább - szól egy
IUlIlg ft lélek ,"ejtekén. H iszen i tt va n Ő t jele n
va n énbennem, kö,"ülöt tem és fölöttem. Nélkiile él nü nk sem lehet. Istenben hinn i, őt meg-

isme,"n i és éln i : egy és ugya naz. l sten maga az Élet. .. Ke resd az Ist ent s akkor a
te életed nem leend l sten nelk Ul va ló élet. És
körülöttem egyszerre mi nden világos lett és
ez <lZ áldott vi lágosság azóta se hagyott el
engemet. .. ."
Látni va ló teMi , hogy ft hit volt az az élet e rő , a mely kétségeit eloszlatta, ft bizony talanságot megszüntette, s ebben ft t is zta és diada lmas eva ngelium i hi tben mutat la meg az
Életnek igaz i ér telmét. De ez egyultal személyes hite vol t neki, nem másodk éz ből va ló,
Ugy kell ett megharcolni a és vivód nia éretté
keserves könyhull atások között, á lma tla n éj sza kákon, az őrü l et hatá rán, míg ne m égi
Béke szállott szivébe s meg nyel1;e a t a li zmánt,
a me llyel átléphetett egy magasa bb rendü világ ba, amelyr e ez a f öldi lét csak e l őkész ül et.
Ilyen életfel fogá s mellett is, mind végig hű
ma r ad a f öldhöz, amely őt sz ülle, Meg nem
téveszt ve a világ polgárság hangzatos j elsza va
á ltal, szokásaiban és életmódjába n, gondolat
és ér zésvilágába ll megmarad orosznak. Széleskörü horizontját a steppék végtelenhe
ját szó pereme se zárja be ; s a hová nem láthat el, oda el vezeti őt a sejtés, az isten i sugallat , amely azoknak a kiváltsá gos lényeknek a saját ja, akik nemcsak vizzel, ha nem
t üzzel és szentlélekkel kereszt elkedtek meg,
E z a z, ami m indennél jobban igazolj a Tolstoj
modern prófétaságát. Ez a közvetlen kapcsolat a z örök Teremtövei : " ez az isteni s zi ha ,
amely minden egyes ember kebelében ott r agyóg s amely mindnyájunka t hősökké avaL"
Ennek köszönheti a zt a z átható tekintetet ,
amely élénk szemeiből kis'ugál'zik, s a mely behatol a lélek legmélyér e s minde n egyes teremtményben (még az állatokban is!) fölfedezi a z istenit.
Ez menti ta rtózkodását a fil ozófusokkal és
a könyvekkel szemben: ezek ugya nis a szel-
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lern számul'a ren d s%el'l:~ke t teremtenek de
ne"'!, adnak, nyugalmat a za klatott 1C l c k~ck '
tl,l dus~ ,adna~ dc , nem - vi~asy;l. , , , Neki pe:
dIg, e l le a v l ga!~;. ra van s'l.uk ~cge, S ezt csak
a ~I ~'l.tult J stt;n~ ICben és az emelkedett el1köl_
cSIseg ben ta lalja (el.
Ba r á tja a ha la dásna k és a sza badságnak
d~ ,óv atúl zásoktól s nem helyesli , ha a nJ
l\ ~,lep a mal?~ t,crmés::e'tes hivatásána k kÖTé_
bő l s a p?h l lkabnn es a kÖ,zélctben szerepel
vállnl. ~zoval.' nem támogatja n femini'l.must ,
de ~ not, mlllt Anyát, nagy tiH'z teletben
ta l:tJ a :, "Csak .a z ,á ldozat ) egyében .folyik le
egesz e lete, mtnchg a masok javára : ez nz
iga zi embe ri hi vatás. A jövő nemzedék sors~
az ő kezébe van letéve: Ez a legszentebb, a mi
rcá nk bizatott s azért él, hogy magamagát
ennek a z áldott, istenes munkána k szentelje."
S hozzát eszi: "Az il yennök a mi vezércsilla_
ga ink."
Ilyen, Krisztu s s zíve szerinti kedves N ő
volt közöttünk a z, akire bev ezető sora imban
hivatkoztam s aki - mostanában lesz három
éve - elh iva tott egy magasabb szolgálatra,
Tolstoj életét, m unkáját, egyéniségét, az emberiség érdekébe n folyt atott szent harcát, ö
is na gyra becsülte és ige n sok rokon vonást
fedezett f el a nagyorosz próf éta lelki v ilága
és a z unitárius egyház hitva llása közöt t. Sze·
l'inte: "Tolstoj a s za badelvü keri!szténység
egyik leglelkeseb apostola ," - f;s ismét : "A
ker esztény va llás gyakorlását Tolstoj a krisztu si sze1'etet követésében látj a s ezzel kivánj a
nemcsak a z egyes e mbereket irányítani, hanem a z összes tá rsadalmi' ké rdéseket megolda ni" ' , Nem á llit fel akadályul semmi dogmát és korlátot, ha nem csak az Ist enben va ló
hitet és az embe rek irá nt való szeretetet. ,.,
Kr iszt u8 vallás(ít ugyanazokkal az érvekkel
emf'li egyet em(>8 v allássá, mint az unitárizmus. , ., J ézus megvá ltó va llása nem külső
ce remoniál is hit , ha nem - élet" , ."
,
Tolstoj em lékezete ka pcsán ma ra djon
te hát a Dá vid Fer enc Egylet for umán vezércsillagunk : - a z "ö rök női ség" mellett az
ö rök prófétaság., ,
J 6zan hfikl6s

- ----

A hindu Unitá rizmus jubileuma.
Három évvel eze l őtt ünnepelték nz Angol
és Amerikai Un itárius Társ ulatok az ill ető
államok Unit ári us E gyházainak központ i
szervei a la pításuk száz éves évford ulój át.
Akkor az ünnepségek kezd(!lén megkondultak Erdély bét'cei között az összes Unitari us
harangok s hálnadó íst entiszteleteket tal'tottunk ideát a csonka ha zában mi is, Há lát ad-

t un k az Istennek a zé ri:, hogy a z a ngol és
.. merika i unitá r iusokban nekünk ál,d~z9.tos
sZlVü testvél'eket a dott, a kik e nehéz Idok~n
nemcsa k kis egy há zunk, de m8b'Ya r hazank
SO I·S~í. t is sz ivükön hordj ák,
J elenleg a h ind u Unitárizmus ta ~ja, centen·
náriumát. ill ő tehá t, hogy egy i mad!la~gal ~s
egy rövidke hiradá ssal, legalább roluk IS

•

UNITARIUS

•

megemlékezzi.ink. "Bram? Somaj" az intézménv illetve az egyház hllldu neve, mely alakulásának száz éves évfordulóját ünnepli.
Bramo" a Bralmlan szóból ered. "Somaj"
pedig magyarul "t..·hsasá~·:~ot j~l ent .Br~.hma
Somaj magyarul "lstenluvok Tar~asaga . A,z
alapító neve Ram l\~oha~l Ro:,-", akit az 8!:lenkaiak a modern Indm LlIlcolu AbrahamJanak
neveztek el. Ö volt az el ső, aki magát Hindu
Unitáriusnak vallotta. Az II vallásos reformáció amit Indiában mát' 1828 előtt prófétai
lél~kkel megindított s amelyet később 1828ban Calcuttában egyházzá szervezett a Hindu
vallásban ugl'8nazt jelenti, amit az Unitárizmus jelent a keresztény vallásban.
Nem véletlen, hogy az ö va llás reformációj4'v'á:1 esik pontosan egy időre Indiában a model'll á llami és társadalmi élet fundamenturri'a'n ak a lel'akása is, hogy tudományban müvéSJ!etben és az egész Hindu nemzeti élet ber'ene,lezésében ujjászületést hozott. Erdélyben
egy nemes libel'alizmust teremtett, - Angliában s Amerikában az uni'táriusok a szellemi
magas kulturához nyujtott tápot az Ullitál'izmus; Indiában pedig uj civilizációt teremtett,
egy modern élet alapját rah1:a le a benne rejlő
teremtő erŐ. S ha nem véletlen az, hogy Angliában Amerikában az Unitáriusok a szellemi
a risztokráciát képviselik, vagy hogy a siménfalvi Unitárius székely atyafi hasonló sorban
élö társai közül intelligencia dolgában jóval
kiválik, - akkor nem véletlen az se, hogy
a Hindu Unitárizmus élén ma egy olyan férfi
áll, mint Rabindl'anath Tagol'e, a modern kelet világhirű költő-filozofusa, akit világkörüli
utj án, mint Európa összes metropolisai, nagy fejedelmeknek járó fénnyel és hódolattal ünnepelt Budapest székesfővál'osa is.
Dávid Feernc életét adta Erdélyben az Unit árizmus diadaláél't. Az áldozatot meg kellett
hoznia hindu utódjának Ram l\fohan Roy-nak
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is. Koppány módra elös7.ör ellene fordult
csakl~em az egész India, édesanyja kiátkozta,
f~lesege ,elhagyt~, ellene fordu lt a felizgatott
hll1d~~ nep ~3!latlkus ~yülölete, de ö meg nem
rendult, szilarda,!- alJott, mint Luther a
wormsi birodalmi gyülés elött mert érezte
hogy s7.ándéká.~ ~.eg ne""! .változ'tathatja, ho~
benne Isten kuldott Indianak reformátort és
hogy neki is inkább Istennek, mint embernek kell engedelmeskednie. Rabindaranth Tagore mondja: "A nagy emberek konfliktusokat hoznak, különben jövetelük jelentőSégét
veszi ti. "
Az el ső gyülekezetet a hindu reformator
Calcuttában szervezte meg. H ivei ma már ellepték az egész In dia mérlletlen területeit.
l 830-ban Angliába hajózott, hol óriási lelkesedéssel köszöntötték. Szülőföldjét azonban
ismét nem láthatta. 1833.-ban Bristol varosában meghalt.
'
A hindu Unitárizmus alapításának centenál'is ünnepségét 1928 aug. 20.-án Rabindranath Tagol'e nyitotta meg Calcuttában. Az
ünnepségek a Nyugat és Kelet India egész területére kiterjedően tartani fognak egész
1930 januáriusáig. Az Angol és Amerikai
Unitárius Egyházak külöttségekkel képviseltették magukat. Az Angol küldöttséget a
mindnyájunk által szeretve ismert dr. William H. Dl'ummond Ul' és neje vezették Indiába, akik egyuttal ott élö fiukat és unokáikat
is meglátogatják. Az amerikaiak részéről ez
alkalomból többek között Dr. JohilH. Lathl"Op
barátunk és neje, 1I'frs. Snow ÚI'llŐ és Dl'.
Southwol'th, a Chicagói Teol Akadémia igazgatója és neje utaztak messze keletre.
1929 január 20.-án, amikor a centel'ál'ium
legiinnepiesebb része kezdődik, - gondoljunk
egy pillanatra hindu barátainkra s kérjük
reájuk lsten áldását.
Dr. Csiki Gábor.

Püspökszentelés Kolozsvárott.
Dr. Boros György püspök urunkat a f. évi
Egyházi Főtanács keretében november hó
I S.-án fényes ünnepségek között iktatták be a
boldogult Ferencz József örökébe. A beiktatáson ~ép~i sel~e~ék magukat a~ angol és
a';lel'lkal umtal'iusok is: l\'[ol'timel' 'Rowe lelkesszel. Képviselöiket elküldötték ai összes
l'~m~.niai hatóságok és egyházak is, kivétel
1l~lk~1. A. magyarországi Unitárius Egyház
kepv lselőJe közbejött akadály miatt nem jelenhetett meg.
.A. föl szentelés i szertartás az ösi formák
k?zo~.t f~l yt le, a melynek megtör ténte után az
~J p,uspok mondta el a szószékböl a megható
JnlaJát és áldását.

A templomi ünnepélyek után a tiszte:lgő
küldöttségeket fogadta az uj főpásztor. TISZtelgés után a Főtanács i gylilésben mondt~ el
püspökünk prolllrammbeszédét,. amel~'~1 a
magyarországi unitárius testvéreink szamara
adjuk az alábbi részeket:
_ Az unitárius hitfelfogásnak mindig az
volt és az is lesz az alapelve, hogy az en~bel',
mint Istennek legtÖkéletesebb .t~I:~mtmel~ye ,
az istenfillság magasztos l'evelacl?Ja szen nt,
egységes életre, egymás s~el'ete~el'e, me~be
csülésél'e és az erkölcsi t1sztasagnak Jezlls
szellemében me..... val6sitásár3 vnll teremtve. A
tiszta ed,ölcs alapján álló Unitári us Egyház,
valamint eddig, úgy ezután is, tÖI'vényt tisz-
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Ú;lő, munkás éa ~ül etes polgárokat, buzgó

hIveket mg nevelni az iakolában és a templomban.
Minden er öt, a legkisebbet is szeretném
munká ba állitani. Mi kevesen vagyunk, nálunk nem fölösleges, nem nélkülözhetö senki.
Remélem és elszánta n akarom, hogy közöttük
az ell entétek és ellenségeskedések, ahol vannak, megszünjenek, ahol nincsenek lábra ne
kapjanak.
Un itáriusságunk j ellegét mindig a haladásra törekvés, a felvilágosodás és fel világos itás adta meg. Hitünk volt az az isteni ajándék, melyre épitettük istenismeretünket s.
amely egyszerü népünket át járta és olyan ál-

dozatos hűségre buzdította, amely ma is föllelkesit és lankadatlan kitartásra hevit.
Milyen boldog lennék, ha hitünk és egyházunk változatos, de mindig heroikus történelmét átfogó egészben megirva láthatnám, mert
csak ebböl derülne ki az a hatalmas szolgálat,
melyet kicsiny számunkat tulszárnyaló arányban fe jtettünk ki az emberi mivelődés di cső
templomában.
önfegyelmezésre van szükségünk s ezt úgy
szertném megvalósitva látni, hogy népünk tö-

Jünk egyházi és világi vezetöktöl ta ·
soktól, a nyilvános közéletben de ~gyh~~
dozatos munkásság~n is példát vehesse 1 a .
Amit beköszöntömben igértem ahhon. ta
to~ magamat : elmegyek az egy cltével:edett
U?!l' de azutá~ .~l is vá rom tóle a teljes me .
térest, mert kulonben maga vágja el a
g
meg·
bocsátás utját.
. ~zzel hozom. kapcsolatba egyházunk fenta rtá~~~~. r~nd~{Ivül nehéz gondját. öseink gyö-n.:yo,:u .or okseget hagytak reánk, nemcsak
fol~l Javakban, hanem lelki kincsekben is.
Idez~m ~ azokat a _nagy lelkeket, akik ezelőtt
k~tt:öszaz esztendovel úgy állottak mint. HanOIbál Ka rlhagó romjain es ki~ondották a
nagy akaratot: az Unitárius E gyház nem
volt, hanem lesz. Jártassátok végig szemeteket az iskolától, t emplomtól és papilaktól
megfosztott unitárius községeken és lássátok
meg, hogy az élni akarás mily hós elszántsággal épit ujat. Vegyétek fi gyelembe, hogy
az egy pa pot tartó két-három gyülekezet
mily áldozattal lesz öná llóvá. Kell-e m~gha:
tóbb példája a z önfentartás lelkének, annál,
hogy a kis gyülekezet tagjai kétszeres ..kepét
fizetnek, mert a maguk emberségéböl akar·
nak fennállani és élni. ..
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Könyvek.
•

A Szentirá.s szociáli.8 ta1l.itásai. Irták töb
ben, kiadta Keeble Sámuel, Angolból ford itotta Incze Gábor. Budapest 1928. 224+ XVL I.
Ez a könyv egy sorozatnak elsó köteteként

•

jelent meg. A sorozatban a fordító igérete
szerint olyan művek fognak megjelenni, amelyek a kereszténységnek a mai társadalomhoz,
a mai társadalmi problémákhoz való viszonyát fogják fejtegetni. Ezt az első köt etet
angol methodista irók írták s a céljuk az volt
vele, hogy kimutassák, hogy a Szentírás elejétől végig telve van sociAlis igazságokkal.
Nem egy bizonyos szociális rendszert ad a
Biblia, ilyesféle a külö.nbözö korokban készült
iratokból ki nem olvasható, hanem minden 50ciális tanitásnak velejét: magát a sociologiát
.sub specie aeternitatis.
Ez a bibliai sociologia nem száraz, érdektelen tudománygyártás, .hanem élet, mely áldoz.atból éJ)ül fel s fó törvénye ez; s~eresd

felebarátodat. Ez a törvény ez a parancs a
legcsattanósabb válasz azok számára, a~ik
a Szentirásnak sociális tarlalmát tagadni merészelik.
Ezek a vezetó gondolatai annak a 1:3
fejezetnek, amelyekben végig vezetnek ben·
nünket az Írók l\tózes elsó kö nyvétől kezdve
egészen a Jelenések könyvéig, kimutatv;a
mindegyiknek mélységes sociális üze.netét a
mai ember számára.
Köszönjük a fordítónak , hogy magyar
nyelven is hozzáférhetővé tette ezt a müvj!t
a közönség számára s reméljük, hogy so)i:
eredménye lesz a mi szomorú magyar életün~k.
ben.

Ajánljúk a könyvet lapunk olvasóin~ fjgyeimébe. Kapható minden protestá?s ~on.yv
kereskedésben. Ára füzve 4.40 pengo, v8S"Zonkötésben 7 pengő.
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HmEK.
A Buda pesti Unitbiu8 E gy h' zköZkg t t' le ron lld ma
Lipót : 97.1-24.
,h Unitári u8

~1 i.ssió·H áz

le leJonsza ma: Au l . 893·77.

Od" aZ Oh'asóna k l MnsneMÜ elfoglaJtsligom mintt,
1929. jnnuá r l.-é\'el meg"álik 3Z "Unit.ál'ius trtesitö"
szerk~:l:tésé"töl. Hét éven át, munkatársaimmal és
kiad6test\-éreimmel együtt, igyekeztem a lap szellemi
nivóját fent:u:t.alli. E teki ntetben ezutan se leend ok
az aggodalomra mert a z egyházközség minapi tanácsülésébe.n.az "trtesitöt" hivatalos lapjli\'8 fogadta
li Jl,nnak. további szerkesztését ' tapasztalt
kezekre
bfz.ta. Hog>' a ~rszolgiilat pontosabb legyen, a lap
e.tcntW kHhetenként
fog megjelenni nég)' oldalon.
,
Az 4ra marad, mint \'olt: negy pengó, oly csekély
/:isszeg. amit . minden elófizetö' afi:i _ remélheMleg
_ a. multakra visszamenöleg is meg fog fizetni. Szégyen "alnn, hog>'ha I\z "trtesitö" 1000 pengős_ defic.itjét az egyházközségnek a saját périztádból kellene
hordoznia_ Bucsuzöban köszönöm meg bar:itaimnak a
j6ked" ú támogatást, egrese]..-ne.k a szh-esen látott
kritikát s mindenkinek, akiket. illet, az unitárius köz!mek hathaMs v~e lmét, Adja ls ten, hog)' ezekben
ezután se legyen hián)' miközöftünk! 'tn igérem,
hogy az áhitat. óráiban e lap hasnbjain talál kozni fo-

gunk.
Budapt!st, 1928. decembe r 15.
Ri t rokoni szeretettel
J 6zan Mikl6s.
KaráCllo nyl a já ndékba mindenki küldje be a 4 P.
eiMizetési dijat és f. é,'i és hátralékos egyházi adó·
jit, hog)' mi is gondoskodhassunk az E gyház szegé·
njeiről.

Islentiszteleteket ta.r tunk a ka rácsonyi ünne p al·
kalmhal a kö" e tkezö idö'kben: Az V, Kohárv·u. 4. sz.
alatti templomban Karácsony elsö napján' (25.-én)
reggel 1) órakor. Ez alkalommal ünne pi beszédet
mond dr . Csiki Gábor és Uryacsornt oszt J 6zan Miklós püspöki "ica rius. Ugyancsak ezen a délelöttön 11
6rako r ünnepi beszédet mond Barabás Ist\-án lelkés z
és Urvacsonit OS:lt J ózan Miklós püspöki \'icarius.
Karfl.cson)' másodnapján 26.-án d. e. II órakor ünne pi
beszédet mond J ancsi Lászl6 hitokt.'\tó lelkész és Urvacsonít out J ózan Miklós püspöki \;carius.
~bretenben ai uj l mahátban Karácson y másodnap-Ján 26.-án d. e. 10 órakor Istentiszteletet tart éi; Ur.
"BCSOrit OStt ":r. Csiki Gábor missiói lelkéSt. Al
Egyhatköuég megalakulása utá.n ez at elsö o.lkalom
amikor a hivek sAtoros ünnepen részesülhetnek a~
ur...aeso ra jeg~'eiben. Ezén nagy lelki grilmmel várjik alt ünnepélyes alkalmat.
PeSI81enllörinczen at. Allami Telepi Polgári Iskola
termében szintén htentiSttele t. és Ur...aC$01<l oszt1Ís
lest. ünnep misodnapján (26oAn) d. e. II 6rakor. Ez
uton hi fe.\hh'juk híveink fig)'elmét at. ünnepél)-es
Istentiu.te.letre.

--,

Is te ntisztelete t tnrtunk a Koháry utcai templom_
ban
I 'I
, O évben .és. Uj évben is. O év alkalmával d,. CS 'k
G.. bor misszl61 lelkés z és uj év elsó napján Barabb
István lelkést tesh 'éreink uolgálnak az Istentis zteleteken.
KaráCllOn)·fa ünne pélyt rendez at UnitáriU8 N ő
szövetség f. hó 22.-~n d. u. fél 4 órakor a tanuló ifjuság részére ( I. el-tol _ VI II. gimn.-ig) az Unitárius
tem plomban. Ezen al ünnepélyen, ugy mint 3% elmult.
években, at idén is a Karácson)'Ía alatt karácson;
a j á ndékoka t OStt a gyerme keknek a NÖStövetse~.
Ké rjük e helyen is hiveinket támog~ssák ett a szép
és szeretetteljes munkát, adományokkal, hogya gye rmekek Kar:í.csonyát. igy is széppé és öl"Ümteljessé te.
hessük. Tanuló ifjainkat pedig hivjuk ez uton is az
ünnepélyre.

Az Unit ti ri us Leanyegyesület és n egyete mi ifjuaág részére ugyancsak a NÖszö\'et.ség rendez Karácsonyfa ünnepél)'t az Unitárius templomban f. hó
23.-án d. u. közvetlenül a d. u. 5 órai ad\'enti Istent is ztelet után_ Kérjük leányainkat és egyetemi ta.
nulóin kat jöjjenek mindannyian a ~arácson)'Ía ünne.
pélyre.
.-\ prot está ns tábori püs pökség értesitésére közöl·
Jük a kö,·etketó hírt. A Koronaörseg I. Váralja-út
14 s z. I. em. diszte.rmében, minden hónap eliÖ és harmadik vasárna pján d. e. 10 órakor Istentiszte.leteket
tartatnak fl Kormányzóság, 'festórség, Ko ronaör~g,
Csendörseg és a Minisztériumok re.formatllS, el-an·
gélik-us és unitári us " alhisu tisztjei, tiszt"'iselói, altisztjei és a családtagok rés zére. Ezek az lstentistteletek f. évi no .... hO l-sö ,-asám apjitól kezdódóleg- az 1929 évi junius hó harmadik vasá rnapjáig bezárólag tartatnak. A z Istentiszteletekre minlen közelben
IaM tistti család és általában a tistti csal:idokhot
. közelálló polgári családok is meghh'atnak.

Az Unitá rius Miss.rió- Ház te mplomána k és g!iilekezeti hel)'iségeinek fel sz~nt el ése. A misszió ház
templomának és gyülekezeti helységeinek épitkezése
annyira elóre.haladt., hogya fela\'atas ünnepét január
hó 2;.-hl _ lsten segedelméyel _ minden \-aló:5Zinüség szerint megtarthatjuk. A missió ház elnöki;ege
minden intézkedést meg fog tenni, hogy ez az ünnep,
mely ]..;s Eg)"házunk életében " al6ban történelmi jelentóséggel bir, a nemes intézmé.nyhez méltó l~gy~n.
Akik nem fémek be a Kapoinaterembe, S20 k rcszere
a g)"Ülekeze ti teremben pamleU Is tentisztelet lest.
A z Ig8%galit T anacs elnöksége

a%

uj fógondnok.he-

lyettes \'-.ilaS%t.3sa alkal má ból tisztelgett II Kor·
minytó Urnát, a !\.ultns, miniS1temél ps a Felsöh~t.
elnökénél. Az e \'angélikus és refomllhUS Egyhii:l:keruletek áldásl..-ivinataik melleu ,-ették tudomásul dr.
Mik6 Ferenc h. álln mtitkár fÚianak \;higi elnökk<f
történt melf"l\laszt-.ásá.t.
A Dá,·id Ferenc Elsiet f. h6 I4.-én tartotta at.
Unitárius templomban (V. l\.ohir)"-u. 4. ) decemberi
ülését. - ""Mint eddig is minden alkalommal, most is
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szÁmu hallgatóság vett részt

nyilvános gylilé
sen, melyen felolvasott J ózan Miklós püspöki ykarius; Tolsztoj emléke ... ete eimen. A nagy orosz iráról értékes felolvasást jelen s:z;ámunkbnn teljes egészében kötőljük. A ... eneszAmokat Kadicsfalvy Parsehe t VR go rdonka-müvésznő és dr. Barzu Livius
szolgáltattAk. E helyen is köszönetet mondunk II szerep!öknek közremüködésükérl, hiveinket pedig kérjük, hogy tovább ra is támogassAk az E gyesületet az
ünnepélyek megta r tásában jelenlétükkeL
II

4

A Ke bli Tanaes dec. 3.-Án tartott ülésében elfogadta az 19i9 évre szóló költségvetést 31.550 pengő
kiadási és bevételi té teleivel.

At. Unitári us Bált az idén is megrendezi a Brassai
Sámuel Uni tárius Hjusági Egyesület 1929 januar
IZ.-én a Lloyd palota nllgyterrnében. Az Ifjuság lankadatlan lelkesedéssel dolgozik azon, hogy egyrészt
össze hoz~a esztendőnként az uni tá rius társadalmat,
másrészt a szegénysorsu egyetemi hallgatók helyzetén segitsen. Ezért a bál tiszta jövedelme jótékonycélra megy. Ha meghesz az unitárius társadalomban
is az a mindenkor tapasztalt nagyfoku érdeklődé s,
mint az' az eddigiek során igazán elismerésre méltóan megnyilvánuJt "olt, akko r az eddigi sikerek
mellé a mostani is méltóan fog sorakozni. A s zeméIyesen érdekIódóknek súves felvilágositást ad a Bál~
bizottság naponta d. u. 5-7 óra közt a Rákos-utcaI
_ Missió-HIiz unitárius íntemátusában (IX . Rákos-u.
3), vag~' telef onon mindenna p d. e. 11 -12 óra közt.
Aut. 802-26.
Az adminisztració és a postai átvétel megkönnyitése végett kérjük, hogy a postai küldemények Törlik Mihál)' bálbiz. pénztáros ne\'ére cimeztessenek
Igazgató Tamics téli rendes ülését 1928 december
ho 28.-án (pénteken) d. u. 5 órako r tartja a Tanácsteerrnben. Az uj fógondnok-helyettes ekkor f ogia elf oglalni az elnöki széket. Tá rgysorozatot rendes meghívón közöljük a Tanács tagjaival.
Debreczenben decembe r hó 2.-án a Hatvan-u. 2-1. s z.
uj Imnházban Istentisztelet volt. I mádkozott J ózan
Miklós p. vicarius és beszédet mondott dr. Csiki Gábor missiói lekéSI . örömmel állapithatj uk meg, hogy
a hivek és é rdeklödók a templomot minden alkalommal megtöltik.

•
•

Ugyancsak Debr«:tenböl \"ettük a kÖ\"etke:tőket :
A debreczeni Leányegyházközségünk az utóbbi idő
ben mind több-több tanujeiét. adja életrevalósága élniakarásának. A nemrég megalakított Dávid F erencz Egylet. december l.-én este 6 órakor tartotta
meg a Hatvan-utcai templomban első bemutatkozó
valliso! egtélyét. Erre az alkalomra Debreczenbe leutaztak J ózan Mikl6s p. vicarius és dr. Csiki Gábor
missiói lelkész. A templomot a hivek és más érdekIOdök teljesen megtöltötték. A:t estélyt Densy Zöldike zeneiskolai növendék szép harmoniumjitéka nyiottta.,meg, amely után Dr. Csiki Gábor megka pó gyönyorti imája követkeutt. Dr. M.ikó Ferenc f ógond-
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nok helyett _ aki családi okok miatt nem-lltal.hatott.
De~recenbe a megnyitó beszédet J 6zan Miklóa p. vi.
canus ur mondotta, méltatva a koloZfJvári és buda.
pesti anyaegyesmetek multját s az úf egyesület hiva.
tását. Rugonfalvy Kiss Istvin egyelemi tanir mun.
káját _ betegsége miatt akadályozva. lévén azt személyesen elóadni, _ Egyed János tb. fószolgabiró
olvasta fel. Az Unitá rius vallás keletkezését, Dávid
Ferenc életét, müködését _ történelmi megvilágitá!l_
b:ln tá rgyaló, értékes íelolva5ást a közönség nagy
figyelemmel hallgatta. A:t est sikerét igen emelte
Lengyel Rózsa zeneiskolai növendék két hegedü szó.
lója, amelyeket De u 's y Zöldike harrnoniumon kisért,
gyönyö rü játékával, a közönség nagy élvezetére. J ózan yicarius úr" :tárószava után a vallásos estély a
Himnusz eléneklésével ért véget. A kezdet. nehézségeit leküzdö ifjú fi6kegyletnek kitartást és még
(qen sok hasonló, szép sikert kivánunk.
Erdélyböl. Lupén}'ban November 25.·én lélekemelő
ünnepség ke retében uj. I maházat szenteltek' föL Ott
a bányamunkások között kifejezhetetlenül széu egy
ilyen ünnepély. A szomoruságok idejében és a szenvedések között olyan jól esik látni azt, hogyaküzdel.
mek tömkelegében hogy emelkedik lassan-lassan a
föld bensejében, az örök sötétségben dolgozó e·mbe·
rek munkája és imája után egy-egy békesSég hajlék, e gy-egy I stenh"aza. Az uj I maházat dy. Boros
György uj püspökü nk szentelte f öl, mely alkalommal
a lupényi egy-kázközségben püspöki vizsgilatot is
tartott s meglitogatta a szomszédos Vulkánban éló
bánya mun kás unitáriustestvéreinket is. A j 6 lsten
á ldása kisérje k.vább tesbéreinket az épités munkájában.
Kö,'enden, az Aranyos mentén, Kulturhá:t aVAtás
volt f. é\; október 14.-én. Az avatási ünnepen megjelent d r. Boros György püspök ur a főtisztelendő
a sszonnyal együtt. Fölavató beszédet a püspök. ur
mondott. A szép és tigas kulturhiz ékes bizonysaga
a község kultu rális áldozatkészségének.
Ny ilvános nyugthis. Lapunk októberi számának
a megjelenése 6ta, ahol a Mjssió Ház templomának
a berende:tésére addig befizetett kegyes adományokat
nyugtiztuk, a nevezett. célra az alábbi adományok
folytak be: Takács Ftrenc Celdömölk 4 P. dr. J.akab
Zoltán Igal 100 P. G~'armathy ~ózes 80. P. Kneg1!r
Tamisné 120 P. dr. Májay Dezso 80 P. (Igéret. 100);
Burszán Kálmán 10 P., Botár J ános 50 P. (Igére
150 Pl Csiki Pál 30 P., Baka And rás 5 P., Bonc,U.
•
p n_' k Farkas
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Ra,'czy
Ish
'ánné
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'00 Bód J anos
P Deák F arkasné egy urasztali ten,
Y. ló
G';ör 5 P., Arkosi Tóth Albert 50 P., J ózan MIk s
' d-b .,ön)'örü bibliit aji ndékozO t t .
- Tiboldi
"
a
Gyula Szolnok 150 p ._re, Dem ény Mózes
p
szószék költségeinek" rés:r:beni fedezésérek'~I~' :~:k
.O<
S'ménfah'" Tihamér az urasztala o se~
V I"",Z
I,
'géretet Joz.an
fede:r:ésére 850 P.-re tettek ildo:tatos 1
. "U Ita
M'klós egy diákszoba berendezési költ~ge1t ,-a a . '
S~kan vannak még bh'eink kö:r:ött, alriJmek a ne'e
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Pénstári órák a budapesti H~ lk hz l hivatalban d. c .
m~g nem .!Iaercpe.1 ft kegyes ndllko~ólc között, de akik
f'tnl' l.i'ük llf'.m~k"rn $ltilltbt jelentkt!zni f ognak ft . 9-tiil d, u. SAg. Adót, e16fisetést. adom!nyt át veu
GAl Mlkl6s pénztáros.
~.tnt. ef'", .!IsAnt k(>gye~ lulomfl nynikkRI. lsten .!IterflU éli mepldja ft jókedv,' nd!\koz6t .
htentlnteletet tartunk 1\ fö"árosban a Kohár)'
utcai templomban minden v8s6nu'l.p d. e. 11 6mkor .
Kijnőllclet nlOlldunk hh!!\!! szeretettol 8l;okJltlk :\
t o.tvl're.inkne.k. nkik szives ndományoknt killdöttek fi
Debrecenben minden h6 el ső v8 sflmapj án d. e. 10
I!segtllY gyel'n\('.keink gf!lldod.!ni rn, !'egé lye r.ésérc.
6rakor az új imahó.zbnn (Hatvan-u. 24 . u.). Pest.
Minden ilyen lldomáll)'t _ ha bá rmil y kc\'ós is Ar. S1:entlörincen a z Állami telepen 1\ polgiLri iskolában
ft j6 Ist en sokssoros áldással ... istol\Oz, mert tisztn
minden hó utolsó vt\sámapjnn d. ('. 10 ömkor. lfjúulmi éli kt'reI!lJoté.nyi buzgósflg rol t e!'!% t nlluhi r.onysági IstenUu t elet minden hó m6.sodik vasárnapjá n
$R(f(lt, minden ilye n adomá ny. Ujabb ndnkot,6k : Fodor
Vilmos IV, polg. tanul6, Mihály S Ándor IV. polg. tll.d. e . 9 6rakor a fövnrosban 8 Z V. KoMry utcai tempnul6, Messer Magda, I rM)' En'inné, MArt.on J t\nosné, lomban .
Mik6 LRjO!! p. il. tanácsos t'!s Zsigmond L<i rinczne
hitte!!tvéri!.ink. Kösz:ölletUnkel II s.e~l\)' gyermeke k
hAh\imdjAbll foglaljuk s ké rji.lk n jó lst.ent, hogy {\ldjn
meg II mi ndnkolÓ test\'é rrunkt't. E helye n emlit.jük
meg nd, hog~' n Karntsooyf u i.lltnepé lyrE' küldött
adomAn rokro1 a legközelebbi sznmunktmn fogunk
me~rnlOer.ni 1\ közelgő év JanuAr els6 felében.
Tamás f. hóban Dunaharasztin elhunyt.
Kljely ~é.. Zsarolrt\ni SAmy Ma gdá t . né hai piis·
N~'ugalma legyen csöndes. békés a pihenése.
pökünk unokájt'tt, eljegyezt e .uentmikl6si Anghi
öZ" t'gy jv:iri Biláne. s~i.il. bethlenfah'j Paál AmiCSl\ba O ali" egyet emi huu\rsegM. Az ifju pArna k és
lia. f. évi dec. 7..en 67 éves korábun, 50
boldog háu örlhn s. ülőkJlek s1i,'böl grntulAlunk.
z.a sélet után elhunyt" Az. elhunyt t estvér ünkben Uj·
Hi\"ll.l ft lus órák: dé.lelött 9..t61 dé.lut!m 3.· ig,
I\.ári Lnsfi16 uIia, egyházközsigiink jegytóje édesEekt.ttl!t, keres.thl. t('melést legnlhbb egy nnppril anyjAt gynszolja. A halottnak édes nyugodnlmat kée16bb keH bejelenteni , E zt. saját érdekében nundenki
rünk II jó I stent61, gyás:aol6 t estvérünknek és ó,'!i·

Halottaink.

',·i

tartsa nem el6tt..

nek vignszntJást nz á rvaság ban.

Lakb váltoll:tatb eset1ll1 eg)' l e'·e lell:ő !upon kérJük
u é rtesft!st a z új ei m ről, hogy Illpunkat pontosan
ltb bestthessük.
•

Ua egr C"saládban betegség. vngy egyéb baj tlunnd,
ha valumelr család tagja kÓrhti1l.i npolns nIA kertU.
houltarto1:ói levé.lben "agy t elefonon érte&It sé.k u
1,,-lkés.lI:i hiva ta lt e r rol, hogy lunennyire e ronkt öl t elik,
enyhitsük testi-lelki f ájdalmAt, sJ.etwedó t"estv&ijnknek.

Erdélyi gyauhir _

Kt'lentt'n Cyörgy szabédi uni-

t á rius IeikésI. 5S éves korában SO évi le1késsi 51:0Ip ·
lai utá n dec. 2Ain elhunyt _ hoss1a5 betegség után .

Kele men Béln r. f ótanncsos és Kelemen J enó erdö·
•
mé1'llok n.fiai t esb-erüket gyáuolja k uz e1bun)'tbnn.
Fáradt lelkén tesh -él'Üllknek l' békesség un dogában
édes nyugodalmat, gyásr;ol6 t.estvéreinknek Ylgssat3IAst kh,á llunk.

•

•
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Allvónylétrót. poraszt-.
. s7.iólét rákat. négy-és kétkerek ü kocsikat. és teljes
'm oso Uo Ih ,-b"!Id .. hokI!

és

, - - ~~

taligakM, téglahordó targoncát,
Ir.l/.:3csokat, kádakat, nszfall\ I.ilet, hnh:w:sl.1d:lt, nyeleket és
nlindell épi lkczési faszc rszámo!
prompt rak t.1rr61 szálli!

Telefonszám: 205-34

M I n d e n f é l e edény, konyh6l1zer, kon} halIépek, különleges fOz6- és sotemény-készilés
hez való eszközök. Osszu háztaTtllsi cikkek

Teljes kom'ha-, élbkamrn-. e!őn.oba-, fl1 rd6• csdédnoba-. mo&ókonyha-, vtlsal~
lI:::obtlbt: rendezé.elc & egye. kellékek

- és

háztartási cikkek szaküzl

Budapest, IV. V'mh'z-k6rút 6. szám. Központi vásárcsarnokkal
Füti.iS::frckb{ tt a kö;:dcdö idiny r e 'Való tek-intdtcl nagy t'úlas;;tékban t'amlak raktelron
~,:bltartúk. fahíddJ,- , kokszWltök, kdlyhaellclIz6k, kúlyhcu.:lölélck, tÜ::is::cTfk. s::inlapálok,
parázs/ogá!..·, hCUllIllwpnrók stb.
F'olyto,a:!16 kályluíkat (t legjobb gyártmúlIyokbóligcJt jutánjJosan s::6.11itunk tekintdft l a I..'ö;:l'dlrn uuári öS8zcköUctésf'i"kre.
.
llitrok01lokrwk nagyobb t'étdnél kcd1'Cz.mf"yes «rban fi::dú!i kömlyitésl kft adunk.

•

Or. \,(-r~nyi G)ürn: Kri11l János emléke:r.ete .
Or. Ga l Kelemen: Péterli Déne!; . • . • . .
G.r;yhy ot-nf'lI: Dlhid F.:renc . . . . . • •
\'ári Albert : Miért \-acrok ~ unitarius • • . •
(.;álri Lürinr: A jelenkor Jhusa. . • . . .
' -ári Albert: Berde !tI.óua
•
•
• • • • • •

•

-~ O

-.30
-.30
-.20
-.50
-.50

:;:rencz J óuef: Cnitanus Káté • . • • • • .1.nC't!1ti 1)i.1: Unit'nua bit. és erkölman (népO -" rü ISlDoP ruth l

.

.

•

•

•

.

.

.

•

•

r. .c lU C'bor: Hinek eey btt>nben (Unitá.rillS
,t",h",'k 1!I"rno-rtt'ú., , , . • . • • fil.t\'e

1.-
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!ejl6déstört6nete
............ ",
Dr. Boros Cyörgy: Dr. Brassai Snmuel élete . . 10.I'.p báui: Kis Biblia (Uiblia törtb1etek ner·
mekek nÁmira . • . . . . _ _ . . . • 1.' -iri Albert: Ke.ressétt"k; el6s~r Istennek Oru.6git
(beuédek, fmU, elmélkedéeek) . . • • - . L Vi.ri Albert: Imakönyv vwonkotúben - • • • 4.dtuköúabea • • • • 6Ferena J6nrl pütpök arrUpe _ • • • • • • _ 1.
Euk • mih'ell: upuc611: .. wtit'rlua leltHzi lrod'b..
(v.. Kobi,.,· IICr. 4.) VidUre 11 (1(, post.dij.
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