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Ecce Sacerdos Magnus __ _
"Nbn recuso laborem. "
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"Nem riadok vissza a munkától" - hirdeti jelmondatában Magyarország uj biboros hercegprimása, aki mostanában vonult be székvárosába, hogy elfoglalja az árván maradt érseki
széket. Diszes méltóságába nem a maga akaratából, hanem Isten kti1önös kegyelméből jutott.
Ilyen körülmények között kétszeresen átérzi magasztos hivatását, amely a Hivek millióinak és
minden igaz magyar léleknek igéret és áldás ... A külső fény és pompa nem téveszti meg; mert
kebelében hordja a legszebb decorációt, a f öld egyszerü .gyermekeinek arany szivét.
Hogyha apja mesterségét f olytatva, mint közönséges cserepesmester Deákiban marad, akkor is kitünt volna- k&rtár sai között. Ö - a t izenegyedik gyennek a családban. Már csak ezért
is nemeslevelet érdemelt volna. A munka nemeslevelét, amelynél nagyobb jutalmat és kitüntetést nem ismerünk . Ott volt ez már a kisdiák bntyujában, amikor ifjui lelkesedéssel bekopogott
Pannonhalma várszerü kapuján, hogy életét és Istentől nyert talentumait az Anyaszentegyház
és a magyal' Haza javára szentelje. És ott volt ez a nemeslevél a bencés barát, Jusztinián testvér
kámzsája alatt, amelyet most felsőbb hivásra az ország első közjogi mélt6ságának zászlós tisztével, a Sacerdos Magnus bibortalárj ával és hermelinj ével cserélt föl. És ott van a nemeslevél
abban az egyszer ü szónoki beszédben, amellyel Esztergomban az ország szine előtt ünnepélyesen
elfoglalta szent hivatalát: idézve és beinditva ezen a földön a "szeretet országát."
Kérdezzétek meg Tőle, hogy vajjon melyik nehezebb az ő tüneményes pályafutásában : a
kámzsa, vagy a hermelin. Mert amint én látom, minden primási méltósága mellett, még ma
is büszke az apja mesterségére. Ott se vallana szégyent. Neki egyformán könnyü a kalapács,
a toll és a pásztorbot. Ezek alkotják szép harmóniában elrendezve az 6 cimerét. S fölötte védöangyalként ott lebeg: az Igazság és a Béke.•• ,..Justitia et Pax."
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JI: unitdri:mus a békerevi:ió
s:olgdlatdban
Felol\'asnsom mégtartását két körülmén y
teszi akt unlissá, egyik ::\ Ro~he~O\en~ u,k~ió, ~me
Iyet minden IlIllgytlr aggodo sZivvel kl,ser I~g~'e
lemme1 s amely tah'ill az egyetlen blzonylteka
!mnak, hogy t udtmk még a "égszüks.égben
együtt érezni, tudunk még ugyanazokert az
idefllokért lelkesedni s ha kell t udun k még
együtt is dolgozni, A másik körülmé ny sa jnos
épen az e1l e n kező t bizonyitja: a legkiválóbb törlénettudóMink illditottak mozgalmat és láttak
munkához azért, hogy átdolgozz~\k a magyar
történelmet, hogy megfosszák a nemzeti küzdelmeket protestáns jell egüktő l s ezért le kell
idejében szegezni még mikor a JUunka eredmenyessége nem teszi Rivánatossá a babér ok meg·
nyirbilását, hogy a mi kicsi egyházunk volt az fi
must.'i.rmag, amely a béker evizió gondolatát ki..
pa ttan~otta ~bban az időbe n , amikor fi nagy ÖS7.szeomlas nundent magúvaJ sodró rom jai alat t
~\~m ~s .gondolhntott az ember más ra csak a saJat börenek az épségére.
Vizsgálj uk Illeg a dolgot abban a sorrendben, ahGg~' egymás utá n következnek. 1918,
l\ov;m~reben az l!Ilitárius egyházi képviselő
~n~acs }{ele,~\\e~\ LaJOS atyánkfia ált~\1 készitett
Is "lalánk to~enet~t föbb vonásokban fi honfog.nl.lst61 a . mal napig i smertető iratot küldetett
,IZ angol e~ fi
'k ' 1 '
zöttük- k dIS mer I ' 1\\ ll trokonaillkhoz, hogy kö~ vező hangulatot keltsenek kül" ..
az erdél,o
' tran
" t.
onosen
, l Ilaz. resz
pök ,?gy.ancsak 1918,· ban a három e rdélyi püsköz'o"sa rom, kath" a r eformátus és az unitárius
memorandumot ' t · t k
•
ciához, amelyben á ;~. ;z 'e a békekonferen.
és aZ orszá k.c v. zo a a magyal' egyházak
külf"lri'
• ~ -:tségbeejtö
, o I lllutál'lUS
tá
1 helyzetét . A B IIo't é S
hogy küld val k't I rsu at akkor elhatá.rozta
mányozza és jel~n;r:ánk, aki a helyzetet tanul:
' .)
,
s t egyen, hogyan és milyen
II Dá"ld F e"'-n E
IY~n reloh'asta , d
e gylet 1928 januá r IS Bti esté_
, r, EnYedy R6bertné, Punkösti Maria dr,

mödon segithetnének r ajtunk. Re\'erend Dl'ummond vállalkozott a nehéz és veszélyes nt.ru.
Dl'l1mmond Ul' Pári son kereszttil jött hoz·
zfm k és ou. tnh\lkozott Bliss tábo l'llokkal, aki a
békekonferenci án Ameri kát képviselte és h urcolt
MagyarorsZ<'ig fö ldrajzi egysége megtar tásálUll;;
ér dekében. Agyag'ból és gipszböl kiform;'izta Magyarországot és igy illusztrálta, hogy az ország
feldarabolása milyen lehetetlen gondolat, Bli ss
tábornok is HlTa szól itotta fel Drummond umt .
hogy visszamenet az adatait l>ocsásSl\ rendelkezésér e. Drummond ur volt nz el ső ember, nki
mint II Brit és ld ilföldi Ullitárus tá rs uint követe
1919 október 20 és 28-a között I{olozs várt jált
és b'ljékozódást nyer t az erdélyi uni t:'irius egyhiiz román urulom ulatti viszonyail'ÓL Rövid ottR
léte alatt kiterjedt f igyelme mindenre, amit nl'.
egyház biztonsága és fej l őd ése é rde kében ~lngo l
t es tver einknek tudomás t\rn hozni szükségesnek
tartott, Az ö ott tartozkodása indi tott..'\ meg tulaj donképen uzt a mozgahnnt ,umely 1926-bnn
megh iu sitotta a l'()1lu\n kirl'ilyné amerikai utjám\k célját s runelyből, kipattant Bowie ur.
Lord Price és mások l>evonásAvnl 1920·ban II
Friends of Hunglll'y Magyaror szág barátai társasága, ahonna n azt{m II Roth en nere akció is
kinött.
De tartsunk sorrendet! DUl'mmond nag'ytiszte1etü ur el őbb Angliában majd Amel'ili:IHmn
hirdette a velünk történt igazságtnJansAgoknt s
a magyar unitáriusok fájdalmát. Az ö jelentése
nyoman az Amerikai unitárius szövetség ignzgatósága az erdélyi egyház helyzetének enyhitésel'e bizottságot ainkitott. Ez n bizottság 42000
dolláron fetül gyUjtött. Az nJap ke1.el ~sél'e és IlZ
erdélyi unitál'iusok meglAtogatásnrn három tngll
delegációt küldtek ki 1920-ban, amelyet az Amerikai unitárius misszió néven ismerünk, tagjni
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Snow és Metca Jf nagytiszteletü urak és az Egyesü lt AlIamok egyik tartalékos repülö tiszje. Wilte
ur voltak. A bizottság, Eliot Sámuel az Amerikai
Unitárius Szövetség elnökének ut8sitásai szerint,
összesen 105 várost és falut látogatott meg
E.1:délYben. Kilenc egyházközség kivételével eljutott az összes erdélyi unitárius egyházközségekbe. A román megszál1ás óta ennek a missziónak a tagjai voltak az első külföldiek, akik ilyen
alaposan beutazták Erdélyt, három hónapot töltöttek ott. S bár utasitásuk volt arra, hogy minden politikai vonatkozást kerüljenek s ezt az
utasitást meg is tartották, látogatásuk mégis az
egész erdélyi magyar társadalom öröm ünnepe
volt. Segélyt és biztatást hoztak, hogy velünk
vannak és tovább is támogatnak. Ujra élesztették mindenütt az egymáshoz tartozandóságot és a régi szeretet és barátság érzését, hitet
és bizalmat öntöttek a megpróbáltatások sulya
alatt roskadozó lelkekbe.
Tapasztalataikat· a következő megállapitással
kezdik: Tekintet nélkül arra, vajjon teoriailaJI
indokolt-e ennek a területnek átengedése vagy
nem, több mint két millió nyugati müveltségű
és erkölcsü egyént helyez egy félig keleti erkölcsű és műveltségű nép uralma alá. A Balkán
fel'tőt kiterjeszti egy országra,
amely eddig
ment volt tőle. A'& a véleményük, ha Erdély
öná llósága nem biztosittatik legalább is olyan
mértékben, mint azt Anglia a hur háború után
Dél Afrikának megadta: a magyarok számára
egyáltalán lehetetlen lesz az. országban maradás,
a magyar intézmények rohamos hanyatlásnak
fognak indulni és rövidesen kipusztulnak. Ugy
látszik, állapitják meg, hogy a román politika
kezdettől fogva szándékosan erre a célra irányul.
Ennek a politikának eredménye a magyar lakosság teljes egységessé tömörülése az uj uralommal szemben. Ott tartózkodásuk e l őtt nem gondolták, hogy olyan foku szolidaritás, mint amilyennel találkoztak egyáltalában elérhető. Katholikus, református, unitárius és zsidó, az arisztokrácia, a középosztály és a parasztság mind
eggyé lettek. Mindenféle különbség megszünt ez
előtt a közös érdek előtt . Minden rangu román
ti sz tvi selők oly sikerrel müködtek közre egy
meggyalázó terrorral dolgozó elnyomási politika
gyakorlati megvalósitásában, hogy ott is, hol
ezen politika iránya azonnal megváltozna, több
mint egy generáció életét venné igénybe, mig az
utolsó másfél év szülfe keserűség, gyanakvás
és ellenséges érzület leküzdhető lenne. A román
konnány románizálási kisérleteinek eszközei
Erdélyben a számkivetés és a telepités, az üldözés és a terror.
A békekonferencia döntése előtt hüségeskü
követelése, a hivatalnok osztály kivándorlási
mozgalmának meginditója s ennek következmé• Transylvania under Roumainien Rule. Report of
the American eommisslon. 1920.

nre: Erdély. elár~z~ása egy uj román septiben
kinevezett tisztvIselo karral. Nagyszámu román
özönlött Erdélybe különböző célokból. Először
jöttek a tisztek családjai, azt.án a tisztviselők
tanárok. és tanit?k családjaikkal, majd a bolro:
sok, akiknek a Javára a magyaroktól rekvirál_
ták el az üzleteket. Mikor a régi kolozsvári egyetemet, mint román intézményt megnyitották
hallgatókat is kénytelenek voltak importálni. '
A kicsinyes üldözések legj ellemzőbb esete
hogy az unitárius pü spök kellően leforditott kér:
vényét az igazgató tanács ülésének megtartása
érdekében visszautasitották, mert az ősi pecséten "unitárius püspök" szavak magyal'ok maradtak .Bár a városi lakosság legnagyobb része
magyar, a nemzeti és egyházi ünnepeken kötelesek román zászlót kitüzni.
A román ünnepeket is kötelesek megtartani. A nemzeti emlékmüveket lerombolták. A
csendörök önkényeskedésének semmi sem áll
ut jában. Meggyözöttek arról, hogy az atrocitások hozzátartoznak egy jól megfontolt politikához, amelynek célja, hogy a magyar lakosságot
állandó félelemben tartsák.
Felsorolnak botozási eseteket is, némelyeket azért botoztak meg, mert fegyvereket találtak náluk másokat azért, mert ilyeneket nem
találtak s ezért az a gyanu terhelte őket, hogy
elrej tették azokat.
Az erdélyi egyházakra vonatkozólag meg·
jegyzik, hogy ezeket a román konnány kétségtelenül a nemzeti érzü let fóerősségének tekinti
s bizonyos tekintetben ez igy is van, mert felekezet és nemzeti ség igen szoros összefüggésben
van egymással Erdélyben, a magyarok mind refonnátusok, róm . katholikusok unitáriusok vagy
lutheránusok, a románok vagy görög katholikusok vagy görög keletiek. Eleget láttak ahh?z!
hogy meggyöződhessenek arról, hogy az egyhazl
intézmények gyöngitését a romanizálás gyors
s ikere érdekében szükségesnek tartják. Minthogy csak az unitárius egyház viszonyainak tanulmányozására volt megbizásuk, a l'ománoknak
csak ezzel az egyházzal, valamint az általuk személyesen megismert lelkészekkel szemben t~nu
sitott magatartása iról tesznek jelen~ést. M.Ill~
amellett a többi magyar felekezek .vISZ?nyalt. IS
eléggé ismerik ahhoz, hogy megallapI~h~ssal{,
hogy a románok szempontjából az .erdely! ma"
gyal' egyházak mind egyforma banásmódban
részesülnek. Több mint 100 pap eleget mondo~t
nekik az uj hóditók felől szerzett tapasz~lata:
ról. A román politika mint általában~ a lelkesze~
kel szemben is, a vezeroszerepre hIvatottak enyomására tör. Az egyik lelkeszt a~~rt tartoztatták le kálvinista kollégájával egyutt, mer; a
románok Budapestre való bevonulásakor tem~ 0maikban nem kondultak meg a haran g ok. gy
másikat azért csuktak be, mert a románel1enes
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érzelmű.

Másokat l(!tartoztattak, mert püspökük
rendelete értelmében megkisérelték a f elekezeti
iskolák létesitését. Bár a nemzeti kisebbségek
védelmérol szóló szerződés, egyházi és iskolai
ügyekben teljes helyi autonomiát biztosit nekik.
lstentiszteletek kivételével gyü lések tartása csak
egy cenzor jelenlétében és külön engedély k ikérése mellett lehetséges.
Az egyházak gyöngitésének leghathatósabb
eszköze az agrár reform. Ennek a tör vénynek
gyakorlati alkalmazása meggyőzte őket arról.
hogy a magyar egyháznak hatalmának és befolyásának csökkentésére használják. Az egyházi
törzs vagyon legnagyobb része földbirtokba n
feksz ik. Az egyes birtoktestek nem t ulságos
nagyok terjedelmük egyházközségenként változik. A legtöbb fa luban van elég törzsvagyon,
hogy 10-30 hold j usson a lelkésznek, valam ivel
kevesebb a tanitónak s egy s más j övedelem
még fennmaradjon épü letek karbantartására
s egyéb kiadásokra. Gyakran van erdő is a lelkész és a tanitó téli szükségleteinek kielégitésére. A lelkésznek némely természetbeni és mUllkabeli szolgáltatásakan kivül a földje a jövedelemforrása. Az egyház a maga egészében nem
rendelkezik nagyobb földbirtokkal termő földje
3723 m.-hold. Az első kisajátitási eset, amelyben
az egyház is érdekelve volt 1920 j uniusba n fordul t elő. Az ebben hozott birói határozat úgy
teki nte n dő, mint amely elő re megpecsételi az
összes egyházi alapitványok sorsát. A Kolozsvár rnelletti Bányabükk határ ában fekvő 250
m.-hold szántó, sokkal nagyobb erdőség és 3 malomból álló birtokr ól van szó, eaeket mind elvették. A birtokén fi zetendő ár 1913-as érték szerint állapittatott meg, eszerint az egyház kevesebbet kap, mint az 1/ 10-ét annak, amit akkor
kapna. ha szabadkézből adná el. Különben is ez
a birtok látta el a kolozsvári un itárius kolJégiumot veteményekkel és fáva l s a rendelet ér telmőben csak tényleges müvelés elé eső föld ve~lető ~~, t.el~át ,erd? és malom nem, sem pedig
a, tanugYI mtézmenyek fenntartásá ra szolgáló
bll:t.ok?k .. A bányabükki birtok meglátogatása
utan lattak, hogy fest gyakorlatban a földbirtok
l:efonn_ ~ p~rasztok, kiknek kiadták a földet
~O ko.l"O~.as bél'összegért, minthogy rendelkeztek
annyi fold?~I, amennyit megmüvelni tudtak,
10~ koronaert továbbadták egy spekulánsnak
aki aztán anna~ adta ki, aki az egyháztól bérelni
szokta. A roman megszállás előtt az erdélyi
~Yrmekek --:a?,y ál,lami vagy államilag segélyeze ~ fe~ekezb Iskolaba jártak. A román hatós~
~o ~Ulde.nt el~ö~'ettek, hogy az iskolákat eil Yer~ek. Az e!'delYI magyarok azonban bizalmat.
l:~~"b~ roman ál1a~i, iskolákkal szemben s a
ratn~ M!l fem a~ru.·Jak gyermekekiekt odajá.
nizál!s \Ve I u_~y erzlk, hogy az iskolák a roma•
s~o ga atába áUittatnak az egyházak
~t~~, .~Jk fel_ekezti iskolát létesitettek, jövedelso enese ellenére is vállalva az azzal járó

sulyos fi nanciális t?~~ eket . Néhol a hatóságok
nem avatkoztak az UJ Iskola létesitésébe másutt
nem engedélyezték !elekezeti iskolák létesitését
s a gyer mekeket eroszakkal az állami iskolákba
kényszerítették.
Némely helyen nem eUenezték az uj iskolák
létes i tésé~, _hanem törekvés~ k kapzsi irigység_
gel arra Jra nyult, hogy az Iskolák épületeit és
felszerelését megszerezzék.
A nemzeti k i ssebségek ről szóló s a románok
által 1919 december 9.-én aláirt szerződés megszegését 4 pontban foglalják össze:
1. az egyházi ala pitványok földbirtokainak
kisajátitása.
2. községeknek és felekezeteknek tulajdonát k é pe ző é pületek lefoglalása és lakbérkövete.
lése a jogos tulajdonostól azok használatáért.
3. a fentemlitett sze rződ és kiköti, hogy
olyan 'Város okban és· vidéken, -ahol tekintétyes
szá mu nemzetiségi, felekezeti vagy nyelvi kisebbséghez tartozó.. romá n alattvalók laknak,
ezek a kisebbségek tekintetbe vee ndők az állami,
városi, vagy más közala pitvá nyból iskolai, vallási vagy jót ékony célokm juttatott összegek.
hovaforditásánál, illető l eg méltányos . ará nyban
részesitendó"k ezen összegek élvezetében.
4. Az 1919. december 9.-i sze rződés meg·
állapitja, hogy a magya r optánsoknak jogukban
áll ingatla naikat megtartani. Viszont a romá nok
nagyon sok embernek megtiltották, hogy addig
Magyal"országba menjen, mig e rdélyi ingatJa·
nain tul nem adott.
Az 1920-as missziós bizottság jelentése ezzel véget ér, de nem ér véget fáradságos utjuknak jóhatása az unitárius egyházra. Az ő inditványukl'a nyert meghivást Dr. Csiki Gábor
nagytiszteletü ur Angliába és Amerikába, azzal
a célzattal, hogy fölszinen tartsa az érdeklődést
a magyar unitárius egyház iránt ." Leirhatatlan a az megható jóindulat és meleg szeretet,
ahogyan fogadtá k az általa képviselt ügyet" irja Csik i nagytiszteletü Ul'. "I ntézményesen testet öltött a testvériség csodás gondolata." Minden erdélyi magyar unitárius egyházközség
testvért nyert egy amerikai egyházközségben,
ugyanannyira, hogy az amerikai egyházak költségvetésükbe beállitották a testvér magyar egyház segélyezését. Hogy az a segélyzés mit )el.en~
az unitárius egyházra nézve világosan k,feJ~z!
Ferencz József főti szte lendő püspök ur 1921-evl
jelentésében: Ez az összeköttetés amerikai és
angol testvé;·~inkkel l'á nknézve er kölcsileg.
szintugy mint a nyagilag egytu·{m~ megbecsülhetetlen s ők is érzik és méltányolják ezt, hova
tovább mind nagyobb jeiét adva iránt,~mk, mint:
az idősebb testvér iránti rokonszenvukDek és
jóindulatunknak. "
1922-ben ujabb bizottság. i n~ u l ~I " ~nnek, a
tagjait Dr. Eliot Sámuel amen kal umtarlUs tarsulat közgyülésén a k övetkező szavakkal bocsátotta utnak: "Az 1920-as bizottság csüggedő
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sziveket-, uj életre élesztve, fájdalmakat gyógyítva, terheket enyhitve mindenfelé meglátogatta majdnem az összes erdélyi egyházakat.
Még mindig igaz, hogy erdélyi egyházaink idegenek saját szü1öfö ldjűkön , az erdélyi testvéreink nem leli k honjukat saját hazájukban. Még
vannak fosztva anyagi forrásaiktól, amelyekből
eddig éltek. Aggódások kinozzák öket. Sok nyomoruságot kell elviselniök. Ezért elhatároztuk,
hogy a nyár f olyamán ismét egy bizottságot
küldünk Cornish, Perkins és Spreight urak személyében. az a ngli ai egyház képviseletében Redfern lelkész ur is hozzájuk csatlakozik, hogy
vigyenek számukra lelki erőt, bátoritást és aL
Ő jövőjüké rt aggodó testvéri szeretetünk zálogát. F eladatuk keresztény segités és a szeretet
munkája,"
Az 1922-es bizottság jelentésének· bevezetésében utal a romániai teljesen kaotikus viszonyoha, amelyekben az unitáriusok és mások is élnek. Megállapitja, hogy az összes kisebbségi egyházak érzik a nehézségeket. A romániai
hivatalos körök ugy kezelték Erdélyt, mint hóditott területet, de hiányzott belőHik, hogy enyhén fejezzék ki magukat, a szimpátia a megszerzett ol'szág intézményei iránt, amelyek egy régi
és magas kultul'át képviseltek. Amit az unitáriusokról mondanak áll az összes nem görög keleti egyházakra. Jelentésük két részre oszlik: az
első az egyesek, a második az egyházak intézményeinek helyzetére vonatkozik.

l. Egyéni szabadság tekintetében a viszonyok javultak, a testi bántalmazások megszün'tek, a terror kOl'a lejárt, de az emberek ezreinek
helyzete tragikusan nehéz. Előbb i foglalkoz ásukat vagy elvesztették, vagy annyira megvál.·
tozott, hogy állandó nagy szenvedés jutott nekik
osztályrészül. A falusi lakosság általában kevesebbet szenved, mint a Vál'osi, mert maga termeli táplálékát s fonja- szövi öltözetét. A városi
lakosság helyzetét különosen su lyosbitja a la·
káskél'dés. Kolozsvár lakosságának l / 3-ad része
uj betelepülő, ezeknek lakás kell, élni kell s lakik
és él az erdély i lakosság terhére.
li. Megállapilják, hogy a régi intézmények
az összes nem görög keleti iskolák, kollégiumok,
templomok sohasem vallak nagyobb veszedelemben. Vagy vak R romÍln kormánya különféle
Kulturális élet kifejlödésének lehetöségével s!emben, vagy megfontoltan .lkarja kiirtani ezeket
az intézményeket ablmn a reményben, hogy a
magyar lakosság el fogja hagyni Erdélyt és igy
EI'dély teljes okuráeióját könnyebben végrehajthatja.
- Egy román ti szt azt mondta: "Jobb egy
tönkre ment ország, amely a románoké, mint
egy viJ'ágzó, amely a máwké." A kisebbségi egy-

f

;

• 'l'ranllylvuniu in Hi22. Report of lhe Commission
IK:nt by the American und Briti sch Unitariun Churches
to 'J'ranllylvuniu in lll22.

h~ak ~gy
tapl~l? l~ a

régi ,nyugati civilizáció kifejezői és
roman kultura pedig keleties izii.
~tlVlt~sU~. és befo~yásuk jelenlegi megszoritasa, klkerulh.et~t1enill megsemmhsiti életüket,
h~ tov~bbra IS Igy fog tartani. A részletekre
te:v~ ramua.ttnak ~rra, hogy egyfelöl (miutáu
2 eVlg sem!l1It sem Juttatott nekik) áITamsegélyt
ad a kormany a papoknak, másfelöl az egyházak
és iskolák alapitványait, amelyekböl ezek fenntartották .~a~ukat elveszi. Az unitárius egyház
7000 holdjaból 5000-t elvettek s valóban a román
kormány ugyanazokat az intézményeket teszi
tönkre és fossza ki, amelyeket ugyanakkor államsegélyben részesit. Erdélyen kivül elő ember
a felekezeti iskolák bezárásának jelenlöségét fel
sem tudja fogni. El kell fogadják a 4 kisebbségi
egyház képv i se lő in ek azt a véleményét, hogy a:r.
iskolák kérdése az erdélyi nép létkérdése. A
román konnány különben is garantálta a felekezeti iskolák fennlartását s ez a kötelezettsége
része a szövetségesei vel való megegyezésnek,
ha ezt a kötelezettségét nem tartja meg, épen
ilyen könnyedén eltekinthet egyébb szerződéses
kötelezettségeitől is. t sszel'ü felhgyelet megilleti
az iskolák felett, de nem veheti el a felekezeti
is kolák épületeit és a hosszu idö óta alkalmazott
tanitókat nem helyettesitheti románokkal. Bár
az összes felekezeti iskolák készek voltak alkalmazkodni tanitásukban az uj uralomhoz az iskolákat és kollégiumol{at a kormány eljárása most
fo lytogatja és ha igy folytatja egészen meg
fogja semm isiteni.
Beszámolnak az elemi iskolák, kollégiumok
és 50 erdélyi egyházközség meglátogatásáról. A
jelentésnek eolJen a részében azt vették tervbe,
hogy az erdélyi élet képét vázolják azoknak a
honfitárs uknak, akik olyan hosszan és nagylelküen segitik hittestvereiket. Leü'nak benne minden meglátogatott templomot, a lelkészt és családját ,a fogadtatást és megem~itik, hogy, m,ely~k
amerikai egyházközség adoptalt !estvel'el! ~ot
nem egy helyt még azt is, hO.~r: milye? e!latásban volt részük. Minden feltumk nekik es feljegyzésl'e méltónak tartan,ak m~nd,ent, ami ~lt~·
nz ö viszonyaiktól : a tejes kave, felsz~lga~sl
módja, a cséplés, a szövés, az alsobb nep kezcsókja f eljebbvalóinnk (nagy zav.arba~ volt;3k,
mikor nekik is kezet akartunk csokolm) a WI!balom, a fatányéros, hogy a b~ró K~U1ény ~07
csisa nem akart elindulni. ha mas k?CSl '.n~gelozl
stb. Ezek az epizódok kedvessé teSZik lel.ra~ukat
s nagyon alkalmasak arra, hogy az olvaso fIgyeImét ébren tal-tsák.
A legjobban az lepte meg őket, hogya kolozsvlll'i prefektus csodálkozott azon" hogy eg~;
nél több felekezet létezik egy ol'szagban. ~.o ..
még azt is megkérdezte tóliik, hogy az. Egyesult
Államokban több felekezet van-e? Teljesen ért-
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l$m " ille:!, t6rv"l!ny . nincs ui tW..o\g." Es ~u.t jelenli
hQj,f:'- ;.\ bi t s.<\gQ.k ol'>:u\ nh.~\)iJ.hl\tntl~mok ~
:~IIl\,,·h"!., ~y~ n i mő<'~SJ,i.u:l'cl d ()~mlk. hogy nem
crtlcmhk mc~~ !\ un'Ös..o\g n~\'l.~t.. M ~g1Ubp.itják.

h~~y ~\ l'OlIl~lI\ok nu.~groostottí\k na ~yh~~\knt
Y!~.n)'l\.ukl l. de l'4ryult::.u mil\d1.!ll ipari \..~res.
kt.>l.t",hni \~ l~1\.Ugyi inté1ml1n.yt ~s ~"et i·

k.5t\"~t!l'ití.!ttck :\rm. hQgy ~.s.e:~ede:siik lfjbb~

mint fc.l~t c.l~",--'<i.i~k tit nekik. Mi1\d~l\ \'á.Utd!l~
elnHkc l't).m~1l kell l~y-el\. Enne.k kth>tcl..-ale.t~m
:\ üm.gy:n'Ok ~lwsailik b.irto.:okí\ik!l.t ~:s, jij'~elnwi~
""et & kt"ptdenck ::;~il~li :lfo isko.1:\\....nl &. :u ~>~
h~w' \..~\t. &s:a.:. Uitj:\k. hogy melyik ~gyhQtt.;L
1l\~IH\,\' i r,~M~t ,·\!ttc.k el: :\ ronmi k~\U\o.1ik\ls egy_
h:\l.lmk :.!tlll\}(l holdj:\ vi)lt. ebből 'i gimm\s.iull\or
~:; 'i l>t!utl:\ku inh'Idc.t h\l'tott fenn í:i ~nki\'ül
~~"l'l,\~:lb.' :\:1 ~yh:\s.\"i}Mé~'''ii!.kt'!t. Hí' aJ. :\gn\r..
l-e.ful'lUot \·\;gl'éhajlJák. t.~(ti~., j{h-ettehnfulek
c~\ k ,')tl,\t fold:\ m....gk~\pl\i s. aael legldJebh

'-'..\ly gimu:aiullHlt s.

~y

iskoh\t ~\.rth:\t fenn . .:\.
l~rt\rnu\tu~ok !! l OOO huldjnbúl 9 gimmúium.ot es
9 ~l\,nl:ü,-o lut:(t-ulct b\.rtul.t:'lk fenn . \I.gr~m:\ll ~
SQl":5 \':\1' r.\juk i:ö- mint :\ -ronmi \...~thoUku:mkr.\"
As unih\rius.uk GSS-i hold ~u:\ pitv1~'i fi.lldj~L
mind ~l\'t.~tt",k. } 1. r~keJ.-e.li is.l..""l\bibt kmöllbii:aü
iiriigy :\I:\lt ~il-:;ltntk.
,E:l-ek kQ:lijt r :\1. itri~~~cl\: k&t iels~roij3k: n
~;rh:\J. AIt1l1 ~\t'tolt buliNi fiI~h~s.ek el~gtd.el\-o
s~~t: :\ jdenl~ isk(lhli ~klkr.\ h:\~l\ilt t!\n·
tertnek klt":$i~~~L. t~tl ~llwl :\ tul:\,jdotlk\:tpeni i~
kuL t t\ m~"lk wthlk cl: 1l~l\ islrol:u. ~t",,"\
is \~ttek cl b:looh\ Jpdlt'!teket VI. ti lrolol;sdri
l~t\'I'1tdt\l~ k\.-\1\..vutdwn Qt1-p ~piiletJt női \~~
rifu;. t~t~Y\'!.k kt~rtH\L-\d sbkitult::\k 3t. \'ismnt
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~tl'\-:\t cll-.-h\) 1::;' ~-u..'idi ::\hpirn~u :in~3Dt k-....
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~\n'"Ák\..,,:\1 l\~l)e$ih!t~ ~. A rom:u\ kt'Inuins ~\
:Ulltj3., h~~\~ :\ b .n itük \~\gy all\:.U:m:\tJ~\\\ ~
l'XMlh\1\ l~~h' umit:\s..-\rn .. \~~> m~~~djAA ~t ..
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UNIT,(RIUS

Jiktls. református, unitflrhlS és luthernnus ma*
gynr cgyhflznknak nmgYlH' nemzeti jellegét és
.egyenlö jogoknt adjanllk nekik egymáshoz v.. ló
.ijsszeköttetésiikben. A 4, kisebbségi egyház tagjai semmiképen sem akadályoztasanak, sem az
Jillllm, scm II polgári hivatalnokok, sem az egyházi hatós.'agok áltnl vnllásgy;:tkoTlásukb.'ln, sem

istentiszteleteik ben, scm vallásos meggyőződést
-és ér1.ést kifejezö öss1.ejöveteleiken. scm szertar·
tás- és énekes könyveik, templomnik, iskotáik.
hanmgjaik, temetöik és II Gergely-féle naptár
szerinti semmiféle ünnepük megtartásában,
ami nt ezek vilClgosnn meg vannak á Unpitvn s.'tját
-egyházi a lkotmfmyukban és ne kényszeritsenek
-senkit sem arra, hogyezenkivü1i ünnepeket szá-

monbirtson, (kivéve al. állami Hnnepeket, mint
"akliciót) .
•
Az cgyhá"..ak autonomiája, amelyet II l'ománok elismertek, feltételezi, hogy ezek az egyházak maguk hozhatják törvényeiket egyházi mH·
ködésiik egészére. Az egyházi autonornia jogáu
hozott törvényeknek életbeléptetése, amennyiben nincsenek ellentétben az á llam törvényeivel,
nem szorulnak kormány jódhagyásl·a. Az egyh:h'...'lk minden fajta iskolát és m{ls jótékony intézményt {lllithass:\nak fel s..'lját haűl skö rükben.
Maguk á llapith:l$SÍlk meg a tanitústervét, gondoskodjanak tankönyvek ről és tllnitó személyzet ről iskoláikban. A gyermekeknek meg kell
engedni, hogy bármely szüleik liltal kiváL'lSZtott iskoláb... járhassanak. Az egyház.'\k meg·
hagyandók földjeik és minden ingóvagyonuk
birtokában, amelyek egyházi és oktatási célt
szolgálnak. Hasonló birtokok a jövőben is elfogadhatók; idegen á lla mok hitsorsosaitól is fogadhatnak el segitséget. Az alapitványi birtokok mentesek legyenek az á llami ellenőrzés a lól.
Az egyházak szóhí.sszabadságot élvezzenek. Támogassa az á llam az egyházak vallásos és oktatói munkájlit. Iktassák törvénybe az állam és az
egy házak közös megegyezésével a segélyezés
mértékét, mébrpedig 1919. januártól kell ezeket
a segélyeket vissza m enő leg fizetni. Az el'délri
magyar egyházaknak ~l magyarországi egyhá 'lakkal való régi a lkotmányos egysége fennt.utandó és elfogadandó. Az ó romániai testvéregyházak ugy tekintendők mint az erdélyi anya~gyházak függelékei.
Végül foglalkozik a jelentés az erdélyi magyar I~ivata~no~ kérdéssel is és megállapitja.
h?gy~bar a hagm egyezmény értelmében a tisztvlsel?ket hü ségeskü letételére nem kényszerit.
ne~t~k a békeszersződés megkötése elött ezt
megls követelték 1919 tavaszától kezdv~. Vi
szont 1?20 juniusban a békeszerszödés megkötése~ után. nem ~ogadták el a hüségesküre jelentKezoket., Sem fizetést, sem nyugdijat nem kapn~k az t\U~mt61 3 év óta és müveltségüknek és
tal'sadalml helyzetUknek meg nem felelő életet
folytatnak . Családj ukkal együtt körülbelül
10.000 emberről van szó. akiknek sorsát külön
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kiemelve ajánlják az európai és amerikai jótékony egyletek figyelmébe .
Amint látjuk ebben a jelentésben a bi7.oLtság már nemcsak az unitárius egyház, hanem,
mellette az összes kissebbségi egyházak tigyeit
megemlíti. Mégis Erdélyben is. külföldön is
megtámadták az unitáriusoknt. Erdélyben a román kormány fokozottabb mértékben élt viSsza
hatalmával az egyházzal szemben ; külföldön mcg
azzal akarták diszkrediiálni a bizottságok jelentéseit, hogy lám a többi egyházak nem panaszkodnak, csak az uniiáriusok állitják, hogy sér elmeik vannak.
Ez amegfontolás késztette a külföldi unitáriusokat arra, hogy a többi kissebbségi egyházak külföldi képviseJöit is bevonják munká_
jukba .
Mielött azonban a következő jelentésl'e rá-térnek, -megemlitem, hogy a 22-es bizottság kezdeményezésére tárgyalások indultak meg Bostonban és Londonban, a menekülés áltat ezrekkel megszaporodott magyarország unitárius hivek lelki gondozásának előmozditása és az unitárius egyetemi hallgatók elhelyezése érdekében.
Ezeken a tanácskozásokon Dl'ummond ur a
Nemzetközi Vallási Konferenciák főtitkára
újabb nagy szolgálatot tett a magyar uni táriusok nak. Drummond ur az angol és FOl'bes ur az
amerikai unitárius társulat képviseletében 1923.
juliusban megvásárolták a Rákos·utca 3. szám
alatti missziós házunkat. 1924. május 24-én a
szegedi egyetem "kincses Kolozsvár bujdos6
egyeteme" Drummond urat iránta érzett hálánk jeIéül diszdoktort'á avatta, aki köszönő beszédében rámutatott ana a hősies magatartásra, amellyel az egyetem a rája szakadt súlyos
szerencsétlenséget elviselte.
•
Annak a vádnak a megdöntésél'e, hogy csalt
az unitáriusok panaszkodnak, Newyol'kban Cornish úrnak kezdeményezésére Vallási és nemzeti kisebbségek jogait vádő liga .alakult, amely
1924 nym-ún újabb bizottságot I,üldött Erdélybe; ebben fi bizottságban az unitál'iusokon kivü l
r eformátu sok és lutheránusok is képviselve voltak, még pedig Amerikából Beach presbitárianus, Schaeffel' református , Angliából Hurn
unitárius lelkész á ltal, akik utjukat Cornish
Ul' az Amerikai Unitárius Szövetség főtitkára
vezetésével tették meg. Hivatalos jelentésük a
román kormány válaszát is tartalmazza. Ez a
bizottság utját egyenesen Bukarestnek vette,
tagjai jelentkeztek a román kormánynál és
az udvarnál és bejelentették, hogy meg akarják vizsgálni az erdélyi magyar egyházak és
iskolák helyzetét, hogy ezekről jelentést tegyenek. A kormány s különösen a királyné lekötelező szivélyességgel fogadták öket, s minden lehető tiszteletet megadtak nekik. Kiséröket, tolmácsokat ,külön vonatokat, állami autokat
ajánlottak fel , s megigérték, hogyha konkrét
panaszokat terjesztenek eléjük. azonnal orvo-

l

UN I TÁR I US

•

IS

solni fogják azokat. Kijelellt:tt~k ,

h ogya ro-

mán állam a legmesszebbmeno tiszteletben tart~
ja szóban és tett~n a kise~bség~k jogait . a
nemzetek szövetségenek elvei szermt. A roman
kOl'lllá ny nem fé l fi kisebbségek jelenlegi helyzetének' pontos megismel'ésétől, mást sem óhajtanak minthogy a bizottság a maga egészében
hallgdssa meg a ki sebbségek panaszait és a
vitás kérdések román megvilágitásiit .
Hangsu lyozták, hogy fi multban a románok sokat szenvedtek az előző bizottságok
f élremagyarázásától es előitéleteitö l , ök maguk is szükségesnek véltek, hogyakülföldön
megjelent .. fé l revezető" könyvek után egy pártatlan bizottság lássa meg a dolgok valódi állását. Hiszen az (lj a lkotmány szerintük teljesen
egyen l ő elbánást biztos it m inden felekezetnek,
s legalább olyan szabadság van náluk mint az
clöbbi uralom alatt. Az akkori közoktatásügyi
miniszter az iskolákra vonatkozólag azt jegyzi
meg, hogy két és fé l év óta egy felekezeti iskolát sem zártak be, s ha mégis megtörtént volna,
csak azért volt, mert nem volt megfelelő épületük és fe lszerelésük. A földmüvelésügyi miniszter azt emeli ki, hogy sem f ajt sem intézIl.~én ~t ne~l I'é~z~s i~ettek el őnyben az agrártörveny vegreh~Jtása~ál. A király hangs ulyozta,
hogy nem akarja a kl ssebbségeket megfosztani
~lyel vüktől , csak az az óhajtása, hogy románul
IS tanuljanak meg. A külügyminiszter külöJ.1?SCP 'fontosnak tartja, hogy a k isebbségek
JO~ erezzék magukat az országban, hiszen a )'0man á!lam jöve~dő stabilitása ettől f ügg.
.
Lassuk mal' most hogy fest az a sok szép
l ~él'et !lz elfogulatla n szem lélők előtt . A 24-es
blzottsag kÖ.l'ülutazta Erdélyt, meghallgatta a
panaszo~at es, 135 .konkrét sél'elmet terjesztett
~ k?l'many ..ele. Utja. végén közös megbeszélést
tar t!-ltt .az ossz~s kisebbségi egyházak, tehát
a :o~.al k~thohkus, !'eformátus, unitárius, magyal es szasz lutheranus, képviselő i vel és hivatalos ~e!világositást kapott tőlük ezeknek a kisebbs~gl csoportoknak viszonyairól. A tapasz~It lenyekröl szóbeli jelentés t tettek Bukaresté:nk:i\~~1 ~ kormányazonnali jóvátételt igért
la s
hely~zte" hogy az irásban beadott
~e~~';.alldllm tanacsal szerint, azonnal intézked-
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l. Az új a lkotm ány kötelezi a társ..'lsá

k
g.o ,a.t,
hogy a la pszabálya ikat ter,' esszék fel
'
h
'
"
I
'
a
mlnlsz·
té rmnl oz es a gyu eSek meg1artását ké .
.
ze"k ,ezt a t"orv ény t vona.tkoztatják mindrvenyezf I
kezeti összejövetelre.
en e e·
II. k~U:kmé lyes virzaélések, ezekkel kapcso,
Ia tb a n el'! a magu ról megfeledkezett h' ,

talnokok meg büntetését .

.. !,II: ~

\va·

kiss!b~ség i felekezetek vallásos meg-

osszha ngba n l evő neve l és ről való
gondoskoda.s ukba n, a felekezeti iskolá k fe n
tartásá ban sok sérelmet szenvednek.
I V. Az agrá rreform, végrehajtása részre_
hajló a kisebbségi egyház.1.kka l szemben.
V. Végül egyes eseteket sorolnak fel, a melyek a fenti négy pontba be nem illeszthetök.
A román kormány válasza azzal kezdödik
hogy nem ismerik el ugyan, hogy bár ki bele:
avatkozhassék belügyeikbe, mégis szívesen adnak fe lvilágositást a felhozott vádakra, mert
ezek az ország ell enségeitől erednek, akiknel, az.
érdeke, hogy rágalmazzák Romániát s ezért csak
nyer het az ország az igazság kiderülése által.
Anna k is tudatában van a kor mány, hogya kisebbségi kér désben a l egmesszebbmenő türelem
és liber álizmus szelleme lelkesiti. Megengedi,
hogy a z e l ső zavaros időkben !lehol történhettek
visszaélések, de ezeknek azonnal véget vetelt a
kormány, amint tudtukra jutott. Egy-két kivétellel II 135 eset nlindenikére válaszol a kormány; ezek közül csak egyet olvasok fel, hogy
fogalmat a lkothassunk a kormány válaszainak
öszinte ségé rő l : a hivatalnokok megvesztegethetőségéről a következőket mondja: A román
á llam sohasem türte el, hogy közhi vatalnokok
visszaéljenek á llásuk kal és törvénytelen cselekedetekre ragadtassák 'el magukat az ország
lakosságával szemben, bár mely valláshoz és
nemzetiséghez is tar toznak, könnyii kitalálni,
hogy az államh ivatalnokok ellen felsorolt vádHk
a bizottság félrevezetését célozzák, maga az a
tény, hogy az egyházfők semmit sem tudnak az
á llitólagos visszaélésekrő l eléggé bizonyitj;;l,
hogy roSszi ndulatu vádaskodásról vall csupán
szó. A bizottság erre megjegyzi, hogy a román
kormány á lland óan hivatkozik viilaszaiban arl"lI,
ho A ~izot~:""Í.g me~állapitása it azzal kezdi. hogy az el'délyi egyházfők nem is tudtak a fe lsé;~~a fa JI, !l~elvl, felekezeti és gizdasági hozott sérelmekröl és kéri az olvasókat vegyék
Erdélye te:~\',~Slasar:.~, n~m talá lnak megoldást, figyelembe, hogy az egyházfök még a válasz
legszomoru b~ o~ ga
fOltJe ~ováb~ra is E UI'opa megjelenése elött nekik nyilvánosan is bizonyíveszedelme
d
s a Világbéke legnagyobb tották ugyanezeket a sérelmeket, amelyeket II
.
mam . A k ' bb ' .
JOg<\ti ,'é dő $7A) vet ~· gnek
segl egyházak román kOl1nány rájuk hivatkozva cáfol meg,
ját , 8 hirdetnie keir
. oly~tni, kell munká·
A román kOI'mány kettő kivételével letakisebbsé"'ek .
az egesz kozveleménynek a gadja a visszaéléseket és CSAk egy esetben tett.
.
e
sze rencsétlen sorsát
. d d .
a nllg a romrtnok polTk.o;'
nun a dig, jóvá valamit (t. i. a torockói templomban tarkissebbségekk I
I I .1Ja meg nem vá.ltozik ti tott! istentiszteletek megzavarását á llandó haA
e szl.'"mben.
rangozás és toka verés által). A politikni vonaldumukb~m!nn ~o!,mállYhoz intézett memol"an_ kozásu kérdésekre egyáltalában nem vnlaszol,
PQntbun foglnlj~~e~!!~:~et és visszaéléseket öt sőt le sem tagadja azt II tényt, hogy akikl"ÖI valamelyik hivatnlnok önkényesen megállapitja,

kl

r'se

gy owd esu~ke l
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hogy román sz{uomazlÍ.su, azt erőszakkal a román
egyházhoz és gyermekét, bár egy szót sem tud
románu l, román állami iskolába kénysze/"iti. 35
különböző esetet egyszerüen letagad. A bizottság mcgállapitja, h ogy a kormány egy esetben

scm folytatot.t Ic vizsgálatot, mert nem lehel.
vizsgá latnal< és vá lasznak nevezni azt, hogy az
iskolákat !,özérdekböl zárták be, mert nem volt
megfe lelő

•

iskolaépületük, akkor

am i dőn

a kiválti

is kolaépületeket maga a kormány vette el, tehát
ö tel'emtette meg az is kola bezál'ásához vezetií
körü lményekel. Saját: tapasztalataival igazolj a
a bizottság a kisebbségeknek azt a panaszát,
hogy a kormány nagy rokonszenvvel részletesen meghallgatja sérelmeiket és orvos lást igér.
Aztán semmi sem történik. Igy járt az ő memol'andumok is. Megállapitják végső következtetés
képen, hogya román kormányt jogtiszte l etn.~
kell s zoritani, mert nem egy faj, hanem az egés'l
müvelt világ be cs ül e téről van szó. A román kormány érezte, hogy a 24-es bizottság jelentést'
a világ szégyenpadjál'a feszíti, ezért egy erdélyi szász szál'mazásu nővel , Tichner kisasszonynyal cáfolatot il'atott. . A felkezeti kisebbségek
E l'délyben cimü m-unkál'a, ennek a jellemzésére
elég annyi is, tlOgy Tichner kisasszony Dl'. Csiki
Gábor nagytiszteletü unól, aki a bizottság mel··
lett tolmácsi hi vatalt töltött be, azt álli t ja, hogy
hamisan vezetle a kihallgatásokat és megtéveszWen tolmácsolta a sérelmeket.
1926-ban egy fiatal gyer mek pap jelent.
meg köztünk, Amerikából jött ő is, Weis tiszteletes m. Hallgatott, figyelt, elment Kolozsvárra 'is és amikor a román királyné kölcsön
megszerzése érdekében Amerikába utazoti.,
Weis tiszteletes ur már jelentette a bizottságoknak, hogy Erdélyben minden a régiben van,
A ki rályné amerikai tartózkodását is felhasználták ottani hittestvéreink arra, hogy az erdélyi magyal' egyházak helyzetén segitsenek.
Dl'. Cornish ur és társai még a bostoni érseket is meggyőzték arr ól, hogy itt humanitásr0l
van szó és csatlakozásra bil'ták és a római kath.
egyház bevonásával közös társaságot alakitottal~
az amerikai tár sadalom legkimagaslóbb embereiből , Hatvan tagu bizottság azzal a tiszteletteljes kérelemmel
fordult a királynéhoz, hogy szem élyes befolyását vesse latba
a román kor mány kormá nyzata alatt é l ő
vallási kisebbségek helyzetének enyhitésére,

•
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memorandum is készült 100.000 ember, poh.~l kuso':, 2»:nkárok,. egyetemi tanárok, egyházfok s mas Kunagasio e~~éniségek irták alá. Ezt.
a .memol'and
umot, II kll'alyné hirtelen elu\a,'
tt
dl'
,asa
mia . nem a )atta~ át neki , hanem kiilön bizottság vitte el a..washmgtoni_román követhez az ' l
a kéréssel, hogy juttassa el rendeltetési h~lyéza
Ez a memorandum azért fontos .mert eg~'
' st..1.tuált azzal,
' hogy meesz_
VI'1'ag ra szo' 1'
,o példat
nyerték aláll'ásr<l Dr, Connel ő eminenciá ját g
bos~o~.i ~cr~eg~rseket;,ez volt az első eset, h~g~
Ilkulfoldi romal kathohkus főpapság egyik tagja
a protestánsokkal egyetértve érvényesitette b _
folyá sát a magya l' egyházak érdekében,
e
1927 nyarán újabb felekezetközi bizottság
~átoga~ott e.1 El'dél~ be, ennek a bizottságnak a
Jelentese me~ nem Jutott el hozzánk, de eljutott
annak, a hire, hogy <l bizottság megjelent
WushlOgtonban az amerikai küHigyi á llamtitkárná~ s Ur.I:- ~érték,:,-z emb~riség nevében, hogy
Amenka lepjen kozbe hlvat..1.losa.n az erdélyi
kisebbségi egyház...1..k védelmére,
Ha végig olvassuk ezeket a jelentéseket s ha
meggondolj uk, hogy milyen széles körben ismertették meg ezek az un itál'iusok és a többi kisebbségi egyházak elnyomatását és az egész magyarság súlyos szenvedését, el kell ismerjük, hogya
kicsiny mustálmag terebélyes fává szökkent
szemeink előtt s a legjobb reménységgel lehetünk külföldi hittestvéreink további müködése
iránt, Nem szabad azonban elfelejteni, hogi
nem elég, ha külföldi hittestvél'eink és barátain k egyesülnek sors unk megjavitásának érdekében, magun knak is példát kell vennünk erdélyi testvéreink a régi hős korba illő küzdelmeirő l , a hajdani nagy prédikátorok bátor ellenállására és meg nem törő h itére van szükségün!;:
nekünk is, hogy tan ulva az odaát szen vedóktő/,
meghall juk a Kil'ályhágon túlról főt i s ztelendő
püspök urunk szavait:
"Ne mondja magát unitál'illsnak, aki azt
mondja, hogy nem tudná nk hasonlóak lenni hite l ődeink hüségéhez, buzgóságáhoí': és áldozatkészségéhez, amellyel mindig el tudtlík bántani
az egyház feje fölött függő Damoklesz kardot.
Csak akarnunk, de komolyan kell akarnunk. akaratunkak pedig tettekkel bizonyitanunk s II pokol
kapui sem vehetnek rajtunk diadalmat: egyházunkat mi is épen és sértetlenül adhat juk át
lItódainknak."

"Addig irtottnm a giz.gazt, amíg
köri.ilöttem - íme mindenütt
virág nyilik."
Ábrahám Lincoln.
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Egy a s:ükséges dolog
(Francois Fénelon. 1651-1715)
Azt gondllhlá IIZ ember. hogy. kinek·kinek
ezer apró gondja. sok-sok é l etlJe ,:~, go é l'd eke VlU!:
pedig tulajdonképpen "egy II szukséges.. dolog.
Hogyha erre forditjuk minden rigyeJmunket, II
többi magfItói is eligazodik. Hogyha ed ~IZ egyet
eJha nyagoljul{, összes terveink rombIIdöInek.

Mi az oku, hogy mégis annyifelé szétoszt.
j uk és nlélt:ltlnn dolgo,km pazarolj\1~ II mi szi·

" ünknek szeretetét? Hat nem sokk:t) Jobb volna,
hogyha egy központi 'eszme szolbrálatáb<m állva,
Imnak szcntelnök erő inkn ek legjav{,t.?
Megrogadom, hogy ezut á n igy leszek.
Az Úr színe elő tt hÚUI":!) borulok le s jó·
ked\'ének védelme ~llatt . nggs{lgoskodás nélkül,
végzek erőmhöz képest mindent, amit az iste ni

~~ I~,d ~ i sel és számomra kijelöl. A tübbivel nem

torodom. Az nem az é n dolgom ... "Atyám II
reám bízot~ munkát el,végeztem ..•" i\1i1y~n boldog az, aki J ézussal Igy adhat egykor s"I.ámot
1\1, ö földi sf"l f{lrkodás(U'óll
A napi munka terhét az lsten ra kta az én
v{lllaimra. Neki dolgozom. Jutalmamat is 'l'öle
vMom. Mindent h íven és lIontosan teljesitek s
uzzal II "I.avarta!nn lelki nyugalomm al, amely
egyedi.il méltó az ö nagy nevének dicsöségéhez,
Semmit el nem ha nyagolok. S ikereimet _
ha lesznek - soha senki elött fel nem hÍlnylorgatom. Csak ké re m II jiJ Ist ent, hogy az ő végtelen kegyelméből áldja meg nz én hiiséges mun .
k{lnmt.
p, b,

Jlmerika magyar barátságának titka
Dr, Enyedy Róbertné, sz. PiinköstllY M::'il'iu
tanárnönek a Dávid Ferenc Egylet f , év i febr.
13-iki ülésén taJ'tott és lapunk jelen szúmában
közölt felolvasása egy pár olyan gondolatot és
amerikai élményeim közli! egy néhány olynn
epizodot ébresztett fe l emlékezetemben, amelyek
most önkénytelen lil is lapunk hasábjára kivánkoznak, A sok közü l álljon tehát most itt -egy
pál':

•

Bizonyára többen gondolhntiak lapunk
olvasói közül arra, hogy vajjon mi lehet az okn
annak a n ~gy jelentöségü érdekl6désnek, melyet
ma Amenka Yallkce t á rsadalma az Ame l'i ka i
Unitá l'ius Egyházzal az élén E I'dély földje és
nz erd.élyi magyal' kisebbségi Egyhúzakknl,
kathohkusokk al és protestimsokkal szemben
egyaránt tallu sit, Hiszen a tragikus összeomh'is
után nem mult el még egyetlen eszte nd ő sem,
amelyben az Amerikai Unitúl'ius Egyhúz s majd
annak az iniciativújál't\ a többi Protestáns EgyMzak is időnkint cl ne küldjék Erdélybe II mag~lk képviselőit, hogy 6l'iási {\Jdozntok árán segltsé~et,. hitet és biztutást vigyenek oda, magynr
te.stve!'elknek, Amedkai Unit{\l'ius Egyház kiad"I\n~al, melyekkel a müvelt világ szimpatii\ját
óhajtották biztositani erdélyi test"é reil< szÚm(II·/l
csaknem vilúgl>zcl'te ismeretesek, Mi lehel a titka
ennek . az igm·.ú n önzetlen ~s ~íldo;t;atkész llUgy
é l'd~,klödés,ne~ '? l~gyik okn j<iít.ségt.clen a közös
vl.lll'~l>os h,t.. De vun ezenki"m II dolognak egy
!llÍlSlk, nem kevésbé mély oka il;l, amire magam
18 csak k{>sörc csak azut{m jöttem I'á amilltán a
Y:~nkee-k hazájának a f öldjét magam is megélJIllettcm, Azok között szellem i erők között,

melyek a multban a kétország, II kis Erdélyorszag és a hatnlmas Egyesült Allmnok történelmi eseményeit mozgnttúk va\tlmi megkapo rokonság mutat.kozik. S ez n szellemi rokonsag
épen azokban az eseményekben nyert legjellegzetesebb kifejezést, melyek mindkét ország fejl ődését századokru megszl:\bbí lc
E L·dély lörténelmét egy hős i eposznak is nevezhetnők, telve nagy veszteségek és nagy diadalok emlékéveL Legjellegzetesebb löl-lénelllli
esemény azonban, melynek em léke öl·ök időkl'e
fe nmarnd s amely 1:\ kis El'délyorszÍlgot egyetlenné teszi a világtörténelemben, nz 1557-iki tordai országgyillés hatál'ozatll nU\I'I.l d, mely e l ső
nek J}roklamálja a vi lágon t\ lelkiismereti szabudság jogát s biztosit szablldsilgot, egyenlősé
get és testvél'i békét minden valh\sfelekezetek
sZ1\mára, Teszi ezt épen ::lbban nz időben, amikor
n vnllási türelmetlenség és gyiilölködés nz ugynevezett mUvelt államokban li'rancinorsz;:\ghJln,
Hollandi ábnn, Angliában egyunínt ép II leglllagasubb fokát éri el s egym(lslltlm S;t;cdi véres ~íl
dozatuit, Ez 11 körü lmény tette egyben szép 8r~
délyországot a vallílsszabndsÍlg és II felekezc!.1
béke klassz ikus földjére, ez II kÖl'iilmóny sze,I:zeU ennek ldcs i orszÍlglmk később 1\'1. egész muvelt világ elött i.il'ök dicsősége t.
. .
A XV I I. század elejé!! nz nngo1 put'lt1l1l0k
ezrei hagylÍlk e l a bdt parloku!., hogy II v :tl r!ís,?~
üldözése k elő l uj huzit!. I<ercsscnck, hol S;t; ,vl~ k
lizednt imádllntjítl< leremtő IstCllilllct. Il olllllldll\
is mostohu mnmdt szúmukra. Egy kis csapni C!f,V
rozoga csol naklca l, melybe bclcsz:Hlli 11111 Jstc,n
ki sél'lésénck lútSZltlUl Íl lnwur6 Ilélk ill, c"uk sz ~
vUkhen ~\Z Islenbe vetett hillel uj hnzítt kCI"{'sTIl.

I I N I 'I' Á ttII IH Il tt1' 1'li-t I 'I' t\

------------~~~~~~---ndd \':\)I.\11l ma f\ 1I1111H l,)('l'llII !tm'll h ulh\ll111hmk,
" 1 :I~ul, lll' lu,lI al, hm':i IIU,'lI l1l'k, c:-t:lk n~ L l'l'et.ll{I"
h.,)I.'~ n~ l ~ t"1I hh'j:1 ,\11 \'i ~~ i
l<ul. lI ul 11\\I\ :lpl
IU\II)'llttal :ill uUm 1t\:.!( b:1II l,i kbtblt.1I 1'\!ll 1l~ 1I'y ~é.r
hBJt.jn :1 "i\l a,\'fI(\wcl'" "i\ l aj\l ~ \'h'lig:l" /I !'I y111\1111111 /'I~ l1d lh: Ptll'lokt) n, I'B1'I I'1\ ~!t:\ 11I II "l\lh\~(18

hill'I\1'I U1d{i~~HL IIl'I'I'g, '1\ \I'tIr'll lIo l'lI ll, Il'I lúHl lt.llt
11l\1:\lwl IHlnl l, l$lcn lI úv{Ohllll l1HLll lt1í h ö1, l:\ IIlLl
1'1 elhinlütt1.' k1l,; lH:l~vflt t.J)I.'y vl'i:\s lJit'otildmHl\nlt,
wel,v h:lt:lltlllÍv:1I ,~/'I Ill:"'· Il1 :'" k u1l l1nljlht:l l is lte!f.tI
:\I'n,vl\kot \'d ui IIZ t.J~sz 1':un)p:i l'll, Az ös Dudl:i utll, k'8'1.:i l'11l1l1.ollj:d :lldk 1l1.6lu hi :I lIcm1.ot
8v.~' lll'rl1i :ld S'1. t o kl':id ~~.i:\l h;~llvis1.' l ik :1

tellg'l.:'I'1.'n
1\11, :tldk Itl)'7.iIlmll IIZ Unit:id us 1,;Jtylu\z hivei kitú\','khl1.'k 1'1 :Jkik 8$cik 1'0'1.Ű)I.':1 haJój:idll bii szk t~ 1l
I1l'\'C'1.i1. tlhlJt 1ll:1 il'l 1l1 ~I>fulwll\ l n,\'flűwc l'dtllck,
II 87.\1 ign1.i ~l'lel ll1 é bCIl vcLt Ylln kCL,-I, v:\ló1.l:\ n
bll1''1. k& 111'1'11, 11m il ö~: l ptdl{ ~z l'l1em o rCllgetcil
ö~c l 'd ök nyoml1n IdltoLolt..

II

1l1\l}t'" M',\'c "!IIckt'lk(lt ;/'1 tIIt'M'tll lllt Ht.tJ\1I 111l{ulk,,, nl
/IZ é l'lIl'1yl 11InjJylu' lC/'lt\'l'l'úkl\"t,
,

•••

::;"hll Illol fd ojL(!1ll eJ, Minl NlIknllwk t'Kyl l(
1cgd l'li)l:\bb é ml éltt} rüg N u l lw,lI nlt,t\l1l 1\.lkl'IHIWII
n~ 11 jdunOl , IIh.l I~' n cl{ u)ly élili nllw lly nlk"!I' hOKy4
\' iMkl' ~ "l'l'tHont li llHlIllIll lt ")I.'y ll< lllt4 rn luj!1lmn
W11 lll/'lOI'i)nll vnlt:\m II tnlll1jn ,
ltUzl,1 1\ ltl t11l1d tli
hulflrh oz, \1:lly il, 1 ':nl ~' l y hlI11 il'l j {11'l l)a \'I\l u lIlt-

1I:llt voltnm II vcndégc, Olt mll~1II n) nK {"IYll~ lIlI, II
I\'h~l' I'nlu vIIl/l vcmndflj flll, mély l'~Y ' lél'lZnkö
1\In~I\~ I:\ loll ~ J)OI l ~S lll'Il1tll 1\ vdl)l.'yhéll mtKII\11II It f:tlu l 8 n}t'yc1t (' l(lll l II m ~ I ~' lJt, \\ kllll~! H1'l{ó
C'oll llcct.icut. fQ lyó CS1.' IH!c:J rol,\'11/'\l\t. ,ltllhll'li fl l_
I{ony nt volL, A III\U mi nl tJ}l'~' \~"':\:-li Vlt 1'C:\ kot'l.:)\\1{
elbujt 1\ lúvolbnl1 ltéldö Imlllldai hllt li l ' h o~l)' l'k
l\I l.ig~,

Ar. est hilti ti1,il l'I, \IIot.c ol'c8zkl'<lott :tUI
1!l8:mn, U/ll'ft t stl)roS/Il\ n vhlfl m fil i" fü lé, ~ ugy~Z l'n'O tlh')r~'!. ó l l\ l n1. csti hlU'l1l1lrl'\1.ó s hangj II,
An\el'il,:\t jOtn:::\1 neve\', hOljUk II C~Od (1 8 illko- millt. ulI,'mi viguti'/.LII1t1t:! űlh ll ti \l l l 1011tU Iot,VOI'L IICltO
l:istll, 11II '1. :íj:í l l~lk, ne l'IIII Ck n mesét! lIIf l'olckboll
rcl ~. 8zfl ll fel hoz1,t\m II (Il lu ft.ll61. Q1YlIIl édc/'\,
fdl őd 6 :m:lmnak is lccl'ltld:i$ahb :11\\Ol:'$:I, lHely
OIYHII i ~ll\cl'ös , olyo 'l 1 '~g i h l\ lIg~ll{1 CYCI'nHl.kku!'i
e'1.t :11. urS't.I\IotOI. mint. 1':rMlyl nz l f)fi7 lOl1:h1i 01'- cm lNtci m ~l> l' eclez tcl(: millthll c/,\(\k II NlIgykUsz a!ltt~' iil ~s, cg,\'i,~ lI e nTl ~ tct!zi a \' il:ígl.ikll~ l 1(!I(!nl
killl6t. hHLnlll \lolníl il'l lllH, mint hogyha 'cl'l uk 1\
he n mindig :IZ l 77G-i ld ruggcllc n s~Jt i ny iluLko1.a l, kCl'c$\', ltl1'i ö reg haranJ,\" 1, lIIdto vol na hoz1Am n
.\'1. gg)'c$U It -AIl:Ullok szellemi t'u lld :U1lenl utIlU
lI\ vollm, " 'dott. iI'/.cllölÓl. 1': I ~ I~I.~kc l\ ykL-<llom ,
, ,~la~l'1I:1
C'hnlül" -j n lllnl'lld , F e l hől': II'C() l ok llt. minL ogy gYlol l'mok, fot'tllA'lll1Iblln VOllLIlII, egyedUI.
~llilhdnck PÚriZSbllll is BCI'1inbl'l\ i:5, dc i1Yt.'11 A h(l1. IIl'nli,io n égy~v es Idt:! fi l1 t vilt.o Idok letIli.
IIllmb':s nin cs Wbl> :1 vi l:\)(:II1. Dt.'dar:'lt.ioll of g :mlin l 1\ hlll'l,m g c lhllll gnloLt, szelid Itongl1sÍlt
lndipendellcc,
Ez l ol le I.I'/. l~g'yc:5 li It. AIlulllOlmt. II ki t! g YC I'l1\olt ill1údsúg(llInl( IHI' lug hHllgjl' v(llnzz:\ :1111i: :1 $z~l bndsúg, 1\7. c rt; , II hatalom é:s 1\ tolla t'eI t! 81. Ul'őd ütl ki hoz'l.lÍ llI :I Ifyc l'mokszob l\
boldoj,rul:l:5 IIIcsé:s m él'(~liI hllzíljáv(\.
nyilot.t. lIulu k:\ n, l\lilyCII mcghnt.6 \Ioltl\ JCyerm ok
im:1c1:5tlJ,\"lI, !ulIint ~\ j6 I ~ lon 111(11\1-\:il ké rl 1\l'tU\'·
NO$, ill V:Ill :I titok amil, I,cre:stlnlc Az l 567, lan fcj l~ re, édes ~7,H1 6 i1 'c, ~d cs htl Zl\jÍlI'I\ és és" ,
ik tOl'dlli o l'sztiggyHI~:s pl'ok lal1l l\ciój:ílH\k , nlcly llmit. til ost. hnllotuI\1I, könnyekűL csnlt ell'l''/.éku\'nllllss1,:llJ:lfl s:.\gol bizlos il El'dély összes né ptli nyUlt. l'I'1. ivcmb61 $'/.cm e tllbü", Islen t11c\:1s/1l
sZ:\lI\:íl'tl és :.\ 1776-ik i Com:o rd-i riij.!gcllons6gi k~l'tc cl'Ml~d magy:\!' tCl'I lVl'I'circ is, ~:I;cW.illk,
d l.~l:imci(l l\ak, IlIcl y lll'. Egycsli1l Á1\amo l, J UllelescLt. né pUnl,ért i::! imft.d l(,)zolt. llZ :\11. !Irtatlan
d CIllC'lIlll1l\flt n i kla Ic,
bl' ls6 s7.ellemi jd e n ~ gye r mek, t.dCl'Il\llyjn tnniLolln igy, S ~z lIemc~n l(
lése UJofY:\l\:lZ, Mind 1\ kctlÖbcn egy-e~~y lUIgy egy d ::;zigetdL ('Stolt. voll CI'Il1Jll1 11 , }\lIl1ll t kés6bb
u ni t:hiuS cl\1bt~1' icIke ,'cs1.l(ot 6$ 61 olt. úrök l'c, 81.clllél,vcscn is boldog bi1.onysÍlgol Il YC I :t~1l1 l\
A z el sőbe n :szen L wIl1:1S\l1\I, Il lajJ i t6.i{\i~. II D{IVid
dol og l'Ól. 1\'1. nmel'ilmi IIl1 ill\I'i,1I8 vH8{mlHP1 , I~I\O
Vercncé,
II mllsikba n 1\ nIIfU' J dt'erson-é , ld · ták lI()vcndél,ei fl lecke ul tÍ lI1 :í ld:is ké r'ő Imád:
nek novc AllIcl'ik:ibn n s7. il\l~ 1I s'l.enL f oga lo lH, s{lg 111(btlll ncm reledkc.znek , llIeJ,\" S?hll CI'dé lYl
N ~gycn voltnl, ~\ldkQl 1,1'7. :\I11cdk:li szcnAlu s tll,Illagynr tcst \'~rc i k l'61 SÚ, Ó, Ilyen nnMs:ig 1)"
kol' JcrrCI'SOIl clnöklcle :\1all : \11. uj nlkolmúlI Y jó Islennél bi1.ony:\ra nlcj.rhllllgat:íst ü l1:i l !
lddolgoz:'\ll:\nI é~ a rHggcLlcn8égi nyil:\tkozlll
•
I1\cg~/'cl'l,cs1.lés~"o k il;:(ildöl t. A né)!.)' l.özUl IH\Nmll véletlen t!olog H1., hogy I\os$ull,' Lal om, :\'1. dnökkel egyHt l. Id 11'1. 0 I'OS7,1:\1\ l'e~z l
vilte és II szöv cg C7.~S Ill tlll kúj :lL is v~gczto h{II'ol\l io:::nnl" II mag'ym' nOlUzct npt)stol'\l\l~I, II (\wdt~l
unitlÍ l';us cm ber voll. En nck 1\ Iclki l'ol\o nS/\gnak tH i{lt. lios tonlla :\ YHnl,ct.!-k mVIÍI'wmlJn s I1I:1J<I
:1'1. t~ l'zde él oll, ha ::;o(; s7.0" csu I, ül.\1(laUnnul is, :11.' C~l>$? alllc 1'i l.. ti nóp ;,\zivl~hl' !l'I d sv::;or bnn épen
HZ lH\1cril,a i \1ni Ul du sol. kószltcttdc cl/), N~rn~
:~7. nllll'I'ilmi :\lyari nltn nk II s1. i vt~bc n , i.'7, h aj lilja
Okl'l r ..Mnl( nH!gé l'léssd él'l s7.I,H'o lcLlt:!l 6s ezt. ké- c~Hk II'l.él'l Hil'l.ént ~Z nklWl' iA'Y , mt' lt 111. ~1II 11~
l'hll'l t)l, minl II'/. l~p:ycsilll-A lhllnt1k s7.cllcnu tI."I:
p c~iU n 'l őket :lzöl, 1'1I m. ün'l.cllt'n, lIugr :i ldoZlltokl'l\, mcly~kcl el'd é l ~' i ma(l:ya l' llolslvérciliért s1.II'nkmt:ii, 111int a 1\ 1 ~ly f1owcl'ok, II Iwn:lltlPllo
h(l~lll\k, III ti mngy:u'úz:lla an nak , hogy :I V~I'- I\ul'i l:ínol, cgvcncs Icszn rnlllzot.lni, II nelllzet. ele1>1.'1\ Y ~lnkec v:\ll:\s rc\cl'I,'1.el kU\ijnl)s t~g ' INI,ill tt'i\)l'n nk l\lll' i'l'I vezető 8ZI,'l'('jlcl "iUl'k, Volt ('lll1 ... k
l'llTll\ 1 l\l~g tlI~lycbh Illllgylll':hlltn is" l~l'SZl' \tlll
ugy tl'kinl F.I'Mly f ..' I..\ minl l\!t'C("1 fl'i(' a hithil
mtlhnmctlt\n, Ez a klil'ill n ll'IIY m l\g~'tll':\ 7.Z n Illl'g chhcll I\l1nnk II Idki rol\Omu'~nllk IS, ml'l,\'l',tll
l\1.l, hOKV Amcl'il\:\ball \'Hll nnk l'desllllyálc, nk ilc \'ltl'hl,(j YIIIlI,cc, mind:II'I, 'II, :lilii 1\ ~z:lh:\(ls~\~ Jl'i~
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UNITÁRIUS :tRTESITö
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I

I tt történi k és ami magyar és Erdély-

alkalmával áhítatos kegyelettel használta azt
~zalv~ ~:solatos _ öntudatlanul is érez. Sohas~ bostoni templomá1Jan. Ha lála után a ritka ér~
lfe 't:m el azt a gyermekarcú öreg embert. ~I tékü történelmi tanyér végrendelete értelmében
ee Jnapon ujjongva kel'esett fel Bostonban lak.a- Boston város muzeumának az örizetébe került.
g~on hogyelmesélje nekem .a nagy cs~dat, Bostonba érkezése~ .alkalmából a King's Chapel_
~O
Ő gyermekkorában látta Kossuth LaJo~t. ben a Yankee-k 051 templomában uri szentÉ~!; anyja a tömeg fölé emelte, hogy megp~l vacsorával egybekötött istentiszteletet tartot-lant hassa kocsiját, amint az a Common sark~n tunk. A hivek kivánságának megfelelően ne:<em
a Fenuil Hall felé beford.ult .. ~'la~sac~usetts al- jutott az a nagy kitüntetés, hogy az urvacsoraIam kormányzójának a Jobbjan ult, J~llegz~tes kenyerét épen erről a történelmi tányérról mint
pörge kalapjával a fején s a kala~n arv~lany a kolozsvári Unitárius Egyházközség akk~ri lelhaj lengett. Ettő l a naptól kezdve mmdenkl csak késze, én osszam ki a hivek kizött, Sohase fopörge kalapot akart viselni s a puha kalapot az gom elfelejteni azt a mélységes áhítalot, mely.. " emberek még ma is Kossuth kalapnak ne- lyel a gyülekezet tagjai, férfiak és nők, egyetemi
"k
vezik a Yankee-k hazájában. Ip~y mas!
oreg tanárok, üzlet emberek, bankárok, magasrangú.
ember azzal dicsekedett, hogy o IS ott ~nt ~on közéleti emberek erről a tányélTól nyuj.
cord város kapujában, a~ikol' a ,na~y ~~l~,zofus tott urvacsorai kenyeret kezemből elvették. A
Emerson, a vá ros unitárIUs papJ,a udvo~,olte, a vallásos érzületen kivül benne volt ebben az áhímagyar nemzet apostolát, ki a varos terulet~~e tatban Erdély dicsőséges multjának a megbelépett, hogy - amint maga ,~ondta saJat csülése és szeretete is,
lábával érintse azt a szent foldet, hol az Egye•
sült-Allamok függetlenségét kikiáltották s hogy
Az amerikai unitárius lélek áldoz~tkész~
a szent föld érintéséből új erőt mel'itsen Ma~ sége nyert megható kifejezést a közelmultban
gyarország fölszabadításáél-t foly~tott, ~üzde~ Smith Jeremiás hitrokonunk nobilis cselekedeméhez~ Aki ma Boston város egYlk-mas,lk umtében is. Magára vállalt, amint egyszer nekem
tárius templomába betéved, Kossuth lelkeve,l ta- mondta, egy népszerütlen feladatot, Magyar~
lálkozik az ott most is. Nemzetünk apostola nak ország pénzügyi ellenőrzését, Bostonban ügyegy-egy drága mondása rámába foglal~,a f~gg védi irodáját bezárta, Budapestre jött, bezára falakon, melyek egykor eleven hangJat VISZ- kózott a pénzügyminiszterium egyik szobájába,
h angozták, ami nt ezeknek a templomoknak a Jórészt senkivel se él'intkezett, Csak dolgozott
szószékeirőt beszélt, mint a szabadság ih letett
és dolgozott. Dolgozott oly nagy igazságérzettel
prófétája. Talán ezekre a napokra gondolt visz- s fajunk iránt oly nagy szeretettel, hogy nem~
sza Kossuth, mikor azt mondotta, hogy az uni- csak a Népszövetség nagy urait kötelezte ~e!e
tárizmus a...jövő vallása. Nem véletlen dolog hálára, hanem az egész magyar nemzet sz~v~t
tehár az se, hogy anagy Kossuth szeretett nö- is meghódította. Hasonló helyzetben egy ma~lk
vére Zulavszkyné, Kossuth Emilia, ki együtt úr, Bécsben hatalmas vagyont gyüjtött ,s Vitt
bujdosott a bujdosóval Amerikában, de aki az haza magával. ö pedig elment olyan szegenye~,
európai partokat ismét sohase láthatta, a ahogy ide jött. Még a Népszövetség ál~~l sza:
Brooklyni unitárius temetőjében talált nyugo- mára kiutalt fizetését is itt hagyta a Jovendo
dalmat és sír ját az egyházközség nőszövetsége Magyarol'szág, a magyal' ifjúság s~á,~ára; ::~
minden esztendőben virággal hinti be, Meg- gyon helyett egy szegény nemzet arak halaJat
illetődve álltam meg síremléke el őtt , ahol az egyvitte haza magával.
szerü kőre "ezt ír va találtam:"
Dr. Csiki Gábor.
"Yee, who return, whcn Hungary is free

,
I

,,

.

m.

0, take my dust with thee, for my heart is there"
Vagyis :
"Te, ki hazatérs7., mikor Magyarország szabad lesz,
(Ih vidd poraimat magaddal, mert s úvem az ott van,"

Vajjon' lesz_e, aki megérti az elnémult ajak
utolsó kérését.

•
Edward Everett Hale unitárius lelkész, a
polgárháboru hallhatatlan 'hőse, Lincoln Abrahám bajtársa, kinek hatalmas bronz szobra ma
Boslon város történelmi nagy terét, a Common-t
uralja a 60-as években Kolozsváron járt. Látogatása emlékére a kolozsvári Unitárius Egyházközség a régi erdélyi ötvösmüvészet remekével,
egy al'any urvacsorai Uinyérral ajándékozta
meg a nagy fél"fit. Drága kincsként vitte azt
magá val s a nagy ünnepeken urvacsOl'U osztás

HKREK
Telefonszámunk: Lipót 974.2·1.

-

- Lapzártako r vettü k a szomoru" hfrt'
" föpász to·
runk, Ferencz József püspök úrunk haláláiaról. Régen
seJtet.t s mégi s \'úra l!tmul érkezett halálhíre meg ren, "á r ká n k rokonszendített bennünket. Jóságos, öreg p"tn
ves arca már csak emlék Iesz sz munkra. Emlékének
"" ' ro , gJ'elen,) , róla
Iflpunk is áldozni kiván és k u""I on
beSJlélö _ szúmmal fOgllnk adózni nagyságának,

I

UN ITÁRI US 2 RT ES I 'fÖ
SzineI! és jó anyagból készült. formásan szabott új
r uhlíban jelenik meg a1- Uni t /i ri us 2 rtesitö ú jé v ünk től
kezdve. Gondolják e l " IHlsóink, menny h'el kerü l ez töb b
pengöbe, mint az edd igiek. Mi ilyen valtozás mellett
!rem k!\riink töbhe t mint eddig. _ csak ann yit ker ünk
hogy lega lább la!lunk árat (egy évre 4 pe n gő) sú,'cskedjene k bekU'l!cni .Mi igyekszünk, sokat, szépet és jót
a dni. _ k~ rjii k le hlÍt nt a keveset, a m el ybő l mindazt
_ a mit ad unk - kiá llit hatju k.
Istentiszteletek a fövárosban és környékén minden
vasamap délelött II órakor az V., Koháry-utcai tem plomban. \\Iinde n hó második vasámapján délután 4 órakor a VIII., Csobánc-utcai elemi iskolában és minden
hó utolsó vasárnapján délelött II órakor Pestszentlórincen akulturházban.
T a n uló_ ifjusó,gunk s zámára minden hó másodi k vasárnapján az elemisták ' és a középiskolák I - IV. oszt .,
minden hó utol só vasámapJán pedig az V- VIII. oszt.
és iparostanoncok számára istentiszteletet ta rt J a ncsi
László lelkés7., a templomban. Az istentisztelet ideje;
reggel 9 óra. Megjele nés kötelezö.
Esketési, keresztelést, te me tést egy nappal elöbb
kell bejelenteni. E zt saját érdekében mindenki tartsa
szem e lött. Hi vat,"los órák: délelőtt 9-től és délután
3 óráig.
•

Lakás"áltoz tatás esetén egy levelezölapon kérjük
az értesitést az uj címröl, hogy lapunkat pontosan kéz·
besíthessük.
Ha egy családba n betegs!\g, vagy egyéb baj támad,
ha \'alamely CSlllád tagja kór hlÍzi ápolás alá kerül,
hozzátartozói levélben vagy telefónon értesitsek a lelkészi hivatalt erről , hogy amennyire erőnktöl telik, enyhitsük testi-lelki fajdalmát, szenvedő testvérünknek.

•

Rendör istentiszteleteink november havában kez·
dödtek meg. J ózan Miklós püspöki vikárius, a rendörök
evangelizátora minden hó harmadik csütörtökén este
6 órakor szolgál rendörhiveinkkel az Ur szine előtt.
Pén7.tari órá k a budapesti lelkészi hivatalban délelött 9-wi délután 8-ig. Adót, elöfizetést, adományt at,'esz. Gá l Miklós pénztáros.
Angol Ór lÍk. H étfőn délután 5-7-ig és kedden délutan 3-5-ig kezdödnek az egyházi tanácsteremben, V.,
Koháry-utca 4. l. em. 8. (a templom alatt). i\linden hó
utolsó péntekjén társalgás.
- A ko nfi r mádóra való előkészítés március el!;Ő
vasárnapján kezdődi k . Minden 14. életévét betöltött fiu
és lenny jelentkezzék idejéooll a lelkészi hivatalban vagy
•
•
a hll.oktnt6 lelkCflznél.
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Má rc:.ills ban a Dávid Ferenc Egylet relolvasó e~télye
elmarad, mert helyette a Hrnsflai Sámuel Itjusági Egyesület tart márciusi ünnepélyt.. t.lílrdus lS-én d. u. 5 órakor kezdfxlik az ifjuság szabadság-ünnepe az V., Koháry-uleai templomban, amelyre minden magyar és
székely unitárius embert. szeretettel meghiVlmk.
- Hi va ta los ü n,..ep mlÍrci us 15-cn. Mióta törvénybe
iklatták és nemzeti ünneppé avatták hivatalosan is, a7;
egyhá7;ak és Istentisl<teletet tartanak ezen a na pon. A
mi egyházi f öhat6ságunk. is elrendelte s e rendelete
alapján március 16~n ( csütörtök) d. e. II órakor a
Koháry-utcai templomban is Istentiszteletet tartunk
- J ózan vi ká riusunk is résztvesz a marciusi
Kossuth-ünnepélyre Amerikába induló zarándokcso_
portban. A Felsőház egyik képviselöje lesz az ünnepél yen és március 6-én útra kél, az új világba, hogy teljesítse a haza á ltal reá rótt kötelességet, nemzetünk
diadalmas "Próíétáj'imak" emléke elött. Jó utat és sze·
renf:sés hazatérést kiván unk.
A Leányegyesület havonta kétszer tart összejövetelt a tanácsteremben. Minden hó első és harmadik vasamapján délután fél 4 órakor.
J a nuari és f ebru a ri Dávid Ferenc Egyleti vallásos
estklye.ink január 13·in és február lO·én a rendkivüliség jegyében {olytak le. ~1indkét felol\'asás nekünk
unitáriusoknak és magyaroknak és székelyeknek közel
esett a szivünkhöz. Dr. Enyedy Róbertné Pünkösti
Mária dr. "Az unitárizmus a békerevizió szolgálatiban"
címen az uniw.riusok, különösen az amerikai unitá.riusok
felvillÍ-gositó szerepéról és a magyar unit~iriusok kálvlÍriájáról tartott érdekes és a lapos elötanulmányt
igénylő felolvasást. A fe lolvasást jelen számunkban közöljük is, hogya benne foglalt értékes adatok közkin·
csévé váljanak minden hivünknek. A februári előadó dr.
Péterffy Má ria orvos volt, aki a Rockefelle r alapítvány
segítségével 2 évet tö ltött Amerikában tanulmányúton
és e két év tapaszatlatait tárta elénk, az amerikai ember lelki világáról, politikai, vallási és társadalmi életé röl, közvetlen és folyékony s zabad e lölldasban. Mélyen
bevilágitó fénnyel tükrözött bele az amerikai polgár
lélektanának rejtelmeibe. Ugy lll. Ö, mint a Pünkösti
Mária dr. élvezetes előadását Kötsky Baby csellóművé sz nő, Sebők Margn hegedüművé sznó es Szedlék
Teréz énekmúvésznö hegedü illetve énekszámai valamint dr. Banu Livi usz és dr. Molnár Jenó Antal mű
vészi orgonaszámai vezették és zártak be, amivel mindkét estély szellemi értékét emelték.
_ C!rekk ÜnkÖn. amelynek száma 80.400, csak egy'Ht7;i a dót és az trtesitö á rát lehet beküldeni. Bármilyen
miiscélú kü ldeményt poswutalványon kérünk.
_ Missziói u ta k. Februiir 22-én Kétegyházán ke·
resztelt JÓZllll Mikl6s püspöki viknrius egy Rlwranek
Lajos nevü (toroczk6r61 sz(ir mazó) hivünknél.
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UNITÁRIUS f:RTESITO
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Templomi hangversen:rt rentlez március 8-án
este 6 6rakor Koháry-utcai templomunkban a,; Unitárius Nök Szövetsége. Ez II kis Nónövetség hosszú idő
6ta hősies küzdelmet folytat egyházunk szegényei és
sorsüldö:r:öttei keserves sorsával szemben. Ehhe:!: II harchoz azonban pénz kell. Pénz, amit kenyérre, ruhára,
tankönyvre cserélhet cl a szegények admáta. Pénz kell
sok. A sok pénzből egy keveset ettöl II hangversenytöl
vár II Népszövetség. A müsor csupa zenc és énekszám.
BelépOdij ninc!s, de II müsormegváltás kötelező. A musor
ára 1 pengő. Ezen felül é rkező minden adományt hálás

..
l'
-
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A péC8i református egyháznak február 5-'
" 'Un
n me-

.. s . ...,nso~ . ges
nepe volt. DfszközgYŰlés ke~tében
üdVOZÖ~ték kozs zeretetben álló esperesüket Nyiri Pált
lelkéSZI nolgá.latának 25 éves jubileuma alkalmáMI.
Ez az évforduló nemcsak a pécsi refo.rmátus":"
""
....gnak unnepe, hanem Péc!! város e.gész társadalmának . Úllnepe
voJt, mert Nyáry Pál puntán egyéniségével. értékes
munkásságával osztatlan szeretetet és közbeesülést
szerzett. Mint testvérünket és jóakaró barátunkat mi is
szeretettel köszöntjük II munkálkodásál'a továbbra is
Isten áldását kivánjuk.

szeretettel kér a Nószövetség.
-

_ BékéscsabAn március 18-án d. e. II órakor a reformátu s templomban, Debrecenbep április l-én (virágvasárnap) d. e. II 6rakor lesz ünnepi Istentisztelet és
úrvacsora a közeledö husvét alkalmából a ref. templomban. Utóbbi két helyen dr. Csiki Gábor misf;ziói
lelkész szolgáJ.

Egy .lyermekes házaspár keres házmesleri állást. Szives értesitést a lelkészi hivatalba kérünk.
- A Protestán!! Nószövetség f. évi oktöber bönap
folyamán rendezi V. ország08 kézimunka kiállitisát.
Kiállitók már mostantól kezdve jelentkezhetnek írásban bánnikor, személyesen minden szerdán d. e. 10 2
órá ig a VIII. 1Jllői -út 24. sz. a. iro~fában.

,,
"

_ Dr. Koncz János csepeli föjegyzö hivünkct a kormányzó úr IcgCelsö elismerésével tüntette ki. Midön
errol örömmel adunk hlrt, mi is gratulálunk a munkás
élettel megérdemelt kitüntetéshez.
- Csiki Pál irodaigazgató, s zerény és feltűnés nélkül hüségesen dolgozó hivÜflket, minisztere, a honvédelmi miniszter úr elismerésével tüntette ki Egy becsületes munkával töltött élet megbecsülése nyert 'ezzel
kifejezést az emberek elött. Kivánjuk, hogy hűsége s
munkássága jutalmát _ egyszer Istentöl is megka,;>ja.
"

Az abrudbányai templomra még a következö adományokat kaptuk: Szederjer.i Ilona 2 P. 'Eddigi gyüjtésünk: 1198 P 57 fill. és 139 lel. összesen 1200 P 57 fill.
és 139 lei. Ezt az összeget 1928 február 12-én postautalványon rendeltetési helyére juttattuk. Utóbb érkezett adomány: Mózes Andr&s fi P. Ezt utóiag fogJuk
eljuttatni s ezzel az adakozókra Isten áldását ké rjük.
- )}ebrcceni Leúnyegyhá'lunk az új imaházba már
egy szép harmonikumot is szerzett 1800 pengöveI. Az
új imaház felszentelése a köri közgyülés '\lka\mé.val
történik meg.
- Kebli Tanács ülést' tart a budapesti egyházköz6é~ f ebruár 26-án (vasárnap) d. u. 5 órakor. Ezt megelozöleg, februúr 24-én (péntek) a Gazdasági Bizottság,
február 25-én (szombat) a Hit és Nevelésligyi Bizottságok liIéseznek d. u. 5 órakor a Tanácsteremben.
Kebli Tanics ülé8 utAn este 7 órakor közgyü1és.
Jogi
Egye.llüleL magyar cso)IOrLjll 1028 február 4-en d. u.
~g)'üttes Ulóst tartott IIZ ügyvédi kamarában. Ezen az
ul~~n dr. l'olg{lr Imre blrósúgi titkúr hívünk érdekes
és Jogászi kö rükben érdekl6dést keltő előadúst tartott
"az állandó IIcmzetközi bIrósúg vólemón yö hatásköre"
dmen.
-

A Magyar Jogáijzegylet és II Nemzetközi

Dr. Mannyik Endréné életének 62. évében
január 30-an s[rba követte nagynevü urát.
Pálffy Gyula állategészségligyi
korában, 1928 január l 8-án,
Őzv.

1928

felügyelú 61 éves

Kiss Sámuelné (erkedi születés u) 52 éves ko-

rában Rákospalotán, január 22-én,
Dr. Kozma Viktor néhai Kozma Dimén énlakai
papunk fia, postatakaréki tisztvi se lő ifjúsága 28. évében január 30-nn,
Szombat Dénes gazdatiszt (de Szabéd) 41 éves korában február hó ll-én és
Putnoky Elemér 68 éves korában, februar
meghalt.
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~- lelIslen adjon békességet testei knek, "dvössé-t
keiknek.

Felelős kiadó: Biró Lajos.
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Vas- es háztartási cikkek szaküzlete
Budapest,

av,

Vámház-körút 6. szám. Kózpontl v's'rcs.,nokkal szemben

Fútöszerekben a köze/ed ó idényre való lekiniellel nagy \'á laszlék Szénlarlók,
faládák. kokszlöllök. kályhaelölél, kályhae/lenzök, lúzollószerek, szénlapál,
parázsfogó. hamukaparó. Folylonégókályhák a legjobb gyárlmányokból julá·
nyosan . Árjegyzék ingyen és bérmenlve. . Hilrokonoknak 5", kedvezmén)'
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