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Kossuth és az unitárizmus:
.Mint clÖ7,ő számunkban má r jelczlük a
fenti cím alatt lArtott a Dú.vid Ferellc Egylet
jamlúri
est élyén érdekes s zabnd e l őad ás t
K OVl.íc$ J{dlmd n tanár, volt püspöki titkár, cgy·
h:ízi refel'cns, melynek keretében bemutatta és
iSIj1.CI'tcttc bö szcmclv6nyekbcIl Kossuth Lajosnak mai számunkba n részben kÖzÖlt levelét.
E zekben a sorokban Kovács tanár clöadft sltnák
öss:r.cfoglalflsát adjuk, mely a levél hez él'dckes
kc ]'(~ttU és mngynl'ru'.lltlll
szolgált . Az e lőadó
bevezetöül megcmlitcttc, hogy előadásának
tárgya cgy levél, melyet a legnagyobb szellem·
óriások egyike, a magyar szabads..1.g est;méj ének igazi mcgtestc.sítöje. a nemzeti gondolat
legnagyobb ha.rcosa, a legendá k höse Kossu th
Lajos intézett az udvnl'helyi F iat ffL lva község
z:'upCcdelcs ház..'l.'b6l elindult és egyszerű, h a·
r lsnyás s<>kkely legénykéböl világot járt proCesszorrA. lett Kovú.cs János, akkori fötanodai
igazgal6-lanál1hoz. A levél ötven éve szent erek·
I~' t'ie cg~' CS:lIMIi olthon nak \lil an uak ciII koi:r;\fiu i hii m:lsol!\!l1t n.\' uj l0tln. {It \{(lVo.cs KI\Im.Ul n. csal á~ nevében n. k özönségnek, b ogy
kézl'~_kézl'e adva alkalma legyen gyönyörköd~i il. h ,'éliráskor m/ll' nyolcvannégy cvcs szent
O~~k sz.abá?~~~, ,szép ~öngybetiii~tI. Res.
tUt . cs az umtanZIl\US eimre önkénteleniiI Selvet~i'k a k&rd&~, a mit egy tekintélyes buda~tll:ip neves mlmka tnrst\ fel is t~tt hpinl iö;
r' SS7.eKos, .... ~1· 1' 'I \'"
I ' \ ~::''( . '
,
U ~lI
az un tarizmus, miKor J{ossuth
~:II1\ttl\~us volt,
n kerd'ésre felel a levéL
Art unr. . ",
t
t.
~
,
áég , <>.~ ouys .a lalú'ban tudja a magyl\r kÖl''ön.
idf;' ~~gy. \':oSSutlh l utheránus volt, hogl vall~l'\OVclesöcn l-bsicault, errÖl J:i.i.szél 1\ kegye~
ro ndlek sl..tol's.l jaujhelYi &i eb&l16jCnck úja b.

=

Ene

ban kéSzült freskója jllely azt a jelenetet nbrá,..
zolja, mikot' a kis Kossubhot szerető szlliői
kez.ck bevezetik a ,p iarista atyák iskolájába,
Mindenki ismeri a . régi hir es szines nyomato~,
mely Rlmyj ház falának volt dísze : Kossuth
imája a kál>olna i csataw t'en, de va jmi csekély
volt K ossuth vallá.s:os f elfogásat'ól az emberek
ismerete,
Mi e l ő tt az e l őadó CL levél ismertetésével fe1elno a fel vetőd ő k érdésekre, szük.ségesnek ta,
lálta megokolni, miért jelentkezett el6adásr a.
Nemsokára Kolozsvárról történt felköltözése
után jelent meg a7. Unitárius :€rtesítöbeu Ivá n
L6.szló szc rkesztőnek keserű hangú feljajdulása al'.on, hogy a magyar irodalom egy már
jelentéken y munkása. az unitárius egyhúz megala pítÓjá n a k, Dávid F el,'cnenek reformátori
munkásságát sértő modorban jellemezte egy
értekezésében. Az eredmény meg volt, mert az
illető l'g,\' , t..'lluir fmj n:'l lkozllsftt fejezte ki és i!!y
az Ugy legalább is az unitárius közönség el őtt
cljlltéződött, Az előa dó szerkesztönk önérECtes
cikkének olvasásakor önkéntelenül a Kossuth
lovélre t ekintett és elgondolta, hogy
az unitá·
,
l'iusok _ tal á n nagy szerénységtikben - menynyir e n em tartották és nem tartják szükségesnele a uaS)' szellemeknek az unitárius hi tről &5
unitAl'iusokról nyilvánított felfogá3át a világ
elé t Am i, vagy legl!:lá.bb a. m aguk körében az Ö ~.
ér zet emelésére általánosnll ismeret essé tentu.
Nemsokrlra ezU'tán s lknlma volt Hegedüs Lóránfuak két nagyszeru Kossuth_clöadását hal·
Innia, melyekben fáradtságot nem ismerő kutatásai alapján olyan káprázatos új színekkel
fes't ett kéPet, hogy hallgatósága elámulva lá t·

ta be. minű mulu!lh\.$ ~ terheli n mngynrs{lgot
azért. hogy Kossuth gondolntvllhgiUlnk feltárá .
sát elhanyagolják . Ezért tartotta érdemnsnek ennck fl levéJnek újabti 'ismertetését. A levél előz.
ményéról megemlItette. hogy !,ovÍ\cs János tanárna.k nmel-ikai üt jában adta át özv. Stcarns
:Máriu nsszony Kossuth édCtiunyjnnak dngucl-reotyp nrek6,>ót, melyet ő l'osaut.h EmHiátöl kapott megőrzésre, mikoJ;' nála már úl'ezte halálúl, A levél egye.s részeinok felolvnsás!l után,
ismertette előa dó Bix l)y Jakalmak, a meadviIlei
tcologia hirfr!o bölcseS7.ct tantu-állak ugyancsak
Kovúcs Já.nos tanárhoz killdött levelét (Ker,
Magvető, 1884. évfolyam 317. 1.) mclyben
roflektúJ l{ossuth levelére és igy ir: .. sajnálat·
tal kellett látnom , hogy hnzá.jok nagy fia téves
értesillés után abban a hiedclemben VIUl, hogy
az unitárius vn.lllls nz Egyeslilt Államokbnn
nl'. utóbbi időkben tért ves7.Jtett. Az általam
mélyen tisztelt nagy ember llem f ogja ros~z
növen venni, ha az igazság érdekében az alábbi
feJvi1ágosltásoka.t tes7.Cm: Az unitárius hitvallás Amerikában nem hogy t ért vesztett volna,
az utóbbi időben , hanem még telemcsc n gyarapodott hiveinek sZÁma . . . Az iglU, hogy ne·
hány kitünő pap egyházunkból kilépett, mint
Osgood, kire l{ossuth is h ivatkozik, de az unitárius egyházból más egyházba átlért p3pok
száma husz év alatt alig megy h attil, mig a
mi egyházunkba mlnden évben annyi jött mú.
vallt\.!;Ifelekczetek papjni közli!. Az is igaz, hogy
II mi s7.l\.porodásullk, jóllehet t etemes, még sem
oly gyors, mint II más valh\sfe1ekezeteké, de t ekintetbe kell venIliink, hogy II más valIásfelek e·
zctek főleg az EllrÓI>ábó1 bevándorlottak ilta1
szn.porodJlnk. E bevándorlás, mely óvenkónt fél
millió és egy millió közt vá.ltakozik mind a
8Zelllhál'om.sághivő egyháza.kat növeli. A mi
amerikai unitárius egy,házunkat ilyen európai
unitárius áramlat nem gyarapitju. Az II veszt esóg, muly ezel őtt Imszonöt évvel éppen a polgárháború előtt és annak folYllJllll a latt érte az
unitál'ius egyházat. reánk néz\'c megtisztel ő s
~lem megszégyenitő. A mi egyházunkból ugyanIS olylln egyének léptek ki, llkik a déliek kel liz.
leti öss7.cköllet ésbcn állottItk s mivel a mi papjlunk 8ZÓSzékröl s gytl1ésekben nyiltl\n hirdet.
ték a rabs7.olgaság eltörlését, megsértve éreztkk Innl,"Uknt , vagyis n déliek l)lUllllljút .s pén_
wt UJbl'Q becslilték az unitfll'ius hitelvoknél és
1\ szél>, sr.nhlld cmbcl'i jogolmáL .J(övctke7.őleg
cllmgylnk m inket s olyan cgy'háy.,nkbu mentek

át, mint !IZ llJlglikán, q.ol az egy~~ t,lZŐnolf\at
alatti szcnile.rgéseikböl nem ébresztett(! Ccl a
rabazolgaaág km'désére való hiva.tkowl' Kos·
suth leveléhez füZle az előadó a nagy államíér[jú más
megjegyzéseit' is az unitáriuaokrÓI.
MikOr Ková.ca János tanárt 1881~bcn az. egy'
háza kiküldötte Angliába a Brit és KOU:öldi
Unitárius Társulat évi kőzgylil ésé.re főleg
azért, hogy 87. akkor alakulóban l evő budapesti cgy,tuízkőzség segélyezése .ligyét bizto.
sIlsa, IUlgol részről idézték előtte Kossuth nyilatko?.at át a mugyar unitáriusokról. Spears
Róbert, a Társulat lelkes titkára Kovú.cs J ános
tanárt a gyillésnek bemutató és üdvözlő beszedében ezeket mOlldotta: "Nehány évvel ezelőtt
t.alálkozlam Kossuth Lajossal s midőn a nagy
magyar hazafi megtudta, hogy unitárius va.
gyok, kezet szoritott velem és igy szólt: Az én
hazá.mbalL az uni/(ÍI'iusok a legjobb , leguemesebb, legtisztább jellem.ii. és legcL8rekabb embe"ek közé lm'toz/l(lk mindazok között
akikkel
.
'
tqUllkoztam.
Előadásának

végeztével Kovács Kálmán
tanár. a }{ossuth·levélnck két példányban készült másolatát átadta J Ó7-'\n Miklós plispöki
vikáriusnak, aki már is gondoskodott e szép
E'reklyék méltó elhelyezéséról. A Kossuth-levél
szebb .részleteit lapunk mai számábnn közöl jlik.

,

!'

ri

,.,

ti

!J

,

Részletek Kossuth L ajosnak
Kovács János igazgató-tanárhoz irt leveléból
H álá~

érzéssel fogadom. Mart. 2-611 h'Clt be·
csos /ooelévcl tott ajánlatat.- hogy édes anyá In71ah~ Stem' IIS aiSszonysá,gMt, Medfordb(lII, Mus·
ItfIChl/SClf.sbol/ k(l poa lO'Oh'bpét tl8kol/l. ótOl/gC(llIl
mélt6ztatik.
Elfogadom., megill e tődőtt s::fvvel fogadQn~
cl a ,kcdues c snliil!i emléket, "ekcm az C'rok'lye
lesz, ?IIclyet a fini szerot6t kegyclelúucl fogok
elvesztett kecl-ucscim. többi aJ'cképeill cz csatohli,
melyek c16tl., millt házi oltár e16tt, á/litattal.
1:JuI"lok le mill(kn éjjel micl6tt nyugal0111m
hajtamim bánatos ö I-eg fejemtJt.
FIa talán lGV61c::ésbtm ciII tisztelt Tanár 1k
Stem'us ll~sOOnys6.ggalJ kit 1wkc1ll "iIWS ugyalI
ll'.:m·atlCsém s:::omólyc:W1l -ism81'1';', (le kiJ'őL úlf,i::a
(R-nttkayml) hl/gomt.ól tudom , IIogy EIIlWn
(Zsllllws::rkyllÓ) Itllgommat ig t>'II bens8 barót-

.~«glKm ál/ölt, .\' i r ánta mhutl IUlW/á i!! -mindeli-

ko" 'l/wJ!} j óakara tot j t alll~k kt,'>J'em, méltó:; ltl.ssék flcki köszi)nclI:mcl j clc ntclli a kegye-

letért, mcllycl a'!!jám arclWpc t megőrizte 8 a
szívcsség ért, m enye! növércmet hOJl talallság ri_
/Jim gyámQlit otta.
,
J ól c8ett QLt;asl~m, hogy tisz telt Tanár Úl"
is ligy tapaszt alta, ! (fflikim t az E gyesiilt Allamokuan s kűZőnŐS(m lIJ assa{;hIt8ettsbe~l (m,clyct éJI minta államnak ,szoktalll lle Veznl) meg
mindi g J6 mdula tfal ,e ml8keznel~ rán~. Ez t én
uzon var lÍz8/1 ak köszö1Ihet em, l ll cl yet magyar

hazánk iigyciuek igazsuga, l,néotelcll

féliste-

J/eil~k" hősiessége, mclLy eL a H aza lIlcgtámadott

jogait és sza1;adságlít ved,ették os a job b sorsra

méltó magyar ·n emzet óriasi erő/cszitéscllek a
"C[Jjog lábbal tal)o~a val. cs.zköz1i!tt nte!?hius~
tasa az embmiseg Jobb reszel/ek ~zelme,re Vtlágs~erte gyakorolt . ~ekem (életent csodálatos
vi szontagságai alkalmat i~y uj t o tta/t l~ magyar
iigy valódi természetének hű m egismer tetését/el
c, tellgeren túli uag y. \SzabatL köztárscIság s~
lxid polgárainak rrokonszeltvét (IZ érzelmek
röpke lobbamísfÍ.llQk köréból az okatlat oli 1neggyőződés szilánlabb polcúra emel ui. s mert az
emberi. telmz&szet bmt 'Van, ho g y a ..,/agy tör ténelmi. I 'mozzana toka t j elképezni - hogy úg y
1Jlc ll d jmn
személye3íteni szolcja, iy y tör tént,
hegy CI mag ya r n evet övedzett (licsőséf! közl é.
1zyeből egy IV isz8zl.g'amcslw. ~Z
szerény ~!&
vemhez is hozzát apa(lt, 1niltthogy ~n is 'Ill-agyar
vagyok s a m agyar törtéllelom folyamálla k egy
Ici..!t Iw.bja vawk. I ~eg szok tá lc .az amerikaiak
benllen~ személyesít ue g Olldolni ( t magyar ne'Vet, m elyet a hagy omány náluk ~,1táz 'M szóvá"

pn

(holtseholtLword) avat ott s a hagyoIIIá lUl nem
könnyen hal Ici. E z a mwk magyarázata, hogy
ümM,. én több mint 30 év elött o l1J r ohamosan
•
•
I lttottant végig az EgyesiiU Allamo k.at , hogy
schot sem időz /.ettem elégg é, l'ltiszel"int szoro-

,
j

•

sabb viszonyba l éphessek !I Z emberekkel , m.égis jó 4ndulatta l emlék ezlwk vissza 1Mi napig
is a szegény szá1'l~ii.z'ött magyal r u, kit egyemberöltő el ött ne-nlZ6tak eg y ~Iuuéko" l/ 'Jierc7"e
vendégül fog aclott, l'ltin t egy vúndo r mad«rat,
711elYllek ct föld hátáll OtthoM nÜlcs .

*

JU eyval1om, .hog y az E gyes/ilt Allamokball
i dözésem alatt , m,inden sZ'Íues f ogadtatás .(ÜIvám scm birtam. soha i mcnekedni egy ,I't~~
gondola t tól , mely csaknem a tlyill ZugOIOIWSt{}
ii1tlpzö t t. ~tem azt It külöll llö~ mfÍr téke t,

mellytl a "I·S, a vigzct, oogy uku r'l1liJlfJk lit!'COZZitk, nekik és 1Iek ünk, magytlTOklll'lh ",{'rt.
JlI ü ulig -szemem előtt cik(i;;ott WBJlhington azon
/t.;vcle, ttI.CllyeL a l'alley-Fc;rgei téli táborb61 ér.
tellitette (l kor mányt , hogy ö a Ilarco! nem
folytathat ja, m ert antiII t k i tatXl8zodi k, a;; ő el.
cmglÍzott screge szét f og bo'lltlani a széll'óua

mintlcn i n i llyliball , mint a 1)olyua. Es i me e Te
mbl ylelel! Ihelyzelbcn -meg hoztc~ 1wlcik a sor.~
(Íld(i. ~m a haUdma.1, f m lzeia int01"l)f"lItió scgitség ét, ?lwlylle k lmYltgi ny omatéka .~ lelkesltó IUlt á.<;u g yőzelm et bizto.~ito t t. Mi. ?llI.Ís m értékkel
m ért a sors ~nj tlek iink ! Mi f/yőz tüll k lI(1ját
erőllkk·el, mi " cm kérUillk a .~orstól idegl'n se.gít ség et, csak a l/ny it kért ünk a sorstól, hogy
ne áll jOlI i clegen erősza/,: közéll k .'1 ellenscgiink
kö;;é, k i nek jogtalan, erkölcstelell bűnös tcíma-

dását sa ját
tjik

;$

erő I/ kk el győzedel'm,esen

ne k ünk

teljesed6~e

ez

visszaver.

iqaz.ság os, szerény kíva ~zsáfl

1~~ ly c tt ,

az

igazságtal.a'l v égzet
nya7c!ozkr a ztÍdit otta az ellenséges o osz il~t er
vcntiót s v ele a bclső ".;tssza vomis átkcít s Clllzek rett elle t l,,~ 7(ov etkezését, hős nemzetünk
lIIcgfogy atkozú8ti t az öllbizalomb an. Milló iTtó ·
zaW 8 11·olliá;a a sor"ma/,: ez (l mért ék k ülönb-

ség

(f

Mt

esetQCII.

*
Tökélek sell iga ;:(1.t adok

Tau4t úr

a Z01Z

tnegjcflyzésének, hogy " az Ull i tUI"i usok Amed·
kliban a leymi veltebb emberek" lS JW:;Zti tehe.
lem, h ogy c)·köl.csl ségbel1 is kitünók, h-allem
van eg y tiinemé llY, mely mz gen~ m oglep II mely·
,1{Jk okáról lI1.lJg(LnUlak szá mot ~ni 1lOm hulok.

.tn amin t t ltllja

twtelt Ta uár :úr, 'iCm

ta r·
tozo rn ~ uIlitár illsolt j elckezet éltez. EvangéliIws szii1ök föl szii.le ttent, evangélikus tJ(t/1císball
neveltet/ em EJ l.olk mJlben jól érzem magamo.t
L1lthel"tlek
t aua f!1BUett, mely (l lelkii$tll ~.
'l:et et cma llcip ulta, midőn a k ercszt é'llY vall~S
k lüfej imck I) szentír ást, az edénynek pedig,
meIlyel aZ01I kItt/öböl meri teIIi k~l, '!Io.m.. :
ic tnt01·saga ,
bármi tJivclt 1iCVe"'..ett telúntély 4
. ~
'l"lte
}uJllem az észt az egyeni szabad ttoletet ]c I)
,
. S Uaa sok
ki, melylzek 11inCII ~ltegW tva SOl/nlu. Y . ~~ v
által hogyazOli mlÍsik, «=olt 'lent l rott kOlly
r cvcíat ioiból is n!el"ítsen, lIlClylWk /leve: : :
meszet, s melynek 'Ú gy a por3~81).lb~", .. tnl!1 .

:aon

világok 'm yr iadjaibau t~yila tkOzo örökt ol"1Jcnye.
ötök tőrUéJlyl,;oz6J·a v allana k .
•
AztlÍ", ha it végtelen jÖllÖ/)CU, (/ veg teleu
1'Itlllt tll llll.$6gailw k iiueg611 tekilltek, mely azt

."Ut/atja, hogy (I tCJ'llIéazet örök Istenének , a
nlitldcnséget jelltartó örö"'- ! törL'titlYCül kivül
ni/JeS semm i GUandó a tUJp alaH, tum~ tagadha·
tom, hQgy iga;:;a ,iehetett ByrotUWk, mido" a..-t
ini; lwgy ,;religions luh'43 tlu;ir t,Il;tl-S alld o!her
urced8 wUl,'isc with other '!1001'S. (a valla80k
,
váltako;;/l(Jk ,68 mM idövet mti" kit/onlklk ke-

HŐSÖK, EMBEREK.
•

Oszövetségi zsid6z6 volt-e
Dávid Ferenc élete végén?

KÖlel negyazb esttendó telt el DAvid "~e·
r~ Dc h!\IM,\ ó,ta, de ez II kerdés a mai llapig
. Iclke.."tlek.). ,
.. ! \'ISSZt\jAr, nunt valami éjféli Idsertel" Az embert ~
De h6t 1Wln haboZQII~ bevallani, hogya mi9:
a hidt"g borzongat ja ,'égig, ba arra gondol, hogy
Byron ezel~ jóslata b6telj~edlték, p:: unitárius negysziu: év nelll \'olt elegendő ahhoz, hogy az
llittXlllásllllk wlmJk , hajlalldO leglcrjedtebb II a hamis vM , amell,yel ht\lt't.lba vitték Ilo mi pró·
legtovcWb tartó jövendöt igénti éSi pedig azért, fétáulmt, ilyen hosszu idő alatt hitelét \'uzitse
mert a fősúlyt neln traILsC611dclltlilis :.pecula- és az igazsBg minden ember előtt t i ~ztan 6.lljon.
tiókra, 1/letyek/lek eredete aZ indIIs Ved6J,.,-" Ugy hangzik a David Ferenc ellen f..:lhotoU zsitJezetJletó viSs-...a, (Trimurti), I 1161n I '/Iystums dÓzl't.s vádja, mint Jézus Krisztus ellen az istelldogmák1(~, I flwlyeknek I egYlléllwlylkéröl írva káromhlq hamis ürügye, amellyel kereS!tfli.ra siker llIt őt ellenségeinek juttatni. Az igaz emberek
lIUII; "crooo, qlllu Clbsura,ml, - hUl/il'" lúisut,~
61'kölcswnára ,aZ emher3zeretetre .fekteti, mely ellen csak lll~mis rágalmak alapján járhatllak el
a társas lé1myé alkotott enwel'iseg tökéletese· kortArsIlik, de 8Z ignzsl'lgot tisztán h\ljl\ IIZ utókor s
•
désének törofmyel m.eI.yllek uralma nélkiil solla ma nevetséges volna J ézuS Krisztussal s?emben az
stellkáromll't.sra, mint halált'lmlk okara rámutatnI.
$61» /c$z megadva az , ,tWWel tségnek (lZ cl nagy
cíldalJ1 melyet KrisztI/-S e SZQ1JQkkal kit/alI t kij. 1671. ,óta. a Búlhory· csaléd reakciója keresve
kereste az ürUgyel, amellyel DAvid ~'t'renc('t elvctéinek : »béke legyen veletekfl} ,
tehesse !tib alól. De ilyent nehezell leheteU taSát mart ekkent gOlldolkozol1~ 114gyOll lálni. Végre ll. fejede lmi udvar Blandralfl György
megicpett 6l1ge?ll GZ1 hogy az Egyesült ,Alkunak. szeruél~ében nlkll.lruas eIDéut lainIt, aki vlldat
ban a.::: wl~tarillS oo.11lis a.:: utóbbi idökbel11 a
koholt az uniláriusok ősz vezére ellen s II. vAd
JllGllnyin3 tUdo1»1 tért tleln csak 116m tlyert, de igy szólt: , zsidóz9.sra tértek ó es követői," Ensőt veszi/ett,l) Meg több vezerpapjuk is (töb· nek RZ álnok rngalomnak alapján itélte el DAvibek között a tlagy/liru Osgood) az episcO'palis dot R Báthol'y·rt"lIkció Ud\'Rli birósilga az \Ujitó.·
egyh<i:::ba tert át, Nagyon sajcitscígos tüne mény riusok I:ltakozl't.sll és erőfeszitése ellenére, ;\ zólu.
6:31 küUhlÖS611 Amerikábanl hol az unitárillsoh:
ez' a. vt\dnt százszor es ezer:!zer megcMol1ák
elött Willia,,~ EIlery Ohanni119' tlemes, t i8zta. Dá,-id ~'crenc utolsó, napvilágra került in\sai. de
fi.nyű fcíklyája lobog, Nem birom a dolgot 1nahiába, lllert akik nem Iléznek ull't.nR Dávid saját
gafnJKlk megmagyaráz"i, annyir a ' tUml, h.ogy
irásainak, azok 8z egykorú, rosszakaratú krónikAcsakII67" llajJGJldóv<i teszen azt kérdezIIi, vaj·
soktól ;'.láig is azt a hirt veszik {].t: Dávid FeJcm e: 1$ tJem·e UJO'~ !Jamos lurSlldalllu koryerellb zsitlóz:\sért holtig tartó fogságra ítélték.
lti»keL vall J.:.apcsolatbal', m.eLyek .korunkban
Sajnos ebbe a hibti.ba esi k S:erb Atltal a
mil/dellütt s 1Ilüldtnl de lIlindelt ircinyball oly kiváló irodalomlörténész is., akinek uj irodalom8111'11n
tiinedeznek Jel ' 1/Ii1ltha ,"ost is·, mint története nem régen jelent meg az Rrdt'll,}' i Szép.
mar flem egyszer !J "'ItItakba n, nJ.eg akarllák mi\'l!S C~h kiadl't.!u\ban. MegvalJjuk, hOID' ennél
fmdatlli, hogy ,a:: 611WBt'i$ég ,M/adása fl61IL egye- szebb és gondolatokban fgtu;dngfl,bb, eredeti fel·
.le8 \10tlolball, hallem. csavaros görbekbelt mo· fogl\ sú magyar irodalomtörténetet eddig meg nem
igen Il't.ttunk. A multban csak flZ egy Horváth Ci;:og, a mi. lehajlásokat ('Vi$s-...ae8és) feltetelez.
rill irta meg hasonló lelki gazdn.saggal a regi
De sok'kal illklibb kivül alJok az iletell
mng,r nr irodalom történeté" Szerb Antal Onl"idmillt8ellt hogy 1télhetllek. Megli.jítoln legöszi":
ról is megknpó I:épet rajzol (I. kötet GI - 65 I.)
tébb, 1I161eg köswlletelllet szíves ajlitdatáért, s
csnk a kép végét rontja el, amikor ó is felele0011 S:eT6I1C8em Ont, legjObb kivállataim kiséreveniti fl, zsidóZÁS vádját. Nyilvl\nvaló, hogy ó
tében '"agyrabcc8iiléssel üdvö2Ölni , ,
sem ismeri David eredeli munkft.ít,
K~,th Lajos.
Szerb Anlal irodalomtörténeiének egyel! ré·
81.eit i<'éja GéEIl. birflljll 1\ ~ VAlfl.!Jz~ ci/ml fo[yóirst
1') Err..- nhvc lásd al előlő cikk~n Bixby lanAr
[934. évi december h!wi 5. 8zamnban . 1& magyar
I,"v elt I.
(Szerk,)

irodalom bölcsőjénél- cimen megjelent ci kl:éb en B
ehben" pro testáns kor irodalmára. VOI1Rlkozó
több rendbeli tél'edési kiigllzit. Minket 638k IIZ n
rész érdekel . amelyben DAvid l<~crc n cröt \'sn szó.
A kiváló birája megAllapi 'ja , hogy Dfn'id nem
hogy zsidózó leU vol 011, hsnem ellenkező l eg, ó
\'o[t II l e~Uj9zÖVel<legibb lélek, nki 117. Ö ~8,.e8 rerormá locQk kÖ7.t fl leglöltbet leU Jézus i!fRZi fIlsk·
jAnak és nll8y~Agának megism c ré:~Cér~. lu em,lil.
jlik meg. hogy lapunk szerkesztője n. Keres7.teny
MlIgw!tóbcn most közlés alatt ,lévő t ~1I1l1mflnYBO
Tnzl'llAbal1 ugysnerre az eredm e n~'Tc Jutott el.
De már ltissllk mi t mond F(iojn Géza. nki-

,

•

•

nél szebben kevesen IAttil!: meg Dá\'itl Ferenc
igAzi értékét :
• Rz IIZ irodalom (1) komolyan és egp.8zségesen
életes~ irodalom. De megl'zilletel! ehben fl kor"
f!lAkban
a tiszta ('szmei mag:ns~flJ:' i~, II másik
c.úcs, a legmagasabb embl'ri értékmérő Dávid
],'erenc ~letmövéhen . Nem szabad cSIlp"n róla irt
s /öbbllyire lelszims munkák alapját! itélni, mint
S~erb Antal tette, érdemes és elengedhetetlen,
hogy legahibb mngyarn)elvii mliveibe belem élyedjünk.
DAvid célját és s~eJlemét eg)'ik könyvének
J:i.nos Zsigmond hoz irt elFiszuva már tökéletesen
ldfejezi: ~a vilhgossagnak és békelIségnek utjánakarja vezetni a fejC'rleJmet. NiLln mar hiábg, keres.-ti k i\!éliu3zék fergeteges indulatait, D:\vid az
emberi kifejezésnek uj izét érezte, csal, " lstl'lItól
megszentelt szavakka1" akart besT.élni. .A kirfL!y
i ~tA ])ja a sZllblyll... a Messiásnak
fegyverei
nem tesliek, - - mondja s avallásó" gorJ/lolat nevében filggetleniti , öncélá. teszi a szellemi világot s a lelki embert..
A prote@táuskor tele van 81.ÓVe 8? ÓS1.övetség n~gy élménJével s lsten meg csak nem ószövetségI haragvó é~ bosszuálló lsten. De David Fe·
renc t.i stldn ..es . tudatosan 1lJs:lfutl$egi lélek !lolt.
" ,0\ 1.srdók torveny alatt voILa k, mi pedig kegyele~ alatt." Kris~tus 8zám~ra. . uj mllg. uj világ
epltese." Az ujszövetsél-":i Istenarc senkinél sem
.I k .
Je.ent eZ I~ oly tisr;tan s IInnyira aló.hu?Qt.lan,
mmt David Ferencné1. S ő éSzrevette és követle
azt, a~it a középkor s még a reformáció nagyobbIk fele sem birt észrevenni : a Krisztusban
8 az ujslOvetségben rejlő Mgy sZI\badságot.
. . I~ azután életformája a legtisztAbb esztehKaI·etlkai életforma, megAllithntatlan magasba
!it M ballada, csakhogy a balladai ut 8t~cióinAl llz
Irle!\k a mérföldkövek A? ujkor s1.l\bad emberi
sl~nemén ek a baJladaja ez, fejtődés, sót: rohaIHl S a fogalmak
vegso egYU"'fIi.,égc és tisztasága

lelt. A? öröklét élménye egyre joLb811 nó.lkmö1.ni
birja fl mulandó II az esetleges rlol~o kat , eú!rt
hagyta oU DAvid Ferenc sorra ll. rl.'l,'ke1.etet, a
~ondosfln kiépitett hilrendil1.ereket. Az n l végén
pedig a felckeztltk feleUi vallá s lIlIott hi1.Onyllm. De
egyéniségének teljes fel/lld o1.asflt jdentette e1. flz
ut, hi?zen a tökéletesedés bizon.\"os foku , mindig
flz ember. 81. egyén halálaval egyenlő.
J{lilön tnllulmll.nyt érdemel 1\1. f\ kérdes,
hogy Dávid Ferenc hite mennyire n protcsl lLntizmus végső értelme? S az is, hog}' hi\'()ségének
milyen egyenes folytatása Ady Endre \'allllsos.
Bága : az ember szab8d viswnya !sleJlIlet. Dávid Ferenc fej l6d e~i b:l lladajának időm ert é k ét Ad.y
End re hal1adáib,n es zsoltáraiban mérhetjük ujr8. ·
Ezek a mél_yen zengő , szep szav8k fos es7.mék méltól.: egyedül Dávid Ferenc emlékéhez.
Halljak meg mar cgy$1.er 81. arra illetékesek is!

ISTEN ELÖTT.
Az imádkozó gyülekezet.

Minden vasárnap felk eresem az unilárius
templomot. Résztveszek a különféle helyen és alkalommal tartolt istentillzteleleken. Testvéri szeretettöl inditott gyUlekezetek szószékén vendégprédikálorkenl is helyet foglaltam. fs mégis heteken
kereszt UI hideg es idegenszerű volt a templom . .
KUlönös volt a palást nélkül szolgáló lelkést, a
térdepelő gyülekezet, a textusnélküli prédikáCió, a
gyorsütemU és elöltem ismeretlen daUamu énekek;
es mások voltak a mindcnnapi éleI mezeirő] felvetMött gondolatok, me lyekrő l a hivekkel a templomozás után elbeszélgeltünk.
fs egy csendes, magányos percben önkéntelenül is megkérdeztem önmagamt61, hogy vajjon
ténylegesen mi is az, ami minket magyar unitáriusokat angol unitárius testvéreinkhez olyan szorosan odaköt. Igyekeztem beleélni magam azoknak
az angol tatogatóknak világába, akik a nagyváros
zajt ból elszabadulva, egy kicsiny hegyvidéki székely falu feherremeszelt templomában vettek rés~l
először egy magyar unitárius istentiszletel~n . ~1 1lyen furcsa lehetetl az érzésviláguk, bizonyara
kütönösen hatolt a mi vontatott zsolláréneklésünk,
tőlük különböző es egysze rűbb szertartásunk.
Eszembe jutott az is, hogy ók végighaltgallak egy
istentiszteletet, melynek elmolldot~ be~zédeiböl
egyetlen egy szól sem érleltek meg, mIg ~n Itt megértem beszédUket, értelmem felfogja az Intéseket és
tanitásokat s mégis eteinte az vott az érzésem,
1) T. i. a XVI. $I:bad prolestáns Irodalma (uerk.) hogy olyan messze vagyunk egymástól.

u. e.

XIV, 3

'9

Az ox fordi MAnchester College dckfmja J.
TrNltl,('t'RIl fehérhnju Imtvallesztendös emher. aki
hos.zu vidéki cs londoni lelkeszi szotgalattinak
minden ,t!'lIzdag' tllpJl sztalaltil mag,1vnl hozla a lu·
dós leologiai főiskolai fAlni közzé. Vele is c1be·
szélgeuem ezcl;ről a gondolatokrÓl s arniközhen
I1lya; szerelettel segitett lélekvtílldorlá>lom nehéz
barllugolása közben. rnegvilagosodotl, tudalossa
ébredt bennem mindaz. amit addig i~ éreztem. dc
amit II kiH sőségek s7.övevgnyes válloz"tu sokilsaga
és idegenszerlIsége piJta natokm eltakart szemeim

KÖNYVEK.
Janos Zsigmond erdélyi feJe delem é let- és jellemrajza.
tr ln : 8:um lml'i rto n l K l'ilm á n , L. O . I) U(: iI (S7.c!kel y.
kCre!lllul') 1934. 360 l.

Vit flgoS. sz~ p , de tá rgyántil fogva na(.:yOLl
tragikus hlll1glL latu kOl1yV, Ith'je voll, hogy mef1,jelenI. A XX. század germá n szemléIcHI, Szekfil
Gyula 1,lIa! sugal lt Iürt ~nclirtisnYILI Sze mben nu'g
elől.
kellett v ~gre ru'lLtatni János Zsigmond iAazi nl<lkIgal. hogy mtísok a szertartások és idegenok jál. Azon nincs mit csodfL1koz ni, IHlgy ..1 ){ermán
a szokások. AU s a lép:kör, az OkOk cs forrilsok. értéke szlUények t61 Icli tcll Wr ténelLrók l·'orgf,ch
melyck egybehalásából angol földön is kisarjadt
Ferenc t ő l SzekftJ GYlLlftig JánOlI Zsigmond ról haaz un itárizmus gondolala és más voll az az ul, mis és torz képet t·ajzoltak. KÖIU'yen ~ rlhctÖ ez.
melyen kereszWI élclllket a lIlai napokig elvezet. ha teki nlclhe ve sszuk. hogya Forgách Fercncek ah·
lék. Szokatlanok a kl1lsöségek, melyekkel c~y há zi hoz il szellemi családhoz tart oznak, amely minden
élel Ukben lalálkozunk. Es mindezeken cs az el nem idlihen szivesen jegyzi fel a germánsággal meg
mondati kUlönh ségekcn feln i V:Ln valami, ami ncm .tlk uv6 nemzeti egység, a nemzeti kol1ekt iv
mély!:éges mél,\' rö! feJ f:.kildóil ll ö~szekil t hennOn- gondolat felbomlásál, dc "IL!Lft l lIyuglalóL Ltabb, h,L
ket, ami elfl!tedteli minditzt, ami ktJlönhséget jelent a vary· yarl halál helyett akármilyeLt gyenge és
és cz az imrillkQz(is, az ulkeresö és lsten fele vá- váLlnya<tt for mábaLI, dc mégis a kizárólagos magyodÓ emberlelkek tÖLllegeinek egyhekapcsolódása: gyar gondolat fCIl LUn:,rad':\s..'l val, a germnnellenes
a~ imádkozI) 9!Jii1ckc::el!
magyilr szellem ILjahb rn egnyilu tkozás:h 'al kell laAz imádkozó gyutekezet kürében ottho n ér- lál koz nia .
A XV, század vége cs a .xV l. század eleje
l.cm magam az angol unitárius templomb.l u, ahogyan ollhon VMI mil(\lzöttunk, hozz<Í uk elzarándo- a magyar kollektivitás és nemzeti erő felhomllLsúkol ó anj.!ol és amerik~l i unitá.riu s is. Az id li és tér nak ideje. /\z utolsó, aki a széthu l ló en)kel összealtar gyakran befolyásolt s azok véges szeszélye fogta I-I llny:uti Mály,is volt. Az ö halálfll61 fogvi!
szeri nt változó történel mi, felekezeti, ku lt urális és meredeken zu hant alIL II nemze t életereje s a lörOk
baráti kapcsola tokon felűl , va n egy erőse b b kap- egy félig hnlt társadalommal utközik meg Mohács·
csolatunk, mely az l sten felé vágyódó s az ó lelke nni. Az ország hal<iltlTó\ mohón sza milollak <L nyuközelségében békcsség-el találó egyes emhert és a gati prcdalesök: il Hullsburgok, VelUk szcmbcn
gyUlckezetel is egyhekapcsol ja: ü IIZ · 1nllldko;:lÍs! I'gy 1I<1I<1o)' ló II cmzc t utolsó él niakarása és szal:'
A lélekteslvcriscg volt az 1.17. erős vár és ol- maszá lba kapaszkodása: a tizapoly,d c$.. I(l11 trón r.. •
talom, mely dacolt II változó idő vilmrzjsaival, crnelóso,
154 1 után i! nemze ti gondol,'t szivverése
amely a tengereken lulról is mIl IlelHI nk maradt,
az ellenséges hábonls csalazajban, országhalárok mindiobba n kihngy és irtózatos'HI szomorIL l:il ni c
változása perceiben, amely egy tilt sirt a menekU- könyv minden sorából, mindcn képl!höl, nrn elyek
lökkel, szomorkodott a mégc~o nkil ott S maradék nagyon világosak és nagyon szépek, hogy milyen
erejlikkel II tcmplu mol cs iskol<H IftnlOga16 erdélyi erő llen , milyen IItolsó, milycn szá ruymizcgetl, mL·
magy'lr unitári usokkaJ s amelyik egyIH! örvendezik Iyen szánalontr.ll11óJtó lelt a sa ját ILlIz:ljllbnn a
velUnk kc yésSzámll öröm Unk áldotl perceiben is. Az magyar. János V,sig rn olld, /1 fejedelmi SM; nem
egymást testvérn ek érző emberek, a szi yszerelct kapott kmönb neyelést és ban:lsmódot, mirtt egy
akármilyen mtis johh nemesi fIU. Senk i 1iem
kiapadhatatlan kutforrftslliból knldik el fohászukat
•
•
Imádkozó könyörgéiInket, a minden télek im:ij,il törő dik vele, mindenki nek utjáb:tn Y:III , CI llknregyformán meghallgató és megáldó, ,i gyanazoll ják láb alól tcml i, meL I az u tols~ ercje II
örök Istcn sZInc elé.
fám(!1 nemzeti ételnek, S hcnné rn églH fell:lnlnlt
(Oxford 1935, feb ruár.)
:11'. Oserö, il mugynr ól nh.kartiij és megkezdi lll. uj
élcle t a mi!ga szcn':rty, lecsökkentett és mc),(csonkitol! formajában : az erdélyi fejl.'delemscgbcn .
Ennek birtoká hoz jllno$ Zsigmond a Yég lelekLg
ra!-(8szkodik, Iwillt apl,i hagyatékához, vagyi s i!

S iessen e/óflzetni I

zatos lélekkel viselik a kis közilletek !!lokáso!!
nagy terheit .
Az egyházi adózáson kiv UI az ifju ság táma.
gatásálól kezdve egészen a letkés·ti nyugd\jalapig
a hivek id0r:öl-id~re a legkUlönbözöbb gyUjtésekre
zeli gondolat mcgdicsö(ll! szelleméve. Bizony a kell. hogy fll lCretket maguktól megvonják. S min.
mi Icl!:Un k is i';ír, amikor 11 csauslok úgy járnak denik gyüjtés az adati helyzcthez szabva kiván'
ki s be a magya r fejedel mi udvarba n, mini a fé. ságát elutasithhtatlannak tekinti .
nyes Porta Icljhalalmu követei, de méginkább fáj
Ezutlal nem alkalmi gyUjtéSTOI, nem muló
a szivIInk akkor, amikor azl látju k, hogy a nyu- siker ről és helyi vonatkozásu kérdésrol van szó.
gati vegeken a Habsburgok mar követet sem kOI- hanem az egyetemes unitárius egyhtiz kultur.dis
jele n tősegu célkitUzésének valóra váltásáról.
denek a magyarsághoz, mcrl hiszen teljesen és
. ~ k?lozsvári unitárius kollégium az erdélyi
maradéktalanul zsebre rakták szegény magyarokat umtánnssag sullemi bOlcsöje voll. Ezt mt is
s aki! nem lehetett igy elhelyezni, annak kön nyebb- érezz.Uk és igy is tudjuk. Ámde a nagy ;,yilvá.
nossag v.elOnk rok onszen vező érzésvilágának megség okáért. fejé! 'lelték:
. .
Trag ikus 1d ők, SIraIru va ló századok! De a~apozásah oz né l kli'özhet~tlennek lartjuk a koUe.
vajjon nia johban áJIun k-c? It;z a szörnyU kérdes gtUm történetének a megjelentetését.
"A nagy nyilvanosság ról un~ azért tud oiy
szakad ki lelkíl nkböl, ha ezl a könyvet olvassuk.
ke~eset , mert a gondolat és ludás szárnyai!: a
S . ez a gondolal ott kiséri - összehasonlitás· s'aJtót nem \'esszuk kellö módon igénybe.
képen - minden mondatné1. Olvassa el minden
A kolozsvári kollégium lOrtél etén at mi malinitárius - nem ! minden magya r ember ezt a gun k is Jélekben megerósödUnk s másokat is vekönyvet és nem beluja meg, meri érdekesebb min· lünk s~emben meg-értökke leszilnk.
Akollégium történetének megjelentetésére azért
den regénynél és izgatóbb minden filmn C1. .
Nagyon érdekesek és figyelemreméIlók aZOK is nagy sulyt kell , hogy fektes~Unk , mert a rövid
lélekzelü ,mUvecskéken tul ritktin' akad csekély
a mzek is. ahol a '\lallásagy rendezése 'van leirva számu hÍ\'eink közölt nagyobb fáradságot igénylő
az elsö erdélyi fejedel em idejeben . ~rezzük, hQgy: munka megirásárll hivatolI iró. Ezek.ct meg kell
János Zsigmondban éli a turáni fajlák veleszüle· becst1lnUnk és önzetlen fá rlldozáiukat legal l\bb
tdl nagy lürelmessége, ami egyedül hozhaIta ~tre azzal kell jutalmaznunk, . hogyamegirl mO meg·
a . XVL században az erdélyi valláss.zabad6ágot. jelenését támogatjuk.
Az unitárius nagyohb munkák hiá.nJát sok·
Persze a .german mentalitásu Szekfü ezt nem képes megérteni s éppen ezért tagadja ennek lételét, szor halljuk "fölemliteni, tehát mosl, amidön egy
ily értékes munka kész Vlln , a sajat Kis körUnkön
ha máskép nem megy, a törveny világos ren- 'hlt ~ S mindent~' kell, hogy kOvessbnlt a kivánt
delkez!{sei n ~k elhallgalásá.val.
Nyugati germán számu -elöfiz,e.lók össeegyujtésére.
szemmel né'zve, az t:rdélyi va llásrendezés abszur·
Gondoljunk ar.ra, .hogy biTes koilegiumnnk
dum, de e l őttünk - magyarak előtt, akik mást történetén kereszILII sok ba rátot szerezheiUnk és a
is tudunk, nemcsak a nyugati germán eszmevilá- magunk egyházi irodalmának is egy régen érzell
..
gol szolgai/ag kövelni, elöltOnk egy na,(tyon termé· biányál p6tolhatjtik.
A kollégium töfténetene1c .megi,r,?ja.: dr. Gál
szetes, napon stép, mélyen vallásos, igazi emberi,
Kelemen <eddigi cirod"lmi multJa Ibtitositék arra,
vagyis magyar aktus.
hogy ,az 50- 55 .nyomtatott i ~re ,1ervezett kél kö.De ne mi beszéljli nk, beszéljen a könyv. tetes munkában az un itárius vallás és egyház kö'
Mondja el minden magyarnak, hogy élt egyszer zel négy évszázados kulturális jelenlöségét tárja föl.
egy magyar kirMyfi, akit koldusan neveltek, hogy
A mO ára: 10 peng/). EzI az összeget be
c1felejtse királyságát. de hiaba volt minden ·bo· )ehet 'kOldeni az 'Országos KÖZpOiiti 'fIitclsz öve~·
szorkányság, a kinilyfibll.n föléle ill a 'veleszUle"lett kezel 8486. sz. csek klapján az IUnitárius Kollég.t.
um <. KoW) ,folyószamlájára . vagy postautalva·
n~mes. liii ek, 'Ierázta a ron1ásl, ilZ ellenseges van,yon a lelkéIiri hivatalba (V. Koháry-u. 4.) Innen
ra~st cs -szépen , diadalmasan bevonult .a magyfH fogjuk a nagyérdekU mUvel a nyár folyamán szét·
SZIVekbe, a magyar lelkekbe, hogy 011 éljen örökre küldeni.
~m\ékezetes életel és otl álmodjon egy szép ma.
Az atdozalok meghozl\.iwliiért minden tiszte·
gyar hazáról, egy boldogabb magyar jövendöröl, lelet ,és fe lismerést -KiérdeméIt h'ive'inket ar:a lc.érIjtik, hog\' a jelzett munkára liUrgösen el~et~t és
egy gyönyöriiséges keleti ,lUndérkertröl.
( il)
ismerőse'ik börében .is elöfizetókct szerezm sztve!>·
A négyszázéves kolozsvári unitárius kedjenek.
. .
kOllégium története elkészÜlt.
Ezt kérik szeretettel a gyojtöbizottság lagjai:
nemzeti gQndolat utolsó szabad lerOleléhez. SzekfU
Gyula hiIMuak róhat ja fcl ezl hösonknck, de
c!tlU(lnk éppen czérl lesz lisztellté s karcsú alak·
jéval és fi nom arcával II feltámadni nkaro nem-

Felhil'''.k.tk~t.t •• nagy mu:nk• • l6nz«6s6re

I . ' bcsonka: magyarországi kicsiny unitárius
egy l z Udapesh és vidéki hivei egyaránt áldo.

.J6zan M11diJ1
])r. C8ih Gáb&r
Kt"lemm BélCI, ])r. 'I6t h Gyiirfl'), KOlXÍC8 KiJlnIá"
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Pedig az ifjúság
ösztönös megerzÉL<>e helyes é3 igaz. A maga·
sabb célok és eszmék megvalósitásihoT. azon·
ban 'lem C71qedllek 'leki lehetőséget.
Tizenöt év óta az ifjúság lét és jövö kér·
dését s annak megoldását ,,'kicsi az ország nem
lehet semmit tenni" jelszó hangoztatásával ol.
dották meg. jobban mondva nem oldották meg .
de még csak egé=séges kisérletet sem láttunk
a megoldás akarására. Nem nehéz dolog az ország kicsinységével elhárftani minden munkát
és törődést azoknak. akiknek ezzel sokat kel·
lene törödni és ezért áldozatos tetteket hozni.
hi.!zell ez nekik szent kötelességUk. AT. élet, a
•
sors azért állította ez őrh elyekre őket . hoJn'
(I"ol a tl&mzet és az egyház jövője és sorsa felett kell órkődJli és ezért dolgozni, e kötelességiiket SZ6fltin és igazán. teljesítsék ;s. Hatal
mukat és mindazt ami a magyar jövö céljaIt
elösegftl , ennek a szol gilatiba kellene hogy il·
Uts6k.
' Igy gondolja és Igy szeretné látni ezt az
ifjúság. Ezt a példaképet sz.eretné örökölni és
6rök..'~égül hátrahagynI. - Sajnos nem ezt lAtja
és tauaszlalia t elicssée:ében s i~ m/!2' csak
reménye ls kevés lehet hogy ert örökölje éi!!
örökségUl hagyia. Mert ha példáu1 l'kettözött
erővel élete végére me\:{ 19. szerezheti azt az állást és hatalmat . amit nem 8rökölt és amihez
annakidején mé2' csak egy kis segitséget !Cm
kanoU. a Jeatörbnek nem lesz ut6dia. akiN'
hagyja a szent örökséget. mert egész élctól It
roppant kiizdelem emésztette fel anétkUl, hogy
a c'EalMra még csaK gondolhatott volna is.
Milven kevés a1,Okn~k száma . akik hivatn·
luk t erén elérnf'k vfllamelves eredménvt és mllv
sok azoké. akik elvesznek anélkUl, hogy éltek
' volna rendes emberi életet a haza. a1- egvh;Íz és
a csalM javára! Mil y könnyen összc.számlálhll.
tók aznk . akik h asznos munká,;ukkal örömet . .ió·
létet jelentenek. nem pedig t el"het, úgy maguk,
mint a köz számira.
Ezek után önkétleniil kérdezzilk: MI l~z
már veltink , magyar unitárius ifjúsát-:'gal? A
háboru után tizenöt évvel. amikor minden or·
szág megoldotta valamiképen az ifjúság jöv5
élet ének kérdését . ami által a nemzet egész
vé~keringését lüktetóöbé és az egész nelm'.ctct
életképesebbé és ellenállóbbá tette, addig ná·
lunk e téren úgy onzágos, millt egyházi vi8zonylatbalt a külöllbözó, kitlyszeritett scgé.
lyezbseken hU 1tetlt 1Iletltek. A segélyezés nem
megoldás még ideiglenesen sem azoknak, akik
hatatIaJlsagt1

Törődést és tetteket!
T"röd'e t veliink és tetteket értünk! Ezt
,_<. n ,nn :" hnzabbl mindenfelől az unilárius

""ri a c
..
.
T"sá abban a sok levélben, amelyet a Brassai
lJUg
'It
l "ksé
Sámuel Unitárius Ifjuság! Egy~s~ ~ c I,l?
:
gehez küldtek az aJ l ásta~~n uOltim u8 If)usagl
kat~zter elkéscitése célJaból.
Jogászok, mérnökök,. tanárok, egyetemi
tanulmányaikat félben h agyottak továbbá érett -

ségizettek sőt még apák is irnak. Leveleikben a
nchAz élet ' küzdelmei mellett arról ,az elhagyatott'iágról és velük való ncmtörödésről írnak,
amelyben _ sajnos - élniök kell. Kiérzik leveUik".öl vallásunk mély szeretete és ahhoz való
rcnrlithetetlen r agaszkodás. A sok értékes és
érdO"kes levelek egyikéből egy részt közlünk,
aml'lynek írója igen h elyesen mutat ri az ifjúság elhagyatottságának jelenlegi oklLra és arra,
hogy ez az állapot a jövőben mily nag!/ kárt
és '!eszteséget fog okozni egyháztirsadalmi
életIJnknek.
A levélresz igy szól:

,:1\::n ~ fiam nem mehetek máshoz ( t . i .
egri püspökhöz) unit árius lét emre. A
vallásomat pedig mit őseimtől örököltem. nem h agyom el. H a jelenlegi nagy.iaink Igy töroonek velünk, akkor fl. mos·
tani fi ataIságb61 nem lesznek magasabb
állásuak és a jövó'ben nem lesz, aki védelmezze valhi.sunkat é!> annak hivőit".
Mi ugyanezt mondjuk azzal a kligazftAssal ,
hon nem csak magas. dc m ég közepes állású
unitárius férfi is ali~ lesz a mai gondolkodás
mellett. Ezt mlLr többs7.ör kifeje~re is juttat ·
luk. de hiába. Távol esnek az ifjúsá~61 azok,
kik"lek ezt me~ kellelt volna mil' eddig is h athInlok. akik mee: a kÖ7.eHinkben élnek. ha h all·
iiI'! i'\ n..''fl "cs7ik knmolyan &:! nem hi s7.ik el az
Ifii'''á!'' na~ nvomorát. Mindezt fl. mai élet
neM7.ségeit öl okozott ifjúi zugolódásnak és elé~et1enségnek tudják be. Nem néznek mé.
lv~l-,hre. Nem kelti fel érdeklődésüket . hogv
nllért va,., ez. Miért kér , zúgolódik és Wrelmetl"nke(jik az ifjúság. Nincs t alán valami mélyebb
h rtlaposabb oka ennek? Vajjon egyházi veze.
t51"k nem látják meg. hogy az ifjllSAg érzi és
tudia öszt5nszerilleg. hogy jajkiáltása nem
Jlwtztán az (J eqyétli élete Jobbrafordulá3áért,
haJle1lt moga.!abb célok és eszmék megoo'l<Ssit.
U,

?Idatt tör kU

•

II UlaI életre való teljes felkÓs1.ü1tsóggcl, dUZ7.adó
ifjúi erővel várják a munka , a1. alkotás pillanatt.t!
A munka, az a lkotás Ichetős~ge életet,
eredményt és jövőt jelent a hazának és fiainak,
míG" a kegyelemkenyéren való tengődő élet tes·
l)C{lés t és hanyatlást idéz elő az emberekben,
am inek káros hatását az egész nemzet fogja
keservesen megérezni.
Mit kel] tehát tenniük egyházunk és nemzetünk nagyjainak a jövő nem7..edékért? Törődni
veliik! Munkát és tetteket kérünk, azoktól, kJknek ez szent kötelességük! Szent kötelesség ük
nemcsak azért, mert moojukban és hatalmuk·
ban áll tenni, hanem azért is, mert czúrt fel tOl)Ick az 18ten és a történclem itélö8zóke clő tt.
ert.sék meg végre és lássák be, hogy a jövö
nemzedék élet ének kérdésével szorosan összefügg az egyház és a nemzet .EorSa. Együtt élnek,
virulnak vagy hanyatlanak, s h ogy az utóbbi
ne történjen meg, ezért többet kell dolgozni,
mint eddig. Akiknek a módjuk és hatalmuk
megvan, mindig meg kell hogy találják, ha
akarjci.k a megfelelő módot és eszközt a változ·
tatásra. De ha nem akarnak, nem is tesznek
semmit. Mentségül semmit fel nem hozhatnak.
ROS6z sereg rossz vezér nélkül nincs. A nyáj
sem széled el, ha jó a pásztor.
Vajjon meghallják_e már végre az arra
illetékesek a jövö unitári us nemzedék jajkiálltását és meginduJ.e a munka az áldozatos te:t rekészség nem pusztan értünk, h anem egyh ázunk és nemzetünk jövöjéért először e kis családban: a mi unitár ius egyházunkban, hogy
ebben is elöl jarjunk és példát mutassunk ?!
Vagy pedig süket fülekre talál szavunk s ma·
rad minden úgy, amint volt és az élet foly ik
tovább P ató Pál házatáján a jövönek minden
reménysége nélkül?!

dr. Szabó Elek.

Beszámoló az Unitáriu s Nöszövelség
diákva csora altelójáról.
Lall unk mult évi októberi számában beszámollunk n~ult évi diákvacsora akciónkról. Ebben
~~a~\'ben IS hetenként három izhen teritctlUnk 26
d~ uunkt!ak, akik közölt négr kedves (> rdéJyi vengaf ~k IS van . KUlönöscn na;:-y örOmOnkrc szold I' Ogy nem csak a budllpestí uni tárius társaa ~m. hanem vidéki hiveink is nagy számmal
fl~~át~~ek nemesszivil adományaikkal Sót még a
retet~cl Ol~ t~l, egyik erdélyi fögondn~kunk is szejainkra !(E n éO lt a Budape s ~r.:! szakadt unitárius ifutunk 'lI,gZ '~'kt",aszán a JÓ lsten segitségével elye .... 1 vfordu!ón khoz.
"

,
azokra a nemesil: m.ai magyar élet megsoIS aldozalOS szivvel sietrne.sszc szakadt fiaink segitJ
testvéreinket, hogy
föl iu ellagy
házak meg. a mi cra sziv mc!ege henyujt az isteni

vitéz Nyirc(ly Gé/dllé.

HIREK
lesz március 31-én vadrna p
délelőtt ti órakor Koháry-u1cai templonmnkból. Pr~d ik~1
Csiki Gábo r dr. missz.iÓi lelkész. Erre a ritka al kalomr 3
Rádió s

ISU~ntl5 z tel et

relhivjuk vidt'tkcll szélszÓrl an

élő

hiveink figyellllél.

A Dávid Fe renc egylet februar havi felo lvasó iHesen dr. Csiki Gábor missúó lelkész i~·
mertette o. ... ameriktli lelkésr.ek részérol a hozzA·
juk in tézett ne mzeti, títr1<adalmi és goztlasúgi
polilikai kél'desek ben tett \'illasfukat. Az e16·
IIdiLsból látható \'Q I ~ lLZ, hogy az a merikai független lelkészi kur sokszor szembe hei,rezkedJk
a mi ndennllpi fel rogil.ssaJ, mert ll. ke re,,,tétly esz_
méhez igy közelebb ert.i m:\gM. De flílt ill Itlttuk, hogy a fel.:!k ezelek s ul.rilban az ol! is kisebh::éget k é pcző unitárius lelkészség vcze t ő
szerepet jMSZlk. J ózlm Miklós vikill'ius im/Jjn. és
zft.rÓszava, lllíró Dániel Gábor elnöki megnyi tó
beszéde, ['éfer Ermi1li és Sdghy Mari/it élleke és
Váliu é Barabússy Margit zongorajAtéka teUék
teljessé II mUsort. Külön kell megemJilenHllk
székelykerellzfllri JI/olnár Sd.ndor sr.ékely kö~~ót,
a ki ve rsei t olvaStIl fel. A Ini kedves lestverullk
a szivet hozl!l mIlgávaI, egy pAr percre a Hargita aljának éles, egészseges levegője CSllpott át
az amugyis szék.:!ly etilusu templo mban, nz az
egészséges nemzeti és vnllásos friss. leveg?, mely
életre keltette nz unit!\rius valhi.st JS. Költeményei keresztény és nemzeti költemények egyszerii nellles verettel tJlóndúsn. kellemes ÓS lelkesi ló. I~gy ]lill' per~rc kiemeli bennliuke.t ebből fl
tespedt,
gunyolódó, hitetlen és vllágl?olgá~

u. e. XIV.
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ri..<t lenlgób&t és othhelyelctt ~bb" . RlI cr~.e.I.\'i

fa [ajbA. Illllelyból . oly sok lI.Cp ",rAg II) Ilall
HcrölSlb C'f .latt.
Hlrek 8 'IIn05 Z5iU'nlond cserkészcsapat körtból. Egyhfukor:ségUnL: c!le~~éal'l
C.illp.lUl ebben ns é~ben l.i !o,vt\bb (~lyl~tJ.1 ~I
dMO! nev elői ruunk:\.ssAgt\1 IO uilt\g unk . koré.bcn.
rt CiII'jl'f.t S&cr\-cló bilollsAga J)r, J)dtll d ~llbo,...
fil a l ifjuSl\g nagy ulU'Mjfn 'tll 1&& elen, IIUlldc.nt
~ne~[en. hogy II c.il'r_kéucS!\J1ft.~ P ellu; JSII~'~
paulltlsnoks.'\g:1 fllim ~Io r ... h:dndJon fl Ill:,&.\nr
cJerkl!.ucllllPllotok so rlu !Jflll. .\ legutóbb ket.:\
csap:lt kötelékt!l>e!! Alló ideiglcn~.il I~.S"I tette le
ft cserkt'szli.izti ,'![s!!.n.t ! d r. RtS!JgIWgy St'hw~
és Clllui Lds:l6. M i ndkettőjüknek jó nlUukat
I.;in~nunk e helyről is.

;\ c~npa' öregebb ,Ci/li rebruár . 16 lIn este

tarlOUAk 1\ Rskos utcai g y Uleke.6ll lerembe n
eslt'ldlkel, ~Illel" m inden v!lrako&fu on feHiI SIke rük
}{özötlsegtink i:lln e,~ lulll m egnlUI:\tt:!,
hogy Cílelk@!I:te:illkd mindeuekft:le,U S,f.~ret i ~ ~zi .
vesen megjelt"uik ott) ahovA Ciit!rkcidllll1lk hl\'J:\k,

Of. f8rO!nuy Olza f<S~ond nok IIdom61lyal Az
u"il3riQ5 köztlel figyelője immar eg)' .em!W= rűl tő 61s (o,,-z-

Idhcli, hogy főgond!lOlll.ll1~ minden umlATlU5 IIlqJmolduItsnal t l61 prl, SÓI nag)' k.hat.\;:u $Z .... vezk<~$C k kezdeményezője 1"011. Az Urntarius Irodalmi TarsasAg ke%dtnu!;n>.'e%őjektnl IZ unit3rius irodal mi élet fdknlht"s(o l célozta,
NagyösurgU adomanya in ~iI'üt 10.\lX) lejes pályadíjai I Üzött kl I mOll már ~nüntbl' n le\"ő Jlin05 Zsigmond élel~jura, ImeILyel egybazu nk na!!)' "' lt ölc~1 I\dosságli t rótta
le II unltirius hihl lej~el e lnmd nemben.
Annat idején I t egyhl:zi Ii) r\'i'nyek kialllisal is ugy
erkOlcsilqt, mini anyo1gill.g limogltb S mOS I az . egyh31.
o1lkotnlAnylnak szöreged:shel Sleni.'ll ehn ulhat:.tI;:n ~ rde
meket. F6iioudnokunk t'g)'hAtszn"etetenek me,becsülltefellen er~ö lcsi é r1 e~e arad "lél lima so~ol d a l ll te\'~ken)'s~g
ből, amel)' al ~'gyhiti Netben ol)' llatekonran ~ i ldflsos.1n
jdenlkMik. Az unitirius érdeke~ !!t'0j!6 gondolata mli,
hajlj. a te(kililzt~k és elek nl~g\'iIÓilUl.sa fcié _ C$On~amag)'a rorui:got is bele~ rh'e,
Al erdtlyi leromlott gatda~gi r inon)'oIo: közölt is
iln'ek.51!k ~ny~gi t3mogal.isá\'a t minden ütt a hel)'zetel enyhllem, )I'llanl, Sz:ertnyen el, C5IIkhogy e~hui « Iokra
adhaSlOIl Eg)'lk budapes ti blrátj6l leRutobb ura ktr~
hOll n'!Cllkll ntO\! 2000 (kIMeur) lej aáonu\n}'i l QS$za néi
at Ittem céllalül~k tiimogatl\stTll, Ebből kap ta k e.ldig :
l . a, {ltStuentlörlnei templom épith i IllIp 10 p" 2. or05hbl Ima~.lizrll 10 P., 3. a SzentAbTllh.l.l1nl pihenő 10 P .. 4.
I lelktu~, nyugdíj.lap l~ P .: &'. 1 mtsui~hbl ifjlls.igi \'1C30 ra·akclo 10 P•• 6, az Umtanus Ert e.s ll ő fülelalapja 10
P. A löbbi apróbb tételekben hUI.naHat ott lel.
Al önzctt~n, 3,l do~a t o, unitárius lélek e megnyil31kcrd..a a homoki ulllt3T1uS letket ls \'i r!lllthbll ,lIlö~tllti. "
16t$tlckcdetn~k e dus harmlltja a I/lnkadó létkeket is ftl
ken, h~' Iris;; itse. ISlen 'Io,1.;\u legye n 8 Z adakOló ib
6l'nde~am es 31: adakoló minden munk4jan.
(y,)

A .sZf:~tabrBhámi pihen ő célj:'lir:1 IUl
adományok szepen gyillnek, Hi"ei nk megértik,
bogr m ll~:en nagyfolltossagu ternői vtln szó !
KerjUk mmdat:oklU_, akik lU, l\il:lkoz:\sra felb iv:\st
kaptak, hallgassanak i!zl\'lik 1It:~vnr8. ée küldjek
el "~omfLllyukllt a Szent a brahámi I)ibetu~ jllváN!..
A hl~atalo8 nyugtázást lll. llunk jÖ\tÓ lIr.ánu'l.llllf\
ket dJllk,

. E~y' ,k özt!:piskolás tanuló, 11&" ue.rill!
SII,.aIIYI Jdflos hetedik gimlHl2.illtn 1\ lIujl\t k(!r&~ t éból megtuka ritot,l fillé rl!l.kból 10 p · t gylijlött
üssr.e é8 I:t:l Noll II \l18zonylubOIl mé rt igen nagy

..

u. l
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l\illntl6kot II. SlIelllAbmhlunl p i h en ő céljllira adta
M. l ,nl1ll llk uerkesr.tOs ge csak ellS meleg. bB'
mli két:il .. or lt:l8i1111 \·iuOllor.lull ja e<:l .z. IUdozt\tkeU!!egct II aunl, hog" b/llk u.e reny8eget ~iI fl '\tul lelkcsedé8é t kUll ugt\.i!ló pLldáu l &.Ilitjo. odl\ lU!
u n itá r iUlI lé lek örök tlldot:31~SI\gI\ 81. tlll'lru,
eVY l:o.rff\Unk, I:VY mai!yBT ha1l\nk dmI! 214,'s U.liI1lU éf\ekllllkd. ll; legulóbbi ridiM islenilnu:lelen II
notl;liIló letkbz lelhldHflI 61]\'a (:nekelte a gyll1ekeuI.
mini at unllil riU5 "'I!)h~z hllunuslil, Ennek az i!nekntk
mind a uCh· ... Rt' mi nd 1\ ,talbm3 méltó arra. höi!.Y himnu·
u unk n/lk l ekmlsü ~ "'5 tillvfI i'l1eteljUI.; 1"..11 It.t)llt eg)'hatUII~ nll.L ~ltllntl ó nokMiUll (:S énekellük az: ~ncl.;el U ere_
deti uOI't'ggel, ne ,)t(jig romt\n I:6l1'L uru 1111111\ mCi:Yt\tl(lzIatOlI nÖ,·eggel. Erre nem kdl, mini sok~1\ gondoljb, ... g)'hllli hntóSllgI határou l sem. 0>3.1.; el:.)' kis erU!8 regl ec \ ~
kell1k me!=becamtse ira nl. tl i.uen I rtgi sd)vf.'g II .:ionkl11.,lan unil'rius et:)hhb.ln iti)' szőll: .E!:y ISlenün~, ei:)'
magyar had.nk. · S nttUnk ml is et a _hivatalos· u .)\'I!'\:.
Oölönl rllrk ~ s Si\ndof Iparosok ts kcrcskl: '
d~k kOrI: febru1r hó 27-e1l megla n olI dla~ltm"n\1 üleséll, al eI n kst'f; )<;};;I.Önetel tejC%\t kl II mul! h 'c 800'1"ber hó 24 -~ n lendu .. 1I \'acsonn 16rt~nl fc.1U1lilelé,;",len .
f'ellllfi%ettck: B:\ró Daniel O:l.bor tO ..... Slabó D~ nl'ló
5 P.. Boncta Fe~lIc .5 r., Nag)' Áron 2
Cdk'II)' 2 P..
PAlII)' Lajos lllengŐ t . Zsigmond LÓIIllCt:iO 1., Sl(:~ dy N.
!il) fll1t>.r1 ,

'>.,

A Pro lu ráns EgyC:Ii.:nI[ tS F6 iskol1l1 Hallgatratók Oelhhm Gábor Köre februl\r I _" eu larlOlla rt.'lld,

kinlli k&.gyilJ~~t, Form JózM'f dnölu bestAmolója utan
ellogl:llldgilra \';116 tekmidicI az u;:)'ck IOI'.\bb\'ilelen)1 t~
mondo" I1Sllilmr.h'3 l ~' ulleK'n. Maltl a kő~lIle;; eln6kiJt qlJh:lncuJag O&1czy SBmudl, aleloölUl StölloSS)'
Árpádot. L:t:l.zlo Dell!. Ko\';'ics Un lót. f om t h (lU_I ~s
Oc:bl«teny i\rpillut dllWOlla meg. At uJ IIUllbrt ;wanlos el)....'SlIlcl ü'h'uzölll', amel}'hct. lui IS I:SDtolJ uk JÓ !olidl1sl\gaÍllkal
A !iethie" Gábor Kö r IU kos-ulca 3, súm 111:1111

hc lyis(ogebc lI a kOri tagok nagy érde!ollódese mellett f~b
ru ;;r 28-~n eS le S('hllfl-".. Tibor ev, Iclk(:u larlOIl eI63dn~t :
.A kcr':-lIll ~I\)' ember és 3 mod.ero st.cllc mi flrnml :\Iok·
eimmel. A u:\g.)' hU I:'!,,1 kt1l6 dÖMtás\ \Illi kun' Ue, :uucI)'nek chn ~Iyil~,;i'ho!:.t ll . BeIlllen G!.bor Slllvcl8~ f\':I',cml
rnCjl:jclc.nt l.:Iu rc. nl7.)' VI lmos tit.. L'Ill-e} t3!l3r. Tonl:\)' UCLa
dr. iig}'\'ed ~s S tcmer L:tJos JOg ::szig. láru llll~ ho u a. A
\'ilaesl Uu ló O~"i bchmss.tlOs alelolik ()suclot;lala:>!\'al
tárult.
Sz.lkdy-mnn"sz.ur. Hugita\'llr:lija jelk(o(lt'li i>.letcl}' köt~~il 10l~'Ó eyl apnhs hó Ó-3n d ~l}! t ~n ' ,ti ól ~~or
1 Zenellllh:cszel1 F6is.kQla 113g)'lenn{:ben .~'té~c1)'-nllhcsz
esl· .el rend"'l. Ik\'\'zetö beuedet mond : Rm?lI:Jz LfI,s :(/ci
rol, Illisp(jk : a mU~o rb.31l sl'-:rt'pelnl't S:\nd~r Er:t~I. ?~
\'ath Ju li a, Ign81l IU,l::!I, feh'mt1.1 Tllk.!cs ,\ llre, lir. SZI'kelyludy FCfClIC, ({r. Pa lló Imre. Koréh E HI.ln.' , ,ir, 1I0SS111
Zolt~n SlIta Domokos és .tilrói Csiby J ÓHI'f.
'Jegy':-k H KÖIS{:gldtdll (,IV" FN~IlCI ... t · ti.'rc 7, V,
I(:p.: so. I, cm.) KOllcztrt It 'r.· nlll (IV" V3ci- ul ~ a :n.) és a
ZenemU\'~S U,'1l Föis~ola portás:\n!!1 kaph:\Mk.

" M agya r Böjt " eimen 19Jö. llu\rCluS 10tőt :lllrilis H , ig bCZllrÓ!:tg minden \':Isnru:,!,
d.

6 ómkor kö1.öS te mplomi td litu tot turtunk
1\ Koháry -nl cni tcmplom bl\ll. A
!!.zolg:\hl t II kö vetke ző sorr('nd ben osr.Uatott be :
~h\rci \l s LO JÓ ZIl.II Miklós,
"
l 'j Bllrnbás ISLI'!\n.
~
:!4 Pe thő Ist\' An .
•
Ul tlr. Csi ki tlábor
Aprilis
7 Erdő JI\nos.
•
14 Dnrkó BélI\.
Mimlenld' 111.Í\'uil6n l!\tunk.
U.

ujitás erő ké szi\ése az áJlf'ilis 1,4-iki kOzgyOlésre

t(U lf6Id.

,

A l cydC'n Inte rn at io na l eu , ca u c=:d:i

•~y{ll'i i fjU 81Í ~i koufefCuci(ljAt Svá;icba?1 II csodasEép luganói tó közelébeu ~ekvő Arcegflió fulucsbban rcnde1.i meg n. svtl.JCl 8znbndelvU ifj uság
szervezetének, !\ Zwingli Bund·na k nyári _SzeIItábrahámi . PilvJlio a otthonában. A konferencia.
időpont ja aIIg. 12-17. Il napi ell!ZállásolAs es
elh'ltils kb. 4 pengóbe fug kerülni. A konferencia.
mZlgyn r elóadójn; Uritle;;y Dé1lcs bukal'esti miszBziói lelkéu, erdél.ri ifjuslÍgi szervezetlink volt
elnöke, Ilki II LIB. vegrehajtó oízoUsagi\ban fl.
magynr unitMiu8 ifjuságot kep viseli. Előadásá 
mIk ci me ; 'r ekiutely es \'alliI8. A Kéz;(J/.;iités, ll. meguj n[ni akaró fiatal magyar u nitll.rizlIlns lapjn,
e,c.vík legközelebbi szAmllonn részleteket is kijzöl, melyekkel szivesen szolgúl lapunk szerkesz, tósége is.
Özv. Bar a b ás Dénnné szú!. Ilaczó Rozália éle' Iének 80 évében feb.uá r IO-én Karácsonyfalván elhuny t
"Özv. BlSll he MózeGné uill. Kövér Ágnes élelének 81
évében február II -é n Tordiln elh uny!. Csokfalvl Pa ludg l Áron n)'. p. Ü. fölanAcsos életének 8~ - ik é vében
Budapeslen el Ilu ny t Temeté!C március 8-án voll a farkastéli lemetőben. A megboldogult huszonöl éven kereszlill
voU a budapesti egyházközség jcgyzóje. Nyugodjanak el a
hosszu éle t után lsten szerető szivén!

HIVATALO S

RÉS Z

Sz. 48 - 1935.

Meghlv 6 .
A budapesti tmilárifl-S egyhá-tkö:ség Keoli T amfcsa
1935. március 22-én (pé/i/ek) d. u. fél 6 órako r
a tanácsterem ben

é vnegyed i rend es ülést
tart. melyre a Tanács tagjait szeretettel meghivjuk.
Budapest, 1935. márc. 6.
dr. Koztll~ ,JCIIÜ , . k.
Józa1t Jfi kl6 .• 8 . k.
egyháZI gondnok.

lelkész-elnök.

l 'áry!jsQrozat: L, Elnöki megnyitó. 2., Jegyző

könyvhitelesitök kiküldése. 3., E!nökileg elintézett
és folyó ügyek. 4., Számadások az 193.t évről;
8., folyó pénztár b., Koháry-utcai székház C., Szö=els~-utcai ház d., alapok és alapitványok
". ki sebb alapok. 5., Jelcntés a pénztári és leltá~, értékek átadásáról a gondnok-változás alkalmaból. 6., Vagyonkezelő gondnok jelentése: bérlakáso k és Uzlethclyiségek fdmondása kiadása és
a hérht.tralékokról. 1. , Jelentés a tcu;plOl11ház ta~atozásával megbízott vállalkozó pótmunkákért be~elen\ett követeléseröl. 8., NevelésUgyi bi zottság
J~~nt~se." 9.,. Gazdasagi bizoHsag jelentése. 10.•
ókweto bl:tOI\ság jelentése. 11. Állalanos liszt-

12., IdökOzbcn érkező Ugyek. 13. Inditványok
ball e lőre marcius l7·ig .
NB! Nevelésogyi bizottság: 111. IS.
fél 6 óra kor. Gazdasági bizolIság' III 20
fél 6 Órakor.
.
.
.

irtlS-:
d. u.
d
. u,

Sz. 49-1935.

Meghiv6.
A btuluvcsti I,m/arius ~g!jhúzkiizség 1935. április

14-én (Ilas(ímap) deli II órakor a templomban
tartja

évi rendes közgyű l ését,
melyr~ ~gyházun k minden adófizető tagját szeretetti:l

megillYJuk.
Budapest, 1935. március 14.
Dr. Kozma Jenö s. k.
Józan M iklós s. k.
egj hhi gondnok.

lelkész elnök.

T(Írgyso:ota~: L Elnöki megnyitó. 2.
Je.gyzökön.F h l te leS I! ők ki kUIdése. 3. Elnökileg
elll1t~z~tt . és folyó ügyek. 4. Folyó pénztári és
alapltv~nYl sz~madá~ok jóváhagyása az 1934-ik
év ről. o. Keb!I Tanacs I/,-a kilép: üresed ~sbe jött

tagság bet~Jtcse. 6. Kebli Tanács állal átutalt
ügyek. 7. Altalános lisztujitás 3 évre: 1935-38.
é,vek re. 8.. Dr. Tóth György kuriai bí róna k örökös
tiszteletbe!! gondnokká való megválasztása. 9. Inditvanyok (irásban előre).
N B ! &Ilua:ati jogát csak az gyakorol hatja
aki egyházi adóját 1934. december 31~re rendezt~
s ezt nyugtával igazolja.

Az 1935. éli egyházi adólajslrom
közszemlére létele.
Az a d ók i ve t ő b izottság a z 1935. év i
egyhá z i a d ót mej?á ll a pitOlla . Az a d ó kiv e ~
ttsi lais trom 1935 . év i má rci us hó t 5-tól
1935. évi áp rili s hó 15-ig, 30 na pi i d őre a
lel kész i hiva talban (Ko háry u. 4. IL e.)
közszemlé re k i lesz téve, a ho l a zt a hi vek
a hi vatalos órák a la lt meglekinthelik. Az
a dó megá lla pitás ellen az é rdekelle k a kö,tsze ml ére rétei utolsó na pjá ról szá mitott 15
na p al a tt a le lk észi hiva ta lhoz irás ban
b ea dh a tó , vagy postá n bekUldhe tó fele bb ezéssel élh etnek.
Mid ő n errő l kedves hiveink el tisztele tl el ért e !) itj ű k, szi,:,es fi ~yel mOk e l a r~a is
felhi v ju k, hogya kl vetelt a dó na ptá ri é vn egyed e nk é nt esedé kes és a negyedévi
r ész le teke t az é vn e~ye d köze péig az egy ~
házköz:ség pé nztá r á ba b e kell fiut ni.
Ad6klvetö Bizottsag .
L clktl\Zt nyu!!,d l l ala pra ujabban ad ak~zl ak a kijvelkező buzj:Ó at)'án kfiai: dr. KI('jn Arlhur Berhn 30 P.. dr.
Ferem::z)' Géz a fÓj1on(lnok NlIgyajta, 15 P., Malélfy Domo~C!5

Rl\kO$l igcl, I I P., I'~kelc Ernő Győr. Nae)' Sli~dor (s~ornóJe
emléké re) CS dr. Schmer S~lIdo r lj·5 P., M,k lós UlibO,r 3
P., Baicsl I ~h'li nné Szigetmonos tor, Jukl Ká roly né b Peler

"

U.

e. XIV• .}

Z5I1lS! i·2 P., Biró JótM ~pa , ~~. RéiÍIger 'Bej!\", Péle';f*
Juli. <!s llencIt ~ja j.1 peng6!. Fogadj~k II "en1~ s!ivii
adakozÓk egyll.t.zun~ hálás kO!z<lnclél. ,\Iegn)'ugllllolásul ts
buzditás gyani!.nt m~1[ k9z1ő!'1, hpgy II ~ult é.i ,úmadás
J~;lrl adalai ~erinl II f1)'~ljalap \;ai)'ona ez id6, s1;~rin.t

k~S!pénzben h kOlvenye'11ben: 39,234 pengő. Evrö]-~vre
g)'arapodó tételei kOzölt legiObbre bel:sUliUk egyes hi"ei~k
adományát. Ne legyen senki II csonka hadban, aki cbböl
II tisztes nevSQrból kimaradna.
Budapest, 1935.m.rciu~,4.
Hitrokoni szíves tldvOzleltel
józan Mikl ós
Jelkész-elnök,
az alap kezclöje.

"
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p esf szeJl lu rmcl unUörau s t emplo m

A
(ész.ére a következő Jldományok 'érkeztek: Fertm:zy
~l.irtonné.

Dr. Ferenczy Géza (Erdély) Ujvár.y
Uszló 10- 10 P. Dimény Mária 6 P. Lázár J6-

zsef. I?r. Pataky Ferencne, LiebenQerger Ferenc,
Szilágyi tamás, Szilágyi Dezsö, Máthé Géza,
Bencze Béla, Dr, Gyulay Tibor Gát hy Fü löp
515 P. D4zsi JUliánna, Nagy J~tiilnné, id. I m,~eh
József. Ar~ossy, Gyula, Gaál KálmAn és özv. Ráduly Jiinosne 4-4 1;'. Qan~ó Gábor, Dr M;,Wlcr
dándor, P5lPP JhnO!i;, Csegezy Andor,). Lörin~zy
Bél q, MOIrI<Ir János, Kiss Irén , Kis$ Jo(án, bimény
D~ncs, Dr. Durugy Ferenc, faluvégi Aron, Qlajos
József, és Jáky Nándor 3- 3 P. Dr.);,ászló Arpád
Lőrincz .... kos, Robonyi Piroska, Vajda András,
Bordy József, Endi B. István, Dr. Nagy Béla,
ajtai Kovács Józse!. I..Orinczy Géza, Dr. Iszlay
I~tván, Rélhy János, Pál Mária. Fodor Béla,
Ozonich Gyula, Borbély Gyula, Fejér Domokos,
Bozody László, Hc!;edüs Bálint, Dr. Lá~zló Albert, Varga !lona, Radnay János. György Vilmos,
József Dczső, Bleycr Jen ő, Csegezy Tibor. Qr. Mí\Jay Ferenc, Koyács Gábor és Csiki András
2- 2 Pengő .
(Folytaljuk.)
->..-getli János

,

gondnok.

.
Szenlábr aháml plhe n(in. megajánlott Ágos/on
Rodlia januártól kezdl'e egy évre havi 20 f·t. Befizllttek:
qr. Ferenc~}' Güa lógondnok 10 P-t, Z~l1k6 lestverek
(január-febru6 rra) és 76f}'! Erzsébet (szeptember- lebruárra)
l - t P-t, Dimeny Erzsébel (jBnuár-IcbruarrB) 00 l-t, /zs6
Lil'ia, Feldmann János (mindkel!ö ICbruárra) és Szőke
AHil~ (márciusra) W-~O I-I, Mellinrter Erzsébet és (jdls;:éc:s Ga~z!pn (mindkettő janm\r-februérra) 40-40 H, Zapomel Gizella és B02dky Lea (mindkettő lebruarra) bO30 l-t, ~2ékely GIlbor, Balog Károly. Surányi Péter,
Berde Károly (mind febru~rra) és Agoston Rozália (janu~
árral 20- 20 r-t, konfirmációs levelező lapokból 12 I k~e
gcszitl:slll 38 I, összesen 17 P, a mult szamban közölt
~ P-vel együtt 31t P.
iti ~mtl!iU k meg, hogy budapesti egyhhközségü~k
I{)(X) csekk lapol adoa, a mi 20 p_ . érléket képvisel es
M áli Ernő kOnyvnyomd:!isz 1000 drb. borit~ot adoll 5 P
tI6 1_ é rl ~kben a konlerencib Ubonlak a g)'üjfési lelhivá~
$Ok elklltdéshe..
.
A kör!evelekef a mult hó véa:én kllldlll k szét hiltesIvéreink hU , iljtln\jJJ~ na~' becslI partloghukba. .
.
. ElYullal lelkérjUk azokal, a\tik nyároq, vagy később
mCPlinLOIlák filléreikel, Slinl~n tegyenek eleget 19éretúkf'ItLclös kiadó : Dr_ Ivh LhJJó_

le1A#a\tJ&D

nek_ Különben kénytelenek lenUnk sUrgető
e.!k,üld~ni" ami a ~0'1leren ci., ~én~t:!i r M .ur~óI m~gyrhelné.
A lelhlyllSok, a mil I.I nllló kert'Sl:ttet birÓ tr,fv~reiflkhu
szélk,il1döltlln~, dadra a lehI emli tett kél seglts'~e~ '14IP
86 i-be keiDIt.
J
'1'J l
Kon erencih t'a templol\lhb; levelezőlap/a inkat rl éi
dr_ Ivan Unió lilleteit, melyek mInd a Szcnt'btah~ml Pi.
henó összegét gyarapitj:l.k, színUn hillulvéreink nall'bc~Ö
p:i.rtlogás.tba a~nttuk_
:uIJ.

I~S,~en~tlS..:.zt..:.ele;..ti~S__O r;r,..:~a~
.. I..:.9..:.3f-5'....;áPrt Ul'
Hol

1I.lrlk
upoo

,

"

:.t. lr
O»~b ..

.
A., T emplomokba n :
V., Kohary-u. 4_
.
•
• (ifjudgi) 7. d. e.11 Barabh [stv~~
••
14.21 • • J&zan Mil;:ló~
"
"
19.2211 • • Barabás Istvan '
IX .• Rákos-u. 3. (1IUlIOíll 7T 4. d_ e.IO Darkó Béla
"
19.21l1_ • • dr. Csiki Gábor
••
22.
••
I!rdó J~nos
B., k ö rlelekben ;
VI., Gömb-u. ~ b. ej. isk. 14. d. u. 4. 'áarabh IstvAn
X., I. 1. f. '11" ' Iti II,UI. 7.
••
I!rdő J;\nos
21.
••
Dark6 Béla
\ ..
C., P es lk ör n yéken:
Csepel-T empl0111 téri
polgári iskola_
22. d. e. \I Darkó Béla
Kispest- Wekerletelep
11 _sz. et. isk.
22. d. U. 4. Darkó Béla

· .

Pszter~sébel-Ensébet

ulca el. isk.

•

•

14.

22.

Pszl1ő rinc-Alt.

• •
• •

Darkó Béla
Erdö Jan os

lelep
Kullurház 7.21 .!1. d. e_II Pethő Isll-án
Rákospalota-MáI'.
1elepi iskola
7. d. u. 4. Ba rabá s Istdn
Ujpest-Szl. István-téri
polg. iskol a_
28.
o
• Barabh lSII'a n
D., Vi d éken:
14. d. u. 3 . dr. Csiki Q,bo
Budafok- Hel. It.,111
Debrecen- Halun-u_ 24.
7_ 22. d.e_IO Józan MiklÓS
Unitárius Imaház
Dévaványa
Unitárius Imah:b
19. d.u.4. Darkó Bél,
FUzesgyarma t (Békés 111.)
Unitárius 1emplom.
14. d. e. 9. E rd ő ~.inos
22_
•
•
• dr. Csikr Gábor

-

-

19.

28.
-

•

d. e.1I

Darkó !lél,
Józan MiklóS

Miii!! ErnÖ. BudapesI, VlJI .. lózsc1-uleoll 61

