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Uj apostolok uj bibliája.
Amikor már majdnem

egy évszázad

mult

el a szövetkezeti mozgalmak történelmében, végre
akad egy fiatal magyar, akit a sors az aranyosszéki kis faluba: M~szköre vet unitárius papnak s
olt azt mondja: most felemelem az én népemet
minden külső emberi segély nél kOI, pusztán ön·
erönkre: az igazi szövetkezeti gondolatra támasz-

kodva. S a gondolatot tett követi: megalakul egy
igazi szövetkezet, talán az első a magyar fajtához
tartozó emberek közt. Igen az els ő, mert az amit
eddig magyar földön szövetkezetnek neveztek, az
minden egyéb volt, csak épe n nem szövetkezet.
Az sokkal inkább a nagybirtok kereskedelmi te-

vékenységének volt nevezhető, mint kis emberek
összefogásának saját érdekeik védelmére. Tehát
Balázs Feretlc mészköi unitárius tiszteletes meg·
valósitja, am i eddig lehetetlennek és szolgabirói
észjárással fölöslegesnek is látszik magyar földön:
összefogja a kis embereket, hogy amint maga
mondja az Aranyos völgyéből lsten völgyét Wl rázsolja elő. A tettet sok félreértés követi, sok meghasonlás, sok gimy, hahota és egy nagy-nagy
keresz!. Balázs meg roppan a súly alatt, de a ke·
resz.tnek üdve van. Tordán áll az AVE· bolt, az
Aranyosszéki Vidékfejlesztö Egyesület szövetkezet i
boltja, amely rő l mar lapunk áprilisi számába n
oly szépen megemlékezett Sz. Weress Jolán testvérünk.
Egy fecske nem csinál tavasz.t, mondhatná
valaki, de az elsö fecske mindig a tavasz hírnöke
s a szivünk akkor dobban meg legerö~ebben,
mikor az elsö fecske csicsergését meghalljuk. Talán mégis itt a magyar tavasz, talán mégis 111<1:gunkra találunk, talán mégis megmenekülünk. A
nyáron az eperérés idején egy szigetségi magyar

község jajgatását olvastam egy ujságba n. A falu
gazdái elpanaszkodták, hogy hiába dolgoznak,
mert a haszon nem az övék, azt mások aratják le,
olyanok akik öket teljesen kiuzsorázzák. "Jaj de
jó volna egy szövetkezet" - sohajtja a falu nagytiszlelelüje, a tanitója, a jegyzöje, de kezét egyikse m mozditja, hogy meglegyen a szövetkezet.
Akkor olvastam Balázs Ferenc könyvét, amely "A
rög alattU eimmel éppen megjelent s szinte felkiáltottam: miért nem adják minden magyar faluvezetö kezébe ezt a könyvet, hogy ne csak siránkozni tudjanak, hanem megindulva a nagy példán
egyszer már cselekedni is, Azok, akik Balázinak
ezl a könyvét utjára bocsátották, ezt irták ajánlá"
sukba: "ez a könyv most csak könyvujdonság, de
valamikor és nem is a messze jövőben breviárum
lesz mindazok kezében, akik a végzetes sorskö·
zösségben utat keresnek maguk és sorstársaik
számára.~ Valóban az lesz ez a könyv: a szövetkezeti mozgalom kereszthordozó apostolainak
uj szentkönyve, amelyhez példaadáséri, vigasztaláséri, erögyüjlésért fognak fordulni mindazok,
akik új utat akarnak törni a szegény, szerencsét~
len , kifosztott magyar nép számára.
.. A rög alaW ez az egyszerfi eim diszili a
könyv homlokát. A szerző leirja , hogy ö ~aját
magát vetette a rög alá, mint magol. Lássuk meg,
mi lesz belőle. Egy Angliát, Amerikát, az egés7.
világot bejárt fialal emb~r, akit nem érdekel a
város, a proletársors, a kapitalista fény üzés, hanem egyedUl a föld, a velés, az aratás. Nem for·
radalmi jelenség ez, nem azé az uj forradalomé,
amely fUtyUl a városra s allnak hazug kullu~ájára
és egyetlen, öntudatlanul hősies mozdulalla! .vlsszatér a földh öz, a faluhoz : a mindenek ősanYJa hoz ? I

istenes naivságaival. (Sajnos ez nem kenyere a
rousseaui pásztorórák hazug romanlikája ez, ha- tiszteletes úrnak!) És legalabb nem keltetl volna olvaIlem öserö, kipusztithatatlan energia, amely annyi sói lelkében ilyen gúnyos .. kérdést : .hát az unitáhazudozás után rátalált önmagára. Miután bejárta rius kereszténység csak ilyen primitiv dolog 1"
a kerek világot, elülteti magát az 6si rög alá, Vagy azt: "hát ez a j övő vallása , no ennél én
lássuk meg, kikel-e. És kikeit. A mag termést különbet is olvastam az indián milologiában? t"
Nos ezektől a gyenge részektöl eltekintve itt
hozott, gazdag termést. Az AVE-n kivOl ezl a
könyvet, amely biztosan bibliája lesz az új a vidékfejleszlő tevékenység leirásában hivatása
tetöponljara emelkedik a szervező és az irÓ. M"rt
utat keresőknek.
Persze a könyv nem csak a szövetkezeti azt megható olvasni, hogy hogyan gyalogolja be
mozgalmak kiskáléja, sőt éppen nem az. A könyv a falvakat, hogyan agitál, hogyan termeli ki a
éJetregény. Egyéni és egészen sajátságos, mini szebbnél szebb terveket népének felemelése céljámaga az irója. Nem is olt kezdődik, hogy Balázs ból. Ö maga rMile! zsebéböl és az egészségéböl,
tiszteletes úr egyenesen betoppan Mészkóre s oU de mossa, mossa, saját maga mossa, forrázza a
a szövetkezeti mozgalom tankönyvével a kezében tejes üvegeket, hogy azok időre készen álljanak a
kiadja a jelszó! ; .. most azJán szö vetkezete! csiná- tejszövetkezet tejének szállitására. Szegény szamár,
lunk." A szerző leirja a saját életét ugy ahogy aki.t Mihály, a legény hajtott be Tordára, aligha
van. Nem kertel semmit. Elmond olyasmit is, ami tudta, hogy egy ujabb ezer éves tervet cipel az
nem tartozik a nagyközönség elé. Fiatalos fene· ócska kordéban. Ha van megváltás magyar fajgyerekeskedéseit, amelyekböl csak nehezen gyó- tánk számára, akkor az ütött· kopott taligán vonult
gyul ki, apró bosszúságait, amelyekkel a meg nem be a legrégibb magyar városok egyikébe: a magyar
gondolatok ősi kirepitő fé szkébe. Tejtermelési szöértő környezet traklálja és igy tovább. Sokszor
kérdezzük magunktól: miért kellett ezt is meg- vetkezet, amely új életet teremtett a szegény elludnom a lelkész úr magánéletéböl. Uton-utfélen nyomott finn és ir népnél , vajjon nem te leszel
halljuk a pletykákat, amelyeket köríllötle szőnek megmentője kiuzsorázott magyar népünknek is? r
fonnak s megismerjük egy vidék életét a maga Nem aféle nagybirtokos agyakban fogant, gyirokicsinyességével és kellemetlenségével. Igy lesz a sok érdekeivel összeszürt, népre rákényszeritett
könyv életszerüvé, hogy ne mondjam regényessé. grófi, föpapi, kalmári találmány, hanem valóban a
Közben komoly dolgok is történnek: nagyon népi termelést és jövedelmet fokozó, szegényeket
komolyak. A lelkész úr új prédi kációs modor! vezet megváltó intézmény! te fogsz utat mutatni , ha
be, egyházi egyesületeket alapit, amelyeknek tagjai , még élni fogunk, ha nem lesz frázissá ab ujabb
egymással sokszor összevesznek, majd kibékülnek. ezer esztendő. És ebben Erdély elől járt, Erdély
Felkutat ja az egyházközség mult ját s abban felfe- példát adott, Balázs tiseteletes ür keresztet hordodezi azt a szokásjogot, amely szerint az egyház- zott, hogy mi is kövessük, Oh áldott, szent vizió
község egy darab fö ldjét a hivek bérlik. Ez ut_ az az álomKép, amely az lsten Völgye cimű feje·
mulató lesz számára minden kollektiv müködés zelben van papírra leltelve. Só hajok törnek fel,
szabályozásánál, söt egyenesen egy jövendő világ- könnyek csordulnak titokban, ha ezt olvassuk, isrendezés elöképévé válik. Azután látjuk öl a tör- mét olvassuk. Azt az álomképe! sokat kellene álhetetlen népvezért, amint kalákában megujilja a modni, azt az álomieirási minden magyar gyertemplomot magyaros művészettel (6 fesli a temp- mek olvasókönfvébe kellene iktatni és minden
lo~ .menn~ezetét) és új iskolaépületet és paplakot népvezetőnek kötelességévé tenni, hogy kivülről
épLttel. Mmdezt úgy, hogy a falu szokszor a fo- meglanulva, mindennap egyszer, mini a néprnűve
gát v~~britja a pap lebirhatatlan energiája miatt, lés szent imádságát, elimádkozza. Istenem! ha
~~ mili Ot kész, vele együtt örCl! mindenki a szép egyszer igy leheine I Addig csak álmodj unk s
uJ ~tásoknak.
mondjuk el a szerzővel sokszor, nagyon sokSlor:
~gre eljutunk a "Vidékfejlesztö c. fejezet- .Álmok szalmája, de csépelem." Oh ha egyszer
hez. Mmdössze ötven oldal a háromszáz oldalas buza sze mek perdülnének a magya r áJmokbÓI I
müben. ~e . úgy érenük: ezért a reszért érdemes
Volna még sok mondani valónk e könyvvel
volt megLrm a könyvel. Ugyanis azt a részi ahol kapcsolatban. " A lejslövelkezet, tyukfarm és tár~
p~ldául leirja, hogy hogya n lesz a tisztelet~s úr sai~ eimü, nagy visszatelszést keltő eikk irójáuak
hLVöv~, vagy aZl, ahol ' népiesen teológiZ-á1 (Uram mosl is volnának szavai, amelyek nagyon jól illebocsá) batran elhagyhalta volna. Végtelenül sokat nek össze úgy azzal a régi hanggal, mini eZlel,
nyert volna ve~e a könyv. Legalább sajat magát amelyet most penditett meg. De mosl nem lesz
nem kompromLttalta volna majdnem humorba fuló Unnepzavaró. Az egyik oldal szép, fényes, ragyogó,

Nincs ebben "' szenvelgés, nincs tettetés, nem a

U

•

mbult.nMllek: .. Magyat· Mara(lok~
.ftTindörökk6 mayyarok, 1IlafJYarok J

Dc

Áz Aranyos völgyében felkeri a nap . Végigsül az
ormokon. tbred II falú. tdes tejszag a levegőbe n ,
gomolygó fü st a tctókön, Nö~ek s ~ik a ~Ólét, a
'ordai AV~ szövetkezet jól muködlk. A kI S székelyek lábán cipő, az asszonyokon friss fehér
ruha, a férfiakon új harisnya, Boldog ének száll
az ég felé, a munka taja tölti be a levegő t .
Szivet-lelket gyönyör ködte tő kép. Oh bár kitá ruina
egyetlen nagy magyar körképpé : a bércek tetejétől le a rónák végtelen sikságáig r
Ez az egyik oldal! A másik oldal - arról
majd máskor beszéliink.
I ]Ján László.
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llfe,.t ez a törvény: mi elmulhatufl.k,
D e nyolnutlkba új nemzedékek jömwk
S CI tenyef"ükölt már a születéskor
Magukkal hozzák ezt a két betűt.
S ne legyen szikla ezen a világon

Bár, melyre (elvéshet;'ük, !togy vagyunk,
N e legyen selyme lengö lobogónak,
M elyre {elil'juk a mi j elszavltnk;
•
Orzi a jelszót, millió
tenyér:
,
Mindörökké Magyarok Maradunk!
(Kolozsvár.)
Deák Berta,

'O

Magyar ok m aradunk.
(Csollk /Jmi1f!Y Bror.sz6f!

c~~rkészein(!k .)

Áldás habzó buzateng erfölött,

Pattnak szavak, jelszók, amelyeket
Háromszin selyme lengö lobogóknak •
R öpit magasba $.Jelek szántyán büszkén.
I sten, K 1:"ály, Haza, Te st'véf-iség,
EgyeulösrJg, Szabadság, B ecsület, .
Erdök, lIIezök, V(f,1'osok, falvak üszkén
Ezeket tartják örökkévalvnak.

Én nem vetettem egyetlen magocskát ;
Erre hoz megis mil/dig az utam.
S most áldást mondok. Ilyen áhitattal
Sohasem szóltam Hozzád még, Umm,

Én nem . munkáUam mjta soha semmit.
B ocsáss meg, hogy mégis gyönyö)·ködöm.
L e nem amUam egyetlen kalászt sem,
S mégis, mlgis fölötte órködlJm.

És vannak mások ujra, melyeket
Viharok szárnya zug (t végte7enbe
Gyársú1'énák blÍgása kiUd fe/611k,
Fegyverek it"ják ,'esskeló velönkbe:
Kenyér , Munka, Emberség, B ecsület ,
VallY: Zsarnokság, Vér, Önzés, Hatalom/
Mi 1tem bizltatjuk je1szaV/mk a szel1'e,
Ntllt himezhetjiik lobo.fJók selymét'e
Nem véshetjiik a szirt kemény {alára.
S mégis 11!inJen jelszónál mamdandóbb ,
Mert nem ember csinálta.
lllert a mi ielszavu11k a V~fJtelenben
L ett az Urnak elfU teremtö szat·ára.
É s általa az I sten tnegüzente.
Neu~ hagyja népét egyedül, magára,
Pedig nincsen 1)~ás jelszavunk nekünk
Csak {eltörött két munkáH tenye1"ünk,
K ét nagy 11.1 beUl.vel a közepén.
És nincs más kincsünk, csupán a 1'em6ny
S az öntudat, hogy el nem 1JeSzlletiink.
.A két 11.1 bet1l mást jelent nekünk,

Nem a halált, nem bús Memento morie

N ézel, leng. Ut·am. Feléd száll su·Uog(ha.
Amint én is H ozzád imcidkogom.
]!:n nem hozhatok Neked mást belöle j
Én cS'/.tpán ezt a suttogást hozom.
Ó áldd meg, áldd mell, aki elvetette,

~

És azt is, aki leamt-ja majd
É s azt is, aki ( éltö gonddal örz-i,
Mig a kalász az ösrlJgböl kihajt.

Nézd a bitzának ezt az óceánját,
L egyen kedves - miként nekünk ~ Neked,
S ttap·nap után azért imádkozunk:
Teremts belöle magyar kenye-ret.
({{olozsváL)
Deák Ber!a.
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Lapunk csak ugy mar adhat
f enn, ha olvasóink r ö videsen
beküldik a hátralékos
el ő fize t és i dijakat!
,

u, é. xv, 8-9.

ESZMEK VILÁGA.
Párhuzamos felfedezések.
(Apró Jegyxetek az unitárius gondolatról.)

I.

A világháború kalaszl rófája óta nem véletlenségMI menekülnek az emberek a mul1b~. A tlOU
deal nemcsa k gazdasági értelemben leH Jelszó, de
még sokka l inkább moráli s tekintetben. A rég~

események reviziójából következi k a nagy erkölcs.L
követelmény: a magunk reviziója. Az egyoldalu
fejlődésben elsodort · ember előszedi, kiteregeti
mindazt, am it eddig, mint drága kincset őrzött és
újra megvizsgálja, átértékeli. Az átérlékelésse,l sok
visszaélés történik, - zavaros ban halászók mindég
voltak és mindég lesznek, - de maga az átértékelés
mégis tisztulási folyamat, mer y új él ményekre, it j

megé rlésekre s végül új megoldá sokra vezet.
Az unitárius gondolat fejlödése mutatja legjobban, hogy válságos i dők hozzák az új élménye ket, új revelációkat, viszonylagosan ismeretlen
igazságok új felfedezéseit.
A Krisztus utáni első századokat találóan
nevezi Ferencz József unitdrius szdzadoknoP'. Már
ekkor nem kétséges a veritas unitario . Mellőzzűk
itt azt a kérdést, milyen politikai és szellemi irányzatok idéztek elő az unitárius igazságtól való eltévelyedést. Háromszáz évvel Krisztus születése
után már életre-halálra harcolnak e probléma
fölött: igazi lsten· e Krisztus, vagy csak hasonló
Istenhez? A 325· ben összehivott niceai zsinat
kimundja, hogy Krisztus egy l é nyegű az Atyával.
a 38 1-ben megtartott konstantinápolyi zsinat pedig
a szentlelket is külön isteni személynek nyilvánilja.
MegszUletelt a szentháromság tana.
Csaknem tizenkét évstázad hősies iltkeresése
következik. Kiközösítés, száműzés, máglyahalál,
börtön, vagy tömeges kiirtás vár azokra, kik visszaakarnak találni a legegyszerübb útra, az e l ső
keresztény közösségek átlátszó, tiszta életére. ~s
visszatalálni a tiszta gondolatra, m.ely nem tűr
mondvacsinált misztikumot és misztifikációt s melynek végsO állomásán ott ragyog az egy lsten hite.
A fizikai világ: új földr észek felfedezése, titkos
természeti erő k megismerése, gazdasági érdekek
összecsapása gátolják, vagy lenditik előre az igazságot ker eső ember útját. Minek azt vázolni, mit
jelentett eEen az illon: Amerika felfedezése, a könyvnyomtatás, szekták küzdelme és vértanusága, reformáció és ellenreformáció. Eten a helyen elég a
tényre rámutatni: hogy a tizenkét évszázadon át
• UnitA rius Kis T IIkör bevezetése. KolozsvAr, 1900.

••

u. e. Xv. 8-9

eHoJtott szellemi és hitbeH erőnek milyen összes űritését jelenti Dávid Ferenc? Egy elfojto!t ezredév_
nek mé!yból való felk iáltásat halljuk meg Dávid
Ferenc ajkáról a sze nthárom sággal. kapcsolatban:
"Ily kétes Istenekhez nem tudok imádkozni". ll'án
László (Dávid F erenc arca a szcllemfudomun yi.
lélek/an tükrében eimen aa eddigi életrajzírók közül
legmélyebb szántássa l fed te fel a nagy reformátor
belsO életét) éles szemmel világit ja meg Dávid
unive rzális szellemét azo~kal elle ntétben, akik a
vallási kérdé sek nek c~ak ~ i őebb részével szemben
szem ben érezték a megoldatlanság zaklató kinját.
"Ezzel szem ben Dávid az egész vallási igazságkörre, az összes evangéliumi értékekre nézve is
fojtó nyugtalanságban éli. "·· Ebbő l a nagy és fojtó
nyugtalanságból következett intenziv lelki élete, az
eszmék li sztázásátrt folytatott szakadatl an harca
és következett a világtörténeti ellen-Constanza, az
1 569~i ki nagyváradi vita, melyen az unitári us eszme
győzedelmeskedet t.

ll.
Nem véletlenség, hogya háborús kataszlrófa
utá n az unitáriusok ujra fe lfedezték az unilárizmusl.
A háboru s ami abból kövelkezett, összezavarta
a viszonyoka t s összekuszálla a régi itéleteket.
Revizióra lelt szükség, egységes, tiszta, átfogó
látás ra. Ez a vágy sodorja az embereket - unitá~
riusokat és nem uniláriusokat - Dávid Ferenc új
értelmezése felé s ez a vágy ad új varázse rőt az
unitárizmu sna k. Józan Miklós nevezte egy régibb
írásában világnézetnek az unitáriznlUst s azt hiszem:
csakugyan ez a titka a folyton n övő presztizsnek ...
~vebkel ezelő tt a párizsi Musée Luxem burg-ban
egy kti lönös szobor ragadta meg figyelmemet.
Rodin műve: A.t lstetl keze. Egy hatalmas kéz.
mely biztos tartá.ssal fogja át a világmindenséget.
Egyetlen átfogó mozdulat. Az unitárjzmus jelképének éreztem. Túl a magyará1gatá sok sokféle zavarán, túl a többfl!Je igazság ellentmondó lehet ő~é
gein, keresni a fé lreérthetetlen, tiszta, egységes
alapot, a vilá.gteremtés és világharmónia végső
elvét: úgy éreztem, hogy el az unitárizmus végsO
értelme és ezt jelképezi Rodin szobra. Egyetlen
sugárzó értelem ad értelmet az élet egészének, de
a világmindenség részei sem vesztik el egyéniségüket . . . A hatal mas kéz, az egyeHen elv nem
teszi gyámoltalan szolgává, de részenként is felszabaditja világmindenség minden tagját. Ez az
unitárizmus szellemtörténeti értelme, egyrseknek,
tömegeknek ezt a rejl őeő értelmet kell újra meg
újra felfedezni. ~s természetes, hogy mini az eszme
letéteményesei, maguk az uniláriusok is údra meg
••
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,ijra keresik at Ittlifdritt1lus igoti lényegét. Ennek

a keresésnek fanat ikus láza hatolta át n pestszentl ő rin ci templomszentelési (lnJlcpet is ... "Vallásom
11 magyarság " mondta az cgyik ünnepi szónok.
Nagyon jellemző ez a meghatározás, mert nem
az unitárizmusnak kisebb látóköret jelenti, de a
magyarság fogalmának tágulását a~ univerzalizmus
fele. Egy másik ünnepi szónok szimbólikusnak
tartja az unitárius otthon - az új templom eletbe
szökkenesé t, mely a hosszú hazátlanság ulán élef(Ink új hivatására int. Ezt az új hivatást a mai
világban dúló felekezeti és faji harcokkal hOzza
összefllggésbe, ami elég világosan emlékeztet az
angol elnyomások elől Amerikába menekülö protestánsok unitárius közös€égei re. Az emlékeztetés
ma elég tanulságos: felekezeti gyűlölség és faji
elzárkózás Ő r ülete régen tombolt oly erövel, mint
ma ... Az iIIdözött protestánsok valamikor új mentalitást és llj világot teremtettek hitílkkel Amerikában. A jövő fogja eldönteni, tudják-e az erdélyi
unitáriusok Dávid Ferenc univerzális hitét és világszemIéletét lij környezetükbe belenevelni ? Ez a
kérdés dönti el, be tudják-e az új hivatást tölteni,
akik az lij otthonban tömörültek.
III.
Nincs véletlenség - és az is az idők kényszerítő parancsa, hogy az irók feledé::;be induló
nagy unitáriusokat fedez nek fel (Ijra. E.qy székely
nemes, aki {elfedetie a demokrácicit cim alatt egy
végtelen lobogásu szellemről húzza le Haivany
Lajos a feledés fátyolát. Konzseniális megértéssel
mutatja meg az olvasónak a székely-unitá rius
Bó'ló',~i Farkas, erdélyi concitoyen lelkuIc tét, ügy
amint az Bölöni E.szakamerikcá Utoznsá-ból és
Napl6já-ból visszatükrözödik. fl'. felfedezés révén
nemcsak hogy felébred rokollszenvil nk, az űzött,
mellözött, pénztelen székely konskriptus iránt, aki ben a történetiró megfigyelése szerint egy Cassius
üzi gondolat játékát, de a reveláció hevületével
ébredünk reá arra a felfedezésre, hogy ime az
tlpáczai Cseri Jánosok, Kőró'si- Csoma Sándorok,
Ady Endrék tragikus sora ismét bövUlt egy olyan
tragikus magyarral, kinek ~ alkonyatok és délibábok
meglepték százszor is a lelkét ... •
Északamerikai UWtása és Naplója alapján
olyan embernek ismerjHk meg Bölöni Farkast,
akinek szegénysége, llnitarizmllsa miatt hamar rá
kell jönnie arra, hogya magyar társadalom rák·
fenéje az uri privilégium és neki azért van része
örökös mellözésben , mert ilyen kiváltságokkal nem
rendelkezik. Megismerjük benne lVesselényi Miklós
barátját sreformeszméinek megértöjél, aki a maga
bántódottságán át annál fogékonyabb lélekkel érzi
meg at általános sérelmeket. Es mikor sorsa

-

Franciaországba, Amerikába viszi, annál inkább
ráébred a magyars~g elmaradottságának tudatara
Hatva ny joggdl á11ilja, hogy JJiiUini Farkas Sándo .
liberá~is vallásnak legszebb és legmeghatóbb fOháS:~
rebegI el Woahington sirja fölött: "" . a tiszteletnek azon érze.lmél, mely mint egy hirtelen borzadás
meglepett a sir elött, csak a Pantheonban és Westminsterben éreztem.1 Végiglebbent lelkemen Ameri.
kának sok szenved~se, sok kUzdése s IlZ emberiségnek kivivott jussai, melyekben az ember kinek
porai elölt állunk, oly nagy szerepet játsz~ _ s
dobogni éreztem szívemet-. Ez az élmény, mely
felkavarja Bölöni Farkas lelkét, álhullámzik IlZ
olvasó lelkére is, mert ráeszmélílnk a magunk fájó
érzésére is, melyet ma is érezhelOnk az összehasonlitások ulán. A kisebbségi érzés, mely annál
jobban fáj a megértő egyesnek, minél közönyösebb a tömeg, süritve és égetőbben lép fel Bölöni
Farkas lelkében, amikor látja Északamerika vallási
szabadságát, imponáló polgári egyenlőségét, a
tiszta istenhit megnyilvánulásait, az ember és lsten
közé be nem ékelődő papságot; amikor látja, hogy
ott nincs uralkodó vall ás, nincs elnyomás; amikor
tanulmányozza Owen és Rapp szociálista társadalomalapitó kisérleteit, a köztársasági elnök egyszerU , polgári magatartását, a fejlettebb technikát,
nagyobb civilizációt s mindennek egyszerU eszközét: a szabadságot _ . hogy ne érezné akkor Bölöni
Farkas ugyanazt , amit Tótfalusi Kis Miklós és
Apáczai érezlek és fóleg, amikor visszajött, hogyne
érezte volna meg a nagy magyar szellemek közös
tragikumát : ~Sósabbak itt a könnyek -o
Bölöni Farkas Naplóját tetemrehivó könyvnek nevezi Hatvany. Es valóban: nemcsak akkor
volt az, de ma is annak kell éreznünk. Lehef-e
megrendülés nélkül olvasni Bölöni Farkas e súlyos
szavait: ~Megcsalódtam hazám morális erejében,
alig vall tiz ember, aki értené, mil kell tenni ...
S lehet-e többel rem élleni törvényeink mostani
állásában? E nemzet soha nem fog előre menni
a rendes reform útján? I Külsö, vagy belsö megrázkódtatás, sanyargatás és inség kell, hogy felébredjen a bünös henyeségböl a' .
Mi vitte Bölönit erre a szent, jobbat-akaró
káro mlásra, mely Széchenyi, Ady tollának adati
ily álható zengést? Annak a másik világnak fel~
fedezésc, amely tiszteli a tennészetjogot, a felekezell
békét, mely megveli a cimeket s amelyben ~ a sza
badság megszepiti a tájakat- ... Dávid Ferenc .felfedezte a tizenkét évszázad viharaiban elfOjtott
igazságol ... Bölöni Farkas Sándor felfedezte messze
földön a vallásszabadságot s a demokráciát, mint
a harmónikus társadalmi haladás tényezői I ... Es
mi, akiket külső és belső igazságtalanságok tépnek,
M

XV.

hajszolnak s választanak el egymás~ÓI. fel.tudjuk.e
fedezni azt a viIágitó erOt, amely univerzális, megnyugtató étetcélok felé irányit bennünket?
.
Ennek a felfedezésnek sikerébén fonódhahk
o;sze a magyarság sorsa az igaz i unitárizmussal,
az univerzális vilagnézettel.
Dr. Kemény Gábor.
Ol
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Csend-motívum.
l llalszeroládos nagy tavaszi éjben
Szóke ltajfiirfJjeim cibálja selymes 56ét
S egyedlil mélyálm.u, ósmagánYII, kertben
Csend-királylány szive titkon 'velell~ beszét .. ..
Reszket6,~ vi1l6dznak a messzi csillagok,
I sten-közelben én hit-obeliszk vagyok.
Büvös álomszárnyak uszályával FölcWnk
Delejes táncot lejt az alur égii1·ben.
Fü, pillelény, ember, - élók mind örülünk:
Végtelen békellont sose láttak szt:bben.
Sorso!.: 1·önnek, Uinnek rejtélylepel al/ttt,
PaJ ányvoltunk csak sejt, törpe itt akarat!
Illatszeren(ídos nagy tavassi éjben
Titkokat láttam meg, me1·t l sten közel volt.
Csillagsáto,.ában éj szive me.1reszen
S (eltünik Keleten álom1Ízó f6nyfolt.
ÉJ mult el s (ogva tart égból jött hitsugM:
Lelkem ezóta lett ujm s - örök s 11 d á r ! ...

Bpe,t, t 936. május 3 t.

Gátfatvy Zoltán.

MAI KÉRDÉSEK.
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Az egyházi törvényhozÍls.

Az emberi társadalomban a lelki élet és vallásosság apolásara hivatott látható egyházak az
állandóság, a maradandóság képviselői. Ezérl magától é rtetődő , ha az egyházak csak a nagy szellemi mozgalmak idején törekednek korszerű javitásokat létrehozni. Az egyházak történetében ezt
igy észleljük. Megértjük lehát, ha a XIX. század
végén és az XX. század elején jelentkezett szellemi mozgalmak az egyházakat is élénkebb tevékenységre sarkaHák - kUlönösen szociális szempontból.
A nyugateur6pai kultúra keretében bár a
lelki élet vizsgálata ma korszerű jelenség, ~ különbözO ,hitéleti mozgalmak a történelmi egyházaknak hitéletet mindezideig mélyebben nem érintették. Ezérl az egyházi mozgalmak és lIekile ndülések

csak kisebb, helyi hatásokban nyilvánulnak . KUlönösen egyháztársadalmi szineeetúeknek mondhatjuk. A lelkek mélyén végbemenO változások a
feleke zeti területeket érintetlenül hagyják. Ezérl nem
is tartom indokoltnak a felekezeti béke oly sokszori hangoztatása! hivatalos helyen, mert a hivek
közölt - Istennek hála - a hitéleti és társadalmi
békét komolyan mi sem zavarja. Rzért az erdélyi és
magyarországi unitáriusok: a magyar unitáriusok
lelki egységét is fölö sleges oly feltUm~ módon hangoztatni. Ezt nem zavarja semmi.
A szervezeti eltolódás is a nemzetközi helyzet következménye, amin célirányos minél keve·
sebbet javitani és módositani. Ezzel a külső té·
nyil nkkel s hasonlókkal lehet a lelki egységet a
legnyilvánvalóbban demonstrálni, De szerintem a
szervezeti ujitásokat és aprólékos módosításokat
sem nálunk, sem a többi protes táns egyházakban
mi sem ind vkolja. Egyáltalában nincs jogosultsága
a határi dőre beállitott törvényhozásnak. A törvényt
a rendezésre várÓ életviszonyok kOveielik, de olt,
ahol a meglevő törvények keretében a fejlődés
zavartalanul végbemehet : teljesen fölösleges a iör•
vényhozás i:aklató gépezetét mozgásba hozni, vagy
aránytalanul hosszú id6n át működésben tartani.
Mindez á ll a mi kis egyházunkra is.
Az egyházak alkotmányát nem szükséges
testhez álló ruhaként állandóan igazítan i, mert ez
sok férceléssel jár. Az erdélyi ősi alkotmány alkalmas volt arra, hogy történelmi egyház i élettinket
zavartalanul tovább éljük és az én megítélésem
szerint al kalmas arra is, hogy annak alapulvélelével és a nnak keretében a szükséghee képest alkotmányszervezetunket továbbfejtesszük. Csak lássuk
előbb a világos és határozott cél kilűzéseket. Ha
ezek nem férnek el Csonkamagyarországon a mai
kt:relben, az erdélyi egyházalkotmány további rendelkezéseit is életbe léptethet jOk receptió útján anélkOI, hogy fOlösleges alkotmányozó gyűlésesdil
játszanánk, vagy hogya leegyszeriísitett eljárá s
helyett a magyarországi protestans egyházak zsinati törvényhozásá! évekre terjedöleg végig csináljuk. Est modus in rebus.
E gondolatszilánkok után ugyan is elérkeztünk
ahhoz a vitás kérdéshez, hogya magyarországi
unitárius egyház az erdélyi zsinaltartás rend szere
sze,in! ülhet-e össze, vagy a magyarországi protestáns egyházakra kötelező törvény szerin t!
Az erdélyi protestáns egyházak tehá t
nemcsak az unitáriusok - az Appr. Conslilutió
alapján zsinatai kat egyházi intézkedéseikhez képest
szabadon, a világi hatalom minden e l őzetes engedélye nélkül tarthatták. (Arliculus ill.)
'
.
A ill. art. szerint: . . . magok az egyházI
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r'endek is concludálhatnak és comt1tuftfjkat csinálhatnak; de azokat is közönséges general is gyülé·
sekben (papi zsinat).
A hallgatók kal és klllsö rendekkel Mz, vagy
a:okra ú nézendő dolgokban pedig, nemkijlőnben ;
hanem azokkal is k őzerte l embO I, úgymint: kiki
magok religióján lévö fömagisfratusoknak és patronusoknak egyenlő tetszésekböl. (Ez lelt a v.egyes
zsinat.)
Az erdélyi protestáns egy házakat megillető
eme régi a la ptőrvén y a sza bad zsinallartásra is
vonatkoztatható. Az 1848: XX. I.-c. és az Unio
szabályozására vonatkozó 1868: LXIII. t.-c. 14.
§-a ekként rendelkezik:
.. Erdély mindazon törvényei, melyek az
erdélyi terUleten és a korábban úgynevezett
magyarországi részeken a bevfltt vallásfelekezetek, egyházak és egyházi hatóságok vallásgyakorlali s önkormányzati szabadságát,
jogegyenlőségét, egymás közötti viszonyait s
illetől eg hatáskörét biztositják, nemcsak fennta rtatnak, han em egy sze rsmi nd a görög és
örmény-kat holi kus és a keleti görög szertartású egyházakra is kilerjesztet nek. "
E törvények értelmébe n az unitárius egyházat fenntartot! egyházalkotmánya alapján CsonkaMagyarországon is megilleti a szabad zsinattartás i jog.
Ezzel szemben a magyarországi 1790- 91.
évi XXV I. t-c. 4. §-a azt rend eli - az akkori
kél prote stáns egyházra: " . . . sza badságukba n
álland lehát nekik nemcsak minde nfé le gyű léseke !
tartaniok, hanem zSl1lalokat is, el(J,"e meghatároztatván azonban Ö apostoli királyi felsége által
esetrQl-esetre mind az azokban ré sztvevő személyek
száma, mind az olt tárgyalandó ligyek, arra a
helyre, melyet ök maguk fönt nevezeIt Öfelségének
elö/eges beleegyezésével válaszlalldana k . . ."
A csonka-magyarországi uni1 árius egyh ázra
nézve most az 'a törtcnelmt jelentőségű kérdés,
hogy
a) az 1868: LX II I. t -c. által fenntartott erdélyi
egyházalkotmány értelmcben tartson-e alkotmányozó Fő tanácsot, vagy zsinatol, avagy pedig
b) a magyarországi 1190/91. XXVI. I.·c. 4.
§-ában irt előzetes feje delmi engedély kikérésével,
úgy, amint ezt a lutheránus és református egyházak teszik ?
Ezeknek a kérdéseknek a nyilvánosság elé
tárásáva l egyedüli célom az öntudatositás. Hiveinknek ti sztán kell látniuk a fe l vet ő dő kérdéseket,
hogy álláspont juk kiérlelésére megbeszéléseket
tartsanak. En ezuttal nem fog lalok el merev
állaspontot s valóban az sem kivánatos, hogy mi

- egy szellemes ' megjegyzés szerint - az tn
. d·lal.
elelá nt szerepét Játszuk
. ' de. a lört""el
.. ml· egy b.azak
az önkormányzah szabadságot befolyásoló ké
sekben komoly tanácskozások nél kUl állásp::t~~
nem foglalhatnak. Ennek a komoly tanácskozásnak
a megtartása az Igazgató Tanácsra vár!
JlIStU8.

Esperessel, v agy esperes nélkül.
.
Csonkamagyarorazagi egyházunkban megmdult stervez;kedési fotyamat az; egyházi t" _
vények önalló ' tervezetének elkészitésére ::_
zetett. E tervezetek véleményadasra Bzétküldettek.
Az unitárius ny ilvánosságot az egész mdzgalomnak nagyon kell érdekelnie, mert egyházi
élotünk alkotmányos Bzerveinek beál1itasáról, fölépít ésérő l: vf!geredményben hagyományos egybáz!lzervezelünkrő ! van szó.
A dolog természetében rejlik, hogy l. racionalizálás mai korszakában nekem is átment a
vérembe, hogy a folyamatos irast tehetóvé tevő
tö lt őtoll belyett rölö:31eges tintacseppekért a helyetfoglaló tintatartó felé bögdösödni. Valóban
sok minden fe lesleges a racionalizélas elve szerint.
A leépités azonban: fájdalmas münlet.
Csonkitás számba megy sok von8otkozáeban. Én
ityen csollkilásnak minős i tem a törvény tervezetet
abban a vonatkozásban, hogy az esperesi kört és
az esperesi tisztséget efl1Jhúz alkQtmányunkbál kioperálja..
Ily egyéni elgondolássJI a protestáns egyháuk egységesitésének évszázados problémájút
is le lehetne egyszerüsiteni. Azollossa kellene tenni
az egybázkerllleteket s amikor az egyik püspök
meghal, vagy nyugalomba von ol : az életbenmaradt, vagy aktiv püspök kormányor.:lla a területén lé v ő összes protestáns egyházakat. fgy még
az unitárius pü~pök is h aj{~skörhöz jutna. Az
evangélium alapján ngyanis mindnyájan keresztény testvérek vagyunk.
Sőt a géptechnika valóban feleslegessé tehetné az összes espereseket is, nemcsak a tervezetszerinti unitárius elgondolásban.
Én nem most, hanem mar Erdélyben is
aunak a szemléletnek \'o ltam a szószólója, hogy
a helyi uutonomián nyugvó proteBtáns egyházakban s igy nz nnitáriusoknál is - a F~tanác~
müködése mellett tulméretezett a közpon ti szervezet.,
Az erdély i alkotmány szervezetének indokoláahban olvassuk: a javaslat szeriuti szervezetlel egy több milliós lélek:Jzamu egybaz is kormányozható lenne.
.. .
Mindazonáltnl a szervezet egyuerlmlke nem
"
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mutatkozik helyesnek és pedig nemcsak azért,
mert korábbi törvényeink e szervezeti al~pot rakták le s azon éltllnk ; s nem is csak 82ert, m.ert
a törvény boss!U évtizedekro k~szUl, mely Idő
alatt lélekszámunk is szaporodhatlk, hanem ~zért,
mert a!ok a batóságok es tisztviselők, akiknek
elej~éBével a! egyszerUsités .végrehajtható lenne,
amagy se képviselnek anyagi többletmegterhelést
egyházunkra -.
Ez az okfejtés elfogadható az erdélyi egyházi élet szempontjából, de erős érv az általam
képviselt amaz alaptétel mellett is, hogy a zsill~t
prezsbiteri rendszeren nyugvó egyházunkban koz~
ponti szervezetiw k tulfejl~sztett.. A ~ag~ar~~~~á~ 1
egyházi élet 8zempontjábol ez a kerdes kulollos
megfontolást igényel. Vidék i szétszórt hivein k
ugyanis nem igen veh'6tnek r.észt n .kö~po.nti
munkában , a központban lakó vllágvárosl btvemk
pedig nem tudnak aktiv részt venn i kellő mér tékben a calzott központositásball.
Ezért bibas az egész szervezeti elgondolás
és mindezekért hibás llZ esperesi hatáskii,. közponlositása és az egyhd!kiir kioperálás8.
,
Ugy velem, hogy egyházalkolm ányullk történeti kifejlőd ésébe n rejlő mélységes elvek a vélemény nyilvánitására bivatott bit'ek előtt tiszteletben fognak részesliini és a racionizálást átengedik
a világi balóságoknalr, Az egy ház alkot.mányát
erIntő tanácskozások kötelességévé teszik nn itariua
biveinknek, hogy teljes odaadással vegyenek reszt
abben a nagyjelentöségli komoly munkában.
Annyit még megjegyzek, hogy a fclsöbb
hatóságok sokkal okszerübben töröl be tők, mint az
esperesi kör és szervezete. Ha. azonban "testhezálló alkotmányról" volna szó, abban az esetbell
az autonomia sze mpont.jából feleslegesnek tartok
minden elvi állásfoglalást es mi nden tanácskozást. A testhezálló alkotmányok, ugyahis efemer
életliek!
Dr. Tóth György.

KOLFÖlD.
Konferencia Hollandiában .
. . ATilhemban, a holland szabadelvű protestáns
lf!USá? .o.lhon.ában az Oolgaardt Houseba n folyi le
az ull1tanu.s Világszövetség tanulmányi konferenciája,
amelyen hzenkét országból, mintegy hat\'an dele.
gátus ~ett ré~zl. Nagy öröm mel láUuk, hogy az
angol es amen kai képviselők mel1~tt nagy számban
v~l~ek részt a németbirodalmi , svájci és francia
klkUldöttek is, ak ik a holland résztvevOkkel együtt
élénk érdeklOdést mutattak a legrégibb unitári us
mozgalom, a magyar unitáriusság élctmegnyilv,i-
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nulása iránt. Jól kiépHett angol és amerikai unitárius kapcsolataink mellé elsOsorban is a holland
és a svájci szabade l vű protestánsok barátságának
megsze rvezését kell kiépitenünk. Ez ncm az erdélyi
uniláriusság feladata, hanem a csonkaország unitári usa ié, meri ennek a két országnak barátságos
lakossága a huszas évek elején ott tartózkodott
magya r gyermekek révén Budapest és környékének
lakosságával ismerkedett meg s sokan közUlUk
csodálkozv.:. hallgalfák, hogy az ott nyaralt gyermekek közölt sok unitá rius is voll.
.
A konferen cia teológiai kérdéseket Mrgyal! s feladata volt a szaba d elvű kereszténység céljai és
ideáljai átérlékelésén kere'sztül a j ö vő évre tervezett
oxfordi nagy vi lágkongresszus problémakörének elökéstitése. Szük terUnk nem engedi meg, hogya
fe lve t ődött gondolatokkal részletesen is foglalk ozzunk. Erős voll a hit és meggyőződ és, hogy az
unitárius gondolat és életeszmény, a szabadság
utáni erős vágyakozás ott kell , hogy égje n mindazoknak a lelkében, akik ezt a zürzava rba borult
világot a jobb jövő haladása utján óhaj tják vezetni.
A tárgyalt problémakörl részletesen ismerteti a
"Keresztény Ma gve t ő" legközelebbi számában megjelenő ismertetés. A konferencia a körünkben is
jól ismeri Fia.ll Alfréd angliai unitárius lelkész
elnöklete alatt tanácskozott, ak i most nye rte el a
chicagói unitárius teológiai faku ltás diszdoktori
eimét és jelenben a fennállása háromszázesztendös
jubileumát ünnepelő amerikai Harvard egyetem jubileumi tinllepségein képviseli a világ unitáriusai!.
Barátságos beszélgetés közben sokszor fordult erdélyi és magyar unitárius helyzetünk felé a
j elen l evők figye lm e, akiknek részére dr. Varga Béla
erdclyi pilspökhelyettes nagyvonalu előadása adta
az egyik l egjelentősebb lelki él ményt, amikor a
legrégibb unitárius egyház képvi selőj e mutatta meg
"a szaba.delvt'i, protestántizmu.s vallási alapjai- c.
értekezésében a jövő fej l ődésé n ek és haladásának
útját. Erdélyböl még ifj. Kovács Lajos strasbourgi
és Na,qy Zoltán manchesteri akadémila volta k jelen,
mig cson kaországunk unitáriusságát e sorok irója
igyekezett képviselni.
A konferencián jelell voll hoJla nd lelkészek
köztil többen adtak kifejezést abbeli kivánságuknak,
hogy szivesen lálogatnának el körilnkbe, hogy
életünkkel közelebbről is megi smerkedienek s általános volt az az óhaj tás, hogy a nyelvi elzárkozotlságon nekünk kellene segitenilnk, hogy esz/llényeinket és vallásos életünk értékes megnyilatkozásait angol , vagy !lémet nyelven a nyugat unitárius és szaba de lvű protest.?nsai számá ra is hozzáfé rh e t ővé tegyük.
Beméljük, hogy a j övőévi oxfordi világkoll-

gresszuson egyházunk is nagyobbszá.mu delegáci6val képviselteti magát, ahol a régi ~ ~Iékes kapsolalok megerösilése mell eH számos uJ és élelerős
~arátság szövésére nyili k majd alkalmunk. A világ
szerleszélsz6.rl unitáriusai csak együHes erövel és
fokozott összetarlással tudják szent hivatásukat , a
keresztény gondolat elö haladásának utját munkál ni.
Ebből a munkából,
minden sorssujtollságunk
ellenére is, ré szü nke! nekünk is ki kell vennünk.

Ferf!lIcz József.

KÖNYVEK.
Dávid Ferenc szellem arca.
Két könyv az unitá rius vallás történeti fejlödéséröl.·

Két érdemes vallástörténeti tanulmány
hagyta el nemrég a sajtót. Az eg)'ik dr. Ivá~
Laszló; . Dávid Ft:renc arca a szellcmtudománYI
léleKtan tükrében," a másik : Benc~di Pál: "Az
unit árius hitelvek kifejlőd ése." Mindkettő megérdemli, hogya vaJJást<lrténettel foglalkozó szakembereken kivül a nagyközönség is tudomást
szerezzen rólul..
Dr. Iván László " Dávid Ferenc arca a
szellemtudomanyi lélektan tükrében" cimú tannlmányában egészen új feldolgozásban kapjuk
David Ferenc képét. A1. eddigi elképzelések szerint Dtl'vid Ferenc ugy volt beállitva, mint tisz ·
tao elméleti ember, észember. Szerz ő megállapitja,
hogy akár theologiai reformer gondolkodónak
(Ravasz), akár & fölvilágo sodás bajnokának
(Thienemann), akar a modem szubjektivizmus
profétajának (Borbély) látjuk Dávid Ferencet,
mindenképpen elkerüljük az O igazi mivoltát.
Ezzel szemben kimutatja, hogy Dávid Ferenc
alakja é3 egyénisége maradéktalanul a vallásos
tipus ban oldódik fe l.
Amilyen találó és újszeni a beallitás, épp
oly mesteri a végrehajtás , a megoldás. Miután
az elméleti és vallasos ember tipusa között a
határvonalat meghozza, Dávid Ferencnek 1\
múvei alapjan, tehat a lehető legtárgyilagosabb
mMon vonultatja fel azokat a bizonyitékokat,
amelyek föltev ését igar:olják. Kimutatja, hogy
Dávid egész élete, kü zködése, tanulása, érdeklödésiránya arra irányul, hogy minél közelebb jusson !Io Biblia értelmé hez, aBibliát fölfe dező vallásossághoz. A jövő vall ó,sos embere szamára az
evangeliumi egyszerüséget és bitmelegséget
újitotta fel.
Meglepó Iván fejtegetéseiben és eredményei• Ez a cikk az ~(Erdélyi) Szemle- legutóbb megjelent
6- 7 námaból van átvé;ve.

nél az, hogy semmi erőltetettBéget éli mesterkélt_
séget nem lehet benne felfedt:!1.Lli , éppoly kevéssé
egyoldalú3Ágot. A Dávid l~e rellc szellemi alkatá_
nak magyarázói ebbe 1\ lu)t hibába estek: vagy
eg,yoldalúan c:iak egy vonását emelték ki, vagy
mesterkélt belemagyarázássnl tették valószinütlenné alakját. Elismerjllk, bogy az Iván László
munkája is egy rekonstrukció tulajdonképpen, <le
a XVI. század szelle mének és a felsorolt történeti adatoknak megfelel s igy való ~ zinú. Ennél
a valószinüségnél többre a Dávid Ferenc lelki
alkatáuak ku tatásanál alig fog lehetni eljutni a
jövőben is. Hi szen az adatok Jakab Eleknél mar
elég pontosan és lelkiismeretesen össze vannak
állitva. Hogy ezek alapján valaki bogyan érti
meg öt, hogyan fogja össze killönböző megnyilatkozásait egy egészbe, ahhoz kell ft törteneti adatokon kivül bizon •yos intuició, valami lelki bele•
érzes.
A mülö rtónész is rekonstruál ! flmikor a letört alsó kar á.lh\sát, elhelyeikP dését a mfglevO
felsőkar alapján megható,rozza. Adottsagok alap.
jáu dolgozik, az izmok elhelyezkedésének tannlmaliyozásfl. u lan. Sokkal nehezebb a ffl.ladata annak, aki egy szellemi alkat rekonslruálás{m fáradozik. Itt az adatok nem oly pozitiv természetűek. Olvasni kell t\ sorok között. David Ferenc
lelki alkatának tanulmányozása nem mindennapi
nebéfségeket tár a kutató elé sajátos alkatánál
fogva . Aki ezekbe belelát s meg;;ej ti az "ege.szet ~,
részben müvészi munkát is végez. Ivan tanulmánya tisztitja látásunkat s határozottan előre
vitte a Dávid probléma megfejtesét.
A mási k könyv, Benczédi Pal: ~Az unit·á,rios hitelvek kifej lődése - cinni mu nkája tulajdonképpen forr ástau ulmány. Épen eb ben van sajátos értéke. Szerző Dávid F e renctől csaklle~
napjainkig ösazeaJlitja az unitárius hitelvek feJlödését jellemző legfontosabb történelmi dokumentu mokat. Ad sok újat, eddig ismeretlent. De
az eddig ismert ad atokat is szprvesen fllli~ja be
a fejlOdés folyamaiá ba. Szines é~. t~rka. k~p ez,
mely klasszi kusan jellegzetes e tortenetJ fo lddarabocska -szellemi kialakulá ~ ár(l. 0181:2, lengyel,
hollandi elemek keverednek bele ebbe a sajato3
folyamatba, amelyen megérzik transzilván mivolta,
a trauazilvanizmus üde levegője, a mely a maga
sajátos mód ján reagál rniI~den. beh~tás.ra a vallA;
sos eszOlék teren is. Az Ittem UIlI tan uS valltí.
mindig összeköttetésben volt a világ Ila~y szel~e
meivel. A külföldi szellem i h lető, lelkesilő, segitő
berolyása mindig megvolt, de azért Illeg~ara~t
sajátosan transzilvaonsk. Ezt a Transztlvallla
szellemtörténetére név..ve nem lekicsinylendő
•
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megAllapit'st illusztrálják IIzerző gazdagon felsorakoztatott adatai, melyek eredménye az, hogy
az unitárius gondolat tulajdonképen oda jutott
vissza, ahounan elindult. A 16. században a
reforruacióval kezdődik, a Bibliát és ilZ apostoli
hitvallást vette zsinormértéknek és végeredményben az erkölcsi és lelkiismereti Bzabadsflgnak lett
k i fejezője. Az unitarizmus fejlődésének történelmi tanulsága az, hogy fl. 8zaIJIldelvüség az
erkölcsi felelőilséggel párosulva a legmagasabb
vall asos értékek léte~ít ésére képes. g kis fö lddarab $zellemtörténetének egy eddig l1em eléggé
ismert fejezete tárul elénk fl gondosan megszerkesztett tanulmányban .
Ugy Iván László, mint Benczédi PAl könyve
érfékes bizonysága szakembereink tndományos
munké.sságának.
Varga Béla.

A paedag6gia alapkérdése.

A népnevel és fonto!lsAgá.nak bangsúlyozasa a mü
eszméinek koronája.
Igy Varga Béla IlZ értéktudomány szoros
szövetségesévé teszi a neveléatudományt, hiszen
a nevelés eszményeit ettő l nyeri. Vagyis véget
vet a mai kaotikus hizonytalanságnak 8 egyetlen
utat mutat: az értékek megvalósitá!'1é.nak ittját.
Ez az eszmény ma sokaknak llem tetszik.
Azoknak, akik a kulturát lerombolni szeretnék.
Azt a kulturát, amely nek örök foglalata az evangelium . Me ste~k edésü k hiábavaló. Minden lélekmérgezésen túl él és hat az örök gsógyszer; az
evangelium kimerithetetlenül gazdag, kulturatete mlö értékvil ága)
(il.)

KIS KATÉ.
Az unitárius hitvallás.

Akik a z unitárius hitvullást rM ióközvet itéses
istentiszteleteinken h!l JJották, vagy valamely nyomtatványunkbao, kAténklJan olvasták, bizonyára
ezt gondoltak magukban : ~ M ilyen ügyesek ezek
A kitünő filozófus, egyházunk piispökbe- az unitáriusok. Mindazt, ami a többi keresztény
lyeltes-fOjegyzóje, Szegeden az egyetem kiad\'á- felekezetek által használt ngynevezett "apostoli
nyaiban j elentette meg leguj abb .m unká.ját, amely hitvall ásba n · iti. mai ember számára. tarthatatlan,
a. neveléstan végső problémájával, mondhatná.n k vagy elfogadhatatlan, ők egyszerüen elhagyták EI
fil ozófiai alapvetésével fogl ll lkozik. Ma rengeteg nem t.erhelik ilyesmikkel a hiveik lelkiismeretét. ló
Nemcsak gondolják ezt a mi kedves barátaink,
nevelési irányzat vaü. Ahá ny p!'l rl, aMily moz- ban em már többször nyiltan ki is fejezték gongalom kel etkezik, az mind li kezébe akarja kapa- dolntaikat előttiink. "Mennyivel egyszerübb, tiszrintani az ifjuságot, tudván, hogyakié az ifjuság, tabb az unitárius hitvallás, a mely Ilem foglalkozik
azé a j ö vő. Vajjon nem teszi e ez a sokágú Iö- a sze p lőte len fogantatás, pokolraszallás, Jézus
rekvé~ bizonytalanná és hitelvesztetté az egész visszajövetele, holtak testi feltámadása különös
és bizarr gondolataival "
mond ják azok a.
nevelestudományt azok sze mében, akik CSak azt katolikusok, evangélikusok és reformátusok, akik
látják, hogy miuden mozgalom a 'lsaját" neve- egybazi e lóirás következtehen a bővitett hitvallését jelenti ki egyedül iga.znak és világot meg- lást mondjá k a szájukkal, de benne szivükkel
vált ónak?l A gondolatok és törekvések ilyen fék e- nem hisznek.
A mi kedves IdvUlálló barMaink goudolataivesztettségében szokott az emlJer mindig önmabau van igazság is és tévedés is. Igaz ság az,
gába térui <h mindel~ kiil sö haud abalJ dázástól
hogy fl. mi hitvall á"ullk egy szeriibb, de tévedés
fü~getlenül megvizsgál ni: mi is enuek vagy annak az, mintha cz u.z egyszt'r~ség úgy állott volna
~ Jelell3égnek, kultnrális törekvésnek stb. igazi elő, hogy az ő bószavú hitvallásukból mi a nemertl;!l mf'.
tetszőt elhagytuk. A mi hitvallásunk úgy, amint
Korunk nevelési zürza.varában ezt a filozófia i ali li'erencz J6zsef kátéjában olvasható, ismeret len
mó~szert halznalja Varga Béll1 is anna k kidE'ri- volt még Dávid Ferenc kor áIJa n is. A Illi oagy
reform átorunk szi ntéo a pokolraszállással és
tésere, hogy mi is a nevelés, mi annak feladata. egyebekkel telitüzdelt apostoli bitvallást ismerte
Hogy ezt megállapithassa, fenomenológiai vizs- csupá n. Ugyanis az ő hlejében a történelemgálat ~{ugyává teszi a pedagógiai sikot s ered- tudomány még nem deritette ki, bogy 81, apostoli
~l{Hl~kepen o~,aállitja a nagy ős biztos tétel t: hitvallás nem ai:: apostoloktól származik, IÚUlern
ertékfogalo~ n~lk~1 a nevelés eszméje sem létezik. sokkal későbbi iJŐből. A muU szazad kutatásAIl ak kÖSlzönhetjlik az el s ő keresztény százudok
... A reális es Ideális értékeknek az ifjusá az alapos ism.eretét s enne k alapján álJithatjuk!
g,
bogy a. bŐVi tett aposti hitvall ás a Krisztus utálll
,clJovelldö
. .
. nemzedék lelkébe való beoltá" a nevl;!es IgazI fel adata . 'L'e hát nem technika nem ké _ hatodi k évszázadból származik Belőször Spanyolügy.csség, nem eotfórség, hanem a 'müvelőd:s éa li'ranciaofBzágblln használták II kátétanifásban.
Az e l ső keresztény századokban tehát ez
( ert.éke~ ) Izeretetének fe lkeltése. Kivéve ha a
teljesen ismeretlen volt de ez uem jelenti, bogy
teehUlka IS a lulki mú velódés szolgúlatában áll . az őskeresztéuyeknek ,'lem volt vídamilyen hitIda: dr. Varga Béla 92 J. Szeged, 1936. (Ada Lilterarum
ac Scientiarum Reg. UniversilaHs Hung. Fran ci~co-J ose
phinae. SacHo philosophica Tornus VI. lasc. 2.)

•

vallások. Már János elsO levelében olvashatjuk:
l\ki vallja bogy Jézus az Istennek fia, az Isten
~egmar8d ~bban és ő is az Istenben. - (I. Ján.
4. rész. 15). 'rehát 8 hitval1ástól (Jézus az IstenJlek fia) van már függővé téve az igaz keresztéllység.
A" Epistola Apo~tolorum. c. Os~: resztén.v
irat igy mag.varázza Jezus egyik csodaJát (~'lárk
ev. ü. rész 41.):
Az öl ken yér képe a mi hitünknek, illetve az
egész kereuténységnek. Mi hiszünk az Atyában, az
egész világ Urában, és Jézus Krisztusban, a mi
Megváltónkban és a szentlélekben, és az anyaszent.
egyházban és a bünök bocsánatában.

J ustinus vértanu fl ll. szbad legnagyobb
keresztény hölcsésze és bilvédóje igy foglalta
Ö3sze hitvallását:
Hiszek a mindenek Atyjában, az Ur Istenben és
a mi Megváltónkban Jézus Krisztusban, aki Pontius
Pilátus alatt megleszitleteli i)s a szentlélekben, aki
próféták állal megjövendölIetetI.

A legnagyobb nevezetességre azonban, az
ősi ,.,6mai hitvall ás vercódött: ugyulli s ezt fejlesz tették ki a Kr. u. VI. századig alaposan ki·
bővitve a máig is használt ~ apostoli hitvallássá ".
Ez a. római hitvallás nagyon basonlit a mi unitárius hitvallásunk hoz. Igy batlgzik:
Hiszek egy Istenben, a mi Atyánkban, a M i ndenhatóban ~s a Jézus Krisztusban, az ö egyszülött
fiában, a mi Urunkban es a szent lélekben, az
anyas1entegyházban, a testnek fe ltámadásában.

Ezekből

az

őskeresz tény

bitvall ásokból Bzerkesr.tette meg Fe"'e1lc~ József unitárius püspök
az 1864- ben ki adott kátéjfl.ban a mai unitárius
hitvallást, amely teljesen ősi hangzá.sú és mégis
annyira modern. Mondhatná.nk mestermú , a
Szentlélek alkotása Ferencz püspök lelkén keresztül. Ne is eng~djUnk megváltoztatni egyetlen betüt
sem benne. t-s moncljuk el sokszor, rádiósistentisztelet.einken pedig mindig:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtöjében.
Hiszek Jézus Krisz tusban, Istennek egyszU!öU
fiában, a mi urunkban.
Hiszem a szentleiket.
Hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat.
Hiszem a blinök bocsánatá!.
És az örökél~tet.

. Mindebból világosan látható, hoc:y az unitánus hitvallás nem kivon ata a többi kereilztények bi\vallásának, 1!.anem ösi hagyom lmyokon
nyugvó eredeti mCt. Egyben erős érv a mellett,
bogy a mi hitünk az Osi kétezer éves evaugeliumi
hittel egy és ugyanaz.
o·
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Az "UNITARIUS ÉRTESITÖ"
EGYHÁZUNK
MEGUJULÁSÁÉRT KÜZD

HÖSÖK EMBEREK.
Pálffi M árton
1873- 1936.

Életének hatvanharmadik évében augusztus
l~-~n Kolozsva ron e.lhu~yt az ős i kollégium egyik
klval6 taná ra: Pálffi Marton. Várfalváról származott és Tordan végezte elsö iskoláit, amelyet Koloz:sváron fejezett be. Az egyetemen magyar· latinnemet szakra iratkozott s nagy érd eklödésl tanúsitott
a nyelvészet iránt. A. nyelvek iránt erős érzéke
volt: megtanul! kitunően finnUJ, franciául és románul. A két utóbbi nyelvnek szaktárgyai n kivül
is tanára yoll többizbcn az unilárius, sőt ref. intézményekben is. A magyar nyelv tisztaságára Argus·
szemekkel ügyelt s ak i ez ellen vétett, az nem
kerülte el korholó tekinteté! és szavát. Irodalmi
téren sokan tett a magyar-román kul!úrközeledésért, amikor sorra fordította a román költők mCtveit
magyarra. A röneszánsz lati n nyelvii nagy magyar
költőjének: Janu s Pannoni usnak összes múveil
átültette a magyar nyelvre s ezzel nagy szolgálatot tett a magyar köllészetnek. Két izben tanulmányúton járt Finnországba n s a fin n múvelódés
ismerői közt kitünö helyet foglalt el.
Nekünk unitáriusoknak a legnagyobb szolgálatot mégis akkor tette, amikor énekeskönyvünk
meguj itáaára vállalkozott. Énekeskönyvűnk első
kiadója Dávid ferenc volt. Azóta több kiadási ért
meg e népszerű könyv. 1837·ben aranyosrákosi
Székely Sándor a költö pilS pök adta ki sok új
dallammal s a pOspök által irt új dicséretekkel.
Az ö példája lebeghetett Pálffi Márton szeme előtt
is, amikor közel száz év leteltével arra vállalkozott,
hogy ismét kiadja az egyház megbízásából az uj
énekeskönyve!, amely közben meglehetösen elavult.
FelkutaIta al!: összes régi unitárius énekköltöket, zsoltárfo rdi tókat, átnézte a régi énekeskönyv
kiadványokat, még a kolozsvári szász uniláriusokél
is és ezekből válogatta a legszebb szövegeket és
dallamokat. Nem feledkezett meg a ma i időkröl
sem. Angol hillestvéreink gyönyöríí énekei az ö
forditásában kerílltek be az líj gytÍjleménybe. A
ma élő magyar unitárius vallásos költők és zenészek ami szépet alkotta k, azt Pálffi Márion mind
beledolgozta az (Jj kiadásba. Ö maga is néhány
szép, meginditó szöveggel járult hozzá az énekesköny v gazdaggá tételéhez' Az egyik (59. ének)
angol fordilásban az Ado,.,émus dmCI nemzetközi
unitárius énekeskönyvbe is felvétetett s ezzel meg-

u.
I

e. xv.
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találta az lIt jál az emberiség' szivéhez, De meg is
érdemelte!
Aki annyit vágyódott a mennyei Atya utan,
aki annyit esengett a magasabb szépségért és
jóságért már megérkezett ahhoz, akinek szere l ő
szivén ~ihcn, Testét az un ilárius kollégium disztermébő l auauszlus 13-án temették a házsongárdi
temetőbe. A; Osznek mélabúja aranyozza be távoli
sírhant ját, de az ének zengje n diadalmasan egy_
befonódva égen és földön át : a megdicsö01t és a
földön kOzködö lelkek egyatt énekeljék az örök
diadal isteni himnuszál !
(il)

A magyar 1'cformúttlsok vezéregyém#qe,
It konvent elnöke elköltözött az élök sorából.
Családja a fnmcia lmgeuottákból szánllazott s
ennek ' (t füldllek levegője tette izzig-virig magya1Tá. Baltaf'ár Dezső lIWl}yar volt, fajána 1,
mimlen eré"yével és hibáJával. Kimalfastó
el/yé:niségc kitül1Ó szervezó volt, pompás akaraterő, elsőremUi népv('zér, ki után vakon mentek
hivei. De e 1'oppanl adomány nem 7endült
1'0zitivumok felé. Ebben is kisérfeliesen 1Ilu9Ya.r
volt az elhunyt ZJüspök. A csakazé:rtis ellenállás pet1l1'báJli erői semmivé foszlatták nagy
me,qmozdulásait. Leh ctett volna az egész protestáns ma,qyarság lelki vez6re, a mal/yal' e,qyscg
ünn.epelt Mse úgy, hogy megtm'thassa a protestánsokat protestánsoknak, de egyben az uj
idók szeleinek feszitse a vitorlá7wt. Ehelyett
meddó helybentopogással és tdejétm1tlt /conze1'vativizmussal a multhoz mgaszkodott és 1'ÓUt1tult
iclök visszajá1'ó kisérle!.eit idézqette.
L ehetett volna 6riási egyházmegyéje élén
(IZ 1ljpl'otestantizmusl1ak, vagy ha úgy tetszik a
n~okál1)inizmusnak ft fáklyavivöje. E,qyiket sem
valasztott(~. Maraclt, aki volt: egy letűnt világ

szef'clmesc Js eröslumgú, lJré<likáfora . .ti forll/ák
élle1~ belme és környezetében, de a tU1'talom
már l'égen hiá,~yzott ebböl II /UlgysJmbású f()1'1IIábúl,

19y is 1IIegsi'l'atták hivei és minden maqyuJ'
(elsóhajtott.. E'gy olyan maQyurral lett kev~ebb
(d..i, a 1IIag(, 1nódjct szerint mindent meglett
('zért

mayy(U'ságtrt. Ez a maglJMság érezte,
71O?y nT volt ClZ () v(;"'éböt, Ezé-rt j'elejtet.te d
liI/mIen fogyatkozá sát s árU gyászos öltözetben
ci debreceni
1w{Jytelltploln aljában l.:anYM·gó
9.

(t.

u. e, xv. 8-9

Temet(ls rn e,IJy1láz/tnkat Józan
111il.:16s lJiispijki 1\ikáli'ts h '!lIJiselte.

1I!ellet

mellé.

Tstelt aeljon tI,i 'vezé)·t elárVl/lt ma.qya )·
"c(ormMus néLJéneh!

H I R E K.

-

Olvasóinkhoz! A nyári szünet elmultá.val
ismét itt állunk olvllsóink elótt. ho~y fel\'e~"ük
nz összeköttetést , 1\ hirszolgaltalás fonalát mindazokkal, akiket érdekel az unitárius világmozgalo m s benne a mi kis magyar egyházunk ügye.
Zavartalanul megjelenni azonban csak úgy tudunk . ha a ny·agi alapjaink szilárdak, ezért kérjük
olv!\!=óinkat, siessenek a 4 p·ós elófizeté13i dijat
a 30.400·as csekkszá.mlárn beküldeni. Sziveskedjenek a cp.ekk hátla.pján jelezni azt is, bogy az
összeg előfizetési célt szolgál, klilönben adóban
könyveli el a pénztár s ezáltal később félreértések .támadhatnak.

Dark6 Béla füzesgyarmati ~,nilárit(s lelkész és Gyulai Janka tiszta
Ullilárius házassá,qából május 28 án J.:isleány szü·
letett, aki fl kerestlsé,qben j ulius 79-én a Mária
t~ elJet kapta.
TSlell álelása legyen az unitárius
családon!
Az unitárius család

Rendkivüli közgyl11és lesz budapesti
egyházközségUnkben. A magyarorszÁgi unitárius egyház új alkotmánya elkészalt. Azt julius
3·fI,n a törvényszövegezö bizottság az igazgató
tamlcsnak bemutatta, Az igazgatótanács véleménynyilvánitáe céljából az egyes egyházközsé~eknek megküldte. Véleményadás céljából hivtB
össze budapesti egybázkrjzségünk elnöksége a
közg yülést szeptember 30 áu délután 5 órára ~
Koháry-utcai templomba, Ekkor minden budapesti
unitárius egyháztag elmondhatja n véleményét az
új alkotmányról. B.ljenek e jogukkal minél többen
CteH a napon, mert a javaslat törvényerQre emel·
kedése után kár l e~z beszélni!
Buda felszabadulása világraszóló nemzeti

ünnepén, sze ptember 2-án egyházunk is kivet~e
részét ILZ ünneplésb61: Jóeatt Mildós püspöki VIkárius, fel sóházi fag képviselte egyházunkat a
várboli liollepélyen és az akadémia diszülcEéu.
A magyar rád ió augusztus 30,áu kapcsolta Koháry-utcai templomunkat, amelynek szószékéról
Barabás I:ltváll lelkész hirdette rneggyőzően az
örök eVllugeliumi Ci egyben magyar igazságokat.
A János Zsigmond cserkéslcs~pa1
nyári nagy tf~borát j unius 30·lól julius 20 19 a
budapesti egy házközség Ilógrádverócei, magy~l'-

kuti

tel kén ta.rtotta. meg. Hnrmirlc-harmincöt

c~ crkész

volt állandóan n táborban, akik testben
és lélekbell, j ó cserkészm unkaban elöhaladla k. A
tabor' P elhö Islvb.n I)arancsnok vezette, Csucsi
László és ótordll.i Wo"ess Ákos ti~ ztek segitségé·
vel. A csapatot Józau M iklós pűspjki vikárius
ju litls 12·én megh\togntla, a fiukat jó munkám
buzditotta, majd dél i 12 órakor 1\ királlrlult bu-

dapes ti hivek és a hely beli nyaraló közönség:
számára szabadtéri i::)tent iszleletet tartolt egy
szép kics erdei tiszta:3oll. [i~lek e m cl ó , felejthetetlen él meny marnd! A cserkészszövetség részé·
ról az orszagos elnök: Papp Antal ny. allamtitkár
és a. X. cserkészkerület megbízo ttj a vizsgaHAk
felLiI II c~apa t ot és mi nden' a legnagyobb ren dben találtak. Az egyhlLll köreiböl dr. Csiki Gábor,
Fere1icz József missziói lelkészek, tovabbá. Ba<rabás Át'OIl, . Hege<lii.s Szilárd, dr. Ivdn László és
dr. l'eress Pál szervczó bizott~ági tagok voltak
a csapa t ~zive8en látott vendégei. Egy alkalommal
egy ameri kai un itári us há2li!\spár is megtekintette
c3erkés~fiaink gyönyörű fek v és ű, jól berendezett
hi borár.
Az amerika i u nll.1r1us egyh áz logtanácso!a
BudapeSlen. El ők el ö venuege VOlt eg~' házunknak juniu!
hó vcgén: Percy W. Gardner E5q. , az amen kai umtáriuS
egyhaz jogtanácsos a . Hi va talOS mo::gbizalassal jött, hogy
c.:yházunk hcl~zetet megismerje s közelebbről a Missuó
Haz ügyet meg\'i1.SgAlja es a rról megbizóinak jelenlésl
tegyen. KÖ1.IU(\Omasti, hogy a Misszió Ház alap itásánal az
aml!flkai Icslve rek nagy anyagi áldozatot hozta~ és annak
munkdlál ma is támoga t jak. Ugy tt!kintenek el re az intéz·
menye!!, mint az amerikai- magyar- a ngol un HArius test·
\'ériség lálható szimbolumára, mely re ép tör ténelmünk
legneMzebb idején ö k is fontos feladatokat biztak. Pe rcy
W. Gardne r résztetesen megvizsgál ta a h\ isszió Ház anyagi
és szellemi UgyviIeié t es az elen eredményekert az ügyek
vezetéséért felehh tisztviselOknek és a MIsszió Há z fnléző
Hil.01 tsAganak köszönetet mondott. In lé te alkaJmAból az
Igazgat6 T:1nács es a r.IJSSZIÓ Haz I n t éző BilOltsaga közös
il.leSt la rtOllak,'melyen eflyhawnk vezetői melegen köszönlötték az el ö ke!ő . vendegel és vele egynéhá ny filggö, dc
nagyon fonlos logl kérdest baráts:igos szellemben ered menyesen l is~táz~ak. Percy W. Ga rdner reszt \'e\1 junius hó
2l:H\n ~ )\\ISS:l:IÓ ~l áz templomában meg la rt on istentiszteleten. Ez alkalomn1ll1 józan MiA !ds püspöki vi ká rius
mondott imadsájto t es dr. Csiki Oilbor lelkesz prédikált
és üdvözöltc n tengoreken tú lrOI jölI vendéget és veJe lé\'ö
csalAdjat. Az Udvözle tel megköszönve Percy W. Gardner
at. Urast.tala mellől az amer ikai es magyar tes tvé riség
dicsereteképen Olyan ihletett beszédet mondall, melyet wha
sem fogunk elfelejteni.
F. j.

•

Felhivás a szUl6khöz. A János Zsigmond
cserkészcllspat parsDcslloksaga felbivja a sfül óket.
hogy 8--;- 12 éves gyermekCIII:et8z apródcsspatba:
l::!-:lS eves fiaika t pedig a. cserkés.r:csapatba léptessek be, bogy belőlük emberebb embert és magyarabb magya rt nevelbesscnek . A János Zsigmond cserkeszcBapat parancsnoksága. es szervező ·
bizottsaga élén dr . báró Daniel Gábor elnökkel
mi~dent elkövet, bogya csa pat sze lleme és mun·
~aJa II cserkeszkövetel ményeknek megfelel jen .
epen. ezért a legnagyobb bizalommal küldhetik
Ilo szülOk gyermelteikel az egyetlen unitárius csa.

palha. fi' elvetel min(len vasarnap 1\ t\oháry. u tca\
cscrl,észotthonb!\II tcmplomo?Í\S elölt és u tau.
A~ io t ve~dtglelkts:tek kőbány a i im a házunk.
~an •. !ofn .... -le/epl imalubunkbltrf, auguszlus lö-án tartolt
Istentiszteleten a szotgálalot a Nemze tközi Jóba átgj E
házak Vi!agszöYetségé~ek angot tanulmányi c~opo t~ gYi;
r~sztYeYöI yége1.lék, a.klk közül Bibliál olvasott Qe ...~ k~~
Ml'lrfey m~tho(hsta, Im~dkoZOll Ilev. f. P . f)oger3 kon~
gregaclon ahsl~ és. prédikál Re .... j. Pl'IlOrf presbltenánus
le l k~Sl. Az I sten !I S~ !eleten resztvelI 30 angol, akiknek
so.ratb~n angol unJla rt us és holland rcm onstráns hiltestvé_
remk IS he lyet f?glallak. Az angol ven(\~~ek az islenlisz.
I.el clllt~n ~lIeglekmtclték az AuguSl:ta-telepl nyomortanyakat
cs SZ?Cláhs bert'ndezk cr;tésl, népkonyhá t S nap:y érdeklöde t
tanu~l to~ tak egyhhunk ml!nkaja ir31l~rában. Megtátogat1ák
a MtSSl!Ó Ház t.emplomát IS és a gy\11ekezeti te remben ec>
e~ysr.eru leával IS megYendége!lük őket . A mál'/e/epj iS/e~
IIsz/efel alkl'll mtivhl adomanYifI'kból a szór ...ány javára
23'20 P perselypcnz gyiil/ egybe.

David FE:renc E:gyklUnk októbe r hó folyamán
tarlja meg rendes évi közgyfilését és ezt köve t ően a Miss zió
Ház templomában első ezidei előadói estélyét, amelyen
dr. esik i aábor lelkész, "Erdélyi élet kepek eimen fog eló.
adási tarta ni. A további részletes műsor t és a pontos idópon tot meghivókon és templ omai nkban fogjuk közhirré tcnni.
N

A BölönI Farkas Sándor Egylel at. ósz folyamán
megkezdi rendst.eres munkáját. ÖsszejOveteleirc _ melyeket
vasárn ap délelelő U ta rt a Misszió Házban templomods
ut án - slivesen lá tja unitárius ipa ros és kereskedő mester
és segéd nive inkel. Lépjenek be iparos hiveink miné t többen
az egyict ta gjai sorába. Ezen keresztül is uni lárius öntudatról
és székely faji ragaszkodásukról tesznek tauubizonysa.go t.
Az ökumenikus vIlágmozgalmak ifjusági konferen ciájat Svájcban a Neuchatel mellcIIi La Borcarderi eben
tartják nleg szcptember 8 - 14. napjain. A konfer encián való
résztYételre meghivást nye rt · Fenna józtuf missziói h.
lelkészünk is, aki oH a ke reszténység és a beke kérdésében
fog felszólaini.
A dunánIulI k8rlE:lkész BudapE:sten. B artók
Güa polgárdi lelkész Yégczle cl a szolgál alot a Misszió
Ház templomába n és 3 Máv.·telc pen, 3uguszlus 2-án, amikor
soros lelkész a hollandiai egy hlhi konferencián I'ell rés zi.
Mindig szeretettel hallga tjuk budapesti szószéke inken és
ő is örömónek ad OIl kifejezést, hogya má\' telepi szórvány bcnsősógcs éle tével kÖtelebb rö l is megis merkedell.
Uj gyakorfó lE:lkész. A budapesti hi vek szeptember l - l ől I\ezd\'c gyakrabban fognak találkozni szószéken, iskolában az Igének egy ujabb szolgájával. Ju niusban
K e r e k i Gábor, a magyarországi egyház kebelébe larlozó
unitárius lelkészjeJöJt KOlozsyáron szak \'izsgát tett s ösztöl keldve gyakortó évének kitöltésére Budapesire killdete H. iti négy iskoláhOz n~re rl beoszlást hi toktatás céljából.
tová bbá több it.ben fog szószék i szolgálatol is \'égezm.
ÖrUlilnk a kedves nmnkatá rsnak 8 igaz szerete1tel köszőnt
jilk öl budapesti kOrUnkben.
Uj csapattiszt. Ólordai Wer e s s Ákos gépesz~
mérnök résztvett at. august. tusban rendezeJt hárshe~1
cserkészJi!(ztl tá borban és a tá bo rparan csnokság részéro.l
abba n a kituntel~sben rénesillt, hogy a legmagasabb foku
vi zsgá r.. : az u. n. c s a p a t t i s z t i vizsgára bocsáJlalotl.
A vizsgán egyellen minussul a harmadik helyen végzell,
am ivel teljesen bebiwnyiloUa, hogy megfelel a belé he lye·
zell bizal omnak, Örvend link ős jó munká t kivánu nk !

KÖzépIskolai diák Iraa-1kus halála. S z .é k e I. y

Gábor 15 éves gimnhiumi lanuló a nyarat AUSzh'lá~an az
Alpesokben löl!öt!e. Egy kirlIndulás alkalmával havaSi gyopári akarl tépni, megcsúszott és 140 méter mél~'ségb e
zuhant ahol rö&;Iön meghall. Atyja S z é k e I y Jeno mérnök, ~ydrigaZgató hillest vérfink. A sze rencsétleniiI j' ~t
gyermekei, ak i a Jánoil Zsigmond cserkéslcsapalnak iS
ta gja voll, augusztus 26-én lemelte el P e t h ő 1~lvá.n
lelkészpauncsnok, zokogó részvét melleIt. A k.edves .IÓ fili
enllékét örinUk, a sznlóknck IlCdig I stel\lől JÖVő vigasr
talásl kivánunk nagy részvéttel.

A .szentábrahámi

pihenő berendezé-

sére mar megkezd tuk fl, gyOj.lést, a sza.~m8ozsák
haaználatáért II má~odik Ilylm konferencián szedett dijakból. Erre a célra ö8szegl' ült 13 P. Kér_
jük hiveinket, hogy a mar felépült pibe~ó be~en
dezéséről se feledkezzlink melt az ÖSZI, téh és
tavaszi idényben, bogy Sli ~936-37 tl\llév v.égén
már berendezve várja. ti. pihenő gyermekelllket
és ifjainkat s a felnöttek közül azokat, akik szerény igényükkel egy pár he'et akarnak testi és
lel ki pihenésre forditani jó erdei l e vegőben , nagy
cS&Ddben ki~tinő forrásviz mellett.
Ferencz József unitárius püspök cts
kora ci men dr. Gál Kelemen 436 oldalra terjedő
történelmi miívet adott kil a mely éppen lapuDk
zartakor érkezett meg a főváros ban . Az előfizetők
rövidesen megkapják. Ka.pbató n budapesti lel ~
készi hivatalban.

o\1t-'F~re"c

arca a 3xellemludományl 1~lek
c. tanulmány I v fl n László tollából kapható

tan IUkr~ben
at iiátmissziónál, vagy a SlerzŐnél. Ára 1.-

pengő .

Vidék.

Őszi hálaadas Dunapatajon. Barabás
Ist ván beszolgáló lelkész a duunpatsji leányegyhhköliségben szeptember 27-én, vasárnsp délelőtt lO órakor őszi hálandó istentiszteletet tart.
Ut!\ na az urvacsora. szent j egyeinek kiosztása.
FUzesgyarmaton szept. 20 an, Dévava.Ilyán szept" 27·én és Mező : úrotl old. ll-én oszt
urvMsorat az őszi hálaadá! ünnepén Darkó Btla
füzesgyarmati lelkész.
;
Dr. Gyulai Zoltán nyll v. rk. tanárt nyilván os
r e n d e s tanáná nevezte ki a deb receni egyetemen a
Kormányzó. I

Erdély.

UJ templom Segesváron. Nagy iionepségek ós nagy örömök központj iL volt a segesvári unitárius egyhó.zközség augusztus 29 ·éll és
30-lul. A gyülekezet nagy nldoz!ltkészséggel új
temll!ofUot épitett s a régi imllhllzat gyUlekezeti
terem me nlakitottn. :\t. Augusztus 29·en este tartott valló.sos ünnepély keretében avatta fel /lZ
új gyülekezeti terme\ dr. B oros György unitó,rius
pUf5pök. M&anap, augusztua 30 án d é l előtt 10 órakor \'olt· az új templom felszentelése. Az isteu~

tiszteletet Eclemet' Jstvlm esperes ésVdri Albert
teol ógiai dékán végezték. A felszentelő beszédet
dr. Doros György unitárius ptlspök mondotta. A
templomépités történetét az egyházközeég törbetetlen, buzgó lelkésze Nagy Béla ismertette.
Ugy anaznap este fél 9 órakor a segesvári vfuosháza, nngytermében nagyszabás\! hangverseny
vólt. Ebben u. nllgy nyilvó.nosságú keretben tartotta meg szabad előad!\sM dr. Abrudbányai Ede
országgyülési képviselő, a Dávid Ferenc Eg3'let
elnöke.
A homoródalmási templom jubileuma.
llom oródalm ás egyike legnngyobb egyházközsé·
geill knek. Mai temploma II. József császár türelmi
relldeletének felvilágosult szelleme nyomán épUlt
fel l 786-ban. Az idén volt épen m áafélszázadoa
év fordulója ennek az eseménynek. Julins 20 áu
fl. virngdiszbell ú;\zó szép templomban' ünnepelt
az -egész község és azok iB, akik a községbö!
szakadtak ki II nagy magyar életbe. Az ünnepi
istentiszteletet a. községben született Antonya
Mihaly magyarszovati és Zoltán Sándor homoródszentmá.rtoni lelkészek végezték. Ali ünnepi beszédet pedig a püspök képviseletében Szent'iványi
Bá.ndor teol. tanár mondotta. Az orgonát és a
közéneket AjtaV József és Pékrfy Gyula budap esti énekvezér vezették. Az ünnepélyes istenli:lztelet után a község jelenlegi. lelkésze Simén
Domokos ismertette a templom százötven éves
törtólletét.
5imctn Domokos száz esztendeje. 1836.
julius 30 im s zületett az unitárius teológia XIX.
8znzadbeli legnagyobb mes tere 'l 'arcaafalvan, ahol
I\tyja unitárius !i;:lkész volt. 1860-ban ő volt az
els6, aki I:IoDgol ösztönd ijjl\l a Mancbester CoJlegeban tallult. Hazafelé jövet német teológusokat
i:l hallgatott. A XIX. században erős bullamokat
v erő ~ bibliakritikai iskoló.nak - leU mü,előjévé.
Az evangéliumi csodákról és a BzentMromság
kifejlődéséről szóló tanuim anyai sok ~sodál~tot,
de még több ellenmondás t váltottak kt. SaJ~os,
rövid életet élt Negy venk ét éves korabun slr?a
vitte az unitárius egyház sok-sok reménységet.
Az idén nyáron, augusztus 2-ó.u 'rarcsafalván
megemlékeztek nagy érdemeiról B a szár; éves
évford ulóll Vdri Albert teológiai dékáll mond.oth~
az emlékbeszédet hato.lmas tömeg el6U, akik a
szomszéd közaégekbOI gyiíltek össze.
Erdély unitArius lelkészeinek konfe·
renciája . A lelkószkör rondszereflsé tette ~ Jelkészek to"ábbkÓpl.ésél"e 81. évi konferencIÁkat.
Az iiJén augusztus 18.-20. napjaill tflrtottnk
meg Dicsöszentmártonban fl lelkészi sercs:szemléf.
A kOnferenciát a lelkószkör elnöke Pal Déllefl
nyito Ua meg. Előadást tartottak : Eóri1lcz!j D énes
bukaresti , BenU/ek Gábor kökösi lelkész, dr. targa
B ~IIL és d,·. Kiss Elek teológLIi t~lInrok, to~ába~
Fikker Janos kövendi és Kővára Jakab kéllOSI

lelkesz. Áz el6ndászorozatot ..

1\

lelkész.kör köz:

' lí lésc ",Arta be, amelyen lobbrellllbclJ a lly~g l
jogi kér~.ést ta.~gyulfl\k Ill eg lL lelkészek. I'~ z
utAn lisztU}ltSs kovetkezett. ame ly három év ~~,
tljra elnökké válusztotta P dl Dénest. Alclnok
.Pikker János le l t.

fi

A kilencedi!, ifjuság i konferenciát KU·
kiill ődo mbón julius \)- 12. napjain tartották erdélyi ifj u testvérein k. A~elöad~~okat dr.FIU~ka~
J ános egyházi jogtanácsos, L6n.nczy Géz~ lupeny I
lelkész, dr . Szatlimáry Janos és dr .. Jlbkó Im.re
tartottá k. A szerver.et uj el nöke : Stmén Dámel
fogarasi lelkész, 11 "Kévekötés" szerkcsztój e
llostás Dénes ká lnoki lelkész lettel" Jó munkát
kivánu nk sz uj ti sztikarnak !
Torda uj lelké!ze. LőriDcz,y ?~n~s esperes-lelkész balalá.vl\1 megüresedeft .lelKeszl a.llásr~
a tordai un itá.rinsok Löritlczy Delles buka~esh
I Q lk é~zt választottlLk meg, akit dr. Boros Gyorgy
pü spö k már ki is nevezett. Ar. új lelkész alkotta
mog néhany évvel ezelőtt a román fövá.rosban
8 1. unitárius egyházközséget
Kozma Zoltcjn lel kész meghalt. Negyven négy éves korában elköltözött egy cse,ndea,
hal lgat8g ember, ~ki uto~jára Firto.svtualJán ak
vol t Jelkésze. Lelkészt pálya)!Í.t PoIgárdlb8n kezdte,
ahollnan az összeomlás utim Betblenszentmiklósrn.,
majd Firtosváraljarn. került, Buzgó , csendben
dolgozó, munkás ember volt. Tragikus vége szo ·
morúságg.li t öltötte el azok szivét, akik közelről,

vagy tavalról ismerték. Az örök világossng honába n már minden felderUlt előtte!

.. ~6rgys~rozaf: 1. Bibliaolvalás. Ima. 2.
~1 1I~k~ megl!yl~ó. 3. Jegyzőköny v hitelesitók. 4.
Elll okl lcg elmter.ett és folyó ügyek. 5. Budapest
Sr.ékes~őVá r?s rcudkivijli segélye. Ű. Abrudbll.nyai
ekklézsI8 kcrése. 7. Jelentés a Szelltll.brahárui
lidUlőtelepröl. 8. J ohmtés az uj egyházll.lkotmány_
ról. 9. Jelentés IlZ egyhil.zi vegyesénekkllrr61. 10
Ncvetésligyi bizottság jelentése. ll. Oazc1al.'ági
b iz oUs~g jelentése. 12. Időkö zbe n érkező ügyek.
13. Imhtványok (irhsba.n e16re).
NB. Nevolé8i· bizottság: IX. 15. (kedd) (Ié.
lután 1/26. GazltasAgi. bizottság: IX. 18. (péntek)
délután 1/26. Külön meghivót nem kUhlünk.
U. I. RendkivUli közgyUlés, ar. uj n;...yháznlkotmány letá.rgyalása 193G. szeptember 30~án ,
szerdán délután 5 órakor 8. templomban.

Lelkészi nyugdija1a.pra ujHbban adakoztak a következő buzgó atyankfhti: Baró dr. Daniel
Gábor 20 P. Lncr.kovits Ernő és Gálffy Sándor
10-10 P. József Dezső Békésgyula (édes szlilOi
emlékére). RákGczy István és vitéz vargyasi Máté
Béla 5- 5 P. Ujváry László 2 50 P. Dimény
Dénes, Barabás József, CMl.ka János (Pestujbely)
és dr. Tiboldy Béla. (Bajna) 2- 2 P. Vajda András 1 50 P. Pécai Albert., Hegedlis Szilárd és Biró
József (PApa) l - l P. Szolnoki atyafi "k gylijtése
(XXV.) 10 P. h"ogadják a nemesszivü adakozók
egyházunk húJás köszönetét. Példájuk szol~áljon
buzditásnI másoknak is. A lelkészi nyngdljalap
gyarapitáBát ajánlom összes hivcinknek, országszerte m egér tő szeretetébe. Szíves lidvözlettel
Buda pest, 1936. szeptember 1. Józan Mikl6s püspöki vikárius, az alap kez előj e .
.szentábrahámi pihenőre adakoztak:
dr. Ujlaky Géza 25 P., Ujvári fJászló (j ulinssr.e ptemberre) 6 P. , dr. Tiboldy G.\' 1l1a 3 P.,
Bal ogh Marton, I<upos i Anikó bittallll.y elv, I<~dá.r
Ij'e renc 2-2 P., C.~ibi Pál, Szabó Sándorné, Vas
Mihály 1- 1 P .. ké pes levelezől a p ,\ 8 f. 96 f.
kiegészitésül -'4 f. összesen 44 P., bozzáa~~a
fl. junius julins hóban közölt 1273 P-ti egyutt

Erdélyi uniláriu s nap!ár rövidesen megjelenik.
Ára 12 lej. iI\ecrendel helö az i ratmi sszIónál.
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Pengő.

A Bze nfcjbrahcjmi pihenő s1.tke lyka.
pujára meginditofiuk julius 12-iki kirándul á·
Halottaink.
Á d A m Viklor OyOzö kereskedő
Julius 7-en 56 éves koraban Ki spesten elhun)'!' - Szabédi BUlikon n. gSllj tést. Eddig adakoztak: ~agy Ar.on
R e n d T ihamér 111 kir. fóállalorvos augusztus lQ·én 59 - 3 P ., Baranyai épitész, BaHa fstván, Jozan Mikéves korában Budapeslen elhunyt.
lós, dr. fván László, 'f ótb Mihály (Vác) 2-2 P.,
Ujvári László, Szabó Márton, Sztanbóczy Zoltán
és Géza, BMtal J.J8.jos, Ihász Magda, Domokos
Albert, Rediger Knroly, Rédiger Elemér l - l . P.,
Szöko Béla, Csucsi Laszló, Barcza Anna, Jo~sa
S,., 253- 1936. Meghivó.
Eszter, HegedUs Szilt\rd 50- 50 f., ~'i\ ze kas Ire ~,
A. Buclal,e.sti Ulli táril's Rgyhátközséq Kebli 40 f., Bélavári N., Gönczy 'ri bor, Fodor Lászlo,
1'auácsa 1'.)36. szep tember 23 an, szerdán délutá n Ny iredy Szabolcs 20- 20 f., kiegés~.it.~sUI 30 f.
1/ 2 6 órnkor u templomba.n
összesen 25 P. A k~pu elóállitAsa koruibeIUl 250
évnegyed i rendes ülést
P. , .tehát ezideig csak 10 BzazaJók!l gyUlt egybe.
\ t\lt, melyre IL 'l'anncB tagja.i t szeretettel meg hív juk. KórjUk hiveinket, bogy erre a célra., .mel y a t~l~p
Buda pest, 1936. szeptember L
székely jeIlegét megadná II duoaotuh dombvldeDr. Kozma Jenö s. k.
Jó.can MikMs s. k.
keu , igyekezzenek összehozni a székelykapu hdr·.
egyhbi gondnok.
lelkeslt-elnök.
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H I V A T A L O S R É S Z.

~

,

Istentislteleli sorr~nd t936, október hóban,
o

H

I "cl)J~ I

L

n'OOn

ll_l y

~ I . b.n

I ~'Olgl.l.L<><

galmauuk, hogy ne kelljen VéflS6 esetben a hatósági be~
hajláshoz folyamodnun k. PénU6ros: Zsigmond Lörinc _
hiv atalos ó rák: délelőtt 9 -2-ig, délulén 4-6- ig. _ Pénz-

vfgal

be:J7:ed6k: pesti oldalon-Lux Ernő, budai oldalon-Varga

A) Til:mplomokba n,
V., Koháry-utca 4. . . •

Jenó afiai_ KérjUk a hiveket, fogadják ök et megérléssel.

4 IS. (I.e, I I Bara bas István
II !i. ti • ~ Józan Miklós
•
•
•
IX., Rdkos· \I. 3. IJlm/nhl 4 25. 11.1.'.10 l'ercncz József
ll.
~ w I(ereki Gabor
•
• •
18.31 . • w dr. Csiki Gábor

•

•

HJ /{ü ,'zelckben:
x., Máv.-Ie]rp Pul.lnkit

cl

I

•

l L 25. d.u. 4 Kereki Gábor

Pe!lIkő rn ytken:

Budafok-R. f.lelllpl om

Csepel-Templom-Ieri
polgári iskola . • . .
K Ispest_ W ekl'rle· telep

II. sz. eletui iskola .

PrS1S!en lerzscbet Erzsébet-u. el. iskola
PestszenUörincUnita rius templom .

·

". .
I~;!ko s pa !o!a Mnv.-teJepi iskola ..
Ujpest-Sz1. István-téri
polgári iskola . .. _
D) Vldtken:
Baja-Rel. templom . _
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UNITÁRIUS IRATMISSZIÓHOZ

d.u.::! Feren c~ József

...

d.l'. II Ferencz József

IB.

d. u.4 dr. Csiki OtIbor

,-o,.

• • Ferencz József

Ha ima, vagy énekeskönyvre, vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége, fordu ljon az

Budapest.
Vo. Koháry-utca 4 ,. t. em 8.
Nyitva:
csUtörtökön 5 - 7, vasárnap 12- 1.

,I. ll. d.e. I' Pelhó 'István

18. :5. ~

~

Pe t hő

IsI vén

4.

d. u.4 Buabás Isi ván

25.

• •

BERDE LAJOS

-

Barabb István

unlt'rlu s o;:lp'u.meSler
jut'nyos an ... 'lIal m in·
de n munk"

25. d.e. 11 dr. Csiki Gábor

Debrecen- Halvan- u.24
Unitárius imahh ..
KecSkemét-ltLtf.,I,•.

Mtnólu r-Ujvá rosi áll.
iSkola . . . _ . . . .

Budapest,
II., Batlhány-utca 48.

4.

d.l'. tO Józan t. \ iklós
II . • • dr_ Csiki Gábor
II.

Női és férfi kalap nagy választékba.n

DarkÓ Béla

d.('.9 { Ferencz Józs!:!!

NBI Aláhuzoll dalumokon: Urv{Jcsor8ostrós. - Nemzell
(lylls2ünlItp: oklóber 6 -ón az összes lell1llloulOkban . Templomi vegyeskar énekpróbIfi l1élfön és szerdán este a
tanácsteremben. - Egyhl1ú lJdó be.fizetését azérl szor-

- modelek után alakitást olcsón
vállalok PÉTER JÁNOS
VIII., Baross-utca 82. sz.
Un ltitlu s hltte s t .... relm "moga",'t k"rem I

•

Utánaküldés kizárva!
Uj cim:

•
•

Felelös szerkesztő és kIad 6

Dr. Ivan Laszló .

•

•

A lap tulajdonosa a BUdapesti Unitárius Eg~'házközség.
A . Hivatalos réu ~ c. roval a Magyar.
o rslá~i

Unitá rius

Egyház

bárm\!lyik

~zerve által bekutdött hiva talos kOzlellltnyl tarta lmazza

XV, hl, 8- 9, SI, 8udapest, t936, au(,-slepl, hd
Nyomatott Máté

Ernő

kön)'vnyomdájában, Budapest, ViU., József-ulca 61. _ Telefon : 1. 46J - 81.
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