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BRASSAI SÁMUEL IFJUSÁGA
Az elmult napok ban kedves levelei hozott a
posta. A Brassai Sámuel unitári us ifjusági egye.

süle! elnöksége közölte, hogy ebben az esztendö.ben üli meg az egyesület fe nnállásának tizenötéves
- évfordulóját S ezért május 15- én, a virágf~kadás
gyönyörli hónapjának közepén szép ünnepségben
emlékezik meg a csonkahazai unitárius ifjllság
küzdelmes tavaszáról, amely minden fagyasztó
szél és zuzmara ellenére rügyet fakasztott, lombot
hajtott. Most it1 állanak a tizenöt év előtti ifjak a
férfikor nyarán kezet fogva az uj tavasszal, hogy
együtt ünnepeljék a tizenöt évet és vele együtt
annak az emlékét, akit például választottak, aki
mel lettük állt százesztendö~ öreg korával, fehé r
hajával, de időtó! nem rágott törhetetlen lelki fiatal sággal : megünnepeljék serlegét magasra emelve
azt a Brassai Sámuelt, aki nemcsak nevél adta; a
magya r unitárius ifju ságnak, de szivét és lelkét is,
roppant tudományát és rnegnyitott tárcáját, csakhogy egy is el ne vesszen azok közül, akiket
reábizott a magyar Gondviselés.
Nézegetem ezt a kedves levelet s az egyik
sarkában két szép Brassai mondáson akad meg a
szemem: "A lélekben mélyen, annak fenekén van
~ hitnek gyökere, mely sohasem szárad el ... •
Igy sz61 az egyik, a má.sik pedig igy : .. életem s
annak minden iparkodása honomé" .
. Idötl e~ két szép mondás s szépségu ket még
az IS növeli,. h~gy aki mondta, száz esztendős
élettel valósagga tette e szent eszményeket. A vallásnak és a nemzetnek egy szoros egységbe, egyetlen nemes ö!vözetbe kapcsolása jelJemzöen magyar
vonás. De ebben a magyar jellemvonásban határ-

talanul bőve l kedett az az unitárius Brassai, aki a

papi házból hozta a titkoknak rejtelmes szeretét és
' az erdé lyi földböl azt a lebírhatatla n magyar érzést, amely meghódít minden idegent, aki valaha
is hosszabb ideig a magyar Ég alat! élt s a ma·
gyar vírágok illatát szívta magába.
Moa! a tizenöt év~ ünnepi fordulóján ez a
hatalmas szellemóriás fölénk hajol és árnyékáva l
ránknehezedik és kérdi t őlünk, hogy mi a késői
nemzedék, hogyan tudunk az ő kettős szent eszménye mellett kitartani. Vajjon a mi istenhitünk \
van-e olyan erős, mini az övé, amely nem tudott
egy napig meglenni anélkül, hogya misztikus szent
iratokat olvasta volna? Vajjon tudunk-e mi ágy
hinni az unitárius világfelfogásunk diadalában,
mint ö hitt akkor, amikor köze l a kilencven évhez
"a jövö vallása" cimli felolvasását megirta? Vajjon
képesek vagyunk e mi olyan önzetlenül dolgozn i a
magyarság feltámadásáé ri, mint amilyen önzetleh
lelkesedéssel ő dolgozott honáért egy olyan korban,
amely pedig sokkal több lehetőséget nyujtott az érvényesülésre és sokkal kevesebb önfeláldozást kivánt.
Valóban az ö nagy alakja, mint egykor,Szent
Lászlóé, egy jó fejjel kimagaslik a XJx. század
legnagyobbjai közül is. Nem állitjuk azt. hogy
szellemi fegyvertára feliilmulhatatlan, azt sern, hogy
zsenije megközelilbetelen, de azt igen, .hogy önér~
deknélkül iségében, ar igazságnak tekmtet~éJkí.ih
szolgálatában, félelmet~s meg~özelithetetlenseg~ben
magasan áJI a legsudarabb Jegenyék fölött IS. S
ez az, ami ma im ponál. Ez a kri~ika, .s ez a: önkritika. Nagyon megszoktl;lk a ha)longast s mmt.ha
elfel ejtettü k volna az örök Igazság elött való mely
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meghajiást. Nagyon becsüljük. az ~mberi si kert .és
kevésre tartjuk az örök Elvek Isteni fenségél. FeJetelejére állitott világbIUl élürk s ilyenkor jó olyan
embert szemlélnünk, aki a fejét az Egnek végtelen
távlatai felé emelte s a földnek düsan kamatozó,
de alant járó hitványságairól megfeledkezett.
Azért örömün nep a Brassai ifjúságnak ünnepe,
mert egy ilyen emberre szegzi tekintetünket. De
igazán Unneppé csak akkor lesz az évforduló. ha
ez az ifjúság valóban szívéne k bálványát alkotja
meg Brassai hatalmas alakjából.
Brassai Sánluel ifjusága! Ez a lap, amely
szintén tizenöt év óta küzd a csonka haza unitáriusságának felemcJéséért, veletek egyiltt ünnepel
s az ünnepély meleg, szeretettől átforrósitott perceiben egyszersmind ür-en.( AzI üzeni, hog>! Brassai
kettős eszménye mellett rendületlenül tartsatok ki.
Ne higyjétek, hogy jobb magyarok lesztek, ha az
evangéliumo! sutba vágjátok. Ne ül jetek fel idegen
teveszméknek, amikor a mi nép ünk kereszthordozó
nép s egyetlen vigasztalásunk, hogya kereszt a
nemesség, a magasztosság, az igazságosság örök
példája. Mindent elvehetnek tölünk, csak azt nem,
hogy magasabbrendü lelki élelet éljünk, csak azt
nem, hogy nemzeti erényeinket a leg magasabbra
fokozzuk. ~zt nem vehetik el tölünk még a zsarnokok sem , ezt nem laposhatják el avascsizmák
sem, ezt csak magunk TetheijUk el, ha az evan_
gélium fényességének bűvkörébö l kilépünk. Ezt ne
akarjátok, ne akarjalak a nemzeti élet evangéliumi
magasságából a csodaösz!önök mélységeibe visszazuhaIUli. Ez nem unitárius, ez nem keresztény és
nem magyar!
Igen barátaim! Brassai Sámuel ifju nemzedéke! Az evangelium lesz mindenkor a legföl"lb
biztositéka annak, hogy a mi szé p, nemes,
igaz es becsUletes ~ uri"" nép maradhassunk.
Mert ennek kell maradnunk. Ez a mi hivatásunk
a mi rendeltetési!nk. {Sokat busongunk jövönk
miatt, sokat gondolunk arra, hogy nem leszGnk-e
martatéka nagyobb erők nyomásának, de egy dolog mindig örömmel tölti el szivü nket ; ha azt
látjuk, hogy .itt valahol, ott valahol esett-szép
szom?ru fejekkel négy-öt magyar összehajol"
és sZIvét láz emészti, hogy . iparkodásával " , · hogy
tehetné honjál nagyobbá és nemesebbé ! Brassainak
._ ipar~odása éljen bennetek önzetlenül és törhetetlenillJ
hogy egykoron majd úgy állhassatok a nemzet szine
és az Örökkévaló birói széke előtt, hogy elmondhassátok tiszta lélekkel :
Szent Hazánk!
Megfizettük mind , mivel csak
Tartozánk.
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Ezek a gondolatok törtck fellelkiinkb ól, mikor
level etek~ t olvastuk s. rá a válaszunk csak egy
lehet : éljen, gyarapodJcn és erösödjön vallásos és
magyar érzésben , mig e hall áll s mig e honban
magyar sziv dobog Brassai Sámuel ifjusága, unitárius egyházunk öröksége és jövönk remélt büszkesége !
Iván László.
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Az ember és a tenger
Irta: CHARLES BAUDELAIRE

Szabad ember, mindég szeretni fogod hü
Testvéred et, az óceánt. OnleJkedet
Yégtelen, mély h ullám aiba n keresed
Es szellemed örvénye ép oly keserü.
Szivesen merülsz el k~pmásod tükrében
Sima habját ölelve merengsz és szived '
Enyh ü lést taiál bánatá ra s uj hitet
E vég hetetle n. vad Síkság zajos ködében,
Mindketten titkolód zó k s hornályosak vagytok :
O ember, ki ismerné kebled legmélyét?
Ki járta be a tenger kinccsel telt éjét?
Oly írigyen őrzitek magányos titkotok !
Es m égis, hossz u évszázadok óta éltek
Örö k harcba n egymással a diadalért;
Annyira szeretitek a halált s a vért,
Örök küzdők, engesztelhetetlen testvérek I
Forditotta : Rubin Péte r.
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MAI KÉRDÉSEK
Unitárius egységet!'
A bit világának kerdései állandó vilagkérdések a történelmi idők kezdete óta, . A hit mibenléte,
a. vallá.snak benső és külső világa, az egyhát
biztositasának, fejlesztésének és terjesztésének
nehéz kérdései napirenden voltak mindenkoroII.
Voltak idők, amidőn más kérdés eltörpült, háttérbe
szorult ezek mellett, ezek vezettek, irányítottak
és uralkodtak mindenek felett ; és voltak idök,
amidőn más viláf7kérdesek
háttérbe szoritották őket,
o
amikor a vallásos eszmék szu ~nyadoz'ak , tiirelmeskedtek és vÁ.rakoztak, de azért mindig
megvoltak.
Minden hitfelfogás jellemző törekvése : a
fejleBztés és terjesztés. Minden bit törekszik bitfelfogását szélesebb és mindig szélesebb mezőre
• El; a cikk Erd élyböl jőU: eg)' unilárius ver:ető
embertől. Az erdélyi anya szól benne magyarországi fiaihoz és leányaihol; ! (Szerk.)

,
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kiterjcscten, és ali emberiség lélekszámának minél
nagyobb tömegét a saját hi tbirodal ~ ó. ba ,bcke~e 
Jezni. Nagy tömegben több erő, tobb kepesseg,
több hatl110m es több eszköz gyúl össze, amelyek
in k:Lbb nyujtják fl, terjeszkedés lehetőségét, s igy
mindenkoron a kiseb b tömegú egyházak szenvedték a támadást, n rövidUlést, az elnyomást.,
ső t !lZ üldözést is. MindeJ:ck nyomása alatt csak
a hitben erősek 61lottak bil.feHogásuk mellett,
mig a hitben er6tlenebbek ellankadtak, le forga.c3016dtak, elenyesztek, sőt eltűntek. Ha tehát egy
kisebbségi bit a századok viharai, élet-halál harcai

között is életben maradott, annak életét hitének
igazsága, ereje mellett a hivő tagjainak szilárd
kitartása, egyetértése, egysége mentette meg.

,
l

Unitárius hitünk a hitbeli fejlődés
legfiatn,
labb hajtása. Alig négyszáz éves. E negyszaz évböl is alig húsz-harminc éva termékeny szervezkedhetés időszaka. A többi idő az állandó
küzdel em, szenvedés és támadás élet-balál harcának ideje volt. Az erős élő hitről visszapattantak a t6.madások súlyos pörölyütéaei, az erös,
meggyőz ődéses hivekell megtörött az elsepréssel
fenyegető áradat ereje . Megmaradtunk . Megmnrndásunkat - az egyetlen lsten segedelméll kivülcsakis nemes elődeink erő! hitének. együttérzé·
sének, összetartásának é3 áldozatkészségének
köszönhetjük.
Ma, midőn az egész világon átvonul fL keresztény egyházak egyesitéaének mozgalma, amidőn
a szabad e lvű hitfelfogás évenkinti kongresszusának vagyunk tallui és résresei, bizonyos fáj dalm!~s érzé3sel azt kell megállapitanunk, hogy az
együttérzésen, az egységen, amely a történelmi
idők alatt az unitárizmnsnak kimagasló jellegzetessége volt, - halváuy repedések mutatkoznak.
Nem veszélyesek, de a fejlődést, a folwzatos e16baladást mindenesetre gátlók.
Hiszen igaz, hogy a. magyar uuitárizmnsnak
belyi batárvonalai megváltoztak, különböző országhatárok állal eldaraboltattak s igy a közvet,len
érintkezés és a. kölcsönös bebatás megnebezittetett ; igaz, hogy a mindennapi létfenntartás nehéz
gOhdja. is halványítja a bitvilág fönségét, - dc
mindezeknek egyiHtvéve sem volna szabad oly hatás úaknak lenniök, hogy a repedések ész reveh etők
lehessenek. Mégis ... es mégis úgy észleljük,
hogy al: anyaegyhál:tól elszakitott rp..szeken "az egységes unitárt1tS szcllcm" erÖUeneaik. Nem ragaszkodnak hagyományainkboz, hanem a nagykorúvá
vált gyermek új itási ingerével, a kipróbált régiek
indokolatlan félretételével újszerü bercndezktdésck~l törekSIcnek kisérletemi, s aközven elfeledik,

bogy a?i aranylag csekély, szórványos er6 nenl
elcgclldö és egyben nem is lehet k.isérleti anyag.
Még fel~ünobb, bogy el hungzanak hangok,
amelyek sze~mt az anyuc«yház szelleme túlságos
megterbeltetesként nehe7.edik reájuk. Járatlliuk
illik az anyaegyház fo!yóiratait, megitzereZlli és
tallulmanyozni illik annak Idadválly ait ia. Az egy.
séges unitárius szellem llll.tározott eltérésére
mutat az, hogy amidő n az anyaegyhhball öröm
és büszkeség, ha a Keresztény Magvető, az Uni.
tarius Közlöny, a Kévekötés stb. megjelellhetik,
amidőn ott nemcsak büszkélkednek azzal, hogy
egy ~János 2i1!ligmond élet és jellemrajza" vagy
a. »Kolozsvári unitarius kollégium törtcnelme"
napvilágot látbat, hanem áldoznak is megjelenhetésükért, - akkor az elszakitott részeken túlságos megterheltetés azok megszerzéaenek évenkénti mintegy 5- GOO lej kiadása. Ha ezzel szem.
be8.llitjnk azt az anyaegybázi felfo gást, mely a
fent i összegnek nem tiz, tIe ötven, sót százsl.oro.
sát is évente öntudatos, jóleső érzettel és nyugalommal hordja az unitárius bit oltlL.rára, lehetetlen fel mm sóha;'lanunk a hagyományo" egysé·
ges unitárius szellem laztdásán, meglcítható repedései».
Anna.k az öntudatnak, melyet óseinktól örököltünk, akiknek há.trabagyott ir:ataiból bagyományaikat öutudatunkká erósiteUük; annak az öntudatossagnak, mely az egységes unitárius Bzel·
lemet kitermelte és elln ek Bzilárdságával a nUll
nemzedéknek a mát megteremtette és mindazoknak, akik ezt az unitárius öntudatot Do lelkükben
hordozzák, nt:m kell példáka.t felmutatnunk, bogy
miként vál batik kevesek ereje erösséggé és bogy
milyen legyőzhetetlen erősség az egységes szellem,
az egy célra munkáló egységes akarat!
Amidőn ennek az egységnek fogyatékossága
miatt emelünk hangot, az nem panasz, nem vád ,
hanem csak öntudatositó, ébresztő szó akar lenni.
Az elszakitott részek egyetlen sajlószervét
a~ Unitárius Értesitöt az ugyanazon család _tag-'
·jának, az ugyanazon törzs hajtásail1sk azonos
érzelmeivel és törekvéseivel figyeljiik. ADnak
szerk esztője minden elismerést megérd em ló gondot
fordit unitárius vallásunk tisztaságának és értékelésének megvédésére. Át.latjnk azt is, bog~
elterjedése területén is éppen elegendő teendo
var reá fl. javitandók és a kiépitendök fe,ltárásában és az ezekhez szükséges erők napl'ol-napra
való tömörités.,ében, s a megfelelő eszközök kitermelésében . De azért ne legyen pnsztíLball el bangz~
szó a bangunk, ba ezek mellett az egységes un,.·

tárius szellem {elébresztését és annak egységes
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.Áz emberi lélek olyan, mint a Virágzó
rózsatő. Nem elég neki , hogy az es6 a leveleit
mébe ajátlljuk.
Mert úgy érezzük, bogy ha az egészséges bepermetezi, banem kell, hogya tövéröl felszi vatt
fejlődést egyedül biztositó egységes unitárius szeltáplálék eljusson minden részébe. Igy a,z embereklem feltámasztására nem törekszünk s hitünk nek sem elég, hogy a testüket táplll.lják B lelkük
igazságainak és egybázunk történelmi multjának szenvedi a bit hiányát. A hitetlen lélek vonja
és hiva.tásBzerú jöv6jének biztositására minden maga után a testet is a pusztulásba. Istenem
leánk váró munkát egészben nem teljesitünk, ajándékozd meg gyermekeidet a hiUei, mert csak
akkor mulasztást követünk el, amelyért öntuda- ugy lebet egy nagy egybázközség az nnitáriusok
tunkat felel6sség terheli.
Dr. Feza.
öSBzességéb4l, ha van mindenkinek bite. " (Ill. oszt.
tanul6.) &z a kis harmadista leány olyan szegény
nöl6k gyermeke, hogy joggal kiálthatott volna a
ISTEN ELÖTT.
pénzintézetek felé, bogy emeljék fel az unitárius
alapitvá.nyok kamatait, hogy jusson neki is valami
Hivö vagyok, avagy hitetlen? s lám 6 milyen máskép látja 8Z unitárius jövendó
KÖlépiskolás ifjuságunkkal két félnapot töl- biztositÁ.sát.
töttem együtt a Kobáry-utcai templomunkban.
"Adj nekem olyan hitet Atyám, amelyet
Egyik alkalommal az imadság értelméről, a másik nem tud megdönteni az emberek okoskodása, vagy
napon pedig a mi nnitárius hitünk értelméről ezivtelensége.· (IV. oszt. tanuló.) Ez az egymonbeszélgettUnk. Az ottani megnyilatkozások kész- datos imádság már szaz évvel ezelótt is jó lett
tettek arra, bogy körkérdés formájában önvallo- volna nekünk. De legalább ma. megtanulhatná
másra, hívjam föl Bo tanuló ifjuságunkat a fenti minden unitárius testvérünk.
kérdéssel kapcsolatban. Megigértem akkor, hogy
"A bitet mint egy legnagyobb kinc.et kell
a titkaikat nem árulom el és ezért nevek emle- ellenőrizni, mert semmivel sem lehet pótolni. ·
getése helyett a kö vetke2ő idézeteknél csak (IV. oszt. tan.) "Hiszek Istenben mély hittel és
"
osztályokra hivatkozom. Ezek az öllvAllomások keresem Ot
még tovább is, hog, minél tökéletenagyon kedves olvBsmányok. Az ifjuság Jelke sebben lehessek Vele együtt ezután. (Nő i iparisk.)
mindig érdekes. A hittel kapcsolatos megnyilat- .. Ki tudná a róldnek mozgását megállitani 8 a
kozásaik napvilágot követelnek es kénJszeritenek, napnak ragyogását megszüntetni' Gondolataink,
hogy foglalkozzunk veltik. Általában két csokorba akármeddig terjednek, mindig csak Istenhez
köthetném a vallomáaaikat Az egyike~ alkotják vezetnek. · (Ipari Bzakisk.)
azok, akik egyszerü természetességgel azt vallják,
~Sokszor voltam bánatos s egy imádság,
hogy igenis ök hiBEoek Istenben. Nem is tudják, vagy zsoltár megvigasztalt. • (V. oszt. tanuló.) ,
bogy miért ? nem is kérdezik, hogy miért, csak
"Az igazi hitetlenség a közömbösség. En
hisznek I Engedelmes, nem lá.zadozó, szeliden hiv6 bennem harcol a bit a hitetlenséggel. Ha valaki
kedves unitárus fiuk és leányok ök. A másik a bitetlen és eszmény telen ifjuságot szidja, fölécsoportba összegyült vallomások tele vannak nyesen mosolygok, mert én nem tartozom közéje.
aggodalommal és kétséggel. A forrongó élet, a De ba a hiv6 ifjusághoz beszél, valahogy szintén
riigyfakadó ifjuság hatalmas jajkié.ltás8, sikolt a. nem tudom magam odaszámitani. Sokszor próbálom
lelkükben. "Hiszek, mert kell, hogy higyjek. Hiv6 a hitemet elképzelni. Legtöbbször abhahagyom .
akarok lenni én is, de Istenem ez sokszor olyan . Sokszor szinte mosolyognom kell azon, hogya
nebéz, hogy összeroppanok alatta.'" Az itt közölt kátéban Istent valósággal rubrikázzé.k. Elsőszámu
nyilatkozatok mind középiskoláloktól 81:ármaznak. tulajdonság: Végtelen. Második számu : Minden"En Istenem én ugy szeretnék Benned nagyon bató, stb. A vallássa.l sajnos Dem tudtam közel
hinni, de Te oly nagy vagy és én oly kicsi, bogy jutni Istenhez. Mások hitét már megoldottam,
de
, ,
elképzelni Téged nem tudlak. Világositsd meg a magamét még nem. Hit bennem az az erzes,
eszemet és szívemet, hogy nyugodt és boldog amely mindig arra kényszerit, hogy eszméim ~s
lehessek.· (1. oszt. tanuló.)
elveim legyenek. Hit bennem pedig főleg a lel~l.
.Szeretnék igaz hivő lenni és ha gyarlósá- ismeret, amely ngy ébren van bennem, ~J~t
gomat le tudom küzdeni , mindennap fogok imád- akármelyik bivöben." (VI. oszt. 'anuló.) Ez az IfJU
kozni a hitért. Edes jó Istenem segits meg, hogy testvérem vallomását azzal a kéréssel fejezi be,
megtartbassam mai napon tett fogadalmamat. oc hogy én ne haragudjam reá. Ismerem ezt a for.
(ll. o~z . tanuló).
rODgást. A j~ leten aimogató keJ:e nélkül ezekb61
hlunkánkba tJal6 beállitáfál is etsöranglí figyet-

a huilámokbóJ soha ki nem asendülhetne egyetlen
szUkszavu imádság sem.
Az els6 kereskedelmi iskolai esztendő végén
•
•
több tantárgyból gyengén álltam. Akkor megmt
kezdtem imádkozni. Tanultam minden erOmből ,
de nem sikerült semmi. Akkor igazán megtanultam imádkozni. Most ba valami nem sikerül,
magamban keresem a hibát és rendszerint meg·
t.alálom. Hiszek az egy Istenben ... és imádkozom
hozzá . . . Kérem hogyha meghalok, engedje nekem
is meglátnom a nagy titkot, az é16 ember örök
nagy kérd6jelét, Önmagát, akit mi Istennek
nevezzünk. Ez az én önT8lloD1ásom." (II. évf.
keresk. tanuló.) Aki már igy közeledik Istenhez
mint te barátom, azt még a siron innen magáboz öleli az lsten.
• Miért mondanak az emberek olyan sok
le hetetlen és rosszakaratu dolgot ar: unitáriusokra ?
Azért, mert alig van hivő, mind abban tetsfeleg,
hogy unitárius, de bogy mivel tartoz~k ennek a
szónak és milyenné kellene lennie, arról fogalma.
sillcs. Kevés helyell láttam annyi üres és léleknélküli embert (ifjuság), mint az unitárinsok között.
Miért van az, hogy az ifjusági konferenciára eljön
egy pár öreg ember, de a konferenciát befejező
banketten bámulatosan megszaporodik a fiatalság.
Nagy él tiszteletreméltó vaUási buzgóság, mondhatom." (VIIl. osd. tanuló.) Hosszu sorban állithatnám elO ifjuságunk önvaUomásait Ezek a
töredékek azonban világos!1n rámutatnak unitárius
életünk sikertelenségeinek titkaira. Az ifjuság le!kében a napsütéses magaslatok mellett mélységek
is tátongnak ... Szeretem őket. minden hiányukkal együtt, mert tudom, hogy az életük feslő
virag. Kibontja Bzirmait, ba reásüt a nap. Csak
vigyázzunk, hogy az Isten napja siis$ön reá!
Dávid Ferenc szelleme pedig megérdemelné,
hogy egybbunk minden tagja feleljen a körkérdésre, de az ifjuság őezinteségével.
Pethö István.

UTJAIN.
Pestszentlöríncen
épül a gyülekezeti terem. Meredek egyenesen
kapaszkodnak a kemény kőfalak a templom hátsó
ho~lo~zatáh~z, hogy hajlékot adjanak a .székely
h~sok emleke mellett az ifjuságunknak és oda
luvogassák öntudatos unitárius és magyar életre
egyházközségünk minden tagját. Mire e sorok a
Ilyo~.dag~peken keresztül futnak a gyülekezeti
termullk lS tető alá kerül. Ha nagyobb nehézségek

nem ak8dályO~zá~ m~g fL munkát, lsten segítsége
mellett talán Jutmu 7'~n befejezett tem plommal é8
m~llette k~z kldturháezal vá,.juk unitdriu. testvé-

resnket kis hazánk minden rl,dböl a fo1szenlelé .
..
l y,.e. Nehez
' álom ez az épitkezés. Mély
"
1tnnepé
gOl.Ld.barázdáka~ szánt a homlokunkra, könnyeket

gördlt az arcunkon végig és elrabolja éjszakai
nyugalmunkat is. Eddig cuk meg'udtunk lelln i
kisebb-nagyobb támogatások mellett a saját erónk
odaadssá.val. most azonban csak ugy biztosithattuk
az épitkezés sikerét, hogy anyaegyházközaégünk_
tól kölcsönt vettünk fel. ElkéazUltUnk a teherviselésre. Az épitkezés befejezése nem veszi le a
vállunkról az áldozat keresztjét: Még utána tiz
esztendeig hordozznk azt, hogy Dávid Ferenc
szellemének végvá.rat biztositsunk itt a. fOváros
tövében, ahol tUl élet nem gondtalan jMék, hanem
kemény harc a világszemléletek göröngyös mezején.
Az utóbbi évtizedek történetében a mi kis egyhuzunk életében ez az épitkezés volt a legmerészebb
vállalkozás, a maga nemében talán egyedül áll.
Annyi kétség és remegó félelem kisérte, hogy
már azok miaU is megáldbatta a Gondviselő
Isten . Kőmives Kelemenék módjára legdrágább
kincsünket: a. hitünket épitettük bele a falak ba·
Ahol pedig a hit egyszer megfesziti roppant erőit ,
ott megszületik az Isten hajléka, ba mindenki nem
is Ilegiti tengernyi kinjaiban. Az nem baj, hogya
nebéz manka befejezése után majd megmarad a
teher, de legalább belemenekül a lélek az Isteu
hajlékába ég a jövőt biztosítO ifjuság házába s a
teherviselés gondját imádságaiban és evangéliumi
munkájában ajánlja Urának, Istenének. Hetven
családból lehet tizenkét tanih'ány. Templomnnk
és gyülekezeti term Unk is lehet még unitárius
pUnkösdi ház. Sohasem kérdezzük, hogy kinek
mennyi része van benne l E meglátását mi pestszentlőrinci unitáriusok rábizzuk az egy igaz
Istenre és munkánkat figyelő távoli unit.arius
testvéreinkre!
Pethó Istuán.

felhívás .
a dunánIuli unitáríu~ hívekhez
Amint már e lap előzO számaiban is közbírré
tettük : egy korábbi püspöki rendelet a csonkaországi igaEgató tanács legutóbbi intézkedésevel
teljesen életbe lépett
A Dunántulon élő összes unitárius hivek
egyetlen nagy szór.,ányegyhállzá szerver:tetne.k s
az uj egybázi közösség körlelkésze : Bartók Geza,
akinek központi állomáehelye: Polgá.rdi. (Fejér vm.)
Minden néven uenzendO egyházi funkciÓS egyedül
az uj körlelkész illetékes a E>uná.ntulon elvégezni.
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Tehát hiveink hozzá forduljanak minden lelki
gondGzt\sért.
,
Ugyancsak a pUs pöki rendelet és igazgatola.m\csi határo?nt ugy intézkedik, hogya. dunálltuH hivek minden né,vell nevezendö egyházi adót
vagy a lelkészi szolgAlatokért járó hozzájárulást
kizár6lngosau és egyenesen a duulmtuli unitárius
szórványegybáz (Polgárdi) péllztárába tartoznak
fiw tni. Éppen ezért a Du nántulról senki se küld jön
Budapes tre cgybt\zi adót, mert felesleges munkát
és költséget okoz n budapesti egyházi pénztárnak.
Ugyanis ez utóbbi tartozik minden dnnántuli adópénzküldeményt postán Polgárdiba küldeni. Kétszeres muuka és kétszeres költség !
Ugyancsak felhivjuk dunáutuli szétszórt
hiveink figyelmét, bogy minél elóbb jelentkezzenek
egy l evelezől a pon a lel késznél. E felhivás nem
vonatkozik Ádánd, Ba latonendréd, Balatonfőkajár,
Böhönye, Györ, Jut, KaposvAr, P écs, Seregélyes,
Sopron, SzomblltheJy községekben élő biveinkre,
mivel nevUk és eimiik az illetékes szórványgondokoknál nyilváll tartásba van véve .
Segitsünk az uj körlelkésfiliek nehéz és
feJelósségteljes munkájába n s fő l eg a hivek felkntatasában !
0'
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Memento!
Mi?Ukn év májusában megismétlödik ezen a
cimen irt cikkünk. Hála I stennek, évről- évre kiiny_
nyehb súvvel irjl(k meg. il. sok tinta talán még
scm hiában lolyil.,~ el. Itt is, ott is pattannak a
zárak, a bezárt szivek kinyilnak s a kopogtat~ gOll,dol atok, érzések bebocsátád "yernek . .Az ttnitárius
lelkek lassan-l'lssan felébrednek hossz/Í álmukból s
I stfm segitségével líj élet kezdiJdik egy új reggelen,
amelyet at öntudatraébredés, a megerősödés, a kiteljesedés boldog napja fog kiivetni.
A magyar kormány jeletltése az ország 1934.
évi kiizallapotaról a t~alJokba1t jelent meg s ebböl
tlesuük a kiivetkezö adatokat a!' tmitdrius népesedési mozgalomról :
1.934, évben a csonkaoruág területét, .J tiszta
un~ttirilUi htizusságol kó'lötlek (4 unit. völegény .J.
u m /. menyasszony) . 61 tmittirius völegény és 46
tmitaritts mcnyasszolly 107 ". fl. vegyes luiz(Jsságot
kötött mds vallást, há.zastarssal. A 61 unittirius
m51egétty elvett 32 katold,'us, 2 1 refortnátus és 8
cl:atlgélikus menyasszonyt. A 46 unitcirius meny.
asszonll férjhez ment 9 1 katolikur, 9 refonnátus, 2
cva'lgeli4'1(8 és J itraelita viilegéll yhct.
A 107 ve!JYes ha=asstig megkötésekor 37 e$el-

ben törtétit megállap.dds a gyermekek e g y tlaUtisban való nCVfJUsére tlonatkozólag (reverzális). 11
esetben a, tmittirius tlallásban neveltetmk az összes
gyermekek, 26 es~tben pedig valamely más vallasban.
Et a szám még mindig nagy, noha az unitárius
egyház javára stóló reverzá~isok száma is szépen
emelkedett. De trlég mindig 7·ö· del alul marad az
összes revcrzállsok felénél (1 8'ö). Pedig nekünk
nemcsak védekezni, hanem Mditani keU. Ez köve!kezik vallásunk korszeniségébö! és a tiszta evangélium
fenkölt erejéböl!
A hóditds erejét tapasztaljuk az áttérések 8zámáfldl. A bapt-isták ntdn az unitánusokttak can
százalékosan mérve a legnagyobb hódit6 erejük az
fJrszdgban, A katolikusok harmadik helyen, az
evangélikusok a negyedik helyen állnak. .4. Uibbi
felekezetek pedig mind V9s.zlesek ezen a téren.
De ha az unitdrútS emngélium eszméit tekintj ük s azoknak természetükben rejM nagy vofucerejét,
akkor azt kell mondanunk, hogya mi közösségünk. a
mi egyházunk még mindig nagyon iigyetlenés félszeg,
mert nem a mdsodik helyen, hanem messzi, elöre
ugorva a legeslegelsö helyen kellene állanunk.
Éppen ezért az 1.934. évi adatokból okulva
tiirjiink elöre merészen és bátran, köszöriiljiik loi a
más felekezetek javára adott reverzálisok csorDájdt
s úton s tit/élen hirdessük retlClithetetlen hittel az
unitárius evangélium, a tiszta jézusi gondola' {e1söbbreudii erejét és tó'rhetetletl dia daldt.
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KÜLFÖLD.
Nemzetközi élet
Az idei nyár ismét élénk ullitarius mozgalmak ideje lesz. A jövő évben ül össze a vilag
unitáriusainak nemzetközi konferellciaja az anglia i
Oxfordban. Erre a konferenciára előkészül etül
rendezi meg az IARF (az unitárius világszövetség) a
f. év julius hó végén ft hollandiai Arnbemban leologiai értekezletét. Az értekezlet tárgya : .A szabad
kereszténység (unitárizmus) céljai és kilátásai"
Az összejövetelek julins 28-áo kezdóoek és
aug usztus l -en fejezödnek be. Aug u sz ~us 2-áll,
vasárnap leat a bezáró istententisztelet, amelyet
Alfred Hall a világszövetség elnöke vezet, ~Z
ünnepi beszédet Hans Gut svájci Jelkésa mondja.
A több napig ta rtó értekezleten a kövelkezó
előadások hangzanak el : a) A szabad kere ~z
tényseg a mul tball (Me L aehlan és dr. W. Schubrmg
előadók); b) A szabad kereszténység céljai a

!
jelenben (dr. Ho FaQer, az IARF titkára) ; e) A
I
•

s?;sbll.daágellenes mozgalmak II modern társadalmi

elméletekben (dr. R. C. Dexter é~ dr. C. Mennicke) j
fl) A szabad kereszténység szociális eszm éi (d r.
.Voordholf, IA RIi' titkár) ; ej Egyház, társadalom,
Allam (dr. Bleeker IARF titkár és dr. F. Kovar) ;
f) li modern teologia kilátássai (van Halk, IARF
a lel nök, Dan Huntington Fenn é8 A. Wautier d'
Aygalliers párizsi lelkész) ; gJ Egybázközségi élet
és istentisztelet a. mi gyt'ilekezeteinkben (dr. H.
Mulert) j hj A szabad kereszténység vallási alapja
(clr. Neander és dr. Varga Béla kolozsvári tanár).

Amint láthatjuk a tekintélyes névsorban
erdélyi egyházunk is képviselve van még pedig
annál a kérdésoél, amelyné) fontosabb alig van
egyházainkra. Ennek megoldásától függ egész
világnézetünk fl fL világnézeten és nem holmi
praktikus maga.brtáaon épül fel az egész keresztényegyház.
A világszövetség teológiai értekezletét néhány
na ppal később egy ifjusági (LIB) konferencia
követ i Amerikában. A New-Hampsbire-i parthoz
közel fekvő Shoals-szigeten lesz a világ unitárius
ifjuságának találkozója angnsztus 15-22-ig. Az
ifjusági konferenciának fő tárgya: ~ A vallási szabadság hivatása a tekintélyek ujraébredésének
koraban .•
Sajnos mind a két konferencia Iá.togatása
oly sokba kerül, bogy azon mi magyarok legfe ljebb egy képviselővel vehetünk részt. Ez idószerint Ferencz József misszió h. lelkész kért és
kapott engedélyt az igazgató tanácstól egyházunk
képviselelére. Hogy erdélyi egyházunkból kik
mennek ki az előadón kivül, az eddig még nincsen eldöntve.

KRÓNIKA.

IIzéP .. erdélyi dalokat énekelt. A tábortúz ntán ft
fliggony elött Btlováry István szavalta el FarkAS
Im.re: . A 1D:~~yar nóta" c. költeményét ügyesen.
Bzepen. A kozon s~g ~okat nevetett ft ~ R óka örs"
m.ulat~ágos árn.vkepeln, kü!önöseu ft beteg cserkesz Jelenetén. Ulryancsak kedves dolog volt egy
p~.vfelvonásos jelenetnek (szereplők: Várn.ag1!
Tibor, Bet'de KAroly. D~ Andor. Dévavá,..i Margit
Ma~os!{. Andras) a mÚ!lorba ilIe~:7,tése. Ebben a;
egyik oreg cserkész: Várnagy Tibor m eglepően
ugyesen szerepelt.
Az apród?,k sy.áma végtelenül bájos volt .
Az "egyenes ~orbe fakerék\f cimú iátékot Csucsi
László nj rendezésében és elc;ondoiásában mntat._
ták be. A közönség "ujrát" követelt. A kis Nyiredy Géza vil ágos szép kiejtéssel és hangsullyal
és kipirult mag.var lelkesedéssel szavalt. Lassu
Endéröl alig hitt.ük el, hogy a nu,!!v zongorának
ora m arad annyi közönség előtt. Meg is julalmazták a kis apr/)(lot ujra.val p.s nagy ~apssal.
Huszár József • Őszi szél" cimü. melodrámát szavalta Weress Ákos zOllgorakiséretével.
Ezntán a cserkp.ítzügyes~égllek · netovábbjat
mutatta be ótordai Weress Ákos cserkésztiszt.
Zongorázott és ogyanakkor szájbarmonikán is
játszott egyazer!e. A közönség megbámulta, tombolva tapsoJt1\ es h6.roms:r.or megujrázta. Megérdemelte. Utána Tilk József szájbarmonikilIl
szólól fnjt.
A músor vége a hazafi.&s bús magyar érzésnek volt szentelve. A kuruc dalok legszebbjeit
énekelte Berei Mária, f.'lvolán kisérte Nagy Sándor, zongorán Weress Ako!! . A közönség megtapsolta, kihiTta és szeretete és megbecsülése jeiéül
a legjobb s zereplőnek kilUzött könyvvel jutalmazta.
Az ünnepél.vt tábortüzi énekes j elenet 7.árta
be, Borbély István ismét szőlót énekelt. Pethö
Is ~ván parancsnok bucsuzott a közönségtől.
Az egyes szá mok közt szellemesen konferált
éR jóleső derüt, sőt nevetést s?erzett ótordai
Wet'ess Ákos cserkésztiszt. Az ünnepély me~szer
vczésében és előkés zitésében is az oroszlánrész
az övé. Máskor is kérilllk ilyen szépet és ilyen
jót. A n ~gyterem mindig biztosan tele lesz.. Jó
munkát!
.
(il)

A János Zsigmond cserkészDávid Ferenc egyleti
csapat ünnepélye

I•

I

.
Régen láttunk uuitárius összejövetelen annyi
erde~lödőt együtt, mint maj ns 3-áll az EFE nagy:~rme~en cserkészeink szokásos tavaSli csapatunnepelyén. No, de meg is erdemelték a figyelm,et, amelyet közönségünk rájuk forditott. Szebbnel-~zebb s~amok peregtek a szin padon s az
apros~oktol a !egidő~ebb fiukig mind megállták
a hely uket, valoban jo munká.t végeztek.
Bevezet6t Pethö IsLván csapatparancsnok
mondott, aki a m~na~. szomoruságábH. az ifjúságot s f6l e,g a. cserkesz~~Jnság?t állilotta oda vigasztalúsuL . 'l öltik fog knndnhll a Szebb magyar jövendő. Ulána a csapat tabortüz mellett cserkéS21dalokat, egy öreg cserkész pedig: Bo.,..bély István

vándorgyűlés

Pestszenterzsébeten.
A peslszenlerzsébeli sz6rványgyillekezet egyházlársadalmi megmozdulásail eddig a szokásos
karácsonyfaUnnepélyek képezfék, melyek a kis
gyülekezet házi unnepségei voltak. Most els6izben
kisereIle meg, hogy szélese-bb kört érdekl6dleló
összejöveleIt lartso n s am ig a karácsonyfaUnnepélyt
az idősebbek készitették elő a fiatalok örvendez fetésére ezt az ünnepségei a fiatalabbak szerveztek
me'" 'hogy az idősebbek is letki épUlésl falálhas san~'k benne. A műsor egybeállitásál a David Ferenc Egylet vállalta, melyn'ek ez az leslely volt a
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második pestkörnyéki szeretetvendégséggel egybekapcsolt tinnepsége. Az Erzsébet.utcai elemi ,iskola

szives szeretettel átengedett tornatermében mmtegy
szaz részl\'cvO gyUlt össze a szeretet megteritett

asztalai mellé, akik közölt pestszentlőrinci, ki!>pesti,
sashalmi, budafoki, budapesti és máv-telepi hivei nk
nehány buzgó képviselőjét is udvözölhettük.
Az ünnepségei egyházi ének és bibliaolvasás
vezette be, azután Feretlcz József lelkész áhitatos

imában emelte az egek Urához a Dávid Ferenc
nyomdokában járó kicsiny sereget. Megnyitót Keumen Béla egyházközségi gondnok tartotl, aki ko-

moly és megfontolt seavaiban a kriszfu6i szerelet
gyakorlását állitolta a hivek elé. PetM Istvan lelkész elöadásában az evangéliumi gondolat szépségében az unitárius és magyar pusztuló értékekre
figyelmeztetett s lsten drága, gyakran elguruló
aranypénzeinek összegyüjtésére buzditotta az egybegyUJ teket, akik mély figyelemmel hallgatták szép
beszédét. A mösort szépen egészitették ki I1táSE
Magda, Fekete Ida és Székely Anikó szavalatai
valamint Berei Mária, Simonyi Györgyi. MárkQ S
Jenő és Nagy Sándor énekszám ai, valamint utóbbinak szép harmoniumkisérete is. Bezárójában
Péterffy Gyula ny. igazgató keresetlen szavakkal
köszöntötte a szereplőket és figye lmeztette a közönséget unitárius hitéhez való törhetetlen ragaszkodásra.
Az ünnepély gondos előkészitöi Imreh Ilonka,
hiloktató-tanitón6 vezetésévellháBz Magda és Gizella
és Fazakas Irén voltak, lelkes segitő társaikkal
egyetemben, akiknek nagy segitsegére volt Ki!s
Mózes ny. igazgató, tb. presbiter tanácsa és közreműködése, akinek közvetitésével a pestszenterzseb~t~ .Hitelszövetkezet 10 P. adományozott az estély
c~IJalfa. A szeretetvendégség asztala megteritéséhez:
K ISS Mózesné, Kiss Irén és Jolán, Uksai Dénesné,
Fazekas Lajosné, Vadász Istvánné, Hervay Gyuláné,
Ihász Józsefné, Domokos Lászlóné, Réti Jánosné,
?yarmathy Gergelyné, Imreh Ilonkaés Ferencz József
jaruJtak hozzá természetbeni adományaikkal. Az esttélyen a teajegyek árából befolyt 48 P. A készkiadási
költségek leszámitása után a s~6rvány karácsonyi szeg~'~Y9?ndozlisi c~ljaira nUl-radt 20 P., a pestszentlor~nct unitárius templom javára pedig 25 P. adomanyozlak.
E2 az ünnepség a maga egyszerUségében de
belső lelki tartalmaval szép és értékes munka ~olt
- Istennek tels2Ö magyar unitárius szolgálat.
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EGYRÖL-MAsROL
Magyar ruha bemutat6
Füzesgyarmaton
Ma már osaknem országossá nötte ki magát
az a mozgalom, amely C!ernák Anna Réka szobrász múvészn6vel az éléD, a magyar ruha, a
magyar nemzeti viselet nepszerűsitésén fárado zik
országszerte. Igy történt, bogy Józan Mikl6s pü s~
pöki vikárius személyes ismeretsége réven sike.
rült megnyernünk a neves művésznőt, aki ennek
a nemzetnevelő ügynek legnemesebb tisztelőj e,
legönzetlenebb apostola, hogy FUzesgyarmaton is
megismertesse velünk saját értékeinket, hogy
megtanitson becsülni, megszeretni azokat. Szükségét éreztük ennek, mert ma má.r igp.n eleurópaiasodtunk, gyönyörű népviseletünket teráztuk
magunkról 8 idegen rongyokbl cseréltük fel.
Csernák Anna Réka, aki egyébként jónevü
fővárosi szobrász éB jeles maj olika művész is,
másfél évtized óta az ősi daliás időkből származó
8zép magyar férfi és női ruhák, valamint a jel ·
legzetes mag)'ar diszek összegyűjtésén fárad .
Felkereste mar úgyszólván az összes népraj.2i
es népviseleti lelőhelyeket s az ország értékes
vidéki mozeumait. Kutatásai el ...itték már Tö!'ökors~ágba, sőt a távolabbi Keletre is, h~gy nemze ti
viseletünk ősi diszitö elemeit kntassa és ezeket
a motivumokat felhasználva, a magyar népvise·
leten és diszmagyaron kivlil a mindennapi élet
modern rohálllatára is alkalmltozza.
Nemzeti viseletünkben - mondotta beve·
zetesében - külsőleg is megnyilvánul sz öntndatos magJsr lelkiség. Az idegen divatú öltőz
ködéssel idegen lett körülöttünk a dal, a zene,
a tánc, a szokások. A falusi magyar nép lelkébez,
környezetéhez nem illő idegen divat szerint öltözködik, s igy a nemes izlésü viseletét, ősi dalát,
táncát cserbenhagyó mscyar lassanként lelket
is cserél, nemzetközivé válik.
Könnyed élvezetes előadá!!la nem pusztán
minden igaz ma.gyart érdeklő ismeretkötlés. Gyakorlati célkitűzése az, hogya magyar férfi és nő
szeresse meg ujra az elfelejtett B~ép , és Demes
nemzeti öltözetét, mert ft mai kor egyszerübb
ruházatába is bele lebet vinni ízlésesen és kiabáló
hivalkodás nélkUl & magyar je!leget. A gyönyörü
szines képeken kivül tizenkét szebbnéJ-szebb
ruhát \mutatett be iskolánk növendékein és llagy
leányokon, közöttük ÖC álomszerúen gyönyörú
szép báli rohM,
Csernák Anna Réka fáradhatatlan szorga·
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1 romal

a magyar jöv6ben val6 mé lységes bittel
kOllzd ~ JDag,y arság kUlsőleg is kivá~atos m~g
nyilatkotásBért, harcol a magyaros viselet nepszenis itéséért mindenUU és minden alkalomm al ...
~s abol magyaros rub a terveit veti tett
képekben, bájos kész ruháit élő alakokon, táncot
lejt6 gyermekeken, ludár növésú na~ leán,okon
bemutatja, ott életre kél 8 magyar viselet.
Dark6 Béla .

BRASSAI IFJUSAGA '
Brassai em~ékezete almagyar ré.di6ban

Müvészest a ZenemOvészeti Föiskolá"

A Brassai SánlUel Unitárius Ifjusági Egyesulet rendezésében ünneplésűnkkel kapcsolatban,
megelő zö napon a Magyar Rádió május hó 14-én,
csütortökön délután 6 Óra 20 perckor Budapest I.
hullámhosszan Gál Kelemen dr. Brassai emlékét
idéző előadását kölVetiti, melynek ~e~ezet~seképp~n
Szabó Elek dr. egvesületonk célkltüzéselt váz?lla.
A Rádió müsorában .,Brassai emlékezete, tartja a

A Brassai Sámuel Unitárius Ifjusági Egyes ület az idén is megrendezi május hó 30-án,
szombaton este 6 órakor a Ze nem űvészeti Főiskola
kam aratermében egyetemi, jubil áris, t!rdélyi müvészestjét, amelynek jövedelme egyesUletünk szegénysorsú tag jai segélyco:ését szolgálja. Az estén ismert
nevű m űvészek lépnek fel, akiknek neve föltétlen
biztositékat jelent a sikerhez. Müsorunkba az
unitáriu s dalárda is bekapcsolódik. Ezúton felkérjük al! unitárius társadalym minden egyes tag ját,
hogy ezen megmozdulásunkon résztvenni, megjelenésükkel estünk' sikerét emelni sziveskedjenek.
Nagyon szere t nők , ha az unitárius társadalom ott
lenne :ezen estünkön annál is inkább, mivel a
b elédö-jegyek megváltása nem kötelező, csupán
tetszés szeri nti csekély támogatást kérünk, amelyet
a legnagyobb köszönette l fogadunk a nemes cél
érdekében.

Brassai Sámuel Unitárius [fjusági Egyesület,
beszél Szabó Elek dr. es Gál Kelemen dr." eimmel
találjuk meg. Erre az alkalomra feJhivjuk az érdeklődök szives figyeimét.

Az IfjusAgl egyesület jubileumi
ünnepélye
A Brassai Sámuel Unitárius Ifjusági Egye~
sület fennállása tizenötödik évfordulója alkalmaból
f. évi május hó IS-én, pénteken délután 6 órakor,
az Unitárius Misszió Ház templomában (IX. Rákos-u .
3. sz.) templomi ünnepélyt rendez, melyre az
egyesület tagjait és barátait, a kolozsvári, székely·
kereszturi és tordai ős i unitárius kollégiumok volt
növendékeit, val amint Brassai emlékének tisztelő it
szeretettel meghivja az emlékbizottság. Onnepségank
alkalmából az ünnepi beszédet Varga Béla dr.,
teológiai professzor, az erdélyi unitál1us egyház
pUspökhelyettes-főjegyzője tartja. A műsor ~ Te
benned biztunk eleitől fogva ... " kezdetű egyházi
énekkel kezdődik, amelyet ima követ. Megnyitó
után orgonajáték, énekszám, szavalat, az unitárius
egyház vegyes karána k énekszáma, valamint a
különböző társadalmi egyesületek, egyetemek, fővá
ros, stb. Udvöt'lése következik. Az ifjuság részéről
Ferenct' József lelkész válaszol az üdvözlésekre,
egyben bezárót mond. Az ünnepélyt a himnusz
eléneklése fejezi be. Az ünnepély után ugyanaznap
este Brassai serleg vacsora.

A Brassal-serlegvacsora

I

•

közönséget Jdzan Miklós, a magyarországi unitárius egyház ptlspöki vikáriusa üdvözli. Bezárót
mond Szabó Elek dr. , egyesület ünk ezidei elnöke.
A vacsorán való jelenlétUnkkel nem csak Brassai
emléke elOtt hódolhatunk, de ott találkozni fogunk
a régi véndiákokkal, akik ebben az évben ezt az
alkalmat használják fel szokásos találkozójuk megtartására. A vacsorán résztvennt szándékozÓkat
kérjük, hogy legkésöbb május hó 12-én délig
jelentkezzenek a Koháry utcai egyházi pénztárnoknál , valamint egyesülelünk elnökségénél akár levele zőlapo n , akár telefonon (telefonsz. : 875-06): Hódoljunk hát mindnyájan Brassai emléke elOtt s az
ö szellemében tartsuk meg egyúttal idei vendiáktalálkozónkat I
.

A Brassai Sám uel Unitárius Ifjusági Egyesület f. évi május hó 15·én. pénteken este fél 9
Órakor a Pannónia szálló (VIII. Rákóczi-ut 5. sz.)
télikert jében a templomi ünnepélyt követően Brassai serlegvacsorát rendez, mely alkalomból a serlegbeszédet Gál Kelemen dr., a kolozsvári unitárius kollégium tb. igazgaiÓja, egyhá~köri és iskolai
feiUgyelO gondnok mondja. A megjelent ünneplő

H I R E K
9lz unitárius eM/éld
<JtI~ye ,

Ylnllll ~S cnarlo~ 8rén '""lla um1ti,fus
bát tJSJdgo f k6fóltek CfJudapesltm f, evi március 22-én.
CPéfer 96n03 ,,, neje .!t,. CfJ/rm!n 8,da /isda
un/lá,tuJ hdzaJSdguknak hUJt'Onó/ódfk évfordulójál Ű~

nepe/lék meg hud"peslf femplomunkhtm dprllls 12.-en.
Cfl"Jk 8m,~ éJ nejr! .!t. QesmtJ( CXldra !tsz/a
unflá,luJ bdUJJJdgdból kislr!6ny Jft1Mell március 7·én,
aki a krJreszfsdghtim a 9Y!dr/a, War;rl neoel klip/a.
Cf),.

ofléz 2""k6 9gu/a

gJ

neje 9linky 8/o na

unlldrfuJ hdz"Jsdedból kis/enny JuJltzleil dprflis 9 -én,
akt (1 kereJz/JtghM II 9ud/1, 8rin, 8/ona neoel ktJpla.
8s/en dlddstJ legyen az unildrluJ., cJa/ddon ,,,
/6ggll IJtJ!daggd tU eey órók 8s"m (J }ezu$l eo~n1e
!fum sull(!méb,m é/ó uni/drfuJ CJlJlddok lelki ,/dtd .

A konfirméciói ünnepély májas bó 21-én,
áldozó csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz , az
Unitárius Mi sszió Ház templomé.ban ..A beszedet
dr. Csiki Gábor lelkész mondja, aki ebben az
esztendőben 8. növendékek oktatásával f?glal~~.
zott. Az Ur " sztaláboz els6izben j á~ U nov~n ekekre Józan Miklós pU spöki viké.nus adja az
egyház áldását .
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A.DunafJszamentl Unitárius egyh~2.k~ r

kőzgyalése. Csonka hazánk .egyetlen lln~ taTl II S
egyházköre junius hó ll-én tadJa rcndes év~ .k~z
gy űlé sét FUzesgyarmaton (~é kés. vm .) az ~n.lt a n us
templomban. A közgy űlé s t Istent isztelet eloz! ~l~g,
amelyen imádkozik Józau ilIik16s e.speres-vlka~lUs
és az igét h irdeti D~rkó Béla helybeli .lelkész. Reszleles meghívó és tá jékoztató lapunk h ivatalos részében található I
A budapesti kebli tanács ülése. J U ll iu~
hó 2·án kedden este fél 6 ó rakor tartja a budapesh
egyházkÖzség kebli tanácsa évnegyed i re n.d es ülé~él.
Ezt megelőzöe n bizottsági ülések. Meghlvó a hIvatalos részben.
.

A Szentábrahámi pihenő telke már
mrg van véve - mint már mcgeml ~~eztüllk :Nogradveróce batflorAban: ~Iagyar ". utn~l. . Sot
mAr az é pit ésrő! IS beszéltunk. A ver:etoseg az
igenyeket le kellett, bogy szállitsa. F'fl.epületet
emeJhetü nk csa k, azt i ~ felig nyitva és még igy
is felemészti az {·ddig rendelkezésilnkre áll ó öszszeget, számitasba véve a kivülről kapott segélyt
is. fi~elszólitjuk összes egyesületeinket és hiveinket, hogy aki k még nem adtak erre a nemes
célra, adjanak, nehogy fL mi nemtör6dömségünkön döJjön dugab a a nemes szándék. Most iga:zan nem lehet panasz: az egsbáz v ezetősége , az
Mlam, s kil áH,sok szerint a székesfőváros is
pártfogásába vette a nemes gondolatot s anya·
giakkaJ támogatja az eszme megvalósulását, hogy
felépülhcssen a pihenő a konferenciás tábor munkahelyéül, az ifjuság és gyermekeink nyaralóheJyéül
s valJásközönségün k tah\lkozó helyéül szép, e3en·
des, pormen tes vidéken. Mutassuk meg, hOgy jó
unitári uEOk vagy unk s ezért tartsunk össze. A
régi időkben, mikor mindenki ellenünk volt., akkor
is győzedelme s kedtünk, mert velün k 'Volt az Isten ;
most se hagyj uk el egymást s ne hagyjuk el
gyermekeinket s ifjainkat.

A gyermekistentiszteleti csoportok
máj us hó 24-én. kiránduln ak a Zugligetbe együt.
tesen .•Találkozo fL gyermekek részére reggel 8
óra eJott1az egyes csoportok iskol áiban és onnan
v}sz! őket a" .vezet.ö ~illamoson a Zllgligetbe. A
tlZ even fel.ultek reszere kedvezményes jegy (egy
utazásra 16 f. oda és vis~za 32 f.) áll rendel ke7,~sre, liz éven aluliak félárú jegyet váltanak.
Élel met egész napra. hozzon mindenki marrával.
th.ülőket és nagyobb testvéreket és rokonokat is
sZIvesen látunk.
Rádiós istentisztelet lesz m~jus 17-én, vasArnap
délelőtt II órako r KohA ry- utcai templomunkból. Pred ikAI
józan Miklós pUspöki vikAri us. Vidéki hivei nk hasznAljAk
fel az alkalmat s vegyenek részt ebben 3. ri tka talfllkozó.sban.
Változás a m ál us 11 -re kllüzött ifjUSág! isten.
tisztelet renditn. A május l7· re kitiizijlt ifltisagi istentisztelet rendje akként mO(105UI, hogya lanulOk nem fél 10
?rára jönnek kUlön a Icmplomba, hanem a rendes 11 órás
Iste ntiszteleten vesznek rész t, amely ez alkalommal
rádiós lest.

••
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tanivet buár6 Istentisztelet jun!us l -én pünkösd hétfő n délu tán 4 órakor lesz a Kohflry-u!cai templomban. lfjustr.gunkon kivUl a sl!:Ulóket is szivesen IUjulc
Az aranyosrákosi Székely Sándor Egyházi
Vegyeskar husvétkor mindkét templomunkban bemutatkozotl Rédiger- iszlai kfln tAléjával. A Hozsánna eiének·
lése jó halást vállott ki a hivekböl, valamint a nagypénteki
passió éneklésc is. Az I!:nekkar tagjainak száma lassan
gyarapszik s a résd\'cvök egyre nagyóbb kcdvvel ves1!nck
fesl.t a l>róbákon. Jelenleg az egyházi énekek mellell crdélyi székely és magyar nl!:pdalokat is tanulnak Pünkösd
ünnepén a vegyeska r templomainkban előadja "Stent vagy
lsten, szen t vagyg kezdelü rl!:gi magyar egyházi énekilnkel,
melynek szöveal!:t névadója, Aranyosrákosi Székel y Sándor
egykori dalköltö pilspökünk szerez.le. Ugyancsak Pünkösd
első napján, május hó 31-én este vegyeskarunk egy müsoros dales tet rendez, az Unitárius Misszió Ház gyülekezeti
te rmében, melyen bemutatja most megtanul! székely dalai!
s mely egyben az énekkar ezidei tavaszi mUClkaidejl!:nck
záró összejövetele is lesz. A műsor! családias tttncmulalság
fogja követni. Mindke tt őre már e rről a helyről is szivesen
hivjuk és várjuk hivein\:el. A nehány fillérnyi músormegvflltás, az énekkar költségei fedezésére fog szolgálni.
Akik törekvéseiket tá mogatják, templomi éneklésünk ügyét
viszik elöbbre.
•
Adomány. Urvacsorai ken yeret és borI a husvéli
ünnepeken a Misszió Haz templomában Tamási Laiosné,
Széplaki Anna és Nagy János, Sashal mon, Dancs Zoltánné,
Peslszenlerzsébeten Szabó Imréné adomanyozlak.
Profesl antizmus és un il árizmus cimen lapunk
~erkesztójének téli k onfe r encia-e l őadás a nyomlatásban is
megjelen t. Kapható 20 fillérért lapunk kiad1hiva!alában ;
postán küldve 24 fillér.

Vidék.
J6zan Miklós v ikárius felszólalása e gy ős 
kereszfény femplomrom érdekében. Április 27-cn
ta rto tta Fejér vármegye törvényhatósága tavaszi rendes
közgy ülését. A na pirend elő t! Józan Miklós püspöki vikárius szóvátelte azt, hogya vármegye terütetl!:n fekvő nc
községben az elmult év folyamán kiásott ősi keresztény
templom romjai sürgős védelem re szorulnak az id őjá rá s
viszontagságaival s'Z.emben és sü rg'elle a vánl10gye közbelépését a nagyértékü mű emlé k megmen tésére. ffayranek
József alispán feleletében hangsulyozta, hogy a vármegye
több izben eljár! a múemlékek országos bitottságámll és
remény van arra, hogy nyáron megtörlén ik a romok helyreállitása. A közgyülés a felszólalás után a napirende!
tárgyalta le.
Csepelen és Budafokon husvét elöli lartoll ur~
vacsoraosztassal egybekapcsol t istentiszteteteken Ferellcz
József ielkl!:s7. szolgált, s mindkét helyen a hivek szép
számmal gyülfek egybe Molnár János és Mózes Islv!w
szórványgondnokok lelkes pásztorolása mellett. A budafokiak abegyUlt perselypénzt most má r másodizben 11
misszióházi diákvacsora l1kció javára ford ifot!ák 840 P.
énékben.

Erdély.

Hirek Kolozsvárró!. A nöszövetség nap közi otthont nyitott, amelyben 27 gyermek ~OIl~I .
ját vette fe l Jézus nevében. - Az egyházkozseg

kőzl1'yUlést tartott, n.melyen

Pdlh!; r~ás zló vezérigazgatót vá.laszto tták meg egyházközségi vezető
gondnoknak és Ger.élJ A~amot g~zdagondnokn.ak.
_ Elhatározta a kozgyulés azt 19, bogy az losz·
telepen ópitik meg a második unitárius templomot.
A rög alatt eimen jelenik meg B alfi,zs
Ferenc mészkői unitárius lelkész könyve & legrövidebb időn belül. A könyv öt év küzdelmes tapasztalatairól szé.mol be, arról, bogy hogyan akar
egy világlátott fi atal lelkész a falo élére állni, az
eldugott éi eJ~ aradott vi~éki ~elyból korszer~ .
modern közösseget alkotm. A konyvról már egyik
fővárosi napilap husvéti száma is hozott mntatvAnyul egy fejezetet, amelyból megállapitható,
bogya jónevü szerzó uj köuyve regényszerüen
érdekes, izgalmas, s6t lenyügöző. A könyv bolti
ára 120 lej lesz (kb. 4. - pe ngő.)
A brassói t~mplom felavalása. Az ujonnan épűlt
brassói unitárius templomot dr. Boros György püspök
május l7-én szenteli fel nagy ünnepélyességgel.
Uj esperesek. A székelyudvarhelyi kör lemondott
esperese helyébe Bálint Ödön karácsonfalvi lelkészt választolla meg. A htiromszéki körben pedig Kovdcs Lajos bras·
sói lelkész tölti be a lemondás folylán megilresedeU esperesi hivatalt.
lelkészi kinevezések. Dr. Boros György püspök
a csegezi egyházközség állal meRválasztotl Komjáthszegi
Géza (eddig bihari) lelkészi Csegezbe kinevezte. Biharba
viszont Oá/na Sándor lelkészjelölt ment s március 29-én
foglalta el állomáshelyeI.
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NevelőszUllSt keresUnk egy kétesdendós egész·
seges unitárius gyermekmenhelyi fiucska részére pes/kij,...
nyéken. aki hajlandó a szokásos menhelyi dij ellenében a
gyermeket eltartani és felnevelni. Jelentkezeseket a lelkészi
hivatalba kérünk.
Bejá.r6nc5nek ajá.nlkozik unitári?s .vallásu férjes
asslony, aki aszobalánYI teendökben IS Jártas. Cime;
KolOZSI Károlyné. VII., Dob-utca 10. fse. Il. ajt6. Ollhon
van délután 5- 6-ig.

HIVATALOS RÉSZ
Szám , 142- 1936.
Meghivó,
A budapesti unitárius egyházkije8~g KelJli
'!'anácsa 1936. junius 2-án (kedd) d. u. fél 6
orakoT a tanácateremben
tvnegyedi rendes ülést
tart, melyre a Tanács tagjait szeretettel meghivjuk.
Buda.pest, 1936. V. 15.
Dr. Kozma Jenö s. k.
Józan Miklós s. s.
gondnok.

lelkész.elnök.

..
TárqysIW?zat.: L Elnöki megnyitó. 2. Jegyző·
k~nyy hltelesltésere kiklildetnek. 3. Elnökileg
ehnt~zett éa folyó ügyek. 4. RskiHétel. 5. Danapa.t&Jl .1~é.n;yegybé.zkÖz8ég megalakulása, 6. Pest~.ze!lUorIDCl templomszentelés. 7. Nógrádverőcei
udülő tervezete. ~.. Nevelésügyi bizottság: jelen.
l1ése. 9. Gazdasági bizottság jelentés. lD. Jelentés

,

a konfirml'l.cióról. lL ldóközht!n érkezö ü
k
12. lnditványok (irás ban elön:).
gye NB! ;.J"ev(!léFlü~y i . bizottság; 193(;. V. 25. (hétfő)
GazdaságI bl?'ott~ág:; Hl36. V. 27. (szerda)
d. u . fel 6 órakor
.
K~löu meghívót nem küldü·nk. A dátnmot
Jegyezzük tel a házi naptárhau

Szám, 111- 1936.
MeghivÓ.
A. d,!,na- tis~amenti Un itárius Egyházk 1936. jUmU 9 ll-en ( csiUörtök) d e 9 6 kor
'.
ra or
F ··uzesgya.rmatoIl. (B·
ékes-m.) az unitárius templomban tartj a éVI rendes közgy fi ltsé t
~~l~re a b?l~ő embereket, az eklézsiák küldött:
lelt es egyhazltanácsos aftait szeretetfel meghívjnk
Budapest, 1936. május 15.
.
vitéz dr. Kozma Gyiirgy s. k.
J6e an Mikl6s s k
kö~i !elűgyelö.gondnok.

.

esperes p. v.•

Ta'l'gysoTozat: 1. Istenttsztelet : ima.t mond
Józan Miklós ; prédikál Dark6 Béla; énekvezéx: :
BOTOS. Ar~n. 2. Elnöki megnyitó. 3. Közügyigazgató Imája. 4. Jegyzőkönyv olvasás, 5. Megbízólevelek. 6. Megalaku lás . 7. Felsőbb rendeletek
8. Espere,si je~enté9. 9. 'ranügyi jelentés. 10:
Allamsegely kl~~ztása. lL Sza.madások, : a) Köz~
alap, b) NyugdlJalap. 12. Uj egyházi alkotmánytervezet bej elentése. III Baldácsy Prot. Alapitvány
osztaléka. 14. Di aspora. 15. Időközben érkező
ügyek. 26. lnditvanyok (irásban előre). 17. Jövó
közgyűl és helye és ideje.
N B! Meghivott vendégek szé.llás.áról az
Unitárius Lelkészi Hivatal (Füzesgyarmat., Békés
meg:ye) gondoskodik. Kózebéd az iskolában pontban
déli 12 órakOr. Résztvenni szándékozók jelentkezzenek adott cimen f. évi jnDius 8-ig.
J::rkezés Püspökladány élj Szeghalom felől a
nyári menetrend szerint.

l..elktszi nyugdijalapra J. évi március
folyamán adakoztak a kövtltkező buz~ó atyánkfiai: Klein Géza 10.- P., dr. BogllárDénes 5.P., Bo.lla [atván 4.- P., Szabó Sámnel, Gödölló
3.- P., JukI Károiyné, Szinte Ferenc, Rákoshegy,
Székely Ferenc, Csncsy Anna, Gmehling Róbert
és id. Deá.k Farkas, Kelenvölgy 2-2 P., Nagy
Pál, Győr, id. Rédiger: Béla, Badatétény és László
Domokos 1- 1 P. B~ogadják a nemesszivü adakozók egyházunk bálé.s köszönetét. Hiveink megnyugtatására közlö m egyúttal, bogy. az 1.935.
december 31-én lezárt sza:na dás adatai IiIzermt a
Lelkészi Nyuoodijalap vagyona : készpénzben
14.18 1 P, kölc:'öllk<it;vényekben pedig 80.000. ~:
Ezek után a kamatok rendesea befolynak. A kltuzött céltól még ugyaD messze. vagynn~, ~~ ba
erosen aklU'juk és a jó lsten IS megsegIt folte"
szándékunkban akkor tie év alatt együtt lesz a
100.000 P, anii számité.snnk szerint; me~felel ~
'mi csonkaországi igényeillknek. A~jon .mmd~nJri
a szeot célra, ha keveset is, de adjon evről·evre
jó szivvel és együttes akarattal.
szives üdvözlettel
J6zan Mikl6s
'B udapest,
. ápr. 2.
pUsp. vikárius,
az Alap. lr:e<:elOje.

I

Az Unitárius Bál alkal m&'val a védllökök
által bt'fizetett védnök i dijak és egyéb felü l fizetéselr jegyzékét közlés céljából 1\ Br9s9~l.i Sámuel
egyesü let titkársága l:lpu nkbo1.o még március elején elj uttatta azzal az ismételt kéréssel, hogy azt
közöljük le. Lapu nk lúlzsu foltsöga miatt - sajnos - erre nem vállalkozlmtllllk, de II jegyék
kindóhi\'llffll un kban, az egyházkö7tség péllztárostuu\! Zsigmond Lő riucné l barmikor megtekint-

1 drb. tO f.- es 10 f. 36 drb. 8 I.·es 2 P 88 I, Ferenc:!: József Emlékezés nag~'apámról 1 drb .. 20 f, kiegbzitesuI 42
f. Osszcsen 33 P, hozzaadva a márCIUSban közöl t 1215 p
egyOtt 1248 P.

Józan Mi klós
Barabás Istvan
Ferenc:!: Józse!
dr. Csiki Gabor

h ető.

Ugyanekkor tlrra kert fl Brassai egyesület
elnöksége, hogy il. "édnökOkne:' és a bAli felO Ifi,;ető lmck " legháltisabb kÖ9zönettiket tolmácsoljuk azért 1\1. anyagi támogall·'Sert. amely szép sikert hozott ennek a Ilagyszabásu uniHi.rius tllr3ada lmi vall alkozásnak.
lia egy kissé elkésve is, most készségesen
teszünk eleget ifjusá ~u nk kérésének abban a remérfy ben, bogyaszivbó l jövő igulI köszönetük
c!:Illk hozzájárul 11111101., hogy ifjtiságunkat szeressük, bennük a.jövendót lássuk s ezért ő k e t minden crőn k ke l tovabbra is tárn ogassuk.

B. , k ö r zetekben :

X., J.

i. L'ltlt, Pn1.
•

i.l~iI

•

C, P estk Hrny ék en :
PSl.tlörinc-ÁI1. telep
Unilarius templom

•

•

7.
21.

d. II. 4. Ferenct József
• • d r. Csiki Gábo r

I. i.lI. d.e.lI
21. 28. •

Pelhö Islván
Pelhö Is tván

~

O., Vidéken;

Debrecen-Hatvan- u.24.
l. d. e. l 0 dr. Csiki Gábor
Unitárius lmahaz
Dunapalaj
I.
~.
Barabás István
Szentá brahámi pihen6re ada koztak: Ürmössy
Fiizesgyar mat- Köri közMiklós
Kálnnin (V III- IX részlet) 6 P, Ujva ri László (IV-V hóra) .
gyíilés, unit. te mplom
11. d. e.9
4 P, G. Z), Imreh Józsefné, Biró End re (IV- IX hóra) 3-3 , . NBI Ahi hu zolt dá lumoko n : Urvac",oraosz/ás. P, Szép Margi t (1934 \1111 - 1935 IV) 2 P, 90 i. Csucsi
J '.Illus-augus.z tus-szeptcmbc r hónapOkra kUJön sorrendet
An na, I~édige r Ödön. dr. Milhler 'Sándor 2-2 P dr. Cseh
nem adun~ kl,.de az A' I 8., C. alatt jelzett helyeken a nyá r
Mih"'lyné 1 P, Izsó U "ia (IX hóra) 50 f, képes l~velczölap
folyamán IS Inlndég les~ rendes islenHsztelet. - Egyházi
lIdó fizetését csak azert szorgalmazzuk hogy ne kelljen
,
vr!gs6 ese/pen a .ha tósági behajtásho~ folya mod nunk.
Női és férfi kalap nagy választékban
Pénzbeszedo a pesti oldalon : Lux Ernő, a budai Oldalon;
Varga Jenő. Pénz l á r~s; Zsigmond Lő r i n c, ak i vasárnapon- modelek után alakitást olcsón
ké nt (e mplolllozás elott és után a hi vek rende lkezésére á ll,
ugyszmtén hétk özna pokon délel/)1t 9- t és délután 4-7.
vállal ok
Az adókivetö-bizOllság az ide n is llI<'1r minden kit értesiteU
<IZ esedékes és hátralékos adó król. Kérjük kedves hivein. 'VIII., Baross-utca 82. SZ.
ket, hogy siessenek általá nos egvháú szükségeink fedezéUnlt.o.rlus hlttest v.o. rel m tAmogat .o. • .o.t k •• em I
sére, me rt az Egyház - mindnyájunke.

I

PÉTER JÁNOS

.

UtánakÜldés kizárva!
•

Uj eim:

•

j
Feleli, s sz.rkesztő és kiadó

Dr. Iván László

•

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

B

udapest, V., Koháry-utca 4. Telefon 174-24.
~Iöf i zetés! d ij a negyedé venként meg-

l ele~ö _Ma l FUzetek- c. mellékIettei
egy~ 1t eRY év re 4' - pen~ö, a mely

bckUldhet6 a 30.400 sz"'mu pos ta laknr~k péllz tá r l fo lr.ószálll lára - (cse kk tulajdonos; UnIt árilIS Egyház község
BUdapest).
'
A lap tulajdo nosa a Budapesti Unitárius Egyházközség
A • Hi~atalos rész~ c. rova l a Magyar~
8t.e
a l i ' orszá~1 Unitárius Egyház bannelyik
rve
ta beküldött hIVatalos kOdeme nyt ta rt almazza

XV. éli. 5. sz.

•

8udapesl, 1936. majus hó

Nyomatott MA té ErnO kOnyv nyomdajaba n, Budapest, VIli., Jóxstf-utca (i J. _
•

Telefo/! ..-(i 1·81.

