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nk vallási forradalmai
(Gondolatok Szimonidesz Lajos könyvének olvasásakor)
A fenti ei men jelent meg az elmult napokban

Szimonidesz IJajosnak, a könyveiről jól ismeri
egyházi ir6nak köriilbcliU száz oldalt kitevő tanul·
mánya , amely főképen

il

németországi egyho.zi és

vallási csemenyekkel foglalkozik. A több i nemzet
körébe n lefolyó haso nló filncményekcl egy rövid
fejezet keretében éppen csak éri nti s igy II tan ulmány szinte egészen a német kereszté nyek és az
II . 11, német pogányok kérdésének van szentelve.
M iután röviden ismertette II németség sajátos

magatartását a kereszténységgel kapcsolatban már
II mult század fo lyamán (Schiller, Lagarde, BOIlUS) ,
egyszerre a dolgok közepébe vág s elmondja, hogy
mi történt II némel egy házak életében, amióta Hitler
átvette az uralmat. Itt azután széles medrfl lesz a
könyv s Hagy részletességgel megismerhetjük az
utóbbi három esztendő történetét. Az egy házi forradalmat kél korszakra osztja . Az elsO korszakba n
létrejön al. apró országos egyházak ból a hatalmas,
egységes birodalmi egy ház s ennek birodalmi püspöke lesz L. Milller katonai lelkész, Hitler bizalmasa. A birodalmi püspöknek az eddigi gyakorlaUól
eltérOen órlasi hatalom kerU I a kezébe : kinevezési,
áthelyezési jog, kb. hasonló ahhoz, amit a római
pápa gyakorol. Eddig a nemet egyházban nagy
befolyása volt a hiveknek, mosl a FiJllrer-prinzip
(vezér-elv) érvényesOlése következtében mindez
megszíillik. A hivek, kOlöllöspn az idOsebb nemzedék nyugtalankodni kezd a vezer-elv behozása
miatt s papjai vezetésével kiválik az áUamegyházbÓl s létrehozza a liitl;alló egyhlÚ:at. Ez a nemet

egyház jelen történetének második korszaka. Ebben
az id őszakban hatalm as fron t képz ődik a birodalmi
egy házza l s ali élen álló L. Maller birodalmi
pU spökkel szembell. A hitvalló egyház papjai semmiféle rendeletei nem fogadnak el Berlinből (az
uj evangélikus Rómából), hanem kitarta nak az egyéni
szabadsl'g gond olata mellett, Hitleri magát ezek az
események többször kellemetlenül érintik. Érzi.
hogy az ö politikai forradl\lma egyáltalán nem alkalmas arra , hogy egyben egyházi forradalom is
legyen. ,.Egyszer csak eljön llZ a bizonyo::. ember,
aki all egyházat megreformá lja. De az sem én nem
leszek, se m Öli nem az. Valamikor eljön" , -mondja
nagy éleslátással a politiku s. "Ha nem jön valami
vallásos megujhodás, akkor hiábavaló minden rendezkedés. A végső, igazán mély megujhodast politikai vezetötöl hiába várjuk. Mi csak a kis Keresztelő Jánoshoz hal!onló személyek vagyunk. tn
is Krisztust váram" - mondja a hivO, aki már
föléje emelkedett apolitikusnak.
Va lóban minden idők minden polilikusa szamára márványba kellene vésni Hillernek ezeket II
nagyon mély és nagyoll meggondolt szavait. Azonban az Unterfilhrerek (az alvezérek) soks.llor nem
tudtak erre a magasságra emelkedni s erOszakoskodásukkal sokat rontottak a birodalmi egyhá!:
ügyel n. Végre is a bi lodalmi kormány megunts. a
teugernyi vilát és összecsapást s.lij e~lberl rendelt
a birodalmi egyház ünyeinek vezetésl!re a tehetségtelen L. Müller pü~pök mell~. Az lij em~r,
Kerrl miniszter a mult év végén feloszlatta a htl-

valló egyház szervezetét s az egyház. ügyének
rendezéséhez látotl. Ez a momentum már mncs benne
Sziroonidesz könyvében, mivel csak néhány nap
óta látunk tisztán ebben a kérdésben . Révész Imre
dr. a legutóbbi tanulmányában (Ref. Élei, 19~~.
febr . 8.-i számában) kifejli, hogy Kerrl munkaja
nagy mértékben sikerült, amennyiben a hitvalló
egyház evangelikus, vagyis többségi ága vjsszaté~t
a birodalmi egyházba s csak a reformátusok, vagyis
a nagy kisebbség, tartanak ki az u. n. hitvalló
egyhá!!! szervezete és gondolata mellett.
Tehát ezidő szerint a birodalmi eg)'ház nagy
mértékben megerősödött s a hitvalló egyház nagy
mértékben elgyengült. Igy áll e pillanatban , mikor
e sorokat irjuk a németországi kereszténység ügye.
Ezzel azonban egyáltalán nincs kimeritve a német
vallásos mozgalmak története. A közigazgatási jel~
legü vezér-elven kivül még egy másik elv is nyugtalanítja az elméket s noha ez is gyakorlati jellegii,
a németek régi szokásuk szerint mégis elméletet,
sőt új vallást, vagy inkább valláspótlékot csináltak
belOle. A tény, amelyböl az új ,.germán vallás "
kiindnlt hitvallása megalkotásakor, az volt, hogy
az újkori tőkegazdálkodá s, a burzsoá müvelődés
kiaJakilásában óriási, minden más nemzet részvételét meghaladó nagy szerepe voll a zsidó nemzetnek. (Mondhatták volna az angolt is!) Ebből a
tényből, ma a burzsoá szellem hanyatlásának idején, azt lehetne következtetni, hogy a zsidó nép
szerepe az elkövetkezendö új közé pkorban háttérbe
fog szorulni. Ez egyszerű meggondolás helyett a
németek csináltak egy ködös, értelmetlen, zavaros,
nagyon sokszor komikus vér- és fajelméletet. Ugy
jártak el, mint az az ember, aki jobb kezével a
jobb fülét úgy akarja megrogni, hogy a nyaka körUI tekeri a kezét. De hát ez már régi német eljárás. Észak nem mindig a világos gondolkodás
hona. Az új nemet szellem a zsidóság há.ttérbe
szoritására kitalálta az északi fajról szóló szép
mesét s ezt egy balti nemes Rosenberg Alfréd:
,.A huszadik század mitosza- c. könyvében ki is
fejtette. Azt mondja ebben, hogy csak egy faj van
hivatva az emberiség vezetésére: az északi. N\inden
mb fajnak alá kell rendelnie magát ennek az
~szak i (német) fajnak. Ezt a felf ogást ök pogányságnak neve~ik s szeretnék a keresztény egyházra
ls rátukmá.!nl s meg is próbálkoztalc vele. - Mi,
akik messziröl nézzük a dolgokat, korántsem vagyunk h~jlandók ebb en német pogány gondolatot
felfedezOi. Ez sokkal inkább az ó!estamenlumi
Ezdrás és Nehémiás faji messianizmusa s a zsidó
farizeizmus vad és szertelen lázálma, amely ime
még a hatalmas német népet is hatalmába keriti
26
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féktelen kilengésekre készteti. A zsidó raszir.ták
törhetik a fejüket, hogya németek hogyan forditják ellenük az ö tegfélteltebb és legsajátosabb
talmudi sta- nemzeti hagyatékukat s a németek elelmélkedhetnek azon, hogy ők, akik annyira antiszemiták, hogyan jutottak odáig, hogya tulzónacionalista vér- és fajimádat zsidó zürzavarába
keveredjtek.
.
Sajnos, ezek az utóbbi meggondolások és
rávilágilások Szimonidesz könyvéből hiányzanak.
Csak történelmet kapunk a könyvből, de értékmentesen, azaz állásfoglalás nél kUl. Nem tudjuk
és nem látjuk, hogy miért jutott a németség ebbe
a szellemi zürzavarba, nem látjuk meg, hogy miért
vette magára a németség a faji gondolat torz álarcát. Nem látjuk, hogy miért kell az egyházra is
a vezér-elvet és a faji gondolatot ráerőszakol ni,
ha a~ egyház nem muló harcok, szenvedélyek és
érdekek találkozó helye, hanem az időn és a történelmen túl álló (transcendens) örök érdekek
letéteményese.
S bizony ez az a pont, ahol önkéntelenül is
bele kell kapcsol6dnunk néhány gondolattal Slimonidesz könyvének eszmevilágába.
Mindenekelőtt szegezzük le, hogy úgy a német, mint bármely más keresztény egyház úgy a
világnézeti, minI a szociális kérdés tekintetében az
utóbbi időben elvesztette az erejét s az emberi
életre sem ilyen számottevö behatást nem tudati
gyakorolni. Egyedül az a gyenge mozgalom, amit
unitárizmusnak neveztek, volt abban a helyzetben,
hogy a keresztény világot figyelmeztesse a világnézeti változás és a szociális reform szílkségessége
által felmerUlt kötelességeire. A keresztény élet
mindössze az unitárius mozgalm on belül csörgedezett vékony ér alakjában, de hát mi volt ez a
mozgalom a roppant földi élet nagyságához mérte n ?
A huszadik százatl ereje ilyen gyenge és kifáradt
alakban találta az egyetemes keresztény világot,
amelynek csak egy igen kis száza léka volt a kor
szükségleteiben, problémáiban benne élő keresztény, a többi, a nagy többség halolt volt, borzalmasan halot!. Vagy élőnek nevezhető az az
egyha,z, amely nem számolt le az utóbbi idők tudományos haladásának eredményei vel s amely
idejétmult, ócska ürességeket úgy kinált hiveinek;
mint a szellemi élet teJerakotl, gazdag tálait? Vagy
élőnek nevezhető az az egyház, amely milliókat
és milliókat hagyott odadobni élő áldozatul a kapitalizmus borzalmas molochjának s amf'Jy még
ma is alig' mer nyiltan állástfoglahli a szociális
gondolat nagy igazságai ban ? Vagy é lő az az egyház, amely szégyen nétkUl ragaszkodik a lejárt
!I

a

\' nkilencedik század pellengéréhez, aineiyre
i~~~Si evangelium volt köznevetség tárgyául kitéve?
Nos, ezek olyan kérdések, amelyekre csak
lehajloll fOvel lehet felelni. S a fele.let nem lehet
kétséges: a, kereszténység (néhány. kls.ebb mozgalom kivételével, amelyek élén az umtánzmus halad)
halait voll, kétségbeejtően halot!. Cso.da-e, hogy
egy haloU egyházzal úgy bánnak,. mmt a ném~t
kormányzat. Csoda-e, ha olyan csutol üznek vele,
mint Rosenberg, s csoda-e, hogy a tömegek, ameI ek a szociális terhek csökkenését várják az új
: OJitikai "mozgalmaktól , inkább ezekhez csatlakoznak, mint az egyházhoz, amely .hagyta őket meg" terhelni?
,
.Ai' élö keresztények nincsenek elragadtatva
a németországi helyzettől, de éppenúgy nincsenek
elraBadtatva a ":I.aradi kere~zténységnek mindent
gátlÓ, örökös okvetellenkedéséföl sem, Jézus ev~n
,I geliur,nának ma két arcvonalon kell harco l m~:
egyrészt a mult ittmaradt kisértését kell legyőzme,
másrészt a jelen keserves kisiklásait kell helyreigazilania. Az evangelium hősei azért jelentkeznek
ma oly kis számban, mert harcolni nem k ön ny ű
dolog, két fronton kOzdeni pedig szinte emberfeleiB: S mégsem tehetünk mást, mint folytaljuk a
harcot," amelyet szelle~ i előde ink már annyi megpróbáltatás közt megkezdettek.
A j/lvö a tiszta jézusi evangéliumé : ez bizonyos. S e bizonyság pajzsa alatt hirdetjük, hogy
nincs más út a vallásos ujjásziilel~s r e, mint a
következ ő:

a) Le kelJ mondani arról a végzetes tanról,
hogya Biblia minden részében egyenlö értékű,
mert "isteni s ugalm a z áso n ~ alapszik. Még gondolatnak is visszataszító, hogy Ezd rás, Nehemiás és
. Eszter szél sőséges és vad faji önzése egy lapon
J:.zsaiás egyetemes emberszeretetével.
Az
emlilhetö
., ,
'
újszövetség. gondolatvilágáhan pedig igazán itt az
ideje, hogy kOlönbséget tegyünk Jézus fenséges
evangeliuma és Pál apostol farizeusi gondolatvilága
között. Nem Rosenbergtöl tanultuk Pál apostol
kritikáját, hiszen ez évadzados öröksége az unitárius mozgalomnak s ez az állásfoglalá s az, ami
a le&keservesebb a maradi egyházak számára , hiszen egész világnézeHlk Pál farizeusi tanitásain
~~.~psz!k. MI Jézust hirdetjük, s hisszük, hogy
visszajön j é~us a mi világunkba, még az egyházak
és a germánok ellenére is.
"~o
b) Létre kell hozni az új kereszténységnek
a tömegek felvilágositását és fö löslegessé válik
minden .vezér-elv, amely csak addig él, ameddig
az ál~.eneti k? rokban uralkodó s~télség, a tömegek lájékozallansága ezt szükségessé teszi.
.

..

a

. c~ Meg kell valósítani nagy 'tarcok á,.dn
~zocláhs reformot, úgy az egyének, mint a nemzetek
Javára. Azaz le kell törni minden egyéni és faji
önzés.t, amely a ~ ási k egyén, vagy a másik faj
káros~tásával és k.lsz.ipolyozásával akar elönyökhöz
és tulzot! anyagI )61élhez jutni. Ez a harcot a
bosszúállás kizárásával, de a legöntudatosabb védekezés és a gyengék m egerősitése szellemében
kell folytatni. Suum cuique: mindenkinek a magaét I
Az elsőnek is annyit•. mini az utolsónak I Ez az
új evangelium , amely egyben kétezer esztendős s
ez a harmadik pont az új evangelium legfontosa'bb
gyakorlati követelése.
Ezért az evangéliumért küzdünk mi unitátiusok,
ezért ktizd/ltlek szellemi őseink s ezért fognak még
elvérezni ezrek és ezrek. Mert az evangelium nem
halt meg, mint Rosenbergék hiszik s nem sikerül
végkép e laJtatni sem, mini az orthodox oldalon
remélik. Az evangelium él, Jézus visszatér diadalmasan s megoldja a jelen minden nyomorúságát és minden keserves lelki forrongását. Az evan""'
gelium él s fényével bevi lág ítja az utat, amelyre
a Rosenbergek s az örök Főpapok hiába próbál.:.
nak söté tséget boritani !

,

Iván László.
101

. II

iOI

101

[J

lOI

I

PIETA.
(LlLlEN CR ON.)

Hogyan jiiU hát Mária .ide JflnlS holttestével ? .
.A test a homokon feksz~k, a part kemény kagyló,n
É s a végtelenbe nyujtózik a te;nger.
Az esti égbolt zivala,.tól terhes)
.A viz tiikr6ig nyulik le a felM,
Egyetlen nagy sötét felh6f!omolyag. .
Gyiinge hullámok, nttlCS 1S már . taréJuk .
Fáradtan t6lulnak, s a pariot egyre mossak,
Piszkos hab marad csupán nyomukban,
Hosszu vonalban seegi be a partot.
Kemény kagy.lókon nyugszi~. a ..Keresztrefessitett.
Lábai S a fájdalomtól meggorblClt karok
Puha gyolcsba vannak már takarva,
.
lfogy szem ne ldssa a szögek bOf'zalma8 Jeiét.
Es Mária fölébe hajol,
.
..4. mérhetetlen fájdalombatt 48 tlem I1rh.
É's nem érti · meg, liogy ~ földi. em~et' . '
Hogyan le;letett Fidnak tly aljas aruI6)4.
Nem maga volt Ó ct SfertJtet ? Nem t'oU-e t}(jgya,
EgytJtlflt vágya rögös ~letébe,!:.. 2
Test vériesség, Bélu, Tuzt.st1.vIIség ..
. . 1 ,.
"Óh fej, sebekkel és vérrel vagy borI/va l és MarIa
Könnyeivel mossa a föld porát
Arcáról,: majd «:jjaival
,. .
Fésüli és s6á"t)" szakdllát a ..!!..aláll)enyk~
J
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lélekelemz~s a iegnagy.obb eredményeket jel.enli á
lélek megismerésének terén.
Sokan lehetnek, akik a lélekelemzés módszerét
és annak eszmevilágál tévesnek tartják. Dl! fogadjuk
el azt a megállapitást, hogy a teremtő tsten nemcsak a természettudományok világában hagy az
embernek bepillantást a természet múhelyébe, hanem
a lélek titkaiba is betekintést enged. Már abban
is kUlönbözik a lélekelemzés a materialista világnézeti! tudományoktól, hogy fokozottabban hangsülyozza: igenis, van lélek!
M ielőtt a lélekelemzésnek a valláshoz, külöA nap lement, feljött már. az ,alkotzy,
nösen pedig az unitárizmus eszmeirányzatához való
Rnyhe 1lyugati szél kelt kt re;tekébQl
viszonyát vizsgálat alá vennők, nem lesz hiába
É's szeliden simogatja a homok hegyes buckái,
való, ha a lélekelemzés Jényegét ezuttal is egész
Az iiró'k Anyának ' szemeit !disiti,
.
tömören ismertet jUk.
Megcsókolja az Irgalmas fa;dalm?s,. bus arc..at,
Csevcgii hatlgot dd a tenger hullamanak,
Tudjuk, hogy az emberi lélek vágyakkal van
Afely az alig hallhat6 sirásba vegyül,
.
tele és pedig részben nemes s részben pedig
A sirásba, mely a Megvá~tóra busan egyre öml1k .••
gonosz vágyakkal. Mondhatók úgy is, hogy a
(Gó'nczi Pál forditása)
vágyak kielégitését az emberi közösség részint
megengedi, söt elősegiti, részben pedig tiltja. Min(j
(Ql
iOl
tal
II
Ol
l
dennapos életünkből tudjuk, hogy lehetnek olyan
vágyaink, amelyek az emberi közösség érdekeit
ESZMÉK VILÁGA
es az erkÖlcs kivánalmait !iértik, ezeket a vágyakat
nem élhet jUk ki, e.:eket el kell nyomnunk, vagy
Az érzelmi eszmék reviziója és át kell szellemilenilnk, szublimálnunk. Semmiből
semmisem lesz, de ennek az ellenkez6je is igaz,
a lélekelemzés
mert az egyszer megsztiletett vágy, mégha társaSzent-Iványi Sándor ,.Az unitárumus lényege" "<Ialom és erkölcseIlenes is, nem hal meg. A tudat,
c. könyvében kitünö felkészGltséggel utal arra, vagy amint másképen mondjuk, a lelkiismeret
hogy az unitárizmusnak, mint a kereszténység és ezeket a vágyakat a tudatalattiba számüzi, azonban
a tudomány gyermekének fokozottabb kötelessége, az elnyomott vágy az álomban, amikor szigorü
hogy az u. n. érzelmi eszméket, a belső lelki tar- őre pihen, felbukkan és álomképekben legtöbbször
talom' killsö, érzelmi kifejezéseit időnként revizió jelképszerUekben életre kel, tehát megvalósul, ha
alá vegye, amelynek célja a belső érzelem ujabb élettartama rövid is, mint a tisza virágé.
és ujabb kifejezése. Hozzátehetjük: a belső érzeEzeknek az álomképeknek azaz jelképeknek
lem mind tökéletesebb kifejezése.
a megfejtése képezi a lélekelemzesnek, mint elsöAhhoz pedig, hogya belső érzelmeket töké- sorban orvosi tudománynak eJs6rendO feladatát,
letesen fejezhessük ki, szükségünk van arra is , azonban jelképmagyarázó rendszere ellől eltekintve
hogy azokat a maguk valóságában megismerhessük. is hatalmas tényező a lélek megismerésének szemA belső érzelmek talaja a lélek. ~linél élesebben pontjából.
vizsgáljuk a lélek világát, annál álfogóbb képet
Természetes, hogy a jelképfejtést nem 1\
nyerünk a lelki történések okairól és céljairól. lélekelemzés teremtette meg, életkora egybe esik
~fnden vallásnak szUksége van a lélek vizsgála- az ember megjelenésével. A képzőmúvészet, a zene,
tara , de különösképpen az unitárizmusnak, amelyről a költészet, a tánc jelképileg je/öl. KLIlönösen pedig
helyesen álla pit ja meg könyvében Szent-Iványi Sán- a leglelkesebb gondolati tényező: a vallás. A jeldor, hogy mint felekezeti eszmeirányzaf: vallásos kép a legtökéletesebb kifejező fonna, mert általános
mód,Ler.
érvényü. Minél egyszerübb, an nál mélyebb, atfoA lélek megismerésének tiszteletreméltó esz- góbb értelmu. Jézus egyszerü példákat mondott,
köze, Channing lelkiismereti iskolája, Martineau de ezek jellegzetesebbek és mélyebbek, :minl az
mys~Lco-real.izmusa, Schop(;nhauer és Bergson intuitiv ószövetségi hasonlatok.
meglsmeréSL módszerei; azonban alig lehet kétséges,
A vallások éppügy, mini korok és emberek
hogy korunk legnagyobb lélektani tudománya: a a jelképek tartalmi valóságát és jelentöségél vagy
A. szemJzatárl)lI, ahol nyugodni tér a nap
És ae GS! k/idébe rejti véres arcát,
FéllY tiir elö, melyet uisszauerl a táuol.
E fény szé!iimlik a seéles tengeren
És kévéivol gyorsan á/st/han,
.
A partot éri el és a se~lVedii c~oporton pthen meg,
Mig az ég lassan be~~r;a.. kapznt ..
Egy pillatlat, s már 1S sotél az éj. .
De atálIoiban f8llobban, tul a messz'/. parton,
Óriási lángre1lgeteg: égii országok, uárosok,
Vad üvöltés, dárdák, s pajzsok csattogása
Di,börg, 16dobogás, ijesz'6 harci ének;
Etilber embertársa ellen: Jézus nevébe-n !
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tágilották, vagy szükilették, de helyesen ritkán fejtették meg. Vagy szintézissel, vagy aniúlissel közeledtek a jelképekhez. A katolicizmus szintétikus
módszere csökkent ugyan a kálvinizmusban, de
igaz analizis csak az unitárizmusban jelentkezik.
fzen a ponton kapcsolódhat az unitárizmus vallásos módszere a modern lélektani irányzatok,
jelesül a lélekelemzés irányelveihe, nagystert"i tanubizonyságot téve korszer/t. lényegéröl.

Ezekután a lélekelemzésnek az unitárizmus hitelveihez hajló szernsz~géből nem érdektelen rávilagitani néhány vallási jelkép lélekele m ző értelmezésére.
Tudjuk, hogy a gyermek fejlödésében mintaképei a szülők. Minden gyermek aszülökhöz
kiván hasonlatos lenni, a fiu hasonló akar len ni
az apához, annak foglalkozását kivánja folytatn i,
erejével és szellemi képességeive~ akar rendelkezni.
A leány anyjának szépsége, lelki finom sága ·után
vágyódik és igy alaku l ki minden gyermeknek
lelkében a felnőtt korban is megmaradó eszményi
énforgalom. Legyetek tudók és örökéletilek, mOIldolta a feltörekvő gondolat Islen e l ső gyermekeinek.
Teljesen megfelel ez a kivánság a gyermek vágyainak. A gyermek a szil l ők s7.eretelét ki akarja sajátítani magának, egyedü l akar részese lenni a szeretetnek. Ézsau és Jákob vetélkedése az els6szillöltségért, örökérvényü emberi jelkép.
Jézus személyében az egész emberiség adva
van. Jézus az Ember Fia. Legtökéletesebb emberi
eszménykép, az egyed illi Fiu, aki. maradéktal,anul
megvalósitotta az eszményi, istenes életet. Az em:beTiség ideális énfoga lmi vágya valósul meg Jézus
mennybemenetelében, mert ez az eszményi emberiség Istenhez való felemelkedésének jelképe.
Aki Jézust megbántja, azaz emberiségeszményi
énforgalmát bántja meg s a zsidó papság Jézus kereszlre{eszitésével ezl feszitetle keresztre. Ezt a tényt
tudat alatt az emberiség a legnehezebben, sőt
lalan sohasem bocsátja meg s ez már sokszor
volt, különösen, 'a vallásos középkorban az antiszemitizmus egyik jelentős érzelmi tényezője,
És most befejezőUl vessük fel a kérdést, mi
ujat hozolt az unitarizmus a vallási jelképek értelmezesében? Mint fentebb mondottuk, a jelképeket
analizálta, sőt bátran hozzátehetjük, a jelképek
valódi tartalm/U és jelentöségét tárta fel az emberiség előlt.
A szentlélek, a szabad akarat, az üdvözUlés,
az urvacsora, Jézus emberi lényének hilelvei mind
a jelképek szétbontó (analizáló), de egyszersmind
mélyen emberi értékelésének köszönhetők. SzélbODtás, de nem bomlasztás I Az igazi értékek fel-

ismerése igen gyakran magával hOzta a haszna.
vehetetlen k ö zeleklő l való elválasztás parancsoló
szükségességcl.
Attól pedig ne féljünk, hogy az anizál6 módszer az emberiséget a vallás élményszerUségét ől
megfoszihatja. A felisme rés fcnysugara csak a
sötétben élO embert rémiti meg. Pedig a fénysugár
Istennek az ember irAnt érzett végtelen szereletéból
fakad, hogy mGvét necsak a külső lermészetben,
hanem másik isteni ajándékában, a lélekben is
megismerhessilk. Ehhez pedig ~züks é g van a belső
megismerésnek, az érzelmi eszméknek Istentől
ihletett, folyton tartó reviziójára is.
Dr. Giincú Pál,

MULTUNK
Adatok
a dunántuli unitárizmus történetéhez
Ebben a kis ismertetésben s a bemutatott két
képen vázolni kivánom a dunániuli unitárius élet
egyik legérdekesebb s egyben egyetlen megmaradt
emlékét a pécsi MindclI stenlek templomát és közlök
a XVIII. századi unitárizmust i s mertető nehány
edd ig elöttilnk iSr{leretlen adatot.

,

A pt!:csi Mindszentek lemptomanak homlokza ta.

A Mindenszentek temploma Pécs legrégibb
éplilete. Állitólag 1157-ben szentelték fel. Az 1333. év-

•
•

ben a pápai tizedjegyzékben, mint pré~ánia . tem'plom
szerepel, plébánosai Cyörgy és Domokos. A török
uralom idején ez az egy templom maradt meg a
keresztények kezén Pécs városában . Hagyomány
szerint' a protestantizmus felléptéve l elöször a
katolikusok és a luteránusok osztozkodtak rajta.
. 1588. augusztus 29. és 30-án itt zajlolI le
az u. n. pécsi hitvita Skaricea Aláté ráckevei református és Válasmti György pécsi unitári us lel készek közöft, utóbbi gyözött. Ii A tem plom történetére
vonatkozó adatokat a templom ajtajában elhelyezett
kéziratos templomtörténeti ismertetésből vettük,
melynek összeá lJitásában H6ma1l Bálint kultuszminiszter is közremüködött, aki sze mélyes kutatásaival na'gyb~ n hozzájárult ahhoz, hogy az eddig
elhanyagolt és haszná laton kivill álló templomot a

.

.

I!rdekes, mege mlIteni, , hogy a XX. názadban az
első unitárius istentiszteletet 1027. február 6-án
Pécsett Józan Miklós vikárius a reformá.tusok uj
templomában tartotta.
I;egutóbbi pécsi missziói látogatásomat felhasználta m a rra is, hogy meglátogassam PitizgeT
Fere'nc jezsuita tanár urat, aki a lapunkban. is
ismertetett érté kes tanulmányába n a dunántuli
unitárizm us történetével kapcsolatos. eddig unitárius
történészek előlt ismeretlen adatokat közölt, a pécSi
jezsuita rendház XVI.· - XV III. századbeli kéziratos
latin évkönyvei alapján . KérésUnkre a tudós kutat6
rendelkezésünkre bocsátotta a bécsi National Blbliolhekben végzeIt érdekes kutatásai eredményeit
is. A pécsi rendház naplójána~ 172g-ben vége
szakadt, igya későbbi korra vonatkozó adatokat
•

r•

I
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A Mindszentek temploma oldalról nézve.

pécsi hivek ki seg itő plébánia templ omul ujra megnyissák és használatba vegyék.
A templom eredetileg román slilusu volt, amit
félkörives szentélyablakai bizonyitan ak. A XV. szá.
zad körUI gól stilben beboltozták. A szentély és a
déli mel1ékhaj6, keleti végének bordás boltozataí,
a falkonzolok, a támaszt6 pillérek és a nyugati
Cs~cSives kapu e korb61 val6. Ezek késő bbi helyreállitása már barokk sti lusban történik. Sz6széke is
is a XV. század alkotása, a négy evangélista szobrával van diszitve. Temető kövei az 18OO-as évek
elejéről , legrégibb templomi sirkövei pedig az
1750-00. évek ből valók.
A katolikus adatok is elismerik, hogy ez a
templom hosszu idön keresztü l az unitáriusok bi.,..tokában áUolt, akik annak mellékhaj6jában a retormátus istentisztelet tartását engedélyezték. Kanyaró
Feren~ ~datai szerint a templom 114 évig állolt
az umtánusok közös vagy egyed illi használatában .
30
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csak a rend Bécsben megőrzött provinciális jegyző
kö nyv ébő l .. Litterae Annuae Provinciae Austriae"-ben
ta lál halunk. Az alábbi adatokat, ,nelyek az unitáriusoknak k a toliku ~ hitre val6 visszatérésére vonatkOZIlak ennek alapján közöljük : 1733-ban Pécsett
egy unitá ri us nő tért katolikus hitre. Ugyanebben
az évben a szükebb Magyarországon 17 unitárius
lelt katolikussá. 1735-ben kettő téri át. 1747-ben
megint két áttérés, az egész országban 20. Ugyanekkor más valJ ásfelekezetekben aránytalanul többen
tértek át. Ez a mindenfelé tartott népmissziók
eredménye volt. 1749-re egy áttérés esik. 1752-re
kelt ő, 1753-ra bét, 1754-re három, 1755-re egy'
1756-ra három , 1757-re megint három, 1760-ra
hasonlóképen három, 1763-ra négy, 1771-re egy.
Az évkönyvadatközlése az 177I-es évvel megsZil nik, már közeledik a rend fejoszlatásának
;deje (1773).
• L. Unitárius Érle'il6 1934. évf. J l. sz.

"

A ,mosl közölt adatok alapján azt a megállapilásl lehcljiJk, hogy a jelenlegi MagyarorszAgon
az utolsó unitárius 1771-ben, tehát pontosan kettő
száz esztendővel a dunántuli unilárizlllus fellépése
után jért 'v.issza a katolikus hitre,
Rcményünk van arra nézvc, hogy legközelebb
az esztergomi levéltár adai alapjAn közölhetünk
érdekes megáJlapitásokat a dunániuli unitárizmus
történetére vonatkozóan.

Fert11ce Jd'zscf.

A JÖVO UTJAIN
Aranyosrákosi Székely Sándor
unitárius templomi
vegye!ökar.
,
,.
'

Nag.y Unnepeinket, lélekben gMdagi taná .. temp.
loml vegyeskar szereplésI'!, mely te ljesen nélkülözhetetlen Nagypéntek ünnepen. Sajnálattal héIkUIIh:zUk egyházi éneklésünket temető i 8zolgál _
tBink alkalmával is.
B
Mindazokat., a.kik énekelni szeretnek s akik
mar dalé.rdákban és vegyeskarokban máris Bze.
repe~tek: a~okat, akik unité.rius egyblui énekkar
alakttásl ku!érletek alkalmá.val szolgálataikat mir
régebben felaj é.nlották, szeretettel arra kérjük
hogy 1936. március hó 22-én, usárna'p d. u.' B
óraliOr a. V. Koháry uteai templomban tartandó
böjti istentiszteJetUnk utan gyüljenek össze, egy
rövid alakuló gylHésre, amelyet nem formaságokra,
banem a mnnkaprogram beállitásAra óbajtnnk
forditani. Szeretnők, ha már az idei Mgy Unnepeken vegyeskarunk szereny szereplésével a kezdet nehézségein való tuljutásé.ról tenne tannbizonyi:ágot.
Szeretett vikáriusunk, aki egyben költőnk
is, vállalkozott arra, bogy mozgalmunknsk élére
állva, példaadásával lelkesitsen a kitartó munkára. A vegyeskar vezetésére e sorok irója : Nagy
Sá ndor okI. unitárius kántor és karnagy viLllalkozott.. Egybt\zközségUnk is áldozatot kivá.n bozni,
amikor évi költségvetésében bizonyos összeget
biztositott II vegyeskar bangjegyeinek beszerzésére, valamint meg'alálja B módj át allnak is,
hogy szegénysorsu dalárdatagj al'nk villamoskOltséget megtéritse, hogy azok a pr6btlkra pontosan
eljárbas!anak.
lrásunk ne legyen a pU8zté.ban elbangr6
kiAltás, hanem a léleknek beszéde, amelyadal·
ban ruegfoganva lsten felé eJheti lelkeinket.
Nagy Britldor.

Temploma,inkban már régóta érezzük a Bzervezett éneklés hhinYIU. Különösen akkor, ha erdélyi IAtogatásllinkról hazatérve. az ottboni kis
templomokban elhangzó szép karéneklésekre
visszagondolunk.
Már többször felmerült egy unitárius templomi dalárda szervezésének gondol!\ta, k~zdeme
nyezó lépéseke t már több alkalommal tettüuk,
de különféle akadályok, elsősorban is Baját nem törödömségUnk ft, cél előtt kifárasgtott és néhány
próba után kisérletezésUnk, tanuláijunk és szorgalmunk abbamaradt.
Egyhé.zi énekköltészeWnk történetében költő
püspökiink aranyosrá.kosi Székely Sandor . mUlIkássága még mindezideig nem nyert kellő méltatást. Az ö munkássagabóz nemcsak ismert és
ma is kedvelt és énekelt éneke ink szövegének
megirása füződik: Uram ten:plomodbagyUltUnk ...
Szeret, imád, magasztal .. . l\Iiatyánk, kit fenn
ragyogó magasság . .. Dicsőséges Ur lsten ...
Felhivás
Ő egyetlen egy Istenség. .. Szent vagy lsten,
egyházi énekkar alaklláséra.
szent vagy. .. Dicsöség Istennek . .. , hanem
1837-ben ö adta ki teljesen.megreformalt alakjáRégi vágya teljesül a. hivek seregének, amiban egyMzunk énekesköny vét, mely javitott ki- kor fölcsendülnek az akkordok templomaikban az
adé.saiban egészen a világbáboru uh\ui időkig egy igaz Isten dicsőségére. Akit a 'l'eremtő szép
szolgá.lta templomi éneklésUnket.
ének- hanggal !\Idott meg, jöjjőn segitseglinkre,
. Erzésünk és szen t lUeggyöz6dósünk, hogy álljon a munkába.. Ne sajné.lja. nz időt és a fa:
Il.11Jlkor nevével megalakitandó dalárdánk lobogó- radsAgot, s szerezzen magának is mélységes lelki
já.n ebben 8Z esztendőben mnnkához akarunk öröme' eazel a esallakozA.ssal s a jövő nemzek~1.deni, akkor törekvéseinket lsten segitségével dék számára is tegye erköJc;5i!eg köteler:ővé a. jó
siker k.oronázzl\ és énekeskönyve megjelenésének Ugynek lelkes tAmogntását.
slIazadlk évfordnlóján az 1937·ik eSztendőben
Összes hiveinknek atyafias szeretettel
mar erős unitárius templomi vegyeskarral dolBudapest, 1986. III 8.
J6z{m Mikl6.
Iclki&z-eln/Jk pUfplJkI 1'lkdrlU$.
Gozunk egyházi dalkulturánk fejlesztésén. Sok
feladat előtt !\lIuuk és szép . lehetőségeket tudtOl
ts
101
II
101
101
II
nánk megvatósitani. KUlönféle egybázi egyleteink
TerjesszUk az unilririu3 gondolalal!
régóta várjak az unitárius dalárda szereplését
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BELMISSZiÓ
Meg nyilt a pe sfs'z entlórinci templom.
Lapunk

az elsO

perctő l kezdve a legteljesebb

erkölcsi támogatásban 'részesilette azt a helven
unitárius családol, akiket PestszentJörincre vetett a
trianoni sors vihara, abban 'a nemes törekvésUkben, hogy magu knak lelki otthont teremts:~ek:
Amióta vezetO cikkben méltalluk a pestszentlonncl
harmónium legendáját, egészen a mai napig cikkek

egész sora beszélt arról a nemes törekvésTől, hogy
a szentlőrinci hivek összefogása követendO örök
például szolgál az egész magyar unitárius egyház-

II

Azonban a Bzenlő rin ci hivek addig is használatba
vették uj lelki otthonukat : február 16-án tartotta
PelhO István helybeli lelkész az e l ső is tenti sztel e~
tel a szentl őri n ci templomban. Bbböl az alkalomból fővá rosi hivei nk közU! is számosan zarándokoltak a már eddig is kedves legendá.kkal és rajongó szeretettel kör(J\övezett uj istenházába.

EGYHÁZJOG

•

Az Unitárius Egyház törvényhozása

A reformáció korában az egyes hitfelekezetek
törvényeit a zsinatot alkották. Dr. T 6th György
az ~ Egyházi Rendszabályok" (III. k.) c. munkájának. Az uj templom valóban az e l ső ~eresztény ba n világosan reá mutat, hogy 1718-ig a törvénység höskorát juttatja esz.i1 nkbe, amikor a hivek hozás a generalis és partialis zsinaton a papság kezében volt. Abban az idöben természetesen inkább a
,
hitelvi kérdések voltak napirenden. A szervezeti
•
kérdések rendre vetődtek föl.
Az 1694. évben kiadott Uisciplina Ecclesiastica a toldásokban ezt mondja:
"Az egyetemes zsinatokon a hit cikke kről való
nyilvános vitatkozásokat mindig tompitani kell az
elnökök részé rő l elölerjesztett tételek szerint s
, ,.
szent zsinatot mindig urvacsoraosztas előzze meg."
E toldás egybevág az 1629. évi utasitás XV.
részével.
A világi elemnek al egyház ügyeiben való
részvétele (1718. után l) és a vá ltozott viszonyok
foly tán a zsinat és fotatlács egymás mellett álló
tesiületekké váltak.
Mikó Lörincnek az unitárius egyház igazgatási rendszeréről 1858-1860. években rnegir~
A pestszentJörinci templom - ' egyenlőre még vakolallanul.
értékes munkájában a zsinat és fotanács közötli
,
minden vagyona "köz vala ", azaz ami az övék, különbségei abban ismerte fel, hogy:
. .
1. a papok a mai szokás szerint csak zsmall
az az egyházé is. A pestszenUörinci kis emberek
nagyokká, legendás hösökké váltak akkor, amikor főtanács alkalmával . .. szenteliettek fef. De cz nem
téglat hordtak, habarcsot kevertek, tornyot épiletlek lényeges ... mert vannak példák, amikor a papok
s amikor maga a lelkipásztor is a tető t szegelte, a kolozsvári Uli fötaná csban szentelteItek föl.
2.... ma mind a kettöre csak a consistorok
vasárnap pedig az igét hirdette.
Ennyi önfeláldozó munka eredménye most fartoz nak megjelenni.
.
itt áll előttünk, igaz, hogy még kivülről vakolat3. Megvan az, mely szerint a főbb hivatalok,
lan, amint a közölt kép is mutatja, de yárja a mint régen, most is a zsinati főtanácsban töltetjókedvü adakozót, aki adományával uj habarcs nek be (szokás).
..
készitéset teszi lehetövé. S várja azt a másikat is,
A zsinaton a törvényhozást nem is emhtl?
aki az el ső harangol önteti meg az üres toronyba. viszont a főtanács tárgya mindaz: am i az egyháZI
Mini értesülünk, a 8zen!lörinci hivek akarata már törvényhozás, kormányzás és igazságszolgál latása
uj célok felé lendUl. Gyülekezeti termet akarnak körébe tartozik. Ezért a fel sorolásnál mondja :
épiten; a templom mögé. Isten segitse öket nemes
1... ' egyházi és iskolai ügyekbeni kánon,
törekvésUkben.
azaz az egyházi törvényalkotás.
14. a fögondnoki, p(l spöki ... hivatalokat
Az uj templom felszentelése az egész magyar
unitárius egyház örömére a tavasz folyamá n lesz. választás utján betölteni.
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A ma érvenyes erdélyi törveny szed nt a zsinati
~ö","ács halásköre :
o.) az egyházi törvényhozás és kormányzás
tekintetében ugyanaz, mint az egyházi fötanácsé;
bJ pilspök és fögoudnok választása és feles·
kefése.
ej uj lelkészek felszentelése.
Az erdélyi uj törvénytervezefef az előttem
ismeretes alakjában nem tartom eléggé szabafosnak.
Tul részletező - szerintem. Egész szerkezetén
megérzik a legellentétesebb érdekek kiegyenlítésére
való törekvés. Nyelvezete se m elég tömör. A törvényszövegezésben megkivántaló t;övidség és hatarozottság helyett leiró nyelvezetet alkalmaz a hosszú
§.okban. Egy szilkebb bizottság. által szigoruan
átdolgozandó volna.
A zsinat és főtanács hatáskörében azt az
eltérést statuálja, hogy: pOs pök csak zsinaton
választható.
A csonka·magyarországi viszonyok szerint
nehéz lesz oly törvényt alkotni, amely az erdélYi
hagyományos szervezetet meg tudná őrizni és
mégis a mi kisszerO helyzelilnkben kellően kezel·
helő szervezetet épitene ki. Ovakodni kell a szervezet kiépilésének aránytalanságától.
Igen kényes kérdés lesz a magyarországi
viszonyoknak megfele l ő töruényhozási szeru szabatos
megállapitása és a püspöki vicariust és fögondnokol választó teslOlet megszabása. Ugy látszik,
hogy vagy a régi szokásainknak megfelelő és egymás mellett megálló hatáskörrel kell a kényes kér.
déseket megoldani, vagy ped ig Csonka-Magyarországon a felsobb festU/eteket le kell egyszerOsiteni és csekély létszámunkra szabott alkotmányt
kell kitervel ni.
Legközelebb az uj törvényt megalkotó egyházi lestOlet vitatott kérdésével fogok foglalkozni.
Justus.

H .IREK
Az unitárius család
Btldapeslen az tdóbbi Mnapokban a következök
kötöt/ek tiszta unilárius házassági szöuetséget és
,.ést'eiÜttek egyháai áldásbem .Tábo,.osi Jdnos és Szederjesi ilona
oJdóbe?' fa7. én,

Sebestyén Islván és Csiki Rebeka de-

cembe?' 29. én,

.

.Orbán János Béla és Andrássy Sarolta

)",mat'

ő·én.

Unitárim 1Iazasságból a következö gyermekek
6::ii/etlek :
Dr. Messo AnLal és KO)ICZ Judit fia: András
6zeVLembet' 16-átl,

PiilflJ Elek és kiivét' hóza leá?lY4 : 1:va tlOvember lu ·én ,
. l'arcsa f~ll)y Pal és Tansafalvy Borbala
leo.nya,' Borbfda decembe,. [4.én.
•
M á t é Emu Tibor az Unitárius Ert 't 't
el9állit6"ny~mdl,t1tlQjdon~!! és Mar kó l/o,~:;.:.
2ass~gkoMsll.k ~lkalmáual egyhántt1k áldásáblln r é_
3zesultek marClUS 1-én.
Isten áldása legyen a.:: unitcir1Us jÖj;endön ,'
az tmitdriu8 családon!

Meghivó.
Az Unitárius NÖSZÖIJctsé.9 márcitt.S 19 bt dél ..
után 6' órai kezdet/sl, kis házi mti sorral egybekiilött
tea·d~luLánt rendez az unitárius missdó ház gyúle.
kezeh termében (IX., Rákos'u/ca ti.) a Pes/stent.
lorincen épült Székely H osök Emléklemploma javára.
A tea·jegy megváUási dra 1 pengü.
Erre ~ '?l.álkozéra ~ti_ttestvé:i szeretettel hivjuk
meg az Umlarms Ertes1to soram keresztül "Westvé1'ein~'ct, barátainkat tle'm csupán azzal a gondo"
lattal, "ogy scgitségiinkre legyenek eélitnk t14résé.
hen) liatiem azért is, hogy alkalmat adjunk egy
kedves iisszejő·velelre.
Nagy örö'miinkre lenne, ha sikériiltle mitld·
két célt elérnünk. Bizva abban, hogy hiuó szavufik
kedues meghallgatásra talál, lIa.fJylmk
.
hillestvéri iid';özleUel
az Unitárius Nószövetség
Elnöksége.
••

Uzenet

Az Unitárius Nőszöveiség szegény.gondozó
nlUnkAja elé mind silrilbbe)1 emel gátat a pénztelenség. Az adakozók sora egyre ritkul, az elesettek száma egyre növekszik. Az unitárius társadalomnak Rzt a nem nagy hányadát, amelyik minden - és valljuk meg - elég nagy számball
lévö intézményt - nem egyszer anyagi erején fe"
Iül támogat - kimélnUnk illik. Ig~ jutotlunk. arra
a gondolatra, hogy - ~Ua~dnossagban . segltés~e
szólitjuk fel azokat az umtánus testvéreinket, akI·
ket a nöszövets9g nem egyszer, éveken át - számolteyö összegge l segélyezett. Ha .olya n helyzetben vannak, bármily csekély adomannyaJ tegyék
lehetövé számunkra , hogy segithes~ünk most má ..
sokon ugy, mint annak ideién, őraJ tuk. "
'
JÓl esne, ha üzenelílnk és kérésu~k:- Igy
általánosságban is - elérne oda, ahova hiVŐ és
bizó lélekkel cimezHIk.
.
.
A hálás emlékezés jegyében áldozOl : a .Iegszehb erények egyike. Ha megtehetjilk, gyakoroljuk t
A N6szövefség Elnöksége.
A Szentábrahámi .pihen~ ügye. megold~st
n ert a legutóbbi budapesti kebl! lanacs ülésen:
lJgyanis KlJlemCt~ BAla vagyonkezelő gondnok, ~kl
legnagyobb hive a pi henő Jétesitésének, Nógradveröcen l\fagyarkutnál egy 906 négysZögööl~sk~l~ft
veti meg 1.800 P értékben. A telek ~rd ve r U.

vett' helyen iekszik, szabályos n!gyszÖgalaku. bekeritcIt hely a bővizO, egészséges forrásvIzzei
megáldott MagyarkutlÓI egy kocsiút választja el.
A telek egy ik oldalán patak van és fOrdésre és
mosakotMsra alkalmas forrás. A nógrádveröcei állom ástÓl s a Dunától gyalog sétálva 45 pert . po:
magyarkuti ve n déglő egy pár lépéS. A budapesti
egyházközség a herceg Odescalchi alapbó l vette
meg a felket a kebli tanács határozata alapján.
Azonban ez még csak az {lres telek, amely biztosan áll a lábunk alaft. Az épitkezésre ezideig rendelkezésre áll a hg. Odescalchi alapból a telek
véte/ára ulán fennmaradó összeg s a Szentábrahámi pihenöre az adakozóktó/ begyOlt összeg. Ez
mind biztatás arra, hogy végre megvalósul a
Szentábrahámi pihenő a konferenciás tábor munkahelye, ifjaink és gyermekein k nyaraló telepe s
vallásközösségUnk találkozója. De még mind ig áldozatot kiván vallásközösségOnktől. Négy módja
van ebbe a munkába való bekapcsolódásnak: a)
Havi összegekkel járuljunk hozzá az al ap növe ·
léséhez munkamegváltás eimen. b) Egy bizonyos
kiszabott összeget julIassunk a Szeutábrahámi pihenő alapjára. c) A kik kisebb összeggel rendelkeznek, szi ntén hozzájárulhatnak a pihenő alap
gyarapításához azzal, hogy vásá rolják a képeslapjainkat : darabja 8 fill. Agoston József: Heltai Gáspár élete és munká ssága ára 30 fill. Ferencz József:
A magyarországi unitáriusok és Emlékezés nagyapám ra, m indkettőnek ára 20-20 fill. d) Végül
a pihenő épitésénél bárm ilyen segitő kézi munkával , mint a munkatábor tagjai vehetünk részt az
áldozatban.
. A b ~dapeSlI egyházközs!tg kebl! tanácsa
márcIUs hav I Ulesen az 1935. evi zárószámadást tárgyalta
le, mely nerínt a

1934.

evről

4.281.l3
12.520.08
478.37

•

760.50
1.652.64
541 .70
500.1.1 56.11

85.533.89

KIADÁSOK:
Szemelyi kiadások
17.254,80
Oolol1. i
..
4.799.57
Alapok és adomanyok
Koháry utcai ház kiadasai
Sdlvetseg utcai ház kiadásai
Batthyány Ilona örök alapi t vány
.- . ~ ..
a lapítvany
IJ",tanus ErtesilO nyomdai költsége

I

73.544.54
11.989.35

TObblet, mint 1936. évi ;\tvitel
tO 0CXl
a~ók nd l a szorgalmazás lolytan az elOirányzott
2'20
-ve nemben 12.520 p 08 f adó fo lyI be tehát
.5 p 08 f-rel töb b. KérUnk minde n hivőt hog' szor
gahlllzá$ nél~UI 's Ilzesse be adólát, elzel elÖmoz~ilja .a;
Cl1.yhb stlblllUl a! él tilraadalmi tevékonységel A perselypéntnél az eiOIrányeoU 400 p·vc'! szemtien 478 p 37 fill.

Ap

-

-,
~
.
~

.3

folyi be, teh~t
311-rel több.
is Örvendetesen többlel mulatko:l.Ik. Ez az egész összog szociális célra forditlatik, az Ullnepnapok persclypénzc előre megjelöl! cél ra 8
a vnsérnapok pe rselypcnz~ p~dig a szegények segélyezésére. Ezórl .flgyelmé be ~JánIJuk. a persely!' hiveinknek.
Az Unltén!!s Ér teSIlO előfizetés i dija eimén az elő
irénywlt 1600 P-vel szemben 1818 P 61) f folyt be tehát
218 p 65 I·rel több. Ez is örvendetes haJadé.s de még
sokan vannak , kik egyetlen un it4rius lapunkat 'nem pértoljék, pedig a ~Mai fOzetek~ váJtalattal együttes előfizetési
dija a lehet6 legalacsonyabb, szinte ajá ndék.
A zá rószámad:lst a részletes cs minden filléne kiterjedö indokol:lssal együtt a kebli tanács elfogadta s a
közgyíllés elé te rjesztelle.
Az egyhátlennlartési a lap s a kisebb alapok számadását .37.: alapok kezelője, j6Zlln Mik /63 pUspOki viká rius
terjesztette el6, mely szerint az alap :Iltaga :
Kölcsönö k
64.108.63
KéS'l.:pén~
17.387.-

78 l'

itt

EgyU tI : 82.095.63
A kölcsönök a vi ka ri:ltusi birtok beruhbására Debrecen, HódmezOvásérhely es Pest sze ntl őrinc egyhAtközségek sogélyezesére és a Szövetség ulcai hál megvéleléher:
szUkséges összegekre adattak ki, mel., összegek rendszeresen tö rl esztödnek s a kamat is befoly utánuk.
A kisebb alapok köztil :
1.979.65
a herceg Odescalchi alap !l.lIaga
a Sebestyén Arthur alap
28.79
.
Együtt : 2.008,44
Ezt az összeget sz:lnta a kebti tanács a SzenlabraMmi pihenő megllételére S a fennma radó összeggel
hozzajarul az épitéshez.
A De~E sl Károly irodalmi alap állaga 54 1 P 72 f.
Ez vol na h!vatva az U nitá r ius Kis Könyvtárt haloIlaiból
feltámasztam, csak akadjon egy néhány irodalompártoló
áldozatkész lélek, aki ezl az alapiló élelében meglehetOsen nagy összegíl alapot segítene ismet felnöveIn i,
hogy végre ez a nemes s z:lndék u alap betö ltse hivatását
méltóan az alapitó nevéhez és munkásságához.
VégUl megemlitjük, hogy az egyházfenntartási alap
(82.095 PJ két részre osztalolt a kebli tanács határozata
alapjá n. Es pedig a s aját hivei nk közl gyújtölt és évenként
saját pénzlárunkbó ltáplál t 73 .r7~ p összegre és az országos
gyűjtés altaj befolyt 8.360 P összegre. Az országos gyűj tés
által befolyt össz:eget az Igazgató Tanács hatáskörébe,
vagyis az egyháti közalapba utalta át
(Nofiirius.)

Konfirmációnkat május 21- én tartjuk meg,
felhivjuk a szü lök és a növendékek figyelmet,
hogy az oktatá s már kezdetét vette s · egye l őre
minden vasárnap délelött a rákos- utcai templomunkban tart az istentiszteletet köve tően. Későn
jelentkező növendékek a j övő esztendőre maradnak
el . El ő k észü le tfi nkkel hithííségünket bizonyitjuk meg.
Rádiós Istentlsztelet lesz a KOhá ry-utcai templomunkból marcius 29-en, vasárnap délel ő tt II órakor. Prédikál B arabib [sIván budapesti lelkész. Slétszórlan élő
hiveink figye imét felhivjuk erre a ritka alkalomra.

A magyar keresztény unitárius anyaszenteIlV·
ház hltrendszuE. Ezen a eimen Btlrablb István lelkész
to llából egy rövid kis ismerletést nyomatott ki a budapesti
egyház:kOz:ség arról, hogy mit hisznek az un itáriusok. Teljesen ingyen küldi meg az egyház lelkészi hivatala (V.
Koháry-utca 4J minden videki lelkészi hivatalnak, szóo'ánygondnokl1ak, vagy bárineJy h ivUn kn ek, ha az t egy le1\elez:6lapo n kéri. Az unitárius gondola t te rjedését szolgAlja a.,
aki e kis Hlz:etet ' erleszti.

Kell-e a külön kehely? Eze" a . eimen
közölt sorozatos hozzászólásokat jelen lapszamunkban nem tudtuk helyszUke miatt leközöh1i. Jövő
számun kban jOnni fog. Addíg is kérünk ujabb
hozzáSZÓlásokat .

Vidék.

Ddvid Ferenc Egylet vi1ndorgyül~5e
Hódmez6vcisérhelyen, március 29-én délelőtt
az istentiszteletet követöen nyer megrendezést. Az
istentiszteleten a szolgálatol Józan ~ikl6s p~spöki
vikárius Jálja el, a vándorgyü lés.en Imádkozik: ~r.
Csiki Gábor lel kész, a megnyltót dr .. br. Damel
Gábor egyleti elnök mondja, az ünnepI b~sz~det:
"Az örökélet egy természetbuvá! szemében clme~
dr. Gelei József szegedi egyetemi. professzor, ottam

beli unit.ariu s c~aládjaink közUI keresett fel néhányat, akiknek bizonyára jól esett, hogy Budapestről
nemcsak lelkésszel, de presbiterre! is oUhon kb
találkozhattak.
u an
- Az Unltáril;ls NO:szövetség- elhelyezkedésl
.
egy 20 eves, 4 polgárit és 2 felső ipariskolát végzett 'IÓ kj,".'
ból valóleAny s zam á ra. Meg fel~to di[azb és bá á ' csa vllllalkozik minden háztartási munká rd eset~ smód mellett
vagy idösebb házaspá r, vagy magányo~ nO n:~l:yeTmekek
targyában megkeresést a NOsaövetség kér Bp. K~:;~~~a!

•

•

•

leányegyházunk gondnoka tartja. Nagy Sándor
budapesti és Boros Áron helybeli unitárius kántorok két énekszámmal fogják a lelkeket I stenhez

emelni. A zárószóban dr. vitéz Kozma György egyházközségi gondnok fari beszédet. Reméljilk, hogy

Biró Lajos lelkész buzgó nyája szép számmal
. sereglik egybe erre a valóban missziói szelleműnek
igérkezö találkozásra.
Dunapatajon élő unitárius hiveink részére
Barabás István budapesti lelkész tartotta meg az
. első istentiszteletet urvacs0raosztással egybekötve
a helybeli polgári iskola egyik termében nagyszámu érdeklődő jelenlétében. Hiveinken ·kivül sokan mások is részesültek az urvacsora szent jegyeinek áldásában . Az egyházi énekek vezetését
--dr. KendecSlJ Pál községi orvos hiUestvérünk végezte, szép harmonium-játékával emelve az istentisztelet meleg, bensőséges hangulataI. Legközelebb
március IS·én d. e. 10 órakor lesz istentisztelet.
Pestszenterzsébeten április hó 12-én Hus' vét vasárnapján d. u. 4 órakor urvacsoraosztással egy_
bekapcsolt istentiszteletet tartunk. Készilljenek a hi. vek, hogy e lelki találkozáson őszinte szivvel és
lélekkel vehessenek részI.
Sashalmon urvacsoraosztással egybekap.
.csolt istentiszteletet tartunk március 29-én d. u.
4 órakor ól Kossuth-téri állami iskolában.
Sashalmon március 29-én, az istentiszte'lelet követöen szeretetvendégséget rendezUnk a
Margit-utcai Schuster-vendéglő külön termében,
',Felhivjuk hiveink figyeimét erre az alkalomra és
arra kérjUk, hogy ezen a találkozáson a budapestiek közül is minél többen vegyenek részI.
Meghivókat a lelkészi hivatalok osztanak szét. Teajegy ára 60 fillér. A szeretetvendégség tiszta bevételét a nószövetség céljaira forditják.
Budafokon április 5-én délután, urvacsora·osztással egybekapcsolt istentiszteletet tartunk. Kérjük hiveinket ,. - azokat is, akiket a tél hidege
távoltartott mitőlünk, - hogy a templomozáson
vegyenek részt, hogy egy szivvel és egy lélekkel
'~gyütt dicsérhessük az Urat.
Csepelen virágvasárnapján, április S·én
délelőtt. tartandó istentiszteletünk kapcsán urva.
. csorát 18 osztunk hiveinknek.
. Ágost~ln József testvérnnk valóban be
akarja tölteOl a presbiteri tisztségét, amikor hivatalától kapo~t szabadságidei.e al.att pihenő napjait
arra használJa. fe!, hogy a vidéki unitárius gyülekezetek tagjait IS felkeresse. Tavaly nyáron az
.alföld déli rész~n megkezdett utját folytatja most
~S ruz~sgyarmati _és debreceni, valamint k örnyék•
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)! elylk
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A. t Te:mplomokban :
V., Kohary-u.4.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

'..td.,

•

C ., Pestkörnyéke:n:
Budafok-Ref. templo:n

Csepel-Templomtéri
polgári iskola.
Kispest-Wekerletelep
ll. sz. el. isk.
Pszlerzsébet -Erzsébet
. utca el. isk.
Pszt1órinc-ÁI1. telep
Unitárius templom

··

"
" -telepi.
Rakospalota.Máv.
iskola
Ujpest-Szent István-Iéri
polgári iskola

19.

5.
19.

•

•

Dunapatjlj
Kaposvár-Rel. templom
Nyiregyhála-Ev. isk.
diszlerme
Szolnok-Ref. templom

•
• •
•

-5.
5.
19.

feren cz József
Ferencz József

d. u.

. Csiki
Ferencz József

e.l

Pethő
Pet hő
Pethő

István
Is tván
István

5.

d. u. 4

Barabas István

:W.

• •

Barabas István

O., Vldéke:n:
Debrecen- Hatvan- u.
Unitárius InlahAz

S~olg'l.te~ Y~,.l

Barabás Islvan
Barabás Istvan
• Józan Miklós
•• dr. Csiki
• • dr. Csiki
• • Ferencz József

IX., Rákos-u.

B., körzde:kbe:n :
n., nl'· •. II. tlt.r rn.
X., 1. 1.
Pr.l. r••'h

~tGl y

órában

5.

-13.
13.
ftj ..

' .1

26.

Józan Miklós

19.

Jótan A1iklós

-

NBI Aláh uzott
Urv4csor6,o~zflis. Április 26.án délelőtt 1/. 10
Koháry-utcai templomban az iskolasok felsO tagouta ~IV ..-VJll. o.) szá ma",:
kUI6n ifjus6gi istentisz/e/et. - Umtánus rendörök husv.éfl
urvac~ordj(J tiprllis IO-en délután 6 órakor. - PassIótnek mind a két budapesH templomban Nagypénteken ~ly.lO)
dt.lel61t iO illetve II órakor. - Áhi/II/napok a tanulóIfjusAg

U.

e. XV. 3

3.

•

réS'l~re április 2. és 3.-én a Koh;\ry·ul~i templomban

délelőtt 10-12. _ Kon'irm~ciói oklll/ás mmden vasárnap
délelóf110-12a lI'\isszióház lemp lom~ba n . Ul!.fanotl ~nek
I róbtl minden kedden délután 6 órakor. - ef(yh<?z/ adól
fehel fizctni V., Koháry-utca 4. !IZ. a. lelkészI Illvataiban
d ~eJött 9- I és déluttm 4-7 ó ra között, v~sárnapOl:on.

al;

istentisztelet elöli és után; pénztáros: ZSIgmond Lör!nc.
Kérjük Hivcinkel, hogy egyházi adólarlozásukal ,'ehe!oleg
fIlvlIszfelen rendezzék s kíméljék meg az egyházI elölJáróságot an61, hogya közigazgatási eljárásI legyen kénytelen
alkalma:tni.

HIVATALOS RÉSZ
Meghivó.

Szám : 85-J 936.
A blulapesti unitárius egyházközség 1936.
_március 22 én (vasárnap) d. e. II órakor a

Lelk~szi

Nyugdijalapra újabban adakoi-

.tak a következO buzgó atyánkfiai: Kovács Gábor
nyug. h. államtitkár 100 P., Polgár Lipót 10 P.,
dr. Sch mer Sándor és a dunapataji szórvány (e l ső
Urvacsora-vételkor) 5-5 P., Bölöni Farkas Sándor
Iparosok és Kereskedők Köte 3 P., Szép Gyula
2 P., Marosy József, F~dd, Katona Sámuel, dr.
.f:ejes József és dr. ~ódl János, Komárom l - l P.,
Agoston József 50 fi llér. Ágoston József afia egyúllal felaj ánlott 500 példányt it 50 f. mosL megjelent fOzetébö!, mely a Mdmezövásárhelyi unitárius
egyliázkiizsé.q 9'/venéves tör/énetét tartalmazza.
Fogadják a nemesszivü adakozók egyházunk
hAlás köszönetét.
Budapest, 1936. márc. 4.
Szives üdvözlettel
J6zan Miklós,
lelkész -elnök
ClZ Alap kezelője.

Koháry-utcai templomban,

évi rendes közgyülést
larl, melyre egyhazközségünk minden adófizetö
tagját szeretette l megh ivjuk.
Budapest) 1936. márc. 6.
(Zr. Kozma Jenfj s. k.
J6zan Mikl6s s. k.
egyházi gondnok

lelkész-elnök.

Tárgysorozat: 1. Istentiszte let. 2. Elnöki

meg nyiló és jegyzőkönyv bHelesités. 3. Elnökileg
elintézett ügyek. 4. FOlyópénztáti zárszámadás
1935-r61. 5. Alapitványi számadás. 6. Kebl i Tanács
által átutalt ilgyek" 7. Kebli Tanács egyharmada
kilép. 8. Esetleg ujon nan választott tagok eskütétele_
9. Országos gyüjtés eredményének rendezése. 10.
Id ő k öz ben é rkező. II . Indilványok (irásban-elöre)_
Nb ! A közgyü lésen szavazati joga van minden egyháztagnak, aki egy háli adóját
1935. dec. 31-ig rendezte .

•

Szentábrahámi

pihenőre

adakoztak-:-

Irsay testvérek (november-december), Barabás
Istvánné, Ujvári László (márciusra), Pethő' István
(1935 . áp rilis) 2-2 P-t, Izsó Liv ia (novemberre) ·
50 f-t. Ferencz József: Emlékezés nagya pámról
füzet l példá nyban 20 f, kiegészilésül 30 f. , öszszesen 9 P, a mult hónapban elszámolt 1206 ·
P-vel a végösszeg 1215 P.

Női

és férfikalap nagy választékban
- modelek után alakijást olcsón
vállalok PÉTER JÁNOS
•

VII!., Baross-utca 82. sz •

•

Utánaküldés kizárva!

,,

Uj eim:
•

Felelös szerkesztt; és kiadó: Dr. Ivén i..é.szI6

..

,

,

Szerkeszt6ség és kiadóhivatalBUdapest, V ., Koh6ry-utca 4. Telefon: 174-24
~Iöfize l és! dij a negyedévenként meg-

j&lenO ~Ma l Füzetek~ c. mellékiettei
együtt egy évre 4'- pent::ö, amely
bek,liIdhelO a 30.4(1) slámu postalakar~kpénz tári fol)'ószám lára - (csekktulaidonos: Um tarius Egyhá:tkölSég,
BUdapest).
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitarius Egyhá:tközség
A ~Hi~atalos rész· c. roval a Magyar~
orszá~1 U:lilarius Egyhaz bármelyik
.1
szerve
tal beküldött luvatalos közlem~llyt tartalmaua

XV. élf. 3. SI.

,
•

BUdapBst, 1936. mireius hó

NyomatolI Mal~ Ernő kOnyvllyomdájaban, Budapest, VIII., József-utca 61. _ Telefon 4-61-8J.

