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Ferenc és a társadalmi megújulás

nagy szellemek

átofő

erej ét nemcsak életük mérlege bizonyilja , hanem még sokkal inkább

al!: a méolységes hatás, melyek az utókorra gyakofol nak. Vezető és öszt önző erejük akkor tűnik ki
legjobban, mikor az utódok lélekcserélö napokat

élnek s válságoktól gyötörve akaratla nul vagy tudatosan fordulnak nagy jaikhoz, mert ök jelentik
népilk szamara az örök értékeket, az ö.rök életet.
Nemcsak a tudományos kutatásvágy vagy a nemzeti
büszkeség forditja a népek tekintetét a mult felé )
ez a mu ltba való "menekülés" igazi értelme szerint nem más, mint a j övő akarása, az élethez való
ákarat, maga az életigenlés a szó legkomolyabb
értelmében.
Ellentmondásnak látszik, hogy az emberek
•
összeomlás idején eszmélnek ' leginkább a társadalm; megujulás gondolatára. Pedig ez nem ellenmond ás, hanem csalhatatlan jele az élni akarásnak.
A magyarság a történet folyamán sohase m hangoztatta és sohasem kereste annyi ra az ujászületés utját, mint az utolsó évtizedekben. Összeomlás
után minden nép első gesztusa a _ mozdulatlanság. I?e a pillanatnyi dermedtség után következik
az uj utkeresés és mivel több csodaorvos akad a
jelenben, aki hamis jelszavakkal akarja a megprobált népet az igéret földjére vezetni, annál életre
valóbb szükség a száiadok által igazolt nagyokhOl menekülni, akik valamikor sub specie aeternita!is éltek, gondolkoztak és cfie lekedtek népükért.
Ilyen un iverzális szellem volt D ávid Ferenc akinek emléke sokkal több, mint az unitárius~k annepe. Inkább a magyar géniusz I.1nnepe, mely az
unitárius eszme tudatos vallásában mutatla meg
csodálatos teremt ő erejét.

Dávid Ferenc vallásos lélek volt a szó legmélyeb értelemben. De hogy ma, a társadalmi krilis idején egyformán szuggesztiv erővel ' és felekezeti különbség né lkü] foglalkoztatja a magyar
gondolkoldókat, a leghatalmasabb bizonyitéka aonak, hogy az ö univerzális vallásossága éppen ugy

szemben áll a hitetlenséggel, mint a felekezeti korlátokkal. Az ö vallásossága a legeszményibb totalitás, "amit elgondolhatunk. Ma sok S!ót hallunk
errő l. Annál kevesebb örömünk van benne. A
Dávid Ferenc totaJitása a sugárzó érlelem és az
átható szeretet erejével az életegység keretében
fogja át az embereket. Az ö totalilása a valóságban egységet jelent és nem partikularizmust, mint
az a totalitás, melyet ma alibi gyanánt oly sokat
hirdetnek. Az ö totalitása valóban szeretet s igy
valóban összekapcsol. Embert az emberrel. Ellenséget a baráttal. Multat a jövövel. Magyart a magyarral. ts magyart az idegennel - az un itárius
eszme nevéBen, az ef/Y Isten nevében.
2. Dávid Ferenc emberi sorsa tragikus volt.
- nem is lehetet! más. Magyar volt és többet,
jobbat akart kortársainál. Megértő barátai leheltek,
de korának szelleme nem tudott még az li magasságáig eljutni. De reformátori pályája törellen felfelé ivelés volt. Nem érte öt utól a reformátorok
szokásos végzete: a megállás, hirdetett igazságAnak dogmává sűrüsödése s e dogmába való megrekedé s. Zoványi Jenő állapitja meg a kifogástalan
és puritán életü Kálvinról, hogy reakció utjára terelle a református egyházat. I Dávid Ferenc meggyöződése és hatalma teljességében is megbecsillte
a más nézeltieket, vallási H1relmessége a legtisdább
' Képek a kereszténység életéből: JS.

emberszereletböJ fakad t ; min! ember, mini pap,

mini pClspök, mini a feje,de,lmi ud~ar. embere,
mini euyházi szónok es hitvItázó mindeg meggyőznt akarla ellenfeleit és sohasem legyőzni.

Dávid Ferenc nem vott dogmatikus s igy nem lehe rett reakciós.

3. Aki

il

világválság ból

kivezető

utal keres,

annak nem szabad dogmalikusnak lenni. Hiszen
a dogmatizmus maga a kríz is. Akár a mások,
akár a wagunk szubjektiv igazságai mellett megállunk és makacsul elhatározzuk, hogy nem megyünk tovább, már gátat áll!!ottullk a feiJ?~é~ elé.
A gondolkodás pedig nem ali meg, a fejlodesben

•

nincs $zilnet az abszol u I értékek felé törekvés pedig örökkév;16, nlin! maga az élet. Fiatalság. es
öregséu elavultság és ujitás egészséges hullam zása é~' egybekapcsolása igy állnak elő. s igy jön
Iéire az immanens és Iranscendens értekek egyensúlya. S ha ez az c!;!yenstlly m:gva~. akkor nem l~~z
tragi kus a mostam kuJtura klvénül ése amiről
Spengler sötéth.ang u könyvét megirta --:- n,lerl a
régi kultura uJnak ad helyet. Iván La szlo éles
intuicióva I látja meg 2 a fejlődés és hanyatl ás
relat ív folyama ta mellett az abszolutum felé törő
folyamatot is. " ... a kortipusok egymást váltogatják, de mi nd en ujabb korszak a . m ege l őzőnek
vállaira áll , mignem egy roppant lepcsőzet keletkezik, olyan, amilye! Jákob lá tott álmában s melynek végén koroknak egyértel mű lelke, az örök cél
áll: az abszolut Igazság."/'"
4 Varga Béla jogga! állapítja meg, 3 hogy
Dávid Ferencben nemcsak a magya r gelH usz, hanem az emberiség szellemi fejtOdésének története
is egyik legnagyobb héroszát ünnepel heti. "Mert
gondolkozni olyau dolgokról, melyek az add igi
elbírálás szerint meghalad ták az emberi szellem
határait. " A XVIIi. és XiX. sz. vallásos és tudós
géníusznak előfutárját látja benne és reformátori
tetté nek következményeikéni értékeli a lelkiismereti
szabadság, a szabad kutatás, a modern demokrácia, a népszuverénitás később mutatkozó jelenségeit.
Dávid is, mint reformátor elődei, a bibliai
tekintélyére akarta munkáját felépiteni. Luther,
Zw~~gli és Kálvin a christocentrikus gondolatot
tarijak a kereszténység lényegének, Dávid ferenc
tovább me~y náluk, mert életének legjellemzőbb
mo~zanatal éppen azt a komoly lel ki harcot tükrÖZik, mellyel a szentháromság dogmájátót igyeke,~ett magát. és hitfeleit megszabaditanL Amig ideJutott , ~.dd,g önmaga szemelyében élte, szenvedte
vagy uIJ?ngta át a változások, az uj meglátások
élményeit s ?ár a bibli~ra támaszkodott s meggyözöd~s~el Jelentette kl, hogy Krisztus imádását
~. szenIIras s.ehol el, t~em .rendeli, lépése mégis
to.bb volt, mmt a biblia tekmtélyére való hivat ko~as. Nem csupán a nlUUat értékelte, megérezte a
JÖVő korok szavát is. Nem csak hi/Jö de tudó lélek v.o)t és Szimoni~esz Lajos4 helye's intuicióval
ál.lapllJa meg: . Dávld Ferenc nem primitiv biblikus
hIVŐ, hanem tudós teologus, akit a tudományos
: Vi1~gnézelllnk valság~ és a vallási igazság.
Anll ö rökkévaló Dávid Ferencélet müvében Ko lozsvar. 1930.
• A világ vallásai ll. 266.
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meggyözödése visz elöre s aki, mikor az ó- és ujszövetségrŐ l van szó, a keltő közt való különbs~_
get szer:n elől nem téveszti , sem a törvényt az
evangehummal össze nem zavarja, aki tudja mi a
kü!önb:ég a belÜ és ~ lél:k, a földi és ~z égi
között. Igaza van SZlmollldesznek: a tudományos
me ggyöződés vitte elő re Dávid Ferencet. Ha valaho l. lalán ebben kell megjátnunk a magyar geniusz
t ipi~us ~egnyil atkozásá.t. A tu.dományos. meggyöződes a JÖVő fe lé, a f ej lődő elet felé Irányitotta
Dávid Ferencet, de mégsem sodorta a puszta racional izmus fejé.
tván László!> vitába száll Ravasz Lászlóval,
aki teológi ai reforme rt lát Dávidban, 'fhienemann
Tivadarral, aki a felvilágosodás bajnokát látja benne
és Borbély Istvánnal, ki a modern szobjektivizmus
prófétáját értékeli Dávidban. Iván a vallásos embertipus képvi selőjét látja Dávid Ferencben: "Az ö
vallástörté neti jelentősége egészen más, szigoruan
a religiosu m terü letéhez tartozó, mint ahogy egyénisége távol á ll az el méleti ember típusától és
maradéktanul a vallásos típusban oldódik fel."
5. Igen: Dávid Ferenc vallásos lélek volt. Vallásos a Szó univerzális érleImében. Nemcsak befelé
néző pietista lélek, de a külső világ történéseire
mindég élénken reagáló szellem. Jakab Elek : Dávid Ferenc elitéJtetése és halála háromszázados
évforduló jára irt hatalmas milvébenG az unitárius
hivő szeretetéve! és a fanatikus tudós buzgalmával
füzi össze Dávid é letére vonatkozó adatokat. Egyegy részlet megvílágitásakor szinte fizikai fáidal rn at érez, a miért nem lelt meg minden adatot ,
de az olvas6nak mégis meg kell éreznie. hogy
ennek az .alkalmi" emlék iratnak a jelentősége ma
sem csökkent, hogy az iró lélekben és életfelfogásban összeolvadt höséve: és ma is, több mint
fél század után igaz élő forrást jelent annak, aki
Dávid Ferenc életét ci.télö érzéssel akarja megérteni.
Kétszálhetvenkét sUrU oldalon vezet bennünket
az iró egy csodálatos pályán, melyen a kolozsvári
varga gyermeke - Franciscus sutoris - a szü[ő~
háztól az iskolán és teologíán, hazai és külföldi
tanuláson, izg almas és dicsőséges hitvitáko.n á.t a
bevádoltatás és bebörtönör.és tragikus sorsara Ju~,
hogy végül a dévai börtönben halá lával pecsételje
.
meg hirdetett igazságait.
János Zsigmond haláláig egyre magasabb Ivbet~
emelkedik e pályán és - ami Dávid Ferenc lelki
fejlödését illeti, az emelkedés a Báthoriak elnyom~
politikája alatt is töretlenül ivel felfelé, hogya déval
börtönben érjen a fejlődés zeniljéhez .. Aki csak
külső eredményekből itél, az könnyen hihetné azt,
hogy az egyik fejedelem jói ndulata teile lehetővé
Dávid Fe renc diadalát s a másik uralkodó gyilJölködése veteIt annak véget. .
Dá vid Ferenc életének fázisa i másról győznek
meg ben nünke!. Békés szelleme óvta őt attól, hogy
ellenkezésbe jusson a földi hatalmakkal, de lelkének bel ső sugallatát mégis előbbre helyezte ~
földi hatalmak akaratánál. Mini fialal bes.zterc~1
pap erélyesen válaszol Bornem issza Pál püspö a Dávid Ferenc a rca a szeJJemludományi lélektan
tllkrébcn .
G DAvid Ferenc emléke, Budapest. 1871.

nek aki feddőiralában visszatércsre buzditia a lu the- ben a.l emberi haladás mind en fokOzatá t önmagában
élte al, a "megállás" crényél nem ismerte, a lelrán~sokat. Dávid felterjesztése, am~ly az . evan.ge·
akár
liuJlli igaz IlIt mellett szól, már Invel.' · takrözr a kében élö darmonion szavát követle refofmació irányító eszméit, amelyek a. Jövendó szá.- .helyeseltek, akár ellenczték azt fóldi hatal mak Az
zadok vallási, kullurális és lársa~alm~ .mozgalmal! ~letet" izgat~ legnagyobb elvekben tudotl " se~per
elöfe vetitik. Az élőszó szuggl!sztlv vara~s~~ a I~a Idem. lemu s t!nnek a nagy következetességnek
gyomanyok őrzik meg csupan, de alntuJltó elö meg IS. voltak a nagy l?ya~ ,?rlat i következményei.
szelJemeról ma is bizouysagot tesznek a. szenve- Go~dollunk csak az 1568-lkl tordai orszaggyü lési
délyes hitviták, amelyekben ~gy .lelUnt szazad le!- hatarozatra: ...... nem engedtetik meg Senkinek
kisege hiánytalanul tOkrözö~lk vissza. Olykor kl- bogya tanIIasert más bárkit is fogsággal vagy
csinyeseknek látszanak e vllatkozások, de .as~~ fe- helyétöl ~egfo sz.tássa l feny egessen ; mert a hit
lületesen nézve lehet ezeke~ meddŐnek Itélm., A I stent'!lk. aJ.á?ldéka, az .hal~ásb6 t leszen, mely hallás
viták elsŐ korszakában DáVId Ferenc még • ~fl SZ lsten IgéJe altal vagyon .1 örténetkönyveink sokszor
tusimádÓ· , aki vitatkozik az ember'J~zust h lrd~t~ hangsulyozzák, hogyan védtük meg a művelt
nyugatot kelet barbarsága ellen. A tordai határozat
Stancaroval. De itt még nemcsak. valJasos fel.fog~s
az a mi elválasztja Stancarotól, még sokkallnkabb pozllivuma többet jelent minden törökverésnél.
protestál azon durva modor eUen, wellyel Stancar6 Nyilván bizony it ja, hogy volt itt egy korszak
_ az egyházfőket boroskancsókna~, ser.esf~zekak: meiy nyugati módon tudott gpndolkozni es csele~
nak nevezve - gyalázza ellenfeleIt. Kalmancsehr kedni. Jó lenne ' a míivelt nyugatot hathatósan
nyerseségével és durva képrombolás~val sel~ t.u~ emlékeztetni a tordai határozatra, de még jobb
megbékillni. Nagyon jellemzöek e . szazad hitvItal lenne, ha magunk sem feledkeznénk meg arról.
David Ferenc igazi nagysága Uldöztetese
nemcsak a korra altalában, de DáVIdra is különösen. Néha ugy érezzük, mintha ahomousion . é~ alat! mutatkozik meg. Mikor az unitárius vezető
homoiusJOn aprólékOS és késhegyre menő Vitái emberek az udvarból ki vannak zárva, mikor
elevenednének meg, de egy kis elmélyedéssel lát- könyvcenzurával pró bálják Báthori ék a gondolatot
juk hogy a hajszálfinom ságu elméletek mögött elnémítani, Dávid Ferenc akkor is a daimonionra
nagy gyakorlati .va l~ságok .rejtöznek .. S ~mi magát hallga1, akkor is szeretetet h irdet és tanusit - az
Dávid ferencet llleh - miközben VlláZlk ellenfe- öt eláruló Socinonak és Blandratanak is sz ivbő l
leivel , egyben közeledik is hozzájuk. Az igazságot meg tud bocsájtani - és országos zsinat elé hurannyira szereti, hogy nem átall ja azt az ellenfél- colva, halálos belegséggel küzködve sem mondh at
ben respektálni. Kz az igazi erő hozza öt közelebb egyebet, mint amit hisz: "Akármint erőszakolja a
Kálvinhoz az urvacsora kerdésében, amelynek kálvilli dolgot a világ, nyilvánvaló fog az előtte lenni,
koncepciója a magyar józa nságna k is, David egyéni hogy az lste n csak egy."
Az egyéniség ily nagy ereje mellett a hős
gom;loJ kodásának is jobban megfelelt. Ez az állásfoglalás szakadást jelent a protestánsok táborában: már nem is érzi a maga egyéniségét. Ez az állapot
a régi for 01ák~oz ragaszkodó szebeni vallássa l következik be a börtönben s inylőd ö Dávid Ferencszemben megalakulI az uj utakon járó kolozsvári nél is. Nem hall ja láncai csörgését,. nem érzi halá_
vallás Ez a szakadás egyben uj gazdagodást is los fáradtságát, csak hitének es igatságának diajelent. Dávid Ferenc hatatmas erővel ki bon takozó d alát tudja még onn~n is a jövőbe ve!iteni: "A
egyénisége felvirágozlatja a kolozsvári főiskolát, pápák kardja, meilhykövei, a kereszt és a halál
szószéken, disputákon tovább terjeszti az eszmé- képe - semmi hatalom nem fogja az igazságot
ket, folyton tanit és fo lyton - tanul. S a tanulás útjában feltartóztatni. Azt irtam, amit éreztem s
nála nem . régi ismeretek beraktarozását jelenti, amit érze k, bízó lélekkel igazán hirdettem; meg
hanem uj éleménycket, nj fejlődést, lélekben való vagyok gy öz ődve, h02:Y az én vesztem után a
uj gazdagodást. Melyiket idéuUk a sok élmény hamis igehirdetők tanai össze fognak omla ni. "közül? Kezébe kerUInek Serveto művei.
•
•
"Serveto meghalt - irja Jakab Elek - dc
Dávid Ft:rellc igaz igehirdelő volt és az id ő
tanai nem. Gúnnyal és él lel irt müvei inkább el csak azért nem igazolta maradéktalanul, mert a .
voltak terjedve , mini sokan hitték". Serveto eszm éi hamis igehirdetök tanai még mindig nem omlottak
megdolgozzák Dávid FerenC lelkét. Ismerte a kor össze.
uralkodó eszméit s megérezIe, hogy Serveto gonTársadalmi válságban élünk és világszerte .
dolatai uj kort hirdetnek. Iskolában, szószéken, hirdetik a vallási meguj ll lást. S ebben, ha őszin
nyilvános vagy bizalmas vitákon megbeszélte a ték akarunk és merOnk lenni - jobb lítmutatónk
Serveto koncepcióil. És magányos Óráiban is ma seOl lehet, mint Dávid Ferenc. Az ö vallása
nyuglalanilollák l~lkét az új tanitások. Az uj lIemcsak kOlsöseget jelent, hanem s z e retettől való
n y u gtala n ~gok uJ meglátásokra, uj megny ugváteljes athatoltságol. Es nem bántó, le ereszkedő
sokra és UI _harcokra vezetnek. És uj vallásválloz- türelmet, de a más nézet ílek tudatós megbecsüléHarc flZ urvacsora régi értelmezése sét. Az ö vallása a tanitás szabadságát jelenti, a
tatásra.
ellen ,. ha~c a Kri szt ~ s imádás ellen, harc a pre- hitvallás szabadságát, meri "a hit lsten ajándéka ".
desz.hnácló komorsaga ellen - az emberi nyelv Dávid ferenc országában a szellem fontosabb,
szegény és csak ezekkel a szUrke szavakkal tudja mint a belü és a sEeretcl még a hitnél is fonlokifejezni, ami egy lán glelkO ember életében az sabb. tS az ő országában a földi hatalmak nem
OrOk megúiu~ás kínját és gyönyörét jelentette.
parancsolnak az igazságnak es az igazságot nem
Dávid a reformáció - vagy tágabb érlelem- szabad elhallgatni. És egy az lsten és egy az
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Igazság. Nem vitathat? nem, r,észekre bontható,
hanem oszthatatlan, unlverzáhs Igazság. Nem szét·
bonló, de összekötő igazság.
Dávid Ferenc vallása nem for,ma és nem ·
elmélet. Áthatja az egyén életét. s az mtézmény«;kcn át a közösségek életét. Dávid Ferenc v~lIása
un j.erzális megnyilvánulás, nen:ac ~a k a le~kl é~etel
hatja át de az emberi élet szociális formáját IS a
szeretet 'jegyében alakítja át. Nem ism,er meg~J1ásIJ
csak a jobb felé fejlOdést s ezérl bizlat mmden

gondolkodó emberi az igazabb élei reményév,el.
S elsOsorban minket,

társadalmi összeomlási

magyarokat, ~klk a

minden népnél lobban

érezzük. Dávid Ferenc a mi sze,mUnkben prot lálást jeleni minden olyan Irányzat ellen ,
~:IY puslfán metafizikai módsi!:ere~kel ~usz,

lán transcendens értékekkel, akar, a baJAon ,segl te~I ,
Dávid Ferenc a mindennapI élei Igazsagalt akarja
összeegyeztetn i az örök ~rté kekkel s ez ad él:tszerüséget tanainak, Dávid f~ renc p'rote~táJást Jelent az elméleti és gyakorlah szkolaszt!k~ el,len,
az elbutitás barbarizmusa ellen és hű kifejeZŐje a
magyar józanságnak, racionalizmusnak és szociális életm eglátásnak,
Dávid ferenc magyar és európ;ai egyszerre.
Ha min ket mint elszigetelt kis nemzetet
csak európaiságu~k tart meg. ezzel is több oku nk
van ráeszmélni arra, mi volt Dávid ferenc életének és tanitásának igazi értelme,

Dr, Kemény Gábor,
~ooooo o .ooooo o.oooooo. oooooo.oooooo.

Lombhullás idején . ..
Ily késö öszi üZöben la.ssabban járjuk utunkat, Meg-megállunk s belené.eü,nk a pá1'ás horizontba, Lábunk alatt lehullott száraz levelek
zörögnek s egyhan,qú f'oppanásuk 'Ú gy hallatszik,
mint a nyár emlékeinek siró búcsúzása, Köd
üli meg a hegyek onnait, mintha egy láthatatlan kéz t1.eh~ fuggöwyt vonna a tiszta, kéklö
magasságok elé; a vb1gfjben pedig csendesen
ész1'e'véUenül temetkezik a tenneszet. Égö, piros
és sárga levelek hullanak lassan alá s zizegésükre kissé elszorul a szivünk, Nézünk magunk
elé, csodáljuk az ösz páratlan szinpompáját s
amint igy magunkbafeledten állunk, egyszer
csak valami {itwm és halk melódia szólal meg
szivülIkben s nyomán a lélek mélyet'öl, már
széppé fittomfl:lt régi bánatunk szakad' fel s
válik csendes, hanqtalan sóhajjá . . . Elfog a
vágy ilyetlkor, hogy tneneküljünk az enyészet
világából valahová, ahol !tjból rátalálunk örömeillMe s ahol nem kell szembenézni a titokzatos ködfátyollal.. De hiába tninden vágyunk,
olyan hely nincs a vilá!lon, ahol ujból átélhet.
flilk as elmult boldogság (iromeit, mert mindetJ
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ŐSZt tevéllel egy-egy lJrlJm

ls etmútik

s búnik
tova a végtelen időben , , . Hic:iba is próbálnánk menekülni a felMs, bonís ég alól, met't
magunkban hordjuk végzetünket : a nagy törvény szerint nemcsak öröm az osstályrészünk,
hanem bánat is s az élet kiteljesedés éhez nem
csak születés ' és szerelem SJlükséges, hanem
halál is , . . Ez a teremtmény sorsa, Szivvel
és Dntudattal járva ezt az utat, talán nehéz,
de annál gyönyöriibb sors, Mert bóditó a tavaszi
rügyfakadással ébredö öröm, igézetes a nyár
megejtö varázsa, de az öröklét titkainak legmélyebb és legszebb zsolozsmáját mégis csak
lombhullás idején érezzük , . , De a hit nél!.;üli ember meneküliön az ószi tájakról. Mint
ahogy gye~!ge szemmel nem lehet a napba
nézni, éppen úgy nem áll/wt az elmúlás kapu·
jába hit nélkül az ember, Ó, hány ember
élete. roppan össze az öszi herva(lús húvös
fuvallalára, mert fesuitja a bizonytalanság s
végső kétségbeesésében ömaga idézi a Italált,
ahelyett hogy bevárná a 'beteljesedés ?lagy pillana!át. Mindenki tudja, hogy még sohase1~~
dermesztette véglegesen tnagácvá a világot
egyetlen elmulási periódus sem, mert minden
Italál után mindig gyozedelmesebben következik
ae ujjászületés, a feltámadás örök ténye és
mégis a legtöbb ember úgy áll meg a lombhullató fák alatt, mintha az élet többé solta
sem igérhetne Vi1'ágot. Mi egyéb a tavasz és
ősz örőkös változása, mint szemleltetö módszere
a változhatatlan nagy Tanitónak. ,Örökös ismétlése a felfoghatatlan, de mindig dó nagy
igazságnak.' ha a pu.szta anyagnak is v~n fel- o
támadása, mennyivel dicsőbb és fensegesebb
feltámadás vá1' arra a lélekre, amely az örök
változhatatlanból indttlt el útjám s amelynek
végső célja 6hoezá ujból visszatérni,. '
Testvérem , ha megreme.gsz az OSZt ~'ko
nyet húvös ködében, nézz a lelked mélye1:e s
akkor megérzed a na,gy igazságot. L égy eros ~
hitben, mert akkor megfudod, hogya ,temeto
és a halál nem elle·nséged, Nyugoijtan es me~
békéltt..1t ál/lj meg a lombhullató őszbett s anng
a hideg szél lábad előtt kef·geli az avart s
tekinteteddel a klJdfüggöny titkait keresed,
lejed felett lassan, de egyre fényesebben felragyog az .(jrük élet seent, glóriája , ..
Dr. Szabó István.
~oooo oo .oooooo . ooo o oo . oooooo
.ooooo~
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KÖNYVEK
Ferencz J6zsef öröksége.
Az elmult napokban : vaskos kötetet hOlott a
posta. 436 oldalon dr. Gdl Kelem en nyugalmazott
kolozsvári gimnáziumi igazgató megirta kilyéni
ferenc József unitárius pl.lspök életét és korát s
ezt a könyvet kaptam kézhez. Először meghökkentem a könyv látásakor. Hát ilyen sok minden
történi háromnegyed század alatt az unitárius

egyház életében - kérdezlem magamban. S elkezdtem olvasni. S azután boldog és hálás szivvel
állapitotfam meg: Bizony, ilyen sok történt. Fe-

renCI József felléptéig három évszázad vihara zúg.
gott el unitárius Sionunk felett s a szenvedés, a
megpróbáltatás bőven kijutott osztályrészül. De

a nagy ember sohase feledkezett el az irodalom_
ról, amelyt ő l várta - es joggal az unitárius e
ék
tisztulását és .terjed~sét. Ó tette azzá a Kere:~~ny
magvetőt, ami ma IS : az unitá;ius tudomán
évárává.. I~ejében ind~ltak meg az ÖSszes y t~b~i
e~há[1 Ujságok. MQvel, amelyek úgy az egyházi,
mmt az egyház körein kivüleső lapokban jelentek
meg, a könyv végén fel vannak sorolva s csak e
a eim szerint.i !elsorolás hét oldalt tesz ki. ~
könyv továbbI feJe2eteiben nagyon érdekes összefogIctlás t kapunk ~ most első izben - a csonkahazai unitárius egyház megalakulásáTól és kifejlő
déséről s vég01 az iskolaOgy haladásáról és Mven.
több mint száz oldalon az egyházszervezés !eté~
v~gzett munkájáról. Et rés2ben már az egész egyhaz töriéneimévé szélesedik a munka.

FerenCi!: józsef abban a korban indulI el nagy
eszmék fellobbanása, gondolatok vajudása és 5211- útjára , amelyben tehetségén és felkészOItségén
letése szempontjából az egy Dávid Ferenc korát kivül a sors is segítette abban, hogy at unitáriukivéve, egyetlen egy más időszak sem hasonlit- sok reprezentativ embere legyen. Csak akkor Ját.
ható ahhoz a háromnegyed századhoz, amelyet hatjuk igazán, hogy esetében mit jelent a jószeegyesek hazánk történetében is boldognak feste- rencse, ha Szentábrahámi életével hasonlitjuk össze.
nek, mig mások végzetes események szaJöanyjá- Benne mennyi lángész, mily akaraterő, mily kitarnak tartanak. A mi egyházunk történetének is meg- tás s mennyi kárbaveszés az idők mostohaságán.
van ez a Janus-arca. Egyrészt beteljesedés ez a Ferencz József kora nagyon szerencsés kor vortkor, a dávidferenci eszmék diadalrajutásának kora, - egyrészt - unitárius egyházunkra. 1848-ban
másrészt veszedelmes kiindulópont, amelynek vég- elértek hozzánk azok a szellemi áramlatok, ame. zetszerú kihatásai! maga a nagynevo. püspök is lyek száz évvel hamarabb Nyugat országait megfelismerte és teljes erejével küzdött ellene.
hóditottá.k. Eljött az ideje, hog}' nálunk is az uniA könyv 23 nagy fejezetben mondja el mind- tárius vallás azokra a hitelvi alapokra állittassék
azt, amit e nagy életről és nagy élethez kapcso- amelyen angol-amerikai tesivéreinknél állott. 8 ez
lódó egyházlörténelemröl el lehet mondani. Meg- annál könnyebb volt, mivel nekünk unitáriusoknak
ísmerhetjilk belOle Ferencz józsef életének kOJsO nem kellett idegen példák után néznünk, mint pl.
köri.llményeit, kora nagy unitáriusaihoz (Kriza államférfiainknak, nekünk megvolt a magunk hőse,
János, jakab Elek, P . Horváth Kálmán) való vi- eszményeink háromszázados márlirja, aki most egyszonyát. Érdekes és izga~ó elolvasni, hogy csend- szerre korsterűvé lelt: Dávid Ferenc. Csak el kelben, alig észrevehető módon , hogy állitotta át az lett hengeriteni a követ s csodálatos épségben kell
addig félunilárius módon gondolkozó és író teo- ki e lángszeJlem százados sirjából. A köve! Ferencz
lógiai tudományosságot a tiszta dávidferenci teo- József hengeritelte el. Ezzel megtette a legnagyob_
lógiára. Hogy vitte keresztül forradalmi reformját bat, amit valaha egyházd és az emberiség szolgáalig hallható, törvényes módszerrel és hogyan kö- latában lehetett. Ennél nagyobb tettet sem azután,
zölte ere ményeit magé val az unitárius hivők tár- sem előtte Ferencz József nem viII végbe, mert
saságával. Izgat? az a harc, amit a reformegylet nem vihetett végbe.
és aprole tans Irodalmi társaság körül viv meg s
Ami ezután következell az részben egy nagy
amelynek eredményei bizonyára az ·első felhők negativ harc voll azok ellen , akik Dávid Ferencaz 6 derűs, bizakodó homloka körUI. De az már cel együtt olyasmit hirdettek, ami első piJspökünk
a szivet deritö, nagy és szép jelenetek közé larto- s zellemét ől idegen volt. A tizenkilencedik század
tik,. a~ogyan visszaállitja Dávid Ferenc .. nyilvá- nem szerette az egyetemes, mindenekre kiterjedő
nos. tiszteletét az egyhát:ban. (Hiszen titokban igazság gondolatát. Mindenki számára az az igaz,
mindig megvolt I) Ahogy megteremti a külföldi amit ő annak talál. Sajátmagam vagyok az igazunitáriusokkal való jó vistonyt, akjknek, mikor ság mértéke : hirdette ez a kor éppen ugy, mint a
h~ja megfehérül, great old man-je lesz az egész görög szofizmus s ezzel arányban sutba dobta
vIlagon. Tengernyi egyházszervező munkájában ez minda[t, amit korábban a közösség szelleme, a

közös igazság uralma termelt ki a társadalombÓ1.
Ferencz József hamar felfedezte a veszélyes törekvéseket, amelyek az egyhAzi szertartásokat (keresztelés. templomi rend stb.) kikezdték s erOs küzdelmet folytatott ellenünk. Bizony az O számára ezek
a harcok felemások voltak, mert noha érezte az
egyénieskedO eljárás belyteJenségét, de sehol egyetlen gondolat, bölcseleti alapelv. vagy más téren
szen:elt tapasztalat sem támasztotta alá eljárását
a jelenben - a mullhoz pedig me~ts lsten! ,hogy
folyamodni lehetett volna . Igy vlvta maganyos
harcát s befejezetlenül hagyta utódaira.
A harc ma is álJ , de egyházunkban a felek
ma sincsenek tisztáb"n eszközeikkel s harcmodorukkal. Csak vagdaliwznak vak módjára. MindediIt ahol a papok egyéni módszereket vezetnek be
és ~hogy a központi hatóságok ez ellen tiltakozvak, ez a vak harc folyik. Pedig ma már nagyon
világos érvek szólnak az egyik oldalon is. a másikon is. Az ' egyik oldalon a niodern filazofia
tisztázta. hogy az igazság változhatatlan, egyetemes. örök. S ha az egyén mégis ezerféle szinben
fogja fel, ez csak az e!!yén hiányossága és nem
az igazság sarkalatos vonása. Az egyéniség ma
már hiányt jelent, azt, hogy nem lehetünk egést
emberek. ezért van bennünk ez, vagy az az oldal
kihangsulyozva, eJtulozva. Ma már nem járunk
örömfáncot az egyén bálványa köriil, hanem inkább
fájlalva az egyéni hiányokat, i~yekszGnk azokat
- ahogy lehel - a közös igazságok gazdag kincs~iből pótolni. A tulsó oldal: az egyéniség megdohosodott emberimádói persze erősen dohognak
az uj igazság ellen. Nekik kell egyéniségünk szeszélyes, kicsinyes gőgje, ami ellensége minden
kOllektiv, minden modern gondolatnak. Látja a
másik oldal is az eg:ész világon, hogy napja az
öregség miatt letunőben van, világosan látja , de
miért engedjen az igazságnak, mikor oly jó. oly
édes érzés az igazság feltörekvését hatalommal gátollli. Ez már az egyéni gőg privát szenvedélye.
A harc folyik: a világban világos fegyverekkel, egyházunkban vakon és félszedül. Ez a harc
Ferencz József korának egyenes öröksége. Ha mást
nem tett volna a szerzO, csak erre mutatott volna
rá, máris nagy és szép munkát végzett volna. De
ezenkivül megrajzolta az egész diszletel a legfinomabb és legapr6lékosabb részletekig_ Nem a szerző
feladata még, hogy végérvényesen lemérje e kort
s mozgató szelJemét. Ahoz még nagyon közel vagyunk. Nem is igen lette. Korunk nevében is kö .
szönet érle. A harcol mi, vagy utódaink döntik el.
Majd akkor érték itéletet is mondanak a korról.
Annyi most is látható, hogy Ferencz József rend114
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kivül nagy volt, mert tudott kora ellen is küzdeni :
a hitetlenség nagy századában bálran ki mert az
evangelium mellé állani. Hogy a harcot befejezetlenül rállk hagyta, arról ő nem tehel. Hiányos
fegyverekkel nem is harcol hatta végig. A mi örökségünls lesz ezt a harcot befejezni. És Gál Kelemen örökösének lesz hivatása majd az igazi értékitéletet kimondani Ferencz Józ sefről és küzködő
örököseirő l.

I uán László.

MAI KÉRDÉSEK
Ki látta igy?
A napokban levelet l~aptam. A levélben egy
angol nyelvú ujságcikk. Jobban megnézem s látom,
hogy angol unitárius testvéreink vezető egyházi
lapjának , az "lnqirer"-nak f. évi július 4·én
keJlezetf számában jelent meg a cikk, amely ezt
a cimet viseli: • Egy unitárius templom felavatása
Magyarországon." Örömmel fogta m hozzá az olvasáshoz, de más érzelmekkel jutottam a végére,
hogy miért, azt ítélje meg a kedves Olvasó. Tessék,
itt a cikk s~ó szerinti fordításba n:
.J. P ercy Taylor és fel esége (Boltonból>
utazást tettek a kontinensen és utazásuk soran
meglátogatták Magyarországot is. Itt közlünk egy
rövid beszámolót egy érdekes ünnepélyrél, amelyben ő k egy júniusi vasárnapon résztvettek. .
Az alkalmat erre egy uj unitárius kápolna
megnyitása adta PestszentlOrincen, amely hat mérföldre fekszik Budapesttöl. Emlékezetes, bogy
amikor a háború után Erdélyt átadták Román iának , sok ezer ember, köztíik nagy számban unitátárius családok is, Magyarországba költöztek hiszen ők magyarok _ és Budapesten és egyebütt telepedtek le. KörOlbelül tizezer ember telePedett le Pestszen tl őrincen , egy "olyan helyen,
ahol had íszereket gyártoHak. Lassan ez uJ.. I~.k6teleppé nött , ahol a kellő alkalommal un.'tan~s
prédikáló állomás szerveztetett, amilyen. t?~b IS
van Budapest környékén. E'zeket a dr. CS1~llgaz
gatása alatt álló Missziós Egyház kezdemeny.ezte
és az ö fel ügyelete alalt a fiatal Ferencz segitségével folytatta. Most ők képesek voltak templomot
é
épiteni.
A látocraíók megérkezésUkkor látták a sz p
feh ér uJ' tem"'plomot, amelynek tornyán a magyar
. sorazászló lengeti. Az ulca két oldalán katonasag
kozot! s a bejárat két oldalán lovas ren~örök;
.
mivel
a templom azoknak az Wil·Iá rt'us férfiaknak
•
az emlékére avattatott fel, akik a világháboruban
elestek. Az ünnepély nagyon érdekes volt s az

nyörOségesen szép népies összefogAsról volt sz6,
P ':6 ferenc állam titkár és Budapest volt amely a székely s magyar unitáriusok életrevalóilnlneM
votl
"
I
fO
olgármeslere : Kozma Jenő . AbI
e ?gymmlsz
e- ságát bil.onyitja. HISZ azok a szenllörinci unitári:mOI Agyagfalvi fh'gyi Isi ván, egyike a l~gna • riiJsOk a szi vüket, a vérüket épitették bele azokba
gyobb jelenkori magyar köJtOknek képViselte. a falakba s ez a bátor erőfeszit és megé rdemelt
Jelen voltak a gyUlekezelben a löbbe~ közt a volna annyit, hogy legalább megemlilsék. t.s talán
ha már más tiszteletreméltó neveket emlireformátus egyház gondnoka, az evangélikus egy- tettek, -- ta lán a többi mellett vala mi szerény
ház lelkésze, a főrabbi és fel is szólaltak.
hely juthatolt volna annak is, aki 011 állt a gáton,
J len volt több bajtársi egyesUlet (guild) is és szavára "áros i ember elOtt szokatlan módon
élUkön c a cserkészekkel. Az egyetemi hallgat6~
kalákáztak a szentlőrinci székelyek Jól tudjuk,
bajtársi egyesületének tagjai, aldk testhezálló ŐSI hogy az i llet ő sze rénysége most alaposan tiltakoerdélyi ruhába voltak öltözve, feketév~l hímzett zik az ellen, hogy ezt szóvátesszük_ de megleszfehér nadrágban, magas csizmában hszta fehér
szUk nem is a személye miatt, mert mi személyi
ingben és piros bársonnyal és nagy:züsfgombok- kultus1t soha sem ' űztünk, hanem azért, mert az
kal diszitetl ujjasban, pompáS zaszlót hozlak ujságirás tlem hiT elirási, nem túr hamisitást, mert
magukkal. Még más zászló is volt és nehéz volna
nagy kritikusa van: az ezerfejű lömeg. amely
megmondani , hogy mi volt a legszebb.
tudja , amely érzi, hogy ki az O 'Jezére_ Ezek az
A templom belseje fehérre van meslelve, úgynevezett eli rások alaposan megbosszulják mabenne egy Uraszlala és egy csi llár faragott. fából gukat: elöbb utóbb a közvélemé ny felfedezi ökel
készit ve és magya r sliJusban kékre és pirosra s iróik hitelüket \eszlik.
festve. A hatás nagyon gazdag. Józan püspök
Oh bizony J mily gyönyörü kép éi; igaz kép
mondta a csodaszép fel avató beszédet, amit az lett volna az egész világ unitáriusai elÖli, amint a
angliai vendége k is bizonyára ily~nnek érezt~ k . hazájukat vesztett emberek köveket bontanak, tégÉs a többi beszédek is lelkesitök voltak még olyan -lát hordanak, habarcsot kevernek , tetöt szegelnek,
ember számára is. aki azokat nem értette; a fát faragnak, falat meszelnek azért, hogy uj hajmagyarok azt a benyomást keltik, hogy született lékot épitsenek a megmenekUlt házi isteneknek:
szónokok. Taylor néhány szóba n jókivánságokat az ösi székely egyistcnhivö eszményeknek. Mily
mondott Angliáb61, amelyet Józan püspök fordi· megkapó lelt volna a felavató beszédből ~supán
tolt le s amelyet nagy tetszés
(applause)
követett. néhány remekszép gondolatot, vagy a többi meg,
,
Ezután mind résztveU ek az Urvacsoraban - e l őbb nyilalkozásb61 is egy·egy képel közölni , am-ely
a férfiak s azután az asszonyok - majd pedig bizonyára mondott volna valamit az angol közösnagy lisz,leletben egybefonódva elénekelték a séO'nek a mi szellemi életünkröl. De ehelyelt kapmagyJf nemzeti himnu szt.
tak né hány rangol, cimet, amelyeK közölt egyEzután ebéd következett a községi vendég- kettő még hibás is volt, kaptak külsőségeket,
l őbe n és igy érlek véget a felavatási ünnepségek.
apról ékos ruhaleirásokat, de a lélekemelő ünnepély
Valóban nagy szerencse volt egy angol város nagysagából, fenségéböl alig valamit.
unitárius volt polgármesterére és polgármesternéNos ez az, amiért éppen ezl a cikket megjére, hogy együtt lehettek a kiváló magyar képvi- irtuk. Ugyanis az az érzésünk, hO~y. ~z. ango~
selőkkel az ünnepélyen és elmondhatták az ebben
sajtóban megjelenö cikkek ilyen bea llll~sa~r.t m.1
az országban élő unitáriusok üdvözletét.
magyar uniláriusok vagyunk felelősek . Az Ily Iranyu
Eddig la ri az angol nyelv ü cikk. Azt hiszem cikkek már évek óta nyuglalanilják a magyar, söt
az angol-amerikai unilárius közön ségel is. "~ .van
elolva sá~a ulán a kedves Olvasó éppen úgy elcsodálkoúk, amint elcsodálkozta m én is. Mert hiszen az ideje, hogy egyházi ve7.előségOnk megtal~lla a
ez a cikk ne m egy Magyarország látniva lói! hir- módját au nak, hogy vége legyen ilyen ~Ikliek
megjelenésének. ütött az ulolsó óra, hog~ UJ .élet,
dető turisztikai lapban jelent meg, hanem egy
komoly egyházi lapban. A trianoni békekötés új magatartás kezdöd jék ezen a fr?nt~n. IS_ Üt?tt
ulán tizenhat évvei még mindig esak a lovasren- az óra, hogy többé ne ilyen Iflegvllágltas.ba~ las~
su k sal'ál dolgainkat legszebb megmozdulasalllkat.
d ő rök, a felvonulá sok, a népies öltözelek es az
(il)
,
ezüstpitykék rajza jelenik meg egy olyan lapban,
amely az egész világ&n az unitáriusok reprezen- "'0000.
tativ lapja. Hiába, mi csak nem tanulunk! Vajjon
nem lehetet! volna ugy informálni azt az angolt, Terjesszük
- ha angol irla a ci kket - hogy itt egy gyöaz unitárius gondolatot I
él re várakozó emberek nem kevesbbé. Ott
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Unltárlusok I Egységben az

erői

a hivek . árdozalleljes és munkás kézségéböl is.
•
Nem ~Ivánunk töb~et hiveinktöl, nem kérjük
Október 31-én a Misszióház templomában
testvérem ket másra, mmt amire nagy elődeink készgyUUUnk egybe, hogy lerójjuk kegyeletünket nagy ·
séggel vállalkoztak: arra, hogy Jézus hivó szavának
elődeink iránt. P81M i stván leJkéBz kérle az Istent
engedelmeskedve mentek megfáradt ts megter-helt
a reformálori léleknek közlünk való elterjedéseért.
testlel és lélekkel, azzal a boldog hittel, hog a
Fere?zcz J6~sef lelkész ismertette a régi nagy idOk
Mesler öket megvigasztalja és megenyhiti.
y
nagy embereit, köztük elsOsorban Válaszuti Györgyöt,
Unitáriusok! Egységben az erő I

például álIilva elénk az ö nagy egyéniségét. Az

utána tartotl

szer~tetvendégségen

Ujvári' László

a szép számu

közönség elOlt a "Srentábrahámi pihenő" megalkolásának történeté! és a pihenő célját ismertette Ke18men Béla gondnok, mint a pihenő egyik megterem-

EMBEREK

tője.

Azután elhatározta a lelkes közönség, hogy
mindenkit: férfit, nOt, öreget és ifjul, gazdagot és
szegényt bekapcsol a konferencijs táborba. Meginditja a belmissziót teljes erővel Dávid Ferenc
evangéli!lmi hitvallásának alapján és ennek megszervezésére felazóli/ja az összes intézmények vezelöségét, hogy az egész unifáriusság a magyarkuli
Szentábrahámi pihenö köré gyillve, annak testetleiket felfrissilö erejéből álljon az evangelium
szolgálarába mint egy ember, mint egy egész
ember.
A Getsemáné kertben alvÓ lanitványokhoz
igy szól a virrasztó Mester : Vigyáuatok és imádkozzatok, hogy kisérletbe ne essetek, mert jól
lehet a lélek kész, de a test erőtlen. A mai idők
épp oly vészleljesek. A mindent tagadó bolsevii!mus
elakarja árasztani a világot s a vele barátkozó
hatalmak még segilik is, hogy mindent leromboló
munkáját minél alaposabban elvégezhesse. Ezzel
szemben, nagyon helyesen és minden pártfogást
és együttmunkálkodás! megérdemlően, a hatalmas
nagy egyházak védelmezik magukat és igy az
egész kereszténységet. Nekilnk kötelességünk ugy
magunk, mint elődeink iránt, résztvenni ebben a
munkában, a mi egyéni szellemü, egyszerű hitvallásunkért.. Őrt állani, vigyázni és imádkozni,
nehogy kisértetbe esve a test erőtlensége miatt
lelkünket is elveszitsilk.
Erre azonban csak akkor vagyunk képesek,
ha hallgatunk Mesterilnk szavára és ' engedjük,
hogy ö egybegyüjtsön bfnnilnket, mint a pásztor
~~ .ö juhait. Értsilk meg az ő szavát, nehogy ugy
JarJunk mint Jeruzsálem, amelyből kő kövön
nem maradt.
Dávid Ferenc a tizenhatodik században a
a reformáció századában, az egy igaz I~ten
akaratából és hivására az erdélyi áldott földre
helyezte azt a sziklát , amelyen megalapitotta az ö
evangéliumi anyaszentegyházát s egyházunk négy
évszázad dicsőséges és küzdelmes harcai alaft
fennmaradt nem csak az lsten akaratából hanem
•

u.

é.
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Lorenzo Azértis
Unitárius testvéreink aligha figyeltek fel erre
a szépen csengő spanyol névre, akiről a magyar
rádió október 19-én délelőtt IQ Óra 45 perckor
Molnár Endre tollából előadást hirdetett. Bizony
kevesen tudják, hogy ez a szépen csengő spanyol
név egy unitárius székely nagyságot takar, akinek
igazi neve kökösi Orb6k ~óránt volt. A legnagyobb
modern spanyol szinmüíró. Lapunk halálakor,
arqely 1924-ben következett be Barcelonában,
megemlékezett nagy alakjáról , de most ismét meg•
ragadj uk az alkalmat. hogy néhány sorban ismertessük a rádió el őadásának a tartaimát.
Orbók Lóránt családja Háromszékbó! származoU, de a költő Pozsonyban született 1884· ben.
Iskolái végeztével tanári pályára lépett, azonban
az irodalommal is állandóan foglalkozott. Elsó
nagyobb müvét, amelyet egy előkelő magyar
szin háznál nyujtott be, nem tüzték ki ·elöadásra.
Címe: Tilndérek · . E feletti elkeseredésében itt
hagyta Magyarországot és a: háboru kitörése előt
Pári sba ment. A háború francia földön találta,
ahol internálták. Az internáló tábort elhagyta,
hogy francia menyasszonyához ulazhasson. A
vonaton vitába keveredett az utasokkal, mert ő
magyar hazáját védte velOk szemben. Ezért hadi·
törvényszék elé állitották s előbb Tou louseban,
majd Toulonban bebörtönözték. A mély börtönök~
ben tUdöbajt szerzett, amiből többé kigyógy,ulOl
nem tudott. Végre menyasszonyának .befolyas~s
családja kiszabaditotta s ekkor franCIa földrai
kiutasitva francia feleségével Barcelonában telepedett le.
Ekkor már spanyol földön nagyban dolgozott
a nyugati szövetségesek propagandája, hogy ezt a
semleges államot az ántánt mellett beavatkozásra
bírják. Orb6k tollat ragadott, szem~szá!~1 a.z
ántántpropagandáva1. Francia nyelven Irt Cikkeit
felesége fürditolta spanyoira s a legnagyobb
ujságok hozták. Az osztrák· magyar kovetség felJI

•

figyelt erre a bátor székel~ munkára és lámogaita
Orbókat. Egy esztendő atat! kitűnően megtanul!
spanyolul, sőt kalalánul s ezeo!úl eredeti és nem
fordit ott dolgai jelennek meg mindenfelé. 1917· ben
már három szindarabbal szerepel: A mester öccse
Pillangó és a TUndérek spanyol ujraköltése.
Spanyolország művés2li és szinhazi köreinek
kellemetlen volt a háborus időkben a jó magyar
hangzású név és váltig arra unszolták, hogy
spanyol nevet vegyen feJ. Azértis - vágta vissza
a költő Madrid felé és Budapest felé egyaránt.
Azért is székely vagyok, azért is költő· vagyok.
Ekkor már megnyilt elOtte a világ és New·York,
Páris, London, Róma tapsolt a világhirű spanyol
írónak. ,.Bagdad felé" c. főművét négy nagy
kiJJföldi színpad mutatla be a magas művészet
barátainak.
1924-ben a kazamatákban szerzett betegség
elsorvasztotta a lánglelk U irÓt. Az összes spanyol
szin házak gyászUnnepélyt rendeziek, maguk 321 '
igazgatók mondták a gyászbeszédet, amelyet a
közönség állva hallgatott végig. Utána egy darabját
játszották el. Ugy még nem hódolt magyar iró
előtt kiHföldi közönség mint ezekben a napokban
Orbók Lóran! művészete elött.
Halála után felesége visszaköltözött Pári sba
magával vivén két gyermekét. Férje akaratához
hiven, magyar szellemben neveli öket s minden
nemzeti ünnepen a gyermekek magyar nemzeti
viseleiben tüntetnek Páris utcáin apjuk hallhatatlan
t:m1éke mellett.

Nagy gyász érte székelykeresztúri fflg imnáziumunkat. Nagyon szeretett igazgatója 42 éves
korában elhunyt. Boros Jenő 1894-ben szfiletett
Tordátfalván , kisgazda szülöktOl. A törékeny
gyermek kitünO szellemi . képességeket mutatott
s ezért szülői iskoláztatták. A keresztúri gimnáziumnak fiatalon lett igazgatója s ebben a minOségében tanárok és tanitványok osztatlan szeretetét
vívla ki. Ideális lélek volt, amilyen kevés van
a. mai aranyhajhászó világban. Egy magasabb
világnak volt követe földi pályáján, amelyet hamar
váltolt fel magasabb elhivatással. Mint tanár elvégezte a teologiát is és lelkésznek szenteltetle fel
magá!. Papias lelkUletét a nevelésben is megmutatta, mert al!: evangélium volt az 6 legföbb
pedagogiai könyve. Nagy részt vett a Dávid Ferenc
Egylet munkájából és bizonyitva az egyház munkája iránt érzeIt nagy szeretetét.

Meghalt október 6·án, temetése október g.án
volt a székelykeresdúri gimnázium elöcsarnokából
Óriási részvét mellett.
'
lsten örök fénye ssége elégitse ki lelke olthatatlan vágyakozásál!

IFJUSÁG
c

A Brassai S. U. I. Egyesület
közgyülése
~.

A Brassai Sámuel UJl itarius ~fjusagi Egyeaulet október 30 an tartotta rendkivüli tisztújitó
közgyúlését. A közgyúléat a lelépő elnök: Szabó
Elek dr. nyitotta meg. Elnöki beszé.mo16jában vist;.
szapillantoU arra a két évi munkára, amelyet az
ő elnöksége alatt végzett az egyesület. VégUI
figyelmeltette az ifjuságot-, bogy az egybáz kebe·
Iében fontos változásokat elOidéső alkotmányreformálási mOfgalom vall , 3mellyel kapcsolatban
az ifjula.gnak nem lehet mas a véleménye, min'
bogy az Osi egységtör .soba, semmiért el nem
szakadni. "
A régi tisztikar többi tagjainak beszámOlója
éli a felmentés uUn 90Z új tisztikart választotta
meg a közgyűlés. A megválasztoU tis~tikar a
következő: ginök: Bardócz Vilmos. ügyv. elnök;
Kereki Gábor. Alelnök: László Domokos. Fótit.kár.: Márkos Jenó. TitkAr : Fodor Gynla. Pénztáros: Makaay László. Ellenőr: Nagy Sand·or.
Jegyző: Császár János.
Az új tisztikar megválasllása olán Bardóet
Vilmos elnök visszapillantást tl!U az egyesület
elmult \izenö~ esztendejére, bogy a mult D,Yomáll
kijelölbesse az ifjuság további útja.t Beszédének
egy részét, amely mintegy a nemzedékek kÖlti
harc lezárását és új termékeny békekorszak beinditását jelöli, Ht közöljük:
"Meg akarjuk motatni azt, bogy ez az ifju·
ság tod és akar dolgozni! Hogy ebben az ifjúságban értékek vannak! Hogy ezzel az ifjasággal
számolni tell, hogy erre az ifjúságra épiteni
lebe~! Megdöntünk minden kedvel!:öden előitéletet
és minden félreértést kizáróan rámotalonk arra,
bogy efölött az ifjoság fölöU még nem lebet
megbozni a lélekharangot!
Es itt önkéntelenül adódik egy másik nagy
problémánk. Bajatosan a mi problémánk ez. Ki
kell épitenünk a kapcsolatott az idősebb es fia ...
\alabb generáció között. Összeköttetést kell léte·
aitenünk a két koroszlály között., mert kicsiny
egyház létünkre oem engedhetjük meg magunknak azl a fényűzést, hogy el az ifjuság nélk~.
lözve az öregek bölcs és tapasztalt tanácsait,
teljesen magára hagyatva keresse boldogulásának
utjait. Nagyon is éreztük ennek a bátrlmyát a
multban. Igaz, történt erre kisérlet, de megm~radt
továbbra i3 kisérletnek. Erről a helyről terem
kedves Bátyáinkat, j6jjenek fil olyan szeretettel
közénk, mint amilyen szeretettel és lisztele~tel
várjuk mi őket. Előadássorozatot tervel8k omCi-
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ri us előadókkal. Remélem és e.bb~1I bizom, na ~ ár
másért nem de egymé.s iránti tIszteletből elJonnek és itt' megismerve bennünket, alkossanak
rólunk itéletet. Jöjjenek közénk, bogy tapasztalt,
böh!iI öregek és l e lkesedő fi"talok együtt küzdheseUnk egy mag~9zt~s, szép célért, 8,Z Ullil~riUB
eszmékért all umtárlUs gOlltlolatért es székeiy• kért. •
magyar hazán
Bár adnA Jeten, hogya. magyarság különbő/ó korosztalyfli megénve az új idők szavát,
mind en közösegben. egyesületben egymásra talAIjanak. Próbálj" me~ "B rassai Egyesület ezt a
kemény diót feltörni!
•

H I R E K
Nőszövelségi

hirek.
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Az Unitári us Nósr.;övetiiég, hlven régi jó
szokásAboz keri mindazokat, kiknek módjukban
van - has;ná lt cipó - és ruhsnemüiket küldjék
elaszúkölködő testvéreink számára, a Nószövelség
cí mére : V, ker, Koháry·u. 4,
'

•

Tudomására adjuk kedves testvérei11knek,
hogy karácsonyi akciónk javára f. évi december
8-an, d. u. 6' órai kezdettel mll3oros teadélutimt
rendezünk a Misszió báz gyülekezeti termében.
A tea jegy ara: 1.- P.: - Mivel a tead~J-~Hm
anyagi sikerét clak úgy biztosithatjuk, h3 Sikerül
fi jegyeket
elóvelelben elbelyezni - kérjük
Ibunkáok iránt érdeklődő minden testvérünke f,
bogy vállsa meg jegyét.
A jegyeke' II Nőszö v etseg tagjai fogják
i\rnsitaoi november utolsó beté től kedve. Reméljük,
kedves testvéreink megérzik, hogy a teadélután
rendezésében - az anyagiakon föltil - az a cél
is vezerel benn ünket., hogy alkalmat adjunk az
egyrnassal való talalkozásra, amelyben minden
alkalommal erőink megújbodásanak forraeat l,átjuk.
Cserkctszeink ünnepe. November 7-én
este tartották a lános Zsigmond , cserkészek a
misszióház gyUlekeeeti termében láborbeszámoló
csapatiinnepélyüket. Az ünnepélyt Pe/hO Istvan
parancsnok nyitotta meg. Kereki Gabor s. lelkész
egy Radványi verset, Maro$sy András Deák Ber.
Iának a magyar cserkészekhez irt versét szavalta.
A fiuk vidám jelenetekben és dalokban mulattak
be nyári nagyláborukat. Tamássy Árpád hegedült
és zongorán kisérte Gúlna Sándor lelkész. Azután
a fiuk egy vidám egyfelvonásos cserkészdarabol
adtak elő. Az ünnepély dr. vitéz Nyiredy Géza, a
sze rvezőtestUle l alelnöke zárószavaival ért véget.
A Bethlen Gábor Kör október 26-án
tartotta igen Tlagy érdeklődés mellett tisztujitó
közgyúl éséL A közgyülés abszol ut szótöbbséggel
a következő tisztikart választotta. Elnök; árl;osi
Göncz; Sámud, belmissziós alelnök: Kereky Gábor
segélyügyi alelnök : Barátll Károly dr., irodalmi
alelnök: Glaser Istyán, pénzügyi alelnök: András
Gusztáv, sportUgyl alelnök: nagybudafai Vermes
1'18
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György, társadalmi alelnök: Vár6ezy István, fOth.
kár; Balogh István, főpénztáros: Bélley Gyula,
főjCfl:YZö: szalmári Erssek Andor, fökönyvtáros:
Kádár Béla, internátusi felügyel ő: Hanó Pál.
Durugy Ferenc dr. miniszteri osztály tanáCSOSI a
külűgyminiszt ~ r iurn sailóo~ztátyána~ he~yette~ vezetöi~1 a
Kor11állyzó eh s mer~ s~vel IOnlette kl. SZIVbőllÖVŐ jó kIvAn.
ságainkal küldjük ~s további jó munkát kivánunk !
A Keresztény Mag v efő 4 -5, száma (5 iven)
most jetent meg, A lUzet, mint mindig, gazdag tartalmával
vonja magára a figyelmet. Föbb cikkei: Vá r i Albert
Simén Domokos teotógiajar61 ir, Ko v á c s Imre a kálnoki
egyházközség lö rl f;netéhe~ közöl adaJékokét, dr. T ó t h
György a protestáns zsinattartásról ir tanulmányt, dr.
Z o v á II Y i J enő pedig Basilius Istvánról közöl érdekes
adatokat. Elen kivül érdekes cikkek, besúmolók olvashatók E r d ő Jáno" F e r e II c z József, dr. l v á n Lás~tó,
Kovács Lajos, Márko! Atbert, Péter Lajos es
S l e II t m á r t O n i Kálmán 10lláMI. Versek, irodalmI rovat
és viláC9Zemle teszik teljessé ezt a lIagymultú unitárius
folyóiratot.
Kiál lÓ Szó I Muraközy Gyula; Kálvin-téri reformálus lelkipásztornak, a Református Etet szerkesztöjének
líj könyve jetenik meg november végén. A Sylvester irodalmi Rt. kiadja utóbbi esztendőkben k~nyvalakban még
meg nem jelent tanulmányait. előa'dbait és számos, még
' meg nem jelent prédikációját Mielött könyvárusi fo rgalomba kerUlne a Kiálló Szó, el őfiz etésI hirdetnek reá,
amelyben ' az ára lényegesen olcsóbb. A könyv ára elő
jegyzésben 3 P 10 fillér, postaköltség 20 fittér, Előjegyzé.
sekel a Kálvin-Iéri lelkf:$zi hivatalba lehet kUtdeni; Budapest,
Kálvj~·lér 1. sz:.
Az erdétyl unitárius neptár 1931. eyre megjelent
12 lej. Magyarországon 80 fillér.

Vidék.
A Nószövetsctg Pestszenlórincen, A
pestszenJörinci egyházközség egymás után szervezi
meg kül önböző egyhaztársadalmi egyesületeit. Az
unitárius nők szövetségének pestszentlérinci eso·
partja október I S·an alakult meg. A megalakulásan
megjelent J6zan Miklós, püspöki vikárius, a nÖ·
szövetség központja részérOl pedig J6zan Mi~ l ósné~
a szövetség elnöke/ Barabás Istvánné és S,mo,ny~
Györgyné, A pestszentlOrinci asszonyok ~zmte
teljes számban megjelentek. A gyűlés a helYi C50·
port elnökévé Pethö Istvá nné!, ügyvezelő elnökké
8zokolayné Tompa Máriát, pénztárosn~k K,or,ma
Jánosnét, jegyzőnek 8zab6f1 é Wereu JOlaol,. tltk~r
ilak L6ri1!czy Annál választotta meg. Elhalarozlak,
hogy minden c~Utörtökön . varró délutáni tartanak,
december elején karáesqnyt vásárt, december 20-án
pedig karácsonyfaüllnepélyt tartanak.
Teaest6tIy Pestszentl6rincen. Az uionn~n
alakuli nöszövelség a templomépítés költségeITe
november 8-án rendezle meg első teaestélyét a
pestszentlOrinci unitárius gy 01ekezeti teremben. Az
estély a megszokott siép sikerrel folyt le. •
Gyulai szórvány unkban október 25·én
Jótan Miklós püspöki vikárius Urvac~ora ,?SZlá5sal
(a szórvány kegyszereivel) kapcsolatos Istentiszteletei
tartott a ref. templomban, amikor 25-en vettek
Urvacsorát. Örömmel állapitotluk meg, hogy a
szomszédos Békésröl is jöttek be erre a ,Ielkllalál·
kozásra. Ez alkalommal a pUspöki vikárius több
unitárius családot látogatott meg, kik nagy öröm·
mel és szeretettel fogadiák.

EskOv6.

Dr. Ki$ffylJrgy
Ferenc cserkésztisd
.atyánkfia. I<isjl:yörgy Sándor kir. törvényszéld biró es neje

lordai Oláh Erzsébet fia 1936. évi november hó 28-án,
szombaton lIt 7 órakor taraja eskUvójét marsheiH TelJ$ely
Mal1lilflll. nehai Illarsheili Tessely Naudor állampénztari
igazgató és neje nádasdi Terstyilnszky Elle leányával a
Kohary-ul cai templomunkban.

-

Erdély.

•

A Homoród-vidék llnnepe. A recsenyédi
egyházközség szeptember l3-án tartotta nagy ünnepét

amellyel

templommegujitó

munkásságát

fejezt~ be. Dr. B~ros Gy~rgy pllspök ez alkalommal maga is megjelent hivei közt s me~eléged.és~t
fejezte ki a templo mi sz6székröI s buzditolta hiveli
a további munkára. Egy eSztend ő alatt ez az egyháeközség Fazekas Jen ő lelkés2 felhivására több,
mint 3000 P. összeget teremtett elő azért, hogy
Istent az ujjáteremtett Osi templomban méltóképen
dicsérhesse. Valóban csodálatraméltó az az erő
fe szités, amellyel az erdélyi unitárius nép egyremásra emeli az uj épOleteket és berendezéseket,
hogy mintegy a romokon új életet kezdhessen s
ez az élet valóban lelki élet legyen. A püspök a
recsenyédi ünnepet megelőzően sorra látogatta m~g
a Homoród mentén fekvő unitárius egyházközségeket. A lelkesedés és az ünn~plés , amely utját
kisérte, őszinte és nagy szerű volt. A tempiomok
zsúfolásig megteltek.

Torockószentgyörgy uj orgonája. A
torockószentgyörgyi nószövetség mindössze 60 tagból áll , de Gál Gyuláné lelkészné vezetésével csodás
szép dolgokat hoz létre a2 egyházközség életében.
Tisztán a maguk erejéből egy nyolc változatú új
orgonával ajándékozták meg a szentgyörgyi asszonyok egyházukat, ezenkivül gyűjtéssel ujjáteremtették a XVI. században épült öreg templomot. Uj
szőnyegek és finom drapériák hirdetik a szorgalmas nói kezek munkáját. Három esztendő alatt
3000 p-t meghaladó összeget gyújtött össze ez a
fáradhatatlan kis csapat az lsten dicsöségének
emberi alkotások által való hirdetésére.

KDlföl d.

Dr. "fili ~If.réd tiszteletbeli dokto r
A nemzetk ÖZ I umtánus világszövetség (IARF) l~
nökét: dr. Hall Alfréd sheffield i lelkészt a cl ' e '
óI
egy. e:m
I
'Iá '
ló . .
IIcag
um TIU S leo glal kara tiszteletbeli doktOTl clmmel tOnteIle ki . Szeretett elnökünk kT'
l _
telését, amelly.el kiváló irodalmi munkásságat ~~
noráll~k. Oszinte öröm mel és igaz tisztelettel
fogadjuk.
Dávid Ferenc Berlinben. Nemrégen érkezett m
a német fóvarosb61 ~z ottani egyelem magyar intézetén~
szerkesztésében megjelenö .Ungarische Jahrblicher- cimú
!ud omá~ yos foly6irat XVI. k ö t~t~nek elsö námaból az
Ir~tl alml s~emle, a.mely az utóbblldöben megjelent magyar
muyeket Ismertell. S?r került. ebben szerkesztönknek
Dál vd .Feren ~ s~~ l!eml a.rcáról Irat{ tanulmanyara is. A
Gy. I. lel.z~sü kritikus, mmlan vazolla a mü eszmemenetét,
megaUapltla, hogy: wa tanulmány gazdag vallasbölcseleti
és lélektani megfigyelésekben."

I HaloU~lnk. I

• • •

Sepsiszentkirályi és kissárosi
S z e n t-K i r a I y i ZOllan ny. huszarezredes október 31-én
62 éves korában Budapesten elhunyt. Isten adjon békes.
séget az elhunyt lelkeknek 1

HIVATALOS RÉSZ~
Meghiv6.
A

buda'!?cst'; unitárius egyhdzkó'zség Kebli
Tanácsa 1936. december 9-én (szerdán) d. Q.
fél 6 órakor a tanácsteremben

évnegyedi rendes ülést
tart, melyre a. T&Il8.cS tagjait szeretettel megbivjuk.
Budapest, 1936, Xl. 9.
dr. Kozma Jenö s. k.
Józan Mi/dós s. le.
gondnok.
Táf'gySOTOZo.t .'

lelkész-elnök.

1. Ima-B iblisolvasás. 2. Elnöki megnyitó. 3. Jegyzőkönyv hitelesitésére kiküldetik 3 tag. 4. Elnökileg . elintéz~tt és folyó
ügyek. 5. Bizottsági jelentés az uj egybázalkotmányról. 6. Jelentés a .Magyar.Kúti- épitkezésról. 7. Költségel6irányza, az 1937. évre: a) Kobáry·utca.i ház, b) . Szövetség-utcai ház, c) gróf
Batthyany Ilona "Örök-alapitvil.ny", d) Batthyáuy
alap, e) • Fenntartási Alap". 8, I dőközben érke.zó
üeyek. 9. Inditvil.nyok.
NB! Nevelési bizo~tság: XII. 2. (szerda) ld . u. I/t 6.
Gazdasági bizottság: XII. 4. (pánt.) f

A.z unitiirius kátétanitás reformja. A
nyár folyamán Dicsöszentmártonban tartott lelkészi
,konferencia Fikker János kövendi le lkésznek Káténk
reformja cimú elöidásával kapcsolatban a következő
,határozatot hozta : • Az Egyetemes Unitárius Lelkészkö r felkéri mindazokat, akik kálénk reformjának nagyfontosságú munkájában részi óhajtanak
Ugyancsak egybehivjuk az egyházközségi
venni, szivesked jenek e célt szolgáló dolgozataikat K iizgyJiltJst 1936. december 20. (vasárnap) .d. e.
1931. október 30-ig benyujlani az egyetemes lel- II órára. az 1937. évi költségvetés megá.lla~ltá9a
készkör elnökéhez további tárgyaltatás céljára." ' végett & templomba. ~zell ft k~zg'y~~ése.D. mm~~n
Az egyetemes lelkészkör elnöke: Pö.l Dhles lel- hivő részt vehet, akt egyháZI adoJM a gyuJes
kész . Ci me : Slmonesti , Jud . Odorheiu.
napjáig pontosan befizette.
Budapest, 1936. XI. 15.
Uj lelkész Mészkőn. Ismeretes, hogy dr. Kozma
Jenö $. k.
Jó~an Miklós s. k.
BallÚ s Ferenc mésü,6i lelkész, a kiváló iró hOSligondnOk.
lelkész-e lnöJe.
szas betegsége miatt nem tudja ellátni lelkészi
sz.olgálalá!. Most kérle felmentését a szolgálat alól
A Suntábrahlimi pihenISre adakoztak: 8.1. 20
s az egy ház telje!'itette kérését. A megüresedett P Hautler György 7 P, U. L. 5 P, Ujvári UszIÓM<?kkJót:r
állásra az egyházközség Kijkiissy Kálmán mezö- novemberre) 4 P, G. Z. 3 P, K/dóczy Erzsébel, I
P. Barabas Erzsébet 50 f, 32. drb . .levelezőlap ~
bándi segédlelkészt választotta meg, akit dr. BOTOS 8josf 2_2
2 P 66 f október hl_iki leaestély lIszta Jövedelme 2_
György pllspök már ki is nevezett. Az eddigi lel- p 60 f, kiege'szitésUl 34 f, össz.esen 69 P, hOZZtia~~:s:~
késznek mielőbbi gyógyulást, az ujnak pedig lsten· augusz tus_szeptember hóban közölt 1317 P-t, együt
-től megáldott jó munkát kiván unk.
.
t386 P •

•
•
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IsIanlls1telatl sorrand 1936. december hóban.
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A) T em p lo m o kb a n :

V., Koháry-utca 4. . "

•
•

•

•

IX., R;koS. u. 3. /IJmiOilj
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

6.20. d.e. II
26. 27. • "
13. 25. • ..
31. d. u.6
6. d. C. 10
13.20. • "
26.
.. ~
25.
• •
27.
• •
31. d. u. 6

J ózan Miklós
Józa n Miklós
Barabás Islván
Barahas István
Kereki Gábor
Ferencz József
Fercnez József
dr. Csiki Gábo r
Oálna Sándor
dr. Csiki Gábo r

NB I Aláhuzolt dátumokon: U rVflctJoraoszfds. _
Novembe r 29.én és decemb.er 6-áll: 13-én és 2O-án d. u.
6 órakor köz~s lfd vc{!fl éhlta t a Mu~szi6héz temploméban ; .
tériy kör a " Mia tyá nk 11. része. Közremüködik ar: egyhád
vegyeska r. - PerselYflyOjlétJ az ünnepellen a 345 sz
.Jénos Zsigmond" cserkésr: csapat javára. - Dece~ be;:
27·én (vadrnap) d. e. 11 ' 15 r6d;ók 6 zveOté3 a Kohár _
utcai templomból - K~ltségvetési közgyfilé s december 20.!n
(vasArnap) d. e .. ll órako r a templo mban. - KlJr 6csony _
f6kró! kUlö n h iradás a decembe n s dmban.

,------------------------------,
Ha ima. vagy énekeskönyv re. vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége. forduljon az

d. u. 4 Gálna Sándor

"

26.

• • Ferencz József

UNITÁRIUS IRATMISSZIÓHOZ

Budafok-Ref. templom
Csepel- Templom-téri
polgári iskola . . . .
Kispest- Wekerle-telep
II. sz. elemi iskola .
Pes lszen lerzsébe tErzsébet-u. el. iskola

20.

--

d.u.3 Fercncz József

Budapest,
V., Koháry-utca 4., I. em 8.

'0.
--

d.e. l l dr. Csiki Gábo r

20.

d. u. 4 dr. Csiki m .bor

13.

d. u. 4 Kereki Gábor

8) KörUf ekben :
X" Máv.-telep. Prtt.I.I~il

.

. "
cl Pestkö rn yéken :

•

•

Peslszenlló rincUnitarius templom ..

•

•

•
•
Rakospalola-

Mav.- telepi iskola . .
Ujpesl-Sz t. István-téri
polgari iskola . .. .

6.

25.

--

• • Ferencz

25.
~
26.""21. •

~

"

Pe thő Ist va n

6.

d . u.4 Barabas István

23.

d. u.4 Barabas 'Is lvan

BERDE LAJOS
unitArius c:1 ~sz.mester
!utinllo sa n ... il lal m i n_
d e n munkAt

Nő i

-

D) Vld4ken :
Debrecen-Ha tvan·u.24.
Unitarius imaház ..

•

Nyitva:
csütörtökön 5 - 7, vasarnap 12- 1.

J6~ ser

Pethő Istvan
Pethő Istvan

" II. ft. d.e. II

•

6.
2ti.

d. e.
~

DunapatajGyUlekezeti lerem .. ~. 27. d.e.

10 Ferencz József

"

,

Budapest,

48.

és férfi kalap nagy választékban
modelek után alakitást olcsón

vállalok

dr. Csik i Gabo r

10 Barabás Is tván

•

PÉTER JÁN OS
VIII., Baross-utca 82. s z.

Uni t Ariu s h i ttestvé re im timOg at. .'

t

k 6re m I

UtánaküldéS kizárva!

Uj cim:

•

F e lel6s szerkeszt6 é s kl a d6

Dr. Ivá n László.

Szerkesztösé g é s klad6hlvatal;
Budapest, V ., KOhá ry-utca 4. Telefon 1-174-24.
El öf i ze tés i dij a negyedévenként megjelenO ~ M ai F üze t ek- c. mellé kIe ttei
egyUU egy évre 4' - pent::0, amely
be kül dhetö a 30.400 szamu postatakar~kpén z lá r i fol)'ós~ám l á ra _ (csekktulajdonos : Um tán us Egyházközség,
Budapesl).
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egy házközség.
•
A . H i ~alal o~ rész" c. rovat a Magya ro rszá~1 Umtárius Egyház bármelyik
szerve által beküldött hivatalos közlemény t tartalmazza

xv. évI. II. SI.

Budapesi. 1936. novembar hO

Nyo ma lou Métl! E rn ő kö nyvnyomdéjaba n, Bu dapest, VIII., J6ucf-u tca 61. _ Telefon ; 1_392_59.

•

