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(Dr. A L F R ED HAL L, a kongresszus e ln ö k e .)
Szivcsen k'öszöntöm összes testvóI'ei nket,
akik az öt földl'csz mind en tújókán ugyanabban
a nemes munkában, fOI'golódnak, terjesztve és
ápolva a felvi lágosult ke l'esztény hitet és vallási
szabadságot. A lefolyt eszte ndő eseményei meg
inkább m eggyőz tek engemet afelől, hogy ami
egyseges froniWlkra nagy szükség vall, ffim't II
velünk szemben álló nyilt., vagy alattomos erök

nem szünnek meg támadólag lépni fel, és kikezdeni mindazt, ami ['c{mk nézve

örökbecsű

és szent.
A mi együttes, kitartó és lelkes munkánha
már csak azért is szükség vall, mert a vallási
kisebbségek némely ol'szágban még mindig kegyetlen elbánásnak és üldözésnek van Ilitk kitéve.
Még az eUI'ópai államokban is előfordul, hogy
hitrokonaink kétségbeesetten küzden ek II szabadságért, de egymagukra hagyatva ez II klizdelem
többnyire ki látástalan és sikertelen. Boldogabb
ol'szágok lakóinak fogalma se lehet aiTó l II mondhatatlan szenvedésről, amelyet !!zeknek az igaz i
kCl'csztbordozók nak cl kell viselniök.
Európában a kisebbségi sorsban élők száma
körül belü l harminc millió. És bá .. nagy többségük inkább politikai nyomás alatt nyög, azél't
elég sokan vannak olyanok is, akiknek vallási
mcggyözödósü k miatt kell szenvedniök. Szabadelvü egyesliletüoknek nom lehet szeutebb célju,
minthogy ezeknek II sorsüldözötteknek ügyót
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magáévá téve és fe lkaro lva, amint lehet, rajtok
segiteni igyekezzünk.
A vallás és teologia mezején minduntalan
sorozatos támadások él'ik a haladó keresztánységet. ,ElII'ópaszel'te felujitott dogma i fegyverzetben, nemcsak a.z ősi teologiai l'endszerek hivei
intézik ezeket a t.ámadásokat, hanem az olyan
bölcseleti formák is, amelyek ~z egyént az állam·
nak teljesen alája rendelik. Es ez nem is lehet
ránk nézve meglepő, miután a mi hitünk szed nt
Istennek az ember Uu'sadalmi életében és bel'endezkedésében állandó célja és eleven befolyása.
van; viszont a mi hitünk kiemeli ebben az
irányban is az ember egyéniségének jelentőségét.
A m i hitünk tehát az élet ~s vi lág szellemi
oldalát hangsulyozza. Ez a világnézet éles ellentétben áji mindazokkal, akik a kü.lönböző kormán"rorm~\k alatt II materializmus szolgálatAba
szcgŐdtek és útjában van azoknak, akik a népek
életét és orrondolkozásmódjlÍt
. az istentll'alomb61
._
kiáb l'ánditani törekszenek. Eppen ezért ldőszeru
volt, hogy a mult nyáron Arnb emben tartott
konrel'cnci.'tn k kinyiIvánitsa azt 1\ meggyőz6dé
sét, hogy "a mai tiildghelyzetben nekünk is félremagyarázhatatlanul dllási kell foglalnutlk alapvet6
ideálunk " a polgári és vallásos szabadság mellett, sz~l
lemi vQnatkozásban teljes ii'lkormátlyzatot{aul<mórma)
köve/elve az egyházak részére és hathatós jogv~dele".
ben részesitve a nemzetkiizi igazs.goudg elvett".

Olynn bonyolult. ez a mai helyzet, hogy
azt pár évvel eze lőtt közüliink senki mog nom

jóso]huHa vQlno.' lI:gyfclíil, d?gmni 1.Í1rk6zottsúggal, nl:'isfolOI pöffcszkf'lW I,stcnt~?;tdá~sul V:ln
dohtunk; S mind il kettőt Johh ugyhoz", mé lt6
buzgósággal prOl'fu:::Ujl~k, úgy lünt~tv~ 101 :lZO~
kat, mint:lz üuvösség bl1.~nyos l'sz kozelt a nepck
milliói sr.{tmlíl'/1. Az ész Jogát PS valh~s szab,nd_
ságát nyiltan bcesmérlik I'S m cgt~gll~J~k, i\ h,ve~
pedig mi a relvilÁgO~1I1L vnllás ~,liv el cs ,' C1.e,'el
vagyunk , IW!!y n illi fcl elós~,égunk il. mni, válsá"'os vih\g h cJyzet ben: !cgy unk tehát keszen
nl'~n hogya kdsdusi gondolatot az öt megill ető
szellem i fegY \'cf'ekkcl mcgvédclmezzük minden
kivü lről jövő támlldlÍs ell en, Bensőnkben 1led ig
leg~' ünk me,~győződvc - a, mál'ljl'Omsá~}g - II
mi hiWn knck Illcgvfdtó ereJe felöl. Az Ur J ézus
J\i-isztus nem hild)1l tnn itot1.n, h ogy m i mindnyÁjun Istennek gy cJ'/llek oi vagyunk: e,z ~ mi
surknlatos hite lvlink, amely :'dtalános Cl'venyt
61.CI'eZ nr, om bor isteIli szármnzásána k; s ha ezt
az egész vilúgon elfogadll,lk, ogyesek és nemzetek mennyi vel bll~gó bban igyekeznének enyh iteni II földi nyo mol'uságot, lassanként megoldva
a kOl'nak gar.dasági problémáit , s mega lapozva
ar. annyira óhajtott vil(lgbékét. I1mberi hivatás unk és rendeltetésünk mngasztos fel rogása II mi hitünk sr.ef'i nt fl vi lág kopét teljesen
átala kitatlá,
I{CI'essük és ápoljuk tehát tov{~b bn\ is az
igazságot és szo lgáljuk szivünk-lelkünk ne mes
odaadásával nz lsten cs az ember szent ügyét,
S Ob'Yutta l meget'ösűdve hitiin kben, legyen II m i
életünl, II mag a bensősé ge s úh itatával és nomes
ol'kölcsi fö lényével Istenne k tetsző á ldozat, soh a
meg nem szünö iste ntisr.teleL A mon,
A ngolból fordi totta : Józan Miklós ,

ISTEN ELÖTT
Szilveszterkor.
a tövisek kÖl é eseti, cz. az, aki
hall ja az Igét, de c vil á{!nak gondja és a
gazdap:dgnalt culárd saga el rojtja az igét és
g)'Umölcsöt nem terem -, Máté ev, XIII. 22,
, SZ il vcsl:',ter. estéjén négye n talá l kozna k
mllld~nfclé a v ilágon, , , Négyen: az embel',
a hal.ll, fi yénz és az lsten, Négj'cn talá l kozn~k anélkul . bogy elö l'e mcgbeszé ték \'o lna . "
A~ embe~n él szok tak találko1. ni : az em be l'
sZlv-szobnJnban adnak talál kozót errymásnuk :
az Isten,l IlZ ember, a hn\{d és a pén~, Szilvesz..ter estéJén,
.. Más kor nem tuunuk együtt len ni , bár
eg~utt. vannak mindig, De az ern bor csak
SZilveszter estéjén S1.0kolt. Il hnlnl ra gondoln i
mó.skol' eszébe som jut, hit\ba kiséri ll. halál a:'
" Ar~ely p~ d ig
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embe l' lépteit , , , 'I'd ,át ar, emiJer s r.ámó,rl\ a
h alál nem t ud j ele n lenni. Ugyanigy van
Isten nel is az umber'. Is ten mindig az ember
melleU (ii i, s/it I s te n bő l foly ik nr, ember élele ,
dc nem gondol solliL a% embel' Istenre eg6'5 z
évben.
r:bbe n a tek intetben II négy közii! a legsze,'cn esése,bb, II pénz, , :-'1el't a, pénzr-e, - vagy
ah o~y a blbhn. never,l: ~ vIIagi kincsre, gondol a% em ber II legszl\'esebben és ll. 10('g,YHluubban, ITa szegé nyembel', nkkal' is "'iL
penne], víl!;yon nnl van tele u szive , ,. i llető 
leg II vá~y{l\'td, 1I0gy legye n nek i e vilá"'ból
való kincse, vugyona sok, IEITől Szövi a le"'szeb b álmokat, " gnn ok szerelméért mog-f~
Icdke7.ik másik két életéhez kapcsolt vendég-érti l : I ste n rő l és a h ltlldl'ól , , '
Uo ilyen ko!', 8r,i lvesztel' estéjén, a roh anó
idö é v-sol'ompóján{d egy nehezet sóh íl.j t a z omuel' és nagy húsan rágondol II hal á lra, - ar,tán
egy kis lá7.adó ól'zéssc1 IstelH'e és m egkezdőd ik
87. il ves7.to l' estéje !1. szivben, a h ol együtt ülnek
négye n : az lsten, a hu hl l, a pénz és az ember
- és nagy szom orua n sr, ilvesr.tel'eznck ,

A négy közli! egyik sem vidám. Az
embe r a legsóh ajosnbb , " A pénz ugyan kisérletet tesz a n a, hogy az embert jó kedvre
hangolja: Sz il vesz ter estéj e vnll ma; jöjj, men jUnk fe lejteni, , , Vagy ÜI'es fl zsebed? M enj
szerezz vnlukit61, valahogyun", ~ I a utolsó
éjsr,akája vun ennek az évnek, - bujtogatja
az embCl't a pénz, - uto lsó és ne m jön vissza
soha, - vidám ,1Il b uesllzz el töle,
És az embel' indu lna is már, amikor cso.ntos njját tiltás l'a emeh 'c elébc :í.ll a ha lá l : I~ n
is c világon vagyok,
I~s beszól ni kezd az embel'nek a baMI:
J;;n is Hzt mond om ne ked, m ulatni indu ló ember, a mit a pénr, mondott. H ogy Cll. ar, utolsó
este eb ből az év b!)1 . , , ar. uto lsó! Gondolj a lTa,
h ogy háth a ez iL legutolsó este ill, é letedben.
mg y szel' elfogy n ak éve id, tl ldoel , ' , his r, t udod,
h ogy én ezél,t kiséJ'1 e k, követl ek , mCl-t várom
id M lete ltét és viszlole Ma Sz ilvestcr estén
jusson eszedbe fl. legutolsó nap, amikor ~ j j'osz
tal ak, megl'o;'izt ala k mi nden ~til " a m it c vr Já-?o~
SZOl'etsz , , , Ieoldom ró lad lö ld l é letedet, föld I
életeddel II testede t, pénzedet,. , ige n azt" fl
pén zt is, mnely ma este is bűn be akiU·U1. donten i lo lkede t. 1':z1 is elveszem tőled és szabaddá teszem a lelk edet. - Igen! V~lam elyik
S1.i lveszter esté n egyedü l fog maraclru a lel ked,
nem lesz többé test ud n eved, al'cod, kezed, esa k lel ked . Nem l es~ a k kol' sc gondod, se
pénzed ne m lesz vu"yonod és nem lesz 6Z~
génységed, _ csak e> lelked, E vi lág eltü rll k
számod l'u. Nem le81. lá bad al att a fö ld és kék
sz ín ben játszó l evegőég scm Jes1. ott fölött~d,
_ csak lel ked. , , A lelk edben lesz ukkor mUl ~
dencd , a lelked lesz a kkor It bá natod, örömed ,
kin csed, bold ogságod, bOl,dogta lllllslíg0d, po k~o~,
men nyol'sz{lgod ét; semmI más fl. lelked en ktv ul

HOut lesz n birtokod ... Mert a

lelkeden kivül"

enyém minden egyebed .
. ' Elsáppndt az ember il halál szavaira. Bár
Itldtn ezt az ember régtől fogva, ilyen világoS:lll ezt a halál még ,sohasem mondta, mint
most Szilveszterkor. Es tehetetlenü l, egy sarokba buzódott a pénz a balál szavaira. Kescrün csörögte, suttogta: Soha scm lesz ar. ember
HZ enyém, pedig ezt aka!'om, de a halál el'ő
sebb mint amilyen én, il pénz vagyok ...
[gy van I Hiába minden , ,- zokog~a hal:lt

kan az ember SzilvesztCI' estéJén ... MlL tehetek én? ... Hiába küzködöm él'te, az . enyém
nem lehet örökre e világnak kincse. ~ li crt is

töröm magamat érette? Célta lan k~zdelem!
Mert amikor innen el kell mcnn~m, ures lesz
a kezem ÜI'CS lesz a zschem ... l:.s tedd hozzá,
_ szólt 'közbe a halál, - üres lesz a le lkem.
Mert senuu it sem gyüjtötté l belc. A lelked
k'c rtjébe semmit sem ültetté l, csak töviset te['mel tél és ha nélla az egek és földek hat.almas
nagy Uro 1 az .0r~kkévaló, - t~ldassé~ .szent
neve - Igét kuldott neked, cgy-egy eg i mugot 'a mennyek országáról, Istenről és a te
lelked örök életérCH... megfojtották benned
ezt az égi magot a tövisek: e világnak gondja
és II gazdaságnak csalárdsága. amiket il lelk edben te termeltél ... ~Iik o r majd megállitom
az életed, - ne feledd, - nem marad más
vagyonod, mint il lelked... szólt a hahíl s
aztán elhallgatott.
Az ember pedig, mint a ki sötét vak éj szakából derengő hajnalra ocsudott, most ébredt arra a világosságra, amelyet lelkében rt
halál gyujtott. Hiába minden , - mondotta, a végén csak a lelkemmel marad ok ...
A lélek pedig az enyém! Zengett most
az emberre a negyed~k vendég: az lsten, aki
eddig hallgatott. - Es szembenáll t egymással
Szilves,zter estéjén.8 lélek, az embernek lelke
és az Örök l sten. Es felpanflszolta bá natát az
ember Szilveszter estéjén rstcnnek :
lsten, - Te teremtettél mink et em bereket ~s számunkra ezt a világot. Miét·t van 8:!:
mégiS, hogy tölünk ezt fL világot eltiltod ? Azt
rendelted, bogya földön élj ünk és bogy hazánk legyen ... De nem örök baza, szólt
közbe az lste~. -:- Dc addig, - jajongott az
e~ber, - am ig Itt élünk) miért nem engeded,
miért ,nem sze reted, ha kincseket gyüjtünk ?
"js )Ilegszólalt ujra az lsten: Nézd ember, - En léleknek alkotta lak téged és csak
ruhának adtam rá a le lkedl'c a testet. Nézz
~ost magadba mélyen, - a lelkednek milye n
!de~~n vi lág ez a Xö ld ... Ne m érzed, hogy tc
Igazan ott benn , o nmagadban \'agy az, nki
vagy . .. ott benn, ahol őszinte vagy ön muO'adhoz. O.tt érzed igazan be lül fl lel kedben, I~ogy
ez a világ, amely kivü lröl kör(ilvesz téged idegen világ a lelkedne k. Mert ott ben n a te lelked határain belül van eg y egészen. kiliön Ili.lágod
neked, amely csak a tied, t1!á, nem jarh at be oda,

1lrJ. te

tl(m

engi;ded, eSAk En. Engem ki Ilem

tilthaLsz II lelkedből , mert n lelked az enyém
~ I i egy világból valók vAgyunk: a lelked é~
I ~o, az lsten ... ugya negy vilúgba tartozunk :
a mennyeknek országú.ból valók vngyunk . M ikOI' valami fáj dalom· sebet kap a IcIked, ug e
akkor Hozzám hoz. a lelked ? N.em a Világh~z
mész a lelked sebe\'el, mert e v l lár~nak kincsei
semm!t sem tudnak reá a~ni ! ... Ugye, hogy
. egy v]lághoz tm'tozu.nk ml ketten, az l sten és
ar. embe]'? ... az En OI'szúgomhoz. ~.likor a
hoh\! megfoszt földi vagyonodtól mi lesz a te
kincsed ? Ki lesz a te kincsed, h'a nem Én: az
fstcn? Ugye, hogy ils enkOl" amikor az el mu~ás ;;zál'l1yán a halál. közel edben suhan, magad
]s s]ratod, hogy a ml közös boldog életünkről
a ~epnyről besz~lö igét te mindig megfojtod ~
c. vIlagnak gondja és a gazdagSágnak csalárdsága megfoj tja benned az igét, amely Rólam
ró llld J uo lelkedről és a mi kör.ös orszl\gunkrói
oeszól.
.
A z, e~ber magába I'osk adlan hallgatott,
flzut:1n lelzugott : De U mm , - égi Isten, ha
ug yi s itt hagyjuk mind a kincseket, miért nem
engeded, hogy amig itt vagy unk magunkénak
mondjunk és szerezzünk annyi kin cset , amenynyit csak tlldunk ... ha up.-yis itt hagyjuk? A
kincsekkel mindent megszerezhetünk, ami oly
jól esik. i\liert ne tehessük, amig n. földön já~
nlllk azt, ami jól esik? A zután itt hagyjuk I
~ ézz végig fl röldön, \'ála~zo lt az U r
az embernek. )'fennyi I'n jtu il viz. Es jól esik
ugy·c szomjasa n innod a vizet·? De vajjon Oli
lenne ve led, ha meg akarnád in ni, am.en nyit
utadban találsz, mind fl. vizet? i\1iért nem aka]'od birni mind a vizeke t, amit olyan jól esik
innod? 'l'udod jól ugye, a vizből is csak ·annyit
egészséges innod, amennyi oltja a szomjad, n.
több balált okoz. A sokba bele fllllad na az életed. Igy fu ll ad bele a. világ kincseinek szeretetébe II lelked . Ha szegénység 8 sorsod, fi gondok elűz n ek Irngem II lelkedből és megfojt ják
a Benn em való hited. Ha van földi vfJ-gyonod,
akkO!' az foglalja. Ic egészen a lelked. Es !Tlegfojtja ugyancsak II Bennem va ló hitecl. illrlsd
mog e mbe!', - a pénz, mt1g~ban árt..1tlaD. de
mihelyt a pé ,,~be helyetted mmden htfedef, megölted ezzel a lelkedet.

Nem az a l!é.qzetes redd nb.:e emóer, hogy
van vagyonod és kincsed, licmem az, hog ya pénzbe
he/yeted mÜidet& hitedet .. . a lelked .ildviisstgét, a
boldogsdgodat. az örök é.letedet és mm dezt elve-

szited, amikor elveszi il hlllál. a péo.zedet. .l
pénzedben hiszel. - Bemlem n~?iCS~U h,ted .. Hogy
rog mnjd az é n országomba Jutm, - mIkor a
fölth'öl majd el kell mennie - II lelked ?
Do nom hngy111 mag{t.t a.z embe.· és uj ra
apónz védelm él'c kelt: [gaz ugyan U~am, vi lágot Ic!'e mtO Iston, hogy fi pénd illi embe~
I'ek tul l\ lt llk ki dc nézd meg il viMgoL PUSZhl
volt mniko.· m'eo tCl'emtelled s most nézd meg:
mill'ió-s1.ámra ]"I\'jta \'Mosok ópü lt ek, paloták .
Its II vllrosokban mü"észot , kulturst. Nézd
egészségtelen mocstll"ak holyén "tüosok épültek,

hun\sok otthonok .. . A pé nzt az ember mih'olés6rc l:nszmiljuk. Kali o pénz, jó
tUd:\sl

hordoz

II

pénz ...

II

To

fl

pőnz, mc r'!
tiszlolclt"dr'o

épitett bt\znk. inlt\dsá~hnjlék ok is mind fi pőn z
segil.ségé\'el cpü ltek. Betcg'?k sz:'amó'm ~61'1i:\z:lk,
_
betegségok ollenszcl'ot kulntó mtézetek,
egószséget ja\'itó V!l~T bi:l.los iió intézmények
mind 1\ pállZ segitségével Jcttek . .. pénzzol tudnnk" Ulcssziro is kiildcni kenyeret. I'ub:\t, segil ség-ot. Alrh'as il dl:~gon II pénz, :1 "agyon ...
s7.o.l'nl nekipil'llh ':1 az ember.
,
SzomOrttfLtl üólint n\ fLZ UI': igen. A ld!\s
1\ világon :l f(jldi kincs. I~ n áld:\sl1:lk :ldtlllll. Ald:ls fl ,-iliigon ft pónz. Il v!lsyon, dll csak .. ha
/I Ultkbeu Isk" is ragyo,," C$uk akkO!' áld:\s o
vjlágon n \'ngyoll, bí' fl lélek tulljtl. ho,gy II
föld nem örök hazája s lelkát II menny"' nhjn .. ,
ho fltWI ó'l meg minden égi é,.sést az emberben a
vagy(m. A pénz !lrtllthm, - csnk II penz I'ottClltlS szerohno tcrhesiil átokla\ az cmbel' lelk é-

ben, A pénz sóvárgnsfI gnzdagball, ~zogé n ybon
me~rojtji\ az iget, a hitet Istenben. Es most., folytatta beszédet az Ur, - uezd meg, mit
csini\1t fl pénz IltkozoU szerelme 11 földön.,.
Hnllgilsd · csak, ido hallatszik a7. tlgyuk dÖl'gcsc,
tl mü"észi pnlotftk összeomló falninftk l'Ob!\jfl..
IDgnek il paloták és hajlék tnlllnok lette k a szerencsétlenek, akik megmaradtak. J öjj, tegyünk
egy sélM Madrid utcáin." Romok miatt el
sem tudsz indulni. Htlt ez fl kullul'l\?., il
pénzen szerzet t müveltsóge nz embeme k ?
I mádásoUlt'8 épitcU bi\zaim Mngolnak .. , minek ép!tettéte~, ha ilzoktlt folgYlljtjátok? Millek épIttek korházakat és minek ti\l'iolok nik
e.lIeni szert kutuló ludósoki\t!l pellzzcl, - lm
taokknl, repülö bombákknl és golyók kal mcgölitek az egészségeseket? Akkor minek memitek fl betegeket? .Minek építitek f1Z egészségvédő intézeteket. a penzzel, - b H összelö\rit ok
a betegekkel együtt azokat, il péuzert'il, . .
Mert mi másért gyul ki II h:í,bol'll közöttetek,
emberek között, num II földi kincsekel'!, 'f öbb
bil·tokért, több .tÍl'ucrt, több terményé l'!, - "égercdméllyb\ill több pónzcrt. Meri elfojtja a. muhmdó ember lelkében az égról ft. lélek örök
?~ágáról, a rnonnyról, lsten 'békéj él'ől szóló
1get a pén~ szerelme. A szegény embernél
gOI~~bau Jelentkezik! mely nem hilgy nyuglot
neki Istenre gondoint ; a m:\siknál. egyedül il
,'agyonuru való foglnlkozásban, lUcly' lelkét
ISlentOI elyiszi, A '-agyon nem hiMs,' cSilk az
elUber~ :U;! 1\ lelkében ilZ lsten helyére teszi.
~Ihallgatott az UI' és ~1Z embel' is,
~ég.ren halJguttak SZilveszte I' estéjén az
ember lelkében: fl hrunl, i\ pénz az lsten és
lU ember.
'
Ne~Clu pedig. eszembe jutott egy történet
~ Ilrnll;'i !\sóról. akl anUl.·.. pol·rru dus:m mcgl'tlko~ya haza felé tartott egy h:ljó ft'délzetén, A
hl~JO zátonynl rutott, me~lekiill mindenki, nho~~ nn_ tudott, .t-\ z al'llny.lSó derokám kÖlötte
kUlOI:S~t ~s USZI\l kezdett. ~I cnt is ez og" ideig,
de mmdjobbrul crezte II ft\l'ftdságot és inCl'lUui
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kezdett. Erezte, hogy vo.lasztnnin kell I\Z ól t
és 111. !lrany közöl!.. 11eg og,r kis ido'1g
dött, kÜ1.ködöit., - végül is leoldottn ve~g '-1
,
"l t
I
'
lnag.. ro
,lZ. tlrn.~l) (lDl
1\I'1n ma,zo zs:\.kot és megkönvll.' ebbulten IIS7.otL tO\Tabb ami.... parin . t i
}'I egmenckiilt.
'
, " , ' JU O l,
, I~z tl Z Itl'any:ísó az ~Illberllek lelke: a
zS~1kJIl fi testp. !u'iln~-I\ p('dl~ e "ih\gm\k k"
'
" l il Z ö r ök~1
A. pilI'
' u el , n hO'"ll k'
' mesélil csak mcse.
l t •
yiheti II lelek.
s ell ~
\·lódmezö\'úStlI'i1cl.r, 1936, ::;zilveszter esten.
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BiTó Lajos.

HÖSÖK, EM BEREK

kövendi Gál Miklós
1856 - 1936.

,Mi llt h~ség~s . öreg s'Zolgllja :IZ unitárius

egyhflzllak, Itt Járt-kelt közöttünk. csöndel:.'cn
szemlól6dve és mc,!m.'"ug\'l~st tali\h'lI ~\ fil ozófikus
lélek eg."ensíil~·,iban. Eg~sz mngatarhísR.o megh\tszotl llZ ősi eg-yszel'üseg, amelret me'" az
tlJ'nllyosszéki Pllrochiúról hozott mngnnl.l. ::.\J:h dh\kkol'l\ban cUiszCI'etettel tllnulta fl
nyelveket és }ledig a klasszikus és modern nrclyeket egY:Il';illl. A z angol nyelvben kiniló elOmCllctelt tanusított s ftzt il Íondooi akadémián
tölt~tt 2 é\' alatt tökéletesiteni igyekezett. Külfö ldi megfigyelései (is tnpasztalattli ölünk slilusbtln megöl'ökitn.l megjelentek ft Keresztény
}. lag\'et6 hnslibjain fl mult sz:1zad 80-as é,tei·
nek elcjcu.
Ilyen felkészültség llhlpj:í.n, nom yolt nehér.
neki betötteni fl. hires-neves Koronka A ntal
h elyét a loroekói minta·gyülekezetbeu, ahol
cg.rt'olyh\bllll 12 ódg plisztorkodott. Itt lépett.
házassi\gl'tl szive v:\111sztottjá\'tll, Cs, Sebes Gizellánd, akit l sten l'€udolése szorint. pti!' en'el
túl élt. '
'f ol'ock6 IIMn a mModik líllomásbelye budnpesti ekldézsiánk \'olt/ nhol llZ nlupitó Derts.f
K ~ÍI'olr helyét kellett pÓloln ill. It t rendezte il
AI illen imu é"ében, il kolozsn\ri központtlll eg,rel el'tye llzt az Ulliiárius Yallllsi KOllferclleilH.,
amely mintegy elöhirnökc ,'olt a késO~.bj ne.m zctközi vallnsos kongl'css7.t1sokllak II kt,i1önb~z.6
Ol'szágo k kul t II rkÖl. pon t ja i ball, 'l'iU·t oz ~ odo egyem:
sége nem igen tudot! beillcszkedlll II fOntrosI
"iszom'ok köaé s ezél't " évi szolg1Unt uhln
lelUond\':l ii lelli 'lelk észi :\Jhts:il'Ól, ismét ,'is SZllvág)'ot.t IlZ crd~J ri bércek ~özó' .. 'forockószenlgyőrgyöll, a Bl'nsslli bl'tesl , SZUIÖU!lzlíbllll, .1115
ottani Ullit:lriuS plll'ochhin cs ftbb!Ul :1 szmmagyar gyülekezdbell Illllnkúlk,o(~o tl eff~szl!u ti
,-il!h!h11bol'l1 \'egéig s m~g tlZ UJ lInpél'ltuu !111Itt
is egy dllrubig.
Az ÖSSZCOItlIt\s UlMI nemsokt\!'!I - bcte~

-

c."kcdé8ér'o ,'n16 tekintettel ny",twlombn h o1.. kö?vetlenül is bendott indft\'án)'(lt, melyek
~orrr rlL l" elos(>g-{>w'l er:tyütl álköltöztc k rokoni S7.orlll L II c."o ~k n:mngynl'o l'sz(l ~ i e~yhfr?.i SZC f\'C_
kől"/)f'. Brrdnpest szoms7.édsAQ'I~b:l, majd k éső bb
zot ~ovl\bbl ku)prtésének k érd ésébűn ll? ('Isi erBudapestl'e, :dlOl !rz ("g-l'hllzközség egykori lel ki- dély i el:l'yluh: IllkotmÁ.'.1YoS szerveivel, va l:lmint
pl\sztornt mel!ólhcté~é l1 ok bidos il!1sfl végett , a a m, kl l'. kOl'll11~ny 11Ivatnlos szerveivel való
tál'gyflJáSt javasolta.
.
pénzhhosi teen d ők cJl:Hlls{i\'ol bizhl meg.
,
1\ 1, cm.1itott hhgynhís eredményeképpen II
Ji'Qlcsógónek m:lsfól év\'ol ezcltlt.t, bek övet!'fl~1~esnn k tisztelettel ja.vilkezctt habHa ut!ll1 Illll!- r.sll k sóa-ol'll ö.lenek k61"- b,z?tts:\g nz r:.
:lg,ra lal"l otta iH illen, ezzel is beip'llí':o l v:1,.ho~y so IJ8,. hogy az lj;. h.. I. lllhlCS 1373- 1\)36. I?KT.
szt'ln! u ~nep;ke~esésére vn lÓ. hi"illkol'alssul is _
II mi kedves s-zo l!!nl!\r'sunk az U r'nak Ig{>Jet
nemcsn k szovn l hirdot,tc, Iw ncm a val ós!~gb i.ln :lz ~. 1\. I nnIloesni kÖ7.ölnt méltózt1l8sék miSZOI'Jllt IIZ emlitett tál'gybnn nemcsak ki v,ín'ntos_
is IHélte és meghll'lottfl,
Ibjjeli vil'l'nsztJ\sbnn !öltöt~ ut?lsó napja n ~~ k , hanem r~lt.~tl enü l sz.ü kségesnck la l'fj !l II
!toztn lIlcg sZlí mflrfl 1\ I.cstt- Iclkl bn.Joktól vflló koz!Jetlen Stóbeh tarqyalátlt ts. 00 mel't fl kél'dé!>
feloldozllSI az isteni I\ eg-yelemnok egy szem- fontossng!Í.hoz m él't al apos és ny ugodt h\l'gyolt\s
pill:lIlatAbfln 1936. decembcr 16-:1n. ZnjtaJ:Ul , l oh.et.ősé~ét -:- jó l tudott okok'ból - csnk úgy
ész l"evétlen t~lvozott kÖI'ünk ből; dc nk ik bartHi látJuk blztOSltOttOflk, hn n hi.t'gyahlsok Bllda:szeretet/ol kik isél'fük fl.. nagy tllt'fl fl. I'ákos i köz- p,esten t.öl'lénnok, ,rel ké,'endO volna az K K,
] illll\CS, hogy képV i se l ő it küldje ki.
temetőbe, hulló könnyeinkkel s istenes rohtíA bizottStlg szükSégesn ek"! tartja II kérdésszn inkk,rI tatllls,iQ'ot tetliink amell ett, hogy Illi
nek n. m, kil'. kO l'nlány illetókes tónyezöivol
szo lga és igaz embel' volt.
vn ló előzetes mogtúrgylllllst is, de esuk akkol'
Áldllssél;.: em lékezete m iközöWink!
ha az ősi egyház képv i selőivel m,l l' l etJ\rgYIlI~
t::Ltotl ŐS fi törvény tc n 'ezote végleges alakot.
öltö lt.
Legyen szabad II tovt'lbb iak ban flz K L
Tanács figye lmót relhí vni arl'a is, hogy 1\ SZO I'A Magyarországi Unitárius Egyház
vezkcdés ké rdés6vel kapeso latosl\!l oz unitál'ills
lapokban E I'dé\yben 6s itt is, olyan cl,to l mű
szervezetének kiépitése.
cikkek jelentek meg, amelyek, - de n rennebb
A J\lng~'nrol'sz:'lgi Unilt'u'ills Egy!"ul z SílOI"- h\l"gyalt, indi\.ványok is, a nom kellő IAjókozott\'czetónek kiépítóse b\ra,rtíban folyamatba t.ett súgg-al bil'ó 6s II kérdéssel alaposabban nom'
munl.:!llatokknl kflpeso lntosan lapunkban több fogla lkozó 0lvas6 előtt, ar.t a hi.tszntot kelthocikk
jelent moo,r, Ual'
hi sszü k , hoO"y
HZ (jo"y
tik, mint,ha. itt. nom egy tÖl'vónyes kel'ptek kö,.
".
'"
o.
el'clek.eben cseleksziink, ha II törvénytel'vozetek zött mozgó tén ykodésl'ő l , han em "csupán néhány
reHilről induló, tllmodozó igazgntótam\csos 101c!őkcszitéscre kiküldött bizottságn:1k tlZ I'~!!y húzi
Igazgató '1\lnács hoz intézett jav<lslah'tt sZószo- kiismel'ote\. e1:11tat6" fOI'l'f1d alm i megmozdul ásáI'int közöljiik, 1110lt Hbból olvasóink vih'i!!os ké- sMó l volna szó, akik cl akmnak sznkndni nz
pet n~:ernek . i1rra vonatkozólag, hogy I!:gyhú- ősi erdélyi egyháztól s teszik ez t anélkül, hogy
wnk el'do.kelt mé lyen érintő emo fontos kél'dé- elTe bál'llli szükség is volna, ső t ezt a?. elsza~ekkel m~érl kell foglalkozni. ElTe ann:ll is l\flch"Ís\. nr. ősi egy h l"Ír. illetékes szerve in ek tudta
IIIkáb~ szíiksóg van, mert II bizotls:i.g á ltnl és a kél'désnek azokka l való megbeszélése nélelkés?;üct~ tel'vczeteket HZ ogyhúzközségek lel,' 1' _ kül kivllnják végl'e hajtnni,
gyallilk, eSZi"evé teleil.\Ct megtettók s e kél'déssel
JEzze l kapeso latosn n a \.ö l'ténolmi bt1ség
a fobm.úr' hónap e lejére összehivott rendkivíili és igazsllg érdokében szükségesnek lútja a bi~gybtlzl köz~yii!és és l~g"yh~lz i Igllzgató 'l'an ..'cs zottság megállapítani CS rögzíteni a követkeIS. fogla l kozm log. l~ helyen még csa k al'l'H zőko t:
k~vflnu n~ rA.mut:ttni, hogy az J;;gyMz vezcW" Az egyhihszervezeti törvénynek a tl'ias?~? a tOI'v~nyt.e l' \'e~e toket és ,.bizottSl.lgi jelen- rioni kénysr.cl'helyzctnek m egfe l e l ő módosit/lsa
tes -t. ar. ..ÖSI.. enlólYI El7yház vozetöségén ek máI' és ehh ez kó pest HZ e l őkészí tő munk,~latok rog8meg IS ku ldot.te és vMJa anMk böles válaszát. natositása végett egy bizottság kiklildetósét" ...
az K T. Tanács 1935. év i augusztus hó 26-án
Bizottsági javaslat.
tmtott ülésében hatá rozta el, a melyen jelen
. ,l~ :-' lngYflt'orsuig! ~nitA.!'ills I~gy lhíb' Igaz- voltok : Józan .Mik lós, dr, Mi~ó l!"'el'onc, Pétol'fy
g~to I,anáosa ál.ta~ k."kuldÖtl lör'vónyelókésziW Gyula, dJ". C:sik i Gábor, dl". Putnoki László,
bIZ?US,"Íg dr. ~d lko I'Cl'ono fög-ondnokhelyettos dr, í'.sakó Gyula, dr. Z:snkó .AndOl', dl'. ZSllkó
cinoklete. alatt, Kelcmofl Béla olőnd,lsúbllll
Istv lí n, dl'. Bat'abássy ]sl,vt\u 1 dr. GIU J O ll ő, dl',
,J~,r.lIn Mlkló~, dr. Tóth G)'ürgy. d!,. bl". Dnniol bl', Daniel Dúbor, j likó L tljOS, dr, Tóth GyÖ I'gy,
G:.I~OI',. d l', GIH Jenő, dr. Cs iki (Jl"Íbol' tn '''ok
I J{rszló J :'mos, Ke lemcn Béla, Székely li'erauo,
aflal I'es%vételóvel Hl36. óvi no vom bel' h ó 30-{1.I~ .Kovács József, Gyflt'mathy Mózes, Bil'ó Lajos,
lHI',l?lt ülésén ~ál'gynlt:l dr. Tóth Ilfiúnak az K cIt-. Veress Púl, ch', Nyi l'eely Géza.
,', ~anáe8ho7. mtézett bend\<ánynhoz, vIllamint
Tehát a bizotts:íg kikiildúso és rc!tldall'rnllk
.lz .lnnak melléklotét köpező az E. tC 'l'llnáes- meghatároz:lsa lárgyílban llZ II törvényes és
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szuverén szerv határozott, amely a Magyar
Un itnrius Egyh áz Főtun{acsn ÓlÜ1I 1 92~, november h ó 5-én tartott ülésébell hozott u2-1923,
E. Főt. sz, ton'éry IV. §-a él'telmében n .. független i\1:1~y!lr _4J11lm területén IlZ Egyházi
K épvisel ő 'J\ máús Kormfinyzási és Kép\'iseleti
hnt..1sköréL" Budnpesten egyedül vall hivatva
gyakorolni.
. Megállapítható tehát, hogy az emlitett
esetben vnlamint akkor is, amikol' dr, Tóth
afia indHványa alapján és értelmében 193G, é~i
január hó 31-én !futott ülésében közel e bbről IS
'mcghntftrezt!1 ~lnnak az l -V I. tön'énynek a
címét amelyek tervezetén ek nz elkészítését az
emlíl~tt bizottsá.gl'a bízta, HZ 19l1zgiltó Tanács
tljrvónyes hatás körében jt'ut cl és elj!il'ásának
jogsz6l'úsége jóhiszemű
vita tlhgy,ívá sem te,
helő,

A bizllttsi'lg nem lllulnszt hnlja cl az alkalmat, hogy I'eá ne mutasso n nzokl'a az indokokrll amelyek szükségessé tették nz önálló
szorv~zkedés kél'désénck tllJ'gyalús ötlá vo nnsát.
Áz "Unitárius eg,yházalkotmúny mU!!yUt'országi Ól'vényességél'öl" u mór fenne bb említett
52-1923, K F 6tanácsi " lEgyhfizi Törvény "
relJ.d elkezik, E tÖI'\'ény ér·telméocll lIZ egyházközsége kre és egybázköl'j szerveze lre vOnlltkozó
egyh{rzi tör\'t'lnyek séltetlenül maradnak azzal,
hogy fi lX, egyházk ör' (Ouna-T iszall1enti) átszel'vezödik, a kör - a püs pöki ill et ve főgo ndnoki
kormnnyznsi- és képviselet i jogkö rt gyakor'ló
vikál'iu st és főgondnok-helycttest kap es uz E.
K. T, kormányzási és képviseleti h alásköl'ét az
E, T. Tanács gyakorolja, dc nz K Fötanácsl'ól
és zsinatról rendelkező egyházi töt'v ények sél'tetl eniil fentmaradnak,
E tö rvény szerint tehát fi föhatóság i jogok
csak I'észben l'ubáztattak át s jór'észben az
ej'(!élyi főhatóság joghatÓSága Csonka-~ [ agyal'
orsz!1g tel'[iletél'e is fenntal'talott és az elkövetkezett években tényleg, bál' kétségtel enül neh éz kes módon gyakol'oltatott is,
Később azonban egy konhót üggyel kapcso llllosan (Kincses fegyelmi ügy) 1933, évi
áprllis hó 3-án kelt és dl', BOt'oS GYÖl'gy püspök, dr, ~lik ó Lőrinc aláírásáva l ellátott 369·Hl35, mK'!', szá mú il'atban az K K. Tanács
arról értesítette az 19a"-gató Tanácsot, hogy
'" , , , It fe~yel mi ügyben való eljárás kérdését
az egyházi föhatóságunk tüzetesen megtál'gyalta
ÓS :lzt t'll,htpitott a meg, hogy tekintettel Románia
Hl28, éVI kultusztöl'\'énye 8, cik kében foglalt
azon l'ondelkezésre, hogy ez or's7.!'lgban l evő
c$'yházak ha tóságainak jOgkÖl'C nom terjedhet
tul a romAn állam területen az említett.
ügybe!l fc.gyolmi biróságnink :lem járhatnak el.
Az~ uJ!\~l IJl\k tehát, bogy fl. Ma,gyaTorszdgi Unitárl«! Eqyház ker'euiben szel'vezzék meg minda~on bil'ósá,gokat, melyek a fegyelmi ügyek
kulönbözl1 lokon \' aló eli ntézéséhez szü kségese).. Ugyanakkor a öGQ-I- H135, EK 'I', sz. leiratban pedig ugyanez indokból elfoglalt anutz
U. ~ . XVI. 1

ál1áspontjá.ról értesít, hogy az utdtárius lelkészek
kinevezési jogát MrcgyarországOll a püspöki
vikári us gyakol'olja,
Az elmondottakból kétségen kivül megáll.spHható, h ogy a már többször említett 1923.
évt törvénnyel Csonka-Magyarország területére
is fental'tott fö~atósági jo~okat az erdélyi Fő
h.atóság HomftOla 1928. é~ l kultusztörvénye 8,
Cikkében foglalt rendelkezesénól fogva ·MagyarOl'Sl t\g területén
nem gyako rolhatja és azok
gyakol'iatát be is szüoü~tte, i\'li nthogy pedig az
említ ett főhatósági jogok qyakorlása annak idején II magyarországi szerv re át nem ruháztatott
az e l őállott helyzetben az itteni egyházi szer~
vezet műk ödésében hiányok és nehézségek mutatkoznak, E hiányok pótlásáról, illetve a nehézségek k i küszöböléséről bölcs előrelátással
gon doskodni az arra bivatott szervnek nemcsak
joga, de egyenesen kötelessége is,
E kötelesség teljesítése elől an nál · kevésbbé leh et kitérni, mert különös tekintettel
kellett lenn i azokm a közvetve nyelt intelmekre,
amelyek arl'U figyelmeztettek, hogy a szerves
kapcsolat további fenntartása igen súlyos kö\'etkezményekkel járhat és az egyháznak 16térdekét is veszélyeztetheti, Már' pedig ez a
szempont olyan jelenWs a magyar unitárius ságl'a nézve, h ogy azt fi gyelmen kivül hagyni
helyrehozhatatlan bűn lenne,
A kérdés táJ'gyalása és megoldása elöl
kitöm i tohát nem leh et, mert n cselekvés ideje
elél'kezett s a magyarországi unitárius egyház
zllvmtalan működésének és fej lödésének feltétele it megtcremteni ennek a generációnak feladnta,
Az ilJetékesek azonban tlldah\ban vannak
annak is, hogy a sZOI'vezkedés nek oly fOl'má~all
kell megtörténnie, amely a szervezeti e,gysegnek az elkerülhetetlen szükség mértékéig való
kényszCl'ű és ideiglefles megszűnése da ~l'a az
ős i egyházzal való lelki egységet ne érmtse,
A tárgyilagos szemlélő és krit.ikus - a
fenti ek ismerete mellett - nem beszélh et tehát
elszakadni akal'ó "lelkiismoretet elaltató" néhány
igazgatótanáesi tag mozgalrnál'ól, mel't az elő
adottak ból kitűnö l eg itt e~y törvénJ:es szerv
iogszcrű eljárásáról és aJ'ról van szo. hog~ a
'kényszerhelyzetben a Magyarországi UnitákllS
Egyház kellő gondossággal és elOreJát~ssal Ötelességcit teljesíteni kivánja, úgy, !lmrnt. ~z~ a
lelkiismeret parancsa és aZ egyetemes U!lIt rJUs
érdekek megk ivánják,
. "
k
A dl', Tóth afia által beadott IDdJtvanYt~_
a l'és~leteket nem ismerők 6s kell ~leg k nl~~ fk
IS
e e I.,
J'éko,ottakban azt a látszatot
, U
Egtház az
mintha a i\Jagyaro l's~ágl
mtllrms
~é 'dését
dé
ős i erdélyi EoylH'lzznl a s~el'vezke s
!á t
előzetesen é~demi bat!\I'Ozrlt előtt nem kiró II
volna meg'lál'gyalni s a bizotts,'Igi. tárgpl kt> I
idej e nlatt el'l'OI a kél'désrlH az lIletékese e
egyá lullábnn nem is tárgyalt volna, ,
.
EJ tekintetben szükségesnek tartja a blzott~
sá .... leszögezni , hogy a szervezkedés kérdésének
'Á·

k

.

rr ! v(l!éllc ól". n r('nn ollw"~5:r" l\lIó nl?<lon .. ntt
i's iti is mindell nlk nl mnl IlH'.arngtldt ·, k t:l': dlf':
· ~k . ho",'
II l('rw' kr(ll 1\$ II IIl tl nkfllil tok
II "....L·"(
1".
lItl'l'
" r I"rtl I bml7l11llCl IjnOtl)...
.'
.
•
K :o, I ti ('Óli
~1I0h!'l\1 tt\ II v l k llr1t ~ ~ nfu\nnk
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"k' , IW!!." Ic r .zöll
SY.l'If'SOJl ti lor\'czct (\SIlk 11,I'(IN.\' I)(' II. l p ~'ö cg.' <, kö, -'"ckrf'
hi\'nkrf' es f'c d ll\1.1 1Il f{'1IIlIÓ1IH
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.1St:_
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I O'~ é ' k II '
Il \'ckro sió!, Ill CIl'I .h) Ol1llhl1l1
;,:.,. \"1, ' n " ~7.161'\'(\11 ,"0 ft cikk"boll fo!!lll lt l 'l' tld f' l ki"'z~'s szeTIlIt
I~ ontz:ürhnn I f'VŐ O{lY,lu't znl; llltl Ó~i1\!:!l ll l1: l k .1 o.:~
körl' nem lel'jodhel. 1111 II roIH I't n l\ll nl"l1 101'11-
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Icl{>n."
,
11110 tOlll'tt:1 S7.lI l l ~' e!!O n Ipvt"i H I'd l'$hon II
kOlllll kt lls S1.Óhfl ll és i1":Íslmll :'dlun dö \'olt S Ci'.
il Y. r löbb emlit etl l't lil'nl is hizo nyítjn, ho!!:)' I.\~

tlm1 11ó berendczkedés
h ll . sl1t ez ű ll cn nl. ősi
lZI1st nom omel.

Hl'(l e~(w(' 1

fO!l' l nl k~1.r H

('~.rIH\;r, föhnh~s11 g

klrO-

,
A bizo1ts:'i!l \'óloll1ó nyc s7.0l"ill t \,óJ."!ü l :\1.
cg.yh:'lzközsé~ck' és ,cf:!.r h lhkör~lOk ti. k indolt. 10 1'\'ozotokl'o " Ollnlk oZ(l .11"'ilí' l!l trll fl lil p.1lí II II IpI'Vf' 1.01oket nit).'! o~Y lljll h h bizott s:\g-i 1t\1'~Yfl h'is nlt\
kell ,'en ni s ll l.' I~. l. 'I'IHlt\CS ('sfik !l7. ig)' :íldolg07.olt lel'\'c7.oteket fOJ!j f\ f'~{lllcg- érd em i
1t\I''!!)'ll h\s ti\ I'.!!)':" ' !\ lenn i. l~ l cdc\ig lolHiL OSli k
ideijIlelles IOJ'\'c7.cl.ekt-O l \'lIn sz6. nmolyck n
ki k üldött. bi zoUSI\!! mi ndrnben mócl osi thnt ó
t\llásjlontjftt fOl!lnlj!\k 1l111g"lIkbnll . A bizolts:\!!
eredeti f'1 ~oll(l o1ft s o szeri nt. ('Silk 11 1. 1\ldolgo1.olt.
tÖI'vón\'i.Ol'\'ozclekot Ir i I \'olllll r rcl otJl l'S OZ ol'dóly i
F öhal.ósógll fl k mogk iil dr.ni. 'l'ok intctlol H7.onb:t 1l
II k Ö7.e lj ö\'őbo n vl'tl'h a ló rS II u o\'ozrtő rószbon
jll \' fl slfltb n hozot.! közvotl on szóbeli l!\ l"gyllb\sokl'!l, fl bi zo1tSI1.!! ti s7.tol rtt.el hozz/l. j!IVfl Slot hll ,
hog)" fi bizot.tsngil l1Q Ich\ I·g''ynl t., do nz f'J!yh :h:közs{>!!:( és köri " C!eményck lIJ l1 pjlhl mú!l' iH.
nom dolg-07.ott tÖI'vóny ior\!czolok l - l pél{M.nyn
"'s c bi1.O lI s:'lgi jelonl és mnsolnhl fl z ol'dély i
Ii'öhntósngnak már most Illf'gkiildrssók, It o.'!y II
tCl'vekrOI és ola-ondolt\ sok ról 11 1. il lc·tóko!> 101wezök már i.ll Ozo!cs It\jékozó(h\íit n.vOI'jenek S fl
rcmélt, Il'trg)lf1h\sok O1onol.e czt'd tl1l is mcgkönynsiU cssék .
Tisztelctt el kéri czéd, n hi z ot,I ~ I't !!

:I Z

It. l.

',I'nn l\(Jsot, ho,!!y jolon t.lisót IIH.l o ll1 1íSld vonn i ős
Ja\'nslal ni nlnpjáu II szükség'cs illl ó7. l,o(\6sckot.
Inoglcnn i méllóz!nssó k.

Siessen elöfizetni!

KOLFÖlD
Nemzetközi V asárn api
,lll ll tll\ .' nll\sodik \"n~(lrI 1!\ pjn 117. unil líriusok
IliISZ" illlllf1 pO $1.rll'!:l (\ r/lld kf\rf'k~n Illind('t\illl.
LIl1ill\r i ll ~ If' lnpl ollli g,riilf'kf'i'.('\ilk hi,,('i 111[1\(' 1\7.
tll \' ih\Qrp!'lz{\1l l'1.(\ n fl 11flpnll Nt\'!UWI'I'll Nt,\'m!\i:ln\
~o l\{l (") lllflk . r g." tn1ÍR(I1't i lll :\dl'll\~íl l m(\ll dllllllk (O!;
11lillXll IWl (\j;( ~' m l\ fl- kl\ I('sö n1\s h'1111 0$lllli\Rlí m (ill\lOniÍ'i't(\lI I,1 lk (\\('II'1.ik. 1\1. i mn rl ,,:'i~íl t tir.fmMI killün!tl'lztl 1I.\'ol\'f\Il , cl p. f'C~' l s h' nh N~, PJ!.\' ~?', i "\'f' \ ll1oml
jllk (\1. A1. nn$!'ol \.wd, ":Ig"y !Ir. Il lll(' I"i!,I\i hnllk{\r
Hlf'J.!Órz;' !t("lg-y n h:u'ifl- lI.n \s i;zMd'h ' II lI aruiln
nInI! , VI1.! t.,· II Ji'iiliip -$7.i!!f'tok ('sokoltí ch\ 8Z;lI1i
IWIl fl-zii \tit tj(\ Iloki tos!\'rro 1\1. llt'blln , k; \'('l szembe n kötÍ'lcsSl\('!f'; \'nn nnk.
,. Az I1ni lMi nS (os 1ll1\~ fcl\' il úaoslI lt kmoszI{> II ,V ('''''
ll zu k IIrlll 1.("\ 1k liz i kII n,1.{l'I 'f::$Z\l Sl\ 11 fl k ~
1:"'.\' 1L
hn h'u'o1.nt ll ól'l.olll1 óhc ll tn l'l otl unk jlllllhÍt" hó IO-én
llf' 1l11.01küz; \' n 8 :~ .. WI pot. .\ ko n urC's~wf(t'llI kópds!'l!. c.!t.\' lt :\zl\k h llsY.1lli ll ió l('llw !. si'l\m li\ln nk.
Ül1ól·1.oliillk ul fo ko1.ztl 11 1. 1\ I IlChl l, ho!..!.'" m i kÍ'v(>s
SZ:\ 1ll11 I1HI g-Y!II' 1l Il i !J~I'i lt ~ok, 1\ 1, ik 11'1 1 jó iml ub t
h it\ Il\'I\ htHl l1Iilllf'l yr k ml~!! fl kC'I'!'f'l1.1 óny 1l('\'('1 is
S7,fl rf; tn{l k n H'~t n!.!'lldn i, ('l!,\ ' h ll sy.mi l lh~s IHlf!." lolki
rSfI!:\dn ak \·n!!.\'\lIlk :1 1:ll!jni, R lm tl1. {Imbel'
(w! ékót s7.('II (l ll1i (>'$ (, I'k ülrsi Ill llljl!olls,ls;:rll ivn lm órj ük, :lZ! momlhll lj uk, ho.'!,' rlll,!Zynn f,l l llkr l ő <,snh\d
lt1gjni \'lI!!\' un k, mo.'L min(! oll :í ll nmllH n II MI'SR:
(\l1 loJll 1c(·I;:i \',í lóhh 1!l1Z.ia i 1llI'lo7.onk nh hl'7. Il \('Ik,
kÜ1.(}ss(ogh(lz, Nem l'rgihell i\ l lIsi-Io l ill in ok ogy
1',\rli Ószt'iY.fI hH kÖ1.\'ot i! oll ók 1\ Illl'" i ka /18SZ08 \olldó
1\1I 01T11\SIl i. Szó1.ll t:l bull II nU ('(l WII}){'k közölt
ozl mo mlol1 1t : "l')ln!!,\, l'll hN'sii llllll fl ?', 1 1:~znk AI~ ll" 
,'ik l) i I~grosii l t A 11l1moknt , Il CIII ff. ll , fH~IlI'C?h'hó !'t
(,s fl !('('!mik a len"n ('161'1 1ll1\S (':;o(h\s "I\'Il.'lII1Y:Uori. hnll om :IZÓl" llU'I't C'IUl ll ll itlf!ot :~ "Ih\!!lUlk
!Idltl, " Chnl1 ni ng 111. 111l1ori kni ]I,nil!íl'lIlS (lu.\'hI"'i~
nposloln vo lt s ut órllli nw [1 1. UJ -: \'d:~!{ sZCll1 elll1
és Ol' kölosi 1l 1'isztok n\C'(:íjl\1 kÓpVlf({'llk. l lnsonló
!l1. f'so t. tnfls :\ Ihl lllo klmn
A", II nib\l'iuf'lok iSIlll'I':
l.oHl j('.!tye mill doniil.t II sy,ol1 ol ll i Of.! t'r~ö\os l
k i \':"\ ! 6sl; ~. II:", \'o l! 1\ Illi (isoillk istl1('1'tpt.l1 J.cgyl'
is m illd ig- 1'] rM I.rbon 6s elTtH ke ll 1ll1~.mtnko.I,
11111",'111' IIl1 it t\ri usoknt is fl vil:\UIl:lk JllO(!'t$lll{) rlll .
l,nlciksui l1l ll llk c1en.részl1o n ('sekély. 8zl'itnl1 r:\nY ll ll kkn l slal,VI és leki n! t\ l.r1 rnll~Ll l1k n~t~ nom
Si(' I'('1.hotiink, dc ha 6srin k p{lhl:\Jllril lill t li; 57.01lern i {os erkölcsi kiv,HósI\~l':l h'i l·okszii ll l,. bM
mi lyen kcvC'srll \':1"YI1I1k i.c:, tn;(lI1k li'sZ II Jlll1gy:ll'
tMsildnlom "'s fl ?, ciósz " i1:\g tiFi1.tololo é~ Illcgboc'sO 1esf'.
A húsy, mill iós II nih\i-i us lf'l ki Nml1Íd jclf'nI('O"i rein Hov: t\!frcc1 fl nl1 III". tl(\!11 l'('~i ~('n 1'; I'M lyb~l
11\l(lIlpOsI011 i,,; jl\ rl . vf~h:!tl l~ ,~Il l !\ cl k("lg("l l t.
6s lomplollln in kbul1 prl>rlik:\l t. U:I('Wr llíW tlCl,éhol1 ,
molrot jnl1l1M h6 .10-(0 11 öt vllt\l-fl'PSZ nll!Hloll
tOlll'plOlll :íbutl I'c lol\'llslll k és Jlmol.\' lupu nk Jnlt.'1I
sZI\ rnl\ bll ll is olvm;lwt ó, többek közölt czokot
m o n cljl'~ : A Uli ogyiitio~, kil111'16 és 1"Jl.ws tlllIllkt'l nkm " ;1\1' csuk tlZÓl't is sziikRCg VILII, mort ti
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...--vallósi kisebbsé'!'ck némely országban még mindia kegyetlen eJbán,:'isnak ~.S iil.? özésnek vannak
kitó\'c. - Szabadolvu c!!,yesulctunknek nem ~.chet
szentebb célja, mint hogy ez?kne~ a sorsuldözötteknek ügyét nlflgl\.évá, ~e\'e es Jel k~lrolva,
;,lmint lehel rnjhlk sC~!JtC Il1 I,!!"yekczzunk.
.
Az ttjév i ilzcnetböl látszik, hoft.y 11 hu:;zmilliós lelki csn ll'idnilk legfőbb gondju ,C?-' 1~6
szednt az üldö7.ött kisebbségek megsegitese es
köztíik i ~. tudjuk - elsősorba n a halált-fl
itélt székelyek mcg-sznbadiUtsfl. A z", hO,2'Y ez, ~em
frá:ds. tiindöklő sz{>p cselekedetek bIzonyitják.
~cm volna rólszel'íi ezeket most itt n~r iltan folemlegetni. Eljő majd flZ .ideje eJ:ne~ IS. Ak~ ~r
majd köteteket lehet imi az llmt{mus tcstvcn ség szép tctteir'l1 l. Ann.vi bizonyos, ho.!!.v ezeknek
a szép tetteknek fl. fölemlitése nélk ül a világháború ub'lI1i ). rnj:!ylll"Ol"sZlÍ.g történetét sc leh et
majd megÍJ'ni. .A v.ih't.!! llnitáriusni, .főképp ,,:;
rmfl"olok és az nmel"lkHlnk nem csak lmáukor.nt,
ele'" cselekedn i is megtalluJtnk bajbnjutott testvét'eikért. Eg,V nn,gyon tekintélyes római katolikus c,I?yhózfö mondottn. ne kem: "Ha fl. többi
keresztény ogyházn.k is megtették volna a magy~l.l'
igazs:ígért. és ar. erdély i m ngyal" k!sebb:,,~g~kér't
azt, amit az aninyla,!.? kevés számu umtanusok
tettek , a magyar kérdés Em'ópában már'is megIl'yu~ntó megoldást tnlált volna. " A washingtoni
mngyal' követ pedig ezt mondotta: . _Hazám
érdekeinek s7.olgálatábnn az }!;gyosliJt A lbmokban II legnagyobb segitséget mind ig az unitál"iusoktól kaptnm. "
,Január' má50dik vasárnapja az unitáriusok
nogy ünnepe. Ot VMlgl'CSr. unitól'illsai erdélyi
testvéreikért imádkor.nnk s ma~ukat n7. Ö megsegitésükre ünnepiesen elkötelez ik. Ki merne
abban kételkedi, hogy e7. ar. imádsiig meghallgatásra talál és azokat, ak ik igaz ügy szolgál ntál:a lesznek iinnepies fogadalmat, megsegiti
az Vr ami egy igaz Istenü nk.
D r. Csi ki Gdbor.

KÖNYVEK
Tallózás könyvek között.
LapllnknHk már szükr-eszabott terjedelme
sem. ~ ~~ ~cdi meg, hogy rendszel'es könyv szemlét
~ öZllIJ uk , hogy olvasóinkat végigvezessü k a megJelent, könyvek végtelen t'engl'tegén. Vannak
munkak azonban, melyekkel foglalk o7.nun k kell,
men ol.\'~n köunyelm ilen megfogalm:1zott, odav~lett ~li1t{,sokl1t tartalmar.nak, melyek il kérdés
len~·egct. nem ismerő olvasóközönség előtt félre~I'tcsre adh at.n~k okot, másfelöl pedig az eredeti
lonások b~z Vissza nom t.ér·ő tudománytalunság~kból ".. fol yóin!; mólyen Sóltik eg.Yházun k alaI~lló márhrpuspökénok minJnyájunk állal szeretve
tisztelt em lékc7.ctót. J elen ulka lomm:l! egy dolgozattn l kapcsolatblLIl tCE'ziink megjegyzcseket
~ I"punk lcgközelebbi s7.LÍ.mában ujabb munkák
lS sOl"l'akcl'ülnek.

•
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Az Erdélyi Fét·fiak 1l:gyosülote kiadásában az
1936. évhen dr. A.~etalo8 Miklós szerkesr.tésében
megjele nt 740 oldl\l tet"jed c lmű hatalmas munka
~A. Uirtéflpti Erdély" II szc rencsétlenkimenetelű
Roska ~fál'ton ,üa:y l'óvén is jól ismert lapunk
olvasói elött. 'I udJuk. hogy nagyon sok erdélyi
unitárius embel' meghozta azt a. l énYt!g'es anyagi
áldozatot, h o,!:!y 25 P-vel megvásárolta ezt a
munk át, mel.vben kétségtelenül sok érdekes és
tanulságos ci kk 01"ashl1t6. Ezek közé tartozik
egy fintai tudos dr. f(ozocsa Stitulor cikke: -. Erdély
trod(llomt;;"'Unpie· eimen. Dolgoznta érdekes és
sok t.ekintetben újs7.el'lí , mert n három egymás
mellett é lő nép nem7.cti irodalma. fejlödésének
megl'njzo1:ísánál nt'l'a törekszik, hogy adatait az
eg-yct.emcs irodnlmi fej lödést megel'6sitő példákb ól :illit sa enbe.
kl, unitárius vilá!!i ir6knt szépen és érdemük szerint. méltnt.jll.. Hi::;tóriás nótaszerzöinket:
Bogát.i li'a7.ekas lI'l iklós, l~ nycdy György, Valkai
Andt'ás, Csanádi Demelel' nlakjait ismer·teti s
ritkán tapasr.tnlt elismeréssel méltntja Dávid
Ferenc kOl·tflrsánnk és lelk es barátjának munkú"s<.lgút: ,. T-Inlffti a z cl'dóly i i!'odnlom egyik
kíil önlrges értéke és dicsősége ... Nemes alakja,
il'ói tehetsége és tek inté lye már korában is kiemelkedett kÖl'Oyezctéb6l s ma, halálának többszázados távlatából alakját ott él'ezzlik egy Pázm á ny vag.v Apácai Csel'c mellett". (650-51. tap)
H asonl6 eJismp.I'éssel emlékezik meg- a XIX.
sl.,i7.udi crdélyi irodalom két htlséról, Kriza János
püspökünkről és Szentiványi )'f ihályról, bál' i~t
sem emliti mel!, miként Heltainiil scm az UI~l
tál'iussÍl!!hoz való Ül.l'toz.'tsukat. Ez nzonban meg
egyáltalában nem volna hiba.
Az alábbiakban idézem a munka 651-52.
oldalain mec-jelent nl1itásait, melyek a mnguk
elfogultsii!Zábnn és gyakran .tlldomá~y~al an .megállapitásaikon ker'csztO l m elyen se rtl k mmde!l
unitnl'ills cs hinni merjük el'délyi embcr lelklscgét: .,Bál'mennyir'e nem tal"l.j~lk az álta,h~ol:
me~sr.nbott il'odalom-~o~n lon~ kÖl'é?e .0. kOlS~.a"k
valh'tsos je IJ egii J)olémwhal"Clllt, et'delYI ]ellegttknél fogvn n em rnellő7.hetjtik azok. ~6.I'~J:aló~~t.
De vessü nk e~:v pillantást a kOl' pohttkíH ?let~l e,
mielőtt a hitviták ellentétességét megvlhígltat
nánk. A reformáció, melynok megCl'ősödés e ft a~
vir'ngzott H eltai kOl':in l\k it'odalma, a századfol.~
duló kÖI'ül mintha megtot"pn nt volon .nagyszeru
lendül etében és az e net'váltság tü neteit kon~tsö
tálhatJ·uk. Ennek volt oka a mindjobbn n tebr'Je
t
.
. , az. IInt'tá ilU
", és szom
aos
szcktarrzmus.
mm
."
'flifelek ezet térhódihlsn. 81'dély a ~1\~hOl'~~~n~~eti
kodása alat.t mindjobblln va lláSI es \'~ ~ "'lZ
hllrcok hom lokterébe kerü lt s ~elll coysZC!'é.t
el lentétes vi lágncr.etet vn lt6 prédlkát~r ~szn~el
életével fiz elett. Báthory Ist"11 n, llU1Jd ,l ff~~n~~
Kl'istóf urnlkodllsa alatt jutott el teUlP~ntJJ,~I:l er:
fl vall ási villon"ás. ht elsősorban l?ávllád
"1lleno
.a lakjlha gondolunk.
"d
O/íVI ké s őbbl ác z e CIIsége, Blandratll Gyöl'gy plÍdfogl1slÍl"il. kapt.a meg
:.lZ első IInitál'ius püSpökséget.,[~ekm ,,'o,ó
l', mtn1ö~~i
napi szellem és karakter.
e III e
a
.
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hnt.nlom mcgszcmélyesiHH felé votetto s Dem ..Jzt 1'eméltjiik Isten után,·tlogy K1'Jsztlcs szel1em~
csokély lllérl~kü . hiusngll. és becs,,}\g.r~ eme!te ben mr,qis csok h flt1lMOSan jobb meg9y6z6clésre
és buklUllfl pnlyúJlln. Hutlllmas szolloki alnkJt\t j/ttlw/.: (/ z emberek miUicii: emlek a SzeItt ('ara.
II Duurcceni Disputa is megőriz to. "
KozocSIl. dr. Hz irodalom r6szletes felsol'o- kozásllak jLgyében kivemulIk hiveil/kl/ck és bo rátait/kl/.l!'" (t "két lIIag!Ja1' Jla záúall" boldogabú
Iiís:t kapcs:i n megem.lili, hogy púvid. Fc;encl"e
WIlIltkozÓIlU olvn:S1l1 dr. K j:ss l!ll·UÓ: l)ávtd Cl"one ; övelUlot.
.). ~ I .
O. l": olozS"lÍrt l\HO-bon mcgjolon~ ~nu uk~Ját. .A
ELOl<l:t,E'I' I::S l FELUlr ,{s!
debreceni displltábnll vll ló szereplesot legtlsztúbA.z "U niHlrins .1:: l'tCSitÖ· · kelh' cs ohasó 1:\1. ,:t
ban 1,'i t'los Fercnc vilítg itottll meg.fi ., Debreceni
,· V! • C. l ' I"O1yn ll.1 ..OJPC .lUtI 'tHUm kal'esílll ~"lC rOJPetc
UI.1
ll
~"
tDispUlll - c. Szász"Mos 1917. megJcl e~t dolgozat:\blln. l68.). Iopon.) Ezekből.. ~állHltJuk, ~og.r te! t'?lh!.'·.I uk , sZ I.~· ~s k c llJ o Jl e k e~y h ;"t z i h\pullkra
Illlll e l t~bl.t.? 1I eloh zetul. Az CIQl1zetés tUja C<Y\'
1\ szorző ncm fordultel:sőrcndu JOI'I'ó'slllunkllhoz
és dr. Kiss Brnö Jil k!lb l~ l ck hatalmas munká- 6~-.re lUl!ltl ossze: ~' -:- (a'l.:!z né~D') 111'11.:;6. Ife.
jál)llk nem cgé~zcll sikerü lt ki\'~natát bas~ kuldheto llZ egyh:!zl l,f lJ ztíu' e im é l'c II a O.400
n,\ltn s rcfol'mJ"orlll:\!US szellemu munkáboi csckklal'ou , "agy utaJy a ll~· OIl. mintik jel ezn.'
ismel.teti DI\,'jd tiszántuli szereplését., bár itt J.á1' sorJJan , hogy a . kiihWtt pénz milyen t'éH
kénytclen lwtltlmlls szónoki al~kjl'tt kiemelni. szo lgíll. - A..ki ll Z Je: l' k ü 11 y ,. c t is ó hajtja
Az cntóly i szellcmhcz nem meltó flz il. hang, IlZ .1Ua.S-ik ót r~, az m ég ÚO (lit r en) fil lért ilc
nllogynn ez II dolgozat üúvicl ~l'Cl·.enc személy~L sajnáljon hOZZll csa101ui, hogy annak 11 \ omtn .
beúUltluli igyckszlk. Ha valaki tevesnek tartja tá:si kiilt sége meö·t él'iiljöu. HI sze n itt lIliiul e uki
cs upa cgyMzIllS bnzgóságbúl dulgozik. Ké l' iUk
tcolóO"üü nézewit !lZ objok lh' komoly han go n
elmo~dhlllja ~~ mllga ::'tlMsfoglah't.sát. Aki úgy kctl\'cs llh eluke t, ho:;)' II :sze rkc sz tői karL' n e
érzi hogy az uuihl riZlllUS térJoglah't.sa nem az csa k au)'agila ö·• han em ért é kes köz le ményeik.
eszl~o dl:ldillu, llllnem a fej edelmi hatalom segi- kel is támogass:\l.. Legyen t)Z a Szer é ny iap a
tóse HlcllOH LÖI'tónt az is IllcgLeh eti m egj egyzéseit mi. csaHuli fOl'uUlunk, ahol UgyeS-ba.i~s dul.
De Dll\' icl jf CI'OIlC szcrepe tál·gyruásánái figyel- g:lInkllt, multunk ta uul sílgait és jÜl' Ő t en 'eiu Jllon kivül hagyni il tordai 1568, évi ország- ket, ll~ " attikai só" J'ii s!,e re"lés.é~·e l lU('g bcszélj Uk ;
gyú1ésen végzett valóban e rdé lyi munkáj:i.t s tahilj:! IIl cg IJcnllc IUtulienk l azt.ll mi mindc uszomélyiségét cs lelki beúllitotlságút néhány kl t kil' ótc l ué lkiil ót·Ilekel. S még:lZ idegcn is
odavetett hányaveti szó\'ru. m eggyah\zni, nem aki bclcllíllant, )[lSSIl IU cg benne öld az orcM'
:lme IYI'c tcromtettiink.
'
méltó ahhoz il batal tudóslloz, aki eddig komolyan
és értékesen dolgozot~ s méltatlan ahllOz II mun- l st en u e\'ében - elő r e!
k:'thoz, mell' a törtenett Erdélyt akarja mcgis.Az "U nifál'ius E l'f esitö"
mertetni , Illdynek D:'I.vid Ferenc egyik nagyrasze l'kcsztösége.
bccsli.l~ cs ruct\'onlüban úUó alakja volt és marad
KarácsonyfaUnn~pélyUnk
budapesli temploaz idök végezetéig.
munkban fOlyi le, ahOl Hollósy Filep Piroska 6\·ónő meH inn i akul'Juk, bogy il munka második sctt
CS a .gy\:rmekek verseket szavaltak. A Nőszöve l seg
kiadás.iban c tóvedest kOtTigálva látjuk.
adomanyaból Sl~re l elcsomagokkal vcndegellük meg öket.
Nő~zövelsegünk karacsonyl elszámolásal lapunk legköze_
.Fer61lcz J6~sef.

J:
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OL VASÓLNKN AK ·itt helyben, a ·vidcken.
és ae örökkévaló bé-J'cek között, puszta formasáfJ ból,nemkivlÍnhatullk "boldog ujéve t",mert
a lelkih.lk ~nélyen ezer aggodalom fészkel a bizonytalan Jövovel sze mben. Beteg (, szerkes.ztötestvér-ülIk, aki helyett a lnp szel'l..esztéset, ideiglclIcsen
az alapitó ·vette át, aki Mt Mt éve" át annak
i~ején gyeJ'meke ~yallállt ápolta, sziue vérével
t.a~ á~ta, Bete? a t(u'scLdalom, amely anagy vilá.gege bol semnut se tanu.u s ünmagáról és lelke 'Üdver ol megFeledkezve, most ·is lL leégett Jui.::« 71anmjóbsan tállwl. J!.'s beteg n világ, melynek tlgYJ/evezett "keresztény·' ttemsctei Icu'kasszel/H't néznek
egymással, millden, pil/(uwtblHl készen cU'ra, hogy
1 ~mét egymás virébtm gázofjatmk, megtagadva és
feh·edob·va a béke és szeH tet evat~gétil'?I~át.

lebbi számaban kűzöt jfik. A Hal\os utcai templomban ól
nagyobb liuk es leanyok resz~ rc állitottunk karácsonyfál,
a templomban meleg és bensőséges hangulai uralkodolI
azo n a kIS ilnnepelycn, ahol imádkozott Kerek i Gabor,
szavaltak Iha sz Magda és Márkos J enő és Bardocz Vilmos ős FerenCI József beszédei kben a karilcsony es all
édesanyai atdozatos szereicI mClegét hangsuly~ztak. A
gylilekczeti Icremoen NőszövelseiUuk áldozalkeszsegéböl
gazdagon leTiId! aszlal varla a fialalokal. Karacsony
SzOmb!lljan a I'Ilisszió HtJz teritett asz talt azok szamara,
akik egyedill töltöttek el a szent estél.
Unll4rlu9 t:v könyvUnk megjelen t es most már a
\'idéki lelkészi hivalalokban is kapható. Ára ötven fillér,
de szegénysorsu hiveink részére ingye n is. megkilldjük, ha
azl a lelkeslek lOl kérik.
A Prou:sláns i"hnza ka rácson y raUnnepélyén

részt vellek flamk is és II lI1enla rendes lagjai nép ajéndekban rcszesüJtek a bil.Ol1sag JÓVOltábÓl.
Karácsonyi, va la minI Ó ill u)tv i Jstenllsz'e-

leleink alutmaval leli templomok elön hirdettek lelkeszeink az egy igalislen igélt s oSzlOtI ZIk Slét az ulyacsorál. SzeretnOk azonban, ha elt a buzgóséllOt az egesz
esztendö lartamáora meglarlanak híveink s azon igyekeznenet.:, hog)' eg)'ll!assat vcuel!)'e:r.ve \'e&yeuek részi ISIeu:
tlszteletemt.:en. A perselyg}'üjles kanlcsonykor a BrassaI
Egylel ó és ujth'kor pedIg ZI János Zsigmond cserkészek
javara eredmenyezetl &.tép összegeket.

u. e,
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~g5Zdn etriyl lv.tnltAs. MindazoknaIt, aklk ÖyÖrgy
fiunk háza ssága és a l. évfo rdu ló alkahna ból ~~ive.s ek
voltak fö lkeresni s zerény család i hajléku nk at bara h J ~klVát ·kk,1 , cz ulon mom.lllnk hálas k öszö netet; s. vIszont
naal
I áb ól
mi is édes Mi ndn) ájokoak az egy i~31; J ste.~ 161'0 I
•
mind en JÓl, ezer áldás! k h'ánu nk. SZIves ~dvozl ell el.

Budapest, 1937. J. 5.

Józan Mlldós és Neje.

F c rcncz Jó zs ef okt. unilá ri us lelkészi, aki ed d ig a
,." isszió Hálnal teljesitett szolgá laIol i 937. ja nuá r 1- vl'1 Józan
Mik lós vi kári us kincI'ezte la punk mull sz4mában .rn c~ l el e.n~
ál azati hirdclm,ényben m\.'gsze r~czc tl kÖlpont l IIUSSZIÓI
felészi állásra. Uj állomtishelyen IS munka,ked ve t é,s Istentöl ald:'S I kiva nunk SZOIf!alarsunkna k, a kme k ~clk l a l as a
"anutl r 24 én d él e l őtt 11 órakor len ~o há ry- .utca.1 _lern pio:
~unkban ahol a beiktatt1st Józan Miklós vlkarl U3 végZI,
az li j lelkész pedig b e köszönt ő beszMel tart.

T é li konferenciánk szep sike rrel . zajlott le jan.
7- 10 napjain a Mi ssz'ó Htlz gyülekeze!! le r mebe~ d r.
vitez Nyiro.' dy G h a vezetésével. Az e l6ad tlso~a t dr. .Ul!a.ky
Géza ilgyvéd. Szabóné \Vere.ss Jol.tln, ~ald~m l a ket. IfJu ·
sAgi egylet képviseletében Simonyi Oyörgyl és Kere ki OAbór tarlO\ták. SajnálJ uk, hogy erdélyi. ve ndégUnket kül sö
körlllmenye k aka dalyoztak meg 1~l egJ el enésé b en . A konferencia vastlrnap ünn e p é l ye ~ Iskntlsztelettel éri vég~ t , ahol
GAlna Sandor imadkozott es Ft: rencz Józs.cf prédikált. A
konferencia elöadasai és az összefogl alt vita legkön'lebb
megjelenik nyo mtalás ban is.
B rassai eg-yle tUn k meghivás t nyeri, .hogy rés7t
vegyen a f li ze s~ya r llla t i egyh á z köz ~ ég harmón; u.1lI alapja
j avá ra ft:bruA r hó 7-én v8sArnap rendezett családi estélyén.
Ezzel kapc,;olatosan most folynalr. a levelezések, hogy az
egylet vandorgyü tés ke reteiben fe l k ~ ! eS Se u .:ya ~ l;!z ..a lkalom maI d.: breceni, hódmezövasárhelYI es s zegedi gyulekezc t ~inket. Re ll1éljUk, hogy avilleki gyü lekezd ek öröm.mel
fogad lAk fOvA ro ~ b a n tanuló fi ainkat s. a t.aJAlkozás mlndnyajunka t csak hit ünkben fog megerösltem.
Dáv id F e renc Egyi e IUnk legközelebb i es télyét
február hó II -én larlja. Ez alkalommal dr. vitéz Konna
György egyházköri felUgyel ő gondnok unk fog e lőa d A s t
tar tani.
B r a ssai e gyieiUnk az idén nem rendez bált, hane m heiyeue két családi e stél~' t saiA t helyiségeiben febru Ar
3-An és mArd us 3-án. Védnö k bAt}'ai nkal kÜlö n levétbt' D
keresi meg, hogy munkassAgAban és törekvéseiben az idei
e s ztend ő b en is tamo\;assa <'gyetemi es fŐis k olai ta nuI manyait végzö fia!al sAg unkat.
Szer ke sztő i ü z ene l ek. Felkérj!ik lapunk hel)'beli és videki 1I1li.n k atar~ai l, hogya lap rész, re szánt minde n cikket és hirt minde n hó 5 ig klildjek el az Uni tarius
Értes[10 szerkesztösége. B u dap~'st, V., Kohary u. 4. cim re,
meri csak igy tudjuk biztosiTani az. t, hogy lapunk 3 pon tos
idOre mell jelcnhessé k.

Pestkörnyé k.
Pestkörn}'éki szórván yai nkba n karAcsony ünne pe
elOtt és alatt mindenII tI Is tentiszteletet tartott unk, több
helyen karacso nyfa Unnepéllyel és szeretehdomA nyok szetoszttlsAvaI. Az IskolAs gyermekek reszére a cukor csomagokat az idén is NöszövetségUnk adomA nyoz ta· s nem egy
szórvá nyban szé p formá ban nyila tkozott meg az áldozatkesuég és tá moga lAs. Ott ahol urv acsorát is osztottun k
híveink adomAnyozu,k az Ur autalAra a kenye ret és a
bort s megfelelO szAmban jbultak az Ur asz tata elé. A
sztretet Un nepén SOkkal többen vetlek részI Is te ntiszteleteinken, mint egyébb alkal ma kkor, de szeretnink azokal a
hh'ctn ket is rendszeresen IAtni, akike t c!ak a nagy ünnepek aIkatm AvaI ütJvö1..ől h etU n k. Elis merés illesse mindazokat, akik fArad:.Agot véve magukra azon buzgólkod tak,
hOlY t'rsaik lelki terhén kőn nyi t ( e ne k .

u. to
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A Wzesgyarmati unitárius elemi Is kola n 8 vet.~
dékei december 20-an tartottak illeK szokAsos karácsonyi
előadá sa i kat. Al. iskola egyellen lanlcrme z.s ufolásig mel!.telt szülő kkel és e rd ektőO ök kel. Bemuta tóra ke rült · A
szeretet me \ ege~ cimü mese jUC:k és . IZ lsten m egseg7t ~
cimú karacsonyi szindar.ab. Kincses ne Nagy Irén ta nítónö
beta ni tasaban gyermekem.k va l Ó~ Agga l bamulatba ejtettek
önluda tos, bator fellépésU.kkel. U~y mOZOgtak mint valami
kis sZIlIészek, a slúk szmpadon. Az elöa(l~so n beKyUl I
763 P- t a karAcsonyi ün nepélyen oSztoUuk szet kOzöllUk
szeretel csomagok alakjaban.
A karácsonyfa ünnepélyt december 23-án tartoiluk meg a gyermekek naiY örOmerc. A december veii ködben
kigyúttak a yart karácsonyi lángok, a gyermekek . menn}'böl
al. angyaW énekelték a karacsonyla körü l. BUZditó beszé.
det mtezeU hozzajuk a tan itónő, halára és en&edelmességre
illtve öket, majd a lelkész egy kllrAcso nyi. törtenetet mondoll el arrQI, hogyan ünnepelte meg a kiS Jézus hatodik
születése napját. - A gyerme kek szavalalal utan kioszt!sra kerUItek a szeretet csomagok, melyek az edességek
mellell jó meleg Iéi i ha risn yakkal es flanntl ruhAnakvaló_
val, meg alsóruhAva! ICptek meg a szegenyebbt:kel. _
Kioslla lOI\ 44·S3 P érté k ű csomag, melye ket a szUlö k és
is kolank nem eS le l kű barátai adtak ossze gy ú j tő iven.
A szegény özvegy ktr filltre •• Bizony mondom
nektek, hogy e szegény özvegy minde nkinel többet ada ... •
(LukAcs 21,3.) Ha a füze s!,:yar mati unitarius egyhat köz.seg
ara nykönyveben .Iapozgatunk, a legR}'akrabban elő fordu ló
nevek közölt Otl ta ialjuk az özvegy Sari Józsefné neyel is.
M,ert e m~l j(jk ki éppen az ö nevét a SOk közlil ? Celun k
sem miest:lre se rr. az, hOi Y m A ~okat ban tSun k vele, akik
esetleg többet adtak. A magyaráza to t erre Olt lalaljuk az
cvange.ium f~ nt e m l i l e1t helyen. Hogy tud niillik ö IS szegény, aKarcsak a bibliai özv e!:Yb~zon~. Hogy s zűkös
vi:lwnyai mellett is hozza a ma!:a huerel! éHőJ - évre, bAr
az e sz tend ő k egyre: rosszab bodnak, de az O ada.kozó j ~
kedve meg mjll{lig lart. Ö tudja, hogy csak a JókedvII
adakozót s zereti 3,? Is!en ~, Pedig az elet soha sem
YOI I b ök e zű hozzá. O a hazAéri is a le&drágabbat ad!a
oda. Szive ve ren táplált egyetlen gyerme két. - A haborus
e sz lend ő k elvittek fl!l ej theltllen fé rjét, aki egyhazközsegünk
egyik SZÓkIInondó becsületes harcosa vou. - Azutan . az
özv\!gyre meg rossza bb esztendok Következte_k: S ma ugy
ott az évek terebelyes fa ja. alatt, milli a derutött ró zsalő,
magara hagyatva, csup an a:t emléke kbOI t ~p I Alkoz i k. S h og~
m~nn y ire drága ne ki elköltözött kedves.el ~ml e ke, .anó~ a
füzt:sgya rma u egyhAzközseg a ra ny k öny~l fe lJegyzései. tanu~
kodnak. S.:úkÖS filJe reiböl :nég az UllItanus Érle~ ltöre JS
elő fi ze t. p.:lá át mUlalva egy hazk ö z sé~U n~ te het ő seb b t~~ ·
jainak. nPéláAt adtam nékiek, hogy, amiképpen én, tJ IS
akeppe n cse l eke d j tlek ~ . - (janos 13, II .)

,

E r"d ltly.

F6 1anácsunk meg december havá ban uré~ ! tu 1011 dc meg részletes luáOsitAst nem kapt unk a gyutések'
röl 's iil:Y beszamblónk lapunk legközelebbi szám a~a marad Az erdelyi napilapok kö zlemenyei alapjAn értesültUnk,
hog'y a gy ű l ése n eJJenléles vélemenyek nyllvauUllllk meg,
de lájékoztattlst ad ni annál kevésobé tudunk, mert az
erdélyi napilapo k partállásuk szerJII I ismerlelték Aa . fCl~ZÓ'
lalAsokat es az Unitárius Közlöny n!e&J elen~ ja;u ::ö~z ma
se m hoz ismt:rtetesl a fő l anAcs i gytilés ere ln ny
.

'UI,·

• • •

I

Halottaink.

I

Bors r-flhillly ti ll:IIHl i fö ld t)ir!o kos, ara~yoS !ordaköri
cgytlázi fcl Ugyc )ö gondnok unk , a tordamcntl mal;yarság
egyik vezéralakj a és az; erd ély i k öz l11üvcl ő dés i cgyletck
lelkes patronu sa január 8- An tragikus hirlclcnscggel el hu nyl.
Elmulllsa eg yhtt zunknak és Erd él y rnagya r ségának nagy
ve~zleséee. Temetésen gyászbes zM ct dr. Varga Béla pUspök mondotl, kicI11cIve áldoza!Os J~lk~ t ~s ö m:etlenségél,
melJ)'e! a legnehezeb b i dőb en IS nllndlg ,rányI cs példát

nJullllolt. Minden vagyonát. né~ysz.áz holdra tC,het? ingatlana lt és ipari vállalatait az e rdélYI magyar u,m !ánus cgyIláua hagyomá nyozta s elzel a legnehezebb Idokben mu lalolt példái az áldoza tkés néire. Emlék~zel ét egyhá zunk
a Berde Mózsak sorába n fogjll: megő rizm.

HIVATALOS RÉSZ
Szam:

7- 1 9~7.

Meghiv ó.
A duna·tisr.t1menti Unitárius Egyházkör 1937. február
1O-6n (szerdán) d. u. f61 5 órakor Budapesten, az egyházkö;lközség lanácsterm6be n

,

lelkts zl nyugdlJel a p ri'l ujnbban adakoztak •
kö ve tkezö buzgó at)'ánkfi:! i: n6~lai M érő j ózsef mémOk
- Debrecen - véghagyomll nya trtei mében : 357 P " Ó
Bpesli e kl6zs ia évvégi persel)'pénzmaradvlln)'a 20 ~nd .
Mlkó Ferenc, Wlu tle r Gyö rgy és egy sá rospataki 'h iv~
lélek ]0- 10 P, Nyirci! ~' h ázi atyafia k persclygyüjtése 5 50 P
M;k6 j ózsef 5. P, Nagy Islván 4 P, Jáky Nándor, TÚ digC;
Károly. SófalVI ~á~dor, KlIdá r Ferenc, dr. Adorjáni Gyula
és I~ö s zller Va hma Dunaharas zti 2 - 2 I'. S'lJ::mond
S~nd o r ts dr. Durugy Ferenc 1.50- 1.50 P dr B l l'
' T'b l . G
' . ar a IS
Ák os !;:s
I o dl ) ula Szolnok l - l P. Fogad i~1{ a
. "
d k 6k
,..
nemesSZ I VU. a a oz
e.!!y há7. ~nk ~ál ás. k ö~zöneW. péld~j u k
bUJ:dllson másoka t IS. KUlö n kiemeljilk néhai Mérő Jó ef
debrecen~ mér~ök afiai jóvoltá t, mcllyel holla uta:is
támogat III óhajtoHn a mi sze nt Ugyün ke!. Ak i le heti
élők köz~.l s e f~ledkczzé.k meg a rr ól, hog)' az egy'h;Z~
SZOlgák Jö vendöJél a m81 bi zonytalan válságos i d ők be n
n~kün~ unitáriu s hivő lelkeknek kell minden eShetőségre
blt.loslta nun k . Hónapról·hónapr:! közöljÜk a nemes célra
szánt kis.ebb·nagyob b Adományo kat és hó!!apróJ-hóna pra
nem Sztl ~ ün k meg buzditani. ké rni, könyörögni, hogy egykor a salfIt emberségUnkböl tudjuk biztosi ta ni belső embereink számha a jÓl megérdemeli nyugalmat.
Budapest, 1937. január 7.

rendkivüli közgyülést tart,

Szives üdvözlettel:

melyre a bel sO, embereket, az ekklézs iák k é pv i s elői t és az
egyhihi tanácsoso kat s zereteltel meg hivj uk,

jóum Mik/tj$ püspöki vikárius,
az alapitvány kezel ője.

Budape&t, 1937. január 9.

Iltéz dr. Kozma Gjörgj ,. k.

Józan Miklós ,. k.

kö ri f. go ndno k.
esperes p. v.
Tárgysorozat. 1. Elnöki megnyitó. 2. Köz ű gyieaz
galó imája. 3. 1936. évi rendes kö zg yUl és j egyzőkönyvé n e k
felolvasása. 4. Egyház· alkotmányterveolet tárgyalása, el ő
adó: Szász Domokos, gyulai postafönö k afia. 5. Eselleges
inditványok (irásban - el ő re .)
NB! Elnö kség és kiktildö tl-bizotls ág tanácskozása,
ugyanazo n napon d. e. 10 órakor a belsö lelkészi irodában (V. Koháry-u. ~. II. 16.)
Vidék i képviselők elhel yezésérőJ, ha kellő id őben
bejelentik, gondOlkodik a lelkészi hivatal.
Szám: 7- 1937.

MeghivÓ.
Unitárius Egyházi Tnmicsunk 1937. február lO·én
(szerdán) d. u. 6 ó rakor a tanAcsterembell

évnegyed i rendes ülést tart,
melyre a Tanics tagjait s zeretettet meghivjuk.

dr. Mikó Ferenc s. k.
főgondnok

helyettes.

Józan Miklós s. k.
plispöki vikárius.

Tárirysorozat. I. lma - bibliaolvasás. 2. Elnöki
mee nyitÓ. 3. j egy r;(lkö nyv hitelesitése. 4. Elnökileg elintézell es folyó ücyek. 5. E. K. Tan. 1373- 1936. sr:. leirata.
6. Központi missziói lelkész dijlevele. 7. Unitá ri us Misszió
liáz évnegyedi jelenlése. 8. Birlokbizottság jelentése. 9.
Államsegély fe loSltása 1936- 37. kincstári evre. 10. 6Köz;Ilap· költségvetés e. II. Egyház-alkotmányteTvezet. 12.
~landÓ.Vegyes Bir:ottsáf:: jelentése. 13. Időközben érkező
ügyek. 14. Inditvinyok (hisban - előre).
8
NBI ÁIlllnd6 Vegyu Bizo1t36v ül6se 1937. febr•
. ·án (htfr6n) d. u. 5 órakor a Jelkeszi irodán.

A füze sgya rmati Unitári u s templom orgoná-

já ra a k Ö f etk ező adományok fOlytak be, melyeket e helye n
is kös1(lnellel nyuli:;lb ar; egy házközség,: Dimény Mózes
2.50, Ujvári Lás zló 5.- , Bácsi Dániel 5.-, Perselyadományok füzesgyarmati hiveklől 8.20, Csalhó Is tvánné 2.-, d r.
Barabás ZollAn 2.-, Kelemen Béla 3. - , A Budapesti
Unitárius Misszióhh perselygyUjt t':se 25.30, A dévaványai
egyházközség pe rselygyU jtés e 2.- , Pes zlránszky Sándorné
(Dévaványa) 1. - . Kan ó Lajos né (Dévavá nya) 1.-, Szilágyi
Arthur 10.- , A Budapesti Unitárius Egyházközség ])erselygyüjlése 10.-, A Budapesti Unitárius Eevházközség adomá nya tO.-. Összes en 86.93 pengő. Az Uni tárius Ertesitö
előző számában nyugtázott összeggel egyiItt összesen :
188.93 pengő. A flIzesgya n nali un itá rius hivek adománya;
273.24. Eddig egyUtI : 462.17 pengő.

345. sz. János Zsigmond cserkészcsapal
Paranc!lnoksága. 1936.-ik évben a cserkészcsapal javára
a köve tkező adományok folytak be: Pé terffy Gyula 15.vitéz Kozma Fe renc 7.- , Szenta nnai Sámuel 5.- , d r. Mikó
Gábor 2. - , Ajtay KovAcs József 2.- , d r. Havas Béla 5.--.
dr. Tóth György 7. - , d r. vitéz Kozma György lD.- ,
Mikó Lajos 2.- , Dimény Mózes 3,- , viUz dr. Lázár
Já nos 2.- , Dá vid F. Egylet 35.-, Máth6 BéJa 5.-, d r.
j akab Zol tán 15.-, Ajlay Kovács Imre 2.- , Csatkai JeDo.
1. -- , dr. Simon Mihily Pá l 15.-, Ovar mathy Mózes 8.- .
d r. fejes József 1.-, d r. Borbély András 2.-, vitéz dr.
Gyulai Tibor 3.- , Ozv. Héderváry H.- né 3.-, U sdó jános
4.-, fekete Imre 5.-, Lőrin c r.ilDénes 4,-, Imreh Józsefn é
6.- , Putnolly László !S.-, Klei n Géza 15.-, dr. br. Daniel
Gábor ]35. - . Unitárius Nószövet!ég 25.- , Ujváry László
5.- , Lázá r józsef 5.- , Unitá rius Misszióház 70.-. dr.
Kozma jen6 45.-, Kispesti St.egénygondotó 5.-, d r. Ivi n
László 10.-, dr. Veress Pál 40.- , j ózan MiklóS 15.- ,
Ferencz j ózSef 12.- , Rtdiecr Károly 7.- , Rédiger Elemér
2.- , Benczédi László 2.-, dr. Zsakó Andor 3. - , dr.
Csiki Gábor 4.- , Nagy jénosné L - , j á ki Nándorné l pengőt.

•

Istentiszleleli sorrend 1931. február hóban.
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A) n~ m p l o m o kb a ll:
V., Koháry-utca 4. . "
."
o
o
1X.,Rákos. u.3. !JIIllIOíJ)
o

o
o

o
•

I

o

7.21. d.c. II
t 4.
_ ..
28... ~
7. (L e. tO
14.28. • •
2 1.
.. "

Józan Miklós
Ferencz Józsel
Barabás Istvan
d
Galna Sán or
d r. Csiki Gábor
Ferencz József

B) Kö r ute k be n :

.

K, Máv.~tclep.

,,.1. J.di,

14.

.
.
c) P esfkörn ye ken:

28.

~

Csepel- Templom-tcri
polgári iskola . . . .
Kispest- Wekerle- telep
JI. sz. elemi iskola .
Pestszenlerzsébe tErzsébet-u. el. iskola
•

k uni a hitoktatókn:'! és ~ lelkészi hi\'atalokban. K aré kap-

ható 1.- P árban ugvamtt. eneke~ k tinyv; 1.50 P. Konfirm áció-Unnep Áldozdcsl!tör/6ktin (V. 6.) d. e.ll órakor'
Koháry-utca 4. - Egy~tizl adó befiUlél$él szért s~orgal.
rnazz uk, hogy ne kelljen végs6 Ujctben hatósági behai-

!éshoz folyamodnunk. PénzIliros: Zsigmond Lő r inc hiva_
talos órak d. e. 9- I-ig, d. I!. 4_fJ..ig. Pénzbes~(!d6k :

pesti oldalon Lux Ernő, budat oldalon Var~a Jenö a fiai.
Kér jUk hiveinket, fogad ják öket megért~ssel. U~yanók atvehetik a lelkészi nyugdijlJll1pra nam SZl\'eS aclornanyokat is.

d.u.4 Ferencz J ózsef

Ha ima. vagy énekeskönyvre. vagy
bármilyen egyházi kiadványra van
szüksége, forduljon az

d r. Csiki Gá bor
Ferencz J ó~sef

UNITARIUS IRATMI SSZIOHOZ

21. d.e. II d r. Csiki Gábor
21.
14.
28.

o

PeslszenllörincUnit:'i rius templom ..
o

d. u. 4 Gálna Sandor
Ke re ki Gábor
o
"

lelkészek felváltva sorozatos elösdbl la rian ak ~ HilJ Remény
Szere'el~ eim ala n . - T emplomi vcgycs kar énekprdb~i
hétfOn és cstitörtöklln eSle 7 órako r a lanécstuemben, _
KOl/flr" ,dcidi lanilásra má rcius ]· \61 kezdve le het jelenI-

o
o

•
•

Bud apest,
V., Koháry-utca 4., I. em 8.

7. 14. d.e. ll Pethö István
2 1.2S. o o Pethö Is tvá n

o

Rákospalola Máv.-telepi iskola ..
SashalomKossu th-téri el. isk.
Uj pest-Szt. Istvan-té ri
polgá ri iskola . . • .
D) Vidék en :
Debrecen- Hat van- u.24
Unitá rius i mahh ..
Dunapataj_
Gyülekezeti terem ..

7.
14.

28.

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

d. u.4 Ba ra bás Islván

"

•

o

o

F erencz Jó zsef
Barabás Is tván

7.

d.e. 10 dr. Csiki Gá bor

14.

I~:~:t~

Női

és férfi kalap nagy válas ztékban
- modelek után alakitást olcsón
válJalok PÉTER JÁN O S

Barabás Is tván

NBI Böjti Áhilat februá r 14. 21. 28. és március 7.
14 .21. napjain d. u. 6 ór akor a Koháry.utcai templo mba n. A

VIII., Baross-utca 82. sz.
_

.!u~":":':,I~":.~h;l:tt:.:
••:.:.~,.:I:m~":m::.:.:.:.':':'~'~k:':,.:m~'_______

Utánaküldés kizárva!
Uj cim:

Felelős sze rkesz tő• és kiad ó

O r . Ivén László .

Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUdapest, V ., Koháry- utca 4 . Telefon 1-174-24•

•

•

•

E l őfizetési d ij a negyedé venként meg-

•

jelenő "Ma i Füzetek" c. mellékleUel

egyiItt egy évre 4' - pengő, a mely
be~üldhelő a 3O.4<lO számú p'ostalaka rékpénztári folyószám lára _ (csekktulajdonos: Unitárius Egy házközseg.
BUdapest).
A· lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egy ház község.
A . Hiva talos rész" c. rovat a A1agyarO,szági Uni tá rius Egyház bármelyik
" ze n e altaJ bekUldOtt hivatalos kOzleményt tartalmazza

XVI. jlt. I. IZ.

,

N, omatott Mate

Budapest. 1931. janUM hó

•

•

Elnő kOnyvnyomdájában, Budapest, VIII .• j óuef- utca 61. _ T elefon : 1-39!- 5!1.

•

