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VÁLASZÚr:l'ON 
Az Amerikai Unitárius Társulat májusi 

nagygyülésén Bostonban nevezetes fordulat 
történt. Az eddigi kipróbált vezetők mandá
tuma lejárt s helyükbe új emberek léptek, 
jórész t az ifjabb nemzedék körébő!. 

A régieket ismerjük. Tudjuk jól, hogy 
az ős i székely magyar unitárius egyházzal 
Erdélyben és a Csonkaországban igyekeztek 
fentartani a testvéries kapcso latot. S amikor 
Jeremiás próféta jóslatai beteljesedtek mi
rajtunk, ők voltak az elsők, akik személyes 
látogatásaik és hivatalos kiküJdetések rend
jén szives szóval vigasztalva, anyagi segit
séget is nyujtottak s igyekeztek lelket verni 
a csüggedő hivek táborába. 

Reméljük, hogy az új vezérkar B05ton
ból ebben az irányban is életjelt ad magá
ról. S az a megértő jó viszony, amely 
közöttünk eddig fönnáll ott, nem fog változást 
szenvedni. 

Az új emberek nem folytatn ak személyi 
harcot. Kicsinyes kritika nem az ő kenyerük. 
Elvi alapon állanak, mint ahogy elvi alapon 
végezte munkálatait az az évek óta mü
ködő .. Értékelő Bizottság", amely az ottani 
egyházi közállapotok reformját volt hivatva 
el őkésziteni. T an ulmányaik eredménye könyv
alakban is megjelent. Annak főbb tételeit 

, . 
orszagszerte minden gyülekezet kebelében 

megvitatták s úgy került az unitárius parla. 
ment itélőszéke elé, példát adva a higgadt 
bölcsesség szellemében mindazoknak, akik 
a szabad elv ü egyházak jövő sorsát s messze
kiható erkölcsi erejét s az abból merithető 

lelki áldásokat mindenn~1 többre becsülik. 

Az új vezérkar, Rev. Frederick lVfay Eliot 
szentpáli lelkész afiáva l az élen, mérlegelve 
a modern kor által támasztott szociális szem
pontokat , bátrabb és kiterjedtebb propagan-
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dát hirdet. Vidéki központok létesitését 
célozza az eddigi bostoni centrális kor
mányzat mellett ; ami természetesen nem 
zárja ki, hogy ezek mind ugyanazt a szent 
célt szolgálják, t. i. a mélyebb vallásos hit 
ápolását, s annak a Jöldiek (humanist ikus) 
és az égiek (theist ikus) irányában egyaránt 
kész, önzetlen és komoly szolgálattételét. 
Nem imádják a betüt, de azért ragaszkod
nak a Channing-féle hagyományokhoz; mert 
meg vannak róla győződve, hogyha Chan
ning ma élne, ő is ott volna azok között, 
akik " régi fénynél uj szövétneket gyuj
tanak ... " 

Amerikai Unitárius Testvéreink uj kor~ 
szak küszöbén á llanak. (Un itarians face a 
New Age). Adja lsten, hogy nemes törek~ 
véseiket óhajtott siker koronázza! 
. józan Miklós, 
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ÁHITAT 

Hol lakik a Krisztus ? 
(Anonymus - , XIV. 3Ztfz6d.) 

A.(;1 megi-smerte és magdéua t~lte K rin1u. 
~kttl . ismeri és Idtja a Kriutu:Jt magát és t,!, ya" . 
csak, ' BÁ" tlem IJeit4 dl lU: Ó élel~l, hogyan umer-

h~hli magat ti K ri.s=.tud r . 
Hi lais..-et'l ~ Úr Jénu Krudusban. -Q . .r orról 

i. '"~ ua" gJ6zód~"e, hogy tU Ó élete, ti ~jobb, 
l ... wntUbb ékt fU egÚ3 L';ldgOtJ : ab ~19 nem 

a~' .. B 
• ndoU.-om az mm is IGg hmm enn~. 
'9Y9O -, .' _ " 

Amennyiben (..'dla.n Krisztus wn:tnye ,s.ennl 
ti. Kn.dttS lakik óbetlne : d~ ha nem tö~ödlJc ,vele, 
Emdus is dtáve: ik tDU. Mert ahol a kTls!'lUSt élet 

megJlyilailom, oU t!(m '"aga a K~z{us is .- de 
ah~l 4: Ó Bml meglagadjtik. ott Ó smcs jeletl. 

Aki Kris:tussal (Grt, dmotuihatia POl apo$
toiW : .Éid többé nms bs, hanem él bemtem ti 

r~_ • .lin.1>!'tus. • 
Et Mt ti kgjobb éi legnemesebb E let, mert 

CLti igy il, a"nal oU lakik maga cl Teremló i.I a 
"'oga tqf~1 jóstigtir:al. t s lehd.-e etIM több, jobb 
1$ boldogabb mt ? 

Amikor a; engtde1mesdgröl, a: Új emberröl, 
&1: iga.: rilágouágr61, a wkéletu &~etetrólJ vagy 
Kris!tl~s éktb61 ~éliink, mif1duek alat-t ugyan
ad bljiil. .dlwl a.: egyik megl:an, ott a t6bbinek 
is meg kell k'nnie : ahol pedig esae az egyik i.! 
hiányom, t-damett11yf elmarad. mnt Mnyegiben ét 
iga.:.Sli9 s~ e"e1 mind egy ts tlgY'lt1a:on &.t
elt'd p6d!i:.w . 

.:I.hlru·a Mt a Kris.:fusban újjtisdiletni F 
B.,cuz1rodj telje.! t:f'ódböl aMO~1 ami Ól-d~egyesít : 
ami pedig gáija t,una a fele t:a16ld1ci köz6sségn.ek, 
annak mig II gorulokda.t is tarl$d tá t.'Ol magadWl. 

P. b. 

SZERETETONNEP 

Anyám! 
A Miri, V.atena-uttai elemi iskola .anyik-napi'" unne~ 
t,.co. 193i. t:l3jus hó 9-tl! az Ipar~'letbez1 elmondott2 ; 

Biro Lajos unitárius le!kUL. 

Van egy szó a föld ön, amelrnek értelme, 
itlentése nem viltozott meg ezer, meg ezér év óta. 

"an egy drága szó a \'ilagon, amely min
denki szamán. ugyanazt jelenti, egy édes SIÓ. 

amely nem jelent mást sZefén)' embemek, mint 
gazdagnak ... egy Mdott SZÓ, a melyet egy ideig 
- néha sokiig - mosollyaJ ejt ki ajkunk, _ 
kJ shbb és azután ötökre csak könnye1 . .. 

u. e. XVt. 6-7 

Ed az egyetlen sz6t csendben. áhitattal, 
Is tenre gondolva volna csak szabad kiejtenünk. 
mert a legszebb magyar sz6, a legédesebb, a leg
bánatosabb, d e a legboldogabb sz6: anyám I 

Nem gondoltak-e arra önök, kedves testvé
reim, hogy milyen kü lönös lény is az, akit ez az 
egyszeril sz6 jelent nekünk : anyám ?! . .. A gyer
meke mond ja mindig ezt egy asszonynak : anyám 
és ha egy koldus mondja : anyám , vagy egy mi
ni szter mondja egy asszonynak: anyám, - a két 
asszony között nincs különbség. Egyik nem elő
kelőbb, mint a mási k, me rt mind a kettő egyet és 
egyenUH jelent, ezt jelenti : anyám. De rangban 
mindenkinél fel jebb áll. Lehet egy anyának a fia 
egy állam elnöke, egy ország feje, királya .. . 
rangban egy fokkal mindig feljebb áll a fiú nál az, 
a ki elölt ahlutosan meghajlik fején a királyi ko
ronával a fiú és ezl mondja: anyám. 
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Van egy asszonya földön, a legszebb, leg

jobb, legdrágább asszony minden asszonyok közölt 
a világon, az, akinek ezt mondjuk : anyám. 

Akinek va n, nem is tudja, hogy milyen nagy 
kincsn ek a birtokosa, hogy van, akinek ezt mond
halja: anyam, Akinek van, az nem tud ja, mije van. 
Csak akinek sohasem volt, csak azt tudja, hogy 
milyen nagy kincsnek a neve e szó: anyám. 

Egy i3kolában egy tanár 30 növendékenek 
iskolai dolgozatul ezt a cim et adta: Az ottbonunk 
és anyám . . - 29 növendék dolgozata semmi külö
nö set nem tartalmazott. Sablonos mondalok voltak 
mindenikben: amikor elind ulok iskolába. megcsókol 
az anyám ... ilyenek voltak bennük. A harmin~d~k 
dolgozat azonban egészen más voll Cs~pa ~a~~ 
dás valaki után és gyö ngéd figyelmesseg, huseges 
engedelmesség valakivel szemben, egy remegő sziv 
kö nnyes áhitozasa, vágya és gyöngedsége aZUl I 
szemben, akit ez a szó jelent: anyám. ~ieghal6 
d olgozat volt . Egy árva fiú dolgozata. <>. tud~ 
igazán. mit jelent ez a szó: anyám ... ~edig nekI 
fájda lmat és könnyet jele ntett, m:rt neki sohasem 
\'olt akinek ezt mondhassa : anyam. 

, Kit is jelent ez a szó : anyám? Ki az édes
anyam? ,\\indenki azt fele lhetné. : Egy asszoDy" a;.i ! 
azel611 nem ismertem. Eg)' Idegen asSlony. aki 
előhünk erkeze«-..ide és \'art reánk. Egy ismeretlen 
asszony, akit azelőtt sohasem láttunk, nem tudtunk 
rola semmit és - mégsem félffink töle .. 

Milyen kUlönös is az, hogy amikor még 
bOIcsóben feküdtünk és nem n6ti még ki a fogu~k, 
az életről sernmii sem tudtunk, boldogan csak I-:Jet 
ittunk, egy asszony ali az agyunk mellett, reM 
gonddal vigyaZ\''a ránk, elringaiott lágy altató dal
lal, egy asszony : az édes anyánk. Igy találkoztunk 
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vele ... TehetetienU! ki vollunk szolgáltatva neki, 
bármit tehetett volna velünk, - pólyás korunkban 
még Wfakozni sem tudunk semmi ellen ... és ez 
aJ asszony, akit senki nem szerződtetett hozzánk, 
sem rendőri nem állítottak melléje, hogy ellen
őrizze; ez az asszony mégis gondozott ingyen 
bennunkel ... Hogy lehel? .. 

Ugy, hogy Islen küldötte öt: lsten kQ'vetje 
az éde,anyánk. Isten nem kötött szefZ(~dés l vele 
és nem adott rendört melJéje, csak tele öntötte a 
szivét szeretettel lsten, - a. saját lelkével, - és 
elkü ldötte hozzánk, értünk, nekünk ... 

Ezérl szeret mindenkinél jobban az édes
anyánk. Ezérl tud sirni és halálos fáradtan is vir
rasztani értonk ... ez az asszony, aki Istentöl jött 
hozzánk és elvállalta, hogy más öröme ne legyen, 
mint a könnyei, meg a bánata és sírjon még örö
mében is. És szeressen, úgyis, ha jók vagyunk és 
ha rosszak ... akkor is szeressen. Ezért merte rá
bízni életünket lsten. Igy lelt anyánk, hogy sze
rel ... mert ha nem szeret, - hiába hozta e világba 
életünket, - nem anyánk ... 

• 
Templomomban már elbeszéltem egyszer. A 

tél elején, amikor még olyan jól esik, akármilyen 
kis meleg verőfény ... egy ilyen verőfényes szép 
téli napon, mentem az utcán. Az utca tulsó járdá
ján egy kis gyermek vezetett egy még kisebbet. A 
kisebbik gyermek keserves sírással töltötte meg az 
ulcát; folyton kiáltott valamit. Az emberek a ka
pukba siettek, vagy kihajoltak az ablakon, de nem 
láttak mási, mint hogy egy kisgyermek vezel kezé
nél fogva egy még kisebbel és az keservesen sir. 
Átugrollam az árkon, mert nem lehetett azt a ke
serves sirást elbirni és átmentem hozzájuk. Akkor 
láttam, hogy a kisfiú olyan kicsi, hogy jóformán 
még beszélni sem tud. Csak egy sz61 lud - és 
azt az egy sz6t sirja szívszaggató fájdalommal: 
anyám. Megkérdeztem a nagyobbik gyermekei: 
Miérl sír ez a kisfiIH Azért, - felelte, - mert 
anyukAnál vallunk. Itt dolgozik egy üzemben, ahol 
nem lehet egész nap maradni. Most hazaviszem, 
de mindig anyukához akar menni. Amig a na
gyobbik ezt elmondta, a kisebbik azalatt is szivet
tépő keservesen jajgatta : anyám, anyám. Tudom, 
hogyakisgyermekeknél majd minden bánatra vi
gasz egy kis cukor. Megpróbáltam. Bevittem a 
közeli boltba, cukrot vettem neki,. , egy szemet 
a Szájába teltem ... de hiába. Két kis ajka nem 
fogta a cukrot, csak egyre ed sírta: anyám. _ 
A.kkor láttam, hogy ennek a kisfiúnak az egész 
v l~ág: egy asszony, akinek ö azt mondja: anyám . 
HI~ba volt tele, jóleső napfénnyel a téli utca ... 
szmes, piros papirokkat, cukorkákkal a kirakatok' • 

neki semmi sem volt szep, mert neki csak egy 
szép va~, egy boldogság van, egy élet, egy öröm 
van a vllá?on: . egy asszony, aki föléje hajlik és 
megcsóko~la, mikor ezt mondja neki: anyam. 

MáSik törlénet egy nagy fiúról szól. Állást 
k?P?1t és boldogan indult állását elfoglalni. Ba
ratal nagy vacsorát rendeznek tiszteletére . .. az 
állomásra kísérik és mosolyogva blksúznak tOl 
barálai és a menyasszonya ... Csak egyasslOn e 
kiséri ki sirva: az édesanyja. y 

. Aztán évek lelnek. Isten tudja, hogy mi 
törtent. Oda lelt az állás és a fiú idegen városban 
?sszetört szívvel nyomorog. Ez a hir járja róla: 
lithon ... Egyszer aztán haza indul, _ hátha _ 
akik oly nagyon szerették, - segítenek rajta. Ba-
rátait kereste legelőbb ... hűvösen fogadták, vagy 
nem emlékeztek rája ... Menyasszonya, másnak a 
jegyese. Senki sem várta. A házuk felé indul ... 
kis mécses lángjánál egy asszony sir és imádko
zik a fiáért ... C$ak az édesanyja várla ... 

• 
Különös asszony az édesanyánk. Mikor meg

filrösztött és tiszta ágyba tett s letetliik fejünket 
arra a párnára, amelyet az ő keze simítottpuhára ... 
volt-e azóta nagyobb boldogságunk? 

Miért volt olyan j6 minden, amit ö készített 
nekünk? ... Lehetunk, - mióta hazulról elke
rültünk, _ sok elókelO ebédllek, asztalnak vendé· 
gei, sok földi j6ban lehet részünk, de olyan jó
ízűt, mint az édesany!nk főzött, sehol nem eszünk. 
Miért? Mert titka van annak. Mikor ebédet készí
tett, ránk gondolt a szive melegen, - aztán, mikor 
már tűzre teUe a felvágott húst és mindent, ami 
az ebédhez kellett, akkor, - még kezében volt 
a kés, - csendesen a keblébe n)"últ és egy 
kis darabot titkon a szivéből levágott... a 
szivét is mindig belefőzte ... ezért volt olyan 
felejthetellenül jóizü ebéd je... Ezt addig teszi, 
csinálja igy az édesanyánk, amig egyszer elfogy 
a szive... És ekkor, - meghal az anyánk. 
Visszamegy abba az Örök Országba, ahonnan lsten 
szeretetévellejárnak az anyák a földre. 

Sokáig nem tudjuk mi, hogy ki az anyánk, 
csak amikor már mult időben beszélünk róla .. • 
mikor ottbon minden Mlor helyén van mint régen, 
csak ő hiányzik otthonunkból : az anyánk ... Csak 
amikor elveszitjUk öt ebből a világból .. , csak 
akkor tudjuk meg igazán, hogy ki volt az a drága 
fehérhajú asszony, akii lsten kuldötl nekünk s akit, 
mig itt járt a földön, a szivUnk igy szólilotI : anyám . 

.0 fl rOI fl II II II ,. 
"Unitárius Ertesitö" legközelebbi száma 

szeptember hóban jelenik meg. 

u . .e. XVI. 6-7 

, 
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HÖSÖK. EMBEREK 
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Ki volt nekünk Balázs Ferenc:' 
Tordától nyolc kilométerre, a Tordahasadék 

sziklái és az Aranyosvölgye között, Mészkő falu 
domboidaján áJI egy ősi erdélyi stilllSll, meredck~ 
letejű , fábó] épült tágas, napfényes új ház, az 
unitárius papilak. Ablakából el lehet látni Tordáig 
s másfelől , a kedvesen kanyargó Aranyos partján 

• 
az erdős hegyoldalak tövében épalt falvakig. 

Mikor én ebben a házban jártam, a falvak 
még nem voltak bevakoJva, arra már nem futotla 
pénz. Butor sem voll benne, csak Osszeácsolt 
fekvőhelyek , polcok, asztalok. De a poleokon az 
angol tudástár testes kötetei, Eur6pavevö rádió, a 
falakon indiai szőnyeg. kinai metszet, aranyos
széki cserepek. 

Ez voll Balázs ferenc otthona. Akár élele 
szimbólumának is vehetjük. Ami az épOletben 
állandó, állala alkotott, nemzedékről·nemzedékre 

szálló: aJ erdélyi, - a falak köz! élő szellem iség 
a világ távoli hangjaira is szomjas s a szépség 
jegyében megfér egymás mellett a székely és a 
hindu szőttes, De az átlagember egészséges önzése, 
legegyszernbb kényelmi berendezése is hiányzott 
életéből és olthonából egyaránt. 

Ki volt Balázs ferenc, a most elhuny! fiatal 
erdélyi apostol? Ma még nem tudnak róla elegen 
s szükéges, hogy élelét és törekvéseit ismertessük. 
De eljön az idO, mikor egyénisége épp oly tisztán 
fog tündökölni a magyarság öntudatában, mint 
Széchenyié és Pelőfié. 

Miért emlitem ép kettöjüket, a társadalom. 
ujitót és a költöt? Balázs Ferenc egyénisége _ 
bár egészen eredeti, senkihez sem hasonló _ , 
öket idézi. Vi~áglátotlsága, a magyarság gazdasági 
és társadalmi talpraállásáért végzett ' gyakorlali 
munkája SzéChenyire emlékezte!, - lobogóan.égO, 
ha~Alt-megvetö, igazságért küzdő ifjúsága s köny. 
~e,ben .felcsendülő tiszta, eleven költOiessége Pető
fire, Mm! Petőfi, ő is életét áldozta azért ami
ben hitt. 

Ki volt Balázs Ferenc? Dióhéjban összefog
~al~a ; szegény szekely ifjú, aki maga erejéből be
~árla a kerek világot, hogy az emberiség közös 
Igaz. törekvéseit megismerje, Világkörüli útja meg~ 
érleli azt az elhatározását, hogy egy erdélyi falu
ban, megfeszltett erővel, új élelel teremt. látszó
lag kevésre, voltaképpen a legnagyobbra vállalko
zott: felébreszteni az emberekben az életükért 
való felel~8~~érzelet s a maguk erejéből fakadó 
tArlNldalml uJJ~szQJe1és hitét. Meghalt most, május
ban, az öt éVig tartó ulaiás tengernyi nélkOlözése 

es a hafesztendei falumunka erOfeszitése követ. 
keztében, H1dObajban. 

Az orvosok már évekkel ezelctl szemébe 
mondták, ha nem kiméli magát, meg fog halni. 
Nem kimélte magát. Mintha életével akarta volna 
megvállani a falut, tudva, hogy a kortárs szava 
sohasem oly hathatós, mint akit a halál történelmi 
távlatba emel. 

Ma, mikor müve, ~ Vidékfejlesdő Sr.övetke
zet él és fejlődik, különösen érdekes visszatekin
teni az ulra, melyen eszméi kikristályoSOdásához 
eljutott. 

A Vidékfejlesztö Slövetkezet abban különbö
zik más termelési és fogyasztási szövetkezelektOl, . 
hogy nemcsak a2 emberek gazdasági érdekkOlös
ségén alapul. A nép anyagi megerősödését első
sorban szemeJőtl tarlja, de a vidékben rejlő sok
oldalu lehetőségek kifejlesztése is feladatai közé 
tartozik. Balázs Ferenc abból indult ki, hogya 
nép nem képes még nagy egységekben, országos, 
vagy világraszóló tervekben gondolkoz'ni, közvetlen 
környezetével azonban ösztönösen érzi sorskölös
ségél. A VidékfejlesztO Szövetkezet ezt a természe
tes közösségi érzést fejleszti az egymás iránti 
felelősségérzet gyakorlati mozgatóerejevé. 

A falu, mint eszményi emberi település, 
Hollandia egészséges, békés vidéki életének meg
ismerésével kerül érdeklődése központjába. London 
zsufolt nyomortanyái után, ahol a tömeg b.lso 
megujulása, a sugény,'éteg lelki edtése érdekében 
semmi sem történik s a segitséget legfeljebb mun
kásvezéreitől várja a szabadidej ét fél nem használó 
tömeg: Hollandia jóságos öntudata követendO 
példaként túnik fel előtte. VilágkörilIi ut jában 
mindent aszerint mérlegel, átultethetO-e Erdély 
talajába? nA mindenség iramánál sebesebbre csi
gázott" amerikai életben meglátja a hibákat, de a 
vidéki nyilvános könyvtarak gazdaságát be szive
sen hozná át Erdélybe! S a fizetésér! végzett 
tt!sti munka társadalmi megbecsillése, II belsö fo· 
gyasztásra 8z'átd termelés, a rugalmas ujrakezdé
sek sikere, ur és uj vonásokkal gazdagilják társa
dalomformáló terveit. Egy valamiről azonban fájón 
álla pit ja meg, hogy az amerikaiak el nem sajátit
ható helyzeti előnye: Amerikában az embernek 
nem emberek csalafintaságával kell megküzdeniök, 
hanem e gyanakvásra, kishilUségre nevelő harc 
helyeit az anyaggal, földdel, acéllal, villamossággal 
kell megvivniok, őket tehát hűséges munka után 
nem érheti csalódás, 

Erdélyi falumunkája épOl benne, akkor is, 
mikor a csende&tengeri hajón egy dán lanitóval 
beszélgel a dán népfOískoláról, - az ilthoni gaz
dasági életre gondol,mikorJapánban tanulmányozza, 
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mini szolgálta ki inaséveit a japán i a nyugati Ipar
vállalatok Japánban alapított fiók jainál s mini 
buklatta meg azlán sorra az idegen lökésekel 
saját gyáraival, - de I~gnagyob benyomást lalán 
KafjaJlJa gyakorolt rá, a japáni földmives-szövet
kezetek megszervezöje, Különösen elgondolkoztatja 
Kagawa tisztánlátása, mely a megszokott régi 
keretekböl az ui slervezettségbe fokozatosan. vezeti 
át a népet. " Ó futni tudoU volna, de lépésben 
haladt, hogy ci testvéreivel ~gyütt hal,ulhasson 8 

okd .z uton segitheSS6." 
Aklnai mfivészelet, épp úgy, mini a föld

kerekség többi szépségeit, meglálja, érti s méltá~ 
nyol ja, de scm a természet, sem a hétköznapi 
érd.ckességek mulatságos megfigyelése nem tériti 
el céljától, hogya szellemi és lelki élet mélyén 
folyó társa almi álalakulás folyamalát keresse 

mindenütt. 
IndiA an több napot tölt Gandhinál s huza

mosabb időt Rabindranath Tagorenál. Itt is Erdély 
jár az eszében. Gandhi mozgalmában meglátja a 
tévedést, hogy az igazság becsületes, de merev, 
egyoldal u kövelelgetése mellett elfelejtkezik a nép 
tényleges, alul,ól tiirtéfl6. gyakorlati felem~léséről, 
Robindranath Tll.Qorenál viszont újjongó örömmel 
töl,tik el a köM falufejlesziö iskolái, melyek egyre 
szólesebb körre terjednek ki. 

M.iulán bejárta a kerek világot, Mészkőn 
telepedett le, mint unilárius pap. Idehoz!a ameri
kai feleségét s itt telt öröme szőke kislányában, 
Eniköben. A falu azonban betölti minden idejét· 
Elete a régivágásu, nyugodt falusi lelkészek élet
módjának szakasztott ellentéte. Folyton szervez, 
cséplőgépe! vétet szövetkezeti alapon, régi írások
ból az ösi , közösségi földbérlet egészséges meg
oldásait kutatja, újjáépiti keze munkájával az 
Árpádkori templomot s a kicsinek bilOnyult isko
lát. Tejszövetkezetet indit s még számos elindulás
!lak veti el a magját. 

Az elvetett mag azonban nem csirázik oly 
lázasan, amint ö szeretné. A népföiskola harma
dik é,ében az ifjak váratlanul &.zinmüelőadást kö
veteInek, - a hívek értetlenek a rohamosan antalt 
lervekkel szemben s bár a téli esték szép, meleg, 
közös megnyilatkozásokra birják a falut , az irigy
ség, kicsinyesség, meg-nem érlés sok eszméjét 
elhalasztásTa itéli, Ö be is lálja, hogy tul sokat 
követelt a néptől, a változást máról-holnapra akarta 
s talán természetes is, hogy az ujnak ellenszegOl 
a nép, mielOtt akipróbáltat feladna. Egyed ill a 
gyermekekben van zavarlala.n Oröme, akiknek 
könyvtárat, kis szövetkezetét, szellemi közösségél 
egészen a maga kedvére alakítja. 

Évek mulva azonban varatlan megle,petés éri: 

a csira kikel!. Szervt!zései , melyeket elŐSZOr IU~el
mellen móhósággal, kéSőbb meg~rtöebQcn kezde . 
ményeze~l. Ol.llat év mulva, mini a nép való!lágo_ 
akarata Jelentkezett. A • VidékfejlesztO Szövetkezet" 
megszületett, 

Világjárása s falumunkája közötti évben · 
irt Batázs Ferenc : 19): 

" Magamban hordozom lsten tüzét, sZOQlelen 
buzgólkodván az ö utain, - székely ember Isten
nek viselőse. Most és halalom órájáig ugy legyen \" 

Ugy lelt! Sz. Werus Jolán, 

MAI KÉRDÉSEK 

A vallási türelem sz6zata. 
• • 

(Zweig Istvan: Harc egy gondolat k6rQI.) 

A mai mérgesgázgyárt6, fegyverkováesoló 
hadse !'egfejlesztő, hábOI'úra készülO világbIlo, 
m ikor a nemzetek, felekezetek és tál'sadahni 
szervezetck csak a maguk lúHöD érdekeit tek in
tik, miko!' az egyetemes emberszel'ctet eszmóje 
csak a háború e lőtti boldog idők édes emléke, 
mi kor az em bel'iség jó nag,v része üros, közöm
bös szívvel megy el a szenvedő, összotiprott , 
megalázott lelkek mellett s még tökéletesen cl 
nem pusztult lelk iismeretének kínos al kalm(l.t 
lan kod,\sát a tes tvér'gyilkos Kain ome szava ival 
tem eti cl : A vagy ő l·zöje vagyok-e én az ón 
a tyámfiának: valósággal egy új evangéliumi 
sz6zatként hnt Zweig Istvá nna k: Ha re eg y 
g o n d o l a t k ö r Li I cimű müve, mo),rot magyUI' 
nyelven Balassa J ózsef k it ü nő fordításában 
ol va shatun k. Zweig István méltán so rakozik 
napjaink legnagyobb írói közé, Mint költő koz(\te 
pályáj át, m int regényil'ó folytatta és mint II 
regényes élet rajz egyi k legnagyobb és legsike· 
l'esebb k épv i selőj e ragadja magával az olvlWÓk 

czreit. L élekelem zése oly lUeglepőon móly és 
érde kes, oly m agával ragadó, színes stí.lusban 
van mcg ir'va, hogy a könyveit nem tudjuk le
tenni addiO" am ig végig nem olvastu k. 

Az i;~el'tetésün k tá l·gya a reformáció ide
jóbő l való. CasteUio Sebestyén és Ká lvin J~oos 
k üzdelmét adj a elő, E bben il ha rcban teklllté
Iyes I·Ősze van II Sorvét Mihály elitélt etéséne)c 
is mert Cnstellio lelkének teljes felháborodás.i
v~l tiltakozik a vallósi gyilkosság" ellen s 
küzdelmes do férfi~s életének minden erejét, 
nagy lelkÓllek minden lángolását hll~'c bll állitjll 
a lelkok fö lött való zsar'nokság) diktatul"ll) el nyo
más, rideg dogmatizmus és uI'alkodni vágyó 
önzés ellen. Oe nemcsak kri tizl\ l, hllllcrn :anu-
bizonyságot tesz u pr'otcstáns szabndclvuség, 



vall:\si türolem és lelk iismel'eti szabadsllg fel
sőbb r'end,ísége mellett! Természetesen, m időn 
ide\'onatkozó elveinek kifejezést nd, nem fös
vénykedik II IGlvilll'U vonntkozó er6s kritikával 
scm, EbMI fl szempontból csakugyan feszéJyezve 
érezzük is magunkat, mert nem szeretnők, ba 
klílvinisln testvéreink és közöttünk ujra megis
méllődnék az i!'odalmi ba!'o és rossz hangulat, 
amely Iléhni Simén Domokos Tollill Hemik: 
Servet 11 i lliU Y j el l emrajza magyar fol'
dítása, KanylH'ó Fer'one: A z U n i t á l' i u s O k 
Mngyat'osz ágon, Az Unit.ári u s töl'té
nctil'áS és l(á l vino l't o doxi n cimíímiívei 
vel kapcsolatban az ir'odal omban a pr'otestánsok 
egymásközti élotében megjelent. A történelem 
mindenkit és mindent megbir'lll és meg!'ostál. 
Kálvin igazi nagy ember volt , dc rája is talál 
:lZ a közmondás, hogy nagy fának nagy az 
áJ'nyéka, Az isteni gond~isclésnck azonban 
mindennel meg\'an II célja, Eppen eme szervező 
erO, a tÚl'sadalmi egységesítés fanatikusa mellett 
kellett megnyilatkoznia a vallási tül'el em, fl 

vaJlásszabadsúg, II lelkiismereti felelősség, az 
embor és élet szeretete magllsabbl'endű eszmé
nyének, Különben azt el kell ismerni, hogy 
Zweig 1stván n refol'máoióbnn csak a hU lUanis-
1ákat szereti és méltányolja igazán, Valóban 
mogborzad a puritánizJnus J'idegségéH5I, Stuart 
)'Iáriáról i!'t nagyszerű könyvében a skót puri
tániz must és e mozgalom vezérét, Knox Jánost 
éppen olyan !'ideg kdtikával ill eti, mint Kálvin 
J ánost és rendszerét, életét és munkásságát. 
Servét Mihályt scm él'lékeli teljesen, Ugy lát
szik, áldozatul esett azoknak II munkák nak, 
melyek SOJ'vót l'ől ellenséges hangon szólnak. 
Sel'vétet minde nképpen közepes embernek 
mondja, uki spanyol gmndez{wal lépett föl a 
teológusok között, Pedig hát éppen Zweig szivo 
szerinti volt ez II félreértett spanyol. Spanyol 
vél'mérsékl oténok minden el'ejével, szines kép
zel1:ítehetségónek nagy hatalmával egy vidám, 
del'űs világnézettel, teljes vallásos reformáeiót 
óhajtott létesíteni , éppen mint Erazmus és II 
többi humani!>ták, Azonban gyökeres refol'rná
ciója miatt, szentháromságellenes tanaiért ki
esett a rerormució vezél'einek méltányló elisme
~'ésóböl s um is urlÍnylag kevesen vannak, akik 
Igazán méltatják, Pedig hát a hires orvos a 
vérke,l'ingés relfedezője, ak inek a pádsi egye~m 
OI'VOS' fakultása II meUszobnít megkészítette, az 
összeh~súnlitó röldrujz megalapítója, P tolemaios 
m,lIn~áJ,ánú~ II kiudójn, a bíl'O!> csillagász, a 
BIblia IgazI tlUlulmányozÓju, aki alig 20 éves 
korábllll máI' megt'll lo. pítju, hogy 1\ szen thflrom-

6 - 7 

'ság fl Bibliában nem található meg, akinek 
Kálvin ogyhá~ának késői tagjai 1903-ban a 
kivégzés helyén, fl C1.lIlmpel mezőn emlékszob
rot :\IIítottak röl : még nem lehetett mindenkép
pen közepQs embel', Ezt a kél'dést Zweig elmu
lasztotta I'észletes tanulmány táJ'gyává tenni, 
]~ IJ enben egy másik szenthál'omságelienes refor
mátorban, Oehino Bernátban, a pápa volt gyón
tatójában fölismeri o. humanista tudóst, aki a 
Kálvin miatti üldöztetés következtében Cseh
QI'szflgban nyomo nil tul elpusztul. 

Van még egy más ik kérdés is, amiben 
Zweiggal nem tudunk egyetérteni, Midön lcraj
zolja. Kálv in askótizmusát, felesége halála után 
való nemosak nőtlen, de teljes nő nélkül való 
életét, betegeskedését az önmegtal'tóztatással 
hozza kapcsolatba, Ez olylm túlzás, ami bátr'an 
elmaradhatott volna, Akolikának, epekőnek s 
más hason ló betegségeknek, melyek a genfi 
nagy l'ofCl'mátolt annyira kínozták, semmi köze 
sincs fl sexllnlitás ki- vagy ki nem elégítéséhez. 
Ugyancsak M~tó megjegyzés, midön a kálvini 
askétizmllssal szemben az élet megbecsülése es 
szerelme védelmére fe lhozza Zwingli U lrikról 
azt, hogy fiatal korában törvénytelen gyermeke 
ma radt ; Lutherről pedig azt a rája annyira nem 
találó mondást: nE a a ~releség nem akar, akm' 
a szolgáló", Nézetlink szel'int a humanista moz
galom , ha a keresztény vallással es erkölccsel 
barátságban akUl' maradni, ilyen ndel'ült" "vi
dám" terliletehe nem sikulbat út. Az élet de
rlije nem a sexualitás korlátlan kiélésében van, 
hanem a tudomány, művészet, tm'mészet szép
ségeinek megismel'ésében, a társadalmi élet 
alkotó muokája. által nyujtott megeIégedésbel1 
és a tár'sas örömök nemes egyszerŰSégében , 

11:Z1:01 be is fejeztük nézetkülönbségün ket 
e nagyszerű könyvvel szemben, A könyv többi 
tételeiben valósággal a lelk iismereti szabadság 
valódi himnusza, Kövessük fi könyvet, hogy 
tisztában lehessünk gondolatmenetével. A beve
zetO cikkben jell emzi Castellio fö llépésének je
lentöségét, hareánll'k kiIátástalanságát és nemes
ségéL Aztán Kálvín fellépését adja ellS, K,ílv in 
már' 26 éves kOl'ában elérte fejlOdésének teljes
ségét, ,J Éppen úgy, mint Marx vagy Sehoppen
hauer, nli nden tapasztalatot megelőzően logi
kusan meggondolta és átgondolta világnézetét; 
a későbbi évek feladata csak <IZ, hogy megva
lósitsa szervező eszméjét. Nem v{ .. Hoztat egy 
jelentős szót sem, elsősorban önmagát nem, 
nem hátr'tU és senki felé nem tesz eg,y lépést 
sem, Az ilyen embert csak össze lehet zúzni, 
vagy l'aj ta összehúzód ni, I-.Hnden kÖZCl)(lS érze-



lem melletto vagy ellene hiábavaló, Csak ll közötL 
'ehet választnni : megtagadn i őt, vagy teljesen 
mcgh6dOlni e lőtte , " 1~:r.7.el fl jeJlom:r.ő sorokkal 
mu tat,ja be J{:\!villt. Majd clmondjn röviden, 
hogy Genf l'efo l'lnátol'u: Ffil'el mikóppen nyel'Í 
mcg Ot Genf szú/mim, Fal'cl ugy!ln is nagyszerű 
képességekkel rendelkor.cU II katboli oizmus 
összetöl'csél'e, do nom érzett clC'gendő erőt fir. új 
vnlh'is és egyház mcgsr.ervczésé,'o, 1\ szo l'vező 
űrőt fc'jJfedezte KI\lv inban, az Tnstitutió s?crzőjé
ben, akinek ő engedelmes szolg'!íjn leU egész 
életébe n. 

A genfi tUIlI\CS 1536 szeptember hó 5·ón 
I ~'ilre l javaslatMfi Kálvint a szcn ti nis magyal'á
zójáu l alka lmnzzn. A jámbor genfick nem 
olvnsbl k az Insti tutiot, ahol Ká lvin többek 
között II pr'édikátoJ'ok jogairól a következöket 
ir'ja: nll:l ivel ök az isteni szó sMár'jai és hil'detöi, 
mindent mercszelniö k kell és o vi lág m inden • nagyjait cs hatalmnsait kénysze ri teniö k kell, 
hogy fejet hajtsanak lsten felsége elött és nek i 
szolgIUjanak. Pímlflcsolnak mindenkinek a leg
felsőbbektől fl lega lacsonyabbig, kötelesek lsten 
pm'ancsainak él'vónyt szerezni és a sátán orszá
gAt olpllsztitani, a bárányokat kimél ni és II 

flll'kasokat kipusztitani, a szófogadókat inteni 
és oktatni, az ellenkezőket bcvádolni és meg
semmisiteni. Ök oldhatnak és köUwtnek, viUá
mot és menydöl'gést szórhatnak, de minde?t 
lsten szavának megfeJcI6en,« A genfiek azon 
veszik észre magukat, hogy teljesen diktátUl'a 
alá jutottak. Kálvin nem e légszik meg azzal , 
hogy fl prCdikáeióját meghallgatják, azt meg is 
ta rtatja. Kátéját a lakósokna k meg kelJ tanulni, 
az Ul'vacsorától a rendeletcitöl eltér6ket eltiltja, 
minden vigaimat eltilt s figye lme kiterjed II 
ruházkodásl'a is, A gcn fi ek l'öv id idöl'e össze
szed ik magukat. Kálvint elüldözik, bogy késöbb 
visszahivják, mikor aztán l{álvin és a kálviniz
musnak ez a pUl'itán formája több, mint 200 
esztendőre rányomja bélyegét c valamiko!' élet
vidám déJfrancin városra, 

Természetesen Kálvinnak voltak mindig 
ell enfelei, do azok nom voltak megszorvezve. A 
lelkükben titokban katholikusok és II rógi jogaik 
semmibevétele miatt duzzogó patl'iciusok nem 
szivesen kötöttek szövetséget II l'észegeskedök
kel, a libCl·Unusokkal s igy Kálvin OI'ŐS és okos 
fizervozelc biztos kézzel uralkodott a szervezet
len nagyobb tömeg fö lött. I~r. különben minden 
diktatura t(~l·mészetc, Pedig Kál vin ellen nem 
egyszer U'lIt II jogos eJ(~gcdctl enség, 1542-1 545~ig 

pcstisjárvány dühöngött Genfben. Kál vin és II 

vezető papság mcgtagadja II betegek látogatá-

sál, holott QzeUltt büntetés terhe alatt megpa
rancsolták, hogy 1\ betegek kötelesek három 
nl\p alatt papot hivatn i. IWenbcn mcgtették I\zt, 
hogy egy néhány éhenkórászt elfogtak Q I\ddig 
kinozták, amig be nem vallottál<, hogy (Ik hoz. 
ták fi városba fl pesti st oly módon, hogy az 
öl'(lög ütülékeiböl készült kenőccsel bekenték fl. 

kilincset. Hiába volt Kálvinnal szemben meg ar. 
elégedetlenség, fl népte kényszeritett fcgyelem 
sokkal orősebb volt, a torror sokkal nagyobb 
volt, semhogy vele szembe lehetett volna állani. 

Egy ember volt csak, aki II sikar, fl győ
zelem minden reménye nélkü l vele szembeszál
lott, Castollio Sebesty én, egy komoly humanista 
ak i a tudomány szempontjából a )( VI. százati 
legnagyobbjai közé sz:imitható. Mégis, mily 
keveset tudott eddig el'l'61 az ignzi evangéliumi 
Iclkületü humanistál'ól a világ. Az egyháztör~ 
tóne lmi könyvek vagy elhallgatják, vagy pedi g 
csak nchl\ny közömbös SOlt il'nak róla. A Pallas 
Nagy Lexikon pedig mindössze néhány l'>orral 
emlékszik meg róla. P ed ig ez az egyszerű genfi 
rektor szembeszáll Gónf hatalmas úrával: a 
diktátor Kálvinnal. Tudja, hogy küzdelme egye· 
lőre sikertelen. Ö maga azt mondja, fl szunyog 
az elefánt ellen. 

Az összeütközés Castellio és Kálvin között 
on nan származott, hogy Castellio hozzáfogott a 
Bib liának lat in és francia nyelvl'e való lefordi
tásához. Kálv in ezt rossz néven vesz i, Castellio 
hnj landó Kálvinnn.l , mint tudóssal mogbeszé lni 
rt vitás kérdéseket, dc Kálvin ezt nevetségesnek 
tartja. Ö magá.val egyenrangut nem WI', csak 
olyat, aki neki teljesen meghódol. i\l iután a 
magistmtus Castelliot predikátol'llak választja 
Genf egyik templomába, Kálvin ezt a válasz
hist megsemm is iti , CasteJli ot végtelen nagy 
nyomornak teszi ki , de midön JILtja, hogy a 
feddhetetl en jellem ü Cnstellio nyomora miatt o 
közvélemény ell one fordu l, mnga jelr közbe, 
hogyaBázelben l evő egyetemen, mint lector 
alkalmazást nyerjen, ~z az éjje l~nappal mlln~ 
kl\ló, fl mindonnapi kenyérbon is hiányt szen~ 
vedö tudós a lelkii smereti SZllbadsl\g érdekében 
dolgozik a sok szenvedés miatt kor3n (46 éves 
korában) bokövetker.ott halá l{dg, 

Castellio fellépésének más ik kÍ\'{dó okll 
volt Sen 'ót boböl'tönözése és clitéltetése 
Cnstellio toljes lélekkel tiltakozi k nz elle~, hogy 
ogyembe r-t, ogy tnnért, meg ha téves l~ uz a 
tnn cl 'ehosson itéln i. %wcig IstVI\1I pedIg ko
moly tanu lmányt készitett unnak ilZ !'tllilásnilk 
II megeáfolásál'f1, bogy Servet. JlIegógctése nem 
egy embernek, Kálvinnak II tette, hunem II 

u. e, XVI, 6 - 7 .7 



xn. sZ!\1.Ad Hlrnhnetlcn s1..o11oméé. l<imutntjn , 
h('h'csubboll flllllnk fl mpg'~yözlhléF:ének adott 
kir~joz('st., hOJ!.v nz inq ui zioi61lflk KáiviII jclon
jptlo rel ROI'vétol. Oenr Vn.I'Of;U't!)lUl e~yedn l 
1<:\ lvin iAffiol'le rol II monokillOt, o rogatta el, 
nz (i boroIYIU:t\I'1l votetto sotél, kinoa böl1öllI'o fl 
Iflnáca : 111- l'l til k,hn lépett rel v!\dlóu l Soryéttcl 
1'zomben, kós6bb pedig' mogfl vl\dolta és mindont 
mOlltptt, hOIlY lIZ illllot rt l('gsulyfJsubb legycn. 
7.weig s1-orinl KI\lvin vnlósllj:fgnl hCcBvn..c:ynt ér
zo1.t aF; idnl, ho,a-y SCI'vétot (j vé.'.:'oztessc ki a 
no a kolholikus ioquiziti6, omol,y ldlldlhiáj, kérte, 
mert egy ~crotnok" kisiklott. il kozei közill s 
most onnek kivé[{zésévcl tokintélyét, hlltllJmát 
vélte \'is~1-nl'llljlnni. 

A Servét kivÓ~zésc nzonbnn nom, emelto 
Kl'llvln t.ekintél,vét. A g'cnfi tlkvényck szol';nt 
Ror'vétet nem lolt volna sZ11bnd lotnl'tóztntni, 
mOI'l uzon II területen semmiféle vétsóget nom 
követett ol. L Ot{Wnnebb fl köztárs:ts!\~ IOl'iiJotó
I'1H kiutllsithalták volni\. A sz')mszédos knnto
!lok pcdij:f csnk bntllrozatlnnrtl n,yilatkodnk az 
t"1'otnek -üJclllzós ollen. Az orotllekot meg ke ll 
hOnictni, do 1\ hfl lúlos itélotl'I51 Imllgatnnk, 
L\lthat, esnie n. zondüW, tl\J'sadfllmnt rolroJ'gj~t6 

tlllzókkrll szomhen Im'Un mcgengodhctönek 1\ 

~r.i~Ol"llbb megLol'lfist. l(:\ lvin tolu\l. védok er. ik, 
Védokezése I\zonlJlln mr.ggy(lzö erő nélkül való, 
Ann:lI errisobh II Onsto ll io vúdja, uki !l. lelk iis
morotfii':l1b'Hlsng, ü szttbadolvüsög 68 vu ll (lsi t{i 

rolcm nlllgnsr.toR cive 1nell elt lnndz8át tli l' f:I 

oly nemos gondolkoli\sl'ól l osz tnnubizonysl\got, 
nmely '1;;111'61'11 szellomvih\gá.l.llln osak jóvnl ké
Aöhben n)'OI' polgill'jogot. A könyv tovább i 1'6-
szóben Cn!;tol lio mClveinok jelent(lsé~ót mé ltat.j ll 
s mcgemliti, mikónt ól'vónyesü ltok llzok a hoJ 
land l·cmotll:ltl'ánsoknnl. 

Nn~y öl'ömmel OlvflStllk ol és adtunk szá
mot onöl t\ kitiinöon mogil'l könyvrll l. A benno 
kifejtett eszmo o l őttünk egyáltnl!\n 11 0 m uj, log
fönnebb ll. heílllili'ts uji;zel'ii, mel't 1\ mi unitt\r' ius 
elödoink szenve(lO hösci vallak Imnak az esz
mének, arn llly61'l CW:ltollio kiizdött A amolYl'öl 
Zweig latvl'ln oly 1'l1gyogó mOvút ÍI'1. 

t Jgy ón 'zzük, hogy 1\ vllllási ős poli tikui 
flzn. bn<lHt'g cHzmójo II CaHtollio szonvcdóaoibli l, fl 

Scrvétck IHlrYlVlliból II lIlIli diktflt,lll'!\M, ulfogul t, 
I'IZl'I'ct.ctnólkHIi öld ök lő vilflgblln lIjjt'lszű lotik és 
1\ dJIofi, r'ottontlr etet Ion lJálol'sággnl v{l",jn II 1>:.',0-
l1lélJo II zaurnokHág-, fl hl,yolllntl'lH, II kiilOnvorll lM 
UtI! ÖS {JInuuI'telcIl8('g mindon 1~lllku l utÓ.lll1k : hll-
1(\huuv..k !lapjai mogvtlnnok f.lzú ml(!lvll, Aki 
f{,~yvc I'l rOK, ff'Hyvorre l vés." cl. Amit fCUyvoI' 
taM. 1'0111\, ll. m(\8ik fogy ver l)MfilZUrOlubolh llljll, 

CSAk ar. öI'ök Ö" álJllndó, ami igll.zftágon, n l olk l~ 
iarnorotsznbtldsflj;j'l\n öpíl l fol , !Imi fl. S1.OI'ot(jtcn 
nloj)flzik, (lmi ornbOl'ic8, , , 

JÖVÖ UTJAIN 

Unitárius konferencia 
M a gyarkut Junlus 26- Julius 1. 

' l ~zeWtt öv 6vvol, 1.!)33 ~ b jlll tartotta a kon
fOI'en cil\s lr\bOl' O I HŰ I ábol'OZI\Si\t Dllnabogclánybnn, 
1\ 1)111111 mellet.t. A következő óvben NÓgl'I'HI
vCl'öcón bll'lott Mbol'Or.Ú.'SH alkalmával vitéz dl'. 
Ny irody Gézn tcstv61'iinknek .. Mult ús ma if jú
fll'ga" cimÍl mi ndnynjlLnk lolkébo nUlI'kolő oIOI\(h'l.81\ 
uJuLt fo lt.!\mndt HZ II gondo lat, hogy röldet sr.o
l'ozziln k IlZ ifjlHj/\g Itlhfl alá, nhovtL nz élet IHwmi 

. közben "mogpihonn i, rnegnYlrgodn i" ulvonl iljOll, 
A név is megs:.',ülotott : "Szentnbl'uh{rm i ~li1.II\1y 
Pihen6" . Azután meg ke1.<IetWk II f:!yííjtést, gll
I'ultnk II pcngOk éH fill(wek fl. szent CŐII'I\ , min
denki adott, uki él'ozto, hogy hivnt!\sa VtUl itt, 
fl c6onkl\ hnzl\ban !lZ ullil.fLl' ius csz rn(mck ős lIogy 
nokünk is boIo koll kll.jlCsolÓdnun k II li sztn, öll
zetion, ignz, hékés és így kl'isztusi s~,OCh'llis 

Illllnk{lba, A konrm'onciós t!\bol' mellő állotl. II 

budaposti l lnitfl l'ius egyházközsó~ vClctOsógo. 
'sonka hazánk egy i k legszebb vid6kón, nom 

mosszo a f(')vál'ostó l, n Nógr't\dvcl'~(Jo mellel,li 
Ma~yllr'kltton, ol'dös vidéken szembon 1\ mngyur
kllti I\ldott ' vizíí rOI'I'I\ssn l. md fl szép fuk vó!j(í 
tOI'U letot boJdogoml ékCí hOl'ceg OdOR('akhi Ar'lm 
kope Illapja össr.egón szol'clték lI\f1g, I~ZZ(l1 Hem 
olégodett mog flZ ogy llÍlzközsóg vozetösóge 1\010-
mon 13ólu ,ltonclllokklll az eJón , hlln uJlI fol il; 
ópítet.to J'óf:lzboll n gy iljtúabő l öSf:lzogyO lt, OSijZog 
fullu\sznt\lnsávu l II pihonöt kót 0ldl\1 húlólOJ'cm
mol és köz6pvn ogy Illlgy tOl'ommol ős ogy kii· 
lön,\II ó gnzdllst'lgi öpü lotlc l fl og,vultlll II l'm'úzol llÓ 
KOZlllll 1,'lóm loállYllgycsnlcL is l'olópfUcUO II 
Illuga ottlto ruH fmj{tL kö ltr;őgön, AZ Idoi ~vboll 
ltlr'tjll az ullitli. l'iIl8 vu ll t'Uikö)\l.!rlaóg ul80 r)\1)1l11 
f:l1\ji\t I'öldjólI II lI,rá,'; kOIlf'or'OIl(li(IH t!'lbol'!" 

gr.Ór't In ég lIugyobh lolk o",/'dóAHol 68 1nég 
nagyobb k/ltolesAógtrldattu l, thlzotll'lliil , ' ,I SZI)nl, 
c61 óI'dck6bcn folytatntlllk kol! allt II lelki mllll
kíl1, alllOlrOt DHlIlLlJogdfLlly lmu ,I VHlI. év uYlIl'áll 
I\lOgkllzcloHiluk fl Ut!\l1(} I ~ kövolkoüS évben 
Nógr'n(lvOJ'BCéll, IIIl1jd il:lrnót l)H1mhog{I!\II,yullII 

uly sjkolTcl v6gfJlWnk. , ' CI ' 

AZ idoi uyAI'i k()llfOl'Ond!\l'l~ JUII IIIH .. () - lill 

(lI~on lbl1ton) indIIIunk " nyllgati p,\lynlld\'~u','ó l 
vlIsuton J4 óm 17 perckor 6s i\'hIUYJlrkIlL Jo!tú· 



• 

\ 

, 

• 

lolcs llIogMl6hol,vulI 8zftllu I1k 10, OtllUUl II) pern 
~M t\ II ~ l' ihol1 (ihö? ." 

~ 1!1 a tl "p, ~1~ó lI (vlLsMl1l1p) llótolöU, II öm· 
kOI' I""y, 1l111lUpi iIt Wll tiS?to lot, j6 idöj,h,\a Ol'olón 
kll ml tl 61.llbnd lmll II kót. úJliil ot kilzö!.l , osOa ido. 
JMÁs l'~o t Ó II bont II tQl'UIIIIJOI1 . 8 1.OIH(,1 (I r . C.iki 
UM,ol' lolkÓtliI. l'ljak n fo ltlvllll\sm jOvők Vf\8Ut() l , 

j llhotllok II ny ugnti JlI\lynudvnI'J'ó l Ú 6m 17 pUt'oko l' 
indulú vOlIllLtn l ós io. lug»urku t (oltótulUíJ 1lI0g
óllúhulyolI S1.I\ lI hnLnllk 10, 011111111 podig g,yulot{ 
li v.onOL pOt'C nhüt ol(JI'holnok II nl'i honO"- hör. , 
ViSHV,IÜÓl' lI i móg i1l\1lnp lohol .ll\ otl li Jú óm ·15 
pOI'lIkul' indul ó \'onntllll . A KonrOI'0 l1ui!1 jUll iw; 
~8-HO mlJ~juitl, hl\l'olll IlIIpOlI IH tlU'l . 1~~o;u lI II 

ht\i'otll IlUPOlI II t'tlggoli l\h itl l L 11!.i\1I ŐS pod ig 28-l\1I 
(hótl'Oll) II .. ()sllh\d éa ogy lu\v. " uímun BaTlt/Jeb 
Islvl\n lelkész, ~:HI~ó lI lkoddon) II .. Cal11 M és 
1I01ll V.u t" ci mon ~r, J)6mJ' Istvl\ n VOlL n O ll.lzot~ 
gy íilés i kópvisuW, llgyvód és l.lO ~t\ 1I (szonh\ll) 
" Allyll és gYOI'lnek" oi mun SeokolilllnfJ 1'Om1)U 
j\'IMtn 11ll'1IInnk OIOfld t\at. 

Ju li us l -ón 1\ dólllh\ni v(Hl/ütn l indulunk 
ViStiZl1 Budh pOslt'u, Lilkns l'ó l ós uJl(lI.t\St'ó l az ill
t óző uizo Usl\g go ndoskodik, A kOlttlógok rÓsy. lJUlli 
fedez 86t'O miti don l'észL\'ovO tOI ős pod ig IIZ Olu\lló 
kOI'Csottol Jlom bit'óktól I;) 1'-1, korosottol ui .'ők
tól J ~ P-t kórOnk, Ezunki vi \l osn" II VI\i; uti jugy 
Od ll- vissl': tl nnt fedozendő, HUlUólhelölog kodvuy.
ménycli jogyot 8zol'ozhotlin k, Im il l'ószLvovO k 
idcjóUOl1 joluntkoznok ŐS ogy üttOSOll lltmmnk, 

A fenti iin nopi 6s I1l ltl1knpl'ogl'i1 lll ll'1on kivlll 
rClHlo1.ii ll k ki l'I\ l1 dllh\s t, osto tt\bOl'liizot ős eaOs 
idO 080t611 II !lngy tcrcmben 1I\ I'8fl8 összojövolelt. 
l~zÓ I' L kót'ünk rn indonldt, hogy tolj os 10Jk i ős 
szo llomi folkól:lzii ltséggol ŐS llZII,!d II nomeli 
ól'f.óseol oSlIthtk o?'zők ft. nyl\ 1'i konfOl'o nciás tá\)ol'
hoz, hogy no ú8uk kupu i, hUIlOIll OhJOIiOl'bulI ndni 
nkllt'joll , Ne Cl:mk bin\ljll l1 k, lumem do lgollZllll k 
Ó8 illlMkoz7. lI uk is, hogy I ~ l ő lo k készsógót II 
tesLnek cI'ötlonsógo tönkl'o 110 tugyo, Logyell 
volílnk tlZ uvungóliumi bölcs 87.I'17.ok OI!Ij!l ; II 
jÓilI dulnl, II SZol'utet,1\ 1lI11llkHkodv, uv. l'd doz!ll
kószség, HZ ÖI;S7.clurll\S, IIZ együttó l')~éSt IIlct't 
mt\skiilOnbon 8zótszómtILnk és kO kövön 110 m 

1IInt'ltd 80 IHlIgYHI'SI\g lltlkuól, 1;0 l;7.ókolY8ógtlnk.
!Jöj, sc kOt'OSv. LóllységiinkbOI, so 11 11 i ti\t'iV.I11IlSlt llk
ból. Itt t\ ti zonkoUcdik ÓI'I\, Ol't koll I\!I II ti II k, 
hogoy mog IlO fiClll llli il itt08siink, ,Jolutltk01.ZUIIOk 
nOk ók fÓI'l'ink kol'ldi JÖllut:lóg nólkii l minót oWbb, 
lio logkósObb junills hó 20-ig rt l\ ulll\I'Y- II, 'JIIL 
I L cm, lulkósv.i il'odt\n nkl\l' lovolozölHpon ak lil' 
tclofOlIOIl (tolofons7.lim : 1- 1-74-2,1. ) , 

A jololltk07.ökot II julontkczó8 sorrendjóbOlI 
Vll IIS7.U k figyolomlJo, 

R6 v As 

Lelki .szál7uldás. 
.Af l'9Ya1'kut01t, a SlIc'l ldbmhúmi PihC"ón 

tClt't~t~1(!;; m~g etsi. Il konflJ l'Cllciál, máj , :.1 6- :48 
11,(fIJl am, Almtc!JY dO tmUári1lS ((jrli veU 1'ést:t 
u gytfltsekctl , 1wgyl'ésDt /olkésJ1e inl.: CIJ a bud/,-
1Jes/ii. lJ.f!.'I'uillkljlscg p1'cllbilerei " /iliU, .A lenllr
SIIC,t 8ItPS/l{JO tIIegl'clo/6 ket'e let (ulott II mefJ~ 
"!I,latkos(ÍSokhOI , melyekllek (iseilltc IUU/!Jjfl, II (I 
be/ólük cgyll(ulmk sorsáért kicscPldiU6 ag!Joda
lom mólJJseges t isi'tclcte/, 1Jáltotl(lk ki fl j ofetl-
16VOk&űl . 

J ólltm Jlfik/68 vikárius bevezető c/óa(láSll . ' th', br, Damct Gábof és dr, vitéi: l t.:oJ1 l11a 
6\.'I/i rtJ!/ gotul ttol.:ok bes;sédei, (ic kiUöltösen JI(/)'{lúás 
lstVá.I~ lelkéss fjoudoü,t,okb(fn gal (Ül!J és t/lf~ 
talmi t1IClységébcu r ége" tlcm Ital/ott tmitál'i/ts 
1H'éclikáci6ja, 1Iii'1l(l1~ylijuuk (cikábelt yaellClg tp;
test 'viJfjcltek, 

l !Jz n kon(enmcü, kms6 48 bclsiJ kör iilmé
"yeiben cfjytmlttl ujszct# volt 6uyhenu/lk éle. .. 
tébetJ, J(omoly lépés , rákés~t'iUs aA fd al.: 11utn · 

ká/as/ím, melyet tI cselckedfJ t tS " tett kell, 
hO{J!/ kövessen, 11" l o'vá!Jb áI1ll0doJ1/mk, akkol' 
css a mCfjm oiJtlulás is Itiáúll/Utl6 volt, a sok 
többi lf.asonMval e,f//fiIU, 

Osú SJ8á'/lluttk ~'ésséf(; tiJbb f'cf7t ,J;i6 ké
sl ill, mclyck l' k01tfCl'cll cián ( Cl tJ6tCtt gondola. .. 
tokkl&t kivámwk I O,fJlfllkol ni, 

BEszAMOLÓ 

Unitárius templomi vegyes
karunk évzáró dalestje. 

A v. A !'twyos l'(L kosi S7.ókcly S!\lIdol' U ni tnrill8 
' I'omp lollli VCHy~s k~lI' 1!J~7, 1,' I~ !\j U r.t :!:! t\,1I \',II~I\ r 7 
nnp Oij tu uv. lJ lu lthtllS M I ~a;;' lo 11th: ,;o, tl lcku7.0ll 
tOt'lll ólJon tlll' totln lIlog itl oi ó\'7.Mú dlL INItj éL ,\ 
d:dct3Lot Péler(y Uyuln Ily, ig, bU lító Ily ilolIll 
II lCg, MCgllyitójl,1J1L11 moJ o~ I:Iz!lvllk kaJ IIIéirathi 
uv. Óllokktll, óvi tlIlmklit3t3I\g!i t s ll tl llBk nümOS 
oólkit íi :-.ÓSÓ1, moly nlJ lmn lIy it Vlh~ I !! ll H.'g" hog,)' 
1\:-' ogyht\1. i V.01l0 mellett szókoly blJl IIl IlZ1j lkl\ Vl tI 
il:l tílzotolclon I'oglnl kozik, A m lÍs()r !;u lI cll1udotl 
szókllly t'gy\'ologukl't vt\lóbulI szópün, sr.fnoso tl 
Ól:l ki ugyo lIHtott tóltllsall l óllokoltók II dlt/oso l..: 
lWlilllOl'Ó8 il loti N ClfJY Sándor " tU'lulgyut, kl 
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hozzMI'téssel V!\hlSdotlu meg. Il belnllult dnr!~
bokat és 1':\tcl'llleLtséggcl vezoll ve"n:es ka ~· llJl k at . 
Díesóretet érdemelnek II kar tllgJ i~l, ak ik ncm 
saj nlUvn l\ rl\r'lldsngol , pontosolI Jl\l't:\: ,?I : ~ z 
éllckpróbt\krl~ S szfvvel- Iélckkol éllokel tek. l tUJU

s:\got tettek II komoly mun~áró l , melyel meg 
kell beesíi lniink. gy h\tszlk llZOl~bnn , hogy 
uniti\rius testvóreink lIem órdeklőunek e lóg~ó c 
kicsi ny vcgyesknr ll1ullk,tjll id nl, Illeit sok, lór~
hely volt m ég a teremben. A vegyesku l'l sza-
1ll0kOll kivül Kereki GAbor s. lelkész adott elő 
Hcm6u}'ik ',índor \'crsciből. Sz6p magyar h~ n 
cobt niLltlltott be Lombárd K lAd ka !:\ ncmúvésznő, 
kinek u\neait lelkese n t.: lpSOltll fl közönség. ~\ 7: 
estély után a megjclentek 6s l~ vepyesk:u' t:lgJ~U 
kedvesen beszélgottek cl un lh\ I'hlS és szokely 
zon6nk kérdésoirő l , 

Hinn i ukn rjuk , hogy a jövő évben egyM
zun k tagjai részó I'~1 ,Ilflgyobb éJ'dc kl~clés fOl? 
éllekkru'un k nllmk líJ fl u'l\nyában megnYilatkoz ni, 
h iszen cp-y házi ze n őnk műve l éso toremti meg 
:\ 1. ., úneklő tcmpl omi gy ülekezetet" , melYI'öl 
minden gyú lésii nk.ön olyan só vnl'ogva beszélge
tiink, Adja lste n, hogy kitart:~sukat további 
ered ményes mun ka kOl'onázza, 

Kere!..i Gdbor, 

KÖNYVEK 

nA Halál szemüvegén át ..... 
B i rÓ Lajoi hódmezővásárhelyi lelkészünk 

könyve elhagyta a nyomdát és a napokban postan 
megérkelett minden e lőfizető eimére. Addig is, 
amig részletesen foglalkozunk könyvének is merte
tésével, közöljük az alábbi sorokat. melyek kira
gadott részletek a könyv egyik olvasójának bekOl
dött leveléből : 

" Amikor először olvastam - feJhivásán .... 
könyvének eimét, azt gondoltam, hogy valami 
i j e~ztő, rémes dolgokat tartalmazó könyv lesz. 
Szmte féltem e lőre attól a pillanattól, amikor köny
vét a k~zembe fogo m venni". És most, mikor 
már végig olvastam, velem is megtörténi, ami. az 
ön Emberével . .. sirtam a Halál után én is, Ugy 
megszerettem, azért a sok szépért amivel a bol
dogabb élet felé vezetett, Úgy megnyugtatolt könyve, 
Próbát tettem magammal, hogyha ma kellene meg
halno!," . . . mit tennék? Félelem nélkül tudnék 
mennr , meri megtudtam.könyvéből , hogy 011, ahova 
ml együnk, - szereteltel várnak és fogadnak ha 
stenben és Fiában, Jézusban, hiszünk, ' 

De m~~ csodálatosabb az, ahogyan fel bontja 
a Ha.lál az on könyvében a mi földi életOnk prob
lémáit. A pénzkérdést, a vagyonnal való viszo
nyunka! , , ,a lelkünk féllésél". olyan jó volt az 
ön könyvének Halálával egyalt utazni menni és 
hall~at~i okos és igaz és megnyugtatÓ magyará
zatait, )Ó szivét és jó szavait ... Nem csoda hogy 
mikor végére ér az e~ber és fé lbe kell hag'yni az 
olvasást, mert, - sa jnos - nincs tovább és 
a H~lat itt hagyja,. egyedül, magára az Embe'ri és 
az o vas6t, - majdnem a kezével kap utána az 
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ember, hogy el ne menjen és megsi ratia keservesen, 
hogy micrt nem marad tovább vele a Halál .. , 

Köszönöm, - lsten után - önnek is. Adja 
lsten, hogy sok ehhez hasonló vigasztalÓ könyvet 
Irjon, az lsten után lJtomjazó embereknek, . . • 

• 
A munka ára kellő pengő, mely bek lildhetö 

bianco csekk lapon is 19.990 számra, szám la tu laj
donos: Biró Lajos Hódmezővásárhely . 

Olvasói nk figye im ét felhivjuk ennek a mun
kának a megszerzesérc. A mai mostoha viszonyok 
közölt a könyvk iadás hálátla n dolog, s támogassuk 
a szerzőt könyvének megvásárlásával nemes törek
vései ben és áldozatos munkájában . 

H I R E K 

Dr. Iván László lapunk szcI·k.esztöjc 
bctegsmbadság(u'61 vi!!,Sznlél've, ujra átveszi . 
la punk irl't ny it(lsát is, ürömmel üdvözöljük, s 
h isszü k, hogy az őszi számtól kczd ve II régi 
lelkesedéssol vczeti to\'ább lapunk ügyeit. 

EskÜvő, Barabá, /iJ,zsike és Koltai Benedek 
mél'l1ök máj, 24-ő n tfll'toth~k eskii vöjü kct 30 
Kohnl'Y utcai templomban, A szép számmal 
egybcgyli lt közönség e lőtt Barobá, Ist \'án lelkész 
meghatott hangon a lelk ipásztor és az édesa pa 
bölcs és megfontolt tnnácsait adta IItra\'alóul a 
finta i pál'nak. Ariatal piirnak la punk ol vasói 
nevében is sok örömet és boldogságot ki vnnunk. 

Józan Miklós vikárius lelkész osztály tál'sni
\'a l cgyiltt ötvené \'cs érettségi találk ozó ra gy ült 
össze Kolo?svMon junius 20-á n, A volt osztá ly
tMsuk között \'an dr, Oál 1(Clemen tb, igazgató 
Hadbnzy Sándor egy húzi pénztál'llok, KO \' :lr s 
Iml'e, UCI'éb Zsigmond, Pázsint Mihály ny, 
lelk.Cszek. 

Dr. Gelel József egyetemi nyilv{lIlos r. 
tanál't, szegedi ICányegyházközségiink gondno
kát választotta meg fl i:1'crenc J ózsef tudO-9l liny
egyetem 19Bi 138. évi I'cktor pro fesszol'llul. üJ'öm
mel üdvözölj iik tu dós és buzgó unitárius hiviin
ket anuak It szeged i egyctemnek nz élén, mely 
közvetlen utóda a menekü lt kolozsvárina~, mely
nek elsO J'ektol'U és protektol'a Berde Aron éB 
Brassai Sámuel személyébcn az egyetem tllapi
tásának esztendejében ullih\riusok voltak, Meleg 
sZel'etet teJ köszönt jiik megválasztásn alkalmából, 

Gyermeknyaraltatásunk julius hó 4-éJ~ 
vesz i kezdetét ~ l agyaJ 'k uton fl Szenü~brahállll 
P i henőn. ggyh;~zk özségünk , h l1s~ greJ'meket 
nym'altl\t három h6tig és a Vidéki szorványok 
6s gyülekezeteI,;, is kü ldene k néhány gyermeket 
n tábo"OZlisrfI, ül'vendii nk, hogy a mu nka ezcn 
II téren is kezdetét veszi. Vegyiink I'észt miud
nyájitIl a ju lil1s .,I -én vllsárnl1po'.l mcgt:1l'tandó 
l stentiszteleten, a hol gyermekeink. Istenhez kiil
dött lu\lnndásuk I1tán climhtlnl1k II h\bol'ba 6s 
támogassuk Nőszö vctségiink I\ldozatos munká
ját, uk.ik cukOI'l'nl és lokvl\t'l'lll akal'ják segitcIli 
a telep szü kségloteit. 



Bölö ni Farkas 5t1indor Iparos Egyle
tUnk junius hó 27·én vasál'llap II konferencia 
tartalma !llatt tartja meg szokásos évi kirándu
IAsá.t Magyarkuton. Vonat reggel 6.17 órakor 
indul II nyugati pályaudvarról, hajÓ 7.30 órakor 
nz uj bajóáUomástól. Vegyünk részt minél töb
ben ezen a kirllnduláson, hogy együvétartozá
sunkról ezen keresztül is bizonyságot tehessünk. 

Brassai 5ámue l Unitá l'ius Ifjusági Egye
süJcWnk legutóbb megtartott választmányi illé
sén megemlékezett Baláes Ferene lelkész elhuny
táról, s pár perces néma felállással áldozott 
emlékezete előtt. Az egyesület elhatározta, bogy 
az erdélyi konfel'enciára menő delegátusával 
babél'koszol'ut küld si rjám és II teológiai aka

~démia ifjúsága által meginditott emlékalapot 
pedig 20 pel1gős adományával gyarapitja a maga 

részéről is, 
A juniU5 7- iki ke blitanécs i ülés beszá

molt az idei tanév végén a hitoktatás, a gyer
mekistentisztelet és a templom látogatásról és 
egyrészt örömmel vette tudomásul a vallásos 
buzgóságú ifjak és gyel'mekek példaadó maga
viseletét, de velök szemben foglalkozott azok 
ügyével, akik nem veszik komolyan se a val
Msórákat, se a gyermekistentiszteletet. Elhatá
rozta, hogy az év elején figyelmeztetni fogja a 
szülőket az egyházzal szemben való kötelessé
gükre, ürömmel vette tudomásul a keblitanáes 
dr, Iván László felgyógyulását. Kivánjuk min9,
annyian tiszta szivvel, hogy teljes egészségben 
'folytathassa munkáját a jövő tanévben. Dr, 
Ujtaki Géza ügyvéd h ittestvérünk jogi szak
munkákat adott át könyvtárunk részére, amit a 
keblitanács hálás köszönettel veU tudomásul 
.A. f~rfiak kott(eretlei6.jd.n felmerült lU egyesületek 
munkájátlak a kérdése is, J ó volna megindítani 
az együttműködés keresztényi munkáját. Az 
egyes kÜl ön működő flbrycsüJetekre szükségiink 
van, hiszen meg kell, hogy legyen minden tár
sadalmi rétegnek a maga ::;zel'vezete, de kivá
natos, hogya külön szervezetben egyesültek a 
nagyközönség elé anyagi támogatás végett való 
működésükben már azért is egy közös programm 
szerint dolgozzanak, bogy a túlságosan igénybe
vett híveink anyagi viszonyaihoz igy jobba.n 
tudnak alkalmazkodni. Ezért folszólitjuk egyle
teink vezet6it, hogy a nyári szünidőben gondol
kodva a kérdés felett, a jövő összel ujra össze
hívandó egyletközi ülésre kész programmal jőj
jenek, azzal az elhatározással, hogy egymást 
megértve osszák fcl az egyleti munkaidő hó
napjait úgy, bogy közönségünk se anyagilag, 
se megjelenésével ne legyen kifárasztva, 

Cserkészcsapatunk junius 17-éo indu1 
el idei nyári táborába Hollóköre, Heves vm-be 
PethO István paranesnok vezetése mellett. Isten 
,*:gitse munkássú~kban és cserkészüdvözlettel 
"kIvánunk nekik táborozásukra: J ó munkát! 

VIdék 
DunapataIon az ~Irnull p{inkö,di ünnepen 

tartolt Istentinteleten réu.tvelt Bud._,, " v /--

B • k 
' ,.- u ne eme" 

éla egyh z ~uégl ~ondnok és felesege és Szent-KfrAllyl 
Andor ~esb!ler. akIk együtt vette', urvacsortlt a gyÜleke
zet taa;}ai\!al, ÖrömGkllek adlak kifejezest, hogy a fiatal 
gyülekeut ml1y~n lelkesedéufJ készül a templomtpitésre 
és a munka. amIt 'égeznek ,eutök és hivek együtt 
áldo~lktsZ8éeröl és . öntudatos unitáriu, buzgÓSágr61~:; 
tanubLzonyságot. Ahatal nyai pbztorai BnrnM!J Ish"tu 
lelkész és dr, Kendecny Pal OTvos.gondnok, akik 6ntu~_ 
tos unitárius élet építése közben éneklö gyülekeute:t 
sz:erveztek dunapataji hIveink körében, ahol a legfiatalabb 
és a legöreeeob az egész gyülekezet részt vesz éneklés!
~el a vallásos buzgóság épilésében. 

Kecskemé.ten junius 6-án tarloltuk meg az első 
nyilvános yaIlAs,izsgi.t, ahol tize".két növendékünk tett 
VIzsgát a hIvek, valamInt /6un "'\Ikló. vikárius és Ridi
fier Kihol)' presbiter elött. A vallásvizsgát Istentisztelet 
köve~te ury~csoraos~tással egybek.a!>C:S0lva, melynek SOrán 
k61 hatal IfJU tett bIzonyságot ulIltánus hitének erejéről 
~z I s.ten ~lszt eleten, kecs~eméti hi.veink mellett nagykörős( 
IzsákI, kISkunfélegyháza I, ceglédI, buuci és helvéciai hi
veink közül többen résztvettek és 26 hivünk járult az 
Ur asztala el~, A .lelkes kis sereg áldozalos pásztora, 
valóban VIlágI papja P. BuzoVlJny L~ios szórván)'gondno
kunk, - az elvégzett munkáért az eltsmeres elsosorban is 
ót i11eti, 

. Erdély 

Az "Uni tárius Közlöny" legutóbbi szA... 
mában olvassuk, hogy dr. Boyos György püspök 
úr hathónapos szabadságot kért az Egyházi 
KépviselCí t.'ln(u3stól, mely idO alatt dr. VArgA 
Béla egyházi főjegyzCí helyettesíti. 

"Keresztény Magvető" c. egyházi tudo
mányos szemlénk legutóbbi száma is gazdag és 
változatos tartalommal jelent meg Vári Albert 
dékán szerkesztésében. Nálunk alig húszan 
vannak , akik járat ják egyházunk egyet
lcn t e o l o'g'i a i foIyóÍl'atát. A testvéri kap
csolatok ápolására és a folyóirat ismertetésére 
lapunk mostani számában közöljük Bencrfd4 
Pál kolozsvári kollégiumi vallástanárnak ott 
megjelent szép ismertetését. 

Zolh1n Sándor. homoródszentmártoni lel
készünk az ujtestamentmni szakesoport~ól teo
logiai magántanári vizsgát tett. A háborut meg
elöző években tanult a német egyetemeken s 
néhány szép dolgozatát olvashatjuk a Keresz
tény Magvető háború elötti számaiban. Sajnál
juk, hogy magántamtri dolgoza~ nem látott 
nap\'ilágot. Minta tanításában az urv:!lcsora ~ér
désének kialakulásáról értekezett. Orvendunk~ 
hogy egyre többen vano!!k, ,akik a gyakorlati 
munkásság mellett idCít szakltanak arra, b?gy 
nagyon is szegényes teológiai tudományos IrQ

dalmunkbun is dolgozzanak, 
. Unitárius Egyház" c. lapunk változatos 

és gazdag tartalommal ujra rend.sze~sen meg
jelenik, {smel'teti azt a munkát, Mnt névte~cn 
hlísök az egyetlen székelytö!di ~a~a: f~~m
názium n székelykereszturi uOlt.l\r~u~ Is~olh 
fennmaradása érdekéliCn évek óta SZIVÓS kitar- ~ 
tással végoznek. 

u. 



5im~nfalván sznz csztcndth'cl ezelőtt, 
amikor az osztrák elnyomatás alatt szcll\'cdett 
:1 IllllgynrsÁg bodrosi Vajda István lelk~ész ,é~ 
Elekes György tanító vezetesével népOluvelesl 
tMsaságot alakHottnk, moly megelőzte az összes 
erdély i hasol6célú nlakuJat.?kat. ~Iost kés~üh~.ek 
:1 százéves évforduló mogunneplóscre. }-11SSZti.k, 
110gy IlZ életakarat il mai időkben is megfelelő 
szervezkedéssel hllrcol az uj uralom elnyomó 
törekvései ellen. 

Az oxfordi konferenciára erdélyi test
vél'cink részérOl népes küldöttség igyekszik dr. 
Varga Béla egyházi főjegyzO, fi konferencia 
egyik gyíílésének elnöke vezetésével. Dl'. Kiss 
Elek és Sunt·lvdtlyi Sándor teo\. tanárok, 
Lflrincey Dénes tordai, Simén Dániel lupényi, 
Ekár"t Andor csehétfalvi, Kovári Jakab kénosi, 
Fikker János kövendi Iclkészoink, Müller Géza 
és TiirkiJn 8úmuel egyházi tanácsosok, akikhez 
csatlakoztak kü lföldön tanuló akadémita lelkész
jelöltjeink : Erd6 J{mos Oxfordból, Nagy Zoltán 
Manchesterböl és KOI,ács Lajos 8trnsbourgbóJ, 
valamint ar. ugyan csak Angliában tanuló k ét 
nölelkészünk : SzántM Vil ma és Bedö Boriska is. 

I Halottaink I 
Bbrbbás Áron máv. lisdviselö életének 49. évé~ 

b~n ~Ovid szenvedés után elhunyt. EgyházközségUnk pres
btlénumának évek sora óta lelkes és buzgó tagja, aki 
elsősorban is gyülekezeti énekünk elmélyítésének kérdésé
vel foglalkozott. Isten adjon neki csendes nyugodalmat és 
állitson örhelyére, családjában és a presbitériumban is 
olyanl, aki áldoullal végzi kötelességét Istenben bizó 
erös hillel. 

06/ Zsi2mond gimnáziumi tanár, életének 51 -Ik 
évében elhunyt Rákosszentmihályon. Emlékezetét kegyelet
tel fogjuk megőrizni. 

BUdapest, V., Kohéry-utca 4. 

Ivén László. 

és kiadóhivatal; 
Telefon 1-174-24. 

!=-IOfhe tés ~ dii a negyedévenként meg
JelenO ~M al FIlz e tek" c. mel1ékletteJ 
egyIItt egy évre 4'- pen~ó amely 
bekUldhetö a 30.400 számu 'postata
kar~kpénz tári folyÓSzám lára _ (csekk
lulaJdonos : Umtárius Egyhhközsé. 
BudapeSt). ' 

A lap tulajdonosa a BU,d~peSti Unitárius EgyMzkOzség. 
A .H I~atalos rész" c. rovat a Magyar-

IZeTVe által bekIl13~~tZ~~~at~I~~ár~~~le~i~~~ ta~t:,~e;;.;~ 
XVI. élt. G-7. ,IZ. BUdapBlI. 1937. jun. - jul. hó 

• 

HIVATALOS RÉSZ 

Lelkészi nyugdijalapra adakoztak a kö
vetkezO buzgó afiai : özv. Gál Zsigmondné férje 
emlékére 25.- P. Hiiutler György 20- P. Kliesch 
György 15- P. Székely Ferenc. dr. Tiboldy Béla 
és Gmehling Róbert 2-2 P . Dézsi Sándor B 
Páli Maria, . dr. Pé~si Alb,erl és .Pol gár Margit 
1-1 P. Nyl regy házl atyaftak g>:üjlése 11- p 
ÁldozócsUtörtöki gyUjtés 20 '32 P . Összesen: 1vl'32: 
P. Fogadják a nemesszivU adakozók egyházunk 
hálás kös~önetét. Példájuk szolgáljon buzditásul 
m~sokna~ is. Nem ad juk föl a reményt, hogy 
mmdenkl kornolyan fogja venni felhivasunkat s' 
tehetsége szerint juttat rendes ' évi egyházi adÓja 
mellett valamelyes összeget erre a szent célra. Az 
adományokat és perseJygyüjléseket 1927. óta 
"AranykönyvUnkben" állandóan vezetjük. Leg,... 
közelebb közreadom az eddig begyQU egyéni ado
mányok végösszegét él. X. évforduló al kal mábóL 
S~k kicsi sokra megy. Kivá lt, ha rajta van és, 
rajta leend ezután is a Hivek lelk i készsége mel
lett Istennek áldása l .. . 

\ Szives üdvözlettel 
Budapest. 1937. VI. 8. Józan Miklós 

lelkész-elnök 
az Alap kezelője. 

A Szentábrahámi Mihály pihenöre 
adakoztak újabban: dr . Zsakó Andor 10 P . . 
Kincses I.ászló és neje 3 P., Hegedűs István' 
Tiboldi Béla és Ujvá ri László (jun iusra) 2-2P.~ 
J áky Nándor 1 P ., a gyermekisteotiszteleti cso
portok közül az V., Koháry-u. csoport 2 P ., a. 
X., 8zt. László-téri csoport 4 P., összesen 26 P." 
h ozzáadva a május hóban közölt 133 P., együt
tesen 159 P . 

Utánaküldés kizárva! 
Uj eim-o -

• 

Nyomatott Male Ernő kön v rudá'áb y nyo J an, BlI.d apes t,~VIll " Józaef-utca 61 . _ Telefon: t-392- 59 . 
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