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XVII. évfolyam I. szám. Alapitotta : Józan Miklós 1938. január h6. 

MINDENKINEK ... *) 
• 

"Mi, akik a tizenketted ik nemzetközi 
Vallásos Kongresszusra Oxford városában 
egybegyülekeztünk és az egymással való 
lelki rokonságot meg is alapozt uk, ilyen 
emelkedett szellemben fordulunk az egész 
világon mind'azokhoz, akik egyetértenek a 
mi céljainkka!. Erre az együttes törekvésre 
már csak azért is szükség van, mert fel
világosult hitünk s azzal együtt polgári 
és vallási szabadságunk is ujabb időben 
több oldalról megtámadtatásnak van kitéve. 

Ilyen körül ményel) között kötelességünk
nek tartjuk kihangsulyozn i az egyén i meg
győződés jogát s a mi hitünknek alapelveit: 

I. A mi Istenünk a szeretet és igaz
ságosság Istene, mindnyájunknak közös, 
mennyei édes Atyánk!' , 

2. Minden egyes emberi lélek véghe
tetlen emberi értéket képvisel. Jqga van 
tehát a lelkiismereti szabadsághoz. Es köte
lessége testvéri szent vi szonyban élni min
denkivel az egész világon. 

. ~. Jézus élete és tanitása mindnyájunk 
szamara követendő példakép és diadalmas 
lel kierőforrás az élet utjain. 

4. Istennek áldott szent lelke ma sem 
hágy magunkra: állandóan lelkesit buzdit 
és bátorit s kijelenti nekünk mint' a szent 
hajdankorban a mennyei Atya akaratát. 

~kl k most már lelkük mélyén mind
ezekről meg vannak győződve, legyenek 
rajta, hogy ezek a krisztusi elvek minden 
szabad és felvilágosult vallásnak' alapvető 

tételei, át meg átjárják teljes mértékben az 
egyéni és társadalmi élete!. Mert igy, csak 
igy valósulhat meg miközöttünk, a mi 
időnkben, ezen a földön az Isten országa. 

Komolyan intünk és fö lhivunk tehát 
mindenkit, Nemzetközi Vallási Kongresszu
sunk megértő tagja it a közelben és a tá
volban , s azokat is, akik szétszórtan és 
nehéz körülmények között keresik a vilá
gosságot és küzdenek az igazság védelmé
ért, nyujtsanak nekünk segitő kezet, hogy 
tanuságot tehessünk egyen-egyen és együt
tesen a mi szent hitünk mellett. 

Mi lelkünk mélyén meg vagyunk győződve 
arról, hogy erre a folyton haladó tisztult és 
felvilágosult k eresztény hi/re en~ekamai 
vivódó világnak fe ltétlenül szüksege va.n: 

Ebben bizva és reménykedve testve,., 
szeretettel köszöntünk mindeneket, akikhez 

. a mi szerény szavunk eljut. S egyutta l 
Istennek O'azdag áldását kérjük összes H,
veinkre és

b 

az eO'ész emberiségre ... H 

Templomai~kban felo lvassuk, szikra
távirón, a fö ld összes népeinek nyelvén 
továbbit juk a testvéri szózatot. Háth.a meq;
értik! Hátha eljut a kicsiny kunyhokba es 
fényes palotákba ! . " . 

_ Emberek, az egy elo !gaz Istennek 
gyermekei, igy kivánnak egymasnak "boldog 
Ujesztendöt !" J. M. 

.) 1937. aug. 3-8 napjd,in Oxfordban tarlolt szabad
elvü Vallásos Kongresszuson egyhangulag elfogadott hatá
rozati javaslat. 
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ÁHITAT 

A mi Urunk ls/enünk 
egy ls/en 

])5v;,1 FCl'cnc 1510-1579, 

.,MikéJIIICIl c!ejtől f,...,gw~ az i/.t<1'1.s{lg' 
J'lzc rcföj(' vo itIlill. nzonkepJ)~1l Clluck 
ntú lIJl :l i~ Hkal'ok lellnem cs tehet
sé:ZClll szerint a;t, I steU!ICk l iszt,a 
ig'éjét kÖ,·ctllcm. Ha IJclll g nlhtn~' 
hplI lUl!g'l'sala1koz.tam vo lna, ;) kd~ 
I$tcnllcl~ ia-éiéből ürazbllt mutatnak. 
mégköszöuöril, s köve t ni 110m szé
gyonl em." 

Dú,'id Fe l'clle' 1569-hon kía t.lo LL 
préd ikiJciós kiHotéuck ulŐS:U1VÚ I)Ó I. 

R oy./} ellY lerJ.l/olI az l s/en oly nyil'vóJt v agyon 
mindenekn él, hOllY még (I POWl1'lij(,J .... is a.z (enné· 
sze/nek !ollyjcí.'.áúól me{Ji.·wlerlék es egy l sten 
ff-lől lesznek Imwúizollysáyo l , miképen Pál (f1JOS

iol rómabel ieknek írt lc velém'!c első Teszéhen 
úizollyitjn. '/Iolta e~' a.z iUflZ!)(ÍfIOf '1laU'!Jon .~ok(ln 
Ö 'I1/a!Jokbr1ll megfol,lJ folták P.S (Iz IwU/ola/lan 
is/el/llek az ő dicsősé.qé/ az Iw l rl1/rló embernek 
Itft~olllct/ os~lÍ lJára r cíltozf a 1/ úl.; , PInl6. A r i.-il of el e s 
/s a többi bölc.-tek , (l / P1'C'w ( e fl áU"falwn!.; 7'end i· 
ből eszekbe I;f>flék. hOlj.1J c:-3ak e{J.I) !em/en az 
I sl pu, melytől mindezek alu IJölcsel/. fNem lell e
nek é8 v iselte/'nek. I!.'zsaiás próféláuak .13, "észé
lIen: a z I ste'l (IZ egész v ilálll1ok, népét és min
dcn nemze/eket lJC idezle t, és hOllY csak ő eD/l edii l 
erly Islen lemle)t sokképen bizo llJjilja. Elősz;; 'r az 
r,ouányoknak s2ivekúen ueintf()ff i~meTelnél (I, 

l 'yU l s/en felől , ,nerl lia azok meglekinlik e.Z 
v ilágot, 'Ill,el y ékc,sell, !Jölcsen /8 tökéletesen 
1e1'emtel etl, rnelJerllieI11'Í, hOfI'!) m indezek BfJY 
bölcs elmétöl m'i1lrlen jónak. klítf(>jNől..fe1'emfet. 
('nek : miké1)en D av id 1JTidélónflk énekében ü'va 
v agyon; hoUY ege/.: hin /d ik. rlZ h /enn ek. az ő 
dicsősége!. H a pedia a f('r(>m~eil állr·tokllak a:z 
ö fJoml1, iselésé t mefJteki nl jük, nyilOcll1 kénysze-
1 itetünk, hOrni ezeket vall juk, 

Mi l egyen I' nnek a,< olm. hOl]'!) a z lrcl .<;J m i 
dőnkbe egy [ sleJlf támaszt. l, rI tudakozn i okm'
juk , 1.'öl1l1,lJen m eyálllefjük, l ennésu' l szer ént 
l){>Jlniill/~ V(lf} ,IJOll a z hálványozlÍS é.'i fiOk. és 'id(>,fJen 
1,'5fenekhoz va l ó fOl.IJamodáslwk, hogy r(zéJ'l ?Ji 'in
(}f'lIoMii l fogvH csa k oz !'(Jy I stennek t ulojdo
ml(o;s~k az Ii.<;z l f'sséy (>.'; c l";ok ö nekie .'izolgálhas
.. ~(mk ~:'i (IZ !)fí( vlÍl/.I)o.-uísokl.ó l (: lvollofa.<;sunk. gu.IJ 
Jslem'ol l)l'éd iclil )/('''iilll.: oz is/ennek iuéje. mimt 
fl Go{o /abe/.i l'fr l/ ek il' / {et'r>lrh lck !Í rés;?p,bő /. nyilváll 
'1'r{!7?JO?I , 'IlI.erl 'IJ likor esz(>kúe .ful/atja, -minemiiek 
1"ollonak nli ud.:/'lő fl e oz é!1 i."!I,cue inek ismcTete i1·e 
;Ju /o/,fctnflk 'OOll lO, /l zt l1tO'IIdd , h ogy azo/nU/k siZol
.'IáUa foh, kik természet szednf is tenek nem volta -
11(11.:. 1 Z011k/lpe n ''miko?, TÚ' iszl us U1'unk. a,z Ö1'r!Ög
?Je lr. k l sé1'f.el il 1JJf' fl.fJyŐz/ e oz( mondd. inm '/) 0f/?J01J , 

az l e 1U'odal i.~ / (,II{'d(,( Idd se{/Hségii l és csak ő 
1wld ermcd iif .~zf)lfl(ílj. _ 

E.IJ'JJ J ste1l1'ől emlékezik (I Z iT/b liOfJI} mi 
J.-ettől'ől aV(lfl,lJ hd,'otm 'ól ne !,ondolk~djm"~ es fl 

'Illi el ménk idestova ne b tt.jdolSSlj f,;, (lZ /.:üII,ljöTyés-

2 u, É,XVII, t 

, 

l /{'n legyen ki1'e 'ldein/enünk és '~int: l, I 'ön .... 
." J I I "/"1 ~ 'l}OfoO· 

,1101 ':, tu nll ' .1'; oz O{?llt Jsl enne/c a z T( ', , 
' /1 I " ' .... Tl U WI 

fl ". n.lI W.J1Cl~ 011O'It m .(lfla { emU., VCf1mnit laJrl ek 
az nl,lJ(lm/ú l (' n 'II ever.tben, lo vább mi lc"!' , ," .. 

" ,"/' ~(n~?lo· 
TlJ,(! O': ezf 1w . .mcljalok mi olyánl' I ' ' 

~ \..I. vay" " III ('U 11 yekbe. .'.1 

ISTEN ELÖTT 

Nikodémus 

Egy éjjel i látogató ... FŐf'mbr-r .T(, l' ul sá
Jflll bl'n . ,. ·Hól", VUIl megí rnl, hog v J (>%.lI~hoz 
Ill l'nl ~gyszct', ~1tiokbn n , éjjel. " 
~ :M Lly~n mi:l ~ az m~c!.~ ~g'y v~ll'Osna k nu pp;.)l 
L'~, Ill r nny ll'C rnas, -=- . ~J1 C'1. Na l~J)al C'g'y nyiizs
{!;o ha n!.f';Ti.lboly, - p ]]01, f'ogy kdl lllt n6m" tc
Illető. Al ig jár-k:'1 benn t, egy-cgy '{l16 , , ', ' 

~f C' nnyi r(' mAsok, a/, é.i :ie1 ntcán jHl'ók Üi. 
A nn l)pal lát ható. f'ictő f> mhe-l'('k:' k('nvét'

kC'I'(>Ső dolgozók. va ~ y tÖl'vényhcJyr kl'P icH/,plt 
C'mbl~l'ck , . , ~ét.ál ó Ör"gek. Vil!:!:V j :í.t~lÓ !:t\, ('\ '_ 

lllek~k , " V;lg~r J.: r-n::.~kcd Ők, nk ik na ppal I'á-
1';1(l l1nk, éj jrl nihennpk. A m~g$zokott. n"'ndC"_o;;;
n r k neVC>Zl .. 1t f.letíí embcl'e-k ." :1% é'; j("1 iiil'ók 
II l'e-nc1kí viilipk, K il,C't lphf' t láln i p;~zll k il ?. : 

L eg'töhbnvirp lllula tozókaL Akik napnal 
;ll ~;I;;mak f.~ 6j::;:zllkl mu latn'lk, Ezr k. ll r l1l ~;\'_ 
d€'ok E'[-;pk. Dr vannilk mások j ,<;,; , akik pii ,,1 irÍr
nnk: orvosé rt sietők . . , v<11<1ho1, "alaki hi rte
len beteg lett ,és segits{>.g'et vi~zn ('k ~%rí lllfJra., , 

Vannak utasok az é:i~ Zilkfl j;11'6k C'!ői kö
it,ölt, nl.:il,nek vonati;), ké~6n (.rkcz{)tt. Vilg.·V Ilil
Fvon km'fin indul. Ez,nk <l JcHhat6 ri:icl-iii l'ók. 
Airti' 1rl)ésiik hmlg'osan kopog az I;j ~z<l k n 
cSf'l1(liébr n, az ul'ea kövczC'H'll , 

A'Zhín vn nn;lk, é jie! t itkon ; (lrók, v,r,Pl.: 
liitl1i:lhl t·l'ln ok akn rn<.1 k Jllill':ld ni. K C' l'iilik 
a f{lnyl ő Mmmí.kat (-3 il nyil t 1C'I'C'krt . . . :I tol· 
\1n iok, .. 1 hetö rök , - :111V'rre f'l mrlln C'k . 1oPH
kocl va f'i U1Tannak .. , lpn-],; r-v(,-F'hhfi. ~~r!'ctik. 11 :1 
IMi;ík őket. ~)i'J('k j<:: [>; ; (>1 járók, - dr r/,rk 
I1rm l'f'ndc-s dologban járók. " 

Yan C1zonoan az é jS2iakának rn ~g' C'~:v ,n m_ 
her rn it í-l i,l , . , N f>1l1 S7.C'J'i'tik Illllb"ltm Il1n gll~,;lt, 
ilZf'rt jA.rn'lk (>.iiel, - dC' n rll1 ro~~r,hnn ·Ia~·
llllk , , '. NYil g'tn lrm, k('ll'e~ő lf'l kíí rmhf' :'rk. nk ll, 

·\'alamit k(.rp~n~k ft lelkiil, :--7.Jllll fi:·:l lwtnh1<lk, 
valn llli frTlY ubín. F ényt ker C'snek. -' de 11f'1ll 
n ~lpn;lJ i .. íJ'TWk, hanem este . ... mikor il e.<:;('Il(~ 
1:tviihn h nll belr a vál'o~ , .. Jlllkor :1 nn pr}'~ll 
h ('<::r,.~ rl Z{li JlPIl1:l l r~z., - ~r t:Íl'fI inc111!nil,k il ~, ~~ l 
l;lgOS pg'holt alalt ct ] elkiikk('l . ~ PS :1 1~ll!.!,· 1'I)·];,lk 
:\7. nfcá l.:at, szemük nem né~ mast, mm! n ('<:: 11 -

l ngolm t. , .. ' . én' .,.., 'I 1_ 
Von zza s~ l vll.k'Űt a tltokJ1Flt.OS ..,'" S· .I. ~ 

Ill "S v;:lolO"l.ra l telik mc')' a szíviik POh,ll':l, n 101-
v r')"' .1 • ~ , k z IIj -

di'inlííli dolo'o], utan ... S <:U1JIg' menne ~ ;! ~ 
'I ~'é' e 1100'Y 110v') ho!>'v !Il ('ITC. ("l i.On nem l S n zv , ,":) ',,":), . l 
~ !l'Ji.;ilk hnlk:lll bes7.ié lp;(>tni kezel H CS- ! J~Hg~ t 
kal és a cs illago k fölölt l;lkók l~a l, II ~ H t .l1;t tl-
1;1Il Égi Lakókkal ' ': ;l~ É.lr tlt.kos :;Z('I (' 1I1C'
<':ll i C'zek, - I sten fele vagyok, .. 



. (l yon volt N,il\O!=lén11lB f[ll'i~cu s is, a v ... o:: i
dók fŐOU1b('~'c, ilkI J ~zll sboz; l~l~.nt, _. az C'"vall
uA /iu rtl szcnnt - IJtoJdxlIl, eJJel .. . 
~'- '" 

Ez Jl1(tr érdl~k(>s ember. É rd ek " I1Wl't vc
zclő Mliisbun l evő fö~mbcT, -:- S,:~l('kes , mert 
J é:wshoz megy és Dle~. hozza: cJJcl .. . l\1 (' I,~t 
Nikodém us is, egy belu! n y ugt8kmul 1,: ('1'(,80, 
val ~l mi égit kereső lélek .. . 

1\émi.Ín, bHlkcUl hajult az este, az nIudni 
té rő J-cl' ll zsÍl lcm fö~~. l\Iin t mikor i..I.~ ~cl es .a.Ilya 
né l/Hín halhUl, alvo hryE"I'IlH:'lw fole b.JJIl.k S 
bctaki.l~·()'atja, úgy !a,k<.u'j,t{ be sötét taJ.=.arój Íl
val ;lZ ~stc, - az á lomba siillyec1t várost .. . 
Elnémult minden zaj ... 

Vi:dHOli ld.ilőnös 'csen d boru l t il hl-íz,aki'll , 
amelyek fölött c8ak a cs illa.gok sziporkl-í zta.k 
szépséges, szelíd fényességgel, - vi rrasztva 
HZ alvó olllbel'ek felel i. 

Csa.k NiJ.;odómus nom tért még nyugovó
ra, " cselédei, eg'és~ ház..:"t népe már pihwl
lek csak a ga~da voJt ébre.n, Ncm bírt a szí
vé~el , " va lami ny ugtalan tiíz gYllIl adt fel 
benne, mióta megtudtH, hogyaN üzárctböl 
való J ézus , - rt.kit I sten Fia néven tisztel nek, 
.- J eruzsálemben Im-tózkodik_ Azóta nem bí rt 
a szivével Nikod émus . . . m ert a sz.ive Jézus
hoz vá6'J'ott. :Mintlla egy régi, - égi ismerőse 
lett volna. J ,éZllS a Nikodémus szivén e k , .. a 
szive hUJlgosan dobogott és elégedetlenü l kö
"eltelte : Vigyél H ozz11, v igyél J ézushoz en
gem, Nikodél1ll1 s. l\[in t HZ éhes gyennc-k a ke
nyeret, úgy követeHe Nikodémus szive Jé
zust, (lZ "lst€lli F iú tt: , Vágyott halJHni ze ngö 
beszédjét az Egl'öl. vúgyoit ]{itJli <lz,t a szép
séges kék szempá r/o, :1J1H: lyl"öl esodlikat beszél
tek, hogy a kire rú néz azokkal a. szemekk el, _ 
~Z ef{ys~e-l'J1e az .egész A{ennyet látja bennLik 
es si rva bor,nl le a porba, wC'gbánv.a i-lí'.t j "i, 
hogy va lalIllkoI' c!-:a.k · egy !'Ossz gondolata is 
volt _: _ V ágyot t látni szcm töl-sZCI;lbc llz t, aki
nek Iltokza(os hata lmfull f elébred"" k SÍr j nk
',nm a. halottak és kilépne k a földre. Az a v'iln!)' 
et:dekclt~ Nikodémust, amelyből J éhUS ~ 
fol dt:e Jott, --::- az E g viliiga , ' . Dc h ogyan 
menJen H ozza1 . , 

_ Elsétált Nikodémus nappal, add io- :l h ,í
%Ig~ at~1cl;r ~ézus sz.állása volt, de l;.3~k úgy, 
l~o~y r ~lt~no ne legyen , , . De mit ért aZ neki? 
O, beszehH a kRrt V ele. }·:'érd czn i akart sok 
~1lJ~d er~t r:L~ő~e, ~stcnröl, az Életrő!. ;) H alálról, 
a Tul so '-'"agrol, ame l yről Ficj tclmescn s lI ttog
n~k a cstll agok, dc nem lehet megé rteni . . , 
.Teznssal nlw,rt Nikodémus ogy iitt lenni, 
,' , Dc lehetetlen n c-ki Hozzú men nie. Ö, it fa

l) I,,~U S, n c.I:~ mchc~, ~l,l,ho" , Aki szombaton gyó
l4;Y lt cs ez.cl't gYlIlohK a far izeusok N e.ld , il 

f,l!,cmbernck lehetetlen felkeresnie Azt, Akit a 
t.1~e~lbc.~'ek.el a l~a l na.1~ vcszít.eni, mert gy íílölik 
a,~~t1nMt, Isteni el'c.} et - (>·yű l o"lil· I;).Z" ') S·'"l-v- t --,--,' " I") . ~ ~ .I ~ ,~~ 
.. \1 , . , gyu o lk ml11d enkit SZ,"I-'~ O'" sz ,-" ";,,,,-t 

clb" "'" ",;, <.:; l ,a . ... . , , u vo o egy~n lsc,goed és (l<1él' t a r ajongásih't, 
amellyel a n ep J ezust szereti és ezekért 'l fő
emberck nap-nap után arról ta nácsko~nak, 

• 

hogy "hog~~,I1'\ .vcszíthetnék cl J ézl1.st . . , ll a 
lllOl'jt 0, a Iof"'\.l'JZlC-US felkeresi ezt a J (~zust, a 

papok. cllL:nségé-t; akl~ol'; t'l..%j(' l yl;'C'l:'lI..ti a Wpap 
~\.~g.YcLl, ~lv~sztt ~e~~~~~lyes alIasát, lll lg log
,l"l.k vctnl cs klkoz,os lt Jl( maguk kö~li.l" , 
~'e lU ! NolU mehetett el J ézushoz nyil v{\nostln 
-:: m~ppal! De sz.ive sírt, dobogott, kÖ\'ctelt ~ 
\ Igye! az l sten Fiához engem N ikod61lll\ :', 
J\ht, tegYlll ~zegeny .. \J.kúCl.ellltl ~! ' " a Szl\'C 
VJttc vo lna, - de a félelem nappal \'i ~::;~H':ll'
tobt<.\. . .. ~at Ul llC való <.lz éj::izaka J " l~s el-
mdult N ikodémus éjjel __ _ 

• 
il.fikol' lenyugodva aludt a város eli lldull 

X.iko~l én~\lS éjjel., . Éjjel, amikor ~ Illu lal lll 
vagyok Jal'uak . . . éjjel, amilwr OJ:vosélt HICn
Ile,k .. ~, b l"tegn~k . . " ~JJel, .a.ll1 i ko~' a késői uta
sok .I"I.l'.t~ak ;e::i illili0,r a I U,-lvalJök járnak" . 
:Mcnt 1\ Ikodem us, mmt cg')' ulu la.tul váO'yú 
mart a lel ke a~ Eggel, az l stcll .E'üíval ~alJ 
Szen t 1tu latsagl'a vágyott . .. a Hi t és Ll Jó
súg sííuiöhegyein szul'otel t nektál'l'a szomja-
zott ct le lke ___ ment ?\ikodémus éjjel, - .ke-
l €s tc az orvost, de magának, nem má.snak. 
B e teg leikét vitte az l~ghöl érJ .. €öett Ol'voshl):!. 
IIIClt gyötrelmes betpgs6gbcll szenvedett a. lcl~ 
ke: 1:S01dogtal<lllSlLgban. -- )' ien t Nikodémus 
vitte lelkét, lllÜlt a l\'yug.üom vonatj ál'ól lc~ 
J~ósett utast, - vitte, h ogy 'szállást keressen 
lelkének a Jázl1s szívebcll ... Illent. N ikod0111llS 
... .Jjd, óvatosan, lopakodva, bogy senk i Illeg lll' 
lnssn :. , m en t, millt cgy SlrOmor (l rl'olvaj .. , 
lopn i IIlcnt éjsí1aka., E g'l Fényt, - is ten i Jényl 
:opni nyomorult lelkének ___ ment sí ró, s~e-
pegö sZlvóvel BS a lU Íg men t, a j.k,ú éSlrl'cvélle
Il iil Hl ill d ezt H n cvC't snttogtiik: J 'ézus, J sten
II ek ,li" ia, J éz,ll:~ , .. 

Ne,nl lútsz ik olyan nagy dologna k, hogy 
val-aki, ti t okba n, €Jjol keyesi Jel J ézust.. P e
dig lu ilycn Ing)' dolog ez. :Meuuyi ldn n~ll, 
sí'.l'llvecl(os::ie l, gyótl'Elc lIllllCl fiz.et meg a viliig 
az,él't , hogy oJyan mü'lt N ikodému s. G y~íva ", 
réJ elsza kítan,i mag-át a gonoszoktól és fÜl 
nyiltan a jókhoz, az I sten t hívőkhöz csat lakoz
Ili, csak nzé rt, m ert a gonoszok többell V~Ul1" 
Ilak, mint az I stcn re halJgató jóa.kanlLúak. 
~ il\Odémlts tud ta, jól, hogy kicsoda Jé:111S, 
bogy egy á l'ta:-la II III jóságos I stenIili, - de 
mert :.i fal'i,z.eusok, a kOl'tiu'sak gonosznak k iiil~ 
tották ki J-ézust, - nom meri Nilwdémus nyil
ta n színt vilHa ni J-ÓZllIS mellett, nem mert a 
többséggel szembeszálla n i, pedig jól tudta, 
h0gy gonosz.ok ,. , 

Sok c m ber I é i attól, húgy földi, plIlbe.r i 
hÍl'sa.sDga k igúnyolná, ha J éjljllShoz járó lelkli 
lenn e ,. , I~g'y modem, tC'rll1t?szcttudom!i nyo
HiJ ll képzett e ll I bernek nem i 1/ i k J ézushoz j ár
nia, . , - így gondolja . 

~g;,' es te cs illagfényes ég alatt lW \'1.:1 fclé 
mentelll és nr"lem oyön vöd .. öd\'(' a csillag
képokú1. Egy!,;t,el'l'e ~gy ~lI tcai I .. ílllpa fény
kö,'óbc é r tem, a villanyfén y il szememb," vető
dölt és a ttól nem hlttam a szép csi llagos eget 
m indaddig , amíg a lá mpa fényköl'éböl újra ki 

. . . '.. .. ' ~ 
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hehl lépheru. -.Igy ,'ah sok ~tnb_e.l' az .~gi doi
gokkal. Embe.l'l szellelJle~kec1es.ek, vag~ .tpclo
mányok pjs Jákoló Jás mecsese~ ~lva(lotJáJ\. a 
le!!1:öbb ember J €"l1~él1 ek s~ell1Clt 'Cs n em a.1<ar 
éoi fényt l ~ít.lli. . . . . . 

.':I De lm cgyszm: eb"Y viha.r ml ~~ tt: Jualus;mali 
clfi utcai l ámpák, vagy l~b'Y .ellOJls éges rcpiilő
o'ép bO.llllnifiná ngyO:JI <1, vJiJ ~lny.teJ c.p~t, .. ugye, 
~klwr milyen jó, 1;lOg y l~) .. eg LUilldlg v)laglf:UllaJ.~: 
a cs iJla o-ol;:, ~s IDlJycn JŰ I}gyp, hogy oJyaJ~ c l
érhetetí~nüJ és bántJm ta t lan u I l"agyogLl ~Ü\. f ell n 
a. csillagok! 

\ \ l'hry ba becsul~.ódik a szemed, ------:- tc.:;iv~~·, 
._ és sóté tbo mond a lelked .. . llulycn JO, 
hogy él és ott " rl'úl" v ezQt .Jézus, a.kit itt ::;0-

JUUl szégye.l.nek a.z I e~b~~eJ~ : : . .. ... 
Nikodémus J ézu st felkereste IcgaJa,bb eJ

';e) neIll úgy mjnt a .mai ember, aki sem éjjel, 
~e~ JWppal nem keresi f.el, ... mert nappal 
penz lIt.an fut, éjjel p cdjg aJsúk, vn.gy Dlldat .. 

P edig illUldcnki slllJJlán~ ~esz ~gysz~~' e.~y 
o/yall bajnnl, ame/y nem ta/a /Ja mar a foldoll. 

Nikodémus kOl'(l hajnalban jött el J 'ézns
tól. - Az Eo' ~·djába vetett, ró~aslríníí ágyá
ba.n máT ébl~dez(l tt a Hajllal .. . A csill.agok 
eltüntek, - csak Ob"Yctl ,,)] egy erős fény ű 
csillag, az esthajnal csillag birkózott még [I. 

hajnoli féllJlyel ... <>0":1 ideig tartotta magát, 
.aztán tiinedezl1 i ke7.tC1ett -és egyszerre csa.k bol
dog meg-ad~í.ssClI bC' lcolvadt a nap kö~clgő, erő
södő fényébe. - Mint Nikodémus, aki az 
éjjel még a magn lelkének pislákoló tudomii
nyával ment Jézushoz, - de hajnalban bal .. 
dogan lépett ki .·a Jézus · si>álliís<Ínak kapn· 
ján .. . fénylett az arca, a sz.e.mC', miJlt aki 
azért boldog, mert ::llegadta. magát, - enged te, 
hogy n lelke elmerüljön az I sten fényébe ... 
Boldog Nikodémus, aki J ézushoz ment, CI lel/w 
iidvéért, legalább éjjel . . . 

De hogyan állasz te ezzel testvérell\ l . .• 
K?zeledik hozzád js 3~ É jsza.ka •. . mint fogsz 
csmálni, k it keres fel lelked c~en az éjj"len ' 

Bí"6 Lajos. 

ERDÉLY 

Unitárius Püspöki Hivatal 
Kolozsvár. 1938. jan. l. 

Ujévi köszöntés 
Mondom néktek : Amit kőnyör· 

géstekben kértekl higyjétek, hogy 
mindazt megnyeritek és meglészen 
nektek. Márk 11. r. 24. v. 

, Jézus intelme és tanitása szeri nt: fel. 
tetlen hit Is tenben alkalmazkodás az ő 
akaratához, lehet.e' mélységesebb, lélekbe
mark.olobb prog ramm az ujesztendőre? 
Unltan~s egyházunknak fenntartója, tovább. 
fej leszto ereje soha más nem lehet, mint 
megmgathatlan hitünk. Isten jóságában , 

U. l 

• f 'Ib ; k Igazsagbssaga án e~ önyötUletességébert , 
ugy, . amm t ezt J ezus példaadó életébő l 
tan';l/juk. ,Lel.'et-e nngyobb ujévi ajándék 
a lelek szamara, mmt a biztos tudata annak 
hogy mindnyáj an, egyen-egyen és összes"'; 
Is tennek, a mi Atyánknak munkatársai va. 
gyunk s hogy Istennek tervei vannak ve. 
lünk, amelyekbe beleilleszk~dni, amelyekhez 
a lka lmazkodni az emberi élet legfőbb tar. 
ta lmát, létfeltételét adják . . 

Jobbat kivánn i 'nem tudok értékesebb 
. uj évi ajándékot el nem képzel~k kedves 
unitárius testvéreim; · minthogy ~rŐSödjék 
meg a T i hitetek , m élyü lj ön el a Ti imád. 
ságotok, hogy tudjatok igaz lélekkel , nyitott 
szivvel közeledn i a mennyei Atyához, hogy 
minél többet törődjetek lelketek épségével, 
tisztaságával, mert igy lesztek az un itárius 
egyház méltó tagjai, Jézusnak igaz tanit
ványai. A tiszta, erős hitű, vallásos lélek 
az alapja és a forrása a szeretetnek, a jó
ságnak és minden elképzelhető emberi erény
nek. Ez a lélek fogja megtartani az uni· 
tárius egyházat s ez fog megtartani Titeket 
egyenként is . 

Ebben a bizó reményben kivánok 
mindnyájato kn ak boldog ujeszten dőt. 

Atyafiságas üdvözlettel: 
Dr. Varga Béla, 

egyházi föjegyzö. 

ESZMÉK VILÁGA 
• 

Szebb jÖ.vöt! 
Napjainkban minden egybazi. egyesületi \Tag'~' 

baráti összejövetel kor szóbakerül az unitál'izmU9 
jövője. Nem is lehet csodálkozni, h iszen nemcsak 
egyházunk, hanem az egész ma.gyarság élete egy 
szöl'Jlyü nagy útalakulús előtt alJ . .A. magyatsÍlg 
érz i, bogy új életet kell kezdenie, mert ha nem 
teszi, lemHl'ad ~I tö r ténelem f-lzckeréről. Új bort 
kelt tölteni II l'égi tömlőbe, vagy talán még }l 

WmlőL is ki Iwll cseréLIi, killö/lhcn elvesziiuk II né
pek hal'ciban. 

ltppcn így egyházunkban js. Látjuk. hogy 
l'I ines lIliIldell úgy, ahogy az emhe!' szeretllé. Ki· 
fú radt az unitárizmus a sULzados küzdelemben. 
:rvlegitllap itottuk a diag'oóz ist s nz eredmóny ez: 
veszélyben van a jövő unitárizmusa. De ez a 
megállapitas nemcsak vallásunkra, hanom az 
f'gész roagyal'súgm vonatkozik. Sokan azzal igye
keznek magyarilzni ezt az illlapotot .. hogy eljutott . , 
népünk a nem.zetöltö végéhez, amely u~uu .. nlm' 
nz elmúlas jön. Músok azza l, hogy a nny i kuzde
Icm utún pihenésre va n szüksége a nópnek, hogy 
megi nt új életet kezdhessell. Va.nnak ismét olya· 



lIok, akili\ kíviilről ;jővő okokat ke rc<;nC]i és maso· 
k/.lt hi'bázüitnak jelenlégi uetegségünkél't. Legyen 
b~iJ·hogrnH. de (tmelyik népuen van életerő, az 
/o1'dMJ fo!) él1Ú .') amel'JJik valltÍsnak van C1)an· 
.f/él-itww, az elhozza it mflga örömüzenelét, mert 
ez tel'meszeti és erkölcsi törvény. 

CS<lk sajnos, lIem elég erre II I'eményl'c túmasz· 
kodnunk, hogy majd a z jdő ·elhozza, hogy van·e 
a mi va ll lisllnkllnk evang,liuma, hanem v izsgál· 
juk meg a bajokat, vegyük számba tennivalóin· 
kat és erőinket és fogjunk a munkához. 

Az unil<íl'izmus h (trom évszázadon kel'esztüt 
a leguagyobb kii.-.delmeket folytatta, hogy létét 
megőrizhesse, Híveink verít~küli., köunyük hullá
sÍlva l, emberfeletti áldozatok árán jutottak el a 
legkisebb eredményhez is. J!;s m~gsem kellett féJ
telli a7. ulliiúl';zmust, mert a küzdelemben állta 
le!Jkcm,finyebben (I, .';(fTal. j\{ült a.hogy a.-. erdélyi 
magyarsag is a legnagyobb elnyomásban ter meli 
II legdrágább értékeket. Azután a mult század óta 
luegsziint a kíviilről jövő nyilt tám a dás. Az egy· 
II úz cit, söt fejlődött még ekkor is. mert a küz
delmek kOl'ából még átmentett ér tékek: a bit, a 
vallásos buzgósag, f.l:1llOkasieretet, az é lniakal'ás 
111 II II kara ösztönözték a bíveket. És mi történt a 
\"i!úgluiború után ~ Akkor , amikor az élet minden 
tek intetben gyorsabb üteművé vált s az iramot 
tartan i kelt, hogyha nem akarnnk lemaradni a? 
é-Iet szekere rő l , - az uni tárizlllus még miJldig nem 
tudott ki7.ökkenn i a régi ütemből. Bár az össze
omlás utáni óri~ís i tisztító mu nkája volt, m égsem 
ke llett olyan nagy munkát végeznie, mint a többi 
egyházaknak, hi szen híveiul;;: nagyrés7.c ErdéJy
ből került ki. ahol a fertőzés 110m öltött oly nagy 
mérveket. Sőt jó h!ltáss.al is volt a c:o:i Qukaorszúgi 
uuitár izmus ra uézve ez a nagy bevándorlás, hi · 
szen egy nagy vérátömlesztés és felfris!'útés tör
tén t. A. legkevésbbé sem vclt veszélyben az unitá
l'iZmllS, hallom épen ellenkezőleg, uj életet, új len· 
dületet jelentett , mert közvetlenül unitárius kÖ1'
nyezel,böl, U1Iilcí" ,iiUS tennögyöke1'ekről leszaka(ll 
hívek kepezlék 1lagy 1'eszben (I csonkaorszáqi, 
illetve (I, lJesti c!J'!Jházal. Ezek a. hívek új körn;e. 
zetbe keriilve, teUesen , magukrahagyutva, annál 
nagyobb buzgósúggal fogtak hozza az 11] é letlehe
töség megleremtéséhez, Nem VQ1t veszélyben te
luH az llni túrizmus. 

De milyen a helyzet a :ielenben és milyen ki. 
hHúsa ink yannak a jövőre nézve' A háborús 
llemzeoók lassan-lassan kidől a z élet sodrából s 
helyébe az új nemzedék kerül, a masodik g ene ni
('ió, .mely már egészen más környezetben szi.ile
tet~~s ~l evc l keuott, melynek már nincs meg az az 
11ll~tarlUs tJ'udiciója, mint apúinak vol t. Ök már 
eg-cszen "pestiek"·ké váltak. 

"f:s lássuk, meg-VUU'Q a lebetős !~g. hogy mind
ennek ellenére fenntartó elemei legyenek egyhá
.-.nnkna~~ A másodile nernzedek nem tud telje
Ben amullak örökébe lé))n i. Minden jel arra mu
tat, h~g.y. a második nemzedék nehogy oem érzi 
az urJJtar,lus i1'adició íl ián yát, ha nem egyáltalán 
Iwm. ta rt~a s,züksóge::mek sem azt. Valahogy nem 
t'1J'tJa elegge óletszükségletnek scm a val1ást, 
Scm az egyházat, amelynek kereteiben vallásos 

• 

é,~eté.~ ~ j élh~ti . Miért vav ez, igy1 Lehetnek kU. 
IOll bo.-.o okUl el.lfJck. De én k6l ~lI lyo~ körülméllY_ 
~el~ lá tom ennek a kórnak ()kút. Az egyik muga 
a korszelle1~t, amely lépten-nyomon megfertőzi az 
ember l el~et. Ez ma az egész emb('ri flégen ta . 
paszlnlb ~to, de leginkább azou népeken. amelyek. 
nek vallasos és hazafias öntudata k"s"bb . 

I ' " • Jnlut 
\'~ ~ha.,. F:,sulttá, unoltú tesz i az emher lelkét. 
k~zon Y.osse, Jes.-. miuden iránt, ami önmagán ki. 
vili es~k. Erdeklődését csak a szenzó.eiók keltik 
f~l, .mlg· a ~sende~ elmélyedések, a lélek mély
segel 11em erdekli!;;:. Szívesebben eljár a mai 
ember a színházba, mint a templomba. 

A" Ill?Sik ~iba I~ég súlyosabb s éppen ezer t 
ar. elobblllek IS talan oka s terheli nemesak e 
t1emz.ed~ke~, hanem a szü lőlieL, JJ ev~lőkct s tn i 1\ _ 

denint. a!onek valami közve vall egy nemzedék 
!.elkiv ilágának kialakujásahoz. Bátr a n' clmondbat
Juk, bogy nem tudtá k eléggé ·az éleh'e nevelni 
vz t a nemzedeket. Nem őrizték meg a Iej két a 
jövendő számára, mert nem volt elég erejük, elég 
fe lkészültségü!, hozza, hogy életerős i rjúságot 
neveUenek. Igy tÖl'ténhetett, hogy a mai ifjúsá. 
got e lsodorta a modern · élet sokszor tisztútalau 
áradata. Nem látták és nem Ját ják, hogy a mai 
idő más embert kiván, min t a régi, mert mások 
az életfonnák is. A mi ifjúságunk egés7.en mas, 
millt apáinké volt. A mai élet üteme más. mint 
il, harminc évvel ezelőtti. Ezen pedig !lern lehet 
vú ltoztatni. Mi magunk J\:ell alakIllnunk a körül· 
mények l.l ek megfel előleg, hogy lelküuket meg-
6rizhessük. Részben az idősebheket tet'beli a fele· 
lősség hog'y a mai ifjúság e ltéve lyedett. "Mert az 
kétségte len, hogy eltévelyede1t e l'J;:ölesébell és. 
lelkiségében. H ány fiatal ember t látunk Pest ut
cúin, aIdl, csak amúgy szórjúk szét legclrúgúbb 
értekeili:et, tehetseg'eiket a szórakozás ürügye 
alatt! Hányszor látjuk, hog~r megncher. jji t szív Ű 
anyak, kemény akarúsú apiik hogy fakadnHk el 

sirva fiaik elherd á lúsat, úttalunsi:lg-M látva . -
vagy tán lIem is sej tve. 

Am ezeket a vonásokat uem lehet cl'lupún egy 
IIcmzedékre vonatkoztatni . Társa da lmunk m in· 
dell )'étege csak úgy nyög saját ha:iú.ball. I\Jind
P.g·yik egyformáJl beteg, csak betegsége mús. A. 
vi lágháború után megvúltozott éle tfo rmák készü
letleniil találtak nlindenki t. A békebeli csendes 
élet után úgy jött ez a mai zaklatott, mint egy 
hirtelen zivatar. S nz úgyneyezett '1Hocfernseg 
annyit'a. e ifogta a világot, mint egy últalános 
júrvúny. Mert nom lévén ra ell~ ésúrlve a társa
dalom, csak korcs a lakjában érte tte meg és követ
te. Mert a, szó iuazi fhlelme nem új erkölcsiséget 
je l ent, me1'l erkölcsj,sé!J cliOk egy va.n, nem lelü
let essé{jel je. l n/'l", /umem a nj{/i alapos::>ágnak gy01'
saúb 1'Uemű menet"él, nem v iláypolglÍ.n(Í,rlot·, ha
m?1)l öntudatos és fokozott hazasze1'etelet, nem 
'1HtllásnetkiiUsé{jet, hanem felvilágosult is l enhitet, 
nem, a /wgyományok, a 1'égi érlékek elé1"féktelc
nedésél:, "''lnem (~ mai eletfo1'rll,ákba uelehel.lJezé· 
.-;('1" nem minden kötelektöl 'va ló s~a l;lllhdásl, lU/
nem önludato::> ragaszkodá~t jeleni. A szó nem 
viláaeNz1nét jelent. hane1!t viláaeszmék gyorsabb 
me.'J'!)(lMsi tási lehetőségét, 
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A UIl:dra w\g)'tunk :) Sz<~blldSáA" tllill ~ , hOg~ 
lll.lg')' s ictségiinkbon mindon lo l ~zabadultH akaI : 

I ,. , tolt o,z liu l-bc hogy ezzel maglln l~ h itH so nom . I ,~ . . . 
. Ié ' "' Ic"'bo ,' utu uk. S mos t. Htlllkol' el:lu tot-
p"i g U [ c S . . l "lt " l' 

k I I· O"" ", 'II ' semlll l scm i'iZCll t e o II n ~. t UlI - O( <I. I D. ~ . ~ • 

I I'ibb i ~ n i ncs eteg c l'onk. hog y a Ullak 
vagy ~gll, '. . k -k" ' fud suk. _ n i llcs értek e II nl ll as lla a~ Cl o cs 
uek . a munkának. Hem tudj u k. h ugy Ill Ihez kezd -
jUnk c~ze l a szubadsllggal.

N
• • • • 

' 7 I 101"0" (mtik fo/ nem. fug gel.l e·n,1.thet-,. 0 1/'110" l _ n. , -

jfik maumdml , ilyen p l. il faji ~ t: zé::; . De. l~ el ~l ~~n
b d e lfclcjteniil\k. hog~' ennek l ker lf!Slve~ e .. a '<11-
l{~OS éJ',ks. Nemzeti , faji, köz{j,<;~é!Ji ér~~l) ulI~;:nek 
l1dlllCsak Enlél.1Jben , hfll/cm i lf il) l('!J ' ~~)b:.;Z01·. (I 

'1'ldlás. (lZ ell.ljllciz szolrJál l~ercl iil , ~s ~lIaba, 01l n 
dell hnre. c kettőt nem t ud,l uk gyma~to ~ c l,~ra l ?sz. 
t<llli Js 110m is tll nác!'os, 'l'~tl il lh H~ó elTe l?to p~ l da 
<l jelenkor tÖl, ténel'élJ lI , - Az tl:-'cu tOl'ekvesek 
elleu m:oubuJl nem elogomlök .'1 ,kongresszuso};:, :l 

mi lliól,ni felemésztő demonstrációk, hatalmas 
}{öl'menetek. hanem szociil Ji s tér en k('ll segíteni. 

Eg!) nevnek éJel.e aitó l függ, hogy k ialakul-e 
az egyséfje. faji lelke. Az eguh áz fennnwHldásá
nak záloga is if lelki közö$ség, A míg n e lll a lakul 
ez ki hi áb~l vúl'juk ~l fc1tú machls ü nnep i p illana 
tat. S ha. végigjú r;juk Budapest k ülvá rosait, a lig 
ta lálunk valami bizt.ahí.st, mely a lelki közösség 
kialakulasának r eményét. tüpláll1á bennünk, P e
dig a faji ;jelleg elsősorban cl magyar föld népé
nek alsó, nagy tömegeiben él. 

Épp így :l yuJlússa l is, A míg e1ll~ tömegek
ltek sorsa l1em ériu t bennünket, - h iába r emél
jük al. un itál'izmus feltám:ldústlt, l\1f' r t Yclllasunk 
jövője :ielenleg nem Budapesten van, hanem an
nak kiilvár osaiban és v id6ken. :=l sokgyermekes 
csa ládok között. Ezeket a u~H I ;:icl okat kell gondo
;.o;t1S alá "elmi és bck '1pcsol ll i az uni tár i us közös
ségi elet.be, illetve min denhol eg'y kis nni tá l'ius 
közösségi életet teremteni. 

hlinclez peclig r öviden azt :ielei1ti, hogy mi n
den vonalon eg)' öntudatos nni tárius nemzedéket 
kei! nevelnünk S ez már mindent magában fog
laL :Magúbau f ogblja azt, hogy ki kell alak íta
nunk a lel ki egységet. De ez még nem elég, mer t 
(oz. csak egy l ehetőség, Ehhez kell még járulni a 
annak a dinamikus hajtóerőIlek, mely a gyakor
lati s íkban, a mindenuapi életben is tettek á ltal 
l)izonyítja a lelki eg:-' seget. Al. ember kettős éle
tet él: egy bel sőt és egy Jdllsöt. D c csak akkol' 
egészséges az az élet, hogyha egyik scm jut tU I· 
súlyba, hanem kiegészítik egymast s mindaz, a mi 
a lélekben megs:d.iletik, gyakorla ti síkba n, tettek
ben is kifejezésre :;ut. És igy lesz ll vissza vonuló, 
nega t iv él etből teremtő, cselekvő emheri élet. 

Legyen ez irányadó m iudell unitúrius ember 
e1őt t és ahkor l'emélhoLiink unitárius magya!' 

Benedek Gyula, 
, 

TERJESZD 
hittestvéreid között az 

UNITÁRIUS ÉRTESITŐ-t 
-. .... , -.. - , 
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BESZÁMOLÓ 

Iparosaink baráti találkoz6ja 
A Bölön i F arkas S ándor lpa ro!'=.ok és K ercs. 

kedők K Öl'c I93i , december hó 31·éll este müsoros 
l;~i l vesz.tel'i bar~ti VUCSOl'at rendezett igen SZéll 

~lkel'1'e l. A z estelyt Fel'encz J ózsef miss'l.iós lel
kész nyitotta meg, aki l'('lolviAsta _l l', Csiki Gábor 
tüvo ll evő díszelnök sOI:a it. Berei T.ajos lelkes sza
valnla következett ezu tán, ffinjd H ernádi Pál 
egy i'elvonüsos vígjátp.ka került szíllre. melyet 
maga a sze rző ren dezett, I gerl örvclaletes dolo'" 

eo 

hogya KÖ 1'nek ilyen agili s fiatal tagja i i~ "an. 
uak és örvendetes az, hogy a ~ziudar ::lb meg
íl'Ó:jH n mi lú) l' lin kbő l került ki. Nag~' on sz.ép 
dolog, ha va laki a relld e~ szakma i elfoglaltsága 
mellett id őI' t ud szakitan i magltnak al'l'11. hog:,' 
sze ll emiel;: ben is képezze magát. A "ígjáték szer
zője meg lehet elégedve a dal'abjilnll, mert igen 
~zép ~ i k er t aratott vele, a benne leyő humor, ötle
tesseg és nem vár t cl'dekes fordu latok altat 
A vigjá ték szerepl ői: Gálua Sa ndor. 1301'de Irma, 
Diméuy Erzsike, Berde Károly, 'f amási Ferenc 
65 Fekete Icluska "oltak, akik szorgaltnnsan meg
ta nult ák szerepei ket és :iátékukkal i"ok'3zol' arat
tak tapsot a z előadás fo lyamán, KUlönösen a 
hu moros pú,ros jelenetek megjáb'zása <lratott szép 
~iket· t. Ez az előadás is meg-mutatta azt. hogy egy 
kis hozzáértéssel és jóakarattal l ~h et núlunk is 
!"zépen dolgozni . mer t hiszen vannak tehetséges 
sze l'ep l ő ink, csal{ fel kell Iwta tunk őket. A ,ig
-játék u tán Máté Dá niel a tyánkfia adott elő ere-. , 

eleti erdély i székely 3nekdót:í.t. majd Agoston 
R ózsika szavalt , aki a mélycll it térzett és lelkesen 
cl őa dott költemén nyel gyölIyö l'ködtetle a hallga
tóság'ot. V égül P á lfy Lajog, a K ör elnöke mondta 
el őszinte szavakka l bezáró bc::;zpdét. meg~öszö,n~'e 
HZ igen szépszámú hallgatóságnak fi lU egJelcn c~et. 

E löadás u tán következett a \'a(,50r :1, utana 
pedig tánc. Az _igcn hangnIatos, de szolíd .. mui~t
ságot Gúlna Sándor lelkész újév i köszöntóJe ut ... ~ 
l;:ii lönbözö tombolaszúmok tették vúl t~zat?5a.bba 
és élénkebbé. A tombohí.ll igen szé? es er,~e~es 
dísztá rgyak szerepeltek a n~'erem,ellyel~_ kozott~ 
melyeket a kör lelkes tagjai önl,cnt a]a~l l otta k 
fel. 'Itt meg kell említf'nünk nin- szeri ~lt B II:tala~~ 
1.ajos, D obolyi Ká rolyt és Ö'l:Y, P éter . J ~t.l~os n et, aid 

, . I t II ""c ',< 110zzu)l.Il'ult ado-nehez nnyagl he yze e e ene . ., ,,' .. _ : _ 
m{myá"al a tombo l atá.rgyak~,oz., Csel~ked~t ;Ik, :~l~ . 
. . I 1-' előtt követeudo peldakcnt. ..,\ z. el e ;lOn mlU(end - " i • . 'ó;;eutó n 
kes tombolatit rg'yak k i sol'so.l ~tsa C,!' .11 ~ e l,.' • _ 
II l{özönseg szétoszlotl , maga,va l ,vI "e .. ~H: .. UJ eflztell 
(lő re eg y szolícla n és l;:ellclllcse.u eltolto tt hll llgu-

. 1' 1 ' t !\z es té.lyen olyan nagy 
la tos S'l. ilves",t.er cm ew, .- " ó ' 1 1'1"1"1' , ' I t (Y' ·aillke~az · 1'C e ,o(o" <ö:.za mb'-ln Jelente;: meg <leJ , . It 
h~gy cl. t~ l'em valóban ldc:ünek bhwrlY u .' _ 

Ezúton fejezzük ki köszölletünket lUlI:?H~~I,. 
, a l' a" ', I' o" nzot.len és fár a dfoOágos lllllnk<lJu kkll l 

I "' , l' ''' d " I Ug\" lll' 
I ., ' ,'o', Itak 'az cstély IllcgTen c;r,eselOZ, '<, 
IOZZH J <1l II k I l"k allYllgl 

('sak köszönetet mondu nk azo - ~a \, a d ' 

titmog!ltl'1!:;~ :ll seg'ítették el ő a slk01'1. 
Gáhw Sándor, 



• 

• 

Dr. 

EM EREK 

Elekes Dénes 
1879- 1937 

Yillámcsapáskéll t hatott a. bír, hogy cll'. 
El ekes Dénes, a székelykel'eszt,~ri !ő~imn~
ziull1 Ieliigyelö gondnoka tllegsz unt eln l. Hat 
le.hetsrges ezt Hiszen cll'. Elekes ~énesben 
nJindenkor a törhetetlen erőt, az elszan t a.ka
ra.tot, a soha. meg nem hátriil ó t arvc.ző em
bert litUnk, ",üd dacol mindéll ba:tal maval az 
időn ak és a rn ii lanclósiígll :J.k. E s mégis ig:a z 
.-~ hír. A közélet munkás bajnoka, al i egy
~ázUJ1.k és Udvarhely vármegye s tú lzás nélkü1 
mOl1dba.tnók, kIsebbségi magyal' iigyiin,k min
den m~tT]]yi l v(lnulásábaJl tevé.keny l~és:z;t v0tt, 
ma nillCsen az élők között. Be8zédes a jka el
némult, bizaJ mat sugc.lrZÓ szemei bezárultak, 
JJlunkás kezei lehanya tlottak s eg-ész testén 
" ·.koporsó ha t.:lima vett erőt. Ime, így mlllik 
el a világ minden dicsősége . .. Itt a temető
ben, a többi hideg sírok között {lszemb~ jut 
az elhúnytnak pályafut<lsa" forró, Jüizdelmes 
és s i.ke.rekben gazdag élete. L elki szemeim 
el őtt megjelenik a tanuló ifjú, aki Sim én 
fal váról, a Nyikó vidéke egyik derék falujá
ból a szerető szülők szívétől a gilllnázilllllban 
tc1plál ja lelkét a vallás és t.udomány igéjével. 
Látom az ifjú férfiú t, aki Et tá rsadalomban 
tekintélyes helyet kilzd ki a maga szám ára, 
amint csahlc10 t a lapít s am int a közélet te,rén 
illunl(álkodiJ.::. Az egyhá~a i ránt való szerete
tét, magával ho~t.:'1 erro a világra. KOTa ifjú
ságától fogva az egyházi életnek egyik tÖl'he .. 
tetlen mUllkús fi a volt. H ogy mit tett Chen 
a téren, k-iilönösen a sz~keb .. kCl'e.sztúri főO'im-.. " 
názium érdekében, ezt megbecsülni n em fl 

röpke pi.llanat, hanem csaj,;: n történelem t ud
ja. Az cg-yház csak hálával gondol nagy fiáJ:a, 
ak i oly nagy szereteHel zéíl'1a szívébe minden 
gondját. 

Az egyház irán1 való s~el'ete.tével egyenlő 
volt a székoly nép Iráni való szeret 'ete. Jól 
• 
]sm~l'te a sí'plwly nép örömét, bánatát, vá-
g'yalt, reménység'ét : egósz lelkét. A szélmly 
nép nó .. tá~it, .. köloos7.Gtét senki sem ismerte job
b,l n nalan al. Vidúm , költői lelkével szerette 
az ~ I etot. A kolostori elzl1r1\:ózottsáO' iávo l ál
l,.ott I c l ~6tül. Szerette mi ndazt, .arnt magát az 
~'I (> t.(>t. ;Jele.ntette. S most, midőI,1 meghalt ar, 
mdHII Nohel-dí :ias li: öl1őn e!>::: Rabindl'a na1h 

T agoren ak szav:ü jutna k eSZiem be: ,,]~S mNt 
szorettem az életet, tudom , hogy ~zel'elni (0-
gom a ha.lált i ::i ." ff a lán a halált is , amcly szin
tén cgy n~<ry titok, olyan, mint maga. az élC't , 
azzal a szcretettel ragadja meg; min t ma.gát 
az élelet. 

E búcsúszvak az elköltözöttnek szólanak. 
Élete, tevéke.nysége: hi rdetik alkotó munkás
ságának d.icsőségét s példára sel'.kpntik a még 
élő és ezuhí n felnövekvő nemzedéket! 

,KRONIKA 

Kocsord 
Eg'yházi. lapunkban először olvassuk ennek a 

szatmármegyei községnek nevét. Ebbeu a faluban 
sok vergődésen keresztülment emberek lelkük 
békességét az unitárius evangélium fénye es vilil.
gossága melle tt talál ták meg újra. A kere~és utat 
talált az unitá rius egyház fe lé. 1937. december hó 
21-én tadottuk körükhen az el ső I s tentiszteletet, 
amikor már közel száz lélek lépett be egyházunk 
tHgjai közé. A szervezés mun.kaját d l'. Cs iki Gá
bor missziói lelkész irá nyítja, aki karácsony két 
iinnepén és újév napján il:; eg'y hatHlmas nag·y 
cs ih'ben, mely a munk a eredmóuycit !:>zokta o:!g y
beg;dt j teni, most alélekmunka mag"va it hintc
gdte, millden egyes a lka lommal gya rap odó, 
uégyszúz léleknél nagyobb gyülekezet elött. Ka
rácsony elsőllapján, több. mint százan járultak 
az Ur aszta lMlOz, 

Jauuál' 9-én tartották meg alakuló közgyiilé- . 
süket. A hívek egyhangú lelkesedéssel mondothík 
ki. hogy leáuyeg"ybázközséggé ki'7áu oak a lakullIi. 
tn int a budapesti un ihírins -a nyaegyházküzség" fi· 
liida, s megválasztották első tisztikal'ukat. Gond
nok: Kiss András. pénztárnok: Jakab Bal ázs, 
p r Hsbiter ek : Jakab T. J ózsef, K isl:; Zsigmoud, Ja
Jmb Zs. J ános , Szabó Gyula, Boross Sándor, J a-
1mb I gnác, Varga Sándor. Varga Laj o~, j(j. Ha
k,)~ Jenő, J akab P" J ózsef, V.iszas Mihay. Katona 
b"'el'cnc id., Kiss Ignác, Jakab Vince, Zsédcl' I st
ván, egyházfi: Bakos Zsig"IllOnd és .i fj" K ovács 
EI1,J re. Az alaku ló közgrii lés egyhangú le.lkese
c1 éssel tb. gondnoldlv~l v<llasztot~·a d l'. Imreh né
lIes kir. közjeg;vzö nagykálló i bíviinlwr. nk i min
c1en lccJ'déshen s~c l'etettel á llL eddig i~ b,csordi 
gy ü~cke;'.Ctünk mellett s a jövőbeH! is :iogi tudilsú t 
~-~cl'e(ettel ajún!otra fe l új gyi ileke7.di lllk f)zf))gá

latárh. 
Az ~dakuló közgyű l ést társas ebéd követte. 

melyet a g'yülekczet asszoJlyai készí tettek. 
A gy iiJekezet a fa lu egyik legszebb helyélI 

már telket vásárol t, melye t a napokban tek in tett 
meg" templomépítő Szinte I~ászló müszaki főtaná
·; f.lOS testvérünk, hogy· egy ú jabb székely templom 
' or vot kés~ i tse ol a kocsordi uuittiri usok sÚmúl'a. 
akil,boll II tudat alatt, közel a trianoni határhoz. 
ott él I.IZ el'd óly i lélek oroje, s többen kÖ7.Íiliik Er
délyhől 8zúzadokknl ezelőtt ch'imdol'olt ősöktő l 
szÍ! I'lnll 7.Üa le 
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.lllNDAZOK N-.fl(, ,."~ik (~Z évfordoul6 
alkalmával fölkerestek jokzvans(~ga'f.,kka,l, ma

am és csalddom ne'vében ez, ~/,ton . ~,tvánok 
fiszont minden jót, OtJenneketkben cs uno
káikbon iqazi boldogsagot. 

BudalJest 1938. január hó. 
• J OZ.AN M I K L OS 

püspükt vikáriuS. 

RÁDiÓ KÖZVETIT.I mind~!, hónapban 
egyszer unitárius Istenllsztel.etunket.a Ko
háry-utcai templomból. Legkozelebb Január 
23-án d. e. 9 órakor lózan Miklós február 
13.an d. e. 9 órakor Barabás Istvan lel
kész szolgálnak. Hivjuk fel ezekre a most 
sürUbben i smétlődő alkalmakra hiveink és 
az érdeklődők fi g yelmét. 

KARACSONYFA-ON;'; EPEL YEI NKET N ő
szövetségünJ,;: az elmult ünnep előtt szokott gou
dosságavaI és szeretetével megrendezte. A Ko
háry utca i templomban december, 20 -án d. u. 
4 órakor nagy:)zúmba n gyűltel" össze e lemi és 
}(Özéll iskoláink gyermekei, megtöltve a Kohm'y 
utcai templomot, gyön:rörli:ödLck a karácsonyfa 
szópségében. mindnyájan örömmel haJlg~ttuk a 
kisebbek és nagyobbak szavalatait, figyeltük 
Déz~;, Anna okI. tanítónő álta l elmondott mese 
intelmeit. A kiosztott szeretetcsomag minden 
g'yeJ"meknek egyl"ol'mán ,igaz örömet szerzett. Két 
nappal később a 1I1isszióhúz templ'omában gyuj
tottuk meg a ka rácsonyfát, a hol főiskolás fiaiuk 
és leanYHink gyűltek egybe, a vers, az ének és 
a beszéd egyaránt az édesanyai S'l.e l'etet nwlegé· 
l.'ől beszélt, s ez volt legigazib h őszinte köszöne
tünk a szeretebvendégség ga"tlag'on terített asz
taláért is, mely a gyülekezeti teremben várla 
őket. A vidéki szórvúnyokba is eljuttatta Nő
szövetségünk a szeretetcsomagokat az iskolás 
gyermekek l'é~zére s azokal a karácsonyi I sten
t iszte letek a lkalmával osztottuk szét. Nószövetsé
gÜllk karácsonyi áldozatos munkajúról részletes 
elszámolast lapunk következő számában közlünk. 

A NEMZE'l'KöZI V ASÁH\1 APOl' templo
mainkban megünnepeltiik s a lell{~szek beszédeik
hen a barátság s a testvéri :szerC'tet gondolatát 
ve:;ték hallgatóíuk leU{ebe. Az uultár l.us vilag
ió'ozövetség tagjai az unitnl'ius és szabadelvií , gyü
lekezetek eZon a napon velünk együtt fohászkod
tak, lUindnyújunk közös melJnyei Atyjához. ,_ 
Az ö~szetal'to.~ió'o tuuata ad;jon erőt a nehézségek 
el v i sc I éió'oé l'C. 

l i'ERF..NCZ J()ZoSEF közpon t i m i"s"il.! Jf',lkész, 
l ap~,? l\ s:f.o rkosztö.ie és kwí.ti Nagy 11La.fJda, néhai 
Iwal l N uOJ! Al"I)Ílcl vo lt maroskön relü~Lrd:j g'ond- , 
lIo~ llllk Icanya. 19:\7. december hó 29-én Székely
l: ua~ban hlhussugot. kötöt,tek, ahol az egyházi 
aldusban S:f.ent-l "ányj Sáudor teoló"' ia i tanár 
l'('szel->ítette öket. Rázassúgkútésük ;lkalmávul 
hOldogságot é~ megelégedést kívánunk. 

8 

. . G-YBH~1EK~~~ALTA'rÁSUNK' ~éld e!Sét az 
lJ-,.~ üszt,~udőben IS a lJ~nd6an, . llapil'(mtlcLl tartjuk .. 
l\.el'e~suk azokat, ak Lk nyaron majd elkiill'k 
utiomá.nyu;ilmt. .MiLl de~. ig,él'etet örömmel ro~~
dun_k es a lekvarmegaJanlasokat a gyermekekk l 
t'o~;:luk összegyüjtetlli, V idéken is egyre tÖ:b 
he lyen érdeklődnek . Az egyik helyen gyereket 
ukarnnk a nyara lótelepre küldeni a másik he
lyen meg urr~ l k?rdezősködtck, hogy miképen 
lehelne adomanyaikkal nyal'altatasunJH\t támo
gatIl i, Örömmel jegyezzük fel, bogy Bartók Géza 
polgárdi JeJkészünk lisztet fog adományozni, s 
megígérte, hogy hívei körében is ismerteti gyer
meknyaraltatás unkat. A gyulai szórvány asszo
nyai pedig' elhatározták, hogy lekváradományt 
gyii :itenek össze s ennek gondját szól'vállygond
nokunk felesége, Szász DomokoSIIé vállalta ma
garD. Vár;iuk a további támogtaúst. Akik gye r'Tl(' 
kei ukot seg ítik, azok a.z ul1 itá r iu~ jövendőt épí
tik. Az unitárius jöv~ndő pellig egyhúzunkban 
mind ig u magya r jö,Ten dő életét is jt!lentettc. 

R~NDÖREINK r észére a legközelebbi Isten. 
tiszteletet :január 28-án tartja Jrjzan jI} iklós, aki 
az egész éven ke resztül l'tllH.lszereseu foglall<oúk 
rendőreiIlk evangélizálásával. 

AZ IF JÚSAGI TÉLI KOKFERNGIAT annak 
cJőkészitő bizottsága februar ha"ára halasztotta 
E': azt valósz ínűleg február hó 17- 20. napjain fog
ják megtartani, A konferenciás bizottság ügy
vezetőj e : K ere/á Gábor lelkész Kocsordon tartóz
kodil;:, de e hó végén visszatér Budapestre s akkor 
tovább folytatja az eiőkésútés munkilját. 

ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY SANDOR . 
egyhúzi vegyeskal'unk próbái egyeliil'c sziilletel ~ 

Bek. mert a dalárda vezetőjc Nagy Sándor kar
llagy egyelőrc a kocsord i unitúrius leúnyegyház
községben végez elismerés rcmMtó SÚl' l11llJJk~tt. 
Dalárclank próbái februnr hó el ső csütörtökjén 
d. u. 7 órakor, a Koháry-utc'l i tanácsteremben 
újra kezdetiiket veszik. -

ÉVl(öNYV:ŰNK lapu nk decemberi szám~'tva l 
cg'yütt meg'jelent s a zt híveink szeretettel fogad
ták, többen örömüknek adtak kifejezést. hogy az 
idén képekl~el gazdagabban díszíteWik évköny
v iinket. Szíves el nézését kérjük olvasójnklUlk Il Z 

évkönyv eg-yik h -ében előfordu l n t0hl~ sHjtóhibii
ért mely a gép szedés hibá i követl;:eztehen nyom
c!n;et.1mikai, tehát így rajtunk ki vii lalln f) kok búl 
maradtak hent az évkönyvben. 

AZ 1937·8EN és előbbi években kon!inllúlt if
jakat alakuló iilesre sze1'el'eltel meglliv o?ll .1938. 
, - l · 30 a-'" ,I e 10 órá1"a (t ]{ oháry~uJcm lelm'nuar /o . - , . . 

7\:észi irodábn. BARAB-4S Is I ván lelki1J(ísZ/01'. 

A BRASSAI SAlVruEL UNI'rAHTUS IFJÚ
SAGI EGYESűLET 1937. doce.mbel' .!l~ ~8-un t:~r
totta évi I'cndkiviil i tisztújító k?zg'Y 1l1m;~t. A ~~~i 
n'yiílé~ a multévi elnököt i ~mete l ten bl7;?lll~U I . 
o 'l l " etkezo t ISZ tI-biztosította éR egyhangu ag a (ov. '., '. 
kal't vidasztottn meg a~ 1937/3~. Is~~I.a l e~' l:i 
F. lnök: Bal'Clócz Vilmos, ügy vezeto e.lllok. ~el~ li 
Gilhor, alelnök : ~f{lrkos .Teuö, rőtl tkár: nnC 



Dénes. ütk{lr: i-iegc(iüs Gyula, pénztÁros : ' GáH~y 
Z 11 ' ellonőr : Nagy Sándor, jegyző : Csúszikt, 
. • Q HU, 

János. könyvtúros: l\hlksay L ászló, K . Nagy 

J , l' Az oln o"k elöterjesztésél'c az új alapozsc . 
szaocí ly érte lmében egyhangú lelkesedússel vá
lasztoUa a közgyű l és az egysület díszeIlJö
kévé dr. Veress Gábor m. k ir. lwnuány
I'őüluácsos. IBUSz-vezér igazgató Őméltóságát, 
tanÍlrclnökké pedig dr. Ver ess Pál egyetemi 
h. tanár u~·at. SzékfoglaJójüuau az elnök külöuös 
képeu hangE=úlyozta, bogy ránk unitárius if jú

silgra igen komoly és nehéz l'eladatok varnak. 
1\1 ost. a mikor a csonka ország különböző résjI;lÚ
ben hatál'tnlan l'okonszeuv llyilvánul meg eg'y
házunkkal szemben. nekünk unitárius székely 
itjúságnak kétszeresen kell ügyelnünk arra, hogy 
mind viselkedé.3Unkkel, miud pedig munká nk kal 
olyan er kölcs i tőkét gyüjtsUnk és olyan szi lArd 
erkölcs i alapot létes ítsünk, hogy mAsok irigyel
jenek bennünket és vágyód;janak közénk. 'rud
juk jól, mi vagyunk a jövő ígéretei! Ránk nebe
zed nek egykor majd awk a kötelességek, amo
lyeket most Bátyáink teljesílellek. Készü ljüuk 
már most fel erre a nagy feladatra, mert olyan 
lesz egyházunk és olyan lesz uuitiir izmusu nk 
jövője, amilyenek mi vagyunk és amilyenek mi 
leszünk! Velünk áll , vagy velü nk bukik ! g. s. 

A BRASSAI SÁMUEL UNITARIUS IFJÚ
SÁGI EG YESűLET a mult bagyomán yaihoz 
híven az idén is megrendezi az unitárius bált. 
'rekinteltel arra, h ogy az utolsó unitá rius bál
uak igen nagy s ikel'c volt, az idén, eltérőleg a 
mult hagyomúnyaitöl, egy nag'yobb és ' kényelme· 
sebb helyen, az Astoria szállóban óhajt juk meg
rendezni, 1938. febr.26-án. 

A bál tiszta jövedelme Egyesületiiuk szegény

sorsú tanulóinak felsegéJyezésére for dit juk 

Kérjük ezért minden jótékony leJkű hittestvérün

ket és jóakarónkat, hogy iigyi.ictket pártfogásába 
veg~.' e. 

A balbizoltság áté rezve hivatását, már teljes 

~l'övel dolgozik II bal sikcl'cuek biztosilása érde· 

kébell. A nomes célra való tekintettel el v~il'jl1k 

min~enkltőI, hogy a bál érdekében minél nagyobb 

levékenységet fejtsen ki, mert ez nemcsak ogy 

szórukozasl ullw.lom kíván lenui, hanem az E r 

Ilólypöl idoszakadt magyar uuitátiusokuuk test. 
véri tahi.lkozója. 

Székely unitárius te~tvéri szeretettel h ívunk 
és vúrunk mindenkit, _ .... - .......... Rendezőség. 

I"ESTVIDtK 
P "'S'I'C'Z"'N'I'LO"I'. I NCEN' - 1 .L:J o ~ IC.! :\. .. _ :ebruár lj·én este 

tHl'tjúk Illeg a g'ylilekezeti teremben legközelehhi 
m\tsOl'OR családi estélyüket, mel yet nőR'l,ö\'el:-lú
glink ))est~zontlör ill ci csopúrt:ia rende'l, havon la. 
Pethő lstvún lelkész hűlése miatt néhány héti r 

b '" i " , g szo aJa ol'lzte. de reméljük, hogy mihamarább 
újl·a oU látjuk hí vei között szokott Illunkakedvél 
\ isszan ye l've s bi ztos íthatjuk, hogy u kig Lacika 
betegsége alatt mindnyájan együtt éreztük aggo

dalmaskodó szíveikkel. A szolgálalot a pestszenl
lőrinci templomban, január 1G·án J ÓZUll MiJüös 
vikárius végezte a hívek nagy örömére, 

A kispesli unitárius körzet karácsonyfa ünnepelyet 
ecember 22-én, a II. Sz, ált. népiskolánál lartotht. Szép 
ének és szavalatokkal ékesitett, bensőséges családi ünne
pély voll. Az Unitárius Nök Szövetsége 45 drb. szeretlt 
csomagot és 9 drb. könyvet juttatott a körzetnek. Hálas 
köszönet érle. A fát, diszeket, mUnkát a helybeli lelkes 
nötestvérek adták. Természetben hozzájárultak: Patakralvy 
L.-né élelem, ruha ; Barabás F,né élelem; ruhaneművel : 
Pap I.-né, Fekete S,·né, Kovács I,-né, Novolhny E.-né. A 
7 drb. "Szegénygondezási Adománygyfijló könyvec8kén" 
az elmult évben 96 P. gyillt be tanuló ifjaink segitségé
vel. l sten áldása a megértő, jószivű cselekedeten. - Ber
talan Albert ny. máv. fóraktárnok a nagykadácsi templom 
javára 10 P-t adományozott. Hálás köszönettel nyugtázzuk 

• 
Lélekemelő ü nnepély szinhelye volt december 

21-én a Rákospalotai máv-telepi álJami elemi iskola egyik 
kis tanterme, ahol vidámarcú iskolás gyermekeink gyültek 
őssze, hogy a felnötekkel egyetemben megünnepeljék a 
mi Urunk Jézus Krisztus születését. Számszerint mintegy 
huszonhárom unitárius gyermek és azoknak hozzátartozó i 
várták az finnepély kezdetét. Barabás István nagytiszteletű 

ur szépen bevezető szavai után Imre Ilona hitoktatónő 

harmonium kisérete . mellett, a gyermeksereg átszellemfilve 
az esi jelentőségétöl, elkezdte énekelni " Mennybő l az angyal" 
c. karácsonyi éneket. A sok szépen elhangzó zsoltárok után 
szavalatok következtek, majd az ünnepély végén Csáka 
János pe~tujhelyi szórvány-gondnok köszönte meg mind· 
azoknak az áldozalos l elkű hiveknek munkáját, kik fárad
ságot nem ismerve, mindig istápolták az élet elesett jeit és 
élesztgették az unitáriu::I öntudatot. Rákospalotai sz6r~á
nyunk is kivette részét a munkából, mikor az év végén 
10.- P. és 60 fillér értékben cukorka és gyümölcs csoma
gokkai kedveskedett gyermekeinknek. Áldozatos lelkű hit~ 
lestvéreink munkája buzditásul szolgáljon a jövőben minden 
derék unitárius embernek. Csáka Dezső, 

VIDÉK 

DUNAPA'l'AJI TEMPLOMUNKAT ábl'ázoló 
l eve l ezőlallokat készített az og'YhiLZ](özség, Ull3lyek 
Szinte L ászló müszaki főtanácsos három gyö
nyöl'ü fel vételében IllU tat ják be II templomot és 
BBnak belsej6t. A leyelezölapok hti.szfilIél'es i ll'· 

hau il lelkészi hi vatalban kapható!.:, s azokat 
hiveink szíves figyelmébe ajáuJj uk. 

GYUIJA ÉS KECSKEMBT vi!.l'osokban levő 
• • • • 

sz61'ványainkban a dveut u tolsó vaslu'napJun ut'· 

u. e, XVII, I 
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--
,'H C80r~lOSZ! ilssa l ogy bokfl nc~ oll I s t PH t is:d c lc\.ot 
larlo1hmk :11101 ~Zé.I ) szú mll1n[ jeJclI\.f'I,: Illet!' hi ~ 

,'eink. l\[illdké l hcl~'clI m Ol':l rnú,' sn,iúl. 111' \'1ll'SO~ 

l'<li etl ó n:,cikbő! l' é:-:zc~ii)j c k rt hívei, H szűn t VO II 

dégség "lId.h,millllll . . Lapun k jövő :.zi'IIU ÚbiJlI j:-;mc l' 

tcUiik ;-1 nemes ndnkozólwL 

GYö HÖ'I'T 19:H. évben 1II ~'!jUS cS noye mhe]' 

hónapoklulil J 6.zan l\lild ós püs pöki "ik ilT' iLl~ 1:\1'
to lt I :-: Iolllis:delctct. A kú t 1111,1110111111'-11 ún' I,H'sol'ili 
n~ltek összesen ;-:5-011. Az Ú 1'\ aesorai !;:PlIyol'oL és 

borI. mindkét nlkal()!umn[ Hell/hlNik A ndor ny . 

miII. tHU;ÍI.:sos :-l l YÚ llkfiu :lIlomúnyozta. 

A hódmez6vásárhelyl gyermekeknek nagy öröme 

volt karácsony előtt. December 22·én tartották karácsony fa 

ünnepélyüke,l, amelyen fl fdnöttek, mint 'nézők szerepeltek. 

'Az előadók, a szindarab szereplői, szavalatok előadói, sőt 

a.z ünnepi beszéd szónoka is mind csupa diák és elemi 

isk()lai tanuló voll. A végén min~en gyermek csomagot 

kapott és a csomagban mindenki, - s ez volt a gyerekek , 
nagy öröme - egy di óval, cukorral bundázott künóskalá-

csol. 150 kürtöskalácso t sütöttek a vásárhelyi asszonyok, 

Ebből 120-at a gyermekek csomagjaiba tettek, a 30-ból 

pedig megkinálták a megjele niekel. Volt nagy öröm gyer-
• mekek és felnőttek köz t egyaránt. Az ünnepélynek meg-

'ható hangulalu volt a kezdete, amikor a lesötétitett iskola 

teremben csak a karácsonyfa gyertyácskái égtek s egy 

gramofon lemezről felhangzott egy dalkar énekében a: 

'"Csendes éj, szentséges éj" .. . kezdet ú karácsonyi da l, 

zenekar kiséretében. 

Karácson}'faUnnepély Füzesgyarmaton. A fű

z~sgyarmati unitárius elemi j:;kola december 19-én tartoUa 
meg szokásos karácsony i előadását, karácsonyfa ünnepély
Iyel egybekapcsolva, -- Az finnepély s ikerét és az előadás 
jövedelmét nagyban emelte az a körü lmény, hogya szo
kástól eltérően ez alkalommal egy kis szin pado t állilollunk 
feJ a tanteremben, A szinpad a gyermekek játékával együt
lesen olyan hatást gyakorolt a közönségre. mely szinte 
páratlanul áll az iskolánk történetében. - A gyermekek 
belanitását ez alkalommal Kincsesné Nagy Irén tanitónő 
betegsége miatt Darkó Béláné ti szteletesasszony és Tó th 
Erzsébet helyettes tanitónő látlák el, _ akik sok lelemé
nyesseggel és uj ötlettel tették vá ltozatossá az estély 
müsorát. - t-1egnyitót mondott Dark6 B~la lelkész , Azután 
az iskola kétszólamú énekkara énekelt Darkó Béláné veze
tése mellett, Sz.inre került: "Karácsonya mennyországban" 
cimü mesejálék, melynek magyar fájdalommal telHetI 
olykor dertis-boru :; fordulatai sokszor könnyeket csaltak a 
hallgatóság szemébe, - A másik darab - Arva Bekó" 

" . m~I,yben a szegény árva fiú vergödCsét látjuk: a jó és rossz 
között. Szintén nagy halá?' ért el. Az ünnepélyt bezárta és 
a s~ere~et csomagokat kiosztotta Kincsesné Nagy Irén 
talllt6~o, - Ö.iszescn 17 növendék része;ült ruhasegély
ben, kIsebb-nagyobb csomagot kapott minden növendék. _ 
A g.~üj~és eredménye szintén meghaladja az előző évekét~ 
GyUjtölven befoly! összesen 74'08 P. Az estély jövedelme 
~eltilfizetésekke~ 29,96 p, Összesen 100.04. Illesse e helyről 
IS köszönet mindazokat, akik szives adományaikkal diszi
tették fel a szegények karácsonyfájá! I 
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I'::RDÉLV 
DR. lnSS ELEK teológi a i lRnlt r az ei n II ... , , , III 

1.1:1 1I,l:i LI.g I kOIl rCl'cll c iú II lll cdcsóri birlokún eg~f i r-
,Iusagl l<l lJ orhel~' megÓlJilésérc a lk n lma s tedil e le t. 
es a szüksége" rll<l1t V i.l·~ot '1" .'111" ""0" [" a" ' r" , 

"'" ',' .... ' -- t o ,,, I ,Iu"ag-
llHk , Ulely azt. Id1örö lc lkesedessd és ől'ömmel ro 
gadta, A UlCtlcsél'i SZéll tal ;t1k ozo'l" l ,ni ',. ' , , • HI • ., Ismer-
j .iik . s azon egyszer vo lt. alkalmu)lk részt venni. 
Ül'vc itdullk, hogy uagylelkű k(!zdcmcn yczcsc 1'011'_ 
tÚli itt, c;r,e ll ti ~zelJ er dél y i hCgYOI'UlOIt IlIOSt. lIlIi 

tÚl' ius I' lata )súgullk i s ottho ut. tulá l lúba nlú, ahol 
p ih unöl'O nagy munkúja közben mi ndig osszo
g;..' li lll(} t. 

.1" 0 1·0 " <' \ '" RO ." 1 k ~ d I' ... ..., .o\. .~ <l llUl1' megjeklH\ .:cll ck idő -

l'OIlt,júhHtI UlL cg;,,'bc úg'yhúzi l ő t'lIl Ú ( 's\'lIJk. hogy 

og'y húw uk ,j övője szcrnpontj::íbó l nagr.ielclI lőségü 

kórdésekben idlúst foglal.ion s egy húzunk hajója 

Inelle új vezelőket állítson akik <l mai SZÚzs'l.oro

~a ll ll eh éz élclköl'iil méll :'l el.; köztitt v[t1ialjúk a 

vezetés swlgálahlL Lap ull!;: leg köze!c biJ i SÚllllÚ 

ban i~ lIl c l't ct.iijk föta ll ;lcsi ul ésÜhk ha t<ll'ozatút. 

Ak ikel tesb-éI'eiuk ocb,haLl:l a szoig:it1 atok veze
lúsél'c elh ívnak azokal szel'elclte l l,üszoutJiik .s 

ökel l éle ks~er in t i \'czt:. töinknek fO~.juk tekinteni , 

illiut ahogY:lII szel'etottel búcsúzunk a zokt ól, aki k 

H szolg-úlatból I'é ll'eá lh-a a jol meg él'de lll cllll yuga

!omban mos t múr pihellui akarlInk, I sten itidúsa 

h}g'ycn le.slvé l'e ink tnl1á (' sl.;oúlsjn és az ö lelke 

nyug'odj ék m eg elha tá l'oúsai koll , .A testvé ri sze

nnot erzeséuek úpolúsára kozülju k dr', Var,Qu Béla 

og y húú főjegyző, a betegsza lJ, lds;'lg:otl levő dJ', 

HOl'ol)' Gyürg'y püspök helye ll esénck m inden 1:1l1 y1l 

túr5, l cauyugyhúzközségben c.s s'l.ól'vúny oklJulI cili 
ltíveihcz. intéz.ett újévi szóza tú l. A csonk<lol'sz<Í.gi. 

nagy szól'YGl nylJau elő hí vek ll) szereteLtel I'ogad

:iilk ösi cg'y húzull k újé,' j üd \'özlcLét. 

JÖVJ1;NDö cí men, kolozsníl'i teológ iai nka· 
démjánk ifjúsúgi ke bli lapjúL Seba J?lTenc szel'· 

keszt~sóben sokszol'osítYi.1 adUI I~ i, s az ide i évbell 

elsőso rban i s a három Iwg-y Hunel' :'1lkal mil n 11 

~zel'elne lltegj eIentel ui, Az cllllult km'úcsoll y i 

'Ünnep ulkalm<.l\'al cl legútusok "ilték sze l'tosz.ct 

a r ~l l vlll{ba s é rdekese II ös::;zeitllított l':l:l n i('i'oll y i 

f:: z.alllukat híve ink öl'ölIlUld ob'a stilk. Ügyes III LI It · 

hájuk hoz Illi is szerelettel gratulúlunk. 

.Kj~V EKörl'SS u, jfjÚSilgi lapunl.: öu;'tlló 1lI 0~'~ 
,j e lenósét J,Ol'lll cíll YI'cl lclelet eg-yelől'e nC!II. ellg~~~o
lyez le, Igy az ujsitg' Cgyc!ől'e az Unill.ll'll1S hoz.~ 
I0ny mel lékl e1eI<én t j e le nik m eg L(ÍI·ill ezy . Mi!I.~tl:\' 
It,l kész. szcl'keszt.ésóbctl. A z e l',lélyi tizedIl., JI,I.U
~ilg'i konfcreuúi<1 l'ól udll~lk J'é90zleles bcsztlltJ~ .l o L 
I'ne lye L l,lpunk milli ~zillllú l);ln mi is iSIHCl'lc~tllllk 
és l~Z. ot.t.holl jól hevült eg~~h;hkül'i i fjt'rF:lí.?:1 1~1I ~ 
llokl'ói OI VHSllllk, me lyet leg'uióbb It , r~lsoj e h l!1'I 
kül' gyülekczetei r e lldcztek meg Ol1hcvlzeu. 



A ~[EZöSBGI SZÚRVANYMISSZ IÚ-ról .7.Ú

lllol be No'g,IJ á muel sz6rnílly g'olHloZ0 lelkész a z 
UllihiJ'iu:;: K öz!önybclI. S zétszó l't teriiletcn lIeg~· · 
,'cn kcizscgbc n ötszá z 1I1lihiriu:,; le lke t gondoz, 
Oh ' illl t!~oJ) o rl ol, b:lIl. Illolycl, he il H Icg'lIugy obb il Z, 
lll~ol ;J.j hi yc é l. ~l'd c k es mcgúllll pí t:l<:;;t vall fl 

SZÓl' v,l lly bllll clh:tg~' OltHU é ló ul1i till'ius. le lki IIIll 
g'Il IH1'tíl ~ÜI·O I. A z I~ö tiplIS túUL'scn bcka p(:~ olódott 
r,z oU f~ l ö pl'Oi cs tlin s g y ülekeze t életébe. akik eso
d.HkozU:lk :1 1.11 1;111. 11ft Y<llamiko l' lllli tá rius lcl 
I,ész ,-('gTcshúz: l<:;s il g ~llkuhmlv~l l g;,'c l'mckc ik "nl· 
l:t!'l ll il '~i l1l r l'Clc k lődd~ . A m;i :s i l~ CSOlJortbilll " IUl 

llld, II "H II ind III g 1,,;zöll :- ösd ... akik !ó:(' 1ll a nl/b il, 
II.: lol\('z(' l, s om H mi IlIl1llk ú uk il'l llr:nH)a l1 110m illU · 
lahtal;: c l'de ld őd ést. A harnwdik CSOl'ort <l meg · 
tJ l<lI'nd t j ó mag, me lycn fl ~zón' ÚIlY élct0 őr-; 1I1l1l!
I, ü ja. I"clépiil Ós n y ugsz ik. Kii!önösl..'ll a z e lső c so-

, Jlol'lnl vOllHtkoz6 1llegitllapitú.<:u i 1\lJ1I minket: i:s 
A"olldol !\OzÚt' l"rl c:s ln egsz ívloJc~ A.·e. os mindenok ro·· 
let t szO I'g' ;"! l mnsa bb mu II ká l'<l S('l"},en tSI."IlCk. 

A HOMANl AI PA RLA~rENTI VAT"ASZ1'A
SON II Hl/JgYIII·:s!tg az olmult kar:l csonyi ünnepek 
t'WLt 19 képviselői cs 3 8Z011 id,ol'j mundátulllOl 
~ze rzo t t. 1\ '1. unitúrius egyhúz clr. Há l i\fildós hgy
\"Ih l tOl'da:lrlllL yor-;köl·j feJii g-y~ lö- g'olldn ol\ (;s dr. 
Mi kó Imrc üg'yyéd. eg'yhúú lan ;i t· ~os út jún juto tt 
l ':1 da mell t i kep " iso let he?,. 

KÜLFÖLD 

A Z AMI\$ lK.-\l rN l 'r.\.1-:Il'S 'll.ARS U I.JA'l' 
~l Idilrüldi lIu it á r i ll r-; cg'Y h:-i zaldOlI való tes t.véri er-; 
kapocs hensöscg'csebb ú-polúscll'3 külügyi osztilly t 
n1lított rel, mel y nok elnökévé dl'. /tohn'! C. J)(>x l('1' 

SZOL' iológ us !l l'o rc r-; r-; zol'L 11 lllilg'y aL' uuitÍlrizntll s 
J'l'gi l )Hr ~·tI.i {1\ " idasz tottn meg'. 

DH. J'OII N ll. LA'I'HROP ;lI'1l0rikHi uuil itl'IUS 
lelkész. al, it u szegedi Ludolll(tJlycg-yetcm l1 e m 

l'cgibol1 .]ValoH dÍf.;zdoktonli '<':Ol'áb~l, H N ow 
YOI'khull szé l,e l ő VH 1hí si I\ ischhí'é"'ck jogai t védő 

·1· · , amcn Uli Ot' swg'os bizoUsitg Clll Ökc \"{~ yú la !':lz totta 
Illeg . 

, A NYARI OXFORDT nemzetközi llnit úl'ius 
yih'lgko lll'orc ll ciú ll mcg-tClr lo tt előadá iiok:l t é~ bc
~zéd cl{() t Enlő J UII OS és C.'i i fö -N(~!JU T.ú ~í'.Ió I.:olozs
\"~tI' i Iclkésy.ok !lHl g :":l 1' 1l :"f' !Hü le rol'dílva kiad 
ta k ~ uz Il'nUol'j csztöu k útjú n i f<; IUlpbá tó . 

.. SZAN'I'H6 V[LMA okI. uniUil' ius nólc lk6-
!'ZlI I~k augli ai tnuulmúll yú \j;'tt továb b fOl y tatva, 
ka~'n cso~l r ko t· út.hajózolt A mcl'il;:(tba s jel e n lon- n 
ch l cagO~ lI11iIÚt' iu ;; teulóg- i;ü I'öi s k o lú n rob~taL 
~tlllltn H n~'Ok Il L mel YlIck igaz.g atója, dr:, Sydney 
.- Snow . a szegedi eg yetem mos t. megvitlClsztott 

ti szteletbe I i dok tora. 
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)11 6 Hud <i Jlcslc lI hUl1 \' t·lk el D J' . . , 'I· l . . < • - rOS III · l " 1-
la ly ny .. ulIitúl'iu !>\ lelkész. 71 e ves kO~'illlHn Torda -
l u rOn te rt m eg öröl . h .. . , ". .. { 1H elloJCre. Emlókez.cWket. 
Ol'lzzuk. 

HIVATALOS RÉSZ 

Szám: 11- 1938. 

Meghívó. 
Cllitdri1.l.S E gyh/ ei [g(l :.QfJl6 Tanácsunk 1938. 

február 16-17, eselleg 18. napjain (szerda
csiitiirtök-pél1 tekc11) délután 5 órakor a Tanácste
remben 

évnegyedi rendes ülést 
tart , melyre a Tanács tagjait az Uj Egyházalkot- ' 
mányszervezet végleges tárgyalására szereteltel 
meghívjuk. 

Budapest, 1938, január l ~. ' l 

dr. llfik6 Ferenc s. k. J6zan 111ik16s s. k. 
fögondnok-helyettes. pil spök i vikárius. 

Tárgysorozat: 1. Ima- Bíbliaolvasás. 2. 
Elnöki megnyitó. 3. Jegyzőkönyv hitelesilése. 4. 
Elnökileg elintézetl és folyó ügyel<. 5. Egyházi 
Főtanács - Kolozsvárt - 1938. január 16-~n: 

Jelentés. 6. " Közalap" költségvetése I 938-ik évre. 
7. Misszió-Ház évi jelentése és költségvetése 
I 938-ik évre. 8. Kocsordi (Szatmár-m) leányegy
házközség megalakulása és megerősi tése. 9. Az új 
Egyházalkotlllány-szervezet végleges szövegének 
megállapitása. 10. Időközben érkező ügyek. 11. 
Inditványok (irásban - e lőre l) 

NB! Ál landó vegyes bizotlság ülése: II. 14. 
(hl tló) délután 5. 

. Figyelem: Az új Egyházalkotmány-szerve
zet szövegét időközben minden egyházi tanácsos 
afiának sokszorositott példányban megküldjük, Fel
hivullk mindenkit, hogy a szövege~ behatóan tanu l- ~ 
mányozza s esetleges megjegyzéseit a Törvény I 

cikkeire és pont jaira való hivatkozással f. évi feb
ruár lD-ig irásban kü ldje be az elnökség eimére. 
(V. Koháry-utca 4) 

Lelkészi nyugdllaJapra 1937. dece mber folyamán 
beélkezett kegyes adományoka t az egyház nevében hfllás 
kőszöne ltel nyugtázom: d r. Cza holay Kálmánné 100. P. 
Egy S7éke ly Asszony' 50 P, dr. Mikó Ferenc 10. P. U", I~
ri u.:; Rendő rök (Vrv.) 4 P 22 f., Nagy Islvánne családja 
Sófa lvy Sándor Jáky Nándor, özv, Móricz Ferencné, 
Gothárd Mózes: Csatkay Jenö Soprqn és Ba~ik qy uláné 
2- 2 p" B. Páli Mária, dr. Bart alis Akos és Tlbo~dl Gyula 
Szolnok l-l P, özv. Páli Mik lós né - .50 fillér. Összesen; 
18 1 p 12 fillér. Ezt az össze~et hozzáadva még a mult éVI 
d ecemberi szá mban közölt 1927- 1937. években befolyt 
kegyes adomá nyok végösszce.éhez, me~állapilhaljtl k , hogy 
a mai napig ezen a eimen 13,743'82 Pengö és folyi be a 
Ny ugdi jalap pénzlárába. 

Kérjük kedves Hiveinket ill a fövárosban és a vidé
ken is - országszerte, - hogy erröl a szent és nem es 
tigyröl - ha még nem e mlékeztek vO!I~a meg-, végképpen 
el ne fe le jtkezzenek, Nem kérünk illI sokat, sz.ázakar.
eireket. Csak a ma(!a egy-kél pengöjét rójja le ll11nclell~ l: 
amikor egyházi adót fizet, a maradékból erre a cél~a 1:S 
jusson valami, ami az évtizedek so rán - Jám I - mtlyen 
szé pen megsokasodik I 

Szives ildvöz!etfeJ: 
BudApest, 1938. januá r 7. 

u. E. XVII. 1 

Józan Miklós 
püspök i vikárius 

elnök. 

" 



• 

• 

Istentlsztelell sorrend 1938. febuár hóban, 
H o L 

A) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4. ." 

" " ll, nÓif" Bndre·n.l. 111",libir) 
(Rákos-u/ca) 

" " 
B) Körzetekben : 
X., Máv.-telep. Prol. lmlUI . " • • 

• C) Pestkörnyéken : 
Budafok- Ref. templom 
Csepel - Templom-téri 

polgári iskola. " • . 
Ki~pert-Wekerle-telep 

H. sZ. elemi isko la . 
Pestszenterzsébet

Erzsébet-u. el. iskola 

" " Pesfszentlörinc-
Unitárius templom .. 

" . 
Ráko'lpalota-

MÁ V.-felepi iskola .' 
Sashalom

Kossuth-téri el. isk .. 
Ujpest-Szt. István-téri 

polgári iskola •... 

Dl Vidéken: 
Debreeen-Hafvan-u.24. 

Unitárius imaház .. 
Dunapataj- . 

Unitárius templom . 

• 

6 20. d.e.9 .. Iózan Miklós 
8.13,27 " " Barabás István 

6.20. 
. 13.27. 

13. 
27. 

20. 

20. 

20. 

13. 
Z7. 

6.13. 
20.27. 

6. 

6. 

Z7. 

6. 

d.e. lO Ferencz József 
dr. Csiki Gábor 

" " 

d.u.4 

" " 

dr. Csiki Gábor 
Ferencz József 

d. u.3 Kereki Gábor 

d. e. 11 dr. Csiki Gábor 

d. u.4 dr. Csiki Gábor 

d. u.4 

" " 
d.e. 11 

" " 

Ferencz József 
Kereki Gábor 

Pethő István 
Pethő István 

d. u.4 Barabás István 

d. u.4 Ferenel József 

d.u.4 Barabás István 

d. e. 10 dr. Csiki Gábor 

20. d. e. 10 Józan Miklós 
d. u. 2 Józan Miklós 

FelelösI szerkesztö és klad6: Ferencz József 

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
BUdap~st,·V., Koháry-utca 4. Telefon 110-651. 

Elöfizetési dij a negyedévenként meg
jelenö "Mai Füzetek- c. mellékiettei 
együtt egy évre 4'- pengö, amely 
beküldhetö a 30.400 számú postata
karékpénztári folyószámlára - (csekk
tulajdonos: Unitárius Egyházközség, 
Budapest). 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség . 

szerve ~ által 

• • 

A ,.Hivatalos rész" c. rovat a Magyar-
o. o.rszá~i Unitárius Egyház bármelyik 

bekuldött hivatalos közlemény t tartalmazza 

XVII, évt, l. SZ, Budapest, 193B, január hó 

Nb l Aláhuzott dá'umokon urvacsoraosztás. _ A 
templomi vegyes kar az énekpróbákat folytatja ~ azokat 
minden c s fi t ö r t ö k ö n este 7 órakor tartja a Koháry
utcai tanácsteremben. - Egyházi adó befizetését azért 
szor~almazzuk, hogy végső esetben ne ~el1ien hatósági 
behaltáshoz folyamodnunk. Pénztáros: Zsu~mond Lőrinc. 
Hivatalos órák: d. e. 9-1 .. d. u. 4- 6. Pénzbeszedők: 
pesti oldalon: Lux Ernö, budai oldalon: Varga jenő . Kér
jfik hivei nket fogadják öket megértéssel. Ugvanők átvehe
lik a lelkésr:i nyugdijalapra küldött adományokat is._ 
Egyházközségtink csekkszámlájának sr.áma: 30.400. _ 

I A jó bevásárlé.s elöfeltétere, a meg-

I ~i~~a~~ O ÉS H 

rv . ....:...:=.:.. 
stb. 

selyemelr, sif
mértékutáni férfi 

. 3. az 

T e I e f o n: I 88 - 6 6 O. 
Hittestvé'reinknek árengedwény J' 

, . 
Ha ima, vagy énekeskönyvre, vagy 
bárm il yen egyházi kiadványra van 
szüksége, forduljon az 

UNIlARIUS IRATMISSZIÓHOZ 
• 

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

Nyitva: 
. csütörtökön S-5, vasárnap 10-12. 

Ut.ánaküldés kizárva! 

Uj eim: 

, 

• 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIJl., József-utca 61. - Telefon: 1-392-59. 

• 

• 
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