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Ki ez? .. 
Az: ó- és üjviJág JTwsgy .. éjén egy m erész ~t: 

törő, egy n'yughatat~an J e l el~? .?A'Y .. z~1,kato l o 
szív, egy beszédes aJ .. al~.' egy Jovobe l ~tn SZ,em
pár, egy alázatos }~JVO, az, tn:{Jfes:H~t .J~Z'l~S 
K1'iszlnsn,a/r szolgaja, a. ml .. mc:l~yRr J ~f .. O.im~
tOl'unk, az unitárius Egyhaznas: ala.p , toJ~ ~S 
clsö püspöke s7.ép El'délyországhnn: David 
Ferenc. 

A'I. alkotó művész képzelete így á llit ja 
rlibénk a o'ondviselésszcrü férfiüt, aki az idő 
kerekét egy hatalm[l~ J en~.ülettd .. ~.»Űl'(, . 1'a
<Tad tn mii I' cl XVI. s7.é\zad kozepe hLJ€m rmnt
~o'Y ~1('()jósolva és önmagában meg i::: való
~itv<l ;1 ~nni modern ko r tisztult felfogá~át. it 
hmursúlv nkkor is Názál'ethen volt, és n eTTI 
~iceán. 'Ez .1Z, amit mindenki megért s mégis 
HZ Isten tő l áldottak boldogító érzeté,'c l elme
riilhct benne: t?-Z [IZ ü -ih'J1 ajándéka. OIY'.Hl vi
lágos és megnyugtató Hit, nmelyn C'k nincsen 
s7.tiksége :lZ észokok meggyőző lríncol at;úl'il, 
~cm n tekintély parancsszave:ll'H; m ert az egy 
Istenből iurhd ki és l1lPgjál'va az évC'zl'cdcs 
cmbcj'j tu(lás és tapasztalat magHslnlait és 
mélységeit, a lelkében őrzött égi láng derengő 
világánál ismét csa k I stenhez tél' viss7.a. S 
ezenközben is mindenütt IlZ Isten t. látiH. (jt 
érzi és kuta tja, öt fejtegeti és imádja, öt utá
nozzn és tökél etesíti sa ját magában; mer t I s
tent a világ nélkül, és 3z embert I sten nélkiil 
elképzelni . sem lehet. 

Mi, unitáriusok örülhetlink annak, hogy 
ez II nemestartású fej helyettünk is gondolko
zott. Eszméi t és igazság;;) i t I-1Z Élet könyvéből 
merített szellemi feg;'verékkel meg is védel
mezte az ö korá nak eliRmcrt hal'cosaival 37.úm
ben. S hogy mégis neki, a hősnek, kellett c1-
buknia az cg'Ycnetlen küzc1I.'!01oben, az a Gol
gotha útja {,tn :lZ C'mbcl'i örök tl'agikumban 
101i magyarázntát. 

, Mi, unitií ri lt ~ok, s velünk együtt nr, egész 
vtl~g - neki köszönhetjük a hit- és lelki iamc
r<:h szabac1~ág Arany Hulláját, amely ~rorc1a 
vUl'osát amo n(>vcz~t(>~ Diétán (lrJG8.) ~I Z öt
\"ilngrész központjává avattn . 

Onnan pattant ki a "szeUemi SZOc.1'a';, 
nnwlyet féHő gonddal őriz l'e lke mélyén min
den jó unitá rius. minden alázatos. hívő, még 
ha egymaga volna l ~ az ideo 'f>lI ül viselkedő 
felekezetek tömkelegében . o 

~.Z a ~zent örökség n rJ'<1, int bcnni.inket, 
u~t J<oveteh mitőlünk a mindn yájunkat eJsöp
]'esf'~l ~('nycgE'tő vHágrengésben, a kiforrat
lan . Idea\.;: szennyes áradatában, h ogy n y itott 
Rzemmcl nézzünk ma !!Unk köri.il s a tOl'nyo
Ruló vC'l-$zé ly láttára, befelé is tekintgüssüIIk; 
h ozzuk rendhe' a :Hó zunk tá·jékú.t s "főként ~i 
sZlvlink l'~(~öit, az abban ]'t?jt-őzö un i.tári us 
gonclo1atvllagot, amelyn('k március i módra 
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föl s7..abaditó örök értékeit elsikkadni 
gedhetjük, nem en-

~ag:~san .. szárnyalj, szent li itiink! . É 
Rem~,nyu,nk legy - ,csalhatatlan! ... y.~ ~ ' sze~ 
"etetunkben legyen diadalmas a T"nitó t 
öi'ökkévaló evangéliuma !... CI, mes er 

J. M. 

ÁHITAT 

A pécsi disputació előszava. 
."A pécsi keresztény r endnek, 

mC'.Itatlan prédi.kátorának, Vá. 
l<lszuti Györgynek Skaricza Ma 
iéval, a kövi eknek tiszta'letcs és 
becsületes prédik ittorával, Pécsen 
való beszélgetésük, az eg~{ igaz 
Isten felő l , és a núzáreti Jézus 
Krisztus felól igaz oka és rend i. 
Anno Domini, 1588. augusztus 
hava 29, és 30, napján, 

"Ad leGturel1l,." 

" V ala.mely helyre és 'valam.i nemii 1'encl
bdi embereknek kezéhez jnt és ér az én írá
S01n, sze1·e7'1nes és i'isztelendö Uraim. 11·13 'ú.gy 
fo,gadja intelmem az I stennek ~urelmeé,·t. és 
lelkének iidvösségéért, rnintlw. 1Jat'vmTal éH 
álnokság,gal iratolt volna, 1,VCL,gy csak rna,g'''''' 
ítéletéből taláUn/ott és gondolt dolog volna, 
hanenl, ?n'int igaznaJc igazát,. mert mik6p('n 
ho,gy ház"nknál J sten pamncsolataiból "'"g
tanultuk, 7/Ogy biin a hazugság, az()nké1Jen 
ház"nkon kívii-l is haz/L,gsáqot te"ieszten; és 
irni bilnnek hiszf'm· és vallom" Távol, legyen 
azért én tölem, hogy telteisértem PS rd"Q1'uto?il, 
.'!zerint Jl1áté 1/Tam1J1,al való beszél(J Ptésem./Jez, 
csak e,gy betiit is te,gyek tisz!,csséuemnek kc-
1'eséséért; vagy elvegyek (jya7ázr!trh~ak .. tC1'

jesztéséért. l stenenwt szólUom Inzonysa(J,i~l, 
hogy 1niképen magam szólá~o11wa?~ 1,~1tdJ~f., 
ha minet egy pontig eszembe Jutna, lS, ug?! u'
nám, meg azt, l1l,int volt,. azonképen, !lZ u k~
,gyeime feleleteit és kérdését lw 11,.,,,1 ~(Ji!/.(' 
eszel1l,be jntna is 'l~gy írnám 'tneg, sem tobbel, 
sem, kevesebbel, mint volt.t( 

Nem, nwndltatom azért eet, hO(l.lJ vaO'!) 
az ,}' kegyelme beszédében, vafjY 0, 'maga~)~~
ban el ne hagyjak és.el ne feleJtsek az ó;' r:
somnak 1'end,1én, 'mert az lehetetlen lo UJ, 
710f/V én mind egy szóig 1negí'rlws~arn; h{/n~-n'/. 
azt 1nondom, hoqy tehetségem slze!'~n~ sem to~
bet, sem. kevesebbet nem ala~1'v,,, }1'nt ~~~kba'J , ' 
amik az ötödnapig való b('s;:.clgel~s1JJnk,be~~ 
eszentbe ju.tnak és az igaz dol{Jokhoz tllendlJ/,;. 

A zéTt allon/. ezeket ki, nem valay~cly fét
nek 'rnjatn,zatá1Yt vagy fel'J/~agasztalasa,l·t ,!~,~t 
nem, hogy a keresztények '/,gazat 7cét~s "O~O ' 
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EMBEREK 

Jakab Elek emlékezete. 
Az Unitárius Irocblmi Társaság ITI C'gb i

zás~lbóJ megírta m Jakab Elek élet- és j cll em.
nJjzát. ld.i lönQ:; tekintettel il'ocl{!1mi 6.::; köz
életi munká.R~<:ígának unitárius vonatkozásai 
!,[l . A l. Uni tár ius Irodalmi rr::írsnság c munka 
rncf)'il'<:lüíbá,val k!?gycJr tcs há láját t?~ pli:-:.mct'é
:-:ót.dm,J'ta leróni ez jr::ínt a fál'adhatatlan 
szoJ'gH lmú és tcvékenységíí történ ctíTó 11'únt, 
~l kinek cgyházWlk majdnem négyszáz éves 
mult j a kut;l bí~clél't és Jclclpríté:~tJért legtöbbet 
köszöni wt, idcértve még cl halhatatlan érdemü 
Kénosi ~I'ösél't, Uzo ni-Fosztót és Kozmát is_ 
Dc Jakau El ek el)1lékezete n ekiink nemcsak 
pzért dl'á ,g,a, hnn cm a zér t cl lelk ('~ te vékcny
"égéért is, melyet az egyházi közéletben dőbl. 
K olozsv,í" t, későbh Budapesten kifejtett, Bol
dog házasé letének el ,ő két évtizedét Kolozs
"árt tö ltöttr , Az erelélyi '~'őkormányszék le
"éltárának Budapestre költöztetéséve! a h et
yenes évek elején ő is ú 'lköltözött s lelkese
déssr ~ ka pesolóclo!t hele az itteni egyházi élűt 
vezeto, ébr , Buda pesten ok)",1' vol t napil'en
elen egy fend OR unitáriu s cgyhá7.kö7.ség SZCI.'
,'üzésének és mOll'alapításáuak II kérdése, A 
klegyczés megtörténte ntán m ind többe'n szá l
lmgo~tnk }'C'l híveink El'dé lyből a fővárosba, 
Í'i a m!kol' es phol,C'gyn .. é hánya ll öRsze;jöttek, ál 
~" nd,o bo,"cl!t,ctes hu'g)'" lett egy templom 
e~)l.tes(' . Dc Inan:y'zt?tt a ncl'VUS r erum geren 
d.n un~, ~fegkezdodott az agi tál á s , Ebből il 
mun~abol J aka]:> Elek oroszlá n részt vdt ki 
'~,aganak, Ag,talt Buda p.' sten barátai isme-
,'oso, ko" ' 1 ' 1" , l ,. ' . ~ re len e o szova . 1 rasai va l, aztftn 
1 8!,)-~en az angolok közott, mikor a Brit! és 
K?lfolc11 -q n}t~l'illS rpá J'~ ulat közgyű lésén, 
~l.nt az wlltal'lUS rgylul.% hivatalos képv isc-

.J l~Je, dr ... GyrIJ~·ya iva l nwgjf.:).!t·nt, a hol npmcsak 
~.lb7clmukct cs I'okom;zl' nvii l{l~t rryP !'te mpA' a~ 
\l:~~nck, han űn~ nn yap: i tárnogntásuknt is, Agi 
ta!t az el.'(~é,I Y l anyac-~yház {,i5hntó.ság-á nál is, 
ml,lkül: ,az U]O~llH~!1 ; 'áln sztott piispököt ft bu
c ,.tpesti oayI1,,"ko""o ' I '" 't 1 t ' ' I->, < I , "",,,,p: ~t'ge yozesel'(~ H:i me 'c -
l Ó~ ('~,~?kczt{',~tü é~ ;!'i~ye lmcz ~e1.tc. A Kc ],ci-:iz-

1: . , d ,~v~tob(>n R\1l'un mog]cl c:- nt kör.lcmé-
nymvel " r' ~velmet ' II " ' I , .. " 'I ' eo> : , <l unooull e )I'('n tn !'totta 
" sr-ll otos '''l'llcl'~ ''-''I'lb I d" I ' I " , " ~ , _I C~,.,< t n SZl'nvc o (' f'y l 'lr. (or.-
xcg ~r- tI kségcl i I'á n t. eo> , c" , 

Rendkívúli clfoglaltsága mell ett is részt 
velt 'I t"'"1, lomé 't' 1 ' ' " PI es L'('o c h,ttál'or.ott gyüjtés-

b,71,l , J Z~',vto,~t 'ar. nnitál'izmUH mcl!.e:it, bC!-3zé lt 
tO l té'1<'tllkl'ol s kell emes voll t 'IP'" t ' I ' 'okl'C' I"1 ' , ' ( d Sz d nl , t 
:-; . . u ;~~ ~lOlt~l:l zmm$ mell etti l'oJ.;:on szC'IlV('t. 
De n cn}C!:) ~lk gyuJt, -ha.nem sz(>rén y an ' ' , 
szony iu hoz mértan áldoz is L(l. ';;"V'11 I Ytdgl'tVI't It " l é' . . ~ " _n . ( 111 he (' n 
u. ,~'c::ge 'o Jfé l-ig c1olgor-tak hogy ('gy r " 

nyoru takarót és tc ríto" t adll 'ls'S'I",,'I, . ,gyo-
, J . .: < c < az II ,"ISZ 

tala!'n , mrlYl'ő l De rzs i Károly Itkko, '~, b ' 'l ,'" 
t , 1 11' "I I ' uc d-pss I 1 C {(,;;7.I bl~ { p ~onclotta, hogy méltó a fö-

V~],?8 107. e~ I zo~lyu.l'a egyházunkhan nincsen 
pa!']", ~ n~lkoy veS' l'e a gyönyöl'ü templom I'úl
~zcnle l cs l lcl c}e ~1 Cl:kezctt, az i.inncpély l'o m Cfl'
I I'tn. az cgy hazkozsco' kelctke'J;;'~f,n('I ' t" ,t ' ~ 
tét I j

, - b "c" , (JI ene-
, m~~ Y~ {lt~]'J c~1 a hazai unitárhmm; kilzclcl

mes t..o rte neten ,> l~, s egyben fOI , to~ (l (lllt.okkal 
$~olgal ~I~ ango~ e~ anlel'ikai és magyn,l' uni tii
/'/ usok erln t k f'ZeSCll'c . 
" A n;ú\,;ielúnt munka a bndapesti lelkészi 
hl,va~al '~tJan rendelhető m eg n é7y pengő elő-
r IzetesI a, 00_ D,' , Gal il elelnen, 

JÖVO ÚTAIN 
, 

A cselekvő unitárizmus útjai. 
Elfogód va. állok ki e hel yre, hogy Önökuek 

itten előadás t tartsak egy roinduyajunl<at nagyon 
érdek lö, de mégis olyan kérdésről, amelynek tag' 
lu lásá l'<l nem érzem maga mat hi vatottna k. 'Most 
<,t'M m ilL igazá n, hogy milyen llomes, dc eg}hml 
fe l elősség'te lj es hi vatás lehet le lkésznek lenni: az 
hl'en háziiban beszélni a hitről, az emberi lé lekhez 
szó lani megé rtő emberi módon ős mégis ai Ur ou· 
"ébe n cs az ö szavaival. Ha nem ' is lehet p- hhe.'G 
hasonló ma a z én fe ladatom, m égis a ké l'dés ogy 
eh he..: közelá lló dolog, az unitárizmus l'ól, a. csc ' 
l ekvő unitál'izmns útjairól, telult mondhatuá m 
egyházunk l éU{él'd ésél'ől kell beszéJnem nekem, n 
la ikus na k, H a mos t mé;is Önök e lé á llok, hog~f 
a föltett kél'désre vonatkozó gondol ata imat i~ , 

mCI't.csse m, mentségemre szolg~iljon, hogy épJlen 
oz von a konl'erencia vezetöségenek a z elgoudo
lása, ll OIl} egyhá..: i hi vatá sú emberelict ~s megszó' 
lalta ini ebben a kérdésbcn, 

'Eg'y ilyen minden, bensejében és t r zé:sei bou 
is IlIlitfi L'iu s embert érin tő l.: él'désl,ől t.erm észetű· 
~Cn mi nde uk inek meg lehet a jó l á tgolldolt VHgy 
{al tHI csak inkább érzés szerint kialnlatl t vélc
mény'o. De mindenki 1l1HS szempontból nózi a kél'
d6!':t fl hivatása és kialakt-ilt é letl'elfogásll. gondo l ~ 
Iw:'.úsmódja szorint. Hogy t ud e kél'déshez köz(' · 
Ip.dni, egy olyan em ber, aki nek foglalkozásitnál , 
rOg'vil. ~I Z; egés..: gond olatv iJ iiga a szú mok elvont 
bil'odulmáva l va ló á ll a ndó J'og'la lkouísban ulnktd t 
Jei, A sdllnokL'a akarom itt Goethe 'szavait a lkn l· 

, 
, 

irUl ;I, II I : 

Mint Istcnnők trónoJllak ők f'cn ség~sen 
'Köl'iilöttlik nincs tér én nincs idő sem, 
Ebbő l II biroda lomból, amely hivol {t il minden 

f'ö ldi dologt.ó l, a karom elhozn i azt az objektivi-
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hist, ami II kérdés Lárgyalns{lhoz elsősorban sziilt· 
ságes. Tudomá nyos szempon tból akarom ezt a 
kérdést bOllcolui és i lycnmódon megjelölni a kér
désnek a lényegét és kijelöln i azokat acelokai, 
amelyeket magunk elé kitüzhetünk. 

Egy másik szempont. amit ugyancsak a szá
mok birodalmábóJ mcríthettem, a r ealitásoknak 
csalhatatlan módon va ló fölismerése. Ez magukra 
.a számokra minden esetben fennáll, dc egy ilyen 
egészen más t,cl'rnészetü dologra i s megkisérelem 
következetesen alkalmazni. A megvalósitús, ille
tőleg megvalósíthatóság kérdésében ezzel :l szem
pon ttnI akarom ma~am vezettetni. 

Mit. értünk általában egy szellemi áramlat, 
illetőleg . szellemi eS7,mekör aktivitásán? Az i ll ető 
eszmeáramlat belső fe:jlődesét, tisztulúsát és mi 
nél alaposabb megismertetését, másrészt pedig 
terjesztését, másokkal való elfogadtatását Yagy 
legalább is mások előtt való megbecsülésének az 
elérését. Az unitarizmus is, mint minden vallás 
az eszmeáramlatok közé tartozik. l~s hogy kiilö
nösképpen reá alkalmazva mit jelent (IZ az akti
vitás, ahhoz ismét az uuitári7.illUS léllyegét kell 
megvizsgálnunk, mert e kérdéHe csak az ad felc
leteto 

Egyik leglényegesebh vonása az unitárizmus
nak éppen a másokkal és mások h it é,'el szemben 
való legnagyobb fokú türelmeRség, Ezt a tiirel
mességet a gyakorlatban, hall~~úlyo~1.Orn, hogya 
gyakorlatban, odáig fej lesztették, hogy még saját 
hivöinkkeI, sőt lelkészeil1-:kkel szemhen scm kiv:'l n, 
ják meg a hitelveknek azonos módoll va ló értel
mezését és hirdetését, Az egy iga7. btellhen va :ó 
hiten kívül minden mas vallási kérdéRben a maga 
fölfogása szerint alakíthatja ki minden unitárins 
ember állásfoglalását. LeU;:észeinktől is igen 
gyakran lehet ilyen dolgokban egészen eltérő ma
gyarázatoka~ hallani , Sokan éppen ebben lút:i:ík 
a7., ~nit~rizm,?s gyengéjét, Nekünk nincsenek dog
~aLDk es ezert szemünkre vetik, hog~T nekünk 
hltelveink sincsenek Valóban a zt látjuk hoO'Y 
k~lönösképpell fi kato li cizmus, amely \'~ll:i~i két:, 
desben nem enged semmilyen t::nálló vélem éllyt és 
kötelezőképpen ~lőirja a hitelvek hivatalos ma
g~arázatának mindenki által 'V'aló elfogadásá t, a 
ketelkedésnek vagy vitának már a l ehetőséget is 
E;\lve~zi az által, hogy csak a hivők számára Írt 
valla si ~öuyVeknek az olvasRsát engedi meg, de 
nem adJa a kezükbe még a bihliát scm , minden 
má~ vonatkozásban is ilyen fegyelmet tud tar
ta,llI, a hivők között, mint magáuak a hitnek kér
deselben. A }lagyobb fegyelem miatt látjnk sok 
esetben a katollokus h o oOk ' ' ''l o lVO - reS7.ero az egyhazhoz 
~aló nagyobb l~a~aszkodást éi> ezért lehetséges az, 

ogy a, reverzalisok egyr e-másra h6ditják el a 
protestáns hívőket. 

Err? való tekintettel igazat kell adnom azok-
nal{, aInk ebben az °tá o k o '>0" :': ,~m nzmusna egYlk gyenge-
6e":,~~ ~atJak De mas oldalról nézve én ebben a z 
~~l arlZmusnak egyik erősségét is hitoru mert 

lszen ez a (el fogás a vallásunknak éppe~ a lé-
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n:\'cge. Összefügg ez múl' az unit ' " 
zésével, hogy úgy mondjam f

J
.lrl zm u: , kelelke, 

l N 
' annUt a HZ I J" fo oJ JoO 

Ye. l em véletlen az hogy L ' • l o o l Jll-
,.! b ~ • - I.!PllCn abba " 

f.:Z.lg an, aille l ,~ben '100 'lu Olta' , II az ur, '.. ' ~ " rLZmus k I 
dlctoleg fel ekezetté mcgmul'adni és kir ~ ~tk~zcll, 
doU: mondották ki az egó!'!z vi lagon I ceJ l~,~lnl" bl· 
;'a ll asszabadsagot. Nem velellen, sőt elf

e osz~,r a 
~~~ a ;,.két ~I olog között szüksógszerü Okoz:~~:Z(:I,eg 
lIgg~ st Ja.tok. Termószetesen ebben a dol 8'bze, 

nem az orszúg ro 'lga Ó I "ag an 
helyzet hozt~ azt ~ag~y:~ ~~gyllaem\'a'lll ,' fÖldt'ba:izi 

: ' , " , ' <lS sza au-
Sdg cs az ullltarlzmus Erdél,'ben kOlfeoJ " loott h 

• o o t ' . J o( o , a-
nem a sa.l<l sagos erdélyi uéplélek Eoo o 101 J o o tt Ol " o f" , . ,. a nep e e { az o e o nep a.rtakbol a faJoi JO elJ e~ J . o 
t oo tO l " ' ' ' e a aPJan a 

Ol' eue IDl bebatlls fol yamán vált k' D I ' 
' Jt l Ob dOlo o '0 e ehet e;nTa a a an er e v Ilelekről erdél ',' HI 

l d 
o t j', • Yls(lgro • vagy 

a 10g'y ,o aa monc alU kénytelene1{ t,OO\ \8 0J o . 0lb " ' ,<l . SlVaUtZ-
lOusro eszel111 ~ Sokan tagad-ják ezt cOo t li oOk I . ~az va, 
J~l " , 10gyez csak olyan kitalalás amel,oct e JOJ o 
t t ', .' ,: . ' < re e yl 
es verelllknek a szukseg adta a kezébe d 0J o 

• o o 00 . ueroy, 
autonómIa lnhal'colasara való érvként AO o 

.. " j ' ' z eu 
rneggyozo( esem szerint nem igy van ez, En hi-
~zek a tra,~lssilval~i~~ushan és azt vallom, hogy 
ep pen nekunk, ulllhtnusoknak kell hinnünk beu
n,c, m~rt éppen az unihi.r izmllsban látom a trans
sJlvan~zmusnak egyik legfőbb '"'"onását. A több
fé le ' n épfajtának évszázadokon ' át \"a16 egymás 
mellett való békés, vagy legalább is békére tö' 
.l'ekvő élete, a történelem folyamán mecrért sőt 
átszenvedett sokféle uralom és függősé;, n'und
ezek között az önúllósagnak a l ehetőség szerint 
va ló megtal'tása és nem utol só sorban az ott élő 
népfajtál1uk alaptermészete kellett, hogy magil
val hozza annak a Wrelmcsségnek, megértésnek, 
t isztultabb felfogásra va ló törekvésnek és az ob
jektív elbil'álásnak, a tiszta evang-éliuUl tanítá
F:ához való visszatéJ'ésnek a zt a fokát, amely az 
un itárius yallásnak Erdélyben való kifejlődésé
hez yezetett, Ho,!~Y ~gyes angolszász népeknél is 
találtluk unitál'iusokat, vagy az uni táriusok közé 
~ol'ozható, tahíu más névvel megjelölt~ de egészen 
hasonló felfogást valló felekezeteket, ez nem 
mond ellent a fenti megáltwitasnak, ellenkező 
leg csa k meg'erősíti azt, mert hiszen sz~ruos má~ 
példá ját is látjuk annak, hogy az angolszász né
peknek életfelfogása és gon dol!\OzR,,-:;-1. közel esik 
a m.agya rokéhoz, ku!önöskepen az el'dély i mag~'a' 
l'okéhoz, A transsilvanizmus a masok él'deké
nf'k, véleményének tiszteletbentartása, a mások 
hagyományainak, müvészetének roegbecsiilése, Az 
igazi erdély i vagy talán igy moudhatolll , az Ol" 

délyi l elkű ember épen úgy megbecsüli az erdély i 
román vagy szá..-:z miívészetet, az épen úgy meg 
akarja tartan i és épen 'úgy Erdély ki ncsei köz;) 
akarja sOl'ozni, mint a magáét. 

Más oldalról nézve a dolgot, ha azt vetik II 

szemlinkre, ' hogy nekünk nincsenek szi lárd hit
olve ink, erre azt válnszololll, hogy nUlUlJ inkább 
megvan ft megingathatatlan, törhetetJen hitü~lk 
az egy igaz Tstenben, Ha aka r mindel1 m~s ~el'
désben többé-kevésbbé oltérnek is il felfogl1. 5illnk, 



ebbelI- egyetértünk. ez mindennél erősebben ij~sz~
kuJlcsol nlinket és mjntbo~Y "ez az egye~len hltte-
l j ,. k annál erősebbe u 11Iszunk benne es r agasz-,c lIll • , ,. _" 
koduuk hozzá. Ezél't is ta.rtom en, mcg' ~s Cl'osse

'" knek az unitár jzrnusnak ezt fi lenyeg'ct, amely
gun • . ' j D "'.. k 
ben sokan gyengeségünket l atJ~ {. .. e erosscgull -

k látom azért is. mer t couyu e ossze van kap-
lle . d 'I ' , 
csolva az erdélyi lélekke l, az er é yl m agyar nep 
létének kérdéséyel. Akik csak a n~mze~i ,létet. ~Z 
erdélyi magyar nép fenm~lf~r~dasat ~edlk. azo~ 

'.dik ..:zzel együtt az ullltal'lzmust IS. Nemzeh 
~~I okat helyezünk máma a kényszerítő szükség
~ ez képest. el s ő helyre és . e nemzeti célok között 
('Jrdélyi vonatkozásban ott van az unitárizmus i s. 
. Az unihirizrous lényegének ebből a megálla-

pitásából má r most önként folynak azok II célok, 
a melyeket magunl;:: elé tií zbefüllk. Ami a fejlő
dést, a tel'jeszkedésünket illeti, objektí\'e meg kell 
úllapítallullk, hogy el sősorban yédekezniink kel l, 
nelU újabb terjeszkedésre gOHdolhatunk, mlnt in
kább ana, bogy lUegtarts llk azt az it.llományu n
lmt, amellyel rnáma r endelkezünk. A megtartást 
mctőleg külön kell vála~ztan unk a. mag·yaror
szági unibí l'iusok kér dését a z erdéJ yickétő l. Ah
hoz, hogy itt a csonkaor szágban megitl lhassuk a 
heJyünket, hogy a többi fe lekezetekkel szemben 
kivívhassuk magunknak a m inket megillető he
lyet, az elismer ést, sőt ezen felül a megbecsülést 
is, ahhoz szükséges volt egyházunknak k ütönvá
lá sa az ösi egyháztól. Olyan szükségesség volt 
ez, amelyet azok a férfiak, akik felelősségük tu
datában elhatározták, csak hosszas lelkitusa után 
és nehéz szivvel tudták megtenui . De nem volt 
más választás. Hiszem, hogy most m ar l.;.önnyeb
hen és nagyobb erővel fogjuk tudni a cSOllkaor
szágban szétszórtan élő uuitáriusokat össze1'ogni, 
magunkat, hitünket · és célkitüzésinket az i tteui 
néppel megismertetni éfi talá n közöttük az uni
hirius eszme szolgálatában hódítás okat is vé
gezni. .A terjeszkedés, az új lelkek bcsol'ozása 
azonban csak lassan és fokozatosan tör ténhetik, 
hogy egyszcne csak annyian jöjjenek közénk, 
ak iket mi a magunk túlsúly únál fogva teljesen 
magunkhoz hason lóvá tudunk alakítani, akik az 
unitáriuzmus lényegét, beleéri\to uzt ::lZ cl'délyi
séget is, amit én mint egyik lényeges r észet az 
luütárizmusnak, említettem, teljesen l-H tudják 
ven ni. Ha egyszerre igen nagy tömegben jönnek 
olyanok közénk, akik mul t juknál származásuk
nál fogva tőlünk különbözők, féh:ünk kell attól, 
hog~ nem ők fognak hozzánk áthasonuhti, hallem 
a. ml lelkünket is átformálják az ö lelkükhöz ha
sonlóvá. De kÜlönösképpen veszedelmesnek talá
l.o~~ , ol:a~ nemcsak az erdély i, hanem a magyal' 
laJtoI .. ls ldegen egyénelmek a befogadását, a kik 
~ l egtö~b esetben nem is meggyőződésből hanem 
erdekboI kérnek hozzánk bebocsátást. Ez~knok a 
befogadása az c' 'I é ' 

, • II ve em nyom SZel'lllt csak teher . 
teteJe lehet az un'l ta' .. , l ' . ' , nzmusna \: s Igy azt egyszers-
IO IJl.denkonR be kellene szüntetnL 

Ha mármost Erdél y felé nézünk, Holdm i szo-

mOl'úbb kép tárul eléIlk. A terjeszkedésnek semmi 
lehe~ő~ég~t nem látom, sőt az úUományunk meg
ta rtasat lS sokkal nchezebbnek gondolom . t 
'd ' t P d· , mtu 
l ea. e 19 elsősorban a rra kell törekeduünk 
hogy az ősi unitárlusokat meg· tudjuk tartani h< 
Wnkben, ~. v?,lünk val6 kap0s01atokban és ho~ 
megn~en tsuk ok?t a ,nemzetnek, az erdély iség gon
dola ta nak. Az en velemenyem szerint elsősorban 
ez kell, hogy a kötelességünk legyen. Fontosabb 
ez, mlllden itteni terjeszkedesnel, minden erőnk 
mcgfe~z íté~eve.l a rra kell torckednünk, hogy az 
erdélYI umtarms egyházközségek fennmaradhas
sanak, hogya r egátban szétszór tan élő unitáriusok 
egyházukkal valamilyen kapcsolathan tudjanak 
meg';luradni, s hogy meg tartsak hitükeL, nyelvü
ke: cs magyar nemzetiségüket. Hogy ezt milyen 
modokoll lehet megvalósitallj, arra hivatotta bb 
lesz az l!:rdélyben élő, tehát az. ottani viszonyokat 
jobban ismerő atyánkfiának a felszólalása. En 
most csak a kérdés fontosságát akarom hangsú
lyozni, megkondítom a vészharangot, mert az én 
értesiiléseim szerint valóban a legtöbb helycn 
végveszedelemben van az unitárizmus Erdélvben , , 
én pedig az unitiu'izmust Erdély nélkül, az er
délyi magyal' unitárius tömegek nélkül elkép
zelni nem tudom. Erdély teremtette meg és ápolta 
évszázadokon át az unitárizmust, amit azelőtt 
Erdély tett az unitárizmusért, most az unitárizd 
mu sIlak kell me~tennie Erdélyert. 

, 
Azt vethetné a szememre valaki, hogy én itt 

csalt nemzeti célokat tartok szem előtt, hogy má8 
k öntésben ugyan, sót álruháhan, de valójában 
esak nemzeti eszméket hirdetek. Egy ilyen ma· 
gasztos eszmeáramlatnak, mint a milyen az uni
tárizmus, magasztosabb céljai is kell, hogy le
gyenek. Vannak i s, máma még inkább vannak, 
mint bármikor máskor. Annyi érthetetlen dolog 
történik a mai világban, a józan ésszel és minden 
ember i ér zéssel ellentétben levő jelenségeket lá
tunk nap-nap mellett. Egyfelől éhínség és nyo
mor úság van, másfelől a gazdasági javak akarat· 
ta l való elpusztítását látjuk. Látunk h'áborút és 
polgúrhá borút a legbonalmasahb kegyetlenség
gel, országokat, melyekben az emberi életnek má r 
semmi értéke nincsen, amelyekben az I stenuek 
legszebb ajándéká t, az életet könnyelmüen pré
dillják el. E lnyomást, türelmetlenséget, népeknek 
uyelvüktö l, llitüktől, hagyomúnyaik tól való meg
fosztáFIát, az életlehetösegektöl való elvágását 
éppen ab lJa n a gazdag hazában, amelyik minden
k inek tudna bőségesen kenyeret adni. Az ember 
ért.etlen ül áll e jelenségekkel szemben 65 nem 
esodá lorri, hogy sokan ítéletüket veszítik el a 
zürzavaros: világban és hajlanak a l'1'a, hogy a sok 
fUl'csasúgot valami földöntúli hatalommal ma
g-yal'ázzak meg, De az Isten létezóse igaz~n ,nem 
udhat magyarázato t ezek re az embertelenségekre 
és azért lim"esi ~ok cSll lodott lélek lL magyaráza
tot a. ba bomiban. okku ltizmusbun, asztro16giitban 
és sok más hasonló különös teóriábau. Valóban 
sokszor nom tud megszabadull1i az ember attól II 
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gondolattól, hogy valnmifyen cs illtlgzatnak a föld 
llépél'e va ló ha tásu. za vada IDeg az em bOl'cl{bel~ 
a józan gondolkozást, ölte ki belőlük az emben 
9z~l'cj-elet és tette öket képessé e sok borzalmas
~ág elkövetésére. mort elképzelhetetlen máskép 
az, hogy annyi őrültsé~ történil;: egyi,d~b?n, Ilyen 
l.:öriUmények között epIlcn az 11 Lll tan u~olinak 
J.:eH a l e~lIagsobb erővel föllépuiök, eg~- ~iszt,nlt 
v~ll1ásj fö lfogást, igaz hit.et kell szemhcallJhlll1 a 
kótyagos teóriák bívöivel. A mi hitünk szerint 
~egil1kább nekiink unitáriuso~mak o van n~eg II lc~ 
h-etőségiink ana, hogy II SOti kcLelkedot, lelki 
egyensúlyút elvesztett embcl,t a mi megértö, tii
relmes felfogásunkkal visszavezess iik az egy ig'az 
I stenben való hitre, Ez legyen II mi tú"olabbi fe l
adatunk, az erdély j unitál'iusok megvédéséu. a 

. magya~ol'szági lIni tá l'i zm us mcgel'ösitésén k í vii l, 
harmadikul ezt kell l;:itű~nünk célunknak : hir
detni és cselekedni a szeretetet és a megértést, 
Jézus példáját ]{övetve, és rá vezetni az embm'e
ket az egydüli Istenben "aló iga7- hitre, 

D1', T1 C1'ess Pál. 

KRÓNIKA 

Lelkészbeiktatás. , 

Kocsord kell ős közepén egy. nagy 0~Ű rben, 
m'el,yet a hívek templommá avattak, fehér pony
vHfalak között félezer ember énekli a zsoltál'olmt, 
J)edig még be sem fejezte bivogató szavát a hősök 
emlékét őrző nagyharang. Mikor dl' . Csiki Gábor 
·beLktató, és Kereki Gábor beiktatandó lell{észek 
bevonulnak a virágerdő között elhelyezett úrasz· 
,talához, felésenc1ül az ősi z!S:oltár: Te benned hi z
,tunk eleitől fogva". Biblia olvasás és ima után 
Régeni Áron ez alkalmakl'a írt gyönyöríi énekét 
énekli a gyülekezet: "Pásztoroknak pásztora, 
nagyhatalmú I sten, ki népedet nem hagyod ár· 
ván, őrizetlen". A mély áhitatot dr. Csiki Gao()r 
beiktató beszéde fokozza, Felejthetetlen beszéd 
volt, láng minden szava, mely úgy a gyülekozet, 
mint a beiktatott lelkésznek mécsest gyujtott a 
lelkében, mely örökké égn i fog I stent kereső út· 
jukon, Ezutan Kereki Gábor lelkész tartotta meg 
beköszöntöjét, melyben a szivét-lelkét nyitotta 
meg híveinek. kik úgy szomjúhozzák, yál'jitk 
mindig szavait, mint a békés kis madarak kicsi 
fészkükben anyjuk gyüjtését. A templomi iinne
I)ély t bankett követte, hol szamos köszö'ntö hallg
zott el, melyek kiemeltek a beiktatott fiatal lel
kész eddigi munkáját, közszere tetbe n álló eg'yé
uiségét, aldásukat kérve további munl{ájára. 
~fi is ez alkalommal mégegyszer üdvözöljiik őt , 
es ~u~retett vallásos gyülekezetet, kérve I steu llek 
Begct,lelmét egész életükre. ~ 

A lelkészt kapott gyülekezet most induljon 
\'leg az :"lkot6 munka útjain, és epftsen hajlékot 
az egy Igaz I stennek dicsőségére, 
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Nagy Sándor. 

MAI KÉRDÉSEK 

Miniszterelnökés PÜSpökjelölés. 
. !:'- LOI.Hlonban. megjelenö .. Daily Telegraph" 

C LlUU napJ lap egYlk legutóbbi számáb"n f t' 
o • • .. a en l 

c lJn~u Ig'on ~rdekes hiradást közöL Lord Hugh 
Cecil WestmlOsterben az anglikán egyház na o 

" I" '11 gy gy u eson I (ollltalaunak mondotta azt az el J'~ir: 't 
' 't as • 

mlszerln ' az anglikán püspöki méltósáO'ok bet""l-
té ' ' 'tO' b o 
. f!,cre az UIlI :.L:" lU S vallású Chamberlain minisz-
lOl'elnöknek IHM hivatali áUasállál fogva az an -"01 
I , ' [ I [ "t ' t' g ura you \. e o erJesz est tennie, 

Chamhera ill tudvalevően buzgó unitárius és 
Ilem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy Is . 
tentiszteletro menjen mi nden vasárnap ahba a 
templomba , ahova ősei is századokon át j{u.tak. 
Lord lIug'h Cecil sürgette annak a VIII. Henrik 
korabeli (1509- 1547.), idejét mú lt törvénYIlek a 
módosítását, mell' l'ej- és jószágveszlésscl sujtja 
mindazokat a személyeket, így' a miniszierelnö_ 
köt is, "akik a püspökválasztásnál é~ szentelésnél 
küzremüködni vonakodnak". 

Dr. Long, Canterbury érseke utalt arra, hogy 
a KOl'ona tanácsadóit is foglalkoztatta lll'1.1' ez a 
kérdés és alkalmat fognak majd keríteni ana, 
hogy azt majd alapos megfontolás hirgyavú 
tegyék. 

Lord Hugh Cecil javaslata előterjesztése so
rán rámutatott arra, hogy az a törvény, amely az 
unitár ius vallású miniszterelnökiit anglik:in püs
pökök jelölésére kötelezi, rég elavult és új értel· 
mezést kivan. "Meg vagyok győzódve" - mon
dotta, - "hogya ' miniszterelnök, min t minden
uen, ebben a kérdes ben is az alkot.mány értelmé
hen és a log'lolkiismeretesebben jál' úl. Tény uzon,
bau. hogy meggyőződésében ő unitárius keresz
tény és így, bármilyen lelkiism.eretescn teljesítse 
is alkotmányos kötelezettségét, ildomtabnuak. 
s-üt egyenesen viss;"atetszőnek látszik HZ, hogy az 
anglikán püspöki méltósagok betöltésénél az uni· 
tárius vallású miniszterelnök legyen köteles a 
legfontosabb lépést megtenni." 

Ha VIII, Henrik ko!'ában élnenk, a Downillg-
" 1I..r • . • k 

Street-en nem volna unitárius. .lUegegetne-
Smiihfielrl-en. Az, hogy Chamberlam·nek ma nel? 
kell rnegéO'ettetéstől félnie, a tiirp1em és a fdVl
lág'osultsá; szellemének köszönhet,) . Miért nem 
vehetnők minden vonatkozasban basznAt Anllak 
a szell emuek, amely az embereket tiil:el~llt!Sob
bekké és em berségesebbekké teVe. !'- deka!lOkat 
és káptalanokat vajjon Iej- és jÓsz;J.~veszto~ .. v~
szedelme fenyegetné-e azért, ha lelk llsmerctuklo 
hallgatva l1em működnének közre egy oly~n o Ol~~
bel' püspökké való szentelésé!le~ :.sz~)'t~rt.Hsa~:~~ 
akit nem tal'tanak arra a meltos ... gT~l ,likain 

nak~" 
h .. "ke l'amu-Dr. Hcnsley H enson Dul' am pllSpO 'd "b"l 

tt t "" "y olyan I o o Intott arra, hogyaneveze orven . t 
, ' I 'k " "ege'sz angol nemze SZHl'lllUZt i, am i -or meg az 



egy felekezet v'olt. Ez, ~~ ielő .. elmúlt és a törvény 
éleÜwll tart"hiU, anomalntt szul. 

Lord Hugh Cecil javasolta., hogy kiildjenek 
ki egy bi'l.Ottsúg'ot, hogy az a törvény módosítá
s"lna1;: szükségességét illetékes tényezők előt.t ki
fejtse. 

Lapunk olvasói !(özött lehetnek olyanok is, 
akik csak e híradás útján szereznek tudast arról, 
hogy Nevi Ile Chamberlain,. . ~agybritania erős
lwzű minis:derelnöke az ullltarlU8 a.nyaszentegy
ház lelki emJőjéből szívja magaba azt a ,hitet és 
erőt, mell yel ma a világ legnagyobb birodalmA
nak nehéz ügyeit intézi. Unitárius volt testvér
bátyja, Austen Chamberlain is, "a.z éleseszű'.' kiil
iig,vminiszte l'. Osaládjuk Bil'minghamból szarmu·· 
zik és abban az egyházközség'bon nőttek fel, 
amelynek J 'oseph Pl'iestley, az oxigént felfeuező 
világhirti term észettudós és szabadsághös volt 
egykor a lelkésze. Unitárius vol~ ;N"agybl'itán.ia 
nemrég elhunyt vezére, Ramsay Mac Donald is, 
aki ifjú éveiben maga tartott istentiszteleteket 
azokban a s·zegény gyiilekezetekbclI, lllelyeknek 
egyszerű munkás h.ívei nem tudtak rendes papot 
alkalmazni. 'ranulság okából jegyezzük ide még 
azt is, hogy William H. Taft, az Egyesült Álla
mok néhai elnöke, - ha csak betegség nem ga 
tolta, - egyetlen vasárnap se maradt el az uni
tárius i stentiszteletről. 

Dr. Csiki Gábor. 

ERDÉLY 

Egyházi fötanácsunk ülése. 
Az 1937. évi Egyházi Főtanács rendkívüli 

körülmények miatt nem volt megtartható a 
szokásos időben s ezért ülését jelen év január 
lió 16. és 17 ·én tartotta meg. Január 15-én 
pedig a Dávid l~erenc Egylet és az Irodalmi 
:fársaság, valamint a Tanítók Egyesülete tar· 
totta meg szokásos közgyűlését nagy érdek· 
lődés közepette. 

Az 1938. január 16-17-iki Főtanács tör· 
ténelmi fontossággal bírt s valósággal í,:s inat
nak a hatáskörét töl tötte be ' csaknem 200·an 
jel ellü~k meg ft tagok, ezzel ' is bizonyságot 
udva II Főtanács tárgyalásának fontosságáról. 

A főtanácsi ülést Dr. F erenezi Géza fő
gOllunok január 16-án reggel nyitotta meg, 
aggodlllm ~~ s, de iránytjelölií és Kihontakozás
boz vezeto kúmolv szavakkal. Árkosi Tam[l.s 
eg}'házi ~~öziif!,'Y igazgató lélekemelő. imáj,..t 
utan, a ~]j ota naf~S megkezdette tárgysorozata
r,l!lk let-;l"gyalását. A tárgysorozat megállapi
ta su ~tan, a Főtanács áLlásukban T!1egcl'ősi
le,tte cs az esküt bevette: D r. F ekete Sándor 
h~r~:m~székköri, Dl'. Barabásy Alhl'rt, maros~ 
kol'l, es l'anka I(árolv al'anyosköri fel ügyelő-
gondnokoktól. . 

Kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 

Ji' "t ' o nnacs az -elhunyt Dr. Elekes Dér (> , ~ 
kely~el'('sz~úri főgimnáziumi f('lilgy (> IŐ_~r;~d
llok 1'01 , akinek neve cO'ybefot'J't .: ti:!='· ~ ,. 'l t~ l .. o. n, vglmna
ZIIJI~ e e eve : vczeto r észt vévén:'lz iskol 
fel so tagozatanak megmentési ml'"k'~ .... b a U' f'" ,. . m "Ja an 

J oglD!DaZIUffil,!londnokokká d,.. Eilekűs Do: 
~~;:)st es Dr. Lonnczy I stváut válaH/.totta 

Az I stenti szteletet Dobay lstva' n .. . . Ilk" ,V<l l -9yas1 ,~ esz ~ vezette; áhíta.tos .imája é~ mél 
erte.1D?-u be~zede a felzaklatott lell<ek l110gbl 
kulesere ll'anyult. 

D;:., Szent.~ványi József főgondnok le. 
rr.'0~dasat s~Jn!,lattal ve,tte tudomásul a Fő. 
t,~nac.s ,. s ntod~a~l Dl"; Gal"Miklós, tordai ügy. 
v~cl, ~lla!-;l.yos!wll felugyelogonclnok , kamarai 
kepvl selot valp.sztotta meg. Az E. P'őtanács 
az E. K. Tanacs,Jelentése alapján mély tisz. 
te lettel fo(?adta es vett.e tudomásul Pöt. Dr. 
Boros Gyorgy 'pu~p~k úr bejelentését., hogy 
G ,evb z~,dre ,tGqed?, erucmekben ga;,rJag egy. 
!J~z.t mukod~sc utan nyugalombn bocsátását 
ken. Hosszu, szép életpályája nyitott könyv 
melynek minclen lapjáról sokirányú munkás: 
, ága mellett egyházunk iránti hűséges me. 
leg szeretete olvasható ki, Minden munkából 
kivette n maga részét. Kicsiny és nagy fel. 
adalok teljesítésére egyforma készgéggel vál· 
]alkozott, s amit vállalt, azt oc1<;~adó buzgóság
ga l teljesítette. Ninesen egyházi életünknek 
olyan terül ete: amelyen nyoma ne volna az Ö 
sokirányú nlllnkásságának. 

j\{ unkássága és tevékenysége nngy részét 
" teológiai tanszéken töltötte el. O!ya" időben 
vo1t teológ-iai tanúr, amikor jórészt egyedül 
HZ Ű vállaira nehezült lelkésznevelésiink min
den gondja. Mi.vel tűz volt lelkében, tiizet is 
tudott gyujtani hallgatói szivében. A ma élő 
p::l[memzedék idősebb része az ő l elkéből me· 
rítette azt az apostoli lelkesedését, amellyel II 
nehéz viszonyok 'között is végzi szent hivatá
sát. E!!"Vházi irodnlmunkban történelmi nevet 
biztORftött magának. Kiváló , fjele~t,?ség(í ('g.~
háztársaclal mi működése. Olyan Idoben alapr· 
totta és szervezte a Dávid F erenc Egyletet, 
mnikol' mások még nem is g-ondoltt~k. il)~~n 
híl'sadalmi szervezk edés re. Az egyhnzl kC?z
jgazgatás é~ kormányzás terén, ID.int az E. !{: 
'fana'c' t"o'J"j elő ll.dóJ·a WIlj'd mlllt egybazr c '-' ' ~t"I", ... , . . ,. 
főjegY7,ő s végül közel 10 éves át, lI~lIlt p.us· 
pök, soks7.or i.gen nehéz vIszop.yok kozott, o~ 
:r.ctlenill , önfel~álc1ozóan, e~yha~sze~'ctettcl , P~:
rat lan buzgósap;gHI szolgaltD;, ~s vedte <:g;l:"it: 
~á t, 8 f:'l1nrk intézD!ényeit, cL'os ltettc a kuHol l 
hitrokonokkal valo kapcsolatot. , 

Most midőn egy ember~l~őt megpala(~.?, 
Iplkii sme rctesen 'vég'zett köz~ce lL1 "munkalk,ot~,~ 
után a közbizaloD? .á1tl:~l , rea~;uha.;o:t i y~zet~~ 
ti s7. t~égété) 1 megnthk: E .. Fot.a.nac:; Fotlsz ... _ 
lcnelő püspök ú r iránt telje, eli smerését és h~'t 
Jás kaszőnetét fejezi ki és azt II reménye 
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, , 
nyilvánítja, hogy az é'\i~k hos~zl1 .r~.ol'~, n SZCl~
. tt é ,tékes tu.pasztalatmt ezutall IS 11.18Zn 08 1-

ze l '" ' I t" kben" tmli fogja egyhazl c e un ~ .. " 
A Fötuniics az ápril!s ;.-on m ('gl.ll:~R('~10 

ülspöki á l1ásra c:t5'y lw.ngunall:. mon.cl. ~l[l ~O !ül
l\:cserléssel megvalas~~o~ta .!Jr:. Va l g<~. . Be!~, 
t I ka,1 tall i", eeld"" puspokh elylll cs [o· 
eO ,3 .: . «' ...... "· ··· 1" 
"cO' zőt.. Ezután következett a totall.~l csl, II es-
]lel! legvitatott~bb pontja, hOlgy ~.?~(l I .ts.e.I,~-~ .. a 
most.ani Fötanacso~. az "cgy lutZ1L.~otgy;t,o,1. .tl
V t vany ne1 A tobbseg a be,oltes lm lI ett 
~~~iÍatk~ot~ s főj,e?~zőne l~.:-}~ ,l?l'. Varg(l 
BéJa királ Yi megerosltes? uta~1 CI \ ennyc l, -
Dr. Kiss Elek teol; ~anart val".zt?t,~a meg, 
szintén aZ egyhangusagot n:e~~oze ll~o aliarat
nyilvánítással. Dr . Ferenczl G!3za, fOl?,?.ndno~~! 
11';m tartván elvi szempontbq1 a fOJCgl.Z';' l 
áJJás betöltését időszerűnek, főgonelnokt a lla· 
sáróI lemondott. Dr. Varga Béla meleg' sza
.-akkal kérte Dr. Ferenczi Gézát el IJatározá
sluak IDI?g"változtatására, elc eredlnén yteJenül. 
A Főtanács, lllely egyhangú lag' kérte lemon
dásának visszavonását, lelllondását. nem fo
gadta el. flbban n reInényben , hogy a mai ne
héz i dőkben a tapasztalt és kipróbált főgond
]lokot újra megnyerheti egyházu nk ügyének. 
Ezért felhatalmazta az Elnökséget, hogy mm
elent elkövessen Dr, F erenczi G-éza lemondá
sának vissza.vonására. 

• 

A püspökhelyettes és az E. K, Tanács 
tömör és mindenre kiterjedő Jelentését Dr, 
Varga Béla, illetve Dr. Mlkó Lőrinc terjesz
tették elö, melyet a Főtanács köszönr ttel vett 
tudomásul. TDzek a jelentések hű képét adták 
az Unitárius Egyház nemes küzileImének, 
egyháztársadalmi szerveinek mimlen téren 
akadályokba ütköző, ele azé!'t erős akarattal 
folytatott tevékeny,égé!'e; iskoláinuk és a ta
nító testületének önfeláldozó mlmkájá!'ól, a 
még mindig, szórványosan folyó erőszakos 
áttérítésekről, s lelkészeink ellen indított min
den alaposabb indok nélküli hivat'llos ható
sági eljárásoJuóL A Főtanács II jelentés m eg
hallgatása után felhatabmazta az E. K , Taná· 
csot a sziikséges lépések megtételére, a sérel
mek gyo:rs orvoslása végett. 

A Főtanács kiemelkoedő határozata közé 
tartozik az, amely kimondotta, hogy a szé· 
kBlykeresztÚri fögimnázium felső tagozatá
nak fenn~artá,sát, melyet eddig a főgimná
ZlUo:' baralt kore tartott fenn, újbó l az egyház 
tar~4a ~cnn, Igénybevéve az egyházi adót é15 
az onkentes adományokat s megajánlásokat. 

, A "Pénzügyi és jószágfelügye]őség i jelen
t ~sekbo~ megállapítható volt, hogy az egyház 
~azda~a~l. UgY.~l Pataki András jószágfel
ugyelos~gl ~lnok szakszerű vezetésével m eg
n)',,;!,:t.to kepet adnak, s egybe" reményt a 
Jovőbeh gyarapodásra. A li'őtunács örömmel 
~~~te t.~d?m~s~.Il , hogr a Bors-féle hagyaték 
ubye IOVld Idon belul befej ezést nyer , ami 
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Fazcl~aR .!::lnoR (~I::, jogtanácso~ fáradságol 
nem I s rn~ro m~lnkaJam·~k. erúdm~~.lyct jelzi. 

A va l í\S~taRok soran Dl'. K l ~S l~lcket il 
' l'co lógia,i Almtlémia dékánjává "ábsztották~' 
rt bizottsoigokha bcválasztottak f'ddiO'l mun~ 
}<ássága és cgyhlhBZf'Tctcte biztosí dk axra 
hogy bcváltják a hozzájuk fűzött reményeket: 

A Fötamí.c~ tárgy:,wl"ozata 17-én este (\7-

éjféli ó,l'~kba~~ .ért .vég~t. ütő .Ln.~(ls szé~ei y_ 
k0-l'CS7.tUl' l, L Onnr7.1 Denes tm:dal lelkeszek 
lelkes ,bcs7.éd J\C'rl'tébcn kö::;zöniúk meg az J!jl 
nökségnek a bölcs vezetést, amellvel ezt a 
iörténchni ncvc7.ptcsségű ]i'ötanács t5rgysol'o
zaúü Jctál'gyalták, S bi7.tositva a H'őtanács és 
az Egyetemes Egyház tagjainak szcl'et(}tét és 
l'aga~zkodás:ít. Árkosi Tamás köziigyigazgató 
imájávH l ért véget az 1938. január 16- 17-iki 
1I'őtanács . 

Az 1983" január 16-17-iki . Főtanács az 
Unitáriu s }ijgylláz életében egy fontos "őrség
váltást" jelentett. Ez meg is látszott a tárgya· 
lások menetén is, Uj emoerek, új eszmékkel 
és elgondolásokkal. kerültek az Egyház ügyei. 
Hek vezotéséhez és iigyeinck intézésére, olyan 

, időben, a.midőn 3Z E gy helz életfontosságü 
, zerepet tölt be és kell továbbra is betöltenie 
a romániai Ilwgyal' kisebbség r-1etéhen. Adja 
;lZ I sten, hogy békii ljeneJ, meg a felizgatott 
l,edélyek, simuljaml k el az ellentétek s terem· 
tőcljr-k meg az az lUlltál'iu s cgyetaka~ás és kö
zös egvüttmliköc1és, mely megternu a szebb 
unitárius jövendőt. És éreztetru fogja jóté· 
kony hatását híveinek , barátainak s az egész 
ki sebbségi társadalom életében, . 

e. J. 

BESZÁMOLÓ 

Téli konferenciánk. 
Az unihi rjus konferellciás tábor folyó évi 

feb ruá r hó 20-·23. lI a pjaill tartotta meg czidei téli 
kO ll fe reueiáját. Februá r 20-á n a Misszióház temp· 
lomáLvJl üunepi istentiszteletet tar tott II tubor, 
Ferencz Józse f kÖr.PO ll ti missziói lelkéFlz imút 
momlott és dr, Kiss Elek kolozsvári tehológtai 
dekán, főjegyző prédilui lt a keresztény vallii.sb~n 
roj l ő mélységes optimizmusl'ó l, .<lIUCl~ opb,m ,z
JlH1S Jézust föl ébe erueli az összes "allasaluplt,ók
nak, Ezt az optimizlUust most II töbh i kereszten.y 

egy házak felfogá sával szcmiJen mentette J~Je~ Da
vid 1i'e1'enc, az unitári us egyház Ul~gIlIa]Jl~,Ó;)a: A 
cselekvő uni tá rizmus útjai r ól tartottak ~loadi.~~t: 
d t' . Ver ess P al eg'yctemi lll. t.a uár, Pp.1h? ,l stvl,I,~1 
lelkész es dl'. Kiss Elek theológiai dekall, t~· 
jegyző . D l'. Veress Pál álta lános il1.tekj.n~é~t U;PIJ 
tou hallgatósúgának, iSI11CJ'tctvc 11:1. Llll ltanllS, va}-

, I " ·t' tUItm' lúst : i e ll emző liberál is szellem e ony,OI . es ,. 
Ily ait végü l a Dávid }i'er enc-j erdolYl 5r,() 1l0 1~~t~ 
liber{:l izmus mellett tö rt pidcút, mely egyCCl lI 



I I 
L éltctöjf' az unifúrius va llúsuak. Pethő Ist~ 

o IC "] f t tt " , ] vbn lelkész II mai helyzotro e~ e I.gazsagos, {C 
szigorú szemmel megl':l~~o~t kepet es, kereste ~ 

k
" l t ' I", ]Iogy fl fCJlodcs, a haladas. a benso 

"Iu a ale " .-' 
" II' os ' :l'T Í1t~{n'a tudjunk IÓp[JI. Dr. 1\...1ss Elek 
,a d. " , " ll vi] , hódító feltárta előttünk az unitárius sze ~~. ag 
't"t' e]y abbó l áll, hogy az ulllhulUS ~zcllern 

II Jd . • am . . ~ k' t ' " ] b ítél elfogultan. mmden Pl. Igye em le vesz, 
IleIU . ; t" k ik ] , d"nk,' érdekeit védi es arra ore -S7, , lOg'y az Jntn ~, , ] " 
; 'dekelteket téllyleg igi1zsHgosau egyen o meg-
el t t' A ' '] , elégedésl'c tudja" ös~zeegyez e Dl; . mal Y I, ag 
minden ba:inak fook~t ab,han latJ~, hogy ,ugy 
igyekszünk megoldani az a llall10k es egyba7.~k 
-jövőjét, hog'y iL kiilönböző érdekel~et nem egymas 
;llf! ll é. hauclll egymús alá rendeljük. Az .erőatlá~ 
sokat vita követte. Kii]önösen a harmadIk uapI 
\'ita alkalm::Í:va.l dl'. Kiss E leknek fl g,\'akOl'lati 
nnitárizm usról taJ'tott előadása. volt értlel,os. 
Ebben nagy hóvvel és lelkesedéssel h irdette: pél~ 
daadó kell, hogy legyen az unitárius ember ,esR.
Jádi élete, de ldilönösen a lelkjpásr.tor I~saládi 
élete. vezetnie kell a gyermekáldásban 415 gyer~ 
mekuí'yelésbell és a minden téren való kötele~
ségteljesitésben. Ezen az utolsó J..tapon dl'. v itéz 
Nyiredy GéziiJl~ vezetésC' mellett a konfen-mciás 
tábor nőtagjai teát si'.olgáltak fel. 

U jváry J,aszI6, 
• 

VIDÉKEN 

Dávid Ferenc egyletün k . 
Dávjd ll'el'enc Egyletünk az jdei c::;r.tendőbcll 

nagy goodot kiván fordítani a vidéki l átogatit 

~ol\l'a e, vándorgyülések keretében keresi fe l az 
e~'yűs unitárius gócpontol\.Ut, hogy ott vallúsos és 
hi1zat'ias estélyeit megtal'tsa. 

A7. első kör ut állomasai új gyülekezetünk 
!( octroJ'don miu'c. 25-ón (1.élután, ahol dl'. vitéz 
}Jyil'edy Géza nliniszter i titl<iLI'. az egylet alel
lif·t.a·, dr. Csiki Gábor lelkéR? és Pethő Istvá n 
Jlp.stszentlőrinci lelkész özeJ.'c]1clll(!k a müsoron. 
_ ' Debrecenben Rzombatofl, lll:il · I~. ~6-ú.n d ~ l llt;jn 
I 1J1'~~or. a templomban tartallak Ulii~oro)S eslélyt, 
a hol Imadkozik Petbő 16tv<'ln ] elké·c~, megny itót 
mM',d.: dl', báró Daniel O:ihul' ('gy]eti elnök. a 
H7,tlegeket üdv özli dr, Egyed J <'tnoi-) hel ybeli 
l!'úl~ ,dllOk, az ünnepi he~z{>{1( ~ t cll'. vitéz Kozma 
(jyorgy kir. kÖ"jCgY7,5, egyhúzköJ.'i feliig'n~1ö 
gonuU,ok tartja. A zár szót ch, vitéz NY iredy G.éza 
moudJa. ~ 

,: A v idóld, ,\,án dor ?yii lrs;ck .;oráj fl" e~ylet to-
\ahh folytntl 'l <Ie V'I' '1'1" . , " .: . ,~. : <l'Jav)(c{lcgyhi'lz,kbzsógcink 
cs 8zorvall yalllk, Jclcntlwz(~sét, mert a vi d6ki góc
pontokban l al<ol~ hlll ják a legjobb;-lll, hog-y boI 
'\'all Rz li k8ég az clct f ] I" 't" c n<.;<.;\ cserc és az öntudat 
I' I'ŐS í léscl'c. 

IFJúsAG 

Leány egyletünk estélye. 
PERCilELNE KOZMA FLORA T.EÁNYEGY, 

LETűl\~ . ESTÉLYE. A szeretet, a kölcsönös 
megbecsllles. a munka, az alkohis és a felfelé való 
UU'l.gó tör~kvés jegyében ünnepel a Perezelné 
Kozma Flora Unitárius Leáuyegyesiilet. Hossr.ú 
hetek óta, ;IDint a hangyaboly összegyü'ltünk, sut
togtunk, tUl'gyaltunk, tanultunk és ennek követ. 
]\Czményeként már kész tervvel úlliunk szeretétt 
veze~őllk" M~l'ia néll~nk . elé. Elmondtuk, hogy szc. 
l'eb:enk eletJcl t adlll kIs egyesületünkl'ő1. Az el
hatarozás meg;o.lt, ar1'8;. a gondolatra jutottunk, 
hogy megval6s1tJuk a t.avolbalútó rftrliót egy ka
baréest ke retében. Az est szépnel{ igérkezik, n. ka
cagtató számok mellett komolyabb számokat Üi 

iktattunk miísol'unkba. Remélem, TlOgy az estén 
megjelenö kedves közönségünk székely szÍ\re ösz
sze forr a leányszívekkel , együtt sír és eg'yütt ka
cag majd velünk. A siker reményében szeretettel 
kérem kedves pártfogóinkat. jöjjenek el április 
2-án este 7 órakor az Unitárius l\li~siÓház ifj ú
sági termébe, nézz,ék meg, s megjelenésükkel erŐ
sítsék egyesületünk szárnypróba}gatá~ait. Isten 
áJdását kérve leitnycgyesiiletiink tagjaiuak önzet
Jen munkájára, további kitartásl'a buzditva azon , 

gondolattal: "Ha l s ten velünk, ki ellenünk". 
Dézsi Anna. 

HIREK 

S zabadság 
1/6nap.iának ,'1I,e'l)(>zzük márciust, a rem pmJ.'ié.q bol
dori kildje,fif'désének hle,iét. Ta.v aszi. szél üde le ve
{fője éri arcunkot. kebliink boldogan lNc,(jzi be a 
,~'2abadsáu le'vegőirt. Az egész emberiség a Vlíra.· 
Iwzás korót éli, N{lr/'JI álmok indulnak (>1. hogy cr 
mefllermékenyiilő földben érleljék az élet mOfJ
'!w il' . To vasz lehellete suhan' át az alföldön és n 
Iwqyv ideken, s eoybeHi'zi a lelkeket II VíZ'I.'á ll'lszt6 
Gldalán ket CHoportTa szokított uuiilrkf'zefekben, 

A szabadság hÓ'IW1Jjában szavazta -meu eyy
llllZ1l llk azt a törvényl. mely a k ényszerü ,szolga
slÍlI 1J(f1'U1WSSzn 'vo alaU sziileteft meg, A z ,~llll:mo": 
1/Pl1I zo f 'i ön('c;lúslÍgot b'iztosUani a,lutró tor?Jr-,nyel 
nzonl)(f/1 csak va,piroso1'/. szakítha/jeik kéffelr azt 
a lé lekegyséu°i', mel:IJ '/nost sem f6rt dm'Cr.hokro és 
O?uPlyik e.fJ'JlséfJes és oszlhal'atlan és az 1S ma.rad 
mindöI'Ök1'e. 

Ti sztelel és lJ ecsii lel azoknak az Gr1.Qoda[.mak
nak. mel,lJrk komoly és '/n l 'gfonlolt frlsznlo.lásoh;~ 
.fJ{tIl a t a'IICíc,:;/rozeiso!c '1'endjén. alefkek 'n'trl.Hébl?.l 
fel:iza /w,dtak. E .(j:IJ1ncí s vélem.ényén ek .. me,(Jbecsu~ 
l é:.;e azonba'1/. o'1'ra i s kö-Ielez, ho.qy o, fobl, sér: ellu!
fci 'r oztÍsa előU mefJlwjolva, eO'Jl'iiltf's e1'?'vel es 
'i'WfII!rwvúl7alá8sa l végezzük el a. 1'eank '}J0nlkoz6 
feladafot. A m 'nnkcíl6l f élTeálló. ö'111llaf!(f'I}ak '1)W
w/dó és csa/.: mást bü'cílqotó. de felltH es csele
/redni nem o/.:m'ó em,ber. n e·nl, épit. csok, 1'o?n~ol: 
A z (:fJylláz életében pedifJ OZOkl:(I, vmi. szfl k slJ.fIttllk 
a kornuí111J1'lídncil akik vállaln", m erik csell,kede
feik.ért ff 'fe!elösS~l1et az élő I st e,n előtt. s. e.ze~' 
'/n"ellelt lIi,jjli/va l [oguak talál/alm azok. aklk ta-
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'Dolma'rar/v a. (/ l({l/(icskoz(Í l-J oldól, csal,; me~sz(~ és 
C(I!imris közö" '1nolldo{jaUd ~l: 'meg v é{rnnény eiJ';'3t . 

A f01'1nőföldllöz IImmnll,t (lZ ct tor'llén .1jkc·rel, 
mel.lJ1wk úa1'(;zddi között éllt etjii/'; m eg éh! fiin ke f . 
'ra va .... szal munkálju,k m erJ a, [olllef, ~SZa1/t ::;U,llJI', 
ozufd'1/ bor011lHj uk el a '1lwr! vaka~~ kapa'V,!l ·~) ulJlt · 
fiuk (I földel o kicsin.:,! '1);,lanla t01:éné!, 1uwdh:?z
Z"u.nk I stenh ez, hornI alduslfakasztó , eso ve~. p.7.~ ele
I ('ladó no pf tú m y l!l ,ini fflmazzn, 1·e 'l1!enys.~OU1l . .;,et. 15 
('1,.aedje m ell. h01l1/ a szabm!sof/ h 01WTl.1(!ban elve
Irlt '1t/ (J(/'1 '(lkb ól r l el és csel eked et (akad:fO'1I . 

. F e'r eucz J óZ8e!. 

DH. TASNADY NAGY ANDRAS, a ID. kir. 
vallús- és közokt"a tásügy i minisztérium politikai 
államtitkára. nyugalomba v onult, s átveUe a7, or· 
szág legnag:,{obb politikai pin'ijának vezetését., 
Benne egyházunk ügyei iránt mindig érdeklödést 
mutató. igazságszerető éS pártatlan irányíioval 
találkozunk. aki hi ·vatali munkásság'áva l mind· 
n:vá;junk szeretetét és t is zteleté t k ié r de melte, Rt'· 
demeit egyhHí',nnk Ig~l zgató Tanácsa legutóhb i 
iilésében méltntta és nyugalomba vOl1ulá'.)a alkal
mából ragaszkod[lsának kifejezés t adott. 

DR. ZSINDELY FERENC országgyűlési !<ép . 
viselőt neve"l.te ki "Magyarország Kormányzója a 
m. k ir. vallás- és közoktatásügyi m in isztérium 
politikai álla mtitkárává. aki i lyen °minőspgében a 
protestáns ügyek legfőbb minisztéríáli s ,'h'e, E d
digi lliuul,4ja alapján pá rtatlan és igazságszerető 
embert ismertiink meg benne, s reméljük. hogy 
ezel~et az er ényei t hivatali pályáján is éberen 
fogja ápol ni. Tgazga tó Tanácsunk legutóbbi gyü
lése határozatá ból üdvözölte hivatalba lé pése al 
kalmából, to lmácsolva jók i ván s:~ gainkat. D l:. 
Zs indely Ferenc államtitkár bemuta tkozó lútoga
tást tett Józan "Mildós püspöki vikárius úrnál, s 
egyházunk kiildöttség ileg tiszteleg előtte a legkö · 
zelebbi napokban. 

VITÉZ KOZMA GYöRGY DR. ki!". köz.jegyző, 
lll. kir. konnány főtanácsost, Dnlla-'.Nszamenti 
unitárius egyház}{öriink felügyelő gondnokát. a 
l~: ,kir. igaz!';ágiigyminiszter debreceni közj egy· 
ZQve nevezte ki. Amikor el őléptetése alkal mából 
őszinte öl'ömmel iidvozöljük, annak a reményünk· 
nek adunk ki fej ezést , bogy nagy energiáját, me· 
lyet eddig az Alföldön fejt ett ki, mos t a debre· 
~eni. gyülekezet érdekében fogja ha<::.znosítani, ő 
I S azok l~ özé tartozik, akiknek felauata lesz a deb~ 
receni lelkészi állá~ mielőbhi m ecrs zc l' vezése, Hód. 
mezővásárhel y i unitáriu~ gyülek~zetiink. melYlIek 
gondnoka ?s 'úldozatl{ész pa trólHlsa volt, nagyon 
sokat veszü eltávozásávaL . 

. AHIT.\TNAPJAlNKAT tanuló iI":;úeRgunk 
l:e~~el'c a.prt1i<'i hó 8, és 9. na.pjain reggel k ilenc 
Ol'al l~ezdettel tadjuk meg Kohary-ut"cai templo
I?ul~hban. Az áhítatnapokOIl középfokú iskolákba 
Jur? tanulóink részére a megjelenés kötelező s 
az .l~kolai. ól'ák igazolását a vallástallító lelkés~ek 
a(hal{ meg. 

AZ UNI1 'ARWS NöSZÖVETSÉG ÉS A DA
VID, ~ERENC EGYLET a többi egyesületek be
Yonasa val az U Il.itúrius Misszió Ház tcm plomá.-
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ban I/nÚ."rciH .~ !tó l8-án esl:e 6 órako. ' .' " 
lé~(,iinnepdJ~I. :e-nd~z, melynek . :iö,~e~~t~C;t'H e~~ 
leegett erdelYl unItárius templom k . ~g~ ' ,k 
sére kivánják fordítani. A műsoroUll , tolepl tc-
Jó. iVl·kl '. · ···· ·,' n ~zel'e j)eln ek zan r I os pus pola vlka.rius im' , , 
G · , S ' I ' <l monda~ava l a na ane Ol' lelkcsz orgollajá tél,k' , .: 
G ' ) 1 lk' .. a, ( r. C!H k l 
~)Ol" . e, ·csz unnepi beszi> d mondilsával T ~ , 

I'al ErZS I , a Nemzeti S z·",h'" o·· ,.o·· I. ··s t ' . ·kt I.ai· 
, ' , ,, ' , <" ' o a g Ja ' ölte~ 
Ill en~ ok olmonclasuval, Encsy Éva lIege,' ·' .. . ' .. . B ' < umu vesz_ 
no ~s a r na . Erzsebet. A zá r szót Pethő T'\:.'· 
Icll\Csz monch a . A m üsor t a sze,.ele t I " s van , .. . . vene cgS\!g to r-
mebon tea km'eb, m\!lynek á ra 50 r ·II · · A .. ' I ' I el. III u-
sormeg va tas llgyancsak 50 fill é l' o·' . , .. , 
l I r I

, " .. - , ssze.~ Jon a 
emp om e epl te~ koltscgeire ford iitatilc 

. BRASSAI EGYES~L]!!TüNK szépen s i!terült 
Ind t, I'endezett, ahol ullltárius egyházi életü I . 

l "·'] l ' n t ve 
i'. ~ O l maJ c n~m ,te .Jes . számban megjelentek, A 
h.i1i bevezeio szekely ta nc szLupompás népvi sclet . 
?C öltözö~t t á ncos ai és a csürdöngölő mindn:vf:. 
Junk lelkeben meleg hatást "Váltott ki. 

BöJTI AHITATOKAT tartunk Koháry·utcai 
te mpl omunkban, délutilJl 6 órakor a H usvétot 
megelőző v h.súrnapokon. Az el ső ket alkalommal 
Darabás I s tván és Józan Miklós látták e l a szol
gálatot, ez utóbbi a lkalommal jelen voltak a Illa· 
~; ~'arlmti n y aralóban a tvaly i n yár oll eg yütt volt 
g ycr mekek is, ki.k harma(Hk találkozój ukat tal'
tottúk meg szep s ikerre1. A toyábbi szolgáhtiol~at 
20-ilU dl'. Cs iki Gábor, 27-én Benedek Gyula, ápr. 
ii-án F erencz Józse f, 10-én Pethő I stviiu iadjúk. 

KEBL! TANÁUSUNK márciusi ülesében is· 
merte ttük vallástanításban részes íte t t 394 buda
pesti és nestkörnyóki gyermekünk adatait: 
elem i iskolai tan uló 165 ezek közül 72 fiú és 93 leány 
polgál'~ isJ{Qlai " 85 .. 44.." 41 .. 
gimnáziumi " 96 .. 65.." 31 " 
l'elsökeresked. " 22 .. 16.... 6 " 
tanítóképző .. 3 .. 1" .. 2 .. 
felsőipariskolai " 6 .. 2.." 4 .. 
i paros \~s kereskedő

tanonc .. . ~ .. - 17 " 9.... 8 " ______ o _ : _ • ....c _ . __ . 

Összesen: 394 .. 209" ,,185 .. 
Az első elenl ibe összesen 31, ezek közül 14 fiú 

és 17 leá ny, 
AZ U NI'l'A RlUS V[LAOSZ(jVI<;TSEO j úlius 

hó 18- 2il. na pjain Bf'n b -eltlben Hollaltdi.íbau tl:l.~ 
lPd múuy i k(lnl'ere ll ciat rendez, ahol Ho sza~adel~,u 
ke reszté nység kérdéseit ismertüiik a fclkc l"Í elo
adók. Az elöa J ók SOI'Ílban Pl'of. Hennclinl<, Ne
ln e tol'szil.g, PI·Ot'. Dr, McI ,<lchlau. Anglia. J..Irof. L . 
,J. Ad a ms, AHlCI·ika, Prof. A. \Vll~ ti e l" ,'; , ~l'A~g!l.l 
li ol'8. !i'1·8H ciaorszl:Í.g, Prof. Ur. Fnt Bun , .. S v~JC 
~ze reJ1 o l nek. A g·yakorlati kérdesek SOl'iUI eloH ch,lst 
tUl't: Kővari Jal<ah kénosi lelkészülIk ,.A lelkcs r. 

k ·b " , \ i"zercpe a z i rj úsági nevelői mun ra an Clln ~n, I 

l-: onl'e reuc i;'l val knpcsola tosan a világszöve tscg c l· 
ui,ld tanacsa is iilést tart. melyen rész tvesz JÓZ.~III 
]\Jiidói" püspöki viká rius is . A kOllfere llc ia .ut UII , 
f!1. uni üirius jfjll S:í g i vilii g~zövet5eg i ~ kOlll eroll 
eiát lI.nt a leel'::mmi :'iá to l'táboruall, <l ho! /I sl ubud-

, 



. . ... ," fell1cla tni t heszélgct i k 
.c ]v íí k er Cl"z tcll yseg JO,\ O J" ,Jo' J- kÖl,őU van m8* 

, l ő \ ' \- A fdl,c l'Í, o OH . '- . ; • 
::WOg M, e ~~t °S~' . D ',,', id lupón yj lc lk ef>z. a kt n 

'087. 1'01 Im e n 1: . ' 
'l!y a~' l , : _ . _ ' . t l ten végú a s :t.ü lgulatc ,t es 
" fl 5:I1' lI::1.PI l!;te ll t l sJJZ.? ~ Hh a 8zaba d H!v li IH'rüsz-

. J ózsef Ic ~esz, ~ 
] f'OI'Cncz . ,. . .. ' . ' l-us mozgalmak c Ílll'cn ta r t 
i , Ó'" CS 'lZ o k um c ll1 ' . , J' d" 

,C~~ ys. '" - : . Iké t konfer encián a .r észvC'te I q 
nloadast.:, 1\Il,II(TiÚSll lZi konferenciát eg y ötn apos 
50 pong o: AJ ~' l t' mol\' fi külföld iek r észére tel-
-ki r án dulas ;:oVO l , . 

"esen dí-jll1cntes . 
. l ONFIRMACIOI OKTATASUNK ápr,lis h~ 

én~lélu tá tl ha t óra kor veszi k ezdetét ,a ~~I !'SZ~O 
] - . IX H "gves E ndre-u. 3. - lelkeszl !TOd d 

~~'lZ A nö~en{~ékek el őkészí tését a.z ide i é \rb~n 
;Idll, , 'ó' J Iké' , _c'·n'z i A k(mhr-/ ' Csiki Gábor Dl I SSZI I e sz "' : 
~1~á c i Ó ii nnepólyét mídus hó 26,-án ta r t.Juk, u gyan
. ('sak a. :i\Iisszió Há z templomaban. 

AZ 1907108. ISKOLAI ÉVBEN él:ettségi"ett~k 
. . s t al a'lkozó,'ukat Kolozsva rott tar tJv.k barrDJuceve ( , , .... , . r "\ . 

l ' , "1 ,n "J' us hóbnn a pm:lpokl)elk tato o a va O!-!iZlUU eg ~ 

nácsi gyí.ilés alkalmával. 
A KONFIm1:ALTAK SZöVETSÉGE TJam-

1,ús I stv<.lll lelkész vezetésével megkezd~tb?: mu n -
1dljat. J .. egkÖr.elehbi összejövete1ükct m a:clUs h ó 
'27-éu ta rtják dél előtt 10 ór akor az I sten tIszteletet 
NöveUíen a K ohá r y-utcai templ omban. E z alka· 
10mmal F odor László t a nuló ta r t i smertetést 
.. Nemzeti szociúl izmus és keresz tón)~ség" c ímmel. 
Minden koufir mált testvériil;::et szer e te ttel v ,h·ják. 

V I D ÉK 
PESTSZEN'rLöRI NCEN nőszövetség'iink he

lyi csoportja vallásos estély t r en dezet t már cius 
b ó 13-ún. ameh-cn töbhek között d?'. H o,«i:zlÍ Zol
tán. a népszerií Dan i bá is gyönyöl'ködtptte a 
1,angató~ágot. 

• 

SZORV A>1Y.<\1 IK ELE'l'É'l' ismer tetjük 
rendre lapunk hasábjain. Gyulai és kec,c;].,;entéli 
szórvúnyaink gond nokai m ár ös-szcgyü:itötték a 
szórvúllY életére \'onatkozó adatoka t , s a zok közül 
l apunk jövő szúmában már új rovatot ny itva 
m egkezdjiík a szól' ványgyUlel{ezetek éle tének i s
mertetését. A többi sz6 rvúnygond nok ok f igyelmét 
i s felhívjlIk elTe a jovő ~zárnmal megindul ó ro
vatr a. mely nek adata i a z u n itár iu s élniakaras és 
cselekyés hizon~.-ságai. 

POLGARDI13AN mánius hó első na pjain 
.• Tóznn Miklós v ikár ius és Szin fe L ószl6 m üs~:aki 
1'ötanácsos meglálogatták a gyü lekezetet ~S meg
vizsJ;!últák az imaház és l elkész i lakás fn la it, s 
Szin te T .. aszló főtan ácsos szakszerű tan ó('sai a lap
,ián s iker ül módot tahllni az épület jó k m'ha he
lye'l.ésél'e. 

E SPERESI VIZS8ALA rrO'l' tartott .Józan 
1\{i.kl ~s márciu s hó 3- 5. napjai n Debrecenben . 
~{arcl\ l ~. hó 19- 21. llUp:iain R ód'm ez6v(hcírhel.IJp n 
CS ,Mezob:1'ell ~Jben ta r t v izsgá latot (>s ilJ)l'ili R hó 
~4-.en pcdlg F iize!i (/JJarmo lo n t a r tja meA" a rendes 
-en cr.; pel'csi v izilációját. 

HALOTT AINK: AlaójúrHi PáJlai I~tvún. ny. 
á llatn l1énztári főtanácsos és Peter Sáncior, ny . 

,u llitár ius lelkész emléke'l.etét keg yelettel öri'l.ziik, 

HIVAT ALOS RÉSZ 
S zám: 45-1938_ 

MEGHIVú. 

A b" .dapesti "nitMil!S egyhá.zkiizség 1938. 
márclus 27··én (vasá't'I~ap) d. e. 9 IÍn/,kor a 
Koháry-utcai templomban 

EVI RENDES KOZGYÜLÉST 
tart, melyre összes adófizető híveinket szere-
tettel meghív juk . 

Budapest, J 938. IH. 9 . 
Dr. } { OZ'lJW Jenő s. k , 

cgyházi gondnok. 
J ózan M ;,k!ós s. Ic. 

u n i táriu"i lelkész. 

T á,·gyso,·oza.t : 1. I stentisztelet. 2. Elnöki 
megnyitó. 3. Jegyzőkönyvhitelesí tők kikül
dése. 4. E lnökileg elintézett és folyó -ügyek. 
5. Lelkészi évi jelentés. 6. Zársiámadá~ : 
a) ,Folyó pénztár. b) Alapítváuyi számadás_ 
7. 'risztújitás : 3 gondnok, pénztárnok, jegyző 
választása. 8. K ehli 'ranács egyharmada k i
lép - esetleg újra választatnak. 9. K ehli Ta
nács által á tutnlt ügyek. 10. Indítványok. 

N B ! Közgy(í1ésen részt vehetnek és sza
vazati jogukat gyakorolhatják mindazok, 
akiknek a számláján hátralék?s eg;;házi adó: 
tar tozás nincsen s ezt nyugtaval IS Jgazolru 
tudják. 

LE LKÉSZI NYUGDI.TALAPRA f. év i feb
r uár I;ó foly am á n bekiild öt t keg yes adományokat . 
egyházu nk nc\"ébeu hál~!s köszöneitel nY llgtúzom : 
U nitárius gy ülekezet, Oro~háza 30 P , \\~ah l P~i
gyesné é~ d r . . :Mi kó Gá bor 10-~0 P. Ba ! l~ J~tva n 
:) P dr. Schmer srlllaot' 4 P . Pet~dy Juha es clr. 
Im;eh P á l Győr 2-2 P . dr. Szén Ernő 1 P 50 t, 
Lőri n cz D cSnes. B. P á Jl l\:lá l' ia és dr. B ódi J ítnof;. 
K om{u'om l - l P . N, N. - .40 fi llé r . Együtt : 67 P 
90 f, H ív'ei nke t mostanába n m inden ol dalr6~ 
igénybe veszik a fe lhivásokkal egybáztúrsada:m~ 
egyes ii lete ink. S így nem csoda. hogyha egye::.ek 
a le lkészi nY llgd íj a lapról m egfeledkeznek. ~ le
folv t 12 év tapaszhll ataira támaszkodva. a N~rng
dí:ibizottság is kénytelen lesz a z ú j A lkotm ur..y
~7.ervezet életbeléptetcf'óvel kapúsol at~an, ke?v.~s 
Hí vei n ldle~ országszcrte szem él.IJ szet~n t! keres t 
in tézn i, hog ya nyugdíjala p időuki n b C~ ren(~ : 
szeres tú m ogatói közül senk i \á ~lC. 1ll:1.radJon, .. a~~ 

I .. "1"ttségl JOcrHIl'd- tek Lllfl az un itá r ius nevet e soszu o ,~, <.: . '. 
It ez"ol l'S e'rdem esl ten l to rel~s z i1~ . s II r ra m agt ,h 

Majd meglá tju k ! 
Sziyes üd \'özletlel 

Bp" 1938. n l. 9. 

- -
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.Józan Miklós 
lelk ész-elnök. 

püspöki \·ikú r ius. 
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Istentiszteleti sorrend 1938. április hóban. 

I tlolyUr I Mel, I SlIolgi\.lalot végsl 
H o L nRl>(In Ól 'ban 

A) TfI!!mplomokban: 
V., Koháry-ulca 4. . " . " 

" " JI. HÓffP5 Hadre·R. t jJlmJibil1 
(Rákos-utca) 

" " " 
" . " 

B) Körzetekben : , 
X., Máv.-telep. Prol.lmabn 

• • • • 
C) Pestkörnyéken: 
Budafok -

Ref. templom . ... 
Csepel - Templom- téri 

polgári iskol:! .... 
Kisp est- Wekerle-Ielep 

II. sZ. elemi is kola . 
Peslszenterzsébel

Erzsébet-u. el. iskola . " 
Pestszentlőrinc

Unitárius templom .• 

" " Ráko~palota-
MÁV.-telepi iskola. 

Sastlalom
Kossuth-téri el. isk .. 

Ujpest-Szt.lslván. téri 
polgári iskola . .. . 

Dl Vidéken: 
Békés ... . .. ... . 
Debrecen-Hatvan-u.24. 

Unitárius imaház .. 
Dunapataj -

Unitárius templom . 

3. 15.18 d.e. 9 Barabh István 
]().i4" • " Bt: nedek Gyula 

17. .. .. Józa n Mik lÓS. 
15.17. d.e . lU ·dr. Csiki Gabor · 
24-:- .. .. Pethö Is lvan 
3. 18. " ol Ferencz József 
10-:- " " Gálna Sandor 

3, d. u.4 1 Gálna Sándor 
Itt " .. Benedek Gyula 

17.. d . u.3 Gál na Sándor 

17. d . e. l I Benedek Gyula --
tO. d. u.4 Benedek Gyula 

3. d.u.4 
17. .. " 

Benedek Gyula 
Fere ncz József 
Pethő István 
Pethő István 
Gálna Sándor 

3.io.15 d.e. 11 
17.18. " lJ --
~4. 

" " 
3. d . u.4 Barabás István 

18 d. u.4 Ferencz József --
24. 

10. --
3. 

18. --3. 
, ~ 

24. 
10. 

d. u.4 Barabás István 

d . u. 4 Ferencz j ózsef 
d. e. 10 Józan Miklós 

" " dr. Csiki Gábor 
d • .I0 .d •. ! dr. Csiki Gábor 

" " józan Miklós 
d .e. 9 j óza n Miklós 
d. e. 11 Fe rencz Józs ef , 

Füzesgyarmat ... .. 
Gyula, ref. templom . 
Kecskemét, evan~. 

templom . . . . . .. 10. d.e. II dr. Csiki Gá.bor 

• 

Nb t Aláhuzott dátumokon urvacsoraoszlás. _ A 
templomi vegyeskar az énekpróbAkat fQlytatja s azokat 
minden c s ti t ö r t ö k ö n este 7 órakor tartja a Koháry
ulcai tanácsteremben. - Egyházi adó befizetését azér' 
slorgalmazzuk, hogy végső esetben ne kelljen hatósági! 
beha jtáshoz folyamodnunk. Pénztáros : Zsigmond Lőrinc. 
Hivatalos Órák: d. e. 9-1., d. u. 4- 6. PénzbeszedOk :. 
pesti oldalon : Lux Ernő, budai oldalon : Varga Jenö. Kér
jük hiveinket fogadják őket megértéssel. Ugyanök átvehe
tik a le lkészi nyugdijalapra küldö tt adományokat is. _ 
Egyhá:l.községünk csekkszámlájának száma: 30.400. _ 

A jó bevásárlas elöfeltétele, a meg

bizható 
ü z I e t 

fé rfi es n ői ::;elyem t!v, sif
fon , és vászanaruk, mértékutáni férfi 
fchérnemüek stb. 

IV., Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban 

T e I e f o n: I 88 -- 6 6 O. 
Hittestvéreinknek árengedmény! 

• 

------------------~--------------- , 

és férfi kalap - nagy 
, 

va-, Női 

lasztékban modelek után 

alakítást O I C S Ó n v á II a I o-k 

ÖZV. Péter J 
VIII., Baross-utca 82. 
Unitárius hittesivéreim támogatását kérem. 

• , 

, 

, 

• 
, 

====S=z=o=ln=o=k=.=r=ef==te=m=p=l~o~m=.=== __ =IO=. ==d=.=e.=I=I==Jó=z=a=n=M==ik=I==ÓS==~==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

• 

. 
Felelős szerkesz.tö és kiadó: Ferencz József 

Szerkesztöség és kiad~hlvatal : 
IlUdaoest, V.I Koháry-utca 4. Telefon 110.651. 

A lap 

E1.o.illl:e ehn díj ~.ev4'e 4'- OP, amely 
bekűldhetö a 30..400 számú postata
ka rékpenztári lolyósz.ámUra - (csekk
tulajdonos: Unitárius Egyházközség, 

, Budapes t) . 
tu\..a,jdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség: 

A "Hivatalos rész" c. rovat a Magyar. 
országi Unitárius Egyház bármelyik 

l'ltal be.k:üldö tt hivatalos közlernényt tartalmazza 

Utánaküldés kizárva! 

Uj cim: 

• 

• 

Nro-atottMité Er-oö köoyvnyomdájában, Budapest, VIll .• József-utca 61. - Telefon: 1-392-59. 
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