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Szemle 
. , . 

,~ - ' ~ . 

A Debreceni Unitárius Leányegyház 
örökhagyóinak emlékünnepe, 

:i\IidHS 7-PI1 délelőtt kCg'~·cl e tes . c ll11 ó J.: ez lctő Un 
IICpC vo lt H debreceni lllliLúrius le c'ltlye g'yhú z lIuk, 
;'IIJlikor is liélw? S zavó J ózse! és Z sófi(l ül'ökhu
,r\'ók és cSCllád tagjn inak hnmvait Lő/i J cuő vo lf" 
;,g,dlúzi gondnok h'-llll\· .. liya l eg~· i.itt exhu mú ll Íl k }~ 
H<lh'ulI-u tcai temetőből és iltvitlék kiilöllsírhclyl'c 
az új kÖztcmetöbc. 

A l;:eg~·elet és hil la teile üllIlePpé ezt H na pot, 
nmikoJ' is r eg"ge l félkile nc órától féltíz órilig' meg
Wrl én l <lZ exh umúlús, mégpedig H száz én'c l ez
elő tt meg"halt Szabó i).Iildós né született Székely 
~sUZSallll:1. Székely J ózsefn é f'úiletett Szil úgyi 
~sófia . cl iS éyyel l)lelőtt m eglwl t Szabó l\Ii lul lyné 
~ziiletctt S zékely Klára, a z 52 én-el ezel ő tt meg
halt Sr.abó Zsó fia s a 47 esztendővel ezelőU el
hlulyt örökhagyó S 7..a bó Józsc [ hann-ai t yitték á t 
H delJrcl'cni unitárius le<l nyegyhúz mil sodik gond-" 
llok(mak, ;1 tíz évvel ezel ő tt meghal t Löt'i Jenő 
hnmv<lit is_ 

Ar. exhumillil s nid meg'jc.lelltek fl hatóság em
ber ei és J ÓZH ll l\tiklós piispöld vikárius vezetés é
ycl a debl'oeeni cg~' h;Í z tanúcs tagja i közül dl'. 
Egyed Jilnos gondnok, Derzsy Kálmán és Som · 
ly.))" K .. llmán k ebli ta núcsosok_ J ózH n :Miklós piis
llök i vil,ári ns rövid ima és beszéd uhln v isszflte rt 
II Hatvan-utcai templomba, ahol aztán a teljes 
i ~ten1.i szt el etet ennek a nagy ·es szép emlék ese
mélly nek szentelte, Beszóclrhen :l B iblia ama r é
!':zét icléí'Ac, nmclyet S 7--e nt Pal al)ostol a korint.hus
l'oli bh-okhez intézett- levélben ta lálunk a sziik és 
bő "etésl'ől. Gyön yörii beszédébell hallg'oztattll Jó
Z:ln Mikló~ p üspöki v ikúl'ius, hogy nem hiúsúghól. 
(li (:süségn'tgyból, de I sten irúnt cl'zett szere tetből 
ég tisztel ethől tette és teszi m eg a debl'e(;c ni uni-
1Úl'ius egyhúz a nag~r öl'ökhagyói iránt érzett k e
gyeletből ~l hamvak áh-itelét az új l.emelőbe, .Azok
!l ak f.: z61 ez a megemlékezes, akik örökhagyóként 
lollotö"ó te tték, hog:.' a debreceni uni tárius le;'II\Y~ 
('gyhúz megalakulhntolt, hog y- g~';" iileke7.cti 1.emp
lom létesülhete tt, hogy az unitúrius szülök gyer 
mCo,kC'i ullititrius nevelésben r éRzesiilhessenek n. 
1~i1 1 \' inl sta Rómában, Az adományozó örökhagyó 
jó (:f:,elckcde legyen örök p éld,,). a jó yetésre, 

A't. ist~l\ti sztelet utÚll a gyülekezeten r észtve t t 
nt ya J'iak eg:. üttesen ki vonultak különvillamos on 
::11. új sírokhoz a köz,temctöbc, ahol a felkoszorúzott 
kOj)ol'~6 k l,örül cld;:or mút' ott úlloUak a debre
I'cni Sznhó-csah'ld tagjai is , Te benned bíztUllk 
cleit/jl fogva, . , SOZél1 't.soll61' eléneklése után J ·óznn 
J\ l iklós pÜhpöki v il"hius megtanotta szép emlék
\)eszt' dét. Illcl:.-bcn megemlékeí'.ett fi l'l'ól, hogy ő 
fin lul polgúr(lii lelkész "olt, amikor Szabó Józsa
\"(>1, n IH1E;':-'- örökhagyót tcmettl:k Debrecenben a 
koloz~dt\'i unitá1"iu~ teológiai kúntus és PCt(>1'1"i 

Dt' m's. ~z.intén \;:oloz~vnl'i lelké!:;,.. jelenlétében és 
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ma. am ikor a debl'eceni uni1...:1.riU R c I · ' I 
l ' lkk l k , , ·gYHlzHdoza-'os e e c . egyel etes sZIvvel 'ildo " .... 

61 1' 1 l "' < z .lZ urokha· 
~:-,- i: e m e ie e ott, akkor a megbecsül ' k ' 
I 'k ' k '" t, I, . esnc es em-e ezesne S7.6n zalogat akarJa k ' r ''" ' 
I , '" I- './ t I, , t eJeZlll az el-
lun~ la ~ 11.-111 es az elhuoytak lua' ·1'" , 

.': _ I "' b ' . I S e u I.:salad-
,I~", a szem cn. A s;.-...er etetet rO'ia le '. .. 
zet a jókedv íj adakozók emléké"v~l ~zeenZ,b<l gyhll!eke-

't · ' ,\ '" 6 ~ , eu. IS'Wll a mos I S V lll gz Szabó-család :{s' '" . , ,. l .. v el ll~ ugosZI\·tk 
IJ~lm,ul:' IUZtU,l 'IOtztNemet.Ői sírokban. A Szabó-cs~Úd 
l'f'sze l'O o t vo , agybákay Antal ' I' \ T'- . I 
S b ' 1\[· 11 6 . es {r. <Ir.\( ~~ -

z.a o 1" I { S orvos hozzátal'tozóikl,al. 

A kegyeletes szép ünnep az unitárius himnusz 
elénekléséye l ér t véget. 

Gyermeknyaraltatásunk, 

MAGY ARKUTON, a Szentábraluími pihenő· 
ben júliusban és augusztusban 60- 60 fiú és leáll~'

gyermekünk n yaraL K érjük kedves Nőtestvéreiu

k~t, hogy segítsék g yermeknyaraltatási akció ukat 

kockacu.1co·r és gyii.mölcsíz adománya ikka l. Ha 
60- 100 megél'tő asszonytársun1, csak l - l kg-t 

jntblt el köz,pontunkba. (V., Koháry-u . 2 4.) Bara

bú s Istvánné testvérünkh öz, úgy gyermekeink 

megkapják azt a tápanyagot~ mely ebben a fejlő

dő korban a csontokat legjobban fejl eszti : a cuk
rot. A gyümölcsíz pedig, jól tudjuk tapasztalatból. 

a gyermekek legkedvesebb tízórai csemegéje. Hála 

a jó I stennel" ebben az évben bő gyümö}cstermés 

mutatkozi l" s így amelyik háziasszouyn,ak nem 

s ikerült a multévrő l felesleget megtHkaritania., 

ebben a hóna pban, ha a gyümölcsíz eltevésére ke

dil sor, gondoljanak szeretettel a mi kis magyal'
l:úti gyer mekeinkre s ki-ki tehetsége bzerinl. jllt~ 

tasso n 1- 2' kg., gyümölcsÍzt elTe fl nemes célra. 
K érjük az ilvegeket megjelölni , h ogy tulajdono

sa.ikuak ViSsu.ludhass uk, A gyermekek létszáma 
jóyal nagyobb ebben .az évben, u;'-A3rt, kérjiik ada

kozó nőtestvél'einknek is számbeli g ya r apoc1ásút. 
J:.-;ten áldása legyen mindazol\On~ akik megha ll

ga tj ák ké rő szavunkat s a gyermekeket HZ unitit
r ins magyar jövőt segítik fejlődésében . A Tábor 

':)czeföseg e. 

AZ UNITÁRIUS MISSZIO HÁZ Diúkintor
niltusába a z 1939-40 iskolai évre e.t~Te l emí és. fő
iskolai hallgalókat la.kás, füté!':. vilitgítús h.lV l ~O 
pengös té rítése melle tt felvesz HZ intézet 19a zgat~
slIga. Kérvén yek j ún. 30~ig IX .. Högyes Endre~ u _ 3. 
sz, alá kUldendök. 

RADIÓ közvetiti istentiszteletünket jilllitlS J,IÓ 
lS-án reggel 9 órJtkor II Koháry-utcai tCIIIPlolJ~bo! 
A szolg.Hntot B:trtók Géza polgárdi lelkesz VCg""LI., 
u káutori teelldöket Péterf:r Gyul" ilY. ignzgato 
liltjn e l. 
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e háznak!" Békesség 
" .• l .... t .. ·k ·tzt Ezzel a krisztusi jellgev,;l {Qszon JU ,~" 
nz új tem plomo!: .amelyc:t J~ocsol':lon. (Sza,t~ 
már m.) 198fJ. jUJ1lUS, 1~8-~~'!l fog~mk I.s t~n. ko , 
. I 'b" l j'öl ~zcntelm es unnepelyesen at, ,~clm 

gye me ° ., . A t l I ·tc haza 
Ll kÖzha ~:7.mí.i::ltna.k. , 'cmp Oll?-. .~, II ~. 
Akil~ áhitattal lépik at anna.k kusz?b,et, bolclo~ 
biza.lomrtwl bOl'utnak Je a .. mclll;ye,l edos At~>t 
"' ''''0 t~é n'es s7.Í·n'c előtt; s ugy crzlk, hogy ok 
~r;b~,; l~ fÖDsé~es p.~l.~lml,\ba n v~l;lóban e~gc(~~l
mes gycl:mo.ktu HZ Ol'ok fJcl'cmtonck s cbymas-
sal testvOl·ek. : .. . l .. l' k 

Igv közeledünk a m l, ~sten~nk JOZ, n. n~c . , 
:lkal'a tiít a jézusi evangeh~~ Jclept~tte kl II 
m i SíI,í.mwlkl'il . Ii~s minden Jelük s~ama~·a . .. 

Közeledcm I stenhez és a jó lsten l S lsoze
led ik énhoz.zám. I(özel ~.dem gy~rmC;.k l alazat
tol, 5zent tiszielett5'l, ~~·vendezo .. lelekkel r és 
gyöngeségem él'zetebon 9s~Il1~~ ~,unbana.tt~tl. 

Ami vmrvok azt Nekl koszonhetem cs H·Z ., . , t I ' k 
Ű na.gy családjának, a.z anyaszcn c~y ]a.z~.a. ! 
amolv il tudás mellé hitet is adott cs a ' foldl 
vlinc1orúton az örök törvény útlnutatása m ol
lett mao'asilbb vágyakat, földöntúli r eményt, 
'lfficly ,{(vezet a haladás és tökéletesedés lép
csőfoknin - az öröl~kévalóságba. 

Hitem szár·n ya.kat kölcsönöz az én fölfelé 
igazodó lelkemnek, hogy ne keIljen botol'kál-
110m <I hétköznapiság szürke ors'2ágútján. rru_ 
dá som JUltatja az isteni bölcseség mélységeit 
s minél inkább elmerülök B0nne, annál inká.bb 
reá tahllok saját magan;l.l'a, a mennyei polgár
ság megkülönböztető jegyeiro. R eményem, 
mnely egy magasabbrendű élet csíníjt gondo
srm á.polgatja, nem hiú ábránd, nem csn1óka 
képzclet játéka: élő valóság az, amelyen át
tüzesedik. megtisztu l és m egnemesedik az is
tenfélolem által táplált és irányított ember
szeretet. 

Igy kö;w.ledi It - négyszáz év óta - az 
unitá.rius h ívő lélek nz egy iga.z I stenhez vn.la.
hol, a mi édes szül őföld ünkön, szép Erdély
országba!l, és itt is, a. nagy A lföldön, ahol so
kan rokonszenvezn ek velilnk s csak esetl eges 
kii l ső köriilmények az okai annak, hogy ben ső 
meggyőződés ii ket nem követhetik &zi1.baclon 
lT~i n (~azok.' i.~kik t~,datosan, vagy ösztön ösen 
hlvol 1:1 h lt- cs lelkII smereti szaba.dságnak 

Itt, K""ádi Pál , Bethlen Gergely u dvari 
papja. ~rcmesvál"on, l1i l.'d eti . a meo'vá.ltó igét. 
Amott pávid F~renc, a XVI. sZ;;)~:ld mag'yar 
l"c"fol'matora, a..kmek volt erkölcsi bátOl·sáfY(1. 
u13hoz, hogy visszntél"jcn Hz őskeresz.tény Cg~
haz ne!l1es hitvallást:Í.hoz, az egyszer{í és vilii.
gQS, mmdenki által éttllC'tö Crccióhoz : "T-f1:szek 
!Fr!}! lsten~en(( , E zért tudott az ó-és iljszövetség 
n rok, l stc n~\h ez, rcncliilctlcn ül n1ga szkodni ilk
k~J l' !S, arndwJ: az s ld yos kcresztet, mártí rha 
h~lt ]Cl ('n t~tt <'Iz: Ő ~7.ámá.!'i.l . , hívei számára pc
Ül.!!: ,1L milI nnplg- ta rtó üldöztetést, a, szárnk i
v·'tes kesr d i kenyerét. 

, 
• 

[úLní c1i Pál és Dúvid F e renc, mint <1p05-
tob·ti az unitáriu s og)' h,'bmak Erdélyben és itt 
<.I nag~' m;1gyar Alf~ö l dön, a. ma.i !:izent nnpoI~ 
kezc.~ fog nak eg~'massal ; . mert ime itt, ebben 
.. l szmmagyal' fa.l~l?a.n a bctlchemi cs ill ~1 g v~
cleJmc ahüt egy llJ templomot mutatunk be 
"mely a Hív~k áldozatából épül t. Mind a két 
vcz~r:~zellem öl'vend, hogy munkájuk és S:t.sCll 

;:redesok nm~ volt l~iáb!l. .. A'h .. utókOT megérti 
oket. A lelkl nagysag ll'ant el'zett hódolattal 
idéz; az ő ~zcl~~möket, s m inket is biztn.t, hogy 
1:1 szent ml~szlOban cl ne csüggecljüllk, mert 
- Í1p:ylehet - az ő vetésüket nekünk kc11 10-
~~l'<1tnunk, enr;e~~ a, ~a élő nemze;1ék~ck, am(.ly 
O$szes Bnya~."l e-rte.kenck elvesztesc arán mcO"
tanulta becsülni az örök ér tékeket: hitünk h~
lalm,ít és honunk szent szorelmét. 

A templom I sten ház". Akik áhí'tattal lé
pik át annak kü szöbét, boldog bizalommal bo, 
ru]nak le a mennyei édes Atya. szentsé!!'es színe 
előtti s úgy érzik, 110gy ők ebben a 'fönséges 
pillanatba.n valóba.n engedelmes gyel'mekei az 
örök 'l'el'cmtőnek s egymással testvérek. 

Buzgó imádság szárnyán emelkedjék itt 
minden hÍ.vő lélek Isten felé, Öbenne híz7.llnk, 
ha jó sorsunk van ezen a viláRon. S bízzu nk· 
Benne akkol' is, ha slllyos próbák kísérlésbc 
hoznának az élet s ivatagában. 

. fTithlíség legyen a funda.montoma en.neI< 
a tmnplomnak. É s nernesvel'etü hazafi ság an
nnk holtoznta, amely ezel'év minden gyászát, 
m inrloT!. keserűségét szent örömmé va.rá.zsolja 
út a maga színeivel, a. maga képével és voná~ 
sa iva:1. A bu?,gó a.tya.fiak p edig élőkövek gYH
nánt épít,ék be magukat ezekbe a fa.lakba, 
hpgy az ős i zsoltárok zengeclezése és a: ha.l'tl1lg 
ércnyelve hirdesse a mai nemzedék szi:Í..mtlm 
és 11linden ielők számára a kri sztusi j eligét: 
"Bélcesseg e háe:no}c!(( J ózan J.Wikl6s. 

HÖSÖ EMBEREK 

Dr. DÉZSI FERENC 
s •. : 1876. r. 22.- Mh.: 1939. IV. 25. 

. 
A kivúló ember egyéni ndottsúga az .élet titkos 

törvénye szeri nt a ~ Jlem'l.ettöl'zsnek egyes csa l~.d~!{ 
keretében átörökített jó tulajdonsága iból 5Z0VO

dík, Erdély bércei között u székely faj erdővidéki 
törzsébő l nőtt kj a D Ó'.bsi-család nem cgyc(Wli I,i-
vili ó tagja ként Dezsi Ferenc Nagynjtúu. _ 

A vitéz székely raj a ha.rcos szá;o;adokLu n b.n' 
bőven ontotta vé rét cl. harc mezején, az.oubuu fl 

történelem homúlyá n kereszti.il magúvuI h~.z~.Lt 
sze llem i fejlettség'ét a mostoha viszonyok kozolt 

. I' - -.- I r i · vi I/,<Yiio'lk se engedte a lahun ya.t an i es elZe I l ',=,' 
tiszta-&ágá.t <lZ elvadu lt kOl's;o;a kou is {If tudta men
te ni. 
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THilon nm ;:tz. hogy II IIl llg~' ar:-;:'u!' höstiirléne
Ipben i~ é~ fl ku lt u r hi s lól'in keretého lI ii' minde n 
kOI's;7 .. ,aklwll fcl - fcltünedmmck II IlHlI'ckll y ivú l'lJ)H<]t 

:;;;:;o:él.;o1)' fn j ldvú ló kélwi:-;o1ői. g7. t eszi é rthetővé. 
hogy fL Je len kOI'~'ln..k út1l11l1w1t~ életronn ú i köz(!
pelle is olt litUuk l'u:;ral mlls lelkületiik kol őket 
1·11~.\' n lcdlllikJli hlll'c. minl (\ ~zeil ell1i élet l<iizdö 
munkásai é~ s7.ellemi v c..:él'ci között. 

A yiléz s7-ékely r,-lj 3 l'i szto1i: l'at.ikus ólo tmcg
!I\' i "':11l1l1ú~1l (m i llrlf'1l lovm: nép t1 l' is'l.tol\l'llli lms):'1 
lelki nem c,.';sóghcll ó:;: a mni i dők do m okl'<ltil;: us 
('!C' !1ll0g"11,\-jlv;'1I11!l (lS:1: a llIunkn vúllHl úsúbn1l és cl 

vúllnlt köt elezettség- becsületes. OdClfldó. ldt-art6. 
:iókcd"íi tc1.ie~ ítésébell mutatkoz ik. 

Nché-~ a n.l!!Y á ltalá nosság- sz ínczödését. 3'" 

{'g"yCS embcl' életében n yom on kísérni. <u;onhnn 
Dózsi Fel'e nc JJóldílS életében fa jának millllen jó 
tu la.idonsilg-n, ha. pas~tell~z,ín el;:beli is, dc m eg
uvilatko7.ik -

Az u nitá riusok kol Oí' .. SVcl l'i k oll él!i umúhHIl a 
nani, majd tanári nályúra ténett l\Ti h il b' bút~da 
i n'1II yitja fejlődé"ét és szell emi képességének sz,o r 
-'!'H I III <l S fejlesztésével tantllótiJl'~Hi köz,ül rSélkha
mal' ki vá lik. JeJc~en érettkón t velt: búcs út. HZ Alma 
lVhltel'töl és bizakodó reméll~'ség'gel iratkozott be 
a kolozsvári egyetem jogi fakultúsúra, 

A lJramnaturus Déí'..si Ferenc a 300 al'anypen
I!ŐS Ferenc J ózsef ösztöndíjat. cl nyel'vén. cl!yete
mi 1clllulmányait ,g-ond nólkiil fol y tatliatta. Szeme 
L'llitt If'begz't,t, ho,g-y: non 5<:hol <10. sed v itao d isai
lllU S. A 22 p.vcs, j ClflS k él)Zettség-ii ifjú szell emi tá r 
húzá nak, nagy szorgalommal összegyiijtött kin
(':.:é"el 1898. IX. 2-án l énett ana az útra.. amely öt 
folytonos önmíívelés m ellett a m a g ym' igazság 
f.;"olgált.atás fe nséges csarnoldil13: a m. l~ir. Kú 
l'iilra vezette.· . 

Embe ri jólnlajdonsáp:u ira mu tat, hogy II mi u
dig emine ns tanu lóval szemben tan u s í tott irígy
Iwdő ta.rtózkodús helyett tU lIuló tál'sai nagyotl sze
t'atték s h a lálitig őszintén ti sz.telő ba rit.hl i {nm'ad 
lak. Bírói ná lyit .iil n · kartitrsai meleg szeretettel 
viswnoztú l, a z ő természetes eg-y~zerüségého ll 
Hl,cg-nyilat.kozó és soha n em tetszelgő barátságút. 
A !ó;aját értékének ösztönös érzésébell an ny ira é l'
tiekuélkülivé vá lt előtte az emb eri hiúsá.~ és k i-- ~ 
eSlllyes to r7,salkodás. hogy a lc/.rkéuyesehh h el y-
zetben is feszélyczettség né lkül n y ilváníthaUa vé
I,eményé~, ami - lel ki felsőhbsége rol y túu _ soha 
cs. senkll'c ne.m volt bántó, Ezért volt mo:, hogy 
~~Illdenki öszinte bal'átjává vált. akivel j ó sor sa 
0:':800ho2ola. 

Emberi :iósúga és hékés lIvun-odt élet. utim ' 
\'a.~ó VÚl:yódásll ko r án húz~<ils~gt; ösztönöztél" ":Hr ,1900. tI. 6-án hiísége t esldidött bözödújfH l us i 
h.~vaes EI~k itél!itáhlai seg édhivatali ignzA'i1ló és 
nCJe havad, Osvilth Erzsébet négy szép és li:cdves 

- ~ . r(Í 1JI(1ful.cíS(1 : 1898. IX, 2, dí:ias joggYllkol'l1ok 
~h:<I ;.;a l'h ol Y(' n; ~ S9S. ~. 3. n\.ic.-KYZÖ 'l'Ol'dún , UJ! YU Il 
I t. ]902. XIT, 13. a lbll:ó: 1908. TI. 10. ts"óki bíró és 
1~ 1 3. V~~. 2;). a lllunkasbizt.osítási vá lasztott bi L'ó
~ag' e.luoke. 1920. TX, ] . a budnpesti kil '. t~zékhez 
. lthe1yczvO; ~921. X. ~4. ít 6.1 őtúbl ai c ím adomúlIYo
'.:!Si:,: 1~22. Vnr. H -en II uud n.llo!ó>ti k i r. ít.élötúbla 
l.J1nl]a es ]930. IX. 30-án fl Kóda bh'úja lett. 
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Ic(tll yn közül - a Mújay ZOIUII I .iún'u .. hi,'óhoy, fé .. j. 
hez ment. E cdn utitn kövctkc,.ő Rózsikúnak. A fé .. -
:iúf. ~zerctő és. megúrtő és fél'j óhoy, all,alml.lzkoíllli 
t1111ó ne m es, Jólelkíí feleségóvel holdo~ c -- l' l' , , • .. :"Iel.l( 1 

"Idet c ll'. um.l. tohetsógének kil'c:;tóf.;éhen ,iót éko
n~nlll IUltOt~ 1{Q~ re . A háí'Alssúgl.., 61 születelte/:o' fiú 
-,!:ycl'mek: Zollan neveltetése nom terheltc t.úl az 
a lll {~':"'J' is .s,ze r ény életre beren dezkedett családot ~ 
ekken t él ]0 cmbcr ncmcsak jó r0rj . jó cs a lúdap<l, 
hanem .ió r okon is volt. 

A k ü lsőségek utún itól ö emberek előtt n cht~z 
mej.{világitani II k ii l ~ö megjoh~ll éf.;éhcll is e .... "sze . .. 
- 1 Ik -1 - b" e . ,[U flS e ' t eg szor eny 11'0 ama kivúlóságait.amel \'ek 
öt hil'ótúrsa i kö"iil kiom elték, mert hisz ~\z, ér~'ck 
nélküli nagyl;:özönsóg el őtt - az eXDonáll m\lnk:l ~ 
l,ö "bon feltiín ő !>íl'úkon kí v lil - a "kivit ló biró" 
eg észen homá lyos fO~nll om. Azonban a D éz,si Fe
rellc l elki neOles:;;égéhcll és kifej lesztett szellemi 
l,épessé~eiben a d n l voltak a zok a nélkiilözhet el~ 
len t ulajdousúgok. ameb 'ck magútól értetődő vé te 
szik. hogya birói I_H1. 1Y<.1 I'CÚ néz,,'c a biztos él'\'é
lIyes iilés mu nkamezeje volt, 

Pályafuhlsa fl latt cl j og- m inden ter iiletén: (l 

I1lClgánjog, cl hite Uog és b iintc tőjol! (cskiid tszél,i 
tár~nTal ási elnök) te rén egyar/Illt ki váló biró nak 
bi zon y ult. 

A róma i judcx és a z angol High Court híl'fl j ll 
amily ne m zet i é l'téki'ogalom, éuuoly nemzeti érték
fog'a lom a judex Curiae: a Kúria híníjn is. 

Amint ne m lehet l.;örli lhntárolt fo~wlolllnt;\ 1 
• m ogjelölni a jó hírót, épIJúgy HOIll lehet minden-

kire s7.abotta.n meghatá r ozn i azt. hogy Illihen IllU

tatko zik a Kúria bírájilnak k in'tlósúgél. Ez az úJ 
talúnos előfel téieleken túl egészen egyéllie~ <lI'l'il

valóság : adottság. 
Sokan és sokrélekóp igyekezt.ek. lélek tan i IIIcg

fejtését adni a jó bíró nak, éll azonb,-lll n KÚ I'ill 
l!Hgynevií nyugalma.zot.t elnöl{éuek: Juhú::;z An
dornak megjel ölé~él'e u ta lok. S,.erinte: a jó biró 
csak sokat tapaszt.alt. bölcs éSí'.júrúsú. ember
társai sor sát a szívén vi selő. der ii lt l.;edélyii. - ll? 

általa ig'en n yoll1ut6ko~all kiomc ll. szerény - he
csiiletes erkölcsös. :ió ember lehet. 

A KÚl'i 'a test,li Jet- i szelle me lek in tetébell pedig' 
a rra utal, hogy ez: soksí'''''iz, imm úl' e liJorladt né,'
tolen hős bÍl'ó jellemszi lúnh;á!Júbó1 es önfd(ildo
zfÍ.sából ahlli:ult ki fokozatosilll, a melyne!.; )'egu lfl -
tont: az; ö ll fcg-yelem . , 

Ezeknek II mag<lS, összesaet.t kö\'t:: lc II1l C n ye~ 
nek felelt mcg Déz-si Ferenc lel ki tuhl:itlOIlS{lgill 
ná l és szellemi I'elkésziiltség'óllél fogVH. Hmelyck 
őt. mint embert jÓ emberré és bölcs biróvú tel -
ték_ _ 

Nem tedeszkedem ki il. fenti kí vú nl.l lmnk rc~Z
le tes mcgvilúgít.ásúl'Cl, csak I.lzt e mele m k ~ . hog'Y 
hivHt.a 1i fell ebbvalói és a jo~rkerű:)ö köy,önseJ.! eg,}'
é rt.e lm üen m egtu litltú k D ézsi Ferencben III i nrloz('
ket a k iváló tulcljdollSilgOJwi és II biró i szompoll t· 
bó l kívánatos bölcseséget.. , 

A bölcse.<:;ég anyja II lel ki IUlI' lIl6n in: az ol'zo[ 
mi ó~ értelm i erők össy,hangjn . 

E"t a l elki htll'móniát ólte cg-ó.;;;z pid ,}'a ~utin:al 
ulntt s ozért t udot! szellemi till 'húz<Í nH ,k gH zd;lg' 

, 



kincséből megnyugvást biztosító igazSágot 87.01-

g'1l1tatlli. ,.. t' k' E: ebben része volt vnllusos le l ku l ~ OIlC, IS . 

Ne fe~cdjUk Platou l8.nitúSút: llZ ember, lgaz.sagra 
., teremtve de arra csak lsten tUlllthat.Jll. S 

\ .111 • • I 't k" P'I t . emc 
I.: . ,',lyell értelmet tula]( 011 1 un IS J II us 
u .llll . .• . (Já XVIll 
"ól'déséllok' micsoda az Igazsag ~ 110S : OL . ' 

;;8" <~ rilo~Ónn tUl~ítilsa ~zcr~ut a világ azéL't van, 
hog'Y az jga1.f;!lg mcgvalosu l.lo.n. . , , 

A """""lígol azonban KrIsztus ta.l1ltasa nel-ZJ ..... ,,· , 
ldil mcgismcl'ni és példaadása nélkül megval6s1-
tmli nem Jehet. . . .' 

Szeretni kell embertársainkat es az 19azsagcl't 
tudui kell meghalni is. MiIIdelL jgU:bSúg elbuk ik, 
ha IIOJll hősies lelkü egyén a képviselője - még 
a mindennapi perek be-n is. 

Ezért a bírói s7.ékben is hősiesség, lelki báLor
súg kell, mert az igazság eszméjéL a p,o l g'ár~ éle~
beu is hősi elhatározásokka.l lehet valora valtan l. 

Ilyen, Jelekben erős, hidor, hősi harcosa volL 
ar. igazsúgnak <1 megjeh~ésébell oly szerény s külső 
lIlugatl.ll'lásában oly békés természetű Dézsi Fe-
renc,· , 

De nehogy a további részletes . jellem~és az el
t'ogullsúg látszatát kelthesse, dl', Sövényházi N, 
Ferenc, kúriai bí l'ótársunknak adom át a gouu.o
lal továbbvitelét, aki a koporsónál ekként búcsú· 
zott: "Mi, akik a m , k ir, Kúria birói testü letében 
veled együtt dolg'oztunk, és kiilönösell m i, a ía
lIács tng'jai, a Le szükebbkörű munkatársai d, nap
mlp mellett éreztük és tapasztaltuk, hogy m ilyen 
ü'lékes volt a te bi rói miíködésed és milyen nemes 
emberi Lu lajdonságokkal megáldott volt a te egyé, 
II iséged, 

~1iut igazsúgos bíró, egyik tiszteletreméltó 
tagja voltúl a magyar bíró i karnak, aki a birói 
hivatás minden kellékcwel rendelkeztél , ,' türhe
tctlen m,eggyözötléssel tartottál ki az igazság mel
lett" , hogy az igu'lAiágot érvény re juttasd," 

A bírótárs enitúphiumszerü értékeit~se után 
l\fudúchot idézzük, aki ezt mondatja Ádámmal : 

Áldalak sors, hogy bíróvá JJew tevél! 
~'lily könnyü törvényt hozni pamlagoll _ 
Köunyű ítélni a felü letesnek. 
Es, mily nehéz, ki a sz ívet kutatja, 
Meltányolván minden redőzetét, 

Dé'l~i Ferenc ezt a nehér.6 munkát embertársai há-
1.orgÓ lelkének megnyugtatá.r;ával és bírótlirsai, 
kortúrsai elismerésével oldotta meg, 
" BirÓi s'l..erénységére jellemző, hogy a nllukide
;Jen ,ErdélYben jál'tomban örömmel u;jljágoltam 
{'PYlk közös jt)gászbarátunklluk, hogy Dézs i Fe
l'enc beérkezett a KÚl'iára. 'l'anacsjegyzűnek' _ 
volt az érdeklödö válasz! 

~hhez hasonló eset történt volt meg a Klll:ia 
~gYlk k~váI6ságáva l , ak~ fiata l táblabíró kod.LWll 
I~gy~lllll vi'l,Sgálat céljából jelent meg: az x" ,- i 
lOI'\'enYS'l..ék 'd"' bb b' , .. 'I B _ --:,=::.::" =: I OBC ll'oJana , ckopogta tás és 
1 ~ A, Kúria elnöke : dr, rl'öl'cky Géy.a az öz\'eO'y
IC\illtezeLt részlvéttáviratáball ezt mon~tJu: -'Ét-7le
m~ ,>Cll gazdag, szeretett bí L'6társunkat 'L III kiJ', 
j~~lI'la ,oszt~llall .részvéte kíséri utolsó út.jár~~ bi :,0] ,el'~.lIyell~ek es tiszte letreméltó egYÓnisÓA'Óllek 

, 1I11~II~ct podlg kcA'~'elette l fog'I'uk mego"""""" (1(\"(', 
tiP ]'] IS 25,) '.. , óJi} " 

bemutatkozás után illedelmesen helyet foglalt fi :1 

tsy.é~i lJ iró ,ioviáli"ulI így kezdte meg CI Szól: Nos, 
dOffilDe svectabi lis, a jegyzöi á llÚtH'U llúly{~zik'l 
~el~l két'em: én a fegyelmi vizsgálat foga nnlosí
tasavai vagyok m9gbízva, . 
," "A sZ?bu, négy fa.la ~özött, é l ő tudós leegysi'.c

l usltett eletehez hasonlo szereny, nzonbau a r.ajló 
élettel min(üg kontaktusban lévő élelmódja és hi
yatásának lekötötlsége mellett a nagy nyilvános
ság előtt nem szerepelt. de a lúrsadulmi életnek 
magas etikájú tagja volt. Az egyházi életben azon, 
ban Erdélyben a Főtanácsnak és csonka Magyar
országon az Igazgató rranácsnak tagjakélIt reszt 
vet.t azol\ban a tanácskozásokbau, amel:{ek az egy
há:6 életében jelentősek voltak é~ szerénységéllek 
megfele~ő, a lapos hozzászólá.sai igazolták, hogy az 
egyház magasabbrendű érdekét és a lelki életre 
való h ivatását minden személyes és vagyoni vo-
,na.tko:r.ású érdeknél elöbbre helyezte, • 

Erdélyben tagja volt az Egyházköri hatóság, 
nak is és fegyelmi ügyekben érvényesítette bh'ói 
bölcseségét és emberi jóságát. 

Csonka-:Magyarországoll a l egfőbb unitárius 
egyházi testü letben: a.z Igazgató 'r anácsban a v i
lúgi jegyző i t isztet tö ltötte be s ebben a. minősége
hen a történetírás részél'e tárgy ilagos szövegezes
ben és korhű szellemben örökítette meg a ma je
lentős egyházi tenyeket. 

A jövő tör ténetirása csak a kkor lehet igazsú
gos, ha a królliká~ elfogulatlan megrögzí tője II vi
harzó érzelmek által k iszínezett eseményeknek, 

'És mindezek utún, de mindenek fö lött székely 
fajának nem hangoskodó, de annál értékesebb 
képv i selője volt, Nem emlegette s ezért csak ba
r átai tudják - a tömeg feledékeny - hogya pol
gári nyugalmat keresö, békességes lwjlamú Vézsi 
Parenc az olá h impérium átvétele után a szomorú 
rpagyat' sorsban il magyarság eg'y ik odaadó mu n, 
kása volt, s ezért az oláhok fogságm is vetették, 
Nem szeretett erről beszélni, mel't szerénysége t il 
totta, hogy mártir legyen, holott ő csupún köteles
ségét teljesítette, 

A i'ajáért vérző szLve v issznvágyott szélJ El'
délyol'szágba, a magyar mito lógia últal vm'ázsla
tossú tett Székely föld.re. de úgy, hogy fajának I'égi 
szabadságában a sokat sZEmvedett székely testvé
l'ekkel együtt örvendezhessen, :Nem érhette meg, 

Az Egek Urának, a mi I stenüukuek más volt 
a végzeménye, azonban keresztény lelkünk meg , 
nyugszik, mert alUi hivatása volt a földön, azt ő 
emlékezetre méltó mótlon betöltötte, 

Ezért ére-6úik sajgó szívünkben, bogya csa
lád, a baráti köt', az egyház, a bírói testiilet és 
Rzétdarabolt hazánk egy nugy erkölcsi értékkel 
szegényebb lett. 

A mi vigaszunk uz, amit a jJ l.'óféta l e l kű költő 
reá is a lkalmazhatóao mond: 

"Ha jelenünk ama becsliletet 
K iküzdi, meJy az idő sarlóját " 
rrompítja és l'u lánkságáL megeJti, 
Megnyerjük örökiil az örök életet." 

Bt'lcsúszavunk: Veled együtt hisszük. hogy 
lélekben és raj~nk {d dicsőségében l'o ll.úmadunk ! 

D'I'. T óU/ G:ljöru./l, 
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JÖVŐ ÚTJAIN 

Dr. Varga Béla püspök 
a Magyar Tudományos Akadémia 

külső tagja. 

K edves ~ ·é[Ji. tmuirdról, ho, írnia kell az emJJe'l'
'twk, hizony nmn ki s m eghatottsúggal es lelkének 
teljes kiú1'((.dáslÍvol feszi. Diákkori, őlö(likes élmé
'J/yek/w l kezdődik az én megism,erkedésmn cl v ilúg 
egyetlen un1l.áTiu$ 1)Üspökével, Erdélyo1'8ZáU Ici· 
'/.ióló ludÓ8úval: (/1', Vm'ua Bélával. A vérzi,v a/aras 
háú01'únak, ha:rm(ulik evéúen jártunk, a ) 6 ÖTe!) 

l~olOZS 'lyá1"i, Alma 1l1alBT "Musis et Vil'luMu'u,s" jel
iratú, Dáv'ld Ji'm'encl'e etnle/cezl.el:ö rena:i,ssance
NU j)uzcibéját csak, lopva láthattuk, hiszen az uni.
hí'ri.Wi egyház i S áldozatkészen legelsőnek engecUe 
át pompás új JcollégiU'nuit, a J(oSs1.l,UI,-ulca Mi.sz
/;:('ségél hadikórház célját'a. III i, IIáboTús di.cíkolc 
m át, csak (/, k.opoU ősi falak közé jártunk, a szom
szédba, ft 200 éves 1.mit"árius te'lnplom. innenső ol
dalán. Ennek a bérhcízzcí alakilolt s a világháúorú 
és a. JuulikóJ'ház m.ialt 'iskolává v isszavedlett k ét
emeletes /ulznak v oltunk 5 évig diákjai és Ut ho
zott össze a. son; az 5. osztályban, mint görög fa
nánmkkal, II tavaly pü,spökké választott Varga 
B éláv al. ' 

E zek a háborús "külsőségek" csak f elületes 
elmének látszItatnak mellékesnek, de mi háborús 
-i f jak egész életünk1"e kUwJó, nagy élményt kap
tunk: a Teá7is és mába.n küzdő kOT i'tf:, a kénysz( ~-

1'üségben taJál/cozolt a Jmmanitas-sal, a klasszi1ms 
latin és görÖU lélek mulhataUan szépségei'vel , lU 
lonuU.uk m egbecliülni a 3000 éves antik szellem 
6riásait. A mi szegény latin tanárunk, boldogult 
1Gss Ernő 'mellett él)pen VaTga Béla tanár 1.Ínwk, 
k01noly és m égis a.tyai 1}l,elegségü előadásainak 
kÖlizönll eÚWc a l egtöbbet ezen a téTen. Ahogya.n a 
nehéz 1I0/'isfosoJc, s egyéb görög furcsaságok 
júlszva lJeszívódtak ogyunkba, amint az Udisszeia, 
'l.'O{}y Iliász zengő sotai megragadtak elmenkbe1l., , 
('nnek a móclszeJ'tani mestere ö volt, lelkünk fel
ajzója s antik értékeket megbec~ülte/.ő m esterünk. 
Su/w n em. e1"ezzük ennek az örök szépségű klasz
i-1z ikus korna.!\: szükségét, mint a mai vad rohanás
()(In, IlfcchnokráCi(t és pénzoligarchia mai szédü
lelében , midőn kezdik lesa,jnálni a multért, költé
.~zef ért és tiszt.a művészeti j'ormákért lelkesedő 
f'mbert, lcincvel'ik a '1nammkfajla huma.nista ra
jon/16t, Jeinek égzengé~ és világégés lcözt sem lehet 
el.felcdlw znic f:anUóme~tereiről, általános művelt
sége ajándékozójch'ól. Mert ha az aoristosok, gÖ~ 
t'Ö/1 szavok, el i s tno ~ódnak 'lná1' a másféle pályák~ 
'I'{f I.ölcött, t öbbség, taZán még az egylcm'i színjeles 
dirílw/l, {ejéljen is. valam:i.t: ezt az ősl tisztelő, hu· 
M(/1I.i . .,la l el/cet Hoha semmiféle sol<loco11,l:o, bonc
Ilsz lal, 1'imJvl~di taM1' 'l1Ogy iizletcs hajsza sem. m.o,<;
ha l ja ld !ejiitlhből . 

A :: a l aflojánlás, m elyet több évi lafolgatás 
l,,(íll 11I0 1i1 az Öre!1 Akadémia Filozófiai B'izolt.'1ága 
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cJJyhangúlo!J vetett föl, de amely szel'int (Tr ianon
;,erIC'I),·tt el.le , 'I1/~~i át?neneti hetyzetben) a 'l)uí.~ állmn-
1)0 {}Q.1'~ayn c1v áto tudósok esetében szok /(' l " 

/ ' .Z " t' - I. C ,ennl , 
(~ I:U liO aa..r;ug lagajdnlása nu{/yszer üen m cgltillo 
T (U'fJ(t, B éla/Jan, ft kolozsváTi '3 f/y etem vo lt nUIJJán , 
t anara lJan, s a l eol6giai akadémi a 'V olt bölcs I /' 

f ' / ' " ee / 
pJ'O esszol'a Jan a 30 V Ö nagy ember ét az egyre " , 
vckvő f i lozófust, k inek első nagy '1);űvé t .él. l :l'/~_ 
. t "lól " , e"t ~s'lncre ,·'1'0 sz ot meg a kis kolozsvá1'i n y a,. / ' 
G,' , " f H asz, aman • ozse aelta Ici, éplJen 30 évvel ezel - tt I 

• 11" 9 o , ( C ma1' el c lfJt na.gy és 12 kiseblJ miive sa" '/ 
'l l ' l .. b (t. J(t n 

~f!Y'j, c , egJC ento~e bet, a logi kai ér ték 1l1'oblémá-
J,m'ól u 'olt.at, meg a Subsüt entia [ ajnir6l .'ízólót 18 
I~vvel ezelőtt maga a Ji. Tud, Aluulém ia nYO'tlWU( 
ki él·tekezései sorában. ' t 

PaulC1' Alcos tanitványa Varga 1)ÜS1)ök ú,' 
Idből it Bőhrn Károly m ellett eddig, lemU/gyob/; 
n1,(tgyw' f'ilozój'usunk, Paulcr, örömmel csi.nún 
magánlanátt, m égpedifJ legelsőnek lan i l 'minyoi 
k.özül. É szr evet.te Pauler, hogy fT m'ga B éláúan 
ritka sziv ós8ág, igazi székely akarate rő lakozik, 
m ellyel g, problémák gyökeréig hat,ol s elmélye~ 
dési k éSZSége éles és hat-ározotl elemző hé1JesS~f)
gel párosul. A századeleji nagy i snw1'etdméle,1i, s 
cirléktani problémák kora után V ll'I'ga B éla mcsz-
8ziúfJ, m efa liz'ikui, t-ávlaf.ok keresésére i s indu l s 
ebben nem csak (t magyw' és a környezö orszúg
b::.·lj, élő filozófusokkal való érinfkezésf'Í s01·kall· 
ják, n emcsak élők, hanem a gÖ'/'Öf/ v ilá.f/ f ól ?W1)-

• 
ja inkiu a lIqlt betííkből ki,veh e/ő ?wgy szellemek 
kapcsola.tai i s elősegítik fol y tonosau emd/wdö 
közélel'i és tudós i 1)ályáján. Illa nemcsak a jó I.eo' 
lÓ.Qust és jó magya.r e1Ylélyi vezé1'f ér[i1 li ..,ztel/Il.' I 
jük benne, hanem olyan v ilágrw,ayscl.tJok ,IjZ(' rJU3-

[yes bC~1'(Ítját 'is, mint Bernhard Shaw , aki'vel 
Ihitctnniában tanulmányútjcti,n föbbszö1' cser élt: 
eszmét. 

Va.1'{)a püspök úntak, eyyko1 i gimnlÍZ'u.mi. ta
ná1·'l.mknak n em árt/wl talán f ény cs pályájdn és 
nagy felelősségii helyl n ez a sZC1'ény k is írás, h i
szen az ő egykori nádpálcás SZl,QOTÚ ságú, de akkor 
i s fréfásan fenyí.tgető lmuí,l'i szi'/;e ll ckii11k már 
r.lnJ/,,lji c:iinlalct'nscíuot m egbocsát on, hogy .. most ,~" 
kolozsvár'i 'I.mifárius kollégium ](1' jza-Onké}Jzo
köt'e 'Volt elnökétől 'is talán súves lesz elnézni ezt 
az önkén/elen, de szív béli 1negemlélcezést, 

Dr. Gergely P~íl. 

Kocsol'doo jún. lS-án szenteljük fel iIj hlll1j)~ 
lom unkat. Az ünnepélyen részt vesz HólrriJ~g·ton 
DonahI nmerikai unitárius lelkész és iid vöz~ u b ~. 
szédet m01H1. Az iinuepség sorün. ~t kocsordi, ~1Il.J
táriu.1:i fé rfi Imr Nagy Sándor Idi II tOl' betallltas<I
ban tlahir(l:t számot ad elő. Az utllztísra \'ulII~tlw
zoan ft le lkész i hivatal :ul felvihígosíÜíst. 

.. k t .' IG ,' " I)ÓJltc-HjÍtsá~ i Jstentisz!eletun e JUli. -.1 . 

ken d . u. 4 6 1'akor tartjuk a )(olllíry-u. teUlJ1101ll~1I.II, 
'f" , . f . 't . ' ",,- 95 III1P):1I11 Az 1 .1I1S~lgl kon erencUl Jun..... ... 

!:Irtjuk i\Ia~ynrkÍ1ton, .1 körlevélben. jelzeU kerc
ü-k között. Jelentkezni II le lkész i hivlIÜtlbllll lehet. 



MAI KÉRDÉSEK 

Mindennapi imádságunk. 

Első 1JU!fl1!alrrl, t(~lán Iciilön?,<mek tet,"zi/~ (f~ 
, ... '{ 011)(/,,"1 1I1szeu C~ ?Junt/en embe /nek 

/"u' ff .'1{/lJ 'O .• • .., {' I ' 
'{ es ii(jIJC azonúan (1 111'1)0 lelek tur Ja, logy 

!iZf>m e 'JI> .. • , { ll' 'l / k l ' f to , ,«'(1,,«'(1 az ey é.'\zseges c I~ I e (> ne' (!J OH , -
,' Z /1/ '.J k ( , 
s(II)I) kellék e. Talán (f, w,a.i iZf/al1nokna, " (~ \e?~ye1' 
III fÍ11'i só'VCí r/Jó IiUO k, mi Uiók . SUI b(l,~I.'';((JJV(~,!,.''J~·n{/Jc, 
(f l udaf(l folli 1"e jt ett, démomku3 erak feltoH~.~é1!ek 
nem oz cl-nyomás és erőszak (I~ O,,~(I. Nem. ,e.z ')Huul 

•. /," I A z ok' 'valahol m elYI ', lbel1 1"eJhk. Ott, 
(.,~1I" , una. - -.. l' k I 
(lIIol fl szeret eten és hite,l. km'eS3iu,l e Jutun '.~~ 
IeJ/hez. A 1)I,(1'i gaz(/asctyi VJlScl(J c~ak oka. a,. l el!n 
v fÍ/súgnak. A 1)twi 1/,ern.zedtJ.k l)(:/.lirl narni l elkt v al
stÍouan vergődik, m ert ,:,.~,l(/ho!f:lJ 11't(!gszOk(ull" l s
len (:s cmlw r között a koz.Jvt.h!J1, knl}('solat. !!Jz a 
kijz1'ctle'n k(1)Csolfl f 1)ed i g I él f öl f ét el e flZ e ,nbeTi 
életnek. S ezt (I, közvetlen ;:o1JCsol ofof csak imáin
kon kC1'eszWl1Iyerh etjiik 'Vi:i,'>Zft f:,'i fm'llulfjuk 1neg, 

Valal/ouy elfel ejleUii.k inuHnkat. Valahol ki
ImUoU l.clkiinkből a,z i 'mádságos érzés. Ez n em 
('sak magyal' tünel ; Európában és Arn edkáb(tH 
111a mTől J)anaszkodnak . ..tI.zonbdn a tény általá,
't1ossága. l1e m ~ 'izollyítja annak flelyességét. [(0-
nmk komollj emberei n€'lncsa.k szólam.okhan, ha
t /cm ténylegesen is elismerUc I stent, aId. ft leameg-
1'cndilübb v alóság a hivö l él ek számát'a és ellw,
t ri1'OZÓ Erő az igaz emberi éle t m eg élésében. E zek 
(l Z embm'ek v al6ságg(Í is élik őt imájukon keresz
Iül. A tennészeUtulomány {f, legreáUsabb az ösz
sze.<i} tudományok fcözött. A ko'moly t erm.észeUudó
so l.: 1)edi.g clism,e1' ik I st.ent, tHint Akiben a végső 
lulnlések Összl )ontosulnak. Csak oz t agoC/halja 
öt, aki n em sz(Í'tnol a tényekke l . Huxley elméle te, 
m ely sze-rint a v ilágegyetem kormát1yozza önma
aát, nem bizonyíték ez ellen. 

- Mi i s r endese1/. elismrejiiJc l sten m cgrenditö 
vo lóságát, azonban ez nem m:incliya lélek mélyéből 
lámad, mert igen sokszo1' nem t.esl.esül m e{J 'i-lná
',//ln és életben, Életünk célja ihmw.gunk építése a 
tökélet esedés f el é. E z pedig csak l st en f elé és Ö 

. általa tÖTténhetik. Egyik útja cnnek a minden
napi imádságunk. 

Bár az imádsá!) m inden ember legbensőlJlJ RZC
m élJJes iigy~, m eTt, teljesen (( l/'it dolga és h'izonyf
I.élwkkal senkit sem lehe t 1negirnádkozfaht'i, 
mé!Jts felhozhalunk néhány iI've t, m elyek flondol· 
koz«snt hé:.:ztel.'tlck. Mindenekelőtt ti.sztába. kell 
jönnünk (Izzal, hogy mi. {I Z 'i1lládság. A z imádsá!! 
O{(7)ja valláso.t; élJltény, De oz igazi vallásos él
mcht?Jl i,<: mey 'w I.[ t.iszt.iI(lnunk a különböző ele· 
-m eid őt , ho!JY a m aga ti sztaslÍgában látlwssuk, A 
")~llláso,s e~mény n em v alomi 'In(ígikus vagy saját
"agos eTZ~S, m ely e. t Önma!lúért, keresünk, nti'll/, v a
lam.i pánfllmt zenei hatást. !J.'e1"l1lészct escn, ez m é.CI 

, nem .jelenl.i, 110911 a vallásos élmény n em c.~'odá
:01 0 8 fa,pa.<:Malal: (I Z embe1'i élet CS14C'<;(Í.'Ii, lI'i.szen 
'lluenflOr l s/en ma{Jo jelen'ik m.e{J a hívö lelkében. 

181en v nlÓ.t;ágát mrishol i s m egsejth eljiik, 'Inill' 7)1. 
a hódolo /úan, (('lndy ell ölt benniiul.:r' 1 II v ihif/egJjf'
/i'm 'lnv rhel'3tlen.';ég éne/c lál/cin, (f, szep.qéf'l l~inyii(ll 
f:Ctzlal?s(Í.!Jftn" ct semmiséf) érzésében, amwly elfo!1 
fl, 110 lal ,ar n?jelcál)«.n, (f. Uszt,elelluHl.. (/1!tik,o/, nWI]j 

~zemél'J11 ~ég~ke ~ szemlélünk, I~th. De l s/en 'In~lI 
(té se (t·z 'tmadsWJon k eresztül rnél./}cbl) ennél. meri 
ekkor h~d~m. lIoUY Ö az én I sl ene.m ef< ő az e!l!Jel . 
len V.aZosag, aki erwediil Unt élelemmel.:; ez fo1'/'(!
da~m.t é.lmé?ty , nu~ly minden más élménynek c. 
csucsa es l enyege. A n~ai. ember vll{Jzel e.'ien l('ved 
amikOJ' Q.Z imádságot szüksé!J I.e lennek, V O!)y p')'i.~ 
m i fiv em 1)eri gyengeségnek véli. A z wmberj noyy
ság és komolyság, {I.mikor eljut {t füygel.len .<i}éf/ 
Z('.Qnw{JaMLbb fokár a, akkor v al.6sítja nlcg (I. leg . 
e1'ösebb ra!Jas.zkodási v i szon.yt l sten és öhm('!J(1 
lfözött. Eb1}en a.z á~dott ra.gaszkodáshan 'lJtilH61.: 
ZdH, nyugalmukat és e1'ejiiket, me1·1. olyan az 
inuídság, mint ct vi.llar ul.áni nnp.,;ütés: életet od 
és növekedést. Mint az élet legmélyrbb es leglw
talmasabb tényezője édelmet, célt és m élt6ságof 
(,d él etünknek, amelyet semm1 más n em adilol 
'YnPlI. A z (IZ (>mbe1', aki nC1J,l imálllwzik, cso.k Tész
let·éle tet Cl, de emelle tt semmiféle i.nrloko/, n em 
hozhat fel sem tudomány, sem lélektan, sem pedig 
filozó f i.a .'wgítségé1' cl. mert az elef teljessé!le o 
l elkiJcüzösség P-S munkatársi viszony I stennel . A z 
ím.ddság {t t prm észeli. v ilágból a le1"tnés.ze f{ ö{ölli
v(; vezet bennünket , a mulandóbúl az öTökkévaltj 
éTlékelc világába s e~ a. szem élyes édnl.kezes ct leg
teljesebb egJJesülés b ilennel, (I, legfőbb Személyi
séggel; fi-ú. (I,Z Atyáv al, Önmagunkat odaadv a az 
(j szem élyes be folyá sának, oz Ö v ilágofIsága és ha
talma r esziinkké l esz és megerősí ti az En, f, m ert 
szívünk, értelmü,nlc és akaratunk Övel e efJyesiilt. 
E z a te'rmékeny lePt'esztény imádsálJ kettős hiten 
ala.pszik: n,z l st en- Szeretet és az entba sZ(lbad, 

Csodálatos az emberi élet és csodálalos 1/(lIa1-
ma az él f>tnek a.z rt t ény, hogy eg yáltalán beszél
hetiink m.i. I stennel, S talán m ég csodálatosabb oz, 
hOfJY l sten hallani akm' bennünket és f elel Ül n e
künk. Olyan ez, 'Inint ami.kor hollnni oknrunk v a.· 
lamit nídiónkon. Világot gyujtunk a, ki s gépben, 
mi.nden közbee . .;ő állomást ellw!Jyunk !ii 'l'é!Jre 
1í1eg{-olá ljuk a.zt oz egyet, amel1Jel hollna/ni .. (I~a~ 
Twnk ,~ aztán örömteljesen figyel-jiik a me.fJbuvolo 
1í'telódiát! T m'm észet.esen, itt mi n em felelh elünk, 
_ d e amikor [ stent hallgatjuk, nd. maaunk i.s be

szélünk. 
J.1H a tar'talmct i.m.áinknok? - Nagy felodatok 

dőlt vag./J men renclítő élm~ények ide jén 9!}okran 
IdföT lelkünkből If fohász. A zonban pz me!l n em. 
rr>ndszeres ima. s llyakran emberi llyarlósóf}of 
an.t.l el, /.(jen I$okan na,pi. munkáju.k elölt lsle.n s~
gitségét ké?'i.l~ . E z má.1' több t.edám, de '111.é:(J m:'l/.d·tt/ 
ÖllZŐ, m ert csupán önmagáél't teszi az 7.lle/.o. ~z 
-imádság lef}nwga sabb és le fj szellem:i1)b !ormcI.J(L 
az, amely nem. lm'lalmaz semmiféle Öll~Ó v(l .~y 
fijl(N elemet, ((,m elynek in(litó oka. (lz,.a~ enfelm,d
Idili szel'el et, amely l sten, és embe·,. kozolf fenl/a{l. 
A1J/.(>l,l/1wk l ljnyege nem kérés, motí'l 'lniUf 1/ (> 111 az: 
1'II:int hot/V/W I sfen?lCk szii.k se!JP volllo nWfJaszlalo 
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~Z(1 1'{/i1"\ra, lIOnimI. (lZ ön;nagáél'/ v aló ,szerel et ki
tdjPflcdesf'. Jde természe/esen, csak J ezushoz ~Ia
sQl/ló szcmélyis69ck em elkedhe/nek. f~~. D c r esz
IH'1/. 1111 is mC!Jvalósílha.l ju k. jlHmlnY(~::Jan l a~~as~
Jallnk Íloqy/la vo !akit nagyon sze1·cl'wnk. szuk se
m ' , é':czziú': romok, floOY !J'!J(tkmn értésére adjuk 
II Z ille/öm'k. U U.1/wHgy van nok ol,kolma!.:, nagy 
ii, 'őmők, 1iH'{jI'l'udífó élm ényrk idején, mnikor 
(' ,"ordulásiU l eli felk iálT.- meg1/yu{jvást falál, hogy
ha h 'zéken'/J lt1-ája;n ki,ielenléssé v álik (I. l,cn'IJaló
.wíqosrt/Jb evallfJtHill1}/ .~ "Sze1'~f,lek l sten ve!JII ~/.e l. 
ku . . ," Ez a diadalmas v aMsog a legszentebb mta, 
ulerl eszmét/y i sík hml mozog. 

Minde7i ima Ö1l'IJU/[junkbo feki'utéssel. kezdődik 
:; (I ,~ Js!ell -NméUJJen ' ker esztül rt l egeszm ényibb 
1/:/köi össéf)!WZ ,ilII el, amely l st en és em.be1' között 
'NI'f'.iöh et , 'l'e rmeszeles Icöv_ctkczménye tehát e 
szen! vroccs,r;zusuak. - a sok hasonlóslÍg közön, 
'Ji/('/./f c kél csodálatos lény közölI f emuíll. - m cr;
hi/ni fl különb ~'égek('t is. Az erö!lcu.ség, (t bün é1'
zt' !e pedig fll,á za !(j ssúgl'(t. vezet, de egyben ez az 
a/a))}", a m e.qen1siirlésn ek 'i.'l, m crt az imál)(f.1/. I sfen 
m indi g mCl/erősít be·Ji~I,ünke", Ha egy elektromos 
Ir/epe! 'meg akarunk tölt eni, erősebb el ehl1'011WS 
f orrríshoz kell 'l) innü11k az t, Hogy/w testi és lelki. 
megcrösör/ I- sre 'Ilágyunk, cl. legfőbb erőfo1T(Í shoz, 
j 8fel1hez kell folyamodmt11k. Mondj 'u.nk el mi,nde'l1t 
üneki, amit a 'IW1)i esemény ek s huUántzó l el.'"ü:nk 
dénk lárnak : remény ein /w t és fé l elmeinkel., m.'lln
keÍ11lmf és örömünket, C1'ősségünket és gy~n{)esé
,,'ih/ket _ ml1/(/('II/, ami bcárn'mlik él eliinkbe, m er t , . 
ez (IZ Igazi. személyi ség és a·z erős lélek kialakítá
.t;ának egyetlen 'lít.ja, .A csillagász l1em inínyitja. 
uíllcsö vét a fölche, hogy/wa csilla.f/ok rejt.elm.eit 
aharjct' 'ml alni 

Van egy m(i..Sik. fajtája i s az 'imádságnak, ame
lyet általában meditációnak nevezünk. A mui 1001' 

cmbe1'e llCJn 'veSzi nagyon komol yan ezt, 1)edig 
semm·j lemosolyogni való nincs benne, 'mert 
'l/!Jymwz a l élközösség v alósul meg benne l sten és 
ember közöt.t, mint az imádságba.n. Talán nem i.s 
ollmyira nl'i IJeszélünk ekkor, hanem ü lent ltal.l
fJ flfjUk. M er t az kétségtel en, hogy ilyenkor beszél 
hozzánk hlen. Né/ul, egy-egy m eglátás él ,hdwn 
kikünkbe rlöbL1cn, egy- gondolat ún'á l esz ra.j tunk, 
/"alamilől őrizkednünk k e ll, hi'vató-slw l" lelkünkbe 
1'iIla:n slb. Sajnos, mi, 'lmHánusok nem. szoktunk 
Ltlmellni a nyi l valevő templomba néhány perc
'Il yi óhi!-atra., 1}edig az ilyen rövid elmtélyedesek a 
l egjobb allw lmak az erős j ellem, kialakitci sá1'CI, A 
mal 1Iem<!edékll ek, talán, semmire 11ines olyan 
w lgy szüksége, mint az ilyen 1'övid elmély edésre. 
Ezt bárki m eg vo lósithafja, csak néhány perc kell 
"ozzá, hOfl Y e/olv assunk néhány verset aBibliából 
If c~'endesen áfgondolju,I..~. S ha imaköny'Vekben 
nem is bövelkeclii11k, 'mégis faláthatunk egyet napi 
imádsúymiklloz. , 

1'e"lI! t's?" Ieseu igen ~ok (d.:odd lyo V ali (t rend
l-ZI' res imádságnak. A z él et le l e v an csodlÍvol és 
énlek esséaypl , oml mind elv onja Ngyelmiinket (1 

Jell..-i élelför. Má skor m e!) 'Ini 1Jwgu11k 'I/I ' 1lI akarjlIk 
h'omolY(I)j ven"i az inw (11'lékél s I",mi s filo~ó{i(Í-
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v al állítjuk, hogy (I nnmkcl, (t legszebb i mádsclg SJ 

imcÍ1lk 'Ii em sokul váUoztat!wt so rsunkon. V (I(jy 
W"dig, néha, hogyha akoTunk, sem lur/u nk hmld
hozn i. Ebben m.i'1/(1 . v an igazság. De (j le!Jérfélw 
s~?b d ol.gok me!1v(lló~i,tás~t 1/em mi'ndifJ (t l<' f)
h01mycbb. A k ercszl eny 3ellem (f. nehéZSégek {e

fJ.lJüzéf;ében diadalmaskodik. S IIn imánk Jtt'm tS 
'/lá Hoztfl t sorsunkon, megv(íltozfafhr:fjuk mi '})J(I 

g'U1/k az ima ál/cll m.egtermékenyiil ve és llIege rö
,~'öd ve, 'l 'alán azt is elm.ond/l(lfllú/~: , hO!JY az ima L~ 
'r észben flYako1'laf. kúdése, hiszen II lelki éle i e rőit 
is csak gYl/km'lot által lokoz"oljl/k, Aki nem 
'imádkozik, maga szakítja m efJ Istennel 'Vrlló ,,'űz
'l lcfkn Iw pcsolalát. Hádiót/kban ha hiégell (' f)y 
lám7>ft, nem ha l l/w/,ink a, kívcinl állomási; (I sze /" 
!.ezel. 1It}ma és /ell e /ellen. I gy v an (,z v eliil /k is, 
hOfJY11Ct elégelt l elkünkben az imádHí.rJ tüze. }JedifJ 
1.l;) ten állandóan ueszél hozzánk . 

Van még e{Jy másik ké1'flés is, amely sokszo1' 
két-elkedésl'e indít. bennünket . M i ért nem /w J}l/lIk 
felele /et O1ln]Ji hnára? E zt csak m.i gondoljuk ím), 
l s/en n1indeniJc 'imá,ta f el el. A felelet /ui romféle 
I I l I " '" " Tl á ," A ' 'I' I f' I e ,__ " .oen , "n em, , " ,. ,I r). z Hit(/( ,'(CI g ('!},I)f' -

h'n fel/éte l e az, hogy amit ké1-ünk hdenfől, Öf;"'iZ
h(fU,fjban legyen az Ö akaratával . l sten jÓ~j(í {j ltn 

kat akarja, nem 1Joldog.~rígu.1/kr"' . BoldogsclYOl1 111 i 
k éllyel1n('s él e/módot értünk. A z pedig egYlil!olcín 
~uem. b"i.zonyos, lIo!1Y l sten ilyen életet okm' .~zá-

111unlo-o, 
Ez l.egyen mindemwpi imcídscígunk útja. Ez 

az egyetlen leh etőség az erős jellem és heTe.'i z feny 
szem élyi sé,Q klalakításá1'o, Mi csak !s/eunel leh e
tünk .11afJyok és erősek. Az imádsár) gyakor/ali 
s íkban jócselekedell é és áldás,r;á ráM k; megfijlfi fl 

templomot [,-íIJők seregével é.'\ lIwge1'ösiri egY/Hí
zlwkat CS n C:J)ünket , 

j1[(/11ch es l er . Benedek. Gyulfl. 

IFJUSÁG 

Unitárius cserkészek. 

A 345. sz. János Zsigmond cserkészcsapat. .. Kri -
7.a Jáno.," aprócl!'nját ava tta 1lIul t m:du ~. h. l-I:~:l . 
Pest~zcmtlö.rj n('en, Rég nem látott szep ,~ nl.l ep(' I ; -
ben gyönyör]{Ödtiillk, melyre Budape~t l'ol Hl. R7~,P 
o;zámú közönség j('I~ll t meg, Az I sten ttszteleft Pl,C
dihíeió i~ (";:;erké~zvonatkozású volt. Pethő Istv<~~ ' 

, , - l csnok O'ro 
))cs tszentlöl'inc'i le lkész és csapa pal'an ..... 

, t tott 'l. CSOI
uvÖl'Í.Íf'll felépített hes:tkdében l'mnu a < J: , 

, " l 'életre neve I HZ késze t nagy fOlltossnganl, me y nz l ' l 
.. J .. etl'űzett me \ e ' l"" ~O'ot MaJ'd az ~tva tas {Ov , , ' ' l] l1St~. , . ',.'IC801'

HOl'vútb S. Benő gimnúúllLlll talli.~I. ~l.Z • " .. 

J'cs' "l<erii let ellenőre végzett. Oly szep cs ~H1I1I;YII:1 
~ ~ . . . ' I k cel'ZC 
megható vo lt az ünnepely, ho~Y U1 ~ n~ en ~I " T~I 
kcn yedett és llleghatódo tt~ rurukol' If". PC 10 'k 

l l 'égiO'sz·:wultll 11 . "ún apród kÖllllyeS szemme, l e \ ,'" ,. ' I k"-
tmi li ;, költeményót. Az ün nopélyt hll'sasebc(6 l Ok 

' ' k 1' 1 ' loltupl'lO ' \-et te majd este () ónl..·o l· II c ilV" . ' t 
• , A ' k volt'lk anlill iill ncpclyt r endeztek, . ranyosa < , 



,.,.' ';;ZOI\lJll Cl énekeltck. Hodor Jáuo's S7.u.;n:~ 
l'Mr,Vo,=,o .. - , .. ro ..•. ko··dWnk mint .. A nadl'ug' 

" <; ugy gyOIl) ~. . . 
13t/11 HlO , 1 . elybe n c .... yu l'áut igen Jű 
nimíi s7.ltl dal'ilbb:lII , III S "," J " a 11l'\ lll a ... _ S· I" a papa, ZO{C eno ~ - • 
, o lt Fflze ka!o! .,,;anc,? l ' (' Kirá ly György Olivér 
"l.0 " p'tv n Lott l an l, - . • 

J o l~ t. r II szakácsnő szerepeben. 
é~ Pa~z;to l' l hw( I . e'tolték ezt a kedves sún· 

\' 'ódok ll1Cg1SlD - '" .. 
,j z ta~~ most 11111tatkoztak be, ,eloszD,r II ,uag : 

da~o.b.o . előtt a csapa.tuaJ{ J Uli. 3-an az El 
ll ~t d ~aFn~SSf~,g,{ Egyesiiletébcll tadott ige ll jól s i-
(' ''''I~'l ' er Ht .. l ,,·'t az • ~. t '" e )élyén. A musor e so rcsze 
l 'cI,tllt csapa ,UUU l , 'B t'k p 't ·t 
\ k töltötték be. sziiuet utan 81' o e el 

u",r,6dttO k ki apjának műV'c.iből jatszott komol! 
ha o II , K"1"" E ste a S7A1-, fc ' ke'sz u"' ség<rel. II on08en " cs nagy "., ,," , kO<,' 
" " '1" J. ltott ki sok tapsot a kozonscg ore-
keye~llc VN .. k' t ' f ' b 
ből. "A natura lista" címu ~ser. es~ re ,a an m, 
l, , ' B ' ,,',t hallo ttuk zongorazll1, kl mlllt natu-
locor c < 1 P 'k'P't 
, " t'a jO'8 zl.Í 1l szépet nyuj tott. Jó vo t ° -e IS a, 

l;].IS < "" ' " 'r'b ' A " , K isgyörgy Ferenc es Sl?U er I ,0 l' I S, .. m:usor 

kOl'onilja Pil'ovszky LaJOS csel'kesze,~esule~l el.~ 
nök csel'késl,!'!zíndal'abja volt "Ez a fold II 111I cnk 
d mmel. Nem kis feladatr a vaJlalkoztak a szerep' 
tök dc an uM inkabb dicséret illeti őket, mert , , " . 
Wbbell _ . mint értesültiink - beugl'asszeruen sze-
repeltek. Nem á ll módunkban mind a 16 szerep
l ől'ő ! írnu nk, hisz mindann yjan jó és szép muu
kát végoztek. Mégis Illeg kell emlí tenünk Papp 
'Kin'oly szel'cpét, a.ki alig egy hét alatt tanulta 
meg a hosszú !'Izer epet és adott lendületet jó sze
rCJ11ésével az egész darabnak. Az egész üunepély
lIek a zamat ját ó-tordai ' Veress Akos cs, cs, t iszt 
adta. meg, ak i ügyes szájharmonika-zongora ket
tesével és humoros kon ferálásával sokszor kész
tette neveté,::;re a közönséget. Az ün nepélyt Pethő 
István esapaipar anesnok nyitotta meg és zárta 
he a. tőle megszokott uivós beszédekkel. Az ünne· 
l'élyen 8zPll, de kevés szám ú közönség jelent meg, 
pedig megérd('melték volna dcrék csel'készeink, 
hogy többen legyenek s így - mint él'tesültünk -
az iilll1Cpély anyagi r észe scm volt olyan, m int az 
e(ld i~ r endezett ünnepélyek. Vidá m hang ulatban 
ért véget a műsor utáni time az éjjeli órákban. 

A csa pnt másnap, június 4-éli, r észtvett SZél) 
sikolTel a c:-;er!{(!SZnapOIl, Táborba a hónap végén 
indu lnak Búnkra, hová AJmússy gróf hív ta meg 
a csapato t. Kívánunk nekik :jó munkát és romél
jiik. hogy Sí'.é[1 bes~ámo16t közölhetü nk majd a 
ll'gközelcbhi szeptemberi számunkba n. 

RÓVÁS 

Könyvnapon 

(I rŐ 'V~1'OS utcáin :3étálgal'lJ(t ün;("~t(lezö CS01Jol'lo

'~(r", reoi en/élyi i.'i llw 1'ösökel ló l az C1uúe1', A ntrt

!J,lJa,. hÖ~ty'l' 'fIwoérrlemli. azt ((Z áldozat,ot , 'I}wlY l;: t 
ét'elle (IZ ob; ,,~u ezekben rt na.1Jokban hozott. 

, l'e'fiink nem en!Jedi men, hOfm minden m ttn
Iwv(/l.'~r!l(~lkozzunlr. Ő".ömrncl lcil.luk. hOf)'!} fl '1'/10 -
fl!/~/r t(,us(t[j szer veze tei ct l 'wf ul és ct MEFROSZ 
8,W!) s01'ozalol;.fl'ol fJ(IZdfly i fják fl 'Y1U1!J'!j(tr köny.~,. 

, 

ki adá,lI t. A J'u1't( l sO l'oza /bolt j ell, ltt mC{J d,., S?,/
lcws'Y Rácz I ml'e deúrecen i l(l m;:.~e rlwlizl,ő IlÍvü /l k 
tih'lénehni regénye. A fel'vi déki 'Inosl hazalért ír6f,' 
sorálJan nagy k elemlöséne v oU Dm'kó l :3 t ván l~ f 

délHllől oda cl szárm,(tzot.t lú l1'okü/t h 'o fin 'In ttn' 

ká:in'lk. Dr. S'Upfw Géza rnüvész(' l/öl'léuész új 'IllO' 

gyar anelulóták összegyiijfésével Rz(' r Z('1t mO!J(i
n((./c ú.jra n él)SZe l'ü,sénel:, A SltHi'ium ,'iát,n ínál )j O + 

ka.t v ásároltak OyaUay 1Jomokos í 1'Ó, oz erdél/Ii 
Magyar N ép fŐlizerkesztője 1'erJényeibőt . " 

K er estem ell.enben (l Z 'lt'ltil(Írius Icön,lJ've!cel, és 
azokat seh oZsem t oláltarn. l' enni l~eU (' 11(' vu lmnit , 
hogy ilyen alko lmakko1', arnikol' az oll!(/só szoha
don keresgél a sátrak (tszfoUopjo i n, a /au/ jon (( he
zébe oLyan könyv is, rne l:ljből Oz wti,táriu,)j " ilet, 
történelmet és életet 'is megis'lHeJ11el i. 

U j vezetés alatt álló ! nt!/missziónktót Uue'n f el
adatok megoldását is v árj'ttk, 

KÜLFÖLD 

Az angol unitáriusok évi közgyűlése, 

Csak néhány hón appal ezelőtt jelent mcg a 
legnagyobb angol uJütádus tijr téuettudós. 'R:' V . 
Holt, a Manchester College, Oxrord tl.ltol'l.tnak 
könyve .. The Contribution or U nihu-iaus to So
é i a l Pl'OgT~SS in Engla nd". H olt profess1.01' Iii · 
mutatja, hog-y az elmult századok ala.tt , mil yen 
ór iási rnuokássitgot fejtettek ki az unitáriusoli. 
gazdasági, társadalmi , kultu rúlis és politikai té
ren. A k önyv 'hatalmas visszhuugot keltett, mer t 
ami eddi g csak a tudós elő tt volt ismeretes, most 
m indenki r ádöbbent arra, bogyai'. unitáriusok 
közéleti tevékenysége ha ny atlo tt. Hl. a gon dol~t 
uo-yan már évek óta fogl alkoztatja az angol lll H 

tá~'i zDl US vezető rétegit s hungoztatjúk az új .re· 
formác'ió SÜ l'gősRégóL. Ez a zo nbau nemcsak I~C
gyes óbajban ny ilv{wul meg', hanem diuHmikus 
tevókcny!'!égben is, .. 

Ebben cl gondolatkörheu fol yt le év i nagyg'y u
Iésüuk is T ... ondonban. 1,'ekintoltel arl'H, hog;').-, a 
gyülekezetek Ji.iggctlellek és ügyeiket öl~ál,lóH~~ \11 + 

-téz ik fi Gcneral Assembly nom h atós~lg'1 Iwzeg', 
ha ne;n a. gy ül ekezetek szellomj ió.u,Y l tó .s~Ol'vc. 
Ma minden önt.udatos embernok a lelkeIJell d enke l; 
él a gondolatI hogy a mai időkhen a sw.ba,d~~' t~ 

,vallás ok nag-y veszé lyben vallnak, de ~l gy<tu<d\ l~Ol 
a zt js t.udja, hogy az ull i tál' i zllllls ra. l~Og ,~I~:;Y. tc!
adatok várunk, K or u nkban Sí'..cll C'Ul I ,ef.; 11ZIkal Lo-

, ",. , ' I c' " c,·jvoC'é<>' az orto-l'en egyal'unt Hllnc on Il'UIIYU eV · J~ J"" " .. 
doxiz:mus felé hajUk, E:t. !Jedig 110~ Og.}:cztcthc~~ 
ö:,sze az uni till·izmu~sa l. EJll~e~ 1 ,ezort nll," ~I.OIl,t., .ó! 
ke ll kövotnüllk, hogy a z ulllta l'lZrnUs h:ttoclC.J 

.. ' "k ' II t "szaozo,'czzük ·\ co l <l lIl O' Ihcgon 'l.ZU -, I C ve V I:; " "' " ' . ' • 
de ru élclfol'ma kia lalátása. Forytat. lIi k?1I te,hHt a 
'6Z '1S" val1úsnllk és ol'kq les ue1( moder ll lorn:~l.Ik ba l! 
,I .< , 6 " · 1111 va.ló iolm{l c.solúsút. ]~í'.en a tér en Illa r 1'lUSt 1!1 -
];: [tt fe:itett ki /lz. Hugol llll itfu' izll1us, A 1l1~1II~ana k 
It mús ik része az eszméknek lL g'y ak~r1<lh stkbau 
\' /.Iló mcgvalós ítúsa, Jl}z az iri/u y eg'cszün hOI.\'llS, 

u, É, XVIII, 6 

, 



1"!1t"I' t :1 vnIJ,h;( a "zó legtclje~cbh cl'w lméhcn ld
, ' i~zi nz életbe. MitJ' lllUgll u gyii lés is ucbi;'.Ouyí · 
toHa ezt. Hmikol' egyes fontos kórdésekben állilsL 
roglalt, min t az íl'júsúgi egyesüleLek swr epe é~ 
lIluakú,ja, a mai neve lési rcndszer, békekonfercn
(' ia, faji, ndlúsi, politikai és gazda!;úgi szabadsÍLg, 
m un kanélldiliség, Ug'YIl nckkol' pecl!gigyekczlIck 
"I vi1úgj ele met minél sr.ol'osabbau fűzni az egy
héízhoz s miné l ll'agyohb részt jlüiailli ncl< ik fi ve
zetésben, Ez évi elnök, J. T. lJi.IJby, világi embe!'" 
de egész életét az uhit.ilrizmus szoigálatúban löl 

liitte. 
Minden reményünk megvan arru, hogy az an

gol unitári7rmu~ {tjjúépítóse sikerrel jár s régi 
hatóerejét isméi v issr.l,anyel'i. L eg'biztaióbb :iel e l'rc 
az. hogy él7. ::tngQI ember számál'a a tl'adjció nc m 
mioden és nem elégszik meg a régi clim;ősóggc.l s 
a nehéz l;:öl'ülmények nem kedvencllítik el ll111n

!,ú,jilban. 

H I R E K 

EGYLE'I'KöZ[ ÉR'l'EKEZ~ETE,[, tartottunk 
mújus hó fol yamán rl1·. br. Daniel Gábor, a D{\vid 
}'erenc Egylet elnöke vezetése mellett, amelyen 
heosztottuk az ősz i ídőpontot az egyletek kö:o:ött. 
Rudapcsten október hó folyamán a Dávid Fel'enc 
Egylet rendez felolvasó ülést és a cserkészek tar
Lanak táborhesz<Ímol6 ünnepélyt. Noyember hó 
17-én a Dávid Ferenc Egylet rendez nagyszabitsú 
emlókün nepélyt egyházalapító nagy lliispökiink 
szelleme emlékezetére. December hó 8~án Nőszö
vetségiink t.artja szokásos karácson yi haug'ver'se
lIVÓt. l{abícsOllykor megrcndezzük a szokott ünne
nólyeket és Szilveszter estélyén pedig a Bölöni 
Farkas Sándor Ipal'osok és Kereskedők Köre 
far tja meg hagyományos szi lveszteri családi ösz
szejövetelét, 

BESZÉLGErrrrEM nemrégiben egyik l< ópzett 
bs gondolkozó világi híviil1kkel, aki arra hívta 
fel i'igyelmemet, hogy egyházunk vez('l.tői mi~rt 
nem kisprlik meg, hogya szabauszellemií német 
egyhúzi mozgalmakkal I<R)lcsolaiot tRlá l:iallak, 
l."gyancz a gondolat nyilvánult meg U1; erdély i 
Unitárius Közlöny legutÓbbi számúban megjelent 
<:ikkheu is, melynek részleimegállapít-ásui\'al, ha 
nem is értiink egyet, de elvi állásfoghllását he
lyeseljük. frl'adicionális, de egyolda lú angol és 
HIllCI:ikai amúgy js lazuló kapcsolata ink tovÍlbb
:Jpolása mellett lüsól'el jiik meg, bogy avelOnt.:: 
vi lÍtgnézetileg rokon ú:iabb egyházi mozgalmakkal 
a kapcsolatot megtaláljuk. 

UNI'J' A1UUS TRA'I'MISSZIO bibliál fo~ be
SY.<:l'l.;lIi é~ gondo~kod ik róla, hogy híveink ellát-
11:tsSük ma~ukat Imal<i)nn' vel cs vallásos ÍJ'a iok
hal lS a könll;\'ebb mcgsr.crcr.hetés céljából 1Iemcsak 
u hiva talos helyiségéhen {trulja, Ilanem ar. Isten, 
tiloiztelei utan a Kohál'~-\I, templom ajtaja előtt, 
1-\ órj ii k h í ,'pi II ket. 111 i 111' 1 Szillllosa hban vitsill'olja~ 
"lll k, 

u. 

H A RRINO'I'ON DONA LD ame,.;k,' ' l" 
l lk ' l' l é . d l lilII arlU $ 
e esz c es geve l Szúnlhó V',I"l',vaI " l 'ú ' , . ' .' cgyut, ]_ 

ItIUS h61,an UÓhUIlYIlUPOS lat.ogaV."" n l 'l tI 11 ~,., r<L UlHupes t_ 
r e Ol' W:l.C . 1,fugyal'Ol'S7,ú<rj hLogal: .. 'k " , l . ." <, UHUl SI) I'an 
l'cs:r.t veszne ( a kocsol'eli tem,)lom reI -- l l ' , , . , • loiZon c e!;cn 
cs ~ nyul" lllagyal'kuii ifJ" ús"g,' I' o,-,I'e .. ( ~ l'eILC1<J II. 

A BETHLEN GÁBOR Szö\r"'[K'f'O' l" I' , ,1;, ,;J ~, C O'H '18-
~ol'ozatában úpl'i liloi 21-én S'o,,' l """ ' S.' 'l ' 
l l . '" '" , - v I t,ln ant Ol' 
c kes? tartott eloauast, Aldozat l l .... . . l ' 

.. ." . :. .;o',osRCg'CI' e l -
mell. Az elso felh e l'i hozzá""o'Io' ,l,' 130 l 'l l' l' • '-'" . I' )tol Y .. a sz o 
a l\1:agyal' Protestansok Lapja szerkesztője. 

HAZASSAGK~l'~S. Berde (f{·r.a csel'készcsa
pat,unk hllZg~ tag:1a cs J'~agy 1101la Mal'gil mil.ius 
27-eu k' .J(ap~St AVlllkÓ Leanyegyleliink szorgalmas 
mun asa f'S OS Sándor lleno" Ile,I',.... ' . . ' , .., ,j lllllltS 
116 4-en a KOhúry-utcai i.emplombtUI tnl'lottúk 
esküvőjüket. 1Vrin dkót fiatal párIJuk őszinte szív
vel boldogságot l<ivánunk. 

A PRO'I'ES'I'ÁNS NöK ORSZAGOS SZÖ , 
VETSÉGE mújus 24-ón hú széves I'ellllúllúsút ün
uepeJte jubileumi közgyülés kel'ctébell, Az emlúk
beszédet J ózan 1\1:iklós püspöki viká rius tartotta 
aki feleleyenítette a. húsz év előtti idők s7.omol'l~ 
emlékét és rámu tatott ana, hogy az elmult idöhen 
gyakorla t i alkobisok kal dolgozott a pl'otestillls 
társadalom. Méltatta a szövetség vissrAlVol111 1ó fő
titkárának G1'ege1'.'ien LujZ<inak érdemeit, ak it a 
szövetség most alelnökéül választott meg. 

NAGY SÁNDOR budapesti kclntol'llllkat Jó
zan Miklós püspöki vikúl' ius lel'endelte IU11'0m 
h étre Kocsordra szolgálattételre, ' amil ottan i hí
veink örömmel üdvözöltek. rriivo Ilétc idején 
régi megbízhat9 kántorunk: Pé.ferr.1J Gyul~l Ily, 
igazgató helyettes íti. 

DR. GERGELY P AL, a 1\fag~' "ll' 'rndomúnyos 
Akadémia t itkára, koloz$vari }{nllégiumunk egy
lw!'i jeles diálda és Önképzőköriink elnöke ída la · 
punk jelen szú mába n megjelent s ch-. rftl'.qa Béla 
erdélyi püspökünk tlldomúnyos IIlUnkÚS!'iiíg'út is
mertető gondolatokban gazdag értekezését. 

SZOKOLAY Df:LANÉ Tompa l\'fúl'la !'iz<lvaló
művésznőt "úlasz,toita meg az erdélyi Ilí)k Szilá 
gyi Erzsébet egyesülote iigyvezet(j el Ilii kévé, A 
titkárok közé mcgválasr.Lottúk Dézsi AIIIl<lt. M.ind- • 
l{ét unitárius testvérünk szép siker éhez őszinte 
szívvel graiulálu nk. 

A GAZDASAGI ÉLETBEN ől'ségv:ilt:'ts fol~' ik, 
A nagy és kisebb vidiaiatok egy re-mú::;J'a kO,I·e.sik 
a meo-fclelő fia ta l magyar Jn II nkael'öL FeJ1l1 v.luk 
h ívei~k l'igye lmét. hog-y amikor meJ;!'iil'c!'icdő {dl~;;
ról t udna.k, akl<ol' édesílsék Iclk6szi hi v<llll l <ll~~
kat, hogy Úll rl!'italan fiatal;jaink SOl'sú n , a leheto: 
séghez k épest közös munkáva l enyhít !'ii i Ilk. Fh n'll 
nem támogaijuk ogynu-'st, akkol' IICln viJ rlwtllllJ.: 
t3ffiogatást a rujtunk kíviihíllóktól scm. 

Lek~árt, toj"ist, cukrot, lisztet, zsíl' t. "etelllélt~t 
a dományozlHt t 1Il~IA'yarkuti gyermek ~Iynr:t I til j" .1-

k · ' A j " k"" ho ')4·1'" .tt -s un ]3Vara. z IH OIlHlIlYO - JIIIIIIIS . .. . ... , ," , 
rabás Istvánné lIugy tisztcletíí a sszony cllllcre dl

dondők: V., Kohliry-u. 4. 
, , 

, 
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"GONDOLA~'OK A ~IT ~TIL~GAJ~OL" c,i~ 
nz Unitárius MisS7.IÓ H az kladásabnn UJ 

k~~~Il , r ,'c lenik meg dr. Csiki Gábor tollából. Cólja 
ou:.' . 'I }"bb" _ amint holJ j uk _ ugyanaz, ami az 11'0 e o l 

"'ön:,' vének megirúsállúl vezett~ : öntud~to~abbá 
akarja tenni az unjtárius, v~!la~t ,az ~ll1tárlU~o.k 
között és a keresztény "alias f~ hIttetelemc.k lllllta: 
r ' us értelmezése és magyarazata által Ismertté 

.a~81.ja tcnui vIlIhisunkat azok között is. akik az.t 
n em ismerik. vagy félreis~erik. A l ka lmat ny ujt 
majd ez ll Z -.Jj könyv arra I S, hog!. az elfogulatlan 
olvasó \'élemenyt mondjon, vaJJon igaza van-e 

.azoknak, ak ik az utóbbi időben az ullitá r iusoktól 
'm ég - ft keresztény !levet is szerették volna meg
vonni. A köny v megrelldelhetö Unitárius Misszió 
Ház, tx.., RŐgyes-u. 3. sz. a. Ára fü zve 2 P, kötve 
'2.;')0 P. 

A PÉNZRÖL sokféle érdekes meg·hatál'ozást 
-clvashatunk. Az egyik magyar napilap idézi az 
amerikai közgazdasági szemle, a "Wall S treet 
..Journal" ér(lekes meghatározását az alábbiakban, 
mely a való élethez nagyon közel já r: a pénz 
olyan ér ték, amely, mint egyetemes útlevél, elvisz 
mindenüvé a mennyországot kivéve és ad ellen
~rtékül mi nc1ent, csak boldogságot nem. 

VI DÉK 

BJ!.:KÉSEN május 21-én úryacsol'aosztással 
.egybekapcsolt istentiszteletet tartott Darkó Ból a 
lelkész. A kis nyáj világi pás7.tora Osváth András 
'kir. telekkönyvvezető, akiknek körében évellte négy 
.alkalommal tartunk istenhszteJeiet. • 

GYULÁN június 4-én tarto tt úrvacsoraszhis
'Sal egybekapcsolt I stenf.iszteletet. Dm·kó Béla 101-
ltész. Az istonti sztelettel kapcsoJatosan a szolO'áló 
'lelkész keresztelés t és esketést ia vegzett. '=' 

, FűZESGYARi\IATON felekezeti elemi isko· 
la,ukban június 8-án tartották Illeg· az évzáró v izs
gakat az unitárins templomban, ahol a növendé
kek s:ép készültsegükl'ől tettek t3Ilu-hizonyságot.. 
A.z ,?lert eredmények özv. [{inc~es Laszióné tani
tOll O . • szorgaJmát dícserili. Az évzúró istentisztele
t e,t JU11. ll -én tartották meg, ahol Dorkó Béla le1-
'k~sz 3,Z. ,iskola és a család egyenlőértékű nevelő
munküJanak fontosságára mutatott rá. 
, LAPU.1'l{ SZERKESZTöJE hosszas vidéki 

tartózkodustl. miatt hírszolg'l la t k h" J .. " 
, : ' .' < UIl I3Uyos. ovo 

f5zamunkban pótol,J uk a mulasztotta kat. , 

HALO;rrrAINK: Oborzil Gyula városi á llat-
'Orvos, HaJdu v m tör've'nyl t' , 'b' " k .. la osagl Izottsagana 
tagja, HaJduszoboszlón elhúnyt. Temetése a r e-

cipészmester 

II., 8 48. 

• 

Üveg porcelIán 
szaküzlet 

épületüvegezés 

BP" V" VILMOS CSASZ!R·ÚT 44, TELEFON: 114-066 

Cégtulajdono s 

HAVAS JÓZSEF 
Üveges mester 

ro~'m~tus templom"ból ment végbe, ahol mintegy 
masfelezer ember hallgatta végig J ózan ],rliklós 
püspöki vikárius gyászbeszédét. A sírnál a hely
beli r eformátus lelkész, Bélteky László búcsúztat
ta a város éraemes halottját.. A család bállatábao 
mi is őszinte szívvelosztozunk. Lapunk zártakor 
értesültünk Imreh Sándor vol t budapes ti presbi
ter, valamint Kiss András kocsordi gondnok és 
fia, Kiss. Ignác presbiter váratlan és tragikus el
huuy taról. Emlékezetüket kegyelettel fogjuk meg-
,.. . 
onZl1l . 

HIVATALOS RÉSZ 

LELKESZl NYVGDIJALAPRA 1939, májns 
hóban ft J{övetkező kegyes adonui.nyok folytak be. 

. Ezeket az egyház nevében hálas köszönettel nyug
tázom: Gyüjtés a Koháry-utcai templomba.n AI
do;;::;ócsütörtökön 26 P 54 f. La.\vner Károlyoé 100 
P. dr. H avas Béla és dr. Ormos P á l Hmvhely 20-
20 P, Nyíregyházai Szórvún y, ifj. Halász János 
és ifj. J ózan Miklós 10- 10 P, J ózan G:vörgy 6 P. 
dr. Zsakó Andor, Rónai Géza és Vezér Jánosné 
:>-5 p, Besenyő Bessen)' ői Zsigmondné 4 P, U j vár y 
Lwzló 2 P 50 f, dr. Surányi Ede, P éterfy Gyula, 
GOléhling· Róbert, Máté Géza. és Tibold~- Béla 2---2 
p, Vajda András l P 50 f. Polgár Margi t, Pécsi 
Albert, B. PiUI Mária, K ádár Ferenc, Biró J Ó7.sef. 
ifj. Székel~p Sándor és ismét Kádár Ferenc l - l 
P. Összesen: 242 pengő 54 fillér. Mely összeg az 
Orszúgos Központ i Hitelszöyetkczetué1 folyószám
llmkon gyümölcsözőleg van elhelyezve. 

Hiil'okolü szíves üdvözlettel: 
Budapest, 1939. VI. 6. .Józan Miklós 

.. 
OlV. 

püspöki vikíLl'ius. 

Nő i és férfikalap nagy vá
lasztékban - modele" után 
alakítást o I c s ó n v á II a l o k 

Jánosné 
VIII., Baross-utca 8 2 . 

u. É. XVIII. 6 ' 7. 

, 



, 

I 

Istentiszteleli sorrend 19.39. iulius hóban. 

I .Melyik I :'olel.! BzolgAIMot véga! 

1 ______ :H~O=-~L~----~·~·~"~·11~ó~,'~b.=. ~----------

A) Templomokban: 

V., Koháry-utca 4. • • • 

, 
" 

ll, Hi U" E,d,,·'. I. 'l, .. ,'íhill 
(Rákos· utca) 

, ' 
SJ Körzefekbe.n: 

X., Máv.-telep. Pro!. imlbh 
, " 

, 

c) Pestkörnyéken : 

Pestszent lörin c AII~mj tel ep 
Un itárius temp lom • • 

Dl Vidtken: 

Magyarkút 

Unitárius nyaralótelep 

" " 

2,9, 
16, 23, 
R 30. 

d. e. 9. Barabás István 
• .. 1 Barabás István 
" .. Barabás István 

2,16, d.e.tO. 
23, 30 .. " 

9 , " 

Ferencz József 
FerencI józsef 

Dr. H. Faber 

2 
16 

2, 9, 

16,23, 
30 

2, 9, 
16. 

d. u. 4 
, , 

d. e. 11 

• , 

" " 

d.u.4 
d.u.4 

Barabás István 
Barabás István 

Gálna Sandor 

Gálna Sándor 
Gálna Sándor 

• 

Ferencz József 
Ferencz József 

I 
Nb! Aláhuzott dálumokon urvacsoraoszlás. - Egy

házi adó befi:letését azért szorgalmazzuk, hogy végsö eset

ben ne kelljen hatósági behajtáshoz folyamodnunk. Pénz

táros: Zsigmond Lőrinc. Hivatalos órák: délelőtt 9-1., 
délután 4- 6. Pénzbeszedők : pesti · oldalon: Lux Ernő, 

budai olda lon: Varga Je nő. Kérjük hiveinket fogadják öket 

megértéssel. Ugyanök átvehetik a lelkészi nyugdijalapra 

küldött adományokat is . - Egyházközségünk csekk szám-, 

lájának sdma : 30.400. -

UNITÁRIUS 
ÉRTESIT 

Felelös szerkesztö és kiadó: Ferencz József 

Szerkesztöség és kiadóhivatal; 
Budapest, V., Koháry-utca 4. Telefon 117.529. 

Megjelenik minden hó 15-én. 

A lap 

Előfiz.etési díj egy évre 4·- P, amely 
bekUldhetö a 30.400 számú posta ta
karékpénztári folyószámlára - (csekk
tulajdonos: Unitárius Egyházközség, 
Budapest). 

, 

ÜVEOés 
porcelIán szaküz!el 

Ó L_OM~R ISTA.LYOK, Disz. 
MUÁRUK, HA ZTARTÁ SI 
CIKKEK, üVEGEZÉS, KÉP: 
KERETEZÉS, K Á VÉH ilzl 
VENDÉG.LÓI. KÓRHÁZI. 
SZANATORIUMI ÜVEG ÉS 
PORCELLÁN EDÉNYEK 
RAKTARA 

Bp, Iv ., Párisi-u. 2. (Váci-u. sarok) 
- KIS üZLET - KIS REZSI - OLCSÓ ÁRA K _ 
Hittes tvéreknek árengedmény! 

MATÉ ZOLTÁlv 
T: 384·289. üz/el1uliJjdon03 

ÜRMOSSY ES EORDOGH 
üzletében vásároljon 

Férfi és női szövetek, selymek, siffon és 

vászonárúk, Mosóárúk, flanalek, mérték

utáni fér fi fehérneműk stb." 

Férfi és női konfekció osztály: 
Kész kabátok, ruhák, pongyolák. 

Esőkabátok, bajonkabátok, munkakQpe· 

nyek, munkaruhák. 

IV., Petőfi Sándor-u. 3. az udvarban 
Udvari helyiség - kis rezsi - legolcsóbb árak I 

Hittestvéreinknek árengedmé11jf I 

Ut.ánaküldés· kizárva! 

Uj • elm: 

• 

szerve 

tulajdonosa a Budapesti Unitarius Egyhflzközség 
A .Hivatalos rész" C. rovat a Magyar. 
orszagi Unitárius EgyMz barmelyik 

altal beküldött hivatalos közieményi tartalmazza A lap elfogadása elöflzetésre kötelez. 

Nyomatott Máté Ernő könyvnyomdajaban. Budapest, VIII., József-utca 61. _ Telefon: 1-392-59. 
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