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A magyarkuti unitárius presbiteri konferencia
résztvevői .

•

Hegy Sá ndor U nlor fe l ~étele.
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Budapest, 1940 június hó

XIX. évfolyam 6 ..ám

azonban 1 3nltá~!m1 csak ill'. erre ki.Hönö~n hiKRÓN IKA
vatotUtk foglalkonak, ft ezeket pUspököknek nevezték. R.allgkülönb~ég nem volt kör.tUk. Az őske_
r esztények a preabiterekkel szemben négyféle köA presbiteri konferenciavetelményt támasztottak:
A budapes ti unitárius egyházközség. ~.~juS hó
A I)resbiternek elSÖSOI·ban erőshitűJlek kell
?3-A tartotta idei presbiteri konferenclUJat Malennic. Ez termes.zC!tes is, mert az egyhilznak Isten
;ya.:~útoll. Örömmel láttuk , . hogy a konfe rencián liltal r endelt feladata a hiterösites. Minden egyéb
presbitereink szép számmal Jelentek meg.
eszköz, ami rendelk.ezésere áll, azt a célt szolgálja,
Megerl<ezés után dél el őtt 10 órakor Islentisz- hogy az üdvözítő hIt terjedjen és erősödjék az emtelet ,·olt ; ez alkalomma l S z e n t-I v á n y i Sándor berek sziveben. Természetes, hogy erre a szent
lelkészünk szolgá.lt. BcszCdének ala pigéjéül Péter munknra csak olyan ember a lkalmas ,aki maga is
közönséges J. levele 5. részének első 3 verset vaérzi a hit üdvözítő erejét.
lasztotta: "A köztetek lé.,·ö Jlr~b ilereket kérem
Masodszor legyen a presbiter makulátlan eméli, a Ilrcsbitertárs í.>s a Krisztus szen\'l:~déseinek
ber. A vallás értéke és igazsága mellett a presbitetanuja és a megjelenendő dicsiiségllek részese: Lerek és papol, erkölcsi élete tesz bizon)!ságot.
Harmadszor legyen a presbiter smlgálni tudó
gell essélek uz Istennek ~ö"l.tet e ~ !ev~ n yáját, ~.o~~(lot viselvén arra nem kcnyszentt..>shul. hanem oro~
ember. Lássa meg embertársában a testvért. Lemesi j scm nem rút nyerés"l.li:edésböl, ha nem jóilldu· gyen szociális érzeke. Az őskeresztények azt várlatta l. Sem lIem úgy, hogy urnlkodjatok a gyüleke·
ták, h ogy a presbiterek a hívek őr iz ői legyenek.
"l.elekclI, ha nem mint. IléhJúnykéllei a. nyújnak."
Negyedszer legyen a presbiter fegyelmezett
S z e n t-I v á 1\ Y i gyönyörüen felépített besze- ember. Fegyelmezett beszCdjéban és a forumon való
dében arról szólt., hogy az első keresztények között magatartásában egyaránt. A presbiterek kötelesaz egyházi szolgá latban nem volt különbség. Ezért"! sége a kormányzás. Ehhez elsősorban önfegyelem
nevezi magát Péter apostol is .,presbitertárs"-nak. ~· szükséges.
Ez az egyenlőség főkép a felelősség vállalásában
Ki legyen hát presbiter? Az, akit Isten erre a
ny ilvanult meg az őskeresztény gyülekezetekben.
valóban szép tisztségre elhivott, s ennek betöltéJelenleg is az a helyzet, hogy il pap és presbiter sére az emlitett képességekkel megáldott.
egyfor mán fel el ősek a rájuk bizott örökségért,
Végűl összetartásra és áldozatos munkára
csak más-más eszközökkel szolgálják a közös célt. hívta fel a presbitereket.
A presbiterek legfőbb fela da ta a példaadás. Ez a
A megjelent presbiterek közül els ő nek v i t é z
példaadas azonban legyen tevőleges. A presbiternek
K o z m a Ferenc szólt hozzá az elöadáshoz. Hanga kt ív szerepet kell vállalni az egyhilzi élet minden súlyozta a fegyelem szükségességét, s összehasonterületén. Az élettel szemben tanusított magatarlítást tett az erdélyi és a csonkaországi unitárius
láss ne szorítkozzék csupán a külső tekintély meg- élet között, Dl', K o z m a Jenő behatóan ismertette
óvasára, s ne éljen passzív életet, hanem a nemes a magyarországi unitárius egyház szervezkedési
és szent célok érdekében tudja vállalni a harcot is.
mozgaimát. U j v á r i László fl hivek templomhitoA presbi ter példaadása legfőképen a hité~et terén
gat asanak szükséges.ségéről beszélt. B a r a b á s Istszükséges, Erős l elkű és hitvalló vezetőkre van ván lelkész a re'lerzális kérdését tárgyalta és a hitSZÜksége az unitá rius egyhá znnk. Végül rámutatott oktatás nehézségeire mutatott rá, R é d i g e r Káaz lstentiszteletek liltog atasán ak fontosságára s roly egymás megismel·ésének és kölcsönös támogaa l'ra intette a presbitereket, hogy ebben is ők jár- t{.sának szükségességét vázolta. Dr. Gál Jen ő injanak elöl jó példával.
dítv.ányozta. hogyapresbiterel, használatára szerAz Istentisztelet után kezdetét vette a ko~ekesztessék egy olyan füzet, amely teológiai, egyr~n~ia. Az elnöki tisztet J ó z II n Miklós püspöki viházjogi és történelmi szempontból világítaná me~
~arlU.s töltötte be, Közvetlen szavakkal szólt a mega presbiterek jogait és kötelességeit. Dr. S z ~ b o
)clentekhez, vázolva összejövetelünk célját.
IstviUl a család életéről s benne agyennek vaJlasos
Dr. C 8 i k i Gábor mé.lyens7imtó előadását azzal neveléséről beszéll. N a g y Sándor ~ocso~d! lelk.ész
vezette be, hogy szerinte helyesebb lett volna, ha a presbiteri talál1wzók lildilsos lelki haiasat feJteczzel a ké rdéssel ma nem pa pi ember, hanem vala- gette.
"
.
melyik presbiter fogla lkozik. Mert mindíg könnyebb
A konferencia végeztével közebéd volt. A ,h~l:
fl ~ÍlSOk kötelességéről beszélni, mint a magunkét
asszonyi tísztet dr. v i l é z N y i r e d y ,Gezane
teIJe~iteni. RiLnlutatotl arra, hogy amig a nepe5 látta el, a tőle megszokott buzgalommal es kede~yh a7.8.kn~~ az ereje szervezcttségükben van, advességgel.
. . .
d~g al. .~I~lta rill" egyház iga"l.i erőssége mindig a
Mindannyian éreztük, hogy az Il!,~n presblte:1
hwt.'k hu .. ~g{:bl' ll . bU"l.go!>agábtlll CS úldozatkészségé-- konfer eneihkra nagy szükseg vall: Hl tun~ megerobt>n ,·olt es Ie-;z e"l.lItÍln is. A hivek között most södött szellemünk nemesedeU s lelekben es ,testben
e~~80rb.:ln II presbitcrekre gondol. A presbiter gö- megúj~lva mondtunk búcsut a nekünk annyira kedrog szó, s Ilresbiterium a vének tanAcsát jeleuti. ves magyarkuti telepUnknek.
Az első preabit.erek főfel adata II tanítas volt. KéDr. S:t..ubó lstn~u,
sőbb
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HŐSÖK, EMBEREK
Pap Mózes

-

A székclykc rC8::hlri IlIIitrirh4-S /{jgimna~ium egykori hld68 tfllloru, később hosszU idiln kercsztiíl igllzljQ lójo, fl jól mCgárflemclt nYllfl/llolll CSiinde8 évei Uteill
clt'omll/. a földi sz ll/térr"l, maga U/(ifl hQgylXl egy
mtr MklctC8, 1108::1/08 élet rilflolt emlékét. Ait a nevet
hordozto, amely d/iik: koTlmkban oz öreg tamiTok kő ·
zött fl pOl,toBságat és fl t ckirltélyt képvi.sclte. A maga
módja 8zerhll lj is pontos volt és lanltvljnyai szerot e/ ébcn ól/ajt olta megalapo::"i fl maga /ekintélyét. A z
(j vezetése ok/Ll 8z(ipC1~ /cj16dőtt w:: ö.~-8::ékely kltltÚTl~iizW)1!t, amcly m:: ímpcriumváltOZú8S01 jár6 nehéz pr6-

bát is teiál/otta.
Milli élctl'(wa/6 székely ember, II dolog 11.y elét is
m egfogta 8 fl TotC'lI egyUtt do11lozott II mlml((/,Sok-lwl.
Igy Idttam iH fl Iwromgs::C1JtCU:si ;,mmp sor(ÍII 1922bOti, amikor onyol-am c rik4i test vér eÍl!k ill közöttiink
jtirlok.
,l szövetkezeti eszmo Ilépszcrilslté8e érdekébon is
tCtlékC1ly részt veU 8 m m l rajta nu ilt, lia a valóság
1/16SS::0 elm aradt a:: ideál mögött.
S::é-p esaMdl élet et élt 8 lI i VC11 dpolta az ősi hagyományokat, amel ycl.mc k kultusza j elle mében gyökere-

zett.
K olozsvóri diák kordOOli az étI szobá.mba!1- lakott,
a/wi a k ét édesan y a időllk!1I1 tald/kozoH cgymús8a/ 11
mifld a k eLI eli ar ra k érték a jó I shmt , hogy gyerme- ·
kcike/ óldja m eg a Tere m/ő az egyluizia8 szelic m és
hazafia s sza/g álat kötelék ében milldell jóval. Dicsekvés
mll kiil legyen mondoo: oorakozdsukban Ilem e8a/.ódtak.
J6ZQ.JI
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Miklós.
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János Zsigmond cserkészei.
Zárszó a cserkés:r:csapat június 1-i ünnepélyén.

•
•

..
~.

n cl ő S cserkeszek vagyunk. Cserkészek lel .
te~ .?8eink, búr nem is ~i scl lck liliomos jeh'enyt a
sZlVuk felett, ubba n a [ullanatban, amikor az iSlcni
gondviselés oduóJlitot ra öket a Ká rpátok peremére,
amikor az első fenyöfat odagyökereztetlc a Har~ita ormaira. Az igazi cserkesz erények mindig ott
egiek, lobogtAk a székely szivek mélyén :" ha szivós,
nehéz küzdelemmel kellett is kicsikarniok a kenyeret a szikkadt székely föld sovány öleböl, ha hlllló
vérükkel kellelt öseik határait megvétlel mezniök,
vagy bajba jutott testvéreik felé kellett seg itő, gyámolító kezüket kinyujta niok.
es

A szervezőtesliHet és cserkész fiaink nevében
hálásan köszönöm megjelenésüket és azt, hogy az
előadás fogyatékossagain túl tekintve honorálták
azt a készséget és JÓSzándékú igyekezetet, amely a
csapat minden szereplöjc részér·ŐI a mai esten megnyilvánult.
A mi csapatunkn:tk van egy kizárólagos tulajdonsaga. Ebben :t szükreszabott, de hitünk szerint
megnövekedö hazában az egyetlen unitárius székely csapat. Azért is kerünk és találunk is szives
hajlekot éVTöl-evre ebben a kedves székely olthonb~n, amelynek minden fala, minden szöglete Erdely lelkét sugározza felénk.
Mélyen tisztelt Közönség! A cserkészet alig
több, mint egy negyedszn.zados multra tekinthct
viaS7.8. Mi székclyek azonban úgy érezzük, e z e r-

7.

Le

Mi székelyek a kaláka népe vagyunk. A eser.
készet pedig egy világokat átfogó nagy kaláka ,
eszmei közösség. De ma, mélyen tisztelt közönseg,
amikor körülöttünk lángban sistereg a világ , úgy
gondolom, a mi cserkészeinknek túl minden vilá.
gokat átfogó közösségen, elsősorban és mndenck.
fölött áldozatkész, izzó szivü magyaroknak kell
Ie;nniök.
Ma, amikor a mi cserkész fiaink dalait hallgattam, játékaiknt szemléltem, úgy éreztem, messzi
kitll.gult, kiszélesedett ez a kedves otthon, valameddig a Hargita aljáig. ~roztétek , óh, mert éreznetek
kellett kedves cserkészfiaim, hogy a ti dajaitokba
belefonódott, beleszö vődött egy titokzatos kórus,
éreznetek kellett, hogy nemcsak a ha ngotokat, de
a szíveteket is az ő ha ngjuk, az ö szivük erösiteltc
fel. A láthatatlan székely cserkészek ha ng ja, a kik
Ollnan jöttek el túborozásra n v él"7.ő erdélyi határokon túlrol, ők, akiknek csak a szivük mélyén ég
a liliomos jelvény, de akiknek nem szabad magyar
dallal köszönteni az Istent. nt voltak mind közöttünk, az ifjak és a felhőbeborult hom1oku vének,
az élők és a holtak, azok is akik évezredek távlatából , a küzdelmes székely történelem homályba,
borult ösvényeiröl tértek ma este közénk. Az o
vergödő: küszködő és reménykedő szivük ízzott ma
a ti szivetekben, némún elrebegett imájuk szárnyalt
föl a ti dalaitokball. Jtreztétek-e János Zsigmond
cserkészei ?
És a láthatatlan ujjak esküre lendültek, a
néma ajkak fogadalomra nyíltak: Eltéphetetlenül.
széjjelszakithatatlanul egyek vagyunk veletek, ha
poklok is ízzanak a talpunk alatt! Ez a fogadalo~
parancs a li sZÍlmotokra, János Zsigmor:d es~rk:.
szei! Mi tudjuk a kötelességünket!" Amikor I~.e
telten" hálás szivvel köszönöm a kedves közöns~g
szíves jóindulatát, tőletek, János Zsigmond cserkeszei azt kérem: legyetek épitŐk ebben a romboló
világban. Amerre dobbanó lépésctek clve~et, r a:
gyogjon föl a felhökbe ~rult ég ~~~z:tta , cs tuno
köddé foszoljon szét mmden, 8011 onzes, szeretet lenség és visszavonás.
.
Legyetek eroshitüek és oroszlán batorsá~a k.
hogyha hiv aszó, ajkatokon zengő ~r:ya1assa l
zcndüljön meg II pattogó induló szava: FIUk. fel II
fejjel, ez n harc igen, cz a hárc n mienk !
v itéz N'yíredy Géza dr.
H
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ERD~LY
Gyalfay Domokos színjátéka
a Margitszigeten
A színes és hangulatos Margitsziget június
utolsó napjain új szinekkel és hangulatokkal lesz
;:l'azdagabb. 21-étöl kezdve esténként a szabadtéri
színpadon GyalJny Domokos ,, 1<UJőn nóta" cimű népies darabjai. fogják a Nemzeti Szinház kiváló mű
vészei színre h ozni. Egy uni tárius székely falu
ta rka élctkcpei elevenednek majd meg a llindérligel
színMzlá togatói előtt.
Ezt az a lka lom a mi csalildi ünnepünk lesz! GyalJay Domokos II mi anyaszentegyházunk fia, ősi unitlarius család sarjadéka. Egyik ősapja, Gyallay Sámuel, Bethlen Gábor fejedelem idejében előbb derzsi, majd tarcsafalvi pap volt, Ez időtől kezdve
hagyomány volt a családban, hogy valamelyik tagja
unitárius pap legyen. Ezért a Cyallay és a Pap nevet felváltva használták. A Gyallay Pap család törléllelmi szere.Qét nem régen méltatla egyik jeles
történetirónk.
Cyallay Domokost a magyarországi unitáriusok
is jÓl ismerik. A Dávid Ferenc Egyletoon is többször tartott már előadást s ha Budapesten jár,
örömmel keresi fel templomainkat. Azok pedig,
akiknek n em volt alkalmuk vele személyes barátsúgat kötni, szépirodalmi müveiből alkothatnak
maguknak az ő szellemi értékéről tiszteletreméltó
Jlépet. Regényei és novellá.$ kötetei irodalmi események; több kiadást értek meg. A "Vaskenyéren"
c ímű az unitárius multat, Torockó szabadságmozgalmait jeleníti meg festői színekkel. "Nyár Solymoson" cimű r egénye egy unitárius falu életét mutatja be kö ltői szépséggel, izgalmas cselekvénnyel.

Gyallay Domokost egyik méltatója "Erdély
pr aeceptorá"_llak nevezte. 1!:s mNtán, mert GyalJay
nemcsak II. Szépirodalom terén kiváló. Az uralomvál.tozás után az erdélyi magyar nép nemzeti iráIlyu nevelése lerén olyan munkásságot fejtett kl
melyet majd a történetírás lesz hivatva kellőe~
méltatni. Az erdélyi magyar néplélek megtartására
ús to~ább művelésére megalapította és ma is szerl<eszti a "Magyar Nép" című néplapot, amely húszcze~ pé ldányban visz lelki táplálékot és hasznos
tn~u~SOk~t az erdélyi magyar falvak lakóinak. A
~nu~öd~Sukben megbénítoll magyar közművelődési
IIllezmenyek és egyesületek feladatát az uralomváltozás után C'4 a lap vette á t és vég" .n agy §j _
ker rel.

~ ?y,a lla~ nem külső s ikerre, nem a magyaror-

8 7.. lgl

o vnso közönség számára d I
'k
.
bb
'
o gOZ1 , anu esetO a gyo. anyagi elönyöket biztosithatott volna.
az er~élYI magyar nép lWllgálalára szenteli minden erejCt. Vá llalja ennek a nÍ!llnek mostoha 80 _
sát, szcgénységH., minden baját és az erdi!lyi m~
~yar fa.lvak gondtól és bánattól elSÖtétü lt házaiba
IgyekSZik hitet és vigasztalást vinni.
leg n
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Nagy érdemeket jutalmazott tehát aKisfa.
ludy Társaság és a Petőfi Tarsaság akkor, amikor
Gyallay Domokost tagjai közé ikt.atta. S most raj_
tunk. n sor, hogy legalább darabjának megnezésé.,
vel Iránta való nagyrabecSülésünknek mi is kf
jezést adjunle
I eGyalla.y darabjában annak n székely népnek
a lelke szólal meg, melyből ő is származ.ott s melyn k
szolgálatára munkás életét szenteli. Mcséjéről e
alábbi k özlemi!nyt adtak ki:
az
A "Külön nóta" drámai magja ősi, székely
táncsz.okásokban gyökerezik.
.a. székely tUnc tUdvalevöieg hadi táncok maradványa. A vitézt, aki érdemeket szerzett rá külön nótával" tüntctték ki. E gyedül járhatta ei 'lancát a táncnézök előtt., Az ösi szokás fennmaradt:
a Székelyföldön ma is külön nótát adnak annak
akit a falu színe előtt meg akarnak valamiért ti~
telni. A külön n óta legfontosabb része azonban a
leányadás, nem megy mindíg simán.
'
A darab h öse, Ferkó, f ellázad a falu törvénye
ellen, amikor az ő választottját adják páros táncra
a váJ:ujl gépészJegénynek. Féltékeny hirtelenségé_
ben SMtveri a táneot. A falu szigorú megtorlással
felel: Ferkót kitiltja a legénykoszorúból. A fiú szégyenében elbújdosik, csalfának velt kedvesével is
szakít. Ferkó azonban a bújdosás ~rán meggon.
dOlja magát, jObbik valójára ébred. Mint egy útépító
vállalat kiváló munkavezetője, a falu kőbányáját
bérbe szerzi II vállalatnak. A falu boldogulását
azonban odahaza az útmester gonosz ármánykodás·
sal zavarja. F erkó hazatér s a világban szerzelt
folkészültségével megmenti a falut a romlástól.
1!:rdemei elismeréseképpen most őt illetik a leg·
szebb kitüntetéssel: a " külön nótával".
Ebben a keretben Gyallay darabja a legszebb
táncok eljárására, a népélet szines jelenetcinek
bemutatására nyujt alkalmat.
A lapközlemények szerint a darab főszerepeit
Somogyi Erzsi és Jávor 'Pál fogják játszani, de a
többi szerepeket is a Nemzeti Színház legkiválóbb
művészei töltik be. Külön érdekessége lesz az elő·
adásnak, hogy a táncok előadá.sában a budapesti
székely ifjak is részt fognak venni.
A "Külön n óta" előadása tehát művészi tekintetben is nagy esemény lesz.
Dr. Csiki Gilbor.
Kiss Mózes ny . .elemi iskolai i~gató, a budapesti Wlitárius egyházközség tb. presbitere, a pest.
szenterzsébeti unitá.rius szórvány alapitó gondnoka
fáradhatatlanul munkás életének 76. évében örökre
elpihent. Temetésén B II r a b á s István budapesti
és P e t h ö István pestszentlórinci lelkipásztorok
hir dették a vígasztalás Igéit, s egyházunk részvétet
dr. v i t é z K o z m a György egy.l;lázköri felUgyeJő
gondnok tolmácsolta.
1!:lete szeret etben gazdag volt. Unitárius öntudata, mint világító fáklya fényeskedett. Emlékezeto
örökre itt marad miközöttUnk.

I
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MULTUNK
Orbó n Balázs alapítványo.
Orbáll Balázs 1876-ban 1\ székelyke resztúri unitárius gimnáziumnak egy 500 irt-os alapítványt
tett oly célból, hogy ez alapítványi összeg kamataiból - moly alapítványt végrendeletében 2000 frttal növelt. .- minden osztály legjobb, legerdemescbb
tanuója, M ffi zct· és vaJláskmönbség nélkül, r észesüljön jutalomban. - A jutalmozi....; k ivitelere nézve
má i' 1876-ba n következőkép intézkedett:
"az önérzet ébresztése céljából s főleg azért,
hogya tanu!ók már fiatal zsenge korukban hozzászokjanak az érdem méltánylásá hoz s ennek nemesí tő érzéllét elsajátítsák. Ez okon a jelölt ösztöndíjak minuenik osztályban a legfeddhetetlenebb
magav iseletű, a tanulmányokban a legtöbb szorgalmat és előmenetelt tanusító ifjúnak aqassanak a
következö módozat szerint: Mindenik ösztöndíj jogosult osztályban az illető közvizsgát pár nappal
megelőzőleg, az osztály tanul6i t i t li o s szavazat
útján három tanulót je!ö!nek, e kijelöltekből aztán
az illető osztályba bctanító tanárok - az Igazgató
részvét.ele mellett - szintim titkos szavazás ú tján
választják ki a harom legtöbb szavazatot kapott
közül a legérdemesebbct, kinek a k özviz.sga (évzaró) alkalmával, az ösztöndij buzdító szavak kiséretében kézbesítendő."
Orbán Balázs e 2500 frt-os alapítványa 63 éves
útjaról igen Úmulságós összefoglalást készített ujabb Péterffy Gyula tanár testvérünk. (E lelkiismeretes munka megtekint.hető úgy a Koháry- u., mint
a Misszióház irodájában levő tanár o, osztály- és
névszerinti kimutatásban.)
1877 -től 1920-ig negyvenhárom év alatt 3660
K ösztöndijat osztot tak szét 202 arra érdem es ifjú
kÖZÖlt. 1920. évben .az akkor már 7000 K-ás a lapítvány "H adikölcsön" útján megsemmisült. MindÖSS7..6 300 Leu térült meg. Az alapitvány 1934. évre:
3684 Leu-r a növekedt.et, mely összegnek 70 % ·a a
konverziós törvény alapján veszett el. Az Intézet
Igazgatósága és nemes,. jó Ba rátai - eléggé nem
dicsé rhető szeretettel és buzgalommal , ha kis _
mintegy eszmei jelkepet kepező - összegben is, de
fenntartották. A kezdettől egyenként 10 frt-os, később 20 K· tuI évi es osztályonkénti ösztöndíj _
l S2 1 -től 10, 20 'L-es átmenelen - az elmúlt tanév.
ben már osztályonkent 300 L -es, a vm. gimn.
oszt.-ban 2400 L ősztöndíjjá növekedett az áldo.
z..'\tkész Barátok segitségeveL Az alap m~i á llapota
628 L , mint betét.
_
..
Kezdettől , 1877-töl a mai napig, 63 év alatt
Osszcsen 355 jó tanuló élvezte az Orbán Balm
ÖS7,t.öndíjnt. Ezek közül magyar 331, román 15,
száz 6, zsidó 3. Vallás szerint: unitilríus 247 ref
63, rk. 20, luth. 6, gör. kel. 12, gör. kat.h. 4, i~r.
Az ,alapítványlevőnek a lanulóiíjúság igazsagszeretelébe vetett remenye nem volt ábránd, leginkább
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bizonyítja az, hogy a taná ri kar alig élt azon ' ával, hogy a három leg több szavazatot nyert~~jú
k.?zül. Ö je.lölje ki az erdemest, _ ha nem az ösztondiJat mindannyiszor az oszlá lytársaitól legtöbb
szavazatot nyert tanuló ka pta meg.
Felekezeti kÖzépiskolánili - merem mondani _
páratlanul álló alapítvány öreg Európában! A
t.est.vériségnek és az érdem elismeresének oly magas elgondolása és g ya korlása , hogy máJJsal nem
tudom jellemezni: igazi jézusi cselekedet! Igy tett
pont.ot életére a "legna gyobb Székely" ! Orbán Balázs az örök szekelr kimagasló eszmenyképe. Kima gasló és útmutató! Öt idezni, Róla emlékezni
minden székelynek elengedhetetlen kötelessége !
Még az emlékezés sem elég ... Öt újra, meg ú jra
kell élni! Áldott legyen Neve mindíg , míg el magyar
e földön!
Orban Balázs alapitvanya t, hogy mikor pótol.
hat juk és hogyan? ... erre most felelni nem lehel.
De, hogy eszményi elgondolása örökéletű legyen,
hogyazOrba n Balázs öszt.öndíj fennmaradjon ,
mÜlden s:;:ékelynek, fő l eg a székelYkeresztúri unitárius gimnáziumböl kikerült Tes tvéreknek becsiiletbéli kötelessegük! Ala pot most nem lehetünk , de
az öszt.öndíj fOl ytonosságához hozzájárulha tunk ! A
kapu tárva va n, vár juk az érkező ket!
['éter fy Gyula.

KÖNYVEK
Virágos magyar otthonok.
Ezt a cimet is használha ttuk volna : "Gondolatok Sz. \Veress J olán Virágos Finn Otthonok
cimű könyvének olvasásako r " , mert ez az igazsag.
Unitárius nőegyletünk ismert tagja, egyébk'é nt
pedig nálunk is , Erdélyben ís élesen meglátó és
ízesen megírt beszamolóiról hires és kedvelt közÍr ó, finnorszá.gi utazásairól ilyen cím alatt számol
be a magyar olvasó közönségnek. Weress J olán
tehát Finnországban járt es finnországi virágos
otthonokról ír, a mi néhány soroyi könyvismertetésünknek pedig mi ezt a cimet adtuk: virágos
m a g y a r otthonok. Nem sajtóhiba ez ? Nem elirás? Nem, hanem e könyv lényegének, az irót.
messzi utazásra késztő vágyódásnak, a sorok közül
kicsendülő celutossilgna k az igazi kifejeZŐje. Mert
hiszen ígaz ugyan, hogy az iró bevallja könyv~bcn
azt a gyermekkora óta emésztő vágyát, hogy Finnországot meglátogathassa s az is igaz, hogy ~e
könyv nagy részében aZQkról a fion intézményekrol
szamol be, amelyek a finn otthonokat virtígos.si teszik, mégpedig virágossa szó szer int. és át.vitt ?rtclembcn egyartint, - de Finnország utlin azert
vágyik, mert egy r okon nép é l etéből alkalmw: hntóbb tanUlságokat vél kibányászhatn.i. mi~lt n,z Id~.
gen fajú népek mas véralkathoz mert vlvmlulralból , a finn intezmények minden egyes ré6z l~tell él
pedig azt vizsgálja megható és meghatott SZIVSZO-
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pedig legtöbb Irónk még a háború elöttinél is navinigosuk k1í t enni c:rok meghonOSIta sa II tal, mUlt
gyobb igyekezeltel állit pellengérr e. Még ma is kör einkben is hallunk olesó frázisokat a nadra 'ossá
(l {jlln<:k ét .
l~tt székely intelligencia gőgjéről és hátfordr. áBá_
Finnol'szágr ól az utóbbi években elég Szép
1'0 1 az otthon' maradt testvérekkel szemben , !"'UI,
........ ..
sZ.{lnuna l jelentek meg magyar nyclvű és magyar
h a va Ia h ol, ugy nálunk székelyek között sohasem
írok tollá ból származó könyvek, elég szép számmal,
volt lelki szakadns a tanult és a földmívelő szédc korá ntsem kie l ég i tő S71tnunal, megközeütően scm
kely aty~fiak köZÖt~. Kir~vó eseteket, persze, lehet
olwm számmal, mint amilyen sok finn könyv jelenik meg r ólunk. vagy mint a~ogyan azt fin~ t:-,t- ~elsor?lm , de ezek .ep azerl lünnek fel előttünk s
ep ezert maradnak meg az emlékezetünkben mert
vereink mcgcrdemclnék. MégiS, az elmult evtize..
kirivóak, azaz szokatlanok. Ma, amikor szá~lálat
dck közönye után elismerésre méltó ez a hal.adáS;
la n külsö é~ belső ellenség fen.ekedik reánk, megE finn tárgyú köny vek között . azonba n engem föképen két mű ragadott meg ~gy. hogy hatásu~, mondom nYiltan, nemzctrombolas, ha minden erőnk
kifelé ajzása helyett, egymással akarjitk szembeazt h iszem, marada ndó lesz eletemben, az egyik
.
Kodolányi J llllo$ "Suomi, a csend országa" cimü állítani az egyes magyar néprétegeket.
műve, s II másik Sz. Wer css Jolán most ismertetett
Nos h át, \Veress Jolá n könyve ebből a szemkönyve. E z II két könyv ugyanis, nem lekszikális pontból is melengető, megnyuglató szempontokat
ada thalmaz, nem k ö nyvekbő l szedett bölcseség, nem
tár elénk. Könyve amúg y is önvallomás, természe_
is t udósok száraz, vagy m(íkedvelők felületes útletes tehát, hogy beszél azokról a tapasztalatairól is,
irása , hallem Itét finom megérzésű Jélek ver t-. amelyeket magyar földön látot t , magyar nagyaszaranyszerü írá s mű vészetlel tolmácsolt élménye szonYOkról, akik minden gondjában, bajában együtt
Finnországr ól. Csakhogy mig Kodolányi a férfi szeéreznek földműves , zsellér, cseléd környezetükkel s
mével látja és a férfi szavúval mondja el tapasztanácsok kal, útbaigazitásokkal látják el őket, a
talata.it, addig Weress Jolán a nő megérzésevel
népnevelés igazi, mesterkéletlen, mert sz.ívből faveszi eszr c és lehcli elő ttünk érthetővé a finn élet kadó és közvetlen módján. Persze, azt be kell látmegfoghatatla n lényegére, a virá gos finn paradi- ' nunk, hogy ma már szélesebb meder ben kell folycsom láthalallan a l apkőveire vonatkozó igazságotatnunk a népnevelést s erre igen jó útbaigaz.ítákat . Tár gykörében is klilönbözik ez a két munka sokat kapUnk a finn példákban, de a székely mult
egymástól, mert Kodolányi az ország irodalmi, gaz- mellett való eme bi.zonyságteves megsz.ívl elendő.
dasági, politikai kérdéseit, tehá t a férfi v ilágot
A k önyv különben 116 oldal, gyönyörű képekmutatja be, Weress Jolán pedig tudatosan kere!>i
kel teletüzdelt s ter jedelme, tartalma és kiállitása
a nők kör eit, ismcrteti a nőmozgal makat s festi
szépségét meghazudtolóan olesó. Igázán meg kell
meg igaz képet a finn eletnek a nők teremtette vennie és el k~1i olvasnia mindenkinek, aki székelyvirágos otthonok bemutatá sával. Ez a két könyv magyarnak és unitáriusnnk tartja magát.
együvé t artozik, amint elég pénzem lesz hozzá,
Szent-h'ányi Sándor .
egybe is fogom köttel ni őket, hisze n nem csak irodalmilag t ár sai egymá sna k, de ki is egészíti egyik
a másikat.
A buda llesti német )lrotestáns gy ülekezet gr.
Klebelsberg-u. templomában jún. 9-én iktatta be
Még csak azt Szeretném elmondani, hogy Wcress Jolán kön yvének van még egy értéke az el- hivatalába S c h i e b e Georg Walter személyében
az ú j lelkészt . Az ünnepélyes beiktatást D. Th.
mondottakon k ívül és ez a székely-magyar közelH eckel berlini evangélikus püspök, a német egyházi
mul.t megbecsülése. J ószándékú, de igyekezetükben
külügyi ·h ivatal vezetője végezte. Az Istentiszteletet
a eelon tú ll övő ir óinkt6J uz utóbbi időben esak os.
követően a gyülekezeti teremben a reformát us egy~resapások cr ték a magy ar mu1tat. Annyira akarh áz nevében dr. R a vas z i..ászló püspök, az evantak. né pünk felemelését, h ogy közben lerángatták
gélikUS t>gyház nevében K u t h Y Dezső főtitkár,
a ~ba a városi és fa lusi kÖÚlposztályt. H a ezeket
egyházunk nevében pedig J Ó z a n Mildós püspöki
a konyveket olvassa az ember lassan-lassan elhata~masodik rajtunk ezeknek a b eállítá soknak a nyo- vikárius német nyelven üdvözöltek dr. Heckel püspököt és a beiktatott új lelkészt.
mUJ~ az a Szorongó érzés, hogy nagy összeomlásunk
Dr. H e c k e I püspök, a német protestáns val~kal n~m a .. népek országllt ján elfoglalt sajátos
lásos megujhodásnak egyik nagytudású vezetője,
elyzelüllkböl, nem a történelem sorsfordulataiból
akinek értékes munkássá gát alkalmilag részleteseb!lem ellenségeink ron tó szálldék ai ból ered hane~
ben is ismertetni fogjuk.
e~y~s-eb'Yedül a magyar középoszt ~ IYllak 'a népet
~zsa~mÚllYOIÓ, megnyúzÓ és elveszteni vágyó romA buka resti unitlÍri us egyházközség nyaraltaottsaga ~z oka mindennek. Távol legyen tölem
tasi akciót szervezett , melynek somn az erdélyi. uni-.
h?gy a vllágh4ború elötti megfertőzött és sem v~ tárius falvakba kUldi haza azokat a bukaresti umrc~n, scm lelkében I l<! m magyar közóposztál t pró- tárius gyermekeket, akik már ebben a környezet ben
bálJam menteni, dc igenis a néppel egyenl: áldoszülettek és j tÍ.rllak iskolába, s akiknek ez a nyazatokat hoz.ó &s az:w.1 együtt sumvedő rétegnek raltatás egyúttal magyar nyelvi tan ulmányaik fe ltartom 8 kiegyezés előtti közllemességet, amelyet fr issitését is jelenti.
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pÓldiltl y t kiil ll,
!osh'ól'i sze l'etette] l;{'Iszii uW\lo és IiilIk s~.ót. az 50 fillé1't hckii],lök
klll'ol1l"oJ<va vczette IItJ 11 {cmJllOIII- $;"illl1 1\ ucm ér!C' e l Il H' Ir il 200-nl
ha, hog~' uz. llu it:hiUfl lstlll1 ti !lz.le- lIrIll. VnllnaK. I1kik j'pliilriz.ct lr k a
lotot m egl:lrtsa .
NUA',\'ol\ sok ull (l[jnt, UZO kll:lk a h(' kiil!lókn ek húvotu n k a templom han: kn.'l.'llli IWO- h'l~ kiis1.iill etiiuk, A hálntl ék o.~ n
lesltrn.'lok , kntollÍlk, t'h' il('k, cnlé- knl k~r,j(ik, >lzí\'c",kedjc nek a HleIIy i !ó~,líl'nl1lz:istl kn~!<ai li><z.lvit<C'- lúkcll l'><ckkrl, \ 'u g)" e;;c t1 e~ a z
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ulaft előb b ogy ki",só rös!clke(l\'o (/2 I mlmiuzit5 /Jl'zl'lijj e,
vettl'1ll észre mngamon, hogy Fé l"Fi lótem r e könl1~' t olult II sz.cmomO rb:ín nal:izs nrCkÓI)Óról ,: ..
he, A gyiih:kcl',cthell flz.óhIÓZ\'O ko"jnFit.j(lrÓI
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l1i;\'(;IIi.1 ':: kt~k !Illlítfll.át , I ~~,s" r I?I''f,~ő
polltúri iskll lni IlJlwr, I'mrVÚIl\'g'OIIlIIIÓk vég''f,; m[t t' e;;~, t."II 
,[ők 'óla IH;I\liI" hU 'f,~ú ~ú~KIII. ~" 'I.~ 1::-<1 utilII Dark6 B?la Id kél'1, Illtc1.c tt hU1,ditó btJsz.cd ut ~ I t/lll lll b~ 
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rCl~é rendö l Clk és~elnk . E r r e e lőre felh Ivjuk olvasóink

SZEMLE
A pün kösdi konferencia.
A K onCcren ciáll T lr.bor szokásos n yltrl t ahilko2ójA t

idén május 11_ 13. napjain tD.rt.ot tuk m eg a pUnkösdl ünnepek aJkalm!\ból. ü nnep szombatjá n indu l.
tu nk M ngyarkűt ra es' m cgél'k czv e a SzcntAbl'ah AmI
pihenőre, zászlófelvon6 á_h ituto t tarto tt F cr61lcz J ó zse t

fi gyelmét. I( öt eless(:g Unk megcmll lenl. hogy özv. IM_
d uly J á nos n(i öm 61l6s4gu egy fek ete-a rany t cr ilöt
nj{lIldékol'.oll n Szenl á hl'ahám L pihenő Istcn tlszteleu
asztalára. E zt II t eri töt II k ebUta nácsl ko nferencián
vett ük luuizná.lllt ba. H á llts k öszönet érte.

!lZ

központi m issziói lelk esz, ut ána e lnö ki m egnyltót . A
t{lbor ügyrendjét Ujll(Íri Lász ló pé nztáros Is mert ette,

mcgalaku h'n II tábor , az UgYl'cnd ct elvben elfogadta.
s megvá laszt otta vHágl el nök ke dl'. S~abó I stv á nt,
egyhAzI clllök k é S zent -I millyi Sándo l-t, pénztArossa
Uj vári

•

Lás1.lót,

jegyzővé

Nadlcr

All cet ,

e lle nörr6

I mreh Dénes t. Az ünnep elsO napján urva csortl.va l egy_
bekötött és má sod nllpjitn Unncpl istentiszt elet e t t a rtott
Szemt,! v (Í fllIi Sándol' teo lógiai maglLn ta nlir, vallások·
tató lelkész. . ,l\[jt ad nek em az unitárius a nyaszen tegy ház" elmen vasArnnp d élutá n előad A.s t ta rtott dr.
vitéz Nyire/ly Gézán é és Gvldó Béla. " Mivel tarto zunk
az unitá rius an yaszent egyh d.z nak" elmen p edig hétfOn
Ujvári László. Az el őadásokat vita köve tte s ti m eg~
jelent ek hármull csoportba osztva előbb maguk k özt
vllatkoztak a t UI'g y felett s a v ezet O összefoglalása
alapjá n Indu lt meg ujr a a k özös vita.
A k on feren cia utolsó napján m egvAlaszlolták az intézőbizo ttság t agja it 9 hölgy és 9 férfi szem élyében , és
pedig: Bclo11l1ry I sl vá nnét , H cgcdii s Gyu lá nét, dr. v itéz
Ny iredy Gézáné, Szc ll t - l v á1ly i Sándornét , Varga. I s t vá nn ét, Ose/kó l!:vát , K ap osi Má ri á t , M rit ka E rzsébetet , Schey llomit , ifj. B elová ri I stvánt , F en mez J ózsefet. Gv idó Bélát , Ifj. H ege/lil l'! Gyulá t , K ozma F eren c
!öhad nagyot . Márko8 J en őt. N a gy S ándort, R édigCT
KArolyt, W m'c88 Ákost. A k on fer en clAn r észt ve tt ek
hosszabb-rövidebb IdOre 61-en , nz előadAsokon és az
étkezésen kör ülbe lül 40-50-en vettek r észt , s urvacsorAt veU a zaufolaa ig megl elt t eremben 28 fé rfi és 22
nő. Az előad ásokon sok uj gondola t v etődött fe l. köz tük (lZ is, hog y t a rtsunk őszi konfe l·en elo.t. T ervbe ls
vette a z Intézőh izottság. h ogy szep t em bel' I S-én meg lart ja a z őszi k onferenciát és ezen a konfer enc iá n h it vMellnl clöadáso k tart tiBlu 'u k éri f el egy nő és egy
rér fl h ivünk et (:s l'á k ét h ét"e az el őad ások és a z azt
követö vl t fl.l: a nyaga a lapján tarta n a k elöad ást e r r e

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ
Feletös szerkesztö é$ kiadó : F e rencz J ó z s ef
Tars$zarkeszt6: Szent-Iványi Sil':'dor

Uj\'úri l ,{i.szló.

Istentiszteleti sorrend 1940. j6lius hóban • .
H

o

L

Me lyllr
• • , oa

A) Templomokban:

V., Ko háry.utca 4. . "

•
•
lJ, lillU IIh •. J. (JlmliUlI
(Rákos· ulca)

•

•

BJ K6rzetekben:
X.• Má vAele p. ' tl\. II Uh

•

•

cl Pestkörnyiken :

•

Magyarkú t
Unitári us nyaralóleicp
Pes lnentlö rin c
Uni tá rius templom . .

•

•

!

I ~·11 I
6. i baa

7, 14 d .e.9.
2 1, 2R
• •
7, 14 d.e. 10
21
• •
28
• •

1
21

8Hlc il.'11I "~ I· I

Józa n Miklós
Józa n Miklós
d r. Csiki Gábor
Fcrencz j ózsef
Ba rlók Géza

-

d .u.4. dr. Csiki Gá bor
• • Ferencz j ózsef

7, 14 d. u. 4
28
• •
7, 14 d.c. 11
21
• •
28 d. e. It

Ferencz j ózsef
Szenl-Ivá nyi S.
Bartók Géza
Szent- Iványi S.
Fere ncz József

D) Vidéken:
•
Dunapataj
Unitá rius tem plom

• •

7, 14 4t.lI,4•.1 Kereki Gá bor
21 , 28 • • Kereki Gábor

Koháry.utcai templomunkban június
hó IS-től csak. dételőtt 9 órakor tartunk
istentiszteletet.

~S

IRA

V .•
",·itm kedd eu d. e. 10 - 1, csiiWrWkti ll jléltit:i ll
l - G és nisti r uali délcl6tt 10 -'/,1 ór{lL:: köztit! .
lma és éuokesktiu y,.ek, t:lllktiny,.ek.

=
=
=
UtAnaküldés ki z Arva!

Uj e im:

$zerkasztöseg és kiadóhivatal
Budapast, V., Kohary-utca 4. Te l efo n 117 -829.

Megjelenik minden hó 15 -én.
E IOf ite th i dij egy év re 4'- P.
A lap tulajdonosa a Budapesti UniUrius Egyházköu ég
A lap elfogada.a alöflzatésre kötel ez.
Nyomatott Maté. Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VIII" IÓnef.ulca 61. _ T elefon : 1·392- 59.

