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ALAPIT OTTA: JÓZAN
Kérelem híveinkhez !
A Budapesti Unitárius Egyházközség Kebli Tanacsa 19-13. sze)ltember hó 27-én tartott gyűl ése.
tum hawrozatilag kimondotta, hogy - a.mit It mult,..
ba n egyhúzközségiink nem gyaJwroJ t most e
reánk n ehezedő gazdasági h elyzet kö,'et.kezt é ben
kén yte len meg (-c lIlli, azaz tehetősebb lagjaihoz fordul II reudes é li hozzájá rulásoli:oll (egyházi adóju-

'(on) felül támogatásért.
Kedves A~'ánkfiai előtt tudott dolog,

hogy

egyrészt az árak és a ÍIZeWsek emelked ése egyház]{özségüllk költség",etését igen megie.rhelte s ugya nal,kor a J<öltségvetés bevételi olda la alig ' emeUmdévb
, -alamH, h iszen a bázbéreket IICJIl emelhettük, az
adökulcsot pedig emelni, hívein k többségének n eh é-.t
anyagi h elyzete mia U nem tartotluk h elyesnek.
ElUleli c.l l e n ér~ a takarél<os guzdálkodáss:Jl és
az egyházi adók befizetéséne l. szo rgahnazásá.,'al
elértük azt, h ogy a. r endes be\'étclekböl a. rendszeres kiadásokat fedezni tudju1{ és így a. költség"etés
bevételi és kiadás i oldalait egyens úlyban tudjuk
tartani.

Az egyházl,:ö7.ség vezetősége II Kebli Tanács és
Közgyűlés, valamint a Főh atóság h el yeslő hozzá...
járuli\.SlÍ'·al az egyházközség régi óhajtásiit teljesítette, amjkor a filmldomot tataroztatta, újra-festtette, világítási berendezését m ol!ernizá lta, vállalatba a d ta a. templom villanyfütésén ek munkála.tait és
o~go na.jának teljes átépíté.sét, a.melyek a közel jövoven be.fejezést is n yernek. Az itt felsorolt munkálatok költsége kb. 72.000 pengöt tesz ki. A költ;.
ségel.: nagyrésze fed ezetet talá lt az egyházközség
r endelkezfsére alló l(ésZI)énz kószletéből. l\lég így is
azonbau több mint 15.000 Ilen gő hjá ll Y mutatkozik,
~elyre az unitárius áldozatkészség szolgál fedezetul. E rre való hivatkozással fordulunk tehát Hív~lkhC"L, kérve a szegény asszo ny fiIJéréll és a tehetosehbek nagyobb összegű adományait.
'
Legyen srobad még csak arra fe1kérni ked,'es

Budapest 1943_ november hó

Atl'ílllkfiai fig:relmét, h ogy az említett munl(álatokkal Imlaszthata l.lan s ziik.~égességel(et h.ellet.t Ilielé.gíteni, amelyek a ,'allásos és l:."Yülekezeti élet teljesebb Itifejl ő d ését é~ bizto-l-iításá.t lesznel, hh'a.!va
szolgúlni, így tehát ebb ő l a SZeml)()ntból hasznos
beruJuízásoknak tekinthető, de a mai pénzügyi , 'i .
szonyok mellett e hasznos befelItetés mellett pénz'
k észletiink ele rtéJrtelenedésénel{ is elejét "ettük.
Egyházközségünk Kebli Tanácsa tisztában van
azzal, h ogy budaJl·esti tehetősebb híveinket a. multban egész JUagyarország teriiletéröJ s Budapestről
"11'Cnl egyhúzl,őz,.4égüIIT{h öz tartozó, más un.ititrius in:
t ézlllé.nyeJ( is többször I(c.resték fel gyűjtésül(kel,
segítséget kérő le, 'elükkel. Eg)'házköz.ségünk Kebli
Tanácsa a nnak is tudatában "an, hogy minden unitárius célra adott segítség a. mi egy Istenünk orszás"ána k céJ ját szolg".Í.lja, mégis arra l{érjük most ked\'CS Atyánkfiait, hogy elsőso rban a nnak az egyházközségnek II megsegítését tegyék S7.Ívügyükké,
amelyhez tartoznal.:, , 'agyis n. BudajJeSti Unitá.rius
Egyházközségét.
Egyházközségünknek
jelenleg
15.000 pen gő hiánya van. Kérjlil{ kedves Atyánkfiait, járuljanak h01.zá eJmek a hiánynal( az en:yhítéséhe"J; szíves adományukknl és azt befizetisi-Jall
felhasznÚJásá.\'al beküldeni, vagy pedig az egyh:'!zk özség pénztárába befi.zeblÍ szÍ\'eskedjenek. Az ado·
m á nyoltat lapunkban n yu gíázzuk.
Kedves Atyánkfiaira és n e m es l elkű a dományukra a mi egy Istenünk á ldását I.:érjük.
Budapest, 1943. október hó 28-ím.
Af;yafiságos üdvözlettel:
SZENT-IVÁNYI SÁNDOR s. k .
\'C'.lctií-Ielkész.
KELEMEN ntLA s. k.
rendőrfő ka pi lá ny h ., gondnok.
KOVÁCS líÁL!UÁN s . k .
tanügyi főtanácsos. gondnok.

,
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Dr. Kozma

Jenő

1879- 1943.

Egyházközségünk gondnoka, dr. Kozma Je nő
ügyvéd, m. kir. kormanyfötanácsos Budapest Szé.
kesfővaros örökös törvényhatósági 'bizottsági lagja
stb. október 13-án az Urban elhunyt. Nemeslelkű
gondnOk unk végtisztességét október l6-án d. u. fél

4 órakor tartottuk meg a Farkasréti temető halot.
tas

ház~b61.

A temetésen egyházunk és a Székesfőváros
valamint a magyar társadalmi élet előkelőséaei
vettek részt.
to
. A Magyarországi Unitárius Egyház képviseleteben

I

I

Dr. G e l e i József egyetemi tanár I főgOndnOk
mondott búcsúzlatót.
'
A temet~.st dí~zes papi kísérettel Szent-Ivanyi
Sándor vezeto-lelkesz és dr Csiki Gáb
v'g t'k A
.
or esperes
. ez e .
szertartás, ének után, melyet Nagy
Sa~dor éne~ve~r vezetett, Szent-Iványi Sandor vezetölelkész ImáJával vette kezdetét.

. d :{igasz~alásért és erőért kÖnyörgünk Hozza e etnek es halálnak Ura, egyetlen egy Isten
100
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föl~ön és égbe~, mer t mennyei édes atyánknak
tamtott '!leg teg~d ama Te legjobbik fiad, a mi
Urunk J ezus Krlsz~us. Te adod az életet és T
~agyo~ a halált: Nelküled nincs szület és, el se~
l~ muhk semm!. Gondviselésed napsugarában
i ~nc DI a. ~orszem.: az ember, melegszünk, világl,tu.nk, !:Iunk - . es megdermedünk, meghalunk,
ha elteto su~~raldat elford~.tod rólunk. Egyedül
Te tudod, mlert mozog a fold, miért jön hajnal
és éjjel, m.iért váltja egymást az élet és a halál.
Egyedül Te t udod a miértet, a mienk csak a hogyan. Egyedill Te vagy ura a mikornak is
mienk csupán a gyász és a fájdalom. Töredel:
mes lélekkel valljuk meg előtted, hogy most sem
Iá.tjuk, most sem tudjuk, miért látogattál meg
minket, miért ragadod el tőlünk e ravatal néma
lakóját s miért már most, amikor élete árnyékai csak hajlani kezdtek napnyug.ta felé. "A mi
esztendeinknek napjai hetven esztendő , vagy
feljebb, nyolcvan" - rvondja az írás, s őn eki
nemcsak napjai, hanem még hónapjai is lehettek volna. "A gyertya 'lángol és csonkig ég, aztán kilobban", - írják a bölcsek s ő még sokunk
számára volt erős fény és világító fáklya. liA
szeretet soha el nem fogy" - igér a szívünk s
mi most úgy érezzük , teljesen küogytunk az ö
szeretetéből. Árvákká tettél minket, árvákat
véd e lmező Is ten s hiába keressük, földi bölcsességünkben nem ,t alálunk rá magyarázatot.
Imádkozunk hát Hozzád, hogy jöjj el és
tarts meg, világosítsd meg elménket és vigasztalj meg minket! Mu tasd meg nékünk magadal, amint megmutattad volt eleinknek. Ertesd meg velünk, hogy a szeretet és az irgalom
Istene vagy s amit a bennedbizókkal művelsz,
Üdvösségnek cselekedetei azok. Örökkévaló egy
Isten, akit hirdettek e ravatal lakójának ősei is
annyi nemzedéken át s akiknek nyomába lépve,
nem szószékről, hanem a teltek ékesszóló nyelvén megvallotlt és megbizonyílot-t ö is, akit
most siratunk, amig élt annyiszor, - enge~d ,
hogy méltók lehessünk ő hozzá akaratod elott
megbékült szívvel hajtva le fejünket, ezáltal
valljunk meg és áldjunk Téged.
Szíveknek vizsgálója a Te neved az emberek előtt s mi mégis tanubizonyságot készülünk
tenni róla, aki most eltávozik tőlünk, mert érez~
zük és tudjuk, hogy ezzel teszünk tanubizonyságot önmagunkról is. Tanubizonyságot teszünk
róla, hogy hűséges fiad volt mindhalálig. Fen·
sőhbséges értelme teljességével s szívének minden melegével védte és gyámolította azokat,
akiket reá bíztál. Családjában mint férj, apa és
nagyapa, egyházában mint körü ltekintö gon-

,

'gú vezér hazánkban a közélet fáradhataldo s
sa,
't'tt
lan munkásaként s igen s~ ~sz~r mm, II a. muI t' és irányító államférfm raszolgalt ffimden
o yre amit mü\lt ta elhul1attunk s minden mk~onll
. tre , amit még róla elmon dh a t·unk. M'IIId ezeT' d
't
ti
csere ,
ken felül pedig vallott e?e~. mm, eg~e en e~y
Istent, kitől egymagad,tol fugg. el~l es ?al~,
munka és boldogulás, vagyak ozas es bete'Jesu-

.

,

~es.

Fogadd hát őt be a Téged szeretők örök
boldogságába. A gyászbaborultakat pedig viasztald meg gondviselésed rejtett áldásaival.
gBoldOgok akik az Urban halnak meg, s ·Jegye~ek boldogok azok is, akik az Urban él~ek.
Végtelen és meglog,h~tatl~n I sten, Jnbe.n
mindnyájan vagyunk, elunk es

mozgunk s ki-

nek tenyeredben piheg az élő s nyugszik el a
zilált tollú elfáradt madár, ölelj körül minket,
hadd érezzük, hogy Te nálad ll1indig találkoz·
hatunk , élök és halottak, itt és odatul. Amen.
Az ima után dr. Csiki Gábor esperes mondot·
ta el temetési beszédét:

Alapige: Ján. 9 r. 4 v.
,p ékem, cselekedne m

kell
annak
dolgait, aki elkiildött engem, amíg
'lappal. 1XUI, eljön az éj8za ka, mi/ror
senki 8en~ munk(ilkodlw.tik".

Gyászoló gyülekezel! A szent Ige e mellett
a ravatal mellett azt az igazságot üti megdöbbentően szívünkre, hogy mi e mberek nem vagyunk életünk urai. Senki se a maga elhatározásából született erre a világra. Senkit se kérdezlek meg, hogy akar-e születni s nem fognak
majd megkérdezni az utolsó órán sem, hogy
akar-e meghalni. Születtünk, mert így akar.ta
ezt valaki: - Isten. e s meghalunk, nem akkor,
amikor nekünk tetszik, hanem amikor Isten
látja jónak, hogy e földi világból magához szólítson. Az álmodozó természetű ember az.t mondja, hogy az élet rövid álom. A könnyelmű em~er azt mondja, hogy az élet rövid alkalom az
~lvezetekre. A hivő ember azt mondja, hogy az
elet alkalom a munkára, a szeretet re és az örökkévalóságra,
Kozma Jenő hívö ember volt. Az életet lsten által nyujtott drága alkalomnak tekintette
arra, hogy dolgozzák dolgozzék sokat es szakadatlanul CSalád)áért 'é s a köz javáért. Hajtotta
nemes. sze~ved elye, a ludat, hogy az élet rövid,
a tenmvalo ~o~ . l sten .~apszámosa volt, aki tudta, hogy az ..telet napJan lsten mindenkitől számon kéri, hogy miként használta fel a neki
~dott ~dőt és tále~t!;IDlo~at. Ezért mindíg siee~t,.Jm.ndent a leheto legjobban Jgyekezelt megCSIllaillI: ,Mi sokszo~ n~m tudluk megérteni,
hogy mlert a nagy sletseg, az pnemész.tő szaka.
datlan munka. Ravatala mellett látjuk: 'ösztöne
megsugta, hogy az élet rövid, a tennivaló sok.

Sietni keH, amig nem késő. "Nékem cselekedne~ kell annak dolgait, a ki e:kiildött engem
anug nappal vagyon, mert eljön az éjazaka mi~
kor senkl sem munkálkodhatik".
'
. S ,most, amikor földi pályáját befejezé és
mm.t farad,t napszám~s égi gazdájához, a meny~yel. A~~hoz haz~ter, szemükben a kegyelet
es hala k,?nnyesepJev~1 állanak meg ravatala
m~llet: rt;und~ok, akik munkálkodásának. gyümalcset elve~lk : ~ ?salád, az anyaszentegyház,
Budapest. szekes~ova.ros ,közönsége és a barátok
ser~g~. ~mcs sza, ~lel?g? .találó, kifejezni annak
az o r~~segnek ~z eflteket, melyet fáradhalatlan
munkaJa eredmenyeként családjára gyerme.
keire hagy. Egy fájó sóhajtásban 'benne van
mindaz~ ami~, mo~t mondani tudnak: édes jó
uram, edes JO a pam! Azt se fogjuk .tudni soha
elégg~ ~egháláln.i, amit az unitárius anyaszentegyhazert tett. Fizessen meg neki a mindenhrutó
jó Isten! S ha majd ennek a mi szép városunknak a történetét az igazság .tollával megírják,
ki fog .tűnni az, hogy fövárosunk a nagy összeomlás után a keresztény nemzeti kuHura jegyében szakadatlanul épült, szépült, fejlődött, gazdagodott s szépségével mindenkit meghódító világvárossá válh atott, az részben Kozma J enő
munkájának köszönhetö.
Az élet azonban alkalom nemcsak a mun·
kára, hanem a szeretetre is. A szeretet egy csodatevő égi erő, melyet I sten azért csöpögtet szívünkbe, hogy megszépits ük vele egymás életét.
Ezt is tudta Kozma Jenő. Oh, hogy meg szépí·
tette, milyen áldottá tette a te életedet, gyászoló hitvese! Milyen szépek voltak: az .álmok,
m elyet a ti jövendötök felö l álmodott, megsza·
morodott szívű gyermekei! S mennyi gyönyörü·
séget taláLt ő is tibennetek és gügyögő szép ki·
esi unokáiban! "A szeretet soha el nem fogy ",
a s írnál meg nem. szakad. Öt ti haló poraiban. is
áldani fogjátok. éj pedig az égből örködve teklllt
le r eátok.
Végezetül az élet alkalom az örök.kévalóságra. Ez azt jelent i, hogy a mennyországba a
belépöjegyet már itt, ezen a földön k,~l1 ,meg·
válLani az által, hogy Istennek tetszo "eJete~
élünk. Kelet gazdag. nagy ura,. a. Dagyh~talml
Sal adin császár semmit sem VItt magaval.. a
másvilágra, csak egy fehér gyolcs lepedo;:,
melybe kihült t etemét takarták. Kozma Jenot
oda js követik az ö jÓcselekedetei. Azok o~t
megszólalnak, az örők Biró ítél?széke .~Iőt! ?I.:
cséretet mondanak, míg elhangzik az udvo.Zlt~
szó: "Jól vagyon, jó és hiv szolgám, menj be
a te Urad orömébe".
Kozma Jenő elhunytával egy fényes csi}l~g
esett le az unitárius és a magyar közélet egerol.
A néphit azt tartja, hogy. a hulló csi11agok. nem
vesznek el I sten tenyerebe hu llanak Vissza.
Kozma J e~ő sem veszett el. Ott van ö a~. élő I~
tennél. Egykor mi is mind uLana megyunk, I~
tenhez mind hazaplegytink. Odakünn a terme-

u, t.
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szetben most minden s~rgul, avul , fakui , elmuJásról szomorú dalt dalol, de idebenn szívemben husvél i harangszó kondul , az égen fényesíkok villannak és e ravatal mellett is megvallom
hitemet: " hiszem a feltámadást és az örökéletet".

közösségludatot, az összefogás es az együttes
lelkiség "életeszményét. ~nnek voltál Te oly ki ta~tó, .. ~~to.r har~osa, varos, egyház és politikl!-l kozos~eg teren. A székely kiálló né ..
hanyszor al!t ki a nemzeti lét védelmére aP lS ,
tas ik:a: és ,h~yszor áW ál ki Te is táma~~a~
A szertartás vége t érvén, az egye temes Unita- p~ sztl l~t, ve.dm az építő l, erősíteni a gyengét
rius Egyház nevében dr. Gelej J ózsef fögondnOk, blztatm a hJt~ve~~te~~et és felemelni az eleset~
~et. f; s menny:~t k~zdott,?:· Te ennek az egykoron
egyetemi Innár mondott búcsúbeszédet:
lde~enszelle~l!. szeke~foyárosnak magyarrá téDrága halottunk!
teleben, averunk 3zamara biz losított térfoglaAnnyi halott között nem temetni jöttünk lással s fi- l~lkekben kivívott honfoglalással ...
Téged, annyi b~at 'közepet~e nen: kesere~!Ii Az eszmenyi nemzetnek ebben a erősítésében és
Jottünk koporsodbaz. Azert allunk Itt. hogy fol- szellemi halhatatlanságának építésében való
di sorsodból tagadjuk a halált és azért va- r észtvételeddel váltál T e öröklétüség az örökkégyunk itt, hogy éJte dből bizodalmat, vigaszta- való nemzetben.
:es végül harmadik örökkévalóságunk lellást
merítsünk
és
hirdessünk
szer
e
tteid
szá,
künkben adatott meg nékünk. Lelked az örökmara.
Azért jöttem ide Egyházam és Főtisztele n kévaló I s ten től jött és az örökkévaló Istenhez
t ér vissza. Ugy is szárm az()tt a Te lelked szédő urunk nevében, hogy hirdessek örökéletet,
hogy hirdessem : az élet nem ér véget a halál- kely pr édikátor · őseid , unitárius hithirdető elő 
lal, az élet s különösen a Te életed, a koporsón deid nemzedék során át, hogy Te már nemes
.túl mutat. Túlra mutat, mer t úgy mondom it t családi örökségként h oztad magaddal Istennek
e nemes gyászoló gyülekezet előtt: hármas a lélekbe írt legnemesebb adományát a hitet
örökkévalóság kísér Téged és Ve!ed minden ar- minden mélységével. É s hoztad a hitn'ek a mi
u ni tárius elgondolásvilágunk szerint való ápora érdemes ter emtelt lelket.
Az egyik az anyaföld örökkévalósága ... lásár, melynek értel mében l st en az Ő lélekrészét
Porból lettünk, porrá válunk . . . Székely por- azér,t lehelte belénk, hogy annak erején küzdból fakadtál, Kozma Jenő, s most az örök ma- jünk, d olgozzunk, munkálkodjunk , Egyházunk
gyar port, az örökké élő magyar haza .földjét s a nemzet számára élet javakat harcoljunk ki,
nemesí ted meg Erdély szelétől idesodort f ötdi mendenekfelett pedig az ist eni törekvések értelmal'adványoddal. Székely .t ested megérdemli ezt mében teremtsünk és alkossunk fajunk, nema magyar pihe nőhelyet, mert Te becsülettel el- zetünk javára.
végezted azt a m~ayar honfog:'a lást, me:y min.
T e hű sáfára voltál ennek a mi Isten t ől
den székelyre másfélévezredes szigorú öröksé- való unitárius megbizatásunknak, mert virágzó
p'eként bizatott rá.
korod ban kevés ember a kadt, aki versenyre
A másik örökkévalóság: a nemzet örökléte. kelhetet t a székely szívóssággal küzdő harcos
A ne~zet~l jött ünk és a nemzetbe megyünk szellemeddel és szószóló .tehetségeddel. Kis uni~el. J:<-Ibe-klbe a nemzet nagy része van beoltva
táriw5 egyházunk lé ~ e kbe li nagys ágának, neme~. ~Ill:k-kinek kötelessége ebbe a nemzeti lét~ z~ti és .nemzetközi jellemzöségének kimunkálákozos~egbe beolvadás és nemzettei révén a fel- saban, u nitárius érlékünk és öntudatunk fokool~adas. Az apák vigasza a koporsónál, ha úgy zás ában pedig éppen e l őttün k jártál. - Mély
szal~h~tnak, si;b~~. h~gy a kopor sót, a nemzet meghRltódottsággal és örök hálával köszönjük
t~ste~.e válo, reszuKkent, erős f iak és leányok s mi mindezeket Tenéked.
tipego u,nokak veheti k körül. I me Kozma J e nő
Ime, Kozma Jenő, a Te szépséges életpéla T,e ~zep, nemzetépítő életedet t~sz ik örökké: dád és .teljességes magya r életed, amiért mi ide
valova a Te nemes sarja id.
n,em azért zarándoklánk össze, hogy Tégedet
A nemz~t azonban , - Te tudod és Te hir- s lrba tegyünk, hanem hogy a számunkra megdetted ~ l~gJobban - nemcsak vér és test ha- adatott eszmények magasságába emeljünk és
n~m SZill IS, a piros-fehér -zöldnek véráldo~atos
lelkedet az örökkévaló I sten színe elé kővessük.
r~~osa. a, ne~ze~i zászlóban, melyet Te annyit :es nem síránkozni gyül,tünk össze ily nagy sonel~tat~al" Jelk~p.~ze~t eszmény: szellemtör.té_ ka~~gb~n, hanem benned megerősödni és ve.led
mi kö:·~~~el~Yk~zos~eg. Ebbe a szelIemtörténel_ elbuszkelkedni. f; s I stenünk nek köszönn i azert,
és nag~s:~~ge ?~t~l Tet erős székely szín eket hogy Tégedet nékünk adott.
sze!(e y artaImat. Mert a székel " . .
.. ~e pedig, keveredj most már nemes öneléy OSI , Jogalkotó örök jOfTY'end t ·1" .
gáltatásl ked l'· '
,,,, .
e e o, Jogszol- gultseggel az örök édes anyafölddel, véred fus·
az ősi örök ,ve ~, sz~b~dsagszerető nép. Ebből son, erő t és tettrekészséget gerjesztve. az örök
nű! sokal segböl szall.ltattál Te felmérhetetle_ nemzetben, szellemed hasson példaképen az örök
grar pOlHi~a~:I~f~zö~~l:~;'~l~;á~éS t ad ma- nemzeteszmény fejlődésében és lelked .térjen.,
dig a nemzet eszménye számára az· ŐS~zS~ék~~ egy munkás, szép életen megnyugodva, boldogan az örök Istenhez!
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A Budapesti Unitárius Egyházközség n(!vében

Kelemen Béla r. főkapilúnyhelyettes búcsúztatta
gondnok társát.:
Mint derűs égbollrá! lesújtó villámcsapás,
oly ~~ratlanul érte a budapesti unitárius egyházközséget a gyászhír, hogy s.~e l'etet.t .~on~no.
ka és jótevője dr. Kozma J eno megszun.l elm.
Mélységes megdöbbenéssel és nagy fájdal0!ll:
mal, mondhatnám k.ét~edé s: e l ve~tü~ a lesuJto
hirt. .es jme, ma megls valoban Itt allunk szeretett gondonunk ravatala előtt, hogy tisztességet tévén neki, elbúcsúzzunk nagy halottunktól.
Gondnokunk érdem eit egy rövidke búcsúzóban felvázolni nem lehet és azt meg sem kisérelem. De nem hallgathaljuk el, hogy egyházközségi életünkben több, min t 15 évi gondnoksága a latt áldásos tevékenységével, nagy, maradandó alkotásaival ércnél maradandóbb emléket emelt magának.
Melt6 képvi selője volt ő az ősi unitári~s 
székelyerényeknek. Hithűségben, kötelessegvállalásban és teljesHésben, áldozatosságban
méltó utóda volt nagynevű őseinek, e:ödeinek.
Jóságos szívének nagy szeretetét mértéknélkül szór.ta embertársai javára. Mosolygós
szemeiből biztaltás sugárzott ki. ÉS, hogy embertársai bizakodásukban ne csalatkozzanaJi,
gazdag adományokkal terhelt jobbját igen
gyakran bőséges adakozásra nyujtotta. Cselekvő unitárius volt. A bölcs tanácsokhoz mindig
az é~etet adó és fenntartó kalács is járult.
A nemes szív dobogása megsz Űll t. Szeretetének közvetlen melegét továbbá nem élvezhetjük. Szemének b i2)tató sugara örökre lezáratott,
s a mindig bőségesen adakozó kéz erőtlenül lehanyatlott. De a mi számunkra, budapesti unitáriusok számára mégsem haltál meg Kozma
J enő . Tested öröknyugovöra térhet, de szellemed bölcs ianácsaidban, alkotásaidban továbbra
is velünk marad.
:es most a testi elválás pillanatában, midőn bölcs tanácsaidat irányításaidat és alkotásaidal hálás szívvel megköszönjük, - a budape~ti unitárius egyházközség, és annak presbi~rluma nevében azzal búcsúz om, hogy hithű
s~gben, kötelességteljesítésben és áldozwtkészsegben mutatotl példádat követni - és szelle~ed irányításával egyházközségünket továbbra
l S szolgálni fogjuk.
.. ~.s bú;süzik egyben a gondnoktárs és tisztelo Jobarat is.
~sten Veled szeretetl gondnokunk és gondnoktars. Nyugodj békében.

A:

egyházközség nevében mondott beszéd elhan?zasa ut~n Budapest Székesföváros közönsége
neveben, majd a Budai Ügyvédek Társasága nevében bÍlcsÍlztatták dr. Kozma JenÖt.
_ A temetési menet a halottashazból a családi
~lrb?lth?z vonult, ahol Szent-Iványi Simdor vezető.
elkesz Imája után helyezték örök nyugalomra egy-

h~zközs~günk fel~~thetet1en emlék ü gondnokál. A

egy Igaz IsteIluIlk adjon neki békés pihe 'st
szomorkodók nu k pedig vigasztalódást.
ne,
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lausannel franCia e~yetemnek is hallgatója volt.
So~~t utaz?tt, beJarta Olaszországot. Ausztriá~ .
SvaJcot, Ne~et~rszág~t, Angliat, Franciaországo;:,
Spanyolorsz3go~, Belgnlffiot, Szerbiát. Romániá~
Bulgáriát, ·1·örri1w:-...,zágot, Görögországot. Utazásai~
gazdag tapa,;;<:ta!atc'}.at szerzett. Több nyelv~n beszélt. Politikai pályáját igen korán, 27 éves korában kezdte, o.m\lIŐTl. 1906·ban 'm!~ Budapest székesfőváro s törvúnyhatóságának tagjává választot_
ták. Azóta megszakitás nélkül képviselte a törvényhatóságban a budai második kerületet. 1904.ben
Budapesten ügyvédi irodát nyitott, első p~rei közé
tartozott a nagy port vert Darányi- Nyiri-féle peticiós .per, amely Nyiri Sándor, akkori honvédelmi
miniszternek a képviselői mandátumról való lemondását eredményezte. Elnöke volt a budai függetlens~gi pártnak. A kommün kitörése után azonnal elfogtak és 6 hétig a gyűjtőfogház rabja volt. A kommunizmus bukása utan belépett a keresztény községi pártba, majd 1923-ban innen kilépve, megalakította Budapesten az Egyséegs községi polgári
pártot, amelynek elnöke vol~ és amely párt a polgári egység szellemében vezetése alatt a székesfő
városi törvényhatóság egyik legtekin télyesebb pártjává fej lődött. Budapesten a községi életben igen
tevékeny vezérszerepet vitt, nélküle a fővárosnál
scmmi fontosabb kérdés el nem intéztetett. Wolff
Károllyal, a kereszténypárt vezérével szoros barátságot tartott fenn és ők ketten alakították meg
a Községi Takarékpénztárt, amely a főváros pénzügyi gazdálkodásánal{ új irányt van hivatva adni.
l{özhasznú érdemei elismeróséül a Kormányzó Ur
Öfőméltósága ltorm ányfőtanácsosi címmel tüntette
ld. Ezt követőleg az 1926-05 országgyűlési választasoknál a budai választókerület egységespárti
,
"
programmal őt küldte be követnek az orszaggyulésbe. 1928. évben, mint a székesfőváros kiküldötte
részt vett az amerikai Kossuth zarándokúton, majd
visszatérőben Rothermere lord láUa vendégü] .
Rendkívül sokoldalú tevékenységet fejtett ki.
Intenzív politikai működés mellett ügyvédi irodája
irányítását. végezte, ő volt gróf Zichy Rafael ismert
perében a gróf védője. A grófot a Kúri~ ~éd~~e
alapján fe lmentette. Sok vállal.atnak Irany!tóJft
volt Felcsúti földbirtokán eredmenyesen gazdalkodott' ebben a minőségében virilis tagja volt Fejér
vár~(Jgye törvényhatósági bizottságának is. Tár.sadalmi téren igen sok egyesületnek elnöke v?lt, I~y
elnöke volt az Ügyvédi Otthonnak. a Jogasz es
Mérnök Segélyegyletnek, a Budai Ügyvédi Körnek,

u. É.
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a Budai polgári Körnek, a Meteorológiai Társulalnak, stb. és Kállny Tibor után őt valaszto tták meg
a budapesti Egységes P árt elnökének. Tagja volt a
szfÖv. Közmunkatanácsnak és választmányi tagja a
Budapesti Ügyvédi Kamarának. Megalapítója volt
a Brit és Amerikai Unitá rius Misszió Háznak, amely
elűzött székely egyetemi halgalóknak adott a csonka hazában otthont, e munkálkodása elismeréséü!
az Unitárius E gyház tiszteletbeli gondnokává választolta. A küzdel mekt ől soha vissza nem riadó
magyar úr volt, aki minden erejével polgártársai
megsegítéset szolgálta.
(ir.)

Magyar Pratestáns Testvéreim!
Ez az immár minden évben visszatérö seregszemle nemcsak létszámunkat tar.tja nyilván , de arra is alkaJmat ad, hogy protest áns
önludatunkban megerösödj ünk, protestáns hit ünkben megigazuljunk. Ilyenkor vis.sza kell
mennünk a protes táns szellem fejlödése folyamán az ösforrásokhoz, amelyek az elvek magaslatain, kristálytiszta légkörben fakadnak. A
reformáció eredeti jelentése: helyreállitás, később keletkezett értelmezése pedig: újítás. Mivel azonban az élet szakadatlan dinamizmusában lelki életünk is szakadalJan változáson
megy át, a r eformáció fogalmának mindkét ér,telmezéséhez állhatatosan ragaszkodnunk kell s
benne a minduntala n visszatérést kell látnunk
a szép, jó és igaz ösforrásához, Krisztus .tanításához és látnunk kell benne az állandó megújhodást a szép, jó és igaz eszményeiben.
A r eformáció tehát nem valamely megvalósított tett, hanem állandóan valósuló megújhodás az eredeti szépségben, az eredeti jóságban és az eredeti igazságban.
A magyar lélek különösképen e r edendő
vonzalommal csüng a pr otestáns eszmevilágon,
~ert ennek ké~ pillére, egyfelől a felvilágosult_
sa?" a .!Ieme~ ertelem~en. vett szabadelvüség,
~~felol pedlg a megertes, a türelmesség külön?~ magyar sajátosságunk. A magyar lélek felv~lagosult szabadelvüségének alig lehet szebb
biZonyítékát fölidéznünk mint aminő az 1568
jat.lUárj,~~an !or?ára egybehívott Erdélyi Or:
szaggyules vegzese "az religio dolgáról" . Enn?k..3: nevezetes törvénynek három kiemelkedő
r~.cloJa örök dicsőségünkre és jogos büszkeség~kre a magyar szellemiség eltöI'Ülhetetlen és
elvItathatrutlan, nevezes prioritása.
. . Azt mondja e törvény első tétele: "az pré~l~atorok az Evangéliumot prédikálják, ki-ki az
o eTteime ~ze~inl". Azt mondja a második tétel: ."az kozseg olyan prédikáto!'!:: tarthasson
~ kmek tan~tása Ö nekije tetszik". Azt mond~
Ja 8., h~rmad:ik t~t~l: "senkit fogsággal, avagy
helyeböl vala prlValással senki ne fenyögessön
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az .tanításért". Köbevésni való, örőkragyogasú
szavakkal mondja a törvény indokolása . mer t
az hit Ist,ennek ajándéka, ez hallásból' lész"n
mely ballas Istennek igéje által vagyon".
o ,
A reformáció első évtizedeiben fenköltebb
nemesebb szellemi útravalót nem is kaphalott
v ol ~a a magyar hitújítás és hogy ez az útra~alo: a vallássza~adság eszméje mennyire beleI~~et~ a !l'agyar lelek ~arsolyába, mutatja az a
torteneh tén?" hogy nalunk vallási villongások
soh~ ne~ faJultak el ?lr vérengző erőszakossá_
gOklg, ~unt a nJ'U:gah allamokban, csak olyankor, ~or azt idegenek csinálták. (Karaffa,
Kolomts, Basta.) A magyar lélek eredendő szabadelvüségének és türelmességének felemelő
példája Bethlen Gábor és Pázmány Péter levélváltása, ez a szellem lebeg a magyar reformáció történele fölö tt napjainkig is, és ha idegenek, avagy haszonle s ők nem hintenek konkolyt
a nemes magyar vetésbe, "az religio dolgában"
fenkölt szabadelvüség, nagylelkű türelmesség
jellemzi a magyar életet ma is.
E z a jellemvonás nemcsak a művel tek ékessége, hanem a magyar néplélek mélységeiben
gyökerezik. Meghatóan példázza ezt az igazságot a következő történet, amelyet érdemesnek
tartok e ' helyütt fö lemlítenL
Báró Orbán Balázs 1876-ban alapítványt
tett a székelykereszturi unitárius 'gymnáziumban" ,amely.ne,ij. ltanw..lai.bQ~ a~ legjopb tanulókat
kellett jutalmazn i. Az alapítólevé\ kikötötte,
hogy az osztály tanulói titkos szavazással há.r om tanulót jelöljenek ki az ösztöndíjra és a lanári kar ezekböl válassza 'k i a legérdemesebbet.
Ebből az alapítványból 1920-ig .több, mint 200
tanuló részesült jutalomban. A tanári karnak
soha nem kellett eltérnie az ifjúság szavazásának eredményétöl, a jutalmat a tanári kar véleménye szerint is mindig a legtöbb szavazatot
nyert tanuló érdemelte meg. De ez még nem
minden. A jutalmazottak ~özött a létszám me~
oszlása szerint vallak szekeLy-magyarok, olahok szászok' vallások szerint ugyancsak a Jétszá~ arányában és sorrendjében: unitáriusok,
evangélikusok, reformátusok, római katolikusok, görög katolikusok, görögkeletiek.
Elmerengve ezen a példán, felötlik a kérdés : vajjon melyiket bámuljuk méI.tábban?, E}sö királyunkat-e, ki az országlás bölcsesseget
ránkörökíteLle, vagy azt a nemzetet, amely ~
országlás bölcsességét serdülő ifjúságában IS
ekként gyakorolni tudja ?
Hej Európa, , Európa, hol vagy
Te a székelykereszturi deákok lelki kulturájától !

A reformáció a magyar földön i~e, ter~é
keny t alajba hullt. Ezt a reménytelJes. v,,:test
öntözgettük szárnyaló igék esőjével n:a~. le.l.ekemelő emlékünnepélyünkön is. Megerosodtunk
protestáns meggyőződésünk ben, megigazultunk
protestáns iülünkben. Magyar protestáns test•

véreim! Zárjátok szivetekbe a hitet, amely I s tennek ajándéka és zárjátok szívetekbe magyar
Hazánkat, amely Istennek dic,sősége. Béke velünk! Az emlékünnepélyt bezarom!
(Elmondta a reformáció emJékünnepélyén, október
hó 31-én):
Ár kosi Veress Gábor.

Nószövetségi hírek.
Közeledik karácsony ü nnepe. A mai r endkívüli
á llapotok közöt t Nöszövetségü llk minden időben
szeretettel ,'égzett munkája, szegényeink megsegítése foko7.ottan nehez.ebb feladatot jelent számunkra. H a m iRha. úgy ma elodázhatat.1an szükség van
arra, hogy ft rÚ$z.orultakat segítsük. Nöszövetségiink nemes feladatát ez évben is teljesíteni szer etné S hogy ezen válla ll(ozás sikerülhessen,.... ez évben
is kérő szóval fo r dul az u nitfuius hível{hez és minden m egértő lélekh ez. Szer etettel vár és fogad el
minden ad ományt. legyen az a.k ár pénz, akár természetbeni. Különösen jó segítség mi ndennemű ruha
élelmiSzer és lúbbeli, a nti a. teh etősebb csalá d okban neul fe ltétlenül szükséges. Gondolj unk arra,
hogy szegényeinken segíteni azoknak kötelessége,
akiknek lsten áldása. n;yomán bő,'ebbe n jutott. Kér jük, hogy minden erre a. célra szánt pénzadomán yt
a Bndapesti Unitárius Nöszövetség cimér e, Budapest, V., Kohá ry-urea. 4. sz. alá befizetni szí, 'eskedjenek, alcir péD z~u talványon, akii.r személyesen,
de nlinden esetben kérjük feltü n tetni az összeg rendeJletését, nehogy té" 6Sen kön Y" eljük el az adományokat. A természetben.i adomán yokat kérjük
S z e n t-I \' li. n y i Sá ndorné tiszteletes asszony eimére (Budapest, Vo, Ko h áry~ u . 4. U . emelet, baj
l épcső) eljutta.tni. Az adomún yokat az Unitárius
btesitonen nyugtázni fogjuk. A mi egy Istenünk
áldása. legyen minden neme...szivü adakozÓn.
A NOSZOVETSEG ELNOKSEGE.

irányú ~utatáaait f~glalta össze. Hoffmann berni
egye~~ml ta~,~r.. megaUapitásai nyomán négy pontban osszegyu]totte. azokat az erveket, amelyeket e
korban a t~ler8ncl~ mellett felhoztak. Ezek közül
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~rist ásta ki a feledékenység homalyaból. Mint !3amton művéböl kiderül J oris D 'vid is egyik hirdetője volt a vallasi türel~mnek. ~_
tár Imre nagyszerű székfoglalója utan Czanik Zsuzsanna énekelt orgonakisérettel, majd GyaIlay Pap
Domokos elbeszélését olvasta fe l, melynek tárgyat
az unitárius diákélet multjából merítette s melyet
az egész közönség lenyügözött érdeklődéssel hallgatott végig. Ezután Gergely Ferenc orgonamüvész Bach: D-moll toccatta és fugáját játszotta. Józan Miklós püspök bezárója után a közönség a himnuszt énekelte.
Az Unitárius Irodalmi Társaság gyűlése egyházközségünkben felejthetetlen marad s annak megrendezéséért illesse köszönet P. Szentmártoni Kálmán
atyánkfiát, az Iroda lmi Társaság főtitkárát.
\

(K. G.)

A Duna-Tiszamenti Egyházkör
értekezIete '
- """"

Egyházkörünk esperese és felügyelő gondnokai, szükségét érezték annak, hogya szokásos és
megszabott tárgykörrel működö évi köri gyülések
között is alkalmat adjanak gyülekezeti egyházi és
vilagi vezetőknek arra, hogy találkozzanak, gondolataikat kicseréljék, és a megvalósításhoz közelebb
vigyék. A november l-én az Unitárius Misszió Ház
templomában megtartott értekezleten dr. vitéz
K o z m a György felügyelő gondnok elnökölt, dr.
e s i k i Gábor esperes volt az ügyek elöadója.
Az értekezleten a köri papság két kivételtöl elAz Unitárius Irodalmi Társaság - tekintve megjelent, kevés volt azonban a megjelent
~gyházi tanácsosok száma, a budapesti, pestszentvándorgyűlése .
lőrinci presöiterek és kecskeméti egyháztagok szép
Az Unitárius Irodalmi Társaság a Budapesti számmal képviseltették magukat, s néhány érdeklő
p éUn i~árillS Egyházközség vendégeként október hó döt láttunk nöszövetségi tagjaink közül.
t e r f f y Albert székelykeresztúri tb. felügyel ő
30-an d. u. 6 órai kezdettel t a rtotta elsö vándorg~ülését .. a székesfövarosban. A vándorgyüIésen gondnok és dr. Ková cs Lajos teoI. tanar, mint
resztvevo hivők és érdeklődők szép élménny:el tá- vendégek vettek részt az értekezleten.
A megt8.rgyalásra került kérdések közül a közvoztak a Koháry-utcai templomból Az ülés a Tebenned. bízt~nk... cimü egyházi énekkel vette érdeküeket az alábbiakban vazlatosan ismertetjük:
ltrtekezlet elhatározza, hogy közaalpot létesít
kezd~tet, majd J ó z a n Miklós püspök úr, az Irod~lml :rársaság diszelnöke nyitotta meg az ülést a a köri Sziikségletek fedezésére. E lsősorban a füzestarsasag munkássiigát méltatva és hivatását a jö- gyarmati iskolát és a kocsordi közmüvel,őd~i ház
vőre nézve is megnevezte. Ezután felkért e Botár épitkezését kivánja e támogatással seglte~~, dr.
Imre tanár, rendes tag atyankfiát székfoglalójának I m r e h Dénes mindkét célra 5O-ŐO pengo ad?"
megtartásara. Botár Imre "A tolerancia a XVI. mányt fizetett be a gyűlésen, s a köri közalap tászázadban" cimü elöudásában az utolsó 10 év ilyen mogatására is értékes felajánlást tetl.
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A j t a i I{ o v á c s J ózsef javaslat~ra .érlekez:
lel szül,ségét látta a köri nevelésügYl bizottsági
munka elmélyítésére, s előadó választását jav.~sol.
ja, aki az év folyaman a szakfclügyelet munkáJnt is '
ellassa.
E lhatározták, hogy az unitárius összetar tás nÖ·
velésére, unitárius napot rendeznek.
Dr. Z s a k Ó István javasolta. hogy II Budapesten és környékén munkát talalt székely leányok
és legények gondozására és nyilvántartására nagyobb gond fordíttassék. E speres ismertette az cd·
dig tetl lépéseket, s javasolta, hogy ~erestesscllek
meg erdélyi lelkészlar saink, hogy az Ide munkára
[eljövök budapesti dmét közöljék, hogy velük eredményesebben foglalkozhassunk.
. ..
p c l h ő Istvún javasolta, hogy Illuta rIUS szó r,'i"Ulyl,önyv szerkesztessék, mely~en szórv~ lly b~n
élő híveink mindent együtt talainak, amit hltelv einkről, történelmünkről és egyhazi életünk ről
tudni akarnak . Az éretkezlc t n. szórvanykönyv megszerkesztésére az egyházi íő h ató sagot kérte fel.
Több, inkább kebli jelentösegű, s a hivatalos
köd ülest érdeklő javaslat is megtargyalásra került. Dr. K e r e k e s I stvá n a brassói egyházközség volt gondnoka, jelenleg szerencsi gyárigazgató,
javasolta, hogy az értekezlet jelentősebb határozatai egyházi lapunkban is megjelen jenek. E javaslat
értelmében bízta meg az értekezlet alulirottat e tudósítás megírásával.
Az értekezlet jó munkát vegzett, új utakon
szántott, de unitárius törek'lést mupkált, s eredményességét a jövő fogja megmutatni.
Fer cllcz József.
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21-én ta r tjiik K olozsútrolI :lZ U nitúrius Kollégilun

Díszte-rrm':bell.
Kelemen Béla egyházközségünk gondnoka a közelmultban egy faliórát adományozott a gyülekezeti terem szamára. Most a leanyegylet szoM ja szamára egy szép csillár t adományozott, melyet már
fe l is szereltettü nk. Vagyonkezelő gondnok unk nak
e helyrŐl is köszönetet mondunk nemes adományáért és a maga, valamint csaladja életére es t ovábbi
értékes munkajára a mi egy Istenünk áldását kérjük.

UNITARIUS ÉRTESITÖ
Szer keszt6segéskladóhlvatal
Budape st, V., Koh6ry- utca 4 . Te lefon 317-829 .
C se kks záml a",, "'"

BenC'.tédi Sándor kiá llítása. A fiatal, tehetscges
szekely szobrászművész október 31- től n~~em~.e.r
12-ig a Műbarát helyiségeiben rendezte elso gyuJt eme nyes kiálli tását. A nagysikerü kiáJlítás anya·
ganak ismertetesére a jövő számban visszatérünk.

Utánaküldés kizárva!
Uj eim:

SO .400.

Fele lBs szerkeszt6 és kiad ó '
Szent- lv6nyl S*ndor
•
EI Ollze l hi díj egy évre 5'- P.
A lap tulajdonosa a Budapesti UnilArius Egy hbköuég
A lap elfogad.s. el6flzetéare kötelez.
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