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Józan Miklós 
Minthogyha most is eláUUnk á llana és szelíd te

kintettel reánk mosolyogna! Minthogyha most ls hal
lan6k klasszikus, szép, magyaros prédikációJát, a hogy 
a Szentir!s idvezltó örök igazságait h irdeti, vagy ahogy 
Dávid Ferenc cmlékét Idéző ód6.Ját a déval vár rom
jai felett szavaJja ! S ha lelkü nk jó barátok társaságá
ban egy-egy pohár bor mellett fel -fel vidul, úgy é rez
zük, mintha Ú is velünk koccintana s hallani véljilk 

. !töltöi lelkének ezUstcsengésü szép da lát: " A Mult a 
Dalban él". Pedig már 10 esztendeje pihen a többi nagy 
un itáriusok örök pihen6he!yén. a Házsongárdi temető-. 

' ben, Kolozsváron. "Oh régi szép emlékek, hová-hová 
levétek"? 

J6zan Mikr& és a budapesti unitárius egyházköz
ség, sőt Józan Miklós és a magyarországi unitárizrnu:o 
is hosszú évtizedeken át csaknem egészen egyet jelent. 
Sokan voltak és vannak még ma is Budapesten, s6t az 
egész magyar hazában, akik az unitárius vallást J6zan . 
Mikl6s személyén keresztül tanulták meg tisztelni és 
becsülni, úgy gondolkozván, hogy az a vallás, amely)k
nek ilyen ember a papja, csak jó lehet. Hosszú évti
zedeken át neve a magyar társadalom legszélesebb ki:).. 
reiben annyira ismert volt es pedig előnyösen ismertté 
vált, hogy bizonyos körökben jobban ismer ték Ot, mint 
a vallás t, melynek papja volt. 

Ha jellemképet kellene Róla festeni egyenes és 
t isztalelkiisége melle tt mindent megbocsátó készsé,$ét 
kellene erős színnel kiemelni. Szükebb családikörén 
kl,:,ül, azt h~szem, kevés ember van ma már olyan, 
a~lnek annYI emléke, ismerete és é lménye lenne er
TO.I a rendkivüli emberről és valóban nagy papról, 
mmt nekem, akit egészen íiatalon apai barátságába 
jó szive szeretetébe fogadott, aki elött különben kissé 
zárkózott lelke egészen megnyilatkozott. 

Azok kÖ7.é az emberek közé tartozott akikben leg
kevesebb_ emt:'er.i gyarlóságo! láttam. \rlgYSégtőI, féllé
kenységtol, klcsmyes önzéstől, ami az átlag ember lel
két ~akr~n beszennyezi, az O lelke tiszta volt. Nemes 
egy~Olségcben volt valami transzcendentaIis vonás, ' ' 
ami arra mutatott, hogy az örökkéváló Istennel volt 
állandó és bOI?og kapcsolata. A nagy zsivajt nem sze
rette, a meghitt baráti társasagot annál inkább ked
velte, s ha poharazgatás közben dalos lelke megsro- ' 
lalt,. ~kkor is egy ösi s7.ép kultuszt gyakorolt: "Fel-fel 
barahm, éltessUk a hazát", - hívta koccintásra bará
tait .. Az égiek kel való társalkodása azonban a temp
lomi szószékben mutatkozott meg legszebben. Nem elő
re betanult. beszédeket recitált. Abból, amit mondott, 
az eá\~angJá.n Isten izenetét ve tte a ·gyülekezet. Ha 
pr l lás közben a gyülekezetben véletlenül egy 
gyászfáty?lt meglátott, nem ment tovább amíg a fájó iebre Ol~)at ~em öntött, és ha a templom ~blakán hlrte-
en }~eszurődo n.apsugár homlokon csókolta, az égi csók-

ra UJ eszmék, uj gondolatok fakadtak szivéb6I' a kité-
rő utakrÓl, drága kincseklccl gazdagodva érkezett visz
sza eredel! alapgondolatához. 

\ 2letének javát Budapesten ebben a gyülekezetben 
~te Á!' mi nt ennek időrendben' harmadik lelkipásztora 

eg dozta.~ása a kolozsvári püspöki házban ment vég~ 
be. Olt k~rult szemtől-szembe lptennel, amiután' ~önyv
tlakbo.n I.S "megjelentette azt , amit addig csak homá
yosan, tükor á ltal lá tott. S ott mutatta be egy másik. 

kön,vvben s~ép életének gazdag a ratását. '€letének utol
só C$Ztendelbcn már áhnalblln á llandóan szép Erdély-
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ÁHITAT 
ItUnGD.k. E:dell J6 Aty tD.k I Utaida t kereJ{I, or . 
nAgOcl tJU<ajt fllrll:k~ gyermekeid a liutOl U,
lekkel 41dlll!.k Tégedet k arra k érilnk, bogy u 
Ige f <i! oye mellen mutasd m eg m on ls u taidat lo$ 

vUágilSd m tg II ml e lménke t, b on' a Te Ot

U.Agodba veut4 ulat, mÓdOt,' lebeúlséget, milli 
annak ajtóJA' n y lwgat6 kulcsot felIsmerhehIlk. 
Ame n. (Mt. XVl. U., ,,Neked adom a m elll)yell: 
orsdrAnall: kUlcsait" ." 

Sokat vitatott Igék azok, amelyeket exúttal a bIb'
lIáb61 kivá lasztottam. Bosszú századok elkeseredett vi
tálna.k volt II szülője, amely mál' az első keresdén!, 
századokban megkeZdődött és azt mondhatom, hogy tari 
még ma is, Az egyesek és csoportok, az egyházon beim 
és kivül állóknak ez Ige mellett! á llásfogla lása meg
osztotta az embereket és igen gyakran szakadásokat 
idé7.eU elő, Aki valamennyire is Ismeri az egybáz tor
ténelmét, az tudja, hogy ez Ige fölötti vitából nő" kl 
a pápasag Js , amely az akkori egyházi hatalmat jelen
tette, de ezekből álloU elő az a sok szakadás is, amely 
az egyházat gyengítette. Vélemény különbség ez ige 
körül a többek kÖ2ött a fölött voU, hogy a mennyor
szág hol van, kl juthat be oda, klt lebd onnan eltil
tani és ki rendelkezik ez orszag ajtójának kulcsai fölött. 

Ez ige k öriiU vitákban nagy fordulatot vett az em
b~l' akkor, amikor egyszer egy tudós bosszú kutatásai 
e redményeképpen a világba kiá ltotta. bogy "Mozog a 
föld"! Attól II pillanattól kezdve sok addigi föltogás 
omlott össze és ezek között az is , a mit az emberek. 
eddig a m ennyorsugt'ól hittek. Megdölt az a fölfogás, 
hogy a fejünk fölött látható kék ég egy kifeszített 
erősség, amely fölött oU a mennyország s a mind vi
lágosabban látó ember előtt a lö'draj'1.iJag meghatá roz
ha tó helyhez kötött m ennyország helyébe az állapot.
mennyors:tást kenllt, amelynek kulcsa nem egy ember, 
vagy egy közösség kezébe van letéve, banem bárklnek 
a maga tette l és cselekede tei á ltal rendelkezésére á ll, 

Abban mindenki egyet ért, hogy a mennyország -
legy,en az akár hely, akár állapot, - az a bOldogság
n~ It lelki nyugalomna k és a békességnek a helye .. 
vagy á.llapota. Az, a bol S'1.erete l. békesség, megértéS 
honol. abel az areok mindig derűsek, az a ,lkak mo
solygósak, ahol a szivek tiszta örömtől dagadnak s a 
lelkek boldog nyugalombaD élbetnek. Ahol ninC9 gyű-

országban, Torda és Kolozsvár környékén jár t. Isten, 
k i az ember földi pályáját megszab ja, aZ' álmot valóra 
váltotta, az utolsó öt esztendőre Kolozsvárra vitte. Hű
séges szolgálatának j utalmául ott tette fejére az Id
vesség koronáját. 

Testének cserépedénye eltörött. Lelkének nárdus 
lllata elszállt és mint kedves emlék, él még és szent 
inspiráció Isten- és hazaszeretetre. Itt maradt, itt é l 
közöttünk, énekeljük Vele az Idvezü!t lelkek him-
nuszát. I 

"Oh mint ragyog pá lyám az égbe' tent, 
az kegyelm~t, üdvöt ád már ide lent, 
Angyalld Intenek. Uram hozzád megyek, 
Uram hozzád megyek, Hozzád közel. 

Dr. Crikl Gábor 
fRészll.'t ll , Jllnut\.r 2:2-én (:Ihllngzou emlékbesddb!jl.) 
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Az~~gé8z~ge8 vaUásps , 
(Fol"t4!4t) 

, A..~alJésos ,kec!ély.li, .ember a ~ Iden es..az em~ 
ber .vlswnyát, . egy természetes, k.özveÚen, bensós~ges 
atyal-~,:rmekl viszonynak fogja rel, akárcsak J~Wi. 

hOlY Teológlalla~ ez a J;l.it .lehet tela;ta vagy paq'lclsta.. Ez it 
pan meg, íelf?gás erosen moralis tn:inezeta. heryesebbCn l a hit 

MI hlsszfik ad., a:lO a meggyMMé5ünk. boBY lsten fl és J.6 cselekedet vallása. Hangoztatja, hogy vallás és 
kalO8Ok meg8ZenéséDck lebelóség.,li; miadcnkl szám.á,.. er~ö!cs szé~álaszthatatJan. Egymást feltételezi s kOI~ 
ra megadta. Száz és ezer ú&, mód és lebetőség vMe! csönösen klCgés:<>;!ti, akárcsak Jé'.:us két tóparáncso
a mennyornág kulcsahO'J:. de mindenik a legnemesebb lala. Szeresd az Istent és szeresd az embert! Isten sze .. 
emberi erényeken kerenUii. Mennyoruág kulcsa az, relete a~. ember szeretete nélkül pusz.ta hit, jócseleke-
ba szorgalmasan dolgozol, a kijelölt munkamezöu, ha d~t nélkul. Az ap'0stol szerint a "Hit jócselekedet nél-
egész lélekkel 'ölf4d be bivatásodat, ba becsOldes ön- kul halott." 1::s vIszont. 
ludaUal állasz Őrbelyeden. MennyoiS ág kulcsa. az. ba Az .cg~zséges vall~sos kedély verhetetlen derúlátó. 
megszcgcd kenyeredet ai éhezónek, ba könyörülő na- Az .oPtlmlzmus !lern te,vesztendö össze mag~val a hittel, 
maritánusa lén a sorstól megsebzeUllek, ba Veronika aminthogy a CSIllogó arany-szin sem tévesztendő össze 
kendőjével t6rlód. Ie a kesergők könnyeit.. IUennyor- ~. ~!,s~gár lé~egével. Az oPt;.,mizmusnak vannak kü
szig kulcsa a7., ha bizalommal közeledel az Istenhez, lonbözo form~J. , .I\ ,:,e~he~tle(l optimizmus néha naiv 
ha ngaszkodol hJtedh~ vaUasodhoz, ha. buzgó lélek- " hlszékenységgé íelSZtnesedlk "a mindC!n kék és mind.en 
kellátogatod a templomot., it h~ jó Szivvel gyujtod szép" elve alapján, néha viszont patologikus me:zó]{re 
meg az áldozatok tib;~ egybázad és nemuted olk\.- téved. Az utóbbi esetben a lélek időről-időre érzéket
rain. Vagy nem éte"détek-e 'soksMr, amikor igy csele- ~enné vál.ik az élet megpróbáltatásai és szenvedései 
kedtetek. hogy olyan röldóntúU boldogság t-öltötte be tránt, a~a:csak, a test a mesterséges altatás hatása 

• s%iveeeket, mintha a mennyország kapuja nyilt volna al3:tt. KÖZIsmert példa erre BaskirtseU Mária esete, 
meg eJ6ite'tek. alo nemhogy szenvedett volna a nyomorúságtól de 

Nem is olyan "égen, egyik alkalommal beiénem a valósággal élvezt~ az~, m int egy zsongltó mámort. '(ja-
, köt.ség kereskedésébe, ahol a~ oda jövő-meno embe- mes: A valláso:> ~Imény k ülönbözö !onnáL 83 olda1.) A 

rekkel e1beszélgettem', közben figyeltem az ott történ- lIerhetetlen optimIzmus Isten gond\' iselésébe vetetl ren
teket. Egyszer csak egy sozegenyes kübejii kb leányka d.f~~etct1en hit eredménye, amit Jézus mezei prédik/i.-
jőtt az üzletbe s miutáD a markában szorongatott pénzt elOla példáz .a legtalá.lóbba n és a legszebben. "Ne ag-
apultra. teUe, betcg" édesanyja részére or"Vossignak jjloctaJmaskodJatok a holnapi nap felól" . tekintsétek 
sósborszesrl ké rt. Az eltoglaU kereskedő bIrtelen meg- meg a mezők liliomát s az ég madarait" . nem swnek, 
számlálva a pénzt igy szólt: a pénz ncm elég, ennyléd nem. fonnak: c~ürökbe nem takarItanak s a ti Atyátok 
nem adbatok., hozz még pénzt. A leányka a nem v<\ri mégiS eltartja oket. Mennyivel többek \'agytok ti ezek-n" '." releleibe belesipluU, llibai gyökeret venek s arcáról 
le lehetett olvasni, hogy oUhon lIines több pénz. Oda.- A Verhetetlen optimizmus lelektani szempontból két. 
léptem S elővéve a pénztárcámat. kieg"észiteUem a~ ő forrásból táplálkozik. l. Egy mély, spontán tapaszta
pénzét, A kis leányka boldogao viUc beteg anyjánat. !atból. 2. Egy szellemHeg megkonstruált rendszerezett 
a sósborszesrl, de én még boldogabb voltam, meri ugy világképből. Az elsó esetben közeljárunk' a jéZUSi meg-
eltztem, hogy ez a t.eUem egy kldcs tapasztalás . közvetlenségéhez. melegségéhez, amikor 
egy kicsit meg"nyit.otta a meonyország \!- képletesen szólva, ügy ercn-ük, hogy kéi:Cnfogva vezet 

Amikor, mint lelkész egesz lelekkel töltöm be biva-- az Isten. Az ilyen tapasztalás tölti meg ,.az emlékezés 
tásomat, amikor egy beteget meglit.ogatva. megerós[- kaptárli.t mézzel," amint .ezl P arker esetében is lá ttuk. 
tem hlMben, reményében, amikor gyermeki lelekben a A megszerkesztelt világkép már az ertelem mun
hitnek. a s'Zerelelnek magvait hinlege1em. amikor az kája.. Az értelem kétirányú munkát végez el . Különva
Ujt;ság lelkében az erkölcsös élet o'in.l vágyat (eléb- - laszt ja a valóságnak azt a rés1.ét, aspektusát. amely a 
resztem, amikor a felnöttek k&roU ,a megértést és b é- ' jót ta r talmazza s tudatosan letörli róla a rosszat. Ez a 
kes.séget munkálom.. amikor a'Z él6 véxéi járó öre- " látszatra fölényes és önkényes e ljárás a rossz problé
gek előtt az örökélet hittit s lsten irgalmát ismerletem, má jához vezet s ha egy k isse il dolgok mélyere né
akkor mindig ug)" el'7..em, hogy a meonyotsZág kulcsái zünk, az ember kedé ly-világáról érdekes képet nyuj t. 
vettem a kezembe. Az egészséges kedély alkatával já r. hogy bizonyos 

Az Isten mindcaklllek megadta. a lehetösér;et. hogy, mértékig vakságban él a rosszal szemben. A boldog 
a mennyország kulC5it is megs~rezhesse, Ne kes~e- . , ember a rosszat épp qly képtelen fe1!ogni. mi nt a bees-
kedj hát. bis"tCn tudom, bogy Te b t6tvérem, ad telen a jóL 
akarod, hogy a meQuyol:'S1..ágot elérbcsd, bogy kapuját A rosszal szembeni magatartliJiunk anyagot, élesz-
megnyithasd. Minden kis jóteU, minden nemes cseJe ... , tést, erősítést azoktól a m agas eszmenyektől kap, a'1lc
kedd, minden áldor,atkészség, minden Jó szám'Íek egy- lyek. nemcsak önön védelmünket szolgálják, hanem te
egy kucsa a .tne~nyorsza!rDak.. :röled (ügl;" hát, bon' . kintet"ünket magasabb régiók fe lé emel ik. 
messozen:ed-e es kmyltod-c a magad. sz;imára.arl. ÁmclL ~z. elmondottak a lapjáo meg{lllapítha tjuk, hogy az 

Kelemen. Imre egészséges va llásos kedély kibontako1.ása összhangban _
_______________________ " . van az emberi természet alapvető képességeinek a ki-

mÜvclésevel. lsten gondviselő Atyasága, a veretlen op
timizmus, a rossz feletti győzelem, az élet és halál 
problémájának higgadt és bölcs felmérése, az emberi 

..rnéltóság megörzés.e, nemhogy leláncolná, de felszaba
dítja, a szabadságra érette tesz.i a7. ember képességeit. 
Sót ennél továbbmcsy. Maga mellé állilja az egész vi

,Iágegyetemet. Amint Overs,rie~ tanár mondja, az egé5z
,,&éges hivő bukásában és dJadalaban maga mellett ,erzi 
. a világeflYetemet. Jézus ezt így rejezte ki : ,}Nem va
gyok egyedül. mert az Atya velem van". 

Beszédes sumok tükrözik.. Népgazdaságunk fejlő-' 
déset, allamunk ez cvi költségvetésének adf\laiból. _ 
Az ol"Szággyü1és által nagy lelkesedéssel elfogadotttkölt-1 

ségvetés szerint harminc s1.áz.alékkal több a beruh42';iS 
mint tavaly. Iparunk fejlentésérc kilenc "ffiiUiárd f~ 
rintot, "lnczógazdasági célokra pedig mintegy ötmilliárd 

' torintot szánt a költségvetés. 

A Divid Ferenc Teológiai BlzoUsAg április havá- • M~gcsak unpyH, )\Ogy B;Z llnitári,us ~mber boldog 
ban minden csütörtöK dél tán tél 6 6rak .' Iehe.t, hogy Js ten az cgészsegés vailasos kedély á ldott 
ö '. - u , Ol"" egyház- IehC.tóségeivel qjándékozta meg. S a tiszta jézusi hit

t rténell eloadúst tart a Nagy I'gntle utcai gyülekezctij ,.' bez \(Er#:rclte. Ebből a hitb61 egy mustármagnyi is elég 
teremben. Il , ,ahhoz, hogy é letCává, lé lekfává n6jön s viruljon rajta 

Unitárius vaUásos 
április 8-án és április 

2 UNJTARIUS ~LET 

• 

rélórit. sugároz a 
29·én d. c.' 8.30-Q 

PetMi 
óráig. 

az' egészség és kedélY. 'Ez a boldogság legyen elkölc
~eres , a mult, a jelep és D jövő fele egyaránt. 

Dr. Simén Dániel , 

• 

• 
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.Franklin B enjamin 
unitárius kapcso'atai 

A Béke VlIágtanács felhívása alapján Frnnklin Ben
jomlnról, il tudomány hős éról és a haladó szellemu ál
lamférfiról szilletésének kcttászázötvcncdik évlomulója 
alkalmából a magyar sajtó is megemlékezett. A alábbl
.akban - röviden _ Frankllnnak unItArius kapcsolatai
ról emlékezünk. 

Köztudomású, hOgy Franklln még az Amerikai Egye
:sült AUamok függetlenségének kimondását megelőzöen, 
hosszabb időt töltött Londonban, szukebb hawjának, 
llZ akkor angol gyarmat Pennsylvanhínak a képvisele
tében. Az tmgol politika] életnek csak egy kis csoport
ja, _ a Whig Club - rokonszenvezett az amerikai 
gyarmatok függetlenségi törekvéseivel. E körben Is
merkedett meg Franklin Priestley Józseffel, o tenné
szettudománS'ok haJadószellemü képviselőjével, angol 
unitárius Jelkésszel, aki nehány évvel későbben, -
1191-ben Birminghamban, - a [rancin forradulommnl 
való rokonS7.enve miatt, majdnem életével fizetett. E 
baráti kör támogatta az angol államegyházból kisza
kadt és áriánus nézetelri3l ismert Lindsey TheoW lel
kész törekvéseit. Priestley és társai vitték el a vallási 

-eszméikkel is rokonszenvező Franklint 1714. április 11-
·én, vasárnapon a londoni Essex utcában, egy bérelt 
teremben tartott istentiszteletre, moly az első nyil
vános angol istentiszteletként jegyeztetett fel az angol 
·egyháztÖrtcnelem lapjain. Lindsey körül gyülekezet 
alakult ki, s e gyülekezet tagjai közt volt. Franklin ls, 
aki londoni Időzésének ideje alatt rendszeres lútogatója 
volt az első londont unitárius gyülekezet istentiszteleti 
helyének. (Wilbur E. M.: A H istory o[ Unitarinnism in 
Transyvania, England and America, Cambridge, 1952.) 

Az amerikai unitárius gyülekezetek megalakuIílsa 
a XIX. század első évtizedeiben történt, s így azt az 
1790-ben elhalt Franklin már nem érhette meg. A vat
Iási szabadságról vallott - unitárius szellemű nézetei, 
- a polgári és politi kai sl-Bbadságl'ól vallott Ct"Ős hité
ben gyökereztek. E nézetek alapján méltán sorolja az 

-egyháztörténetírás Franklint az amerikai unitárizmus 
szellemi előfutárai közé. 

Tudvalevő, hogy Franklin fedezte fel, hogy a vil
lám elektromos jelenség. Ev..el az embeliséget egy regi 
kénYs?.er nyügétől szabaditotta meg. E felfédezésével a 
természetCeleUi világtól elvette azt a borzasztó e ról, 
amelyrol a régiek azt tartott.ál~, hogy az az itélkezö is
tenek fegyvere. Ez a felfedezése, az embernek a ter
mészet feletti hatalmat gazdagította - s igy szabadsá
gát növelte. (Eliot W. Charles - a Harvard egyetem 
elnöke - "FraJ1klin" c. előadásából, melyet Bostonban. 
1906-ban az Amerikai Filozófiai Társaság előtt tartott, 
születésének keUőszázéves évfordulóján.) 

Franklinnak a politikai és valhí.sszabadságról vallott 
nézetei azért érdemelnek kÜlönleges figyelmet mert 
37.okat az amelikui és a francia forradalmak gyŐzelme 
előtti időben juttatta kifeje7'csre. 

Franklin a népek közölli egyetértést kivánta szol
gálni. amikor elitélte a háborút, mint a népek közötti 
ellentétek rendezésének az eszközét. Idevonatkozó né
zete!t !!z az epigramma fejezi ki: Sohasem volt jó há
boru es rossz béke. Franklin az emberiség szabadsá
gáért és az ember bo!dogulás~ért, jólétéért harcolt, _ 
korát messze megelözo eszméket hirdetve, _ s igy pél
damutatása megérdemli mindnyájunk megbecsülését. 

Ferencz J ózscr 

Egyháztörténeti adattárunkról 
Kis lapunk legutóbbi számában olvashattuk. hogy 

a december ll-iki közgyülésUnk Unitárius Vallás és 
Egyhúztörténeti Adattár" létesltését határozta el. Úgy 
vélem, nem lesz érdektelen olvasóink számál"a ha kö-
7.elebbről is megismerkednek legfiatalabb intéz~ényUnk 
céljával és feladatával. Jó ez az ismerkedés azért is. 
mert szeretném, ha az "Adattár" kapcsolata a leg
szélesebb uni tárius körökkel ls kiépülne. 

A'l. Adattár gondolata még az 1954-es vé-
gére nyúlik vissza. A Debrl!C(!nben tartott év-

, 

münk érdekel. 
bármilyen 
utalást 

n= 
amelyik 
lent meg. CCon 
Adattár , Debrecen, 

A másod ik cél sem 
magyarnyelvű kUlföldi 
munkában jelennek meg 
kedvezőtlen megvilágításban. 
során ilyen részekre bukkan, kérem 

levelezölapon a könyv címét 
a fent közölt 

utalásokat 

. . 
Tudom, 

tudom, hogy 
iránt is (pid. 

J bejelentése) é r thetetlen ellenszenvvel vi-
seltelünk. gondoljuk csak meg, hogy Magyarorszá-
gon ma kb. 15000 unitárius él, abból 150 atyánkfiának 
megmozdul a lelkiismerete i&mer:tetőm hatására és el
határozza, hogy adalokat fog küldeni. A 150 közül IS 
el is jut addig, hogy az adatokat elküldi, mennyi ér
tékes momentumra figyelhetünk fel így, ami másként 
e lkerülte volna Cigyelmünket. Unitárius történeti katá
kába hívok hát mindenkit, aki multunkat szereti és 
arra kiváncsi is. 

Szdsz Jonos adattari "DezeW 

A Csehszlovák Egyház 
Dr. Kanak MiTOs/av, a pragai Husz Janos teológiai 

fakultás professzora, aki részt vett a belfasti vi1:íg1ion
gresslUson, az egyik unitárius egyházi lap fclkér;ésére, 
cikket írt egyházáról, melyet az alábbiakban ismerte
tünk: 

A csehszlovák egyházat 1920. január 8-án alapította 
Prágában néhány lelkész, akik kiváltak a római "ato
likus egyházból, miután eredménytelenül próbá!kO'..:tak 
reform kísérletei knek az egyházon beJűli elfogadtatásá
val. E reformmozgalmak vezetője, dr. Farskll Karoly 
pilzeni lelkész volt, akiróJ lapunk egyik tavalyi szá,má
ban már külön is megemlékeztünk. . 

Az egyházalapítók 1920. jan. 10-cn szövege2.ték meg 
az új egyház legfontosabb alapelveit: az egyház köz
vetlenül Jézus evangéliumi tanltásaira alapítja elveit, 
egyházi életUkben követik Husz János és a cseh test
vérek régi népi és nemzeti megszentelt hagyomaoyait 
(pl. kehelyviselés a lelkészek palást ján), fontosnak url
ják a lelkiismeret szabadságát, mely az egy!!ne!t. vaJ
lásos nézeteinek a kifejtésére is teret biztosít; jobb. 
tisztább és emberibb egyházi életet akarnak tagjaik
nak biztositani, mint amilyent régi egyházukban é lni 
tudtak. A cseh nép körében a római katoliku$ ~ház
zal szemben való ellenállást képviselték. 

Husz János es. Komensky (Commenius) JánOs Ámos 
szellemi hagyományainak a felújítása már az etsó hó
napokban 200.000 hIvől hozott az új egyház táborába. 
1921 végén a hivek száma már elérte a félmilliót. SÚI
muk azóta is állandóan emelkedett. 1930. taján már kö
zel háromnegyedmillió volt a lélcltszámuk. Ma is több 
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mint 850.000-re becsOlik hiveik lélekszámdt. Igy a 
csehszlovák egyház, a mal Csehszlovákia legnépesebb, 
nem katolikus (protestáns) egyháza. 

A Csehszlovák egyháznak megalakulásakor temp
lomai nem voltak. 1924-re mar 19 templomuk épül t tej. 
Ma, clsósorban Cseh és Morvaországban és Sziléziában 
vannak gyillekezeteik, s 450 saját istentiszteleti helyük 
van, ezek közül 228 nagy templom, 67 kisebb templom 
és 34 Imahár_ 

Az uj egyháznak 1920 végén még csak 32 gyüleke
?.ete volt számuk ma már 355. A gyOlekezeteket a régi 
cseh refonnátori mult hagyományainak megfelelően 
csoportosftották 34 egyházkörbe. Az egyh!zköröket ha t 
püspökség kormányotza. A püspököket hét esztendei 
id6tartamra választják, a prágai püspök-pátriarkAt, az 
egyház fejét tíz esz tendőre. Az egyház legfe1sőbb kor
m ányzó szervének, a központi egyháztanflcsnak a püs
pök-pátriárka az elnöke. A kOlönböző egyhá~i .. tanA
csokbnn a világiak is részt vesznek választás utJan. 

A lelkipásztorok száma 192o-ban a megalakulás ide
j én 7 volt, ez a csehszlovák egyház. 

Ez a szám az újabb áttérésekkel már az első f!V 
végére 40-re emelkedett, Ma már 450 le lkipásztora van 
az egyháznak, akiknek nagyobb részét saját teológiai 
fakultásukon képezték k i. A papok közt 60 nő-Ielkész 
ls dolgozik. A csehszlovák egyházak le lkipásztorai t a 
prágai Husz Já nos teológiai fakultáson nevelik, ahol 
nyolc professzor, három docens és egy könyvtáros vég
'Zi a lelkészképzés munká ját. A prágai Komensky fa
kultáson, - melynek dékánja a nálunk is jól ismert 
Hromádka professzor, - képezik ki a többi protestáns 
felekezet papjalt. 

A csehszlovák egyház tantételeiről , vezetőiről , la
punk egyik legközelebbi számában fogunk megemlé
kezni. Ferencz J ózsef 

HIREK 
Tizedik évfolyamába. lépeU az ,.UnUá rius i::lel". Az 

6vfordu16 a.lkalmábÓI szeretettel köszöntjük kedves ol
vasóinkat. s kérjük, támogassák tová bbra ls kis lapun
kat atyafisagos jóindulattal, 

Józan Miklós néhai nagynevű püspökünk emléké
nek áldozott budapesti egyházközségünk, egykori kiváló 
lelkipásztora ha lálimak 10. évfordulója alkalmából. 

A termet zsufolásig megtöltó gyülekezet áhítatos lé
lekkel énekelte el a "Hozzád megyek Uram" ... kezdetu 
egyházi éneket, amely annak idején tudvalevőleg, a 

;- "Titanic" nevu óceánjáró gőzös elsűlyedése alkalmával 
'S7.á"rnyall fel a tragikus végu utasok ajakáról, s ame
lyet angol eredetiböJ Józan püspök ültetett át szép, 
költői magyar nyelvre. Pethő István egyházköri főjegy~ 
ro mondott lélekemelő imát, - majd dr. Csiki Gábor 
püspöki helynök klasszikus veretű emlékbeszédben mél
tatta a nagy püspök érdemeit, A Fettich művész együt
tes kitűnő zeneszámai után ifj. Józan JI.1tJdós - a néhai 
t?pásztor unokája, - meleg átcI"'zéssel szavalta e l, nagy
atyjának Erdélyr6l szólö szép költeményét. R. Filep 
Imre lelkész lélekbemarkoló szavak kíséretében helyez
te el a kegyelet koszorúját Józan püspök bronz meU

. szobrára. s meghatott hangon kérte fel az Erdélybe 
utazó püspöki helynököt, hogy a koszorút helyezze el 
JóZ~n piispöknek a kolozsvári, házsongárdi temetőben 
levo sl r lára. A l élekemelő ünnepély a Himnusz hang
jaival ~rult. 

, Bolos Aron palástviselésre jogosított hódmezövá-
S!Írhelyi énekvezér aCia érdemes szolgálatának 50 éves 
fprdulójáról emlékezett meg hódmezővásárhelyi gyüle
k~etünk rendkívül bensőséges templomi ünnepsé"- ke
retében. Délelőtt 10 órakor ünnepl istentisztelet co volt 
melyen imádk07.ott Boros Aron, prédikált PetM Istvá~ 
egy\:lézköri főjegyző. Istentisztelet után dfszközgyűlés 
vette kezdetét, melyet Kádár István gondnok megnyitó 
.szavai vezettek be ('5 az egyházközség nevében meleg 
szavakkal üdVÖzölte Boros Aront. Az egyházkö7.ség ál-

• tal ajándékozo~t palástot, mély hatású palástavató be
széd kíséretében Petlt6 Istvan adta át az ünnepeltnek. 

'. Boros Aron 50 éves múködését ismertette dr. Jakab 
j J en6 lelkész. 

•• • • 
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Ezután követke:ttek az üdvözlesek . Az Egyházkörl 
Tanács és a budupesti egyházköuég nevében Peth6 
István, a h6dmezóvá.s6rhelyl prcsbiterium nevéborI' 
Bán Sándor, az ujtemplomi ref. egyházköuég küldött
sége nevében Karácsonl.lf Sándor presbiter a római 
ka~. egyházközség nevében dr. Preho1fer I;tvcin e~
házi tanácsos, az Izrae llltl hitközség nevében Diamant 
Re.uő~ a tarjáni. ret. egyháZkÖZSég nevében dr. Böszőr
ménl/l Ede lelk~pasztor, az evangélikus egyház nevé
ben Farka.t Gl/ÖT"" gondnOk köszöntötték az Ünnep.l-
tet. -

Székelykeresztúrról küldötl üdvözletet dr. Csiki 
Gábor püspöki helynök, a szegedi leányegyházközség 
nevé~n Kovács Dénes gondnok, a pestszentIörinCi egy
házközség nevében Balogh Béla presbiter. Taviratilag 
~ levélbel! több h~.IYbeli egyhá7. részéről érke7.ett üd
vOll!t ,. tovabbá az ?sszes unitárius egyházközségek ré
S7..érol IS, A h6dmezovásá l'helYi unitárius gyermekek ne
vében Kosahuba Erzsébet ovodás kislány köszöntötte
Borost. Az egyházközség hívei szép aranykosár:-ral aján
dékO"Ztá~ meg. -Délután 5 ·órakor evangélizéció és. szet"c
t,:tvendegsé-,! v.ol~: Evangélizált Pethő Istvan ek. főjegy~ 
za. A dé leloth unnepségen és a délutáni evangélizá
ciőn népes gyülekezet vett részt, mcly a termet zsú~ 
folásig megtöltötte. Szívből gratulálunk és jubiláló 
aCia é letére Isten áldását kérjük. 

I HALOTTAINK I Dr. Mikó Lajos egyházi tanácsos: 
ar ia Bihamagybajomban váratlanul elhuny t. Az egre
temes unitárius egyház történetében mindenkoron tisz
teletreméltó s7.erepet betöltő Mik6 családnak nemes 
hagyományaihoz méltó és hú, széleskörű ismeretekkel 
rendelkező, jeles tagja szállott Vele sírba. Önzetlen 
szolgálatát egyházunk hosszú évek során különösen 
pénzügyi vonatkozású kérdésekben vette igénybe. ÁI
lásfoglalásában mindig az egyéniségét jellemző alapos
ság, körültekintő gondosság, főleg pedig egyháza iránt 
táplált őszinte szeretete vezette. - Halála súlyos vesz
tesége unitárius közösségiinknek. Áldás emlékére! 

P . Buzogónu Lajosné P. Buzogánl/ Lajos duna-tisza
közi szórványegyházközségünk érdemes, buzgó gondno
kának hitvese K ecskeméten elhunyt. A mélyen sujtott 
család gyászában részvevő lélekkelosztozunk. - Kozma 
Tibor aria Budapesten, Sándor Dániel aria Rákosszent
mihályon, Szakács Ferenc aria Felsőgödön,' özv. Imreh 
Sándorné Isaszegen, d r. Mahler Sándor Dunakeszin el~ 
hunyt. Áldás e lhunyt afiai emlékere. 

ERDÉLYI POSTA 
Ur. CSiki Glibor pUspökl helynök neMny hetel Erdélyben 

\ű llött. Kolozsvári tartózkodása nlatt január 2~ ·én délben dr. 
Kbs Elek pilspök és a Teológiai Inlé~et tanárt karn, valamint 
II teológlal IfjUság tánpslisában felkereste néhai Józan Mlkló5 
pIIspök Muongárdl s! rJlit és a pUspük em!('~két td~w besZéd 
kíséretében elhelyezte budapeslI egyhb közséllünk koszorúját 
II sirni. A lCotÓgusok énekkura a "Hozzád. megyek uram" kel;
detii egyhlid éneket adUI elő. Résztvett a pOspökl helynUk 
Kökösi Kálmán á rkosi Icikés:;:; beiktaIIisi Unnepsl!gén is. 

Torockón Népl"tlj7J I\Hlzeumot szervezett Györblró PIU Qt

uml tanItó :\IIaml tfomogatá' mellell. A muzeum három nagy 
és két kisebb szobából álló helyiségében, aveges s.zckrények
ben vannak elhelyel;ve n lüres torockói népvlseletJ ruhada· 
rabok. valamint blInyáSUlII cszkö:l;Ök. A mú:;:;eumban nyen. el
helyezést a:;:; cJ..'Y korl bán)'nvá ros levéltára ls, nmely sok s"-liz 
ercdell okiratból áll. 

Csongva)' Lajos nyá rádszenUászlól lelklJ)lis<:tor kolo~ári 
tcológlal Inté7.elOnk InnMI knrának felkérésére február 1- és 
:rán a tcOlögJlln négy előadáS I , majd zlirólstcntlsztelelet L:U-

tott. Egyes előadásokat a uanárok Jelenléte nélkül al; IfJú
sággal megbeszélte és az ItJúság lU: előadást kíértékelte. Majd 
Csongvay bcsz&mOlt :l. tanárt knrna k n teológián szerzett ta
pasztalatairól. Ehhez az c lőndáshoz a tanárok részérol több 
hozzto.szó!ás hnngzolt el. 

UNITÁRIUS SLET 
Laptulajdonos a Magyarországi Unitárius Egyházköe 

Felelős S7.erkeszlö .ls kiadó: Dr. esik! Gábor. 
:!VI clÓíl.zetés díjo: 6 forint . 

Budapest, IX., Hőgyes Endre utca 3. 
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