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Passió. 
"A ml betegségünket ó ,iselte 

, • b', ' ••.. _.... 1;5 az o se elve gyo-
gyullunk meg- . .. Ésa LIII. 4-5. 

Emberi életünknek fönséges mystériuma a - szenvedés. Annak titokzatos fonala annyira 
át meg átszövi ,~gész, lelki világunkat, hogy azt onnan ki szaggatni a lehetetlenséggel hat~ros, És h~ 
nagy üggyel-bajjal klbogozhatnók is, ugy tetszik nekem, hogy azáltal a kép csak veszline eredeh 
széps~géböl és mUvészi bevégzettsége is csorbát szenvedne. Meglátszanék, hogy kontár. k~z nyu~t 
hOlI~la . - Még a kő is szenved, A kő, amely hajdan nagy királyok és hadvezérek vitézI. tetteit 
örökItette meg s amely most fakó betüivel és elmosódott képei vel úgy áll ott , elöttU~k, mmt egy 
szégyenoszlop az Óvilág éktelen romjai között. És szenved a virág, amely cshlogó diadém .helyett 
e~f boldog mennyasszony feje körm ragyogva, _ sic fata v'olunt - egy hazátlan koldus süpped~ 
slfJán hervad el. Es szenved a láng is, amely mint a vulkán kebelében örökkön izzó toz emészh 
önmagát; de a világ elé csak sUrU hamut szÓr s f(!stölgö kénkövet bocsat. . 

Ezekhez képest mi a te szenvedésed édes anyai Sziv! Aki elst'5sz(i]ött engedelmes mag
zatodat látod fOggeni lehorgasztott fejjel, átszögezett lábbal, átszögezett kézzel a vér.es .kereszte~! 
Van e balzsam Gileádban a te számodra? Megnyugtat-e téged, hogy jahvenak IgazI szolgája 
gyanánt "a m i b e t e g s é g fi n k e t lS v i s e l t e", Elég neked az ö kegyelme, hogy más alakban 
visszaadja neked azt, akit benne e!vesztettél? _ Lám a történelem roham lépésekben szág~ ld el~rei 
S aki t~gnap. még a jahve szolgája volt, ma már az Embernek fia. A te

u 
gyermeked ci iS, akirő 

mélt!n mondja az Irás, hogy "az lS sebeivel gyógyultunk meg, . 
A Ó- és Ujtestamentum fgy ölelkeznek egyik a mással. fgy egészitik ki egymást, mi~~ a: 

örökkévaló Jelennek alkotó részei. A muItnak szenvedése '11a már az eljövendő dicsöség, aZá~s e~; 
váltság kiapadhatatlan forrása. A vestaszozek ollárán ma azért lobog tisztább és szenteb~ 'Pilfrus 
az áldozat tOze, mert a mi betegségonket ö hordozta és az ö sebeivel gyógyuHunk meg. fokról 
palotájának 28 lépcsőjébOl Scala Santa épOl az örök városban . . Ezen a sze~t léPás(j~. ~~~esziteti 
fokr~ t é r d e n c s u s z v a, emelkedik az ihletett zarándok, aki az ö KfJsz.tu s na nn ma a
alaklát állandóan maga elOlt látja, Fenn magasan a zajgó világ hullámtor/ata i fölott. Fáltó' g A 
san ~zurkék boltozat vedelme alatt olt lebeg a beteg lelkek gyógyitója, emberek megv Ja , . . 
Passió. , . Emberi életOnknek fönséges mystériuma . . , A szenvedés , . . 
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''án mikor ersz már oda, 
zegény magyar népem I Világraszóló szenvedéseid ca a an aj 

hogy "az ö sebei téged is meggyógyitsanak?I . .. .. Szukesztó, 
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Az igazság győzelme. 
(Mazz/ni, 1805-/872). 

Az emberiség tlirtlneUben €flY nev~zeles, 
a korszak :z:dródik le. hotn' helyei ad/on oz 

~f::a klJvefkez6nek. IÓ$ Igéi már jó előre {el
hangzottak iti is, ott is: de az .uJ tudomtfny 
' flot i Mes/ere méq _csok el;bvendó vala. É,s. a 
Mesler az idó teljességében csakul!yan eljötI. 
j övóbe Id/ó prófé/al lélek. telve ll/fáradó szere
tellel. Áldozalos lélek, aki mindent az éel ,Atya 
Szent telszise szerint cse~kszik. Emberfeletll em
ber akinek ninCS szBksif!e a ml dicsére/mondd
sunkra . mert I!gyszerü neVe.' lézus. tlJbb c*oddt 
lett az 'idök során, m(nl I'Imenny; mel! val! lJrlJ
kifut az öTeq bibliában. 6 jllU ls redho}oll Qz 
omlolof! vildg korhadó te/emére és ébreszf{1etnl 
próbdlta azt az ó hitének szózatos erejél,el. Ó 
jólt ls véglelen szánalommallekintett embertár· 
salra. akiken elhomályosul az ls fen képe, s la· 
nitani kezdé öket az uj tudomd"y Ifiire : szere
let - dldozat - ör~kelet ... És a halott (elld · 
madoIt. És a dermedl szivekben ujra megindult 
az egiszsé;?es élet vérkeringése. Ami nem sike
rült a fontoskodó Ii/ozdliának, azl valóra váUofla, 
megteremtette az ösztön{Js érzés. Az ó vi/áo rom· 
jain felépült a keresztény világ, ff. szabadság és 
egyen16ség krisztusi birodalma. És aZ lsten ké~ 
pért teremtett valóság levetette ma~áról azt, amI 
fbldl f.J esendó: s 'igaz embtrségében megnyllotta 

~ elötfilnk a t{jkéletes élei ufját, amelyen Istenhez 
hova·tovdbb mjnd közelebb és közelebb ;ufhatunk. 

Krisztus meghalt a keresztldn. De mie/ótt 
mefhalt volna, rÖl/id életében és egyszeril lanitd
saiban klJzlJUe néDével oz örlJm hlrt. a szeretet 
és meRváftás örökkévaló evanlleliumát. Kit!!1 vette, 
honnan hozla ezeket a szent igéket? O mago 
határozottan is nyomatékosan meRmondottn. 
hon a jó Istentói. a mennyei édes Atyától ./ól 
tudjuk", hoCY a keresztklniai közölt ls az áldo
zat tensél?es dhltaldban, Hozzá Imádkozot!. 1ft 
kezdódik az ö valódi Ry6zelme, amelYMk - mig 
a vi/dll vildll lesz - véRe nem lesz soha. 

Higvjetek hát testvéreim . Hil[)!Jetek ti, akik 
az iROz iii!yért szenvedtek, hiqyjtftk az ö hité· 
veT. Hillyje/tk ti apostolok, akikel a jelenval6 
vi/dq el ntm ismer. be nem faRad, hil!vjeftk eqy 
szebb és jobb jlivóben. Hli!y;etek, h6lÖk. akiket 
a ma/ kor Idzad6knak bélyt(Jez, hil!yjetek retten· 
hefetlen bátorsdl!ával a diesö keresz/hordozóna', 
aki véll/ére ls diadalmaskodott. Holnap talán 
már a ti szent háboru/ok zász/aján is ott ra· 
ovo(J a Iluóu!em ll/6rlds esi/foga. /órjatok az o 
nvomdokain I Ne féljetek l Ami sikerDlt a Krisz
tusnak, milrt ne slkefülhetne Islm ufón az egétz 
emberiségnek? t Csok higyje/ek I És gyozni fogtok. 

P. b. 

Az .UNlTARIUS ÉRTESITO" minden 
unitárius csatád asz/alán ott legyen. 

. Christus redivivus. 
Irla é! az 1926. febru ar 5--iki Ohid Ferenc estélyen 

fetolvasla ; dr. Kem'n)' Olibar. 

Tizenkét éve aratta az Antikrisztus legnagyobb 
gyOzelmét, mikor Krisztus születése után csaknem 
kétezer évvel világháborúba sodorta az embereket. 
Világh3boniba, mely a kUlsö csatatereken véget 
ért, de a. lelkekben ma is borzalmasan arat. Ki 
tudná eldönteni, kik a vesztesek és kik a nyer
tesek? Azok-e, akiknek a harcmezön csorgott el 
a vérük, vagy mi, akik itt maradtunk, a romok 
között botorkálunk és mint tUzvész idején a meg
riadt lakók, nyugtalanúl széttekinlö szemekkel, 
rongyos ruhában, zilált hajjal és jaj, még zilál
tabb lélekkel, keressük a vesztett értékeket? .. 
Es abban is a tűzvész elől szétriadtakhoz vagyunk 
hasonlók, hogy mi is gyakran kiment jük jelentéktelen 
apróságainkat és a hamvadó üszkök között hagyjuk 
legdrágább kincseinket. Sok mindent elvesztettünk 
és sok mindent visszanyertünk. Sok holminkat 
elkótyavetyéJtük, hogy a többit megmenthessük és 
milyen gyerekes öröm fog:ott el bennünket, mikor 
egy·egy ruha, vagy butordarabot, mely a lakásunk~ 
hoz tartozott, újra magunk elOtt láttunk. És valam! 
mégis hiányzott és valami mégis hiányzik, valami 
láthatatlan kincs, amely szint, értéket adhatna 
mindennek, ami körülöttünk van. 

A lelkünk nyugalma hiányzik. A jobbik 
énünk hiányzik és mi megbénúlva, vagy feszülő 
izmokkal, tágrameredt szemekkel keressOk az u,tat, 
mely a nagy rejlekhelyhez visz jlennünket. Ugy 
állunk mint a lelkek álltak a Styx innenső part-, . . 
ján. Tendebantque manus ripae ullenons amore. 
Mi is kitárjuk a kezeinket a túlsó partra yal6 
vág)'akozástól és rokonkezeket keresünk, melyeKkel 
Osszekulcsolódva keressük a legszentebb eligazo
dást a lelkünk' eligazodását. Embernek ember a 
legn~gyobb ellensége és embernek ember a legjobb 
uarátja. Köztük, az emberek között keressük az 
eszményt, az útmutatót. És ebbOl ered a zavar, 
ebből a nagy útvesztés. . 

Mikor a világháború javában dúlt, egy kiS 
városkában különös dolgot észleltek az emberek. 
Az iskolásfiuk, ezek a mindig kedves, mosolyg6s, 
szolgálatkész gyermekek ridegen, köszönés nélkül, 
sőt néha tiszteletlentH haladtak el a városka elöl
járói és öregemberei előtt. Nagy volt a m6~b~~ 
ránkozás. A polgárokból s az iskol~k I~Jo 
pedagógusaib61 erkölcsi bizottság. alakuIf, beidézte 
a legliszteletJenebb fiúka! s megvllsgálta az ügyet. 
Az eredmény megdöbbentő volt: kiderült, hf·f ó: 
városkában nem voltak tiszteletreméltÓ elO J r 
és tiszteletreméltó öregek. Mert akkor ;ár n~Fa°~ 
nagyon betegek vollak az emberek. s az bbek 
ha lehetséges voll a fokozódás. - fi.ég bete~e 
lettek. A háború tesU.lelki baCillusai még Jobban 
megszállták őket az egészséges külső alatt beteg, 

, I'd ak mögöt! durva lélek lakozhatik, a sze I szav on 
gonosz szádékok rejtőzhetnek. Nehéz, .6 nagy 
nehéz eltalál ni kik az egészségesek, kikben blz
hatu nk ? RöpkÖdnek a jelszavak, de nincsen be~
nök az Igazság Ize és a Jóság Ize. A nagy háboru, 

• 
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II gonosz indulatoknsk CZ Ll csM kelcvényc, minden 
IcnyOgOzölt rosszat, hazugságot rábocsátott a 
világra 8 mosl kOzködtlnk, vOllagJunk - minden 
szabadLlll1Í vágyó ember olyan, mint egy leláncolt 
Promclhcus - CS mert II hely CS idO közelségé
ben /Icm találunk megmentés!, az igazi Emberhez, 
a Icg/ltlgyobb Emberhez menekülünk, Krisztushoz 
mCllckUHlnk, merI ~relzllk, hogy az idO és hely 
ftlvolsága mellcll mégis Ö van hozzánk legközelebb, 
mcrt érezzük, hogy O a legnemesebb fog lalatja 
mindannak, ami jó lehet a teremtés koronájában : 
az emberben. Az örök, elkerülhetetlen forrás ... 
O az ember lítjának az eleje, vagy az ember útjá
nak a vege. ElO eszménye II lélek örök életének, 
a Bzomoníság és derU cgybcárnyolódásának, az 
Elei cs Halál egybefonódásának. O az, akii minden 
időben meg kelt közelftelJi s akit sohasem lehet 
megközelltelJi. Ó 8l, akinek mindig vannak tanlt
ványai, de sohasem crtik meg hiánytalamíJ. O az, 
akinek mindig vanhak clJenség~i, akiken a kellO 
időben döntő diadalt aral. O az, akit nem a 
Jeruzsálemi farizeusok cs a római lIlartalócok 
öllek meg utoljára, akii azóla lIlár milliószor öllek 
meg 8 aki mégis mindcg életre kel, az örök 
Christus necatus - Christus redivivus. Meg 
lehetne-e álJapllani, kik tudnak rá nagyobbat 
sujtani : a meg nem érlő tan ltványok-e, vagy a 
Krisztus istenségét tagadó elJenséG'ek? a tanJtó-e, 
aki nem akar lélekben olyan lenm, mint a rábizolt 
kisdedek, vagy a biró, ak i tudva hamisan lIél, a 
bankár, ki aranytrónusáról nem hallja az éhező 
szegények Zlígolódását, az Iró, aki bec"telen céllal 
veszi kezébe tolJAt, a hivő- c, aki félrcérli, a szem
forgató-e, aki félremagyarázza? Ez a kérdés most 
minket nem .érdekel: ázt a titkot, ' azl a szimbo
likus, nagy titkot szeretnők megfejteni, mi az, ami 
a világ vezető elméit Hozzá vezeti az IdOk teljes
ségében, azokban az Időkben, melyek benső meg
hasonlásokt61 súlyosak? Doszlojevszkyl felesége 
ravatala előtt valami belső erő kcnyszcrlti arra, 
hogy Krisztusról elmélkedjék, hogy benne meg
újilljon. "Masa a ravatalon fekszik. Viszontlátom· e 
Masát, fogok-c még embert Ilgy szeretni, mint 
magamat? Krisztus tanitásának érle Im ében lehe
tetlen az. Megköt az egyéniség földhöz tartozá
sának tOrvénye, megakadályoz benne az tn. 
Kr!sztus ilZ egyedIIIvaló, aki képes voll rá. De 
Kns~tus örök időktő l fogva ilz idők végtelenéig 
élO Ideál voll, aki felé mindenki igyekszik 8 aki 
felé ilZ embernek, természete törvénye szerint 
igyekeznie kelJ ", ' 

Dosztojevszkij elmélkcdésében arra az ' ered
m~nyre ,iut, hogy a vég~o kifejlés határán, mint il 
knsztusl eszmény mutatja, az En megosztatlanul 
átadja magát a mindennck, vagyis az egyéni én 
megscmmisül s a tegfölségesebb boldogság fokán 
az En törvénye egybetorkolli k az emberiség törvé
~yével. Mi vezette Dosztojevszkiji Krisztu shoz? 
cs mi vezetle Hozzá Böhm Károlyt. a másfél 
é.vlizeddel ezelOtt elhunyt bölcseiől, il magyar 
filozófia tulajdonképen i IlIcglcrcmtÖJét, aki hcroikus 
Illunkajával il magyar nemzcti filozófiál megmenti 
il metafizikai bilincsektő l. Böhm Károly, ki több 

mini egy évllzedig gondolkozik az okság tö é 
nyén, munkájának egr.ik állomásán megár;v
megrendül az örömtő, midőn pesszi' 'ka, 
módon elindult kutatásai végén az emb~r~~hl us 
jobbjának hitét nem mint idege~ parancsot h' eg
mint önfenntartásának egyenes kövctkcz'ménc~l 
szemtOl-szembe kiragyogni látta. A IcglisZ~~bb 
ö~ömtO I re.ndUl meg a gondolkodás hOse, mikor 
v~sszanye,r.1 JézuS-hitét.. Az ez~rszer megöli Chrislus 
ezer~zer uJraéled és. mm!.Chnstus redivivus meg
~~~IIJa nyugtalanitja, uJ életre, új teremtésre és 
uJJáteremlödé~re ösztönzi a lelkeket. Mindennapi 
élet robotosal, mfivészek, Irók nem tudnak hatá
sától szabadúlni, HIvekre, vagyellenfelekre egy-o 
formán rászegezOdnek a csodálatos erejfl szemek 
Krisztu s, az örökké élO Eszmény, Irók és müvé~ 
szek legjobb munkáin keresztUl folylatja örök 
szellemi életét. 

'., Gondoljunk csak Szabó Dezső megrázó 
Knsztus-noveltájára, Béke és jóság után nyúltak 
a dolgok a tavaszi estébe. Fenn az ormon olt 
volt a feszUlel s rajta széttárt karjaival a pléh _ 
Krisztus. A temetőn egy Oreg asszony sietett át 
megállt a feszUlet elött, kipakkolta a lelkét é~ 
kérte a Krisztust: "Édes jézusom, nagy kéréssel 
kérlek és igen fontos a dolog. Egyetlen tyúkomba 
harmadnapja beleszorúll a tojás, már enni sem 
tud szegény, csak úgy forog maga körUI, már a 
nyaka is megcsavarodott, Tc tudod , hogy mily 
drágaság van, mi lesz, ha kimarad a napi tojás. 
Édes j ézusom, én mindég hittelek, ugye fog tojni 
a tyúkom?" Azlán .egy munkás jön s lígy dön
gött a lépte, mint egy felveri sziv". Azért jött, 
hogy felmondjon Krisztusnak. Neki már nem 
kellenek Krisztus nagypéntekjei s líj Imsvétjai, 
neki már nem kell megvállás, O már nem tud 
fizetni. "Elvetlék marháim - mondja a munkás 
és letaposták avetésem. Megváltottak és kiléplék 
feleségem ágyékából a gyermekem, megváltoHak 
és megontották egyik látó szemem és letéplék 
mlves karomat. Ha még te is Illegváltasz, eJvá
gódom, minI egy taglózott barom. Nekem már 
üresek a zsebeim, Krisztus, nekem már nem kell 
több Krisztu s .... A munkás tovább 19hol, aztán 
egy úriasszony Jöll. járjon közbe az. Atyáuál :
erre kéri Krisztust -, hogy Pali nagybátyját 
immár váltsa mcg szenvedéseitől, szóJltsa magá
hoz _ .. mert hát . . . most már jól jönne. a 
balatoni birtok. Margit lánya mcnyasszony s P)sta 
fia egy baroncsI kezét kapná meg. jézus megta
gadja a kérést az asszony bántva nCz a feszUlclre 
és elsiet. tS jézus visszadobja magát az élct .forró 
ölébe Leveti a keresztet az öt sebet, a tovlsko: 
ronát; nem lesz többé s~nk i fájdalma. ~gy. közÓh 
faluba menl, ahol szivesen lállák ~gy IdeIg; I c 
csakhamar megzavarIa a falui az Ur J~zus Se en
léte Nem tetszett a biró feleségének, akmek ~abó 
j óska fia csapta II szelct, nem telszel! ~ .- fl atal 
Szikora Jánosnak, ki el;Y forg.oIÓdá.sos éjszakán 
ki rondolla hogy teUI! és kIfosztja a gazdag, 
fö~veny GOmbOs PálI. Es cnnek sem, meg annl~~ 
sem tetszel!, hogy mindeg közIUk voll :: sl~~b'Y 
jézus 8 egy szép napon a biró tudtára a< a, 

• 
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d k élni en ni inni, kacagni és 
ők Igy ~em~áu "jaetUS I :...- kérieltc n biró _.mind 
dolgozm . .. c. cs eded hOgy Vlssza
elpusztu/unk, hn IllcgLJlcm tgnc~Rk óryun jÓ feszü
tcgyü~k ~ kcresz6~c . b~J és jajgató arccal, mint 
letbéh Krisztus, se a j uknak s Illinden 
am ilyen:z ft~~~k~~k'dr~~:Y s~éP keresztet farag
Ukunknr~en~grik Jézusi a ke~eszt rc , szép cz{lstsze
n:~Cls vernek testébe és fc lpattan az. öt seb s 
g I'k !(riszlus arcá n a kereszl fáJdalma .. . 
atvonag I . I ' ekbefoglalt Ez a pesszilJlIsta hangu alll, rem, 
Krisztus-legenda (világhlrfi lenne, ,ha Idege n Iró 
irta vol na) minden magyarázat nál Jobban megér
leli ve lil~k Jézus szimbolikus jc ICn l~ségét .. ÉS ho~~ 
örökké é lő szimbólum, azt még ~IOVa n l1l PapillI 
hiressé váll Krisztus történeténél IS jobban meg
érezteti. Távol van t ő lem az. a szándék, hogya 
csaknem 600 oldalas, rapszodikus menet U mun~a 
értékét kicsinyeljem. Már az magában vév~ .IS 
értékessé teszi, hogy egy llIegtér~ .c!llber munkáJa. 
Az atheizrnus, fu turizmus, splnllzlllus, mág!a! 
theoz6fia labyrinthusain kcresztol I~r lllcg. PaplOl 
Krisztushoz s az evangelium egyes Jeleneteit szem
pontokban bőve lkedő beállitásban tárja elénk, de 
egyben oly égO szenved.éllyel is, mely kéts~gtelenné 
teszi jéws-hitének öszlllteségét. Kim utatJa, hogy 
szUletése, nevel kedése, tanulása, a régi jóslatok 
mennyire meghatároztak.. Krisztus élctél és sorsát. 
A múvészicsen leirt jelenetek sugárzó világosság
ga l mutatják be jézus rendkfvOJi lel két, tanllvá
nyaihoz való viszonyát, a gyermekekhez és bű nö
sökhöz való nagyszerű leereszkedését, a halálra 
való előkészUlésé t , a farizeusok megdöbbentö 
hitványságát. Történeti Illiséggel Irja-e le, ezt mi 
nem keressük : 3z evangeliumot adja mintegy 
legenda-sorozatban megragadó müvészettel, szilaj 
enthusiasmussal, majdnem kiszámitott, helyenként 
megdöbbentő hatással. De a mfl kritikai részét 
mégsem lehet figyelmen klvOl hagyni. Miért nevezi 
Papi ni idétlen kommentároknak azokat a feltevé
seket, melyek ji\irus leányának fe ltámasztásában 
vagy más csodatétclekben kételkednek? Miért 
megy bunkósbottal azok ellen, akik az embe ri 
haladásért küzdöttek ? 

jézus a tökéletes szabadságot hi rdette és 
akarta .. a szabadság és felvilágosodás rajongói 
semmiesetre sem küzdöttek az eVjlllgelium szelleme 
ell~n , .habár a t ~kéJetes szabadságnak csak egy 
sZikráJát t~dták IS megvalósltani. Papi ni azért is 
panaszkod1k (és nemcsak dicsérni hódolni de 
panaszkodn i is szenvedélyesen tud),' hogy "a' ke
vélység től elvadltott emberi bestiák azt hiszik 
hogy a SZ~ 1Il pótolhatja az egységet és az alacson ' 
elfogl~ lhatJa a ma~asall állónak a helyét és nem akaf
nak kIrálYOkat, akik, ha közepesek is, magasan fölötte 
állanak ~ vak és bula tömegek kerge szeszélyének 
Olyan kIrályokat, akik azzal a tekintéllyel kormá~ 
;:~~~~~k, amelynek egyellennek kell lennie, hogy 
tévedé s' k~cgyen és csupan Istennek fele lősek 
mini ase~sört, .~~c lyek mi ~dég kevésbé végzetesek, 
!Itasd! sem c~e téyedéscl". Jézusnak olyan beál
fel előtte hdl~~n érotlUk meg : miért villantak volna 

a e It a lázadó reformátorok tola-

kodásai? Ha jézus szellemének világAnAI vizsgáljuk 
e felfogást, akkor meg kell állapltanunk, hogy itt 
már civeszteIle Papini azt a lelki egyensúlyi 
lIlellyel a jézusi eszméket mérlegelni kell. Az IrÓ 
politikai, világnézeti , római katholikus hivOi meg_ 
győződésé t tisztcinünk kell, de minek mindez.t es 
hogyan lehet mindezt j ézus életével összefUggésbe 
hozn i ? Jézust nem érdekelte a politikai hatalom 
ellenben harcolt az egyházi dogmák ellen. S hálh~ 
azóta - oh Illcrt kétezer év nagy idő s az em
beri gyarlóság a maga kedve s érdekei szerint 
stlritheti száraz dogmává a legszentebb igazságo
kat - az Ö igazságai merev dogmákká lettek s 
vesztettek eredeti tartalmukoól. Nincs olyan kis 
és nincs olyan nagy egyház, mely jézust magának 
lefoglalhassa, nincs olyan kis és nincs olyan nagy 
egyház, mely az igazság meghamisilása nélkUl 
önmagát tarthatná a kriSztusi szellem igazi kép
viSeIŐj·ének . 

~ Iycll felfogás kiáltó ellentétben lenne jézus 
szellemével, aki szellemével, szeretetével nem 
kisebb-nagyobb közösségeket, dc az egész embe
riséget fogta át. ts Jézus nevében kell óvást 
emelni az el len, hogy a reformátorokat tolakodók
nak s a szellemi szabadság más úttörőit örültek
nek tilulálJa az illusztris szerző. Az emberiség 
legszentebb ügye volt a Krisztus élete és tanItása 
állal megindúlt szellemi mozgalom, örök emlékezet 
óta ez volt az emberiség elsO, nagy lelki tiSztu
lása. De hiszen épen Papini mutat rá, hogy a 
tanltványok sok bajt okozhatnak a mesternek 
korlátoltságukkal, makacsságukkal vagy tú lságos 
búzgóságukkal. Az emberiség szent ügye, a nagy 
lelki kathanis veszélybe jutott, ez szükségszcrü 
volt, az emberi gyarlóság termés~e tes következ
ménye volt, de szükségszerű volt ezért a refor
mátorok fellépése is. Meg kellett menteni, épségben 
kellett tartani a drága örökséget. S én nem bán
tanám a tömpeorru pogány Sokratest sem, aki 
még ugyan nem emelkedett a jézusi gondolkodás 
magasságába, de e lőtte élt egy fél ezredévvel, 
olyan korban élt, melyben egy jobb világ után 
való vágyakozás még nem volt oly egyetemes 
óhajtás. De már sajnálni tudta azokat, akik jog
talanságot követtek el éi már nyugodtan meg 
tudott halni az igazságért. Minden sziv, mely 
valaha az igazságért megdobbant, mi nden mosoly 
vagy könny, mely a szeretetböl fakadt, a Jézus 
lítját cgyengette. A városvédO Hektor leteszi harci 
sisakját a földre, a kis Astyanax hozzányúl, meg
ijed, az apa felkapja ölébe a drága gyermeket s 
az anya könnybeborúlt szemekkel mosolyog. Ez a 
könnyes mosolygás már a MegváJló szUletésére 
!ágy llja aszlvekel. 

S ami a filozófusokat illeti? Voltaire harc
ban volt az egyházzal (Écrasez I'infarne - Cz 
volt a jelszava), de életének egy ik legnagyobb 
ténykedésével mégis nagy kereszténynek mutatta 
magát. 

A Calas család nak egyik fia öngyilkos lett 
s a vall lási fanatizmus (annak a kimé Jelle n fana
IizlllUsnak édes leszármazottja, mely Jézust 
keresztre juttatta) elhitelte az emberekkel, hogy al 
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örcg Caras puszHtolla CI fiál, mert ez protestáns 
hi tet ollhagyva, kmhohzáhu akart. Az öreg latast 
kcrl!klJe turtélc. Mikur ezt Voltaire mcgtudta 
fáradhalaUólll IHitev! kezdcll 31. Igazság kiderítéséért: 
három évalal! kivivla, hogy úJ biróság döntSön 
az fJgybcl1 to az tiJ birósat:: '. erkölcsIleg rehabili_ 
tálta cl meghurcolt c6arAtJol. Es I~oussea.u? Aparisi 
ka tholikU!. c!öylláz ti a genfi protc!>lans egyház 
egyforma bÚlgóság~al , r~kla máglyára Émile-jét, 
de azért a tizavOJ31 vllcanus vallomását mégis csak 
II Itta meg s úgy irta me", hogy Jézusnak, ha 
élnc, kedve lelnek bentic. Es kedve telnék abban 
a Rous!,cauban is, aki, midőn a civilizácíó és 
erkölcs viszollyáról gondolkodván rájött arra a 
mcgvál tónak hitt igazságra, hogya civilizáció 
lIem hozta magával az erkölcsök" megjavu lását) 
leroskadt egy fa ala és zápol'ként hulltak a .köny
nyel. Ezek a féklClen szenvedélyü és szeszélyes 
logikáju filozófultok, bármint nevezték is öket és 
bármint nevezték is magukat, mégis csak a 
Krisztus által megiudlloH eszmeáram lato! igyekeztek 
tová bb épHcni. T1SZldcllcJ keH lehat rólUk beszélni, 
mert ök IS reformátusok voltak ép ügy, mmt 
Luthtr és társai a JIIaguk idejében s ép ugy, mint 
Jézus a maga idejében. PapIllI Giovanni nagyon 
szenvedélyes lud lenn i, ue lIem lud türelmes 
lenni, holott Jezus még a lürdmetlenekkel szem
ben is túrehnes volt. lia Jézusról írván Hozzá 
méUók akaru nk lenni, el kell feled ni, h0tiy ilyen 
vagy olyan egyháZI [tözösseghez tartozunk. GIO
vanni Papini nem feledkezik meg errő l s ezért 
sorakOltalja fel az argumentumok egész garma
dájál il jé.tUsi cs\)datctclck s Jézus fdtámadasának 
bizonyitasára. Szimondcsz LaJOS magyar iró né
zetem szerint nyugodtabban tudott szembenézni a 
Krisztus problémával. Okos mérlegelés közben 
észrevettL, hogy a titok megoldására nem a réltz
letek ben való elmcrült.!S,. hanem Jézus egész tani
tásánal; az áUek llllésc, logikai jellegének megálla
pi tá!>a vezet~. SzillJollldesz meglalJa Krisztusban 
az igazi prófétál, a nagy költőt, a nagy emberba
rátot s IlJJnucLlckelőtl a nagy vallásalapító\. Igaz 
embernek látja aki "az igazsilg, szépség, jóság: és 
szeretet istcIli harmoniáJáért cit. és Illeghalt s ez
zel az embenség legnagyobbjai, Istene legkedvel
tcbb gyermekei soraball foglal! helyei'" . . . 

~ ez a felfogás, nem mert racionális, de 
mert inl<ább érthe tŐvé teszi a Christu s redivivusl 
jobban megmagyarázza a nagy titkot, a Jézus 
probléma . örök aktualitátoát. .. Nem érdekel ben
nünket, hogy feltámasztotta-c a halottakat! Nem 
érdekel bennünket, hogy tudOl! e járni a háborgó 
tenger hull áma n S Ilogy öt kenyérbölmeg ludotH 
ezreket éteini ... Meri ö elek nélkU l a qualitások 
nélkül, önmagában véve volt a Teremtő Islen leg
nagyobb csodála. 

Ember volt, szenvedő, Utött, vert ember volt, 
aki szeretni tudta ellenségeit. Kell-c enné.1 nagy~bb 
csoda? Vall-c cllnél istellibb tudomány? Kom iSZ, 
búnös, utálatos világIJan élt, melyben orgiáit üzte 
az erkölcstelenség és II eboen a fe rtőzőtt le~egö
ben nemcsak, hogy meg tudta lIlagát tart~n1, de 
lelkében egy új világot tudotl teremteni . Kell 

Dántelné 

Csiki 

en.nél nagyobb csoda? Lelke érz.ék . 
nullió ember lappangó jobb ené eny volt, mintha 
él.1 volna, a mindenkivel elkövet~t e~~edlll benne 
~gok neki fájtak, mar jobh napjaiban gi~Z~~~lan
Hára ment S a kereszt alatt roskadozott és . ~á
rossz ami lelkéhez ért csak ·ó · át min en 

, növelte. Kell-e ennél ~agYOb~ Ics~a? a szeretetét 
.. Ember volt anal az isteni képességgel h 
uJra. teremtse (mr:nagá~ s aki még a messze-' m~fl 
ból IS arra tud Intem bennünket ho 
világbékéné:1 is nagyobb g·yőzt: lem' ha gr még a 
lelkével meg tudunk békUlnL Kell:e ennél n~aggoUbnbk 
csoda? Y 

Erre a csodára $zomjas ma az emberi lélek 
s ez [~agyará~,,~ meg az egy re nö\!ekvö vagyal • 
a Chnstus red lvlvuS után. 

-
Csendes órák. 

[I. 
Jó B:;t I ston. 

. Sok minden t~ttén i k a világban naponkint, 
ami látszólag lsten Jósága és gondviselő szeretete 
ellen b7szé l. Ezeknek látása még a lIagy angol 
bölcselőt John Sluart Mill-t is arra a következte. 
lésre vezelte, hogy vagy nincs lsten szivében 
szerelet az emberek számára, vagy ha van hatalma 
nincs elég rá, hogya halált, a betegségei, a fáj ~ 
dalmat, a nyomorúsagot, a bánatot, a könnyhulla
tást, szóval mindazt, ami számunkra rossz, tőlün k 
távol tartana. S ma már küJönösen a háborúk 
keserves tapasztalásai után, millió és millióra nőtt 
azoknak a száma, kik csalódottan vonják kétségbe, 
hogy jó az lsten, szeret az lsten . 

Csendes óránk áhitatában nézzü nk bátran 
szembe a kérdéssel és Vizsgáljuk meg nyugodtan, 
hogy csakugyan rossz-e az, amit mi emberek 
rossznak tariunk. Mint kemény, kérlelhetetlen va
lóság olt áll zord tekintettel mindnyájunk előtt a 
haJál. Vele szemben nincs védl!kezés. Egymásután 
szakítja ej mellölUnk kedveseinket és előbb, vagy 
később utánunk is eljö. Ahol jár, nyomán gyasz 
és könnyhul l.1lás tereJJl. De mégi s, csa kugyan 
Istcn szeretetének hiányaI jelenfi·e köz~I!Unk a , 
halál munkája? Nem merném azt álHlal1l. 

A vallásos szivek hite és reménye évezredek 
folyamán mindig rnegtalálla vigaszát a halál fö lölt, 
sőt több százmillió ember vallása lsten áldá
sának tekinti a halált mitől mi ugy félünk és . 
reszketUnk Az nemcsak a sziv sejtelme, ha iga!8t · 
mond a benső sugallal, hogy a halál sötét kapUján 
át egy tisztultabb és tökéletesebb ~Ietformába 
lépünk, akkor miért kell a haláltól fél m? A halál 
hitü nk szerint ép oly kevésbé nevezh~jÖ rossznak, 
mint aszUlelés, Illcly minket a selllltll.~égbő l eb~e 
a világba hozott, hogy ilt gyönyörködjünk az Ur 
lsten teremtett szép világában. 

Csak azok a kisérő körülmények borzalma
sak melyek igen gyakran, de nem szükségszerilen, 
a h'alállat kapcsolalosan jelentkeznek. I ~az~t ke~ 
adnu nk M. J. Savage-nek. Ha ~ halál mIIIdig csa ., 
a maga idejében jÖllne, hosszu .cszlendö~ Uéláé1j -
mikor már élveztük az életnek millden sz ps g 
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. t él~n "átszadozó gyermek nap- Az okos ember minden nap többet és tr,bbel fedez 
és ~1mt· m;:ra~takna~ érezzük magun.~at és fel ~ természet törvényeinek t!l~ból s azt amit 
't:Sz.11 ~ o,r. k ha eJmulásunk kin és fajdalom megtsmerl. a maga boldogsaganak SzolgáJatába 
plhenm v~: .. n ha ú esnénk le az élet fájáról, álli t ja. Az erkölcsi törvények is naponkint mind 
n~lktü~~Orten ó;zel a falevelek ezer szi.n.b.e öltözve, tiszlább~n sz?lal~ak meg a jobbak lel~iismeretében. 
mInan a~ ölére hullanak alá. hogy uJ tav.aszho~ Lassan~l~t TaJö~ün~, ,hogy ':ten az o erkölcsi tör
az . Jk I~rmékenyitó erőt, ~a .igy mll lnan~ ki ' v~nye, I.ranl ,vala husegben es ~ng~d~lmességben 
~~dn á"an ebből a midi vilagból, ha, a halalb~ bl~tosnJa sz<l?l~.~kra a~ ~Iet boldogsagaI. Ez a vilag 
csak k~des elpihenésl lámánk, megallást a föld i ' mmden IX)fclkáJaban Jómdulatu erőkkel van tele 

unka befejezlevel - akkor soha senkinek se s várva-várja, hogy az értelmes és öt szerető em
~tna 'eszébe, hogy a haláltól féljen és azt rossz ~ereknek me~nY,l latkozzék; hogy áldását ránk
~olognak tartsa. araszt~assa .. Eg es föld lsten szeretetéről beszél. 

A halál iulajdonképer. \'isszalérés! ha~.me- Csak Ismerni kell .nyelv~t, ho~. megértsük beszé
Delel a mennyei Atyához, ki minkel mmdnya]un- d.ét. A teremtett vll~ va~a-varja, h~gy az embe-

• kal erre a földi világba kOld~~t. Hazam~~etel, nség az Ö. ~~ök törven>:elt .meg!s,!!erje és azokat 
mini mikor naplesuln.akor a la.le~ban . ~lfarad! a ~aga cel]ama~ sz?lgalatába állJtsa. Csillagokat 
gyermek meghallja aiyjanak hazahl\"~ sza\'al,. I~ven gyuJt?it f~ l. 3!- Ur feJO~k fe lett, hogy mint égö 
mariról a jálék porál s repeső SZivvel siet az faklyak vllpgltsanak merhetetlen tengerek hullam
édwtya ölelő karjai köz~. . . _ ~er~ei~. A:1enny~ö~gés! villáml~s nem . ~tok, de 

KalönbOző nemzedekek vallakoznak, Jonek aldas. Aldas a vlJlam IS, ha tudjuk a módját, hogy 
és mennek a földön, men helyet kell adniok egyik mikép kell azt lefogni és borzalmas erőit céljainak 
a másiknak. Elköltözik egy nemzedék, hogy egy szolgálatába állitani. Lám a bölcs ember, ki tanult 
másiknak hagyja itt a helyé., hogy az is élvezhesse 3 természet könyvéból, befúr a föld szivébe s feJ
az elei örömet : gyönyörködjék a csillagok mil- szinre hozza az elrejtett, évezredek során szénné, 
Hárdjának ragyogásában, a májusi mezők szin- gázzá sürüsödött napsugarai, hogy vele barátságos 
pompájában és hal lgassa az is a szél lengette meleget vigyen hajlékába és kivilágitsa bázait es 
lombok .és lengerhullámok áid01t muzsikáját. Islen utcáil.A begyek gyomra egy-egy kincses raktár, 
azt akal)a a ha.lállal, hogy ne csak egy, de meg- minden mező csod<is gazdagságot igér.- Csak arról 
számlálh atatlan százc;zereszte!,d? k nemzedékei mind van szó, hogy ember legyen bölcs és okos ember, 
oda ílfhessenek az élei fo rrasvlzéhez és meritse- ki felszínre hozza a rejtett kincseket. 
nek belőle annyit, amennyit elbimak. Tanuljak 
meg azt, hogy mit jelent élni és szeretni, nevel ni 
szülőt, hitvesi, gyermeket, testvért, embert és Istenl 
~k nemu:c1ék lelép az élet szinleréröl, hogy egy 
maslk fog!al}3 el helyét, hogy az is élvezhesse az 
életei ! Ki úgy tekinti a halált, nem fél töle, söl 
lsten e~etemes örömszerzó eszközének tartja azt. 

.MlOden ~mber mag.a k~II, hogy ~zámot adjon 
~ak arrol, hogy mit lat a halálban. Hliem 
szenm a haJált, amii lsten azoknak küld kik szent 
akarata szeri n! élnek, csöndes elpihenés: mint mi
kor. ~ estba]nalon kis lányom á tomba ringató 
karjaJ.m között boldogan el~lszik. AlmaH ébredés 
követi .• Boldogok aki~ az Urban halnak meg, mert 
az Ö cs.el.ekedetükn~k Jutalma követi őket" mondja 
·e1ls"'knti~s. A halál ténye Isten jóságával nem 

en ezlk! 

I . De m,it gondoljunk az élet egyéb bajairól : 
e eml csa~. CO:aJódás, betegség, nyomor? Egyik 
se szG~g::.zeru alkotó része lsten világának! 
Keletkezesük lsten örök törvényeinek megs ésé 
hez .vezethetó vissza. Isten boldognak aka~I' 1 : 
~ efl!berekel A. boldogság titkát az ő örök ~ö~~ 
btny:ben mutatja meg nekünk. A tudatlanság és 
"un szenv~ély ~nban az embert Istennel 
tan m~'!s törve~yszegesre viszik. Innen támad azu
nem ~~Ien baJ, .minden nyomorúság. Annak, aki 
botorul o:Zkodlk a természet törvényéhez, hanem 
betorik af ' megy a fajnak, annak természetesen qe. • 

A mQvelódés . d 
tmbert az élet G Ok~ln en nap közelebb viszi az 

r Igazságainak megismeréséhez. 

De fölvetődik a kérdés: ha lsten úgy terem 
tette a világol, hogy benne minden, de minden az 
ember javát szolgálja, miért nem áldotta meg az 
embert annyi bölcsességgel, hogy már a kezdet
kezdetén csakugyan élni is tudjon a természet 
rejten kincseivel, hogy ne kellene hosszas és sok
SZor keserves tapasztalatok á rán jönni rá mindenre? 
Miért van az, hogy az ember eJ kell, hogy először 
égesse a kezét, hogy megtanulja , hogy mi is az 
a lü z és csak mikor jó az? Miért nem teremtette 
lsten úgy az embi!rt, hogy már a kezdel kezdetén 
tisztán lássa az O erkölcsi tOrvényét, melytől a 
sziv boldogsága függ, úgy hogy botlás nélkül 
tudjon annak engedeimeskedni? Miért van az, hogy 
sokszor bizony keserves csalódások, fájdalmas 
kiábrándulások kell, hogy az embert rávezessék 
az lsten szive szerint való élet, a tiszla erkölcs 
Úljár~? Erre a kérdésre legtalálóbban egy másik 
kérdessel felelhetank, melyet annak idején hasonló 
esetben M. I. Savage, a hires amerikai ' lelkész 
veieIt fel. Hogy lett volna jobb kérdezi IS - ugy-e 
ha lsten tökéleles önműködő gépnek teremtette 
volna az embert, tökéletes bábuvá, melyet, ha fe/
húznak botlás nélkül jár, anélkül, hogy egy hosszu 
pályán egyszer is elesne? Vagy jobban van, úgy 
ahogy van, hogy a gyermek ezerszer megbotlik, 
elesik, megöti magát, amig járni megfanul? Me
lyi k tökéletesebb a lkolás a világban a csavaros 
bábú-e. mely megbotlás nélkül jár, ha egyszer 
felhúzzuk, vagy a rózsás arcú gyermek, ki fájdal
mas botlások á rá.n tanul meg csak járni? A1eJyík 
zenében van több múszév~t: a grammofonban-e, 
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rneJy soha egy hamis hangot nem adolt, vagy 
abban a mUIsikában, mely Beethoven ujjai alatt 
szólalt meg, azok alatt az. ujjak. alatt, melyek 
ezerszer fogtak gikszert, mig ]álszam megtanultak ? 
Melyiket becsUljOk tö~bre: a fotografáló gépet-e, 
vagy a Rafael ecselJef, melynek annyit kellett 
előbb kisérleteznie, míg a Sixtusi t\1adonnát meg
feslefle. 

Úgy van jól, ahogy van! Az embernek ke
sem tapasztalatok árán kell tanulnia és e1öbbre 
jutnia. Botlik nem egyszer, de százszor. fájdalom 
éri. mert vét az élei törvénye ellen. De tapaszta
lalból megtanulja, hogy a lüz éget, s csak a kály
hában jó az, hidegben megfagyunk - tehát ru
házkodni kell s aztán igy majd önként alkalmaz
kodik lslen örök törvényeihez. 

Nem érzéketlen, öntudatlan gépezet, hanem 
öntudatosan cselekvő teremtménye Istennek az 
ember, ki egy idő mulva nem kényslcruségböl, 
de önként, sőt örömmel szabja elelét Istennek 
megismert törvénycihez, mert szent bizonyosságot 
szerzett a felől , hog)' Isten az 6 javát, boldogsá
gát akarja. A tipegő gyermekből a sok csetlés
boUás árán egyenes tartasli, daliás férfi vagy dél
ceg járásd asszony lesz, kik kezdetben tájékozat
lanul botorkalnak a lelki élet titokzatos útján, sok
sok tévedés, csalódás és kiábrándulás árán lassan
kint mégis felismerjük Istennek velünk való szent 
célját, megtanulunk az O szíve szerin~ tisztán 
nemesen élni, mert szent bizonyosságo! nyerünk 
a felől, hogy jóságos szíve érettünk dobog. 

Jó az Isteni 
Dr, Csiki Gabor. 

Az unitárius egyház helyzete 
Trianon óta. 

Irla: JÓZAN MIKLÓS puspökl vlcariu~. 

• 

A tavaszfélen Amerikában jártam az Amerikai 
Unitárius Társulat, mint missziós szervezet, száz
éves jubileumán. Ott is mindenütt ebben az új 
m~nöségben tiszteltek. SOt - rövidség okáért -
BIshop J6zannak sz611tottak, amit elhárltani ritkán 
sikerült a legjobb akaratom mellett is. 

Amerikai testvéreink, az angolokkal egyetértve 
menekült hitrokonaink számára itt Budapeste~ 
egy háromemeletes szép palotát vásároltak, hogy 
ott az Erdélyböl kiözönlő egyetemi ifjak számára 
- ugyancsak külföldi hirrokonaink által dijazott 
missziói lelkész vezetése alatt - egy 50-100 
ta~ i.ntemátust szervezzünk s ott helyezzük elllZ 
umtánus egyház összes szociális intézményeit. Az 
áldatlan lakásviszonyok miatt mindmáig nem lép
heHünk a palota tényleges birtokába. 

De Amerikát nem emiatt az egyéni momen
tum miatt emlitem fel. Hanem azért, mert mint 
tudvalev6, a trianoni mesterséges határok lefek
tetése óta amerikai testvéreink két-három kommisz
uiót is küldöttek Erdélybe, hogy ott a román 
kormány tudtával s esetleges támogatása, vagy 
ellenőrzése mellett az egyházak és iskglák állapo
tát lllegviLsgálják, az egyéni sérelmeket ad refe-

• 

"éndum. vegy~~ s ott, ahol kellett, anyagi segll 
s get IS nyuJtva, támogassAk a v! -
~odort magyar kultúra Ugyét, amelyet a 'fJ::b~~b~ 
Jogok törvénybeiktatásának [roft malaszt ja se qp 
képen nem véd. Mert az új imperium a~~lI
szerződéses pontok csak ana val6k ho a 
Nyugat szemébe port hintsenek s Rom~iát~~elt 
tegyék a kultúra él6 harcosának de hogy g-
S be . ,ezzel 
zem n mit mutatnak az évről-évre s ' l boci 

közállapotok s ezek között a központi u ~o~tár. 6 
egyháznak (Státus) siralmas helyzete az RI. tus 
elfogu!atlan szemlélő elött nyilvánvalÓ. A K~II~~i~ 
receptje ez. Szegénnyé, oláhhá és görögkeleti é 
akar bennünket ~enni az a politika s célját, a~
tomosan, hol nyiltan törekszik, el is fogja é . 
hacsak egy .. I:tands on- az igazsilgos egek';öi 
meg nem menti elárvult ügyünket. 

. . Az amerikai commissziók könyvet is adtak 
kl Itt szerzett tapasztalataikr61 : • Transylvania in 
1922." Nem kedvez egyik félnek sem. Jobbra
balra megmondj~ az igazat. Higgadtságában csak 
az a könyv mdlJa felül , amely a tavasztélen jelent 
meg Bostonban a dr. Comish szerkesztésében s 
amely parallel hasábokban közli aMinority" 
kérdésben a román kormánynak a felhoz~tt vádakra 
megszc:rkesztett felvilágosItásait, illetve lesipuskás 
védekezését, amely hol nyJlt tagadásban, hol ares 
mentegetödzésben merül ki. 

Mit szól mindezekhez a nagyvilág lIélc5széke 
a kegyelmes Népszövefség, amely ezid6SZerint 
Genfben székel? Jó volna tudni I De én azt hiszem 
ho~ kisebb gondja is nagyobb annál, hogy 
Rajtunk segitsen, mert mint hatalmi intézmény 
már egybetételénél fogva is a bennblrók pártjá~ 
áll, minélfogva pártatlan itélethozataira nélkOlözi 
az iniciativát. az önálló és a helyszinén alkotott 
vélemény integritását. Nála ez is, mint annyi más 
- csak .res iudicata- - nebántsvirág . .. S 
ezért kell kivesznie, elhervadnia az én népem 
tavaszának, az én egyházam virágos kertjének. 

HIR K. 
Telefon: Llp6t 974-24. 

ötven évvel ezelőtt. A. "Keresztény Mag. 
l'ct6" l ai6·iEi kötetéből 'l'esuiik a kÖ'l'etkez6 bir· 
ad~st; .. A budape.sti unitárins f iók.egyilád;özség 
szervezeti szabályai :lZ Egyh:izi Képl'ise16 Tanács 
:Ut!ll f . ~vi j:lnuár 16·á n 8. sz. a , jóvábagyatváo, 
:lZ 'emlitett fi ók·egyh:izköuég Bnda ~stell ell .~v 
busvét első napján megalakIlIt. Az alalwló koz· 
gyiilés imá.al és urvacsora ' \'étellel nyittatott meg. 
Azután felolvastatl"án a jó>ábagyet~ ullbá!yok, 
gondDo'kU Haj ós Hnos, titkárcl Buzogány Aron, 
pénzt.árnokká Végh Jónef, II kebJi egyh. tan:ics 
tagjait':i a fennebbieken kivül Jakab Elek, Hatala 
Póter SebelJ Pal ée Bedó +.tJ ber t vála~ztatbk meg. 
A sz;rvezeti saabályok uorint ll:il: emlitett fiók ·egy· 
Itá:cközségoek tagjai a f6városban , ahbol köselebb 
fekvő megyékbeu lakó minden unitáTn~ "allásu 
férli vagy n6, aki magát a fiók .egyhástölIdg . ':.f 
jainak nanoráb:l. beir3tja • a fi ók.egyhád:;:;S j{ 
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anlgás ugynnokkor (áprili8 g·én , ,lől után ó-G) 108z 
m08t kivótel08oll . 

kö lts~goinok {odezéeóhoz j:1.rlll . E f;~k.egyházköuóg 
II koJouvnri allya·ok lózsiilhoz t:artoz~k ~ ol1o,ok oltó 

. "u8zormind'~ bucl:lpos tr \1rllt:'irIll8 flók ·ogy· 
pnpll\ o.". • ... Ó k' t 
hfu:köz86gnck is Tondol lolkó8~O, ",' VOll 111 ogyo· 
lőro kót8zor tart nyilvt'u'08 IstelltuMLOlolot Hml~_ 

t • '"y,'","n y v; adn tok nz IUlya-eklóz8m pca on. ",z , • '" ... 
t " ","ba intnak bo Az Idókozbon l01o.1or ll16 

Passió. NagYPól\tokon d. c. II órakor bu. 
~I\pe~ti tomlllomuukball, az Erdélyben S7.0k~QR 

pH89iót i8 é II Okoljlik, amely nl.án nlknlllli ór{lciót 
m0l1c1 J Ó1.tH\ Mikló8, vik árius. 

IllR rIOlI" ..,' . • .• 
toondőkre nó1.Vc 11 kob. ogyhá:t.t:mács 8 kü~dll?80n 
a gOlldnok Ó8 titkjlr intézkednok. Undapoet1 lutrc
kOllaiuk nyolc óv óta fárnd oznak val:lmoly egyház-

elvOtet létrehOzásAu. Célj ukat kiilönböző módon 
~~86rlottók lIlog olérui. Mi lolltllukb61 örvOil(liInk, 
hogy" nehézségek nom lnllkil8z l0ttflk ol vóg~óp 
őkot 8 elvégre is - habár m08t csak egy f iók· 
ogyh(u:köz8óg alakj:ílwn , Jl1o~alakitott{lk az ?lltó 
ullitárillS !ár~ulatot Iul II Knályhágon, hol ,JOO 
éven li t ogyh{lI:t1 uk lótjoglól mog \'olt f08ztva. Iston I 

áldá8a lögycn a még gyonge 1.08t1l1otol1, melyh ez 
80k szóp roményünk VII II rtllIVO. " A krÓnikáho1. 
hozzt't,tolJBziik, h ogy a kis gyHlol101.ot olső pnpja 
Forenc Józ80f, Ilkkori kolOZ8\"líri első lolk61l1. volt, akit 
szintón ötvon évvel ozol6tt v:'dllutotlak mOg Árk080n 
(Bárotu8zék: m.) Krbm HlIlOl örökébe pilspöknek, 
1876 aug. 27·én. A két (Ulum ot ogybokapcsoljuk. 
S mind a k6t osem ény t f. óvi uoptombor 018ő 

Y!uárnapján fogjuk I~tcn kogyelm éb6l mogiinnopolni 
a templomban é8 a Kobli Tanács "IÓ8Ón. 

József napján szorotottol köszöutjiik innon 
is 6u: f6páBzto runkat: l~orOllcz J ózhof pü"pököt. 
Hálát adnn k a jó Istollnok, h ogy sl'llyos balesoto 
ntán a teljes felgy6gyúláB roményéve l köszönthot· 
jUk 6t nevenapján. lsten éltoaso 8 tartsa meg jó 
egéBz8égben. 

Istentiszteletek a 16városban é8 környékén. 
Minden va9á~nap (1. o. II órakor az V., Koháry· 
ntcai templomban. Mindon hó második vasár· . 
napján d. ·u. 4 órakor a vm. leor. , Csobáncz· 
utcai elemi illkolában (Kálvária·tér mellett). Min · 
don hé utolsó vR8árnapján d. u . 1 órakor Rákos
palotán, fi KOB8uth Lajos·utcai ref. templomban. 
(, A. villamoskocsi végállomás). 

A böjti Istentiszteletek márciua aS·ig 
tartanak minden vaBárnap d. u. fl órakor a Koháry. 
utcai tomplomban. 

Esketést, temetést, keresztelést egy nap· 
pal 016bb kell bejelentoni. Ezt 8aját é rdekében 
tart.a m indenki 8zom előtt. Hivatalo8 órák: d. 6. 

9-12.ig, d. u. a-ó.ig. 

. AZ .. l!n~~árius Nös~övetség minden hó má· 
lod1k cllutörtökén d. u. I 5 óra kor bihlia uHl8ya rá. 
zaUal ogybokötött gyUlő.t tart; ozek ro min dCll ór· 
dokl6d6 IlUitúriu8 lIsBzonyt szfvesen látnnk. A hib. 
Iini nlügyürázatokat nlGllt i1r. ClSiki Gábor IJnilá rus 
lolktilu; tartja, aId II Nóuövotilég IllIgol le \·0107.Ós6. 
nok elinlőzéBét ia magára vállalta. 

Legklbelebbl Dá"id r~e rell C egyleti v:dlá808 
ollUmk, b(lIvét ünnepe miatt Hpriti lJ 9·óll. ,jlóu1ckon 
oate 6 Óra.kor le8z. Oregereen Luj;i!a (ITIlÓ 'l, ProlOIl . 
tAnt Nönövotaég agilia titlt(,rja t.ur~ I,Il óad ií s t biIJlia 
tArgV(1 k6rdó~ekr61. Karénok uámok a programm 
egyéb pontJlu. - A~ 'prili t havi c l1l6 angol Ulr. 

Húsvét Unnepén i8 m illdkót nu pOli OsztllUk 
Bu<laposwn Úrvacsodt. El86 Ill\pjlln prMiltál : J Ó1.II 11 
Miklós pU8p. vikáriu8. Ún'!\caorí,t 0811t: d r. Csiki 
G{\bor Iwitárius l!llkóaz. Mállodik napján p rédilrál: 
dr. · Csiki Gábor, 'Urvucllorát out : Biró r.:t j08. 

IfJús4g1 Istentisztelet márciu8 28·án, V:la{lf· 
\lUp d. II . Ó órakor losz a Koháry·utcai tewI,lom. 
bun, alllit az utol8ó bőjti bt.ellti8ll.kllottol egyben 
turt Illeg Biró Laj o8. 

Március 21-én d ólol6tt dobroceni h fveink· 
n ok lattlntiszlolotot tart 68 Úrvacsor ~~ t Oll:t t dr. 
Csiki Gáhor mis8iói lolkész. Az lstonti87.kllolet a 
KOs8uth ·ntcai rof. tom plomunn tartj{Ik. 

Március 28-án Szoluokoll II reformátu8 tem · 
plomban OIZt Úrvacsorát J ózan Miklós vikárius. 
Április ll·én délelőtt podig Péc8ett szólni mog a 
aoo óv el6tt elhallgatott igo Józan Miklós vikáriua 
ajká.n. Itt is II rof. templomot adják az I8tenti8zte· 
letre é8 Úr vacsora osztásra azfvOB örömmel. 

Rendör Úrvacsora, Má rcilla 25·ón (c8Iltör· 
tök) este 6 órakor r é8zesUlnok rond6roink hllllvóti 
Úr vnc8or{Iball a templomban. 

Angol társa1gás wiudell hó els6 é8 Imrmn· 
c1ilf -póntekjén cl. u. 5-6·ig IL !elkéaú hiv[l t :Llb:lU. 

Felhtvás a lelkészek hez. A köd közgyd . 
lé80k idojo - tekintottel vidéki hfvoiuk nyári mun· 
kaidojóre - ezntM 1\ pUnkö8d u tán i \"3sárlmp Icu. 
Ebben a'J évb~n m nj u8 aO·án tart.juk meg HÓdmoz6· 
vásnrhelyt. Épon ezért folh fvja az 08pere8i hivat.al 
lolkóez fiait, h ogy IlZ illkolákról é8 1\ vlIlIástanft{IB 
0Ilátá8{Iról, á ltal ában fl tallU~yi j e lentéshoz 8?lik8Ó· 
gos adatokról 81.ó16 jolontéseikot á ld o1.6 csütörtök ig 
lellldjók mog az ollperosi hivaw.lnuk. Ez a fol h.f~ttll 
[Izan 8zórványba n és fili{Ilball él6 atyállkflulTfl 
vonatkozik, akik vallástanftáSrll moghatalmazá8t 
kaptak. ". ~ __ 

Értesttés, A f6vároatól érkozett ö8szeíró·f vek 
ótján ért08ültil nk mindon hfvUnkr61, olyanokról is, 
akik ed dig nyflvántartáaullkban nem 8zerepeltek. 
Örömmol h ozzuk oz ,Ho n is tudomásul, hogy ogy· 
luízi löuskönyvvezoté8ük mOHt van folyamatban . 
Egyben mogkiildj ük nekik _ ali: Unitárius Érte8!
t6t _ hogy cz {I kln ia knpcsohltha korU lJ Unk 
ogym{I~8al , hogy l \ Z ogyhá7. ~s hlvok m egtalálják 
ogym{I!lt. 

Lakasváltoztatás e80lóII cSllk ogy l evoloző· 
lapon k4rUnk ÓrtcsltÓij t 112 (lj eim ről, hogy lapun. 
kat pontOH80 k Ózbo~fth8UUk. 

Az V. ker. Bazilika tOUllllolll eltlök8é~ón~~ 
1Il0ghfváll f'ffI, dr. Mn,larflIJZ l, h ' JÍ n ]llob{ulo$ bOlkta 
IInnopÓlyón é8 [11. ol~Ji;övet6 ba nkelt(ln OjCJ'h ~1. ~~lI lr 
nOI'ébcn J ózan Mikló, pll t ,löki vikArill8 IIdv"zoltlí 
li kf v{lIl!u 111. la ton áltlttaát 117. líj plébánol munká · 
jára. 
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Unitdrlu8 Is tentiszfelet Szegeden. Az 

Allo··Jd 'poJiBÁban lakó h íveinket I . hó ~H·én 
mo ro Oáb· ·6· J l1\to~atta meg dr Csiki or mlSS)';1 leltész 

atyánkfia. Kétl%e~' !onto9~ága van Szeged.e~ az 
ulliMriullok ö.u:oJövotelónek. egyrént aty~nkflalnak 
lelki é, hitéleti gondozása nom pont jából, mils:részt 
87: erdélyi gond~lnt I!!%ompontjlíból: az .. erdélyi 
t"/lIIás" ünnepi összejövetele ft nagy magyar tOD ger · 
bon elu6rt e rdólyioket is összehozza. Az 18ton· 
tiuteletet R Tisza Lajos· körúti rt'fofmátus temp. 
lomban ta rtottuk meg. A rof. egyházközség a leg
nagyobb örömmel adta át templomát IHlsználatnnkra, 
Öröm mel állapitjuk meg, hop:y nemcsak Leány. 
egyház unk tagjai jelentek meg csaknem teljes 
számmal, hanem más fole kezotii tcsh'éreink is 
mind többen é8 többen veuMk rés~t istentiszte
letiin kön. Nagy része van ebben dr. Ctliki Glíbor 
lelkész magasröpUl éH mély gondoJa'okllt magában 
foglalt ünnepi beszédei nek Üt, :lmeJret mind szá
m osabban óhajtanak hallani. 'Az énokvezéri teen
dőket Országb László ág. evatl~. kántor látta el 
szivessögből a betegesked6 református kántor lwlyett-. 
Igazi krisztusi megértés és erdélyi szcllem meg· 
nyil"ánulásA ez a két szegedi p rotestáns felekezet 
együttes segitésében a hajléktalan unitárius Leány· 
Elgybázzal szemben J Istent iszteletünk t~tán kb. 40 
atyánkfi a részesült 8Z IÍri szent vacsorában . Dél· 
után folyamán az egyet. hallgatók Dávid Fe renc 
Egyesületének az ülését látogatta .meg dr. Csiki 
és az egyesületi életr61 és ifjuságunk holyzetér61 
ill{ormációkat szere2:vén, nagyobb összeg segélyt 
hagyott bátra az ar ra rászorulóknak t.andij és 
menzasegély eimen. S itt kell megemlékeznünk 
Marossy Ferenc kir. tanácsos, ny. péuziigyigazgató, 
Uyörgy Vilmos postal6igazgató és Gelei J ózsef 
cgyet. ,tanár atyánkfiáról , mint akik a szeged i 
LeányegyházlInk er6s OSZlOplli és atyánkfiai hité
letének összetartói. Isten áldáaa legyen móg sokáig 
rajtu k- és mu nkálko(l ásuk.ou I 

A David ferenc Egylet má ~ci us 5-iki fel
olvasó estélyén szép számú kö~önség hallgllttll dr. 
Nyiredy Jeuő egyetemi tanár c lőudá,át. Aki no m 
tudta most meglanul hatta: hogya n teremtette lsten 
a világot semmibő!. A kómia tudományát - llZ 
~gyik tapaeztalati tudományt - hh·ta seg[ts6giil a 
probléma mcgoldáláh oz Nyi redy tanár. aty,ínk/ia. 
Kimutatta, hogy lll'. amit semminek mond a bibliai 
leir:l.s al ; val a mi. Az ő,anyug az, llmely bár nem 
látható, de van mégi8. Ebből keletkezik a látható 
világ. Mind\'égig figyelmet I llkötő volt az e..1őadása, 
úgy bogy sajnáUnk, amikor egy váratlau fordu lattal 
az idő el6haladoltságára "aló tekintettel "éget éri .. 
Utána 68 az előadás előtt is Pártos Ensébet urnő 
begcd6játéka, Ilr. Molnár Antal orgouaki86relé\'el' 
m6\'é1Id zenoélvezetet lly·Íljtott . Más a lkalODllll is 
várjuk és lr.érj\\1r. a kót fiatal m\hé8zt. 

-

Csalédi vacsora Minden hó els6 péntekjén 
a Dávid Ferenc Egyleti felol vasás oláu; clmládi jel
legU "ucsorán gYI"llilnk össze az V. kor. Alkotmány
utca 3 1. sz. nlatli ~ Magyar Világ' étterom téli 
kertjébell. Szeretettol Hdjuk ezt ludtára hlveinlr.nelr. 
iii kórjUk milló} Wbben gylilokeilr:ollek öllllze ezeken 

a ta~álkoz~n, mer~ ez i8 egyik útju anna\: • 
megIsmerJék é8 megszere88ék egy m:i8t U'. ho~y 
1I0k. Legutóbb ie SO.au voltunk együ~tZ lu tAr1u. 
barálaág08 hangulatban töltöttünk s meleg 

egy pAr órát. 
A kedel ogyházközséghez tartozó kiskedéb 

amIlit óvben D:í'1id Feren c lfj,hági Otthont ló::. 
sitettek, am elyet ez év janu!r 17·éo adtak át .. 
nopélyeHen II közhas.ználatnak Al< E K T UQ· 
legnagyobb eliHmerését fel'ezte' ki' a',·ok· k aná~ 

d • ·k k J á na, akik a om Ilyal a s egyéb liIeglhégükkel h '.á 
bk áJd' J 'J ,J' , ezz l rul_ 

a p .11 SZO g 6 lOtézlJlény megteremtésébez. 

Az Unitér~u.s .. NOk Szövetsége Kolozs
várt febrnár 10·lkl o88zejövetelét egészében néhai 
Perczel Ferencné emlékónek szentelte O. .. 
K, J' . . m08sy 

" ro yué, az Ismert toJlú köl t6nő emlékezett 
r 6la; Ki volt PerczeInó KOzma Flóra? eímd. f::~t 
vasásáball. 'falá n jövő számunkban lesz helyünk 
közölni egy r ószt ebb61 II megemlékezésből, amellyel 
avatott toll gyl~j tOtt méltó tiizet a z emlékezés 
oltá rá u. 

Énekes könyv aO.OOO K.ért, Vári: Ima
könyv 30.000 K·ért kapható lapuuk kiad6hiva. 
talában. 

Lőrlnczi László a clevelandi magyar nni. 
tárius lelkész levelet 1rt neküok, amelyben 8zer. 
vező munkájának neházségér61, akadályai ról és az 
ezzel szemben feltámadó lelkescd éséről, törhetetlen 
akaratáról küzdelmér61 számol be. Minden kezdet 
nehé..:, külőnöson töretJen utakon . Do a bit és 6ze
retet mindent legyőz. 

Keresztély Zsuzsikat, egy félár va unitárius 
leányt örökbe fogadta Somlray Kálmán debreceoi 
szakiskolai igazgató bf'1i\uk. Minden jótett magábao 
hordja juta lmát. 

Az Unitárius N6szövetség Kultúrestje. 
Március 27 ·én (Izombat) este 6 órakor kultur· 
estéJyt reudC'z Nőszö\'etRógiiuK a I V., Deák·téri 
evaugolikus iskolák dfszterm ébeu. (Bejárat; Siitő
ntca 1.) Fel olv:ls ; dr. Csiki Gábor missziói lelkész. 
A unhor többi számRiban a f6váro~ leghíresebb 
mi"'/jszei 68 Illlhészoői lépnek fel. Belépódij ll.ioC8. 
Ruhatár kötcleil6. 

Pécelen egy jó uoit3rius caaládnak meg· 
bizhlltó, űgye9, kerti m\lukáhOz is értő cselád re ,"ol
mi a.zilksóge. Cím lapunk kiadóhivatlllában meg' 
tudbutó. 

, 

FeJe J ~s kiadó: BIRÓ LAJOS. 

Rigó Ferenc 
szobafestő és mázolómester 

Hitrokonoknak a napi árná ~ olcsóbban 
ban yáJJal ugy szobafes tési mint . mázolás!. 

Leyelcző- Iap hiyásra azonnal Jöyök. 
PESTERZS~BET, JÁNOS-UTCA 66. SZÁM. 

• 
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• UNITÁRIUS ÉRTESITO 
IQ 
• 

STUDIUM" 
" KÖNYVESBOLT 

Bad.put, IV., Muzerlm-klJt'Ilt 21. "'mo 
Telefon : Na,yriut erdélyielIb61 Teleton 
186 fl7. alakult aj vaJtalat . 186 87. 
SzakmukAk, uépirodalml, egyházi és. egyetemi 
tankönyvek raktAra. Beszerez és ,szállt! minden 
kapbató külföldi és belföldi könyvet és folyóiratol. I 
Vid!ki meg:tendelésekel gyorsan és gondosan elintéz 

BIRTALAN . LAJOS 
kárpitos és diszitö 

BUDAPEST, VII., AKÁCZFA-UTCA 58. 

Elvállal angol bör-, szalon- es függönydiszitéseket 
· tövábbá szabadon állÓ oltomán ebédfő-diványoJr, 

rugganyos ágybetétek, matracok, ablakrolók készi· 
tését és autók párnázásá! a legjutányosabb áro'1. 
Vidékiek soronldvtll pontosan kiszolgAllatnak. Sz.:
nyegek, fDgg önyOk megó,'ását és D"olytalanitás j 

vállajom. 

IFJ. INCZEFFY DÉNES -
o. f. 8. aJt.1 engedélyezett 

• 
I 

Budapest, Vilmos Császá.r-ut 60. I. em ,. 
m .EPON: 202-41. 

f'flldblrtokok. blrtokbtrldtlr. lduk, malrul'k ls D"1indenffle ingal
tanok adb-vtl:tle, IIzld' , lalth kfltvetilts, p~!kfllcsfln lársults.ok 

tlnllllOloWok Itbonrolilau. Hltdtl~sl vallabL 

A Népies I iT o 
erdélyi vonatkozásu néprajzi, irodalmlés 
történelmi kia.dványal megrendelhelók: 

i BUdapest, VI" Vilmos császár-ut 55, sz, 
••••••••• ••••••• • •••••••••••••••••••• 

Két-, három- és négynyüstös : 

~ Jzék~ly házi szőttes: 

Kádakat 
Puttonyokat 

Boredényeket 

Mez6gazdaségi 
szerszámokat 

Tragacsokat 

Kocsirészeket 

készitünk 

Budapest, V., Kálmán·a. 21. Telefon: 5-34 
• 

BERDE LflJOS 
cipészüzlete 

Budapest II. Batthyány-utca 48. szám. 

Férfi- és női cipőt mérlék utAn készitek. Javltást ls 
vAllaiok, Mérsékel! árak. Hó és sárclpOk szakszerU 

vállalom. 

• , 
ore ma es 

• Zlrmay 
.tongota·, pJanlnó- és harmónium

kJlszlt6k 

BUDAPEST, VII., DOB·U. 94-96. 
(Magyar Szlnbáz közelében.) 

Készilünk : A legmagasabb igényeknek 
megfelelő uj zongorákat, pianin6kat és har
móniumokat a legprecizebb és legmodernebb 
kivitelben. - Zongorák átalakilását, teljes 
kijavitását, bOrözését, fényezését és hango-

lását vállalják jólállás mellett. 

Ecüstéremmel kUüntetve. • • : asztalkendök, tOrOIkOzök, kt1nyharuhák : 
: stb. mrgrendelhetök: : , ..•••....••••... . ...•.•.••.•.••••••••.•..••••••••••• , 

i Deá ! : : · s .: Prém János szabómester : -
• hi trokonunknAI a: hilrokonoknak a Dlpi ám.t! olcsóbban v.iIJal : i lakasa : ll. KER., TÖLOYF A.UTCA 14:: bármiféle ruhavamlsl, fordítást, tisztilást stb. : 
........ •••••• • : LakAsa ; Budapest, VIII., Vig·utca 33. az. : 

N •••••••••• •••• •••••• • • . • yom.oll Bogn!r sa jtó', . <Ium'b ••••• ••••• •• •• •••••••••• • •• o.' •••••• • •••••• • ••••• • •••• 
I ln tI', Ujpest, Lőrinc-utca 65. Felelős nyomdavezetö: Nenl K4ImáD. 

• 

• 
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