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Az Unitáriusok ismertető jele. 
Az unitáriusok ismertető ícle még egy emberöltővcI ezelőtt is 

-az összetartás volt. Talán éppen az a körülmény, hogy számbelileg 
aránylag kevesen vagyunk, hozta magával, hogy elödeinknél száza
dokon át az összetartás szeretettel örzölt lradició volt, Lélekszámbeli 
kicsinységünket nagyban pótolla mindig a hagyomanyos össze~ 

tartásban rejlő erő. A brassói pénzügyigazgató szeretettel gondolt 
II pozsonyi számtisztre s ahol csak lehetett, támogatta is, ha tudta 
róla, hogy ő is unitárius. Ha egy társaMlgban az egyik ember a másik
ról, akit talán addig soha se látott. fel fedezte, hogy ő is unitárius, 
mint testvér t üdvözölte, arcuk felragyogott s ezer közös témájuk 
akadt, amiről elbeszélgethettek. A köri kőzgyülések, az úgynevezett 
párciálisok, sőt még a kolozsvári főtanáes i gyülések is, olyanok 
voltak, mint egy-egy családi találkozó. Igen sok harisnyás széke ly~ 
ember Byemlekét, akiből később küriai biró, neves pap vagy pro
fesszor lett, ilyenkor fedezték fel és inditották el szép pályájukoll 
a keresztúri vagy a kolozsvári tanárok, vagy pedig a f&lunak egy-egy 
odahaza vakáciözö és már " beerkezett" fia. Ez az egyik magyar:'izala 

annak, hogy a kis unitárius egyház oly nagy és tekintélyes hivat.1Inok
oszt:'ilyt nevelt, mint amilyent aránylag egyetlen Illás felekezet se tud 
felmutatni. Kagymagyarors!Ílg minden sark:'iban lehetett fo n lOS vagy 
kevésbbé fontos állásban egy-egy unilllrius lisztviselőcmberL tah'llni, 
aki IJiiszke volt székelységere és unitárius voltára. 
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• Hogy a hRg.'(~)lnány05 uniláTt:; ö.s~c t ;:tr t ús és kölcsönös st'git~s 
dOlgában ~Hl mi~én l állunk - al más kér~~ .. Itélje mcs ezt ki-ki 
ahból, Ulllit ma Hlyhfl;i ól; társaqllmi- éle14n~en lát. B{l r fl\\gyon 
kézenfekvő "011111, ezen a h~lycn most én nem akarok s('mmiféle 
11l"Gjcgyzést tenni. Ez alka]oml\la l csak az anwri\i.ai unit{\rillsok 

' . je lle mző vonásait kívánom röviden ismerlctni. 
• A modern gondolkodás kezdi eg,yházainkat szellcuti és erkölcsi 

Ilroduktivitásuk szempolltjából értékelni. Az a kérdés, hogy melyik 
egyház milyen szcllcJni ~s e r~ölcsi kvalilásli pQlgaro~at tud a nemzet 
és az egész emberiség számára nevelni és aztán melyik cg,yhéz mivel 
és milYI;Ji\ \,ráuybílIl ~ud 1\1. embcrisfg kl,llturlllis közkincscl,l.ck a. gyara
Ilításáboz ho;u.iJ.jáJ'\I,I!u.. 

HosszU. évekkel ezelőtt az angolországi egyházpolitikai hart ok 
idején egy nagynevü unitárius politikus a parlamentben élesen 
tama dott egy törvény javaslatot, mely bizonyos közjogi méltóságok 
betöltése dolgában Il\lszólag akadMyt gördltett volna azuk elé a 
l)olgl'lro~ ~~é" al)i.k: 1l ~J}l a,z államegybáz tagjai: Az elnök, miután 
~rvclését figyelmesen végighallgatta, ezt rt megjegyzést tette: "Miért 
~szi~ ut épp ~ unilári)Jsok ~óvá? Hiszen ~m.ig ök a birodalom 
l!lkosMi:gának nclp több, mint hárows.,ázalék,:).t alkot jak, a közhiva· 
t.aJpk.na~ több mip~ ö~ven százaléka al; ő k.ezükben V3.o,'" A derék 
k,épv~lö a '(aJas,'iZa~ is azonn!!L kész volL, I!Z~ mondván: "I;:lnök 
úr ~nnek az tl-ránytalallságna,k. a m~gyará1iata; a szellem; értékek 
~r,mészetp. lf.iváJj:1gaJ,ópásáqilk szent törvényében kere~ellf1ö. " 

Ug):f1l)ez az es~4. sőt fokozott mprtékben., az ~szak,a/1l!lrjkai 
Egyesült ÁJlarnokka ll i:;, Az, ~nitáriuj;ok az Atlallt.i óce~n liIlsó partján 
egy kij!p'n kasz.l<~t alkQtna~ : a szellemi a~i sz.t okral4i~ kaszt jáL Lelkük 
pecsHjét az egész nemzet, lelk,ére ráütöt tAk s ~elJemi élet iranyitóivá 
letlek a ~9Iitjkában , 8 tudoma!1yban, a müvészetben és a társ.'ldalrni 
reformokban ~yaránt, Az Egyesült Á) lamok alkotmányaban, melynek 
rllndamentumán ez a, fiatal birodalom egy pár száz év allitt n nagy· 
sZArü alkotások cSQdálalos htt~ájjÍvá , fej lődhetett s a vjl~g egyik leg·, 
hnlalml\~bb hirodaimávA ophetle ki IllIIglIt, 4Jliti\rius nagy mnbel'ck 
Slfl ll l1loe liiklet. Nem él'de,ktelen,dqlpg tudni, hogy ti közül 117, öt férfi 
kih:ül, akik Amerika nasysl'tgfmak politikai alapjait lerakJ.ák. J effcr601l 
éli tá rsai ullitllrius~k voltak_ Filozófusa i, lcrmesrellullósai, irlJi. 
kö lUij és &z.DCiológusai között az uoitl\riusok vol tak mindig IC&!lagyobb 
szánunal képviselve, sőt ligy is mO,ndhatjuk, hogy filQZófusai. tcr· 
Illc$zetludósai, irói é$ ki\llüi között uz \lnil~'lri usok voltak II IC8I1(1#1YOO' 
hllk: Halph WaldQ Emel'son Be,nialllin Fnmklin. ]-J!'nry Wndl>\\,'orth 
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Lon~fe llow , Dllniel Webs tcr, W. E. Chanoing, a X IX . sxM..Ild szentje 
t-s II töbhiek. 

A " I hlUhat.1l1a nok Csarnokfl"-han. melyet a kegyelelazokllak 
fl": emlékére épitett. akiknek II nemxet hatalmát é~ nagys:'1gAt köszön_ 
heti. merl örök érlékü a lkotásokat hagytak maguk után. legnagyobb 
~z{llIunal az IIllitáriusok vannak képviselve. Amerika nemzeti Pnnthe
onja HZ unit:\riusok hallhatatlanok CSA rnoka, Boston városfll I'IZ 

unitliriU$ok Bómájál, az Egyesült Államok agyá nak ncvcúk az 
amcrikaiak. 

Nem érdektelen tudni a lÖrténeJemböl az t sem, hogya katoliku_ 
sok számára a vallás szabad gyakorlatának a jogát Amerikában a 
többi protestáns fe lekezetekke l szemben, az unitá"Tinsok vivUk ki. 
S ez épen abban az időben történt, mikor Erdélyl\en a magyar nnitariu
sok a legnagyobb üldöztetésnek voltak kitév-c: egymás uHm siedlék 
el telllplolJ\aik~ és iskoláikat. A lelkiismereti szabad ság jogát az 
amerikai unitáriusol< nemcsak maguknak követeJték, de az t mások 
számára is mindig biztositották . 

Néhány évvel ezelőtt egy enciklopédia jelent meg az amerikai 
könyvpiacon. melynek szerzője nem u"nitár ius s aRit Igy (\1. unitá riu
sokka l szcmbell elfogultnak mondan i nem' lehet. A k'étkötetes könyvben 
(who is Who in America) fel vannak sorolva az Uj \'ilag élő nagyságai, 
akik ma oU a közélet legszámottevőbb tényezői: tudósok, polítiRusok', 
ha nká rok, Irók, költők stb. Az unitáriusolt a rányszáma itt tizszeresen 

fel ülm u lja a többi fe lekezetek átlagos arán yszamát. 

Charles W. Eliot, Amerika "grand' old-ma n"-je . akiről az Egyesült 
.t\llamok elnöke, amikor egy pár évvel eze l őtt 93 éves korában·elhunyt, 
azt mondotta: "elveszi teítünk egy embert, amilyent egy század'ha n 
csak egyet ad a Gondviselés egy nemzelneR", mesélte el egy barátjának 
a !iövetkező történetet: "A multkorihan egy értekezleten találkoztal11 
Uj-Anglia hat államának (ös yankee-k hazája) a kormányz6jával. 
Kiváncsi voltam és megkérdezlelll. hogy közülük ki melyik felekezcl
hez tartozik s csodálatosan mind a hat unilár iusnak mondotta magát". 
Uj-Angliában . ahol _ ha lehcl e szót alkalmazni - az amerikai 

Tökéletes magyar.német gyors, és gépírónő, 
ön<i.116 l evelező ~S f<.lrd/tó. hosszú irod~i gyakor! 
bttd, komolj' megbizható munkaerő, a:onD~ I 

beltp~sre ~ I ;i. S I k e r e s. Szi ves ~rdeklódHd:el 
"Sz<.Irgalm as<i< jelige alatt a lap kiadóhivatala t<.lvlbhil. 
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mAgnások laknak, ;llig vun v:'lros, melynek polgármestere ne unitárius 
lenne, jóllehet, itt a többi fclekc1.etl"k is mind képviselve va nnak. 
Az t. hogy milyen valtásJi ember lehet az orszAg legnagyobb egyetemé
nek, fl viUlghirii Hnrvnn1 I::gyctcmnck az elnöke, semmiféle törvény 
sc szabályozza. Jllcl't ebben fl tekintetben is ott mindenki tehetsége 
szerint szabadon érvényesülhet , mégis en nek az egyetemnek még 
soha scm volt más \'allAsu elnöke, csak unitárius. 

Jellemző eset. Kél ember politizál a vonaton. Egy közismert 
unitárius ember neve kerül szóba, akivel kapcsolatban az egyik 
ember czl mondja ti másiknak.: " ha szavazásra kerti! a dolog 37. 

"ő" átlásfoglalása fogja fl kérdést eldönteni, lllert a töIJbség mindig 
az ő véleményéhez igazodik", " Igen - mondla fl másik - mert 
fIZ "ő" erkölcsi presztizse közismert", 

Azokat az államelnökökel, kormányzókat, polgá rmestcreket és 
más kiváló közjogi méltóságokat, akik unitárius~ voltak. nem 
azért v3.lasztott;ík meg fényes tisztségük re. mert unitáriusok voltak, 
hanem azert, mert bennük volt meg az fl szellemi erkölcsi erö, mil 
a közvélemény e méltóságok IJ etö llőitöl elvár, A dolog litkflt egy 
kiváló egyMzi író az unitárius vallás felsőbbrendíiségében keresi. 
Igal.ll is vall,' Az az egyház, mely híve i tő l önálló gondolkozást es 
fokozott szellemi tevékenységét követel és amely nem elavu lt dog
mákon rágódik, hanem legföbb célja az erkölcsi jellemnevelés, mindig 
több kiváló embert fog adni fl világnak, mint az az egyház mely 
híveit szellemi gyámság alatt kivánja tarlflni. Amerikában az uni
tárius embert egyházához nem a hagyomány, hanem személyes 
meggyőződés köti. A meggyőződés pedig csak benső, lelki élm ények 
és tapaszlfllások ered ménye lehel , ami nz cmbert fokozottabb szellemi 
tevékenységre ösztönzi nemcsak a vallásban, hanem a szellemi Clet 
minden vonalán. Az unitárius vallás célja nem az, hogy holmi elavult 
dogmákat híveivel józan eszük ellenére is elfogadtatni próbáljon. 
hanem az, hogy fe lébressze és kiműve lje az emberben az Istena dta 
szellemi és erkölcsi erőket és azokat a nemzet és az cgész emberiség 
javúra gyümölesöztesse: az életet igy szebbé és jobbfl legye. 

Nines teh:'lt semmi csodálkozni \'flló azon a slatisztikán, melyet 
fil. előbb jelzett enciklopcdia közöl. Százezer le lket véve fllapcgységül 
Amerikáhan az v niu'lrius Egyház 1185 olya n fé rfi t és nöt adott 
a IIcmzctnek, akik nek emléke hallhatatlan, Vagyis minden százezer 
lélek utáll az Unitári us Egyház IIS5-cl van ké l)visel\'e azok ~on\ ha n. 
akik <1 nemzetet naggyú és hatahnn~sá teUo'-k, A többi egyhfiznk 
~o1T~ I H.lje ez : L'nivcrsa li ~ lfik: 390; Piispük i Egjhúr. (EpisCO]lulian) : 
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J;-,(j: J{ongregacionalisták: 115. Presüiteriauusok: 6" . -, 
llIátusok : 13: Luteranusok: 8; Katolikusok: 7. A számok vilfl 4 
gosan beszélnek. 

Egy másik könyvbell. melynek szerzője szinléll nem unitárius, 
s akit tehát az unitáriu~okka l szembelL elfog ultnak mondalli szintén 
ncUl lehet. azt olvassuk, hogy az unitárius csaJadok aránylag 150'8zer 
aunyi vezéregyéniséget nevelne, mint az ország másvallású töbhi 
családjai. Az unitflri us CSaládok közöt.l is vezetnek a papi családok. 
allll'lyeknck ar{myszáma 15oo·al eml' lkedik az orszagos á tlag fölé. 

Mindennek titka az öntudatos unitárizmus áldott lelkel termi:. 
kenyitő szelleme, mely gondolkodást. e lmclyedést, önmúvelÍ'sl, sajllt 
láhukon való járást s mindenekfelett pedig erkölcsi tökéletesedést 
követel hívei tő l . Csak aZ valóba n unitárius közöttú llk. aki ezt a szent 
követelményt megszivielte es mag{lévá tette. Amerika i és angol 
testvéreink hitvallásának utolsó szava is ez: "progress" - fejlődés I 
l liszek a fejlődés örök szent törvényében! 

Befejezésül amerikai testvérei nkről meg csak annyit: Mikor mi 
magyarok a nemzetek kitaga dotLjá nak éreztük magunkat, aZ amerikai 
unitfn iusok látták meg l egelőször azt a nagy igazságtalansagot, mely 
rajtunk esett, ők kiáltották először világgá fájdalmunk és igazságunk 
s7.avát. ök ind[tották be külföldön azt a ha rcot, melynek diadala 
szent hitü nk s7,crint a magyar rcvizió lesz . Ha egyéh jó tulajdon. 
s.'1gu k és érdemük soha semmi sc lett volna is, már ezzel is örök 
hálára és tiszteletre köteleztek Ic minden magyar embert. 

Dr. Csiki Gdbor. 

MEGHÍVÓ, 
}\ PEn C Zl~LNE KOZ iU ,\ Fl,OUA U N ITARI US 
LEA NYEGYE S ULET 1931. ]lVI MMUS UO IS-JlN 

(PJlNTEKEN) DJlUJ I'AiI: G OIl,\KOIl 
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Kedves Keresztyén Testvéreim! 
(Feloh'asta a D~,·jd F. Egylctbcn Or. Kov~c$n~ T Ild6s Ilono.) 

Orömmel és készségesen váJlalkoztum orra, hogy II Dávid F. 
EgyleUlcn felolva~ást Lartsak. Oe aggodalom is fogott el afölött, hogy 
IlIcg tu~ok-e fe Jl! lni ennek a súlyos felndo tnak, hiszen templomban 
Illég sollIIsem b,:!széltem és tudom jól, hogy cz sokszorosan nehéz dolog. 
j{ülöl!öson nehéz volt nekem, mint nem hivatásos 5zónoknak, _ 
mcgv6JasztlHli azt, hogy mirő] heszél het egy asszony II templomban II 
hflllgatóségának. 

A nyaral6s egy kedves eseménye jött II segítségemre. Egy nagyobb 
~iilfőldi Wrdőhcly egyik penziójába n, a hol több különböző nemzeti
srgü és nyclvü család üdült , volt három gyermek is és pedig egy 
9- 10 éves némel fiucska, egy ugyanolyan korú kis orosz leány és a7. 
~n, ugyancsa k e korbeli magyar fi am, ,A gyennekek az e l ső órákban 
egymásra ta lá ltak, Sokat gyönyöl'ködtem e három gyennek kedves, 
!)ékés játékában, Jl,lindegyik a mAga nyelvén szólt a másikhoz, mel'l 
IllIls nyelven egyikük scm tudott li mégis megértették és megszerették 
egymflsl. Egész napon át rt legll:l.gyobb egyetértésben játszottAk 
!,gyilll és reggelenkint alig várták a viszontlátást. Ezzel szemben 
mi, felnőttek, de ezek nek is t:sak egy része, legfeljehb kimért. hideg 
ud\'ariassflggal üdvözöltijk egymást. De amikor a debreceni, moszkvai 
és müncheni gyennekek lelki ha rmóniája és békés játék:l. jóleső, 

Ineleg érzéssel töltötte el a lelkemel , ugya nakkor sötét gondolat is 
villant az agYIImon keresztül, hogy csa k nért "fm e gyennekek közölt 
szánnuzás, felekezet.i hitbeli killönbség és faji tulajdonságok ellenére 
is békl', megértés és szeretet, mert még nem tudják. még nem 
InllJtották meg őket arra, hogy nem sza had egymást szeretni ök, 

A magYlll', német és az orosz gyermekek jó, békés játék:l. és egyet
{ol' tüe - még olyan esetben is, amikor nem értik egymás nyelvét -
kiáltó bil,onysága anllllk, hogy szeretetre születünk, hogy ösztőnszerű 
a szeretet érzése az emberben az emhertá rsa iránt; a harag és 
~yü l ölct azonban csak külső befolyás, a nevelés eredménye és esa k 
azért van harag, etlensegeskedés és viszály országok, nemzcll'k e~ 
k lek('zelck közölI, mert igy lanl tjn azt at élei iskolája, 

De ha orSl .. 'lgok és nemzetek között nagy életerdekek mi:ltl. vagy 
sOl'scsapflsok folyUm elő is fordu l ellenségesk('{lés, viszály és gyü!ólkö
dé~ - bár nagy !\lok l'Z 870 emhcrisegcn _ , megis cJvis('jhc lo ; s61 a 
fajok hnr..:a is mcgérthctö, még egy OI'S7.:\g halfIrain belől is; dl' flmi 
ni.lunk ijWtlc fel a fej él újabhan, hogy II fdckezclek közötti békól 
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zllva rják meg sdnMkos..'ln és mestersége&cn ebben a s1.erenCflHlen 
ors.zágban és Igy magyar és magyar között SZ[tanak gyíl1ölctet . ez 
elviselhetetlen és végzetes kimenetelű uerelle~étlenSég. 

A gyermekek hékéje juttatott Igy cl ahhoz a gondolathoz és 
ejha tározáshoz, hogy a mai napon, itt ezen a szent helyen néhány sz6t 
nrr61 sz6ljak. hogy mi szerepe van a szUlói nevelésnek nz egyházak 
közötti béke megőrzésében. 

Köztudomásu. hogy hazank az utolsó évlizedbell kétségbeesett 
erőfeszltések közölt végzi az építés mUllkáját és hogy ezt n7. ép[tö
munl..át nem egyszer zavarta f!leg a fel ekezetek közötti türelmeUenség 
felsz itás3. Elég, ha egyik egyház oly3u intézkedéseket tesz. mcly sért i 
a másik egyház méltóságát: elég, ha egyik egyház részéről éles nyilat
kozatok hangzanak el a másik egyház ellen. már megvan a "islAly : 
mcgszületik az ellenségeskedés. Pedig ez bűn és támí'dás a nemzo::t 
élete ellen. különösen most, ezekben a történelmi órákban. amidőn 
ez a szerencsétlen pusztu ló és földarabolt ország minden fiától cgységes 
és megértő munkflt vMna és amidön H belső egyetértés a nemzet 
egyetlen létfeltétele a sok külső halfl lQs ellenség fojtó gyiírüjében. 
Mégis elkövctto::tnck II ncmzet és egyházak békéje ellell ezek a 
támadások. Egyik egyház nem jelenhet meg a KOSsuth Lajos s:wbr(mál 
tls nem koszorUzhatja azt meg, mert a nemzet apja más felekezetü voJt. 
Ugyanakkor egyik egyház a másikat hazafiatJansággal és külsó szöve!
kezéssel vádolja meg. Igen hosszu és szomori! képsorozatot lehelne 
erröl festeni; de nem folytatom tovább. liaIIcm kérdem. kl'dvcs 
Keresztyén Tes~véreim, mire való mindez 'l Mi szükség vall {'rl"l'? 
I [át a honfiakna k Oz ország mai végzetesen szerencsétlen á llal)Ülftbull 
nincs más dolga . gondja és kötelessége, mint hogy ilyenekkel hánt!\a 
egymást. Kihivni magyart a magyar e llen ? I~s pazarolni és léko:wlni 
a draga, magyar nemzeti erőt? l iát Trianon után, amikor még a 
mindennapi kenyerűllk is veszendőben \'an és amikor három és fél 
mill ió magyar senyved idegen járom ulalt. nem mindenkinek az-tl 
a kötelessége, hogy a haza megmelJté~ére siessen, békét hirdetv{' 
mindenfelé? 

Krisztust idl'zem. aki azt mondta . amely ország iinmagálJan 
meghasonlik. nem maradhat mcg cs e lv<'lctik az ország és oly lIépllek 
adat ik, mely megtermi annak gyOmúlcsét. rUmület fog CI arra a 
gondola t ra, hogy Krisztus eme veszes szavai. bclsö egy{'neUellségl'k 
miau, $zercncséUen hnzánkon is bcteljesedhetn~k. 

~Iegmondatolt II régieknek, mondá J ézus, hogy ne ölj. ~Iert aki 

• 
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öl, az méltó az ítéletre. En pedig mondom nektek, hogy mindaz, aki 
az ő atyafiára ok nélkül haragszik, méltó az Itételre. 

:\Iéltó az ítéletre valóban llZ, aki az ő atyafiára csak azért Iwrag
szik, mert az más templomban, más fomlák közölt tiszteli és imádja 
II mindnyájunk cgy, igaz, örök Istenét. 

Kinck lesz abM] haszna, ha Krisztus vclcsé))c konkolyt hintenek? 
:\lá5 juhaim is vunnak nekem, melyek nem ez akolból valók ~ 

azokat is elő kell hoznom, mert hallgatnak az én s~.6mra és egy akol 

lesz cs cgy posztor. 
Kérdem most már, kedves Keresztyén Testvéreim, ki lehet elég 

önző ahhoz, hogy Krisztus cgy akoljanak a terjedelmét az ő vallásának, 
tehát cgy vallásnak II keretei és formái köze merné szorítani? Fel
tehető-e II Kri~ztus Istenéről, a mi Atyánkról, az egész emberiség 
lstl'néről, hogy ezl így rendelte volna? C:n, mint gyönge asszony, 
nem vagyok hivatott llrra, hogya Krisztus tanítását magyarázzam, 
azonban meg vagyok arról győződve, hogy az egy akol, egy pásztor 
fogalmat, bármely \'alliisfelekezet részére kisajátítani, nem tetszhetik 
a Szeretet Istenének, mindnynjunk Istenének, aki szerint még az 
ellenségeinket is szeretni kell es áldani kell azokat is, akik lllinket 
átkoznak. Ke hirdessünk hát gyűlöletet egymás ellen, hiszen mind
nyájan ngyanazt az egy szerető Istent imádjult. 

Abból indultam ki, hogy még az idegen fajú és Ilyelvü gyermekek 
is szeretik egymást mindaddig, amíg a másik faj és vllllás iránti ellen
séges illdulatot beléjük nem nevelik. A nevelés hatalma azonban a 
szülők kezéhen v:m. A templomokban, iskolákban es nyilvános helye~ 
ken hirdetett tanitásoknak megvan ugyan a nevelű hatása, de egyik 
szózatnak silles olyan mélységesen haló ereje; egyik sem marad meg 
olyan állandóan és kitörölhetetlenül a gyermek szivében és lelkében, 
mint a szülők szava, tanítása, intelme és példflja . (::s most a. végén 
jutottam el tulajdonképen a beszédem lényegéhez, amellyel azt 
kívánom hangsúlyozni, hogy II szülők - mindenféle vallasu szülők
legfontosabb es legsúlyosabb feladata es kötelessége, hogy olyan 
nemze<.léket neveljen, amely_ Illinden vonatkol.ásban megérti ~s 

szereti egymást. Amint mondtam, szeretetre születünk. Az ember a 
Sl,eretetet magi,val hozza erre a földi életre. A szülők feladata, hogy 
e:.,:t az credcn<.lő swrelelet megőrizzék és fejlesszék a gyenge elllbCl'
llUlflntáhnn olyan mértékig, hogy :ll. mindennél erősebb öszlÜnné 
v,\lj':k benne. hogy ké~6bb az élet viharáb,.n felvehesse mindazokkal 
szcllIbell crednl<\ lIyc~clI a h:.reOl, akik le akarják téríteni ,I krisztu~i 
szeretet l,tjáról. A s;o;ű\Ök fdudata, hogy gyermekeiket a saját ynJb'tsuk 
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szeretetében, megbecsülésében és Usztelet~hen neveljék ; de ugyancsnk 
az ő feladntuk az is, hogy meglanitsák gyermekeiket arra, hogy lisz
teljék fl mások hitét és vallását is és a. gyenneknek, ha ennek aZ ellel1-
kezőjH sziil6itől ,nem, hallj~ és .nem látja, eszébe sem fog jutni, hp!!y 
pnjtás:H esa.k azert gunyolJ3 kl, mert annak mások afelekezeli szer
tnrtásai és szoMsni. Ez~rt tehát al. n mngyar szülő teljesiti lcghlve!). 
hen szülői és a haza és nemzet ir{ulli kötelességét, nki ezt tnnltja a 
gyermekéne'" : Ne hallgass ti konkolyhintökre, bármily fenlröl hesl,é1-
nek is, hnnem tiszteld a más hitéi is és Szeresd embes·társadrlt, bfLr
melyik templomban imádko;r;ik is, mert szenvedő magyar testvéredet 
Szereted benne. Öleld magadho,; és együtt imádkozzatok és egyült 
kérjétek szüntelen az Istent, hogy II boldogtalan és szenvedő magyar
nnk is kiildje el a béke, megértés és szeretet országát - Amen! 

Tisztelendő Szerkesztőség. 
A legutóbbi kÖl,gyűlésen más sürgős ügyem miatt nem vehell{'1ll 

részt és igy csak utólag, magán tHon érlesültem a megtartotl tan(icsi 
vAlaszli'ls ereaményéről. Ezzel van kapcsolatban az Unitárius ~rtesitö 
folyó évi 8. számának a vezetö helyén találhaló közleménye is. 

~n a magam részéről teljesen egyetértek az emlilelt közlemény
hen foglaJt magyarázattal s magam is celszeninek látom, hogy - egy
idöre legalább - a presbitérium kötelékén kivűl álljak. Ez nemcsak 
a szabadabb vélemény kialakulásAhoz vczet, ha nem azért is célszerű, 
mert igya friss és még kibontakozasra varó erőknek is terel engedünk. 
ami pedig kicsinyegyházunknak igen nagy érdeke. mert éppen kicsiny. 
ségénél fogva életfeltéle!e egyháwnknak, hogya rejtett erőket fel
kutassuk és s,;óhoz engedjűk, nem vesz itvén ezzel el a meglevő erőket 
scm. Ebből a felfogásból kiindulva lálolll htÚgazo!va azt a régi fej · 

fo~!'lsomat is, hogy Budapesten nem volt elegendő a régi 21 tagból 
álló, létszém, amit az is bizonyit, hogy n reformátusoknál minden 
kerületben a tanácsosi létszám a lJlienknél jóval nagyobb. 

Abban a reményben, hogy az új tanflcstagok megmutnljAk a 
nyereséget, amelyet megválas:datfLsuk szeretett egyházunk részére 
jelent, mfiködésűkre Isten. éldását kér('lIl. 

Testvéri szeretettel: 

Lá,dó DOlllokos 
kilépő egyh. tanoj!"SOS. 

• 
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J ékey,versek. 

Mindig elönt . . . " 

l\Iimtig elönt, ha vissr,alH!7,ck, 
A sajgó érzet. 

Sokil lobogtam, mindhiában, 
Nnplilngú vágyhan. 

Balg{m fönséget ostromollnm 
Ilt lcnn a porban . 

• 
S cJJlUHt nyomorba. porba VCS1.V\~ 

Mind, minden eszme. 

l(eserű vádat is érzek . 
Hn visszanézek. 

Bocsáss meg én jó földi tárMm, 
Simogass h'tgya.n. 

Hisz úgy sc kell már homlokodra 
se gyöngy, sc rózSa. 

Az én fömre se kell múr semmi ... 
Le.hel pihenni, 

Elmegyünk innen szebb homályba: 
Zöld, enyhe lajra. 

Sátort ülünk hüs erdőszélcn, 
I<is faluvégen. 

Nyoszoly:lt hinllink kelt amnyból : 
Mohnit nvarból. 

Nb.ünk leáldozó napokra 
S ha iul az óra 

~[oso!yos alkonyégi [("ny ben 

Elaiszunk szépcu . 

BERDE LAJOS 
UNITÁRIUS CIPESZM ESTER JUTÁ· 
NYOSAN VÁL LAL MI N OEN MUNKÁT 

LAKIK: II., BlTIHVANr·UTCA 4B. SZAM 
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Unitárius egység. 
(Az l., ~., 3· kr;rJ.em~I\Y at J::rtult" <A., S., 6. ullmolban jelenl meg). 

Az uni tárius eszme egyetemes erejü, a rra van szánva, hogy nem_ 

csak egy nemzet , ra j. orsz:!:g vallba. hanem valamikor - e!öCtleg mits 

neven - az egész emberiség val1:!:sa legyen. 

Az unitárius eszme nemcsak az unitárius vallás sajittja . H ollandilI

han, Angliában, ~szak-Amerikában ezidő szerint is több mb vallás 

is van, amelyeknek lényege az unitárius eszme, bár más néven nevez

tetnek. 

Az unitárizmusnak tudatá ra kell emelkednie annak, hogy vilag

hivatása van. Ma a v ilágháborti. okozta a nyagi es le lki összeroppanás 

idején, amikor a lelkek uj irányzó re lé sóvárognak. ez a vil:!.ghivatás 

nagyobb, mint bármikor. Az emberiség mai korá ban nincs ált.'llfluos 

elegendő erejű vezető lelki eszme. A gazdasflgi eszme nem lehet egycdUl

fI lló, mert az nem oldja meg a lelki sztikségleteket . 

Felismerve a kor hivő szavflt, nagy hivntás vár az uni tárius 

eszme képviselőire. 

I-Iogy ezt a világhivatást betölthessék, az unitárius eszme minden 

flrnyala tá nak és kéjJViselőinek cgy világszövetségbe kell egyesülniök, 

hasonlóan a katholicizmushoz, am ely éVl'zredek 61a egy vilflgszer

vezetet képez. 

Ez az uni tá rius vilflgszóvetség kerete ma már háJa Istennek. a 

valósághan létezik is. F elöleli a magya r unitarizrnusl is. Ez kü!öuös("n 

nagyjelenl6scgíi hazánkra nézve is, (I Trianon utáni időkhen. 

Vúlul.on van az emheriség, hasonlóképen nhhoz az időhöz. nmikor 

a római vil:\g és eszmél leha nyH tlúsa idején J éz us nz emho:rslercl.et. 

új eszméjét hi rdet t(". 

Az unit:\rizmusra nem kisehb feladat vM, 1l1lnl :lZ Isl('n 1,;I("z .... sc· 

hil\' ~s tudása eSt.méjének megmentése .... s megerös[ tésc az l' llcnléles 

irflnyzalokkal szemhen. 

Erre a feladatra kiv!ílóan nlkulmns nz unit:irizmus (l hból :I)'; 

okból is, uwrl. ez könnyehlx>n I ndja nlil.gúl me.t.:ér ll'lni (/: isl<'lIi /iillel 

(ilelllt!lc.~ maluai/is/(/uildgm!:etekkd, :lnH'IYt'kkf'J dsösorhnll n mal('rnHz

mus kritikai ula lljfln á llanak. Dr. Vjlaki GC:/1 
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Erdélyi Magyar Évkönyv. 
Az iskoláztatás anyagi nehézségei. 

Az tvkönyv érdekes adatokat hoz 3Z iskoláztatás 3nyagi 
nehézségeiről. A névelemzéssel agyonh3j~7.olt kisebbségi tanul6k 
cs!!k nagy pénzheli flidozatok árán lnnulhalnak. Az alapjaiklól és 
vllgyonuktól megfosztott iskoJók (lZ állami és francia óraadó lan
erőknek hatalmas összegeket fize tnek. ~ I inthogy a kisehbségi küzscgi 
iskolákat fenntartó egyházak elszegényedtek, a tanittató szülök nek 
kell a terhet viselniök . Egyedül ai erdélyi református egyházkerület 
az 1927- 28. l3névben 2,300.000 lejt fizetett ki ezen a eimen. 

Könnyen elképze lhető. hogy ezek a nagy kiadások mennyire 
sujt ják a vagyonilag tönkremen t magyarságot. E téren javulásra 
nem igen van kilátás. A kisebbségi t!Jye:mény 10. szakaszában kimondja , 
hogy "azokban a vdrosokban és kerületekben, ahol jelentékeny ("anyban 
laknak ll/ji, val/dsi vagy nyelvi kisebbséghez tartozó ál/ampo/gdrok, 
e::eknek a kisebbségeknek méltányos részt bi:fosif minda::oknak a: össze
geknek üve::elébij/ és le/has::ná/ásdból, me/yek kijzvagyon terhére dllami. 
kö:ségi vagy mas kijltségvetésekben nevelési, vallá~i vagy jótékonycélra 
fordlffatnak.'· 

Ez igy papiroson igen szépen hangzik. Dc, messze van Bukarest 
Genftől ! Abból a "meltányos réSl'."-böl, amit az egyezmény emlit, 
192I-ben az erdélyi lllagyar kisebbségi középiskolák kaptak 3,500.000, 
t929-ben 10,500.000 lejt. Ezzel szemben a reg! Magyarország 
ntm:e!kö:i kiitele::ellség nélkül az erdélyi román tannyelvü relekezeti 
iskoláknak 1913-oan kétmillió aranykorona á llamscgéJyt adott, ami 
nüntegy 100 millió lej nek felel meg. 

A békebel i és mostani államsegélyszolgállatásokró! nemrégen 
j\!"(\ekts tlöadásl tar tott a külügyi társaságball Barabds Endre képe1.dei 
Wiga1.gató. Az előadás kimuta tta, hogy Erdély új urai mennyire 
önk':'nyescn rorgatják a st..·üisztika ruganyos számadal.'Jit Genfben 
a maguk javára. :\Iost már kiváncsian vMj Ilk, mit tesz a n':'pek földi 
gondviselése a román hiva talos adatok láttára? Costaehescu miniszter 

NAGY ARON 
Ul""Ul"UlIUUl""''''''''''Ul''''''''''Ul",,,,,,,,,,,,,,m''''''UlIII'''''''''''''' 
lY., KAROLY,KÖRÚT 7. 

unitiÍdtl.'l .ISU~ I os ln cs
tn.j ulányOS<1n ki,:11 
mindonnemO. dUl>' 
losmunkál . • Kivl, 
n~tr~ hhhot megy. 

TeJdonhlvó: J73,o4 
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" 
jclcnlé!ljlböJ t'lllnpitja mcg az ~vköny\', hogy az unilarius, reformálus, 
lutheránus és római katholikus egyházak által fenntartott iskollík 
80.'100 növendéke után. ha ezek állami iskolába járnflnak, az 6Jlam 
kiudflsa évi 206 millió Icj lenne. T ehát évi 206 millió lejje l tehcr
mentesItik a magyar kisehbségi egyházak .:lZ iillalllOt, amely ezzel 
szemben 10,500.000 lejjel megoldja a maga részére ft kérdést. 

A kŰlművelés; kiadásokról még nincsenek adatok. Minden jel 
arra vall , hogy ez ft kép se lesz vigasl'.lnlúbb. . 

5zón'línyuinkböl szóló jelentéseket is tárgyalt fi m:\rcius 18-i 
kebli lanfles. A jelentések szerint ebben az c!sö évben már négy szór
vány alakult meg és pedig a Kisllcst-Wekcrletelepi szórvány. ahol 
gondnok Gaal Árpád, jegyző dr. Fodor Domokos, egyházfiak Szi16gyi 
Tamh és Péterffy Gyula atyánkfiai; a X. kerüle ti szórvány. ahol 
gondnok Badóczy Gábor, jegyzö Borbély Albert, egyMzfi Uzflr 

Dénes és Máthé Lajos a ty6nkfiai; a pesterzsébeti szórvány. ahol 
gondnok Liksay Dénes, jegyző Kis 1\16zes, egyMzfi Kálm6n J ános és 
Németh Gyula atyánkfiai; végül a rákospa lotai szórv6ny, ahol 
gondnok Csáka J ános, j egyző Fejér Domokos atyánkfiai. A szórványok 
vezetöi nek a kebl i tanács a meghlzólevelet köszönetnyiIvánitás mellett 
megküldötte. Segitse őket az egy igaz élő Is1en az Ur szőlőjében való 
munkálkodásukban, adjon kedvet hiveinknek, más szórványok szer
vezésére s a megszervezett szórványokat pedig erősítse és gyarapítsa. 

(- i. ---ó.) 

Könyvtári hirek. 
Po!g(Ír Lipót ny. gazdasági főta nácsos atyánkfiának ,..4:: ember 

boldogsága" clmü munkája már m6sodik, bővitett kiadásban jelcnllllcg 
2~(j oldal terjedelemben. Az Istenbe helyezett erős hitnek és bizo
dalom nak. mélységes meggy6zödésnek n hangja csendül ki szc.rzÖnek 
e munkájában minden sorból és a:: Islen os:lhalal/an egy.~é9él meg
dönthetetlen érvekKel bizonyítja eredeti forrásművek alapján. A mü 
igen csinos, fekete vászonkötéshen. aranynyomással 4 pengőért 
kallható az Unitárius lralmisszíónknfll. 

Hölgyek 

• 

Ua clclIiqu .. w éMsu ak ... öhöd iidlli. IttHue frl 

SZŐKE FERENC angol és francia női 
divalsulonjal, Budapest, József.u. 2., 
I. elntla 3 •• a R ac ~ Da .. icl "óg VOll "abb ... 
S ~ O II d ~ r a k I Ponto. kis:olg~!Jf I 

• 
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~Iost jelent meg ':5 r"(lr IratmiSSÚÓllknál kaphatók ; Dr. Borbily 
J$fufi/l kolozsvtlr i lhcoJogiánk tanárának "ti keresz/tny Ihtologidllok 
b ll: t9yhri:i dogmának kelelke=ise" és "A: unilririus keres:lt!ny Iril 
uhrployulllWi" cimii műve i is, amelyeket theologiánkon fl folyó év 
elso szemesztereben adott elő Kolozsváron. Ezeknek fl miiveknck 
tim darnoonkinl 3·50 pengő. 

Lászl6 Gyula 
~li")'VIiros. 

A budapesli unitá rius egyhá1.ko;.o;ség helélcMböl. A budapesti 
unitárius egyházközség 1930. évrő) szóló óeszámolóját március 29-i 
közgymesén tartott.1 meg. Ebből az alkalomból szép' szammal gyűltek 
össze hiveink a templomban. Oh mennyei kegyes Atyánk kezdetű 

éneket énekelték a megjelentek bevezeh~sül, imát mondott Barabás 
István. Az elnöklő J ózan Miklós örömet fejezte ki , hogy ilyen szép 
számban jelentek meg a hivek es ti lelkészi jelentést felolvasta. 
Azután elfogadta dr. Toth György gondnok ket inditványát. Kovács 
József tiszteletbeli kebli tanácsosn3k az eITől sz61ó okmányt: Józan 
i\'lill::lós adta at meleg szavak kiséretében. A világiak részéről dr. Toth 
György gondnok üdvözölte. mire a tiszteletbeli kel'l!i tanácsos meg
hatolt szavakban fejezte ki köszönetet azzal az ígérettel, I\ogy tovább 
is kötelességének tartja az Urnalt szőlőjében való munk{a\kodásl. 
A közgyűlés az egyházközség zárószámadását 114.567 P 95 fillér 
bevétellel és 110.291 P 78 fillér kiadással, a könyvtár zárósz{tmadását 
531 p 64 fillér bevétellel és 531 P 64 fillér kiadással, az iratmisszió 
zárószámadásAt 297 P 63 fmér bevétellel és 288 P 10 fillérkiadással, 
az egyhazfenntartási a lap zárószámadását 67.472 P 57 fillér bevételIei. 
58.602 p 49 filler kiadással, a kisebb alapok zflrószámadását 1839 p 
8 \ fillér bevétellel elrogadta s a fe lment"ényt megadta. A,z Ogy
rendel szintén elfogadta és elha tározta, hogy életbeléJltel i. Ezu tán ti 

kebli tanács egyharmadának kisorsolása következett és úgy a kisol"5ol
lak helyére, mint a megüresedetl helyekre kebli tanácsosok v<'lJaszt. .... sa. 
A közgyűlés ezenkivül megválasztott.'1 a fegyelmi bíróságol és dr. Toth 
György gondnok inditványa alapján a:t ügymenetlo<izsgáló-bizottsAgot. 
A1: elnöklő Józan MiklÓ6 azzal az óhAjtá~1 zárta be a kÖi:g)'ülést, 
hogy telt templom legyen a következő közgyllJésen és azzal az igérettel. 
hogy a közgymést megcJözöleg isteni tiszteletet fogunk tarlani. 
AdjH az Isten, hogy óhajUlsa beteljesilljön és telt templomban 
d lcs.:! rhcssük az Urat :l kövctke1:ő közgyűléscn. (i'!.,tdJdril/s} 
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nD~' rendüuk a v<'gsö stádiumban került tárKyalás a lá a március 
18-[ k('bli tan{u~i ülésen . At iigyl't'nd magában foglalja úgy az 
l'gyhbiak. mint a vilfJgiak h.oendöi t s az egyes biwttságok, I I kl'bH 
\lIrn\cs élJ k.ötgyöMs munka- és hataskórH at egyházi törvények alapjfln. 
A~ ügyrcndet ali egyház vezetksének I'gyün tetúsége és egyszenisilé~c 
céljából k.lszitetle Kovács József igazgató, tiszteletbeli kebli ta nAcsos 
ulyánkfia. Az ügyrendet a kebl] tanács a közgyűlés dé terjeszti és 
annak jóv(lhagyflsa után fog teljes I'gcszében életbe lépni. Mi. akik 
iSll~erjük ezt II nagy gonddal (is önzetlen iigyszeret.eltel Ö/iszeállltoct 
üj:(yrendet. meg vagyunk győ7-ődvc. hogy ebből csak haszn<l lehet 
cgyh6zunknak; mert ali egyhá7- munkflját rendszeressé teszi a nélkül , 
hogy a bürokrácia posván;yfib3 vezetne. Csak jó munkát és jó magyará

tásl kérhetünk az egyházi és vi lági m unkaeroktól egyházunk javára 
és gyru:apodásá ra. Isten vczéreljeu minden munkást az ó munkájában. 

al. egyház dicsős~gére. (U. L.) 

Keresztt lés; esketés, tem etés egy nAppHI ei6bb bejelentendö II 
hivIlIIdos órák alatt a lelké511 iWllii llKn, V" Kohá ry-utc a' 10'. 

UlV.(\TAJ.OS ónAK : I. Lelklisú iJ~oda , - hélkijzuapokoll di! leHíl t 

. III- l , délután 4- 5. Va AArnag, d~lulún 12- 1. 
:!. Egyhiízki.izségi iroda - il li tkijwllpokon délelött H- I , délutún 

;1- ;;. Vasárnap déielOtt 10- 1. 
3. )'énztá ri órák - ilétközua pokoll dlilelött H-I. Vaslírnan dé l· 

elött H- I. 

Az egyházközség könYl'tá ra, V., Koháry-utca 4., I. em., nyitva 
van: vasá rnap 12-1, kedd délután 5-7 és csütörtök délután S-T 

órák alatt, 

A Nöszől'etség értekezletc havonkint a második csütörtöki napon 

délután 5 órakor van, IX" Rákos-utca &. sz. alatt. 

A l.eányegyesiUet összejövetelét a hónap 2 . és 4\ vasárnapjár~ 
-délutlln {él 4 órakol'rtar t ja, V . • Koháry~ulca 4. sz. alatba tanácsteremben. 

. 
A konflrulúeiólI folyó évi máj us 14-én - Aldozócsiitőrtököu -

dél"iHl I I órnkor tartjuk. meg a Koháry-utc.'li telll lllomban. Az állaláno5 
kikérde7.és ugyanott május l3-án. délIt/án 4 órakor leu. 

Mindkét alkalomra s7.erelottcl mcghivja a lelkipásztori hivatal 
a 1U:)llfinnl'lndu~ növendékek 5zülő it. u presbitérium l<lgjait és al. 
érdeklődőket_ 

A konfirmMl1 növend~kek az idén is k'apllltk Kon/irma"j(!i E'mlik
lo{)CI/. Az Emlóklapra csak (Izokunk al. ifjoknak neveit.. nyoUllathntJ uk 
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rá. akik 3 kikérdezésen megjelennek. Azokat fl \'id~kickct. akik I:l-án 
délul{tn " órár:'! nem tudnak megjelenni. arra kérjük. irják Illcg cgy 
levcjczóJapon. hogy 1,I-én iu lchcl nck-i! a "-:onfinnáción? Akiktöl 
~rtcsilés nem érkezik. azok nak nevei k imarndnuk az Emlékl:lpról. 

'\ .7. ullilMins l'Idllísil rendör;;k úrvacsoraoszlássai egybekötött 
istent isztelete május 14-éll - Áldozócsütörtökön - délul{\n 6 órakor 
lesz. fl KoMry-uh:ai templomban. 

Uniuírins Missúo-lIlrl. Kalemhírinllm m:íjns hő elsii lelére. 
1931. május 3-án d. c. 10 órakor: Istentisztelet ft lUkas-utcai 

templomban. Prédikál: Pcthö Is tván. 
Hla!' május i-én este 8 órukor : Inlcrnalusi értekezlet. 
1931. Imijus 100éll d . c. IQ órakor: Istentisztelet a Hákos-utcai 

templomban. Prédikél: Dr. Csiki Gábor. 
1931. múj us 14-én d. e. 10 órakor; Áldozócsütörtöki is tent isztelet 

a Rákos-utcai templomban . Prédikál: Dr. Csiki G. 
A rO\'flretói ha ruJI!jok. Olaszország egyik kis [alujáhan - Rove

retóhan - van az a hatalmas harang. amit ágyúcsövekből öntöttek 
és meg szoktak húzni a háhorú halottainak emlékére. Most intézkedés 
tör tént az iránt, hogy május 2-án a rove're tói haranggal egyetemben 
megstólaijanak az ország összes harangjai. A Koháry-utcai templomban 
ezzel kapcsolatban mfljus 3-án a rendes istentisztelet keré tében 
emlékszünk meg a háború hősi halott jairól. 

A Nöszövelség ülése az ünnep miatt lIlájus 7-én lesz. 

Múj us 2-án lesz az "Anyák napja", Akik !őlö tt még őrködik az 
anyai szeretet, ne felejtsék ezen a napon hálát adni Istennek s egy 
szál virágot átadni az édesauyanak. 

Néhai ÖZ\', Szek;r Gyuláné h !I!j~'lItékiihó l lelkipásztori nyugdij
alapunk 500 pengőt örökölt. Az összeget a napokban fizette be a 
család. Köszönellel ny ugiAZzuk . 

Antónya Slindor m. kir, államr<:ndörségi tisztviselő atyánkfia 
a jogtudományi doktorá tust megszerezte. s.zcreteltel köszöntjük. 

A Perezelllé Kozma Flóra Lelin~'l'!jresiil e t május l5-én tartandó 
előadására felhivjuk olvasóink szíves figyehllét. 

A 3"5, Jlinos Zsi!Jmond cserkésze;mpatblln örvendetes újságokról 
s7.::unolhatunk be. Pe/h{) Is tván parancsnok folyó hó 9-én d~ l ut!ln 

az első cscrkészkerulet bizottsága előtt jó sikerrd letelte fl Ilflm ncsnoki 
vizsgát. Ugyancs~ k a csapatnak egy erdemes tugja, Sdndor Zo1t ~ n 
J1ar:' 1\c~nokhd)'eUes segédlisl'.ti vizsgál tett, szintén jó sikkerr('\, 
Mindkettőjüknek tovabbi jó munkftt kiván,'a. gratulálunk és a CS:lpat 

többi tagjt\t ar. li !It':l d~juk követésére buzdit juk. (il.) 

r old6t kl.dó, )""<01 i ts.l0 - "I"'d." ~:T., u""" .... ' _ hltl6s ",,"01: 'M~."<I' l'· 


