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-
Dr. Daniel Gábor báró 
elnöki megnyitó beszéde 

a Dávid Ferenc Egylet 1932. január havi éstélyén. 
I 

Önök előtt tartott első előadásomban Ismertettem' azokat a t. 
elveket, amelyek alapján Egyesület ün k mliködik PS hivatásut betölteni 
törekszik. Má r akkor , ezelőtt egy évvel utaltam arra, hogy b<.irmennyire 
szükek le rmt:'>szc tsze riileg azok a ke retek , m elyek közölt tevékenysé

günketk ifejthetj ük, m égis mindinkább mutatkozni rog ezen és hasonló , 
egyesületek nemzeti és va lláse r kölcs i fontossága, m er t m indinkább 
nemzeti és erkölcsi létkérdésse válik a keresztény vallúsos és erkölcsi 

(Ö let. a llilfelekezetek közöt ti testvé ri szeretet, a nc'mzeti öntuda t <'S 
hazafias é rzes á polá '.; lii\~cj IJsztése. Ezek nélkü l nem tnrth ~l tó fenn az 
állam. ezek nélkül s1.'a'f. ~t~rt nyernek érvényes ül~sükre ~l ?O~ a bom
lasztó erők. amelyek k ikü \-;k nemzetet és család~ t, vallást és erköl
csöt, megsemmisiléssel fcnyú~tik a vih'tgrendc t, roth~dás t terjesztenek . '. 
ITIlnd(' nfelé, au ('lkiil , hogy c nj. hadásból, anélkül, hogy e rom bo hish6l 
('PS jobb világrf' nd k iairlk ulásának le h etősége mu tatkozna. 

A viljlghábor ú viha ra elvon u lt, de a viha r után sem sütött ki 
a Jla p és nem jött, miként a természetben jönni szokott, utána cl. fel
iidülés . Győzők és legyözöttek ITI8 is ellenségként úlla nak egymássa l 
:sze.mben és mindnY{ljuk mögött fe nycge,tő rémként , prédflra éhesen 
leselkedik al'. OroswrsüIgba n állammá sze rvezett bolsevizmus . Ilwly 
cgy sZf'hb jövő r~Jll é nyév(' 1 szédíti ' l t' lTo l"csapat"okkal összeulrt oll 



2 UNITÁRIUS f.RTESfTO 

h'veit kiknek szebb jövő végeredményeként a mai élelmiszeradagok. 
n:k dtszörösét helyezi kilátásba. És a mai, a há~)OrÍltól elfáradt, a 
megélhetés nehézségei WI ell ankadt. vezérei ben b~z~l~nuka.t vesztetl 
körökben terjednek a romboló eszmék, mcgsemm ls llE'ssel lcnyeg("tve 

évszázadok épitő munkáját. 
Nem állíthatja senki, hogya mai világrend á tala:kitá"sra 'nem 

szorul. Mindenki érzi, hogy vala hol hiba vall, a szerkezet hihásan 

mükődik. Matáraika l zárják el egymás elől az á ll amok, a vallási 
tilrelmetlcnség fokozódik . emberek chcznek, a bünözők szám a állan
dóan növekszik, v isszaélése i.: tömegének bire kering. I-Iazájától clsza
kltva idegen népek uralma alatt tengődnek mflgyarok milliói és gyors 
változás leh etősége sehol sem kecsegtet. 

E kótségbeejlő viszonyok között 'csakis a~,wk tőmürülése (>5 S'ZCI'M 
vezkedése képes ellená llni a háború borza lma i, ~. hél;:esz('rződ~sek 

kiáltó igazságtalansága, a leromlott gazdasági helyzet ol.ozta szenvcM 
dés és elkeseredés által élclrekeltett és kifejlesz tett romboló erők 
é rvenyesülő hatásának, akik a jövőt a multak intezmenyei, tapaszM 

talata és tanulsága alapján akarják reh~piten i. A magya rság tömörülése , 
a nemzethez való törheteUen ragaszkodás, a vallásfelekezelek közötti 

• 
kölcsönös megértés es együttműködés, egymás megbecsülése, megM 

értése és támogatása, az erkölcs tisztelete, azok az egyedüli utak, 
melyeken egy job l~ jövő távoli reményével elindu ln i lehe t és amely 
utakon Egyesületünk haladni kiván. 

~li, erdélyiek, sokat tanulhatunk szülőföldünk multjábóJ. Meg
tanulhatjuk azt, hogy népünk történetébe n nincs oly remény
telen helyzet , melyből kivezető út ne volna, hogy fl történelem leg
nchrzebb napjai bim mindig egymásra laláltak azok, akik a kor meg-
értésével a velök egye tértők tö mörülésevel, és árulás és 
hatalmas külső ellenség dacúra meg tudták i II jövönek a székely-
séget és erdélyi magyarságot. De sokat ellenségeink tilr-
lénctéből is, akik közül II csehek .. és á llamiságának 
kiinduló pontja a háhorú a lalt a Amerika vo lt &s a sze rbek-
Iől, akik nem adták fel a küzdelmet akkor sem, amikor úgyszólvilII 
orszá~ukOl~. kí~ülről ind~ltak újabb és sajnos. s ikeres támaqásra . 

. ~ :.~y('su l e.tunk ~gy k.s tömörü lés, ml> ly Erdély földjéből nőtt I,i ~;s 
l .ne~onzve slekely JellegH. ápoJja azt a tes tvéri szeretetet &s egyiiII
encsi. mt<J~ al. erdé~yiekc t egyrészt egymáshoz, músrészt ~agy
Magyarorszag mas szannaz{I.SÚ JakÓiho7. min(\ r nkor fl'íz\"(' vallás i t'S 

túrsada!lll i mcgkiilönbőztetós •• éJklil. 
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Eme e~üttérzé~ e~~mozdítását .sz.olgálj~ mai estélyünk is. melyen 
hazánk mal nagy kolto!e mellett kiváló muvészck fognak mindnyá_ 
junkat. gyönyörködtetm . 

"Protestáns Hét". 
(.'sécsi Nagy Imre, a Bethlen Gabar Szövetség ügyvezető társ. 

el nöke a Szövetség legutóbbi választmányi ülésen vetette fel azt a 
gondola tot. hogy évente egyszer a protestáns egyházak, lehál'a refor
mátus, evangélikus és unitárius egyházak vezetöi " Protestáns Hetet" 
tartsanak. 

Előttünk ez a gondolat nem új. mert hiszen Dimény Mózes köri 
fel ügyelő-gondnokunk már 1929-ben indítványozta ezt. · Igaz, azzal 
a különbséggel, hogy ö minden vallásfelekeze tet sorompóba akart 
áJlitani az iste1ltagadás és hitetlenség ellen. 

Csécsi Nagy indítvanya a protestánsokra korlá tozná a meg
mozdulást. Ebbe a mozgalomba, amint látjuk , minket is bevon nának 
- a hivata los á llásponttal ellentétben, - mint prole~ldlu;okal. Nekünk 
- sajnos - olyasféle szövetségünk, mint a Kal vin- és Lu ther-

szővelscg. nincsen. De meg lehetne a lakíta ni a :Magyar Unitáriusok 
Szövctseget, mert a Dávid Ferenc Egyesület kulturális egyesület 

elsősorban, amit például utcai főlvonulásban nem szivesen látnánk. 
:\l i minden megmozdulást, amely az összetartozandóság érzését 

munkálja, örömmel fogadunk. A Bethlen Gábor Szövetség tarsadalmi 

alakulat s mint ilyen, testvérfclekezetnek ismeri el a református es 
evangélikus mellett az uni tá rius egyházat is. A Szövetség tisztikarában 
ul1itariusok is vannak. A szorosabb és gyakoribb társadalmi érintkezés 

eseLleg elősegítheti a hivatalos korlátok lebontását is. 

Szekta.e az unitárizmus ? 
Keresztényeknek tekinthetők.e az unitáriusok? 

A C'likesz Sándor debrecen i egyetemi tanár szerkesztésében meg
jelenő Tflcologiai Tanulmányok 14. számában lic. theol. dl'. phil. 
Karner Károly, a pécsi egyetem ev. hiLLudomány i kal'án flk ny. rk. 
lanara .1'1. fcleke=elek :\1agyarorszdgon a stalis=lika meg/Jildgíldsdban 
címmel írott munkájának 77. lapján azt írja az unildri::rnus- ról : "E= 
u stek/u, amely tulajdonképpen mdr aliu is nevezhető keresztyéIluck, 
.~zemmel lálhatólag csak a mullnak az örűksegéböl él " . 
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Ezt az elfogult - nem mondjuk, hogy " lccresztyénnck ulig te
kinth ető" _ Ill cgúJla píl{ls l, súl yosbilja a z a körü lmény, hogy Karner 
Ká roly annak fl soproni theol. akadémiának a proresszora , amelyhen 
egyk:or Mas:nyik Endre és Schneller [s tvá n hirdették a kri sztusi sze
rele l igéit. Gondolatba n so aka rj uk a felekezeti türl'lem nemes hagyo

mánya it ápoló pozsonyi, most soproni evangéliku s l he~ 1. ~ k~l~érnia 
felfogásút a gamer Ká rolycval azonosíta ni . SőL az t a z állí tás t is meg 
merj ü k. kockáztat ni. hogy {(amer K á roly a z egesz, egye temes evang. 
egyház ba n egyedül á ll a z uni ta ri zJl\nsról nyil vanított vélem ényével. 

:\.Ililasltllka t a m ultban igazo lja az eva ng. és u nitári us egyházak 

ősz in te. teslvéries vi szon ya , amelye t soha senlllli kedve t!r nítő erzes 
vagy csclel,cdct meg lH.~m zava rt . E z a. t estvéri v iszony nemcsak 

Ilrga liv irány ha n, dc pozitiv megll y ilatkoznsokban is é reztette úldásos 
ha tfl sút . Rövid ség okáér t csa k az Iste nben boldogul t .l1(/~zn!J ik Endrl' 

ama nemes l é le kből fa kad t tettére- hivat kozunk. a mellyel fl mult szá

zad 80-as éve iben röpi ra tba n kl'i l az uni Lar izmus véde lm ére, am ikor 

trunkcl. ;l Prolestá ns Irodalmi T fl rsasaghól k izá rta le De fi jelen is 
áUilásunk mellett bizony ít. i\lprl hi szen a Karnrr Ká roly mega llapi 

tásá nak ta rtha la tl a nságú V é ppen egy evangélikus profe sszor koll égája, 
• 

dr. Schneller Kúról y, n tniskolci evang. jogakadémia ta ná ra mutatta ki. 

Dl'. Schnel/er Károly isme rtette ugya nis a P ro test il ns Szemle 
1932. cv[olyamúnak l. számaba n f(am er Kúrolyna k fe nneb h ('mItte lt 
dolgozatát. Ismertetése rendj én f(amel' Jnu nkiljállak minke t c rdeklő 

részé rő l szószerin t ezt mondja : 

- .4: unitáriusokai , ezt il Jdn os Zsigmond ól a bevett 'religiól Jalán 

meg8el1l szabadna "szeklá" -nalí mondani (77 . 1.)" Szerzö' róluk így szól: 
" amely lulajdonkeppen mar alig is neuez/wlci keresztyénnek" . Itt elveli 
a sulykot. Elvégre is a .Jézus Krisztussa l és a szen tírással szemIJon való 
viszony n döntö, Csal, nzért, meri a legkövetkezetesebben es _ megenged
jük - legfúlzóbban von.fdk le a hifjijilds konzekvenciáit, nem lehel őkel 
J.:ireke!izleni sem a prot.eslalll izlIlus, sem öl k('rc$zlyé.lIség surllil,ól, 
min1hogy nem l~"el II protestúnsok k.özül · kizárni az a,;glikánoka! S('fll, 

alrik d lcyk/'vésbb"c távolufilllk el (/ kalholikus egyháztól. _ 

A dr. Schneller Károl y k iokta tásá na k idél.csevcl a I( amer j'JírlÍs:íl 
t'nll! mhcn el is illtéz tiil;. . Mer t bá rm ily~n húntó is I\arner nl('g:\lla 
pilúsa , mi nz c:; ja vára mégis csak cli r:ísuuk vesszük a SZt'kllíuut, ús 
aliU kereszlyéllucI, m i n ősitcs l. Egy l"t'sl. l !l.zcrl. merL nem tl>ssl. ük fel 
[(I/men'ő l , hogy m inl l<riszlus urunk jó ta Hilvúnyu, l uclnlosCl Il s l> l'lc ni 
akarl vo lna. ~Iús l'észl azért Lekinljük Kamer osztillyozásál díntsnak, 
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lllert a szóbanforgó munkájában ő maga is a keresztyéne/( és az 
egylldzak kozé sorozza az un,itáriusokat es az unitárizmust. így 
például a 62. lapon ezt mondJa: "A táhlúzatból könnye n leolvas
ható, hogya keresztyén felekezetek közt az írni-olvasni ludók 
közt, első helye n az unitáriusok, majd az evangélikusok állanak". 
Ugyanazon a lapon alább pedig cz áll: ... "mégis általánosságban 
utalhatunk arra, hogy ~ mint a fentiekböl kitűnik - a keresztyén 
egyházak hivei közt az unitáriusoktól eltekintve, az evangélikusok 
képviselik a legmagasabb kultúrát". Tehát úgy is, mint uniUirillsok, 
úgy is, mint egyház százszázalékos jó minősítést kapunk J( ll rnertöl. 

A "szekta" és "alig keresztyén" és a százszázalékos "kereszt~'én" és 
"egyház" kirejezések közt "szemmel láthatólag" rennálló dirrerenciák 
egyeztetése te rmészetesen a J(amer dolga. 

Karner okulására és jövőbeli miheztartására ide.jegyel,zük 
f(amer idézett munkájának 33. lapjáról a következö sorokat: 

- Ha az ember minden felekezet vezetőitől elvárhatllá, akkor 
szeretné is azt hinni, hogy a szeretet parancsa, amelyet minden relekezel 
ajkán hord, ne maradjon csak üres szó, hanem valóságot öltsön. 
És pedig valóságot öltsön ne csak abban a ' formában, hogy egyik 
felekezet igyekszik a másiknak a híveit "megtéríteni", hanem abban 
az irtelemben is, hogy a másik meggyözödését és élelél tiszteletben tmtja 
és nem gazoL bele annak elemi életérdekeibe. -

Kprnernak e rre a keresztény lelkületű megállapítására mi jó 
• 

szivvel mondunk a;'lell-l: R eméljük, hogy amikor még foglalkozik a 
• 

keresztény unifdrius egyházzal - nem feledkezik meg saját szavairól. 
Barabás Istuan. 

Dr. Abrudbányay Ede • 
• 

a Dávid F. Egylet elnöke. 

Az őszi főtanáesi ülésen a D. F. E. dr. Abrudbdnyay Edét vidas1.
lotta elnökéül. Az új elnök egyetlen unitárius tagja a bukaresti 
országgyűlésnek. Kiváló jogász, önfeláldozó unitárius es törhetetlen 
magyar embcr, al<i az ösi rögön állva, oszlozi!\. az erdélyi magyarság 
kálváriás sorsában. Elnöki megnyitójtlt haszonna l olvashatja mindenki, 
tie különösen azok, akik a paragrafusokba mcrcvítetl egyhá ú életben 
a lényeget feJMdozzák a formakért. 

Az. elnöki megnyitó igy han~:zik: 
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.tHi/yen lisz/ell l<özgyüHs l 
Oszinte hálával köszönöm mcgliszlelö bizalmukat, amellyel 

engem .a Dávid Ferenc-Egylet elnöki székébe emeltek. 
Vegtelenn-j tne/-,rt.isztelő rám nezve bizalmuk önmagában is, azonban 

a megliRzteltetést fokozza az a tény is, hágy bizalmukkal nagy elődök 

nyomdokaiba helyeztek. 
l\<linl gondolkodáshoz szokolt ember, igyekszem új elhiva tásom 

lényegével tisztába jönni. 
Első pillanatra azt mondhatnám. hogya Dávid Ferenc-Egylet 

elnöki székében továb!) fogom folytatni azt a küzdelmet, amelyet 
életem t:éljául választottam: küzdeni és dolgozni fogok az igazságért. 

Csakhogy az az igazság, amelyért mint jogász es polilikus kii~döttem, 
az emberek Labilis t1.lapol1 nyugvó jogi igazsága voll: ellenben a Dávid 
Ferenc-Egylet elnöki székében az örőkérlékli isteni igazság szolgájáva 
.<;zegődöm. 

Emberi es isLelli igazság! Egy ege::;z /lildg válas:::lja el o kcffől 

egymástól. 
A,z emberi igo:sag gyengéje az egyoldulusdg, az egyén i, parciális 

~rdekszolgdlat, . mert hiszen az emberi igoz.sdg eqyesek bukásán keresztül 
vezet mások diadalállO:::. A z emberi igazság egyoldalusrigdl a római jog
bölcselet ugy fejezte ki, hogy "summ um jus, summa injuria /" 

A jogi igazsdg tökéletlen vallat a nyomában támadó diszharmónia 
jellemzi! Az emberi győzelem diadalmdmoJ'dba iirőmcseppekel csepegtet, 
az emberi igazsdg diadalhimnuszába kirivó diszharmónidval süvil belé 
az elbukott es' alólmaradl milliók kdsegbeeselt fogcsikorgalasa ' . , 

A töké.letes harmónia az az eLvdlaszl6vonal, amely uz isteni igazsdgo/ 
a jogi igazságtól e/ha/drolja . 

Az isteni igazság eszközei a s,ziv szeretete, ameLy nz embereket össze
kapcsolja és a hit világosító ereje, amely a sziv indulalait fölemeli es 
tisztultabb szférák felé irányílja . 

, Szívünk szeretetén át igyekezzünk megismerni és magunk mellé 
emelrii embertársainkat és hitünk erejével küzdjünk, dolgozzunk és 
Lörekedjűnk megvalósftani Istennek országát iLL e földön, 

Elnöki programmomnt egyetlen' mondatba foglaihatom ÓSSlC; 

~(>Io.m és törekvésem a vallúsos kultúra segítségével tisztábbá, szebbé 
cs harmo nikusabbá tenni az emberi életet. 

Ehhez a programm hoz kér~m én az Önök nagyé'rtékü támoga
~asál és kérjük mindanny ian töredelmes lélekkel a jó lsten áldását 
es segedelmét. 
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Albert D'OM a magy~r.o~s~ági Unitáriu s- Egyház volt j6szág
igazgatója és a Magyar Cmtanus Egyház tanácsos~ januílf 26-án 
96 eves korában jobblétre szen ~l erült. Teme lése január ')~-{In volt 
Kolozsvárott ft magyar társadalom nagy részvéte mellett. Gyermekei. 
rokonai és a Mikó. Benczédi, Nyircdy é~ . Szigeth y család gy~~zoljnk. 
Legyen örök nyugovása csendes l 

Dr. Héderváry Lehel újpesti kir. közjegyző. volt országgyűl és i 

képviselő. Budapes ten54 éves korá ba n, hosszas szenvedés utá n feb ruár 
2-án meghalt. Február 4-én temettük a Kerepesi-temetőben fl székes
főváros álta l adományozott dí szs irba- a politikai világ és tisztelői 

nagy seregének jelenlétében. Pihenjen csendesen! 
. 

Arkosi dr. Barabás Siíndor Háromszék vármegye tb. főorvosa 

január 14-én 82 éves korában elhunyt . Sepsiszentgyörgyön temet.tl'k 
cl nagy részvét mellett január l 6-án. Nyugodj ék csendesen J 

Dávid "~erenc-utca Budal,esten. Budapest sr.ékes[öváros tanácsa 
az egyházközség kérelmére I. ker. Kelenföldön az egyik névtelen 
utcavonalat Dávid Ferenc-utcának nevezte e1. Az egyházközség János 
Zsigmond, aranyosrákosi Székely Sándor és [{riza János nevét is 

• • 
beterjesztette a főváros Közmunka-Tanácsához. Ezekre azonban nem 

• 

reflektált a főváros . 
• 

Egyházi adók fizetése. Az egyházközség a multban a hívekkel 
szemben teljesen az egyéni jóakaratra bízta az adófizetést. Az egyház 
fennállásának alapját képező templomhazunk tiszta jövedelme a 
nagy adók és dologi kiadások miatt úgy megcsappa.nt, hogy a mai 
nehéz gazdasági viszonyok között kötelezettségeinknck csak akkor 
tudunk fennakadAs nélkül megfelelni, ha szorongatott helyzetben 
mindig áldozatra kész híveink mult évi Jui.tral l'kaikat és folyó évi 
adóikat már mosl fizetni kezdik. Hészletekben hiveinkre is könny~bb 
lesz a fizetés , vagy a mai helyzethez alkalmazottan : a f(:~szJ e tekben 
kevésbbé érezzük meg az egyház terhét. A mi terhün k édes-kevés 
erdélyi testvéreink nyomasztó lerhéhez képest. (- ) 

A.z elso ~zeminárium-esl január 22-én esle fe l 9 órakor volt ri 
Bl'assai Sámud ifjusági egyesülelben Szabó Is tván prcsbiler, voll 
i(júsági elnök megnyitó szavai után l(riza lGlhnán vegyészmérnök, 
az egyesület.. elnöke, ta rhJlt elöadásl azokról II vonatkozások ról, amelyek 
a németsegel cs a magyarságol hol clönyösen, hol hálrányosan össz{'
fűzik. Egyszersmind azokra a veszedelmekre is világosság derüll 3Z 
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• 

előadá st követő vita folyamftn, a melye t ránk mag ya rokt"a fenyegctóen 
Ilcht'zednek. A -szép számmal összegyűlt hallga tóság azzal a gondo
lattal oS7.10tt szét, hogy m ár igazán itt vol t az ideje c v itaesték meg
I'endezesének. A következő hónapokban foly taL6dnak a z előadások . 

Unitl'irius férfiösszejöveteL Az elnökség á ltal tervezett összejövetel 
halasz tást szenved, mert a vezető atyánkfiai közül egyesek az utóbbi 
időben gyengélkedtek s az ő jele nlétük. nélkül e szélescb"bkörű bará t
ságos vacsorát nem ta rtha t juk meg. A cél az, hogy az igazga t6tanacs 
es presbiterium tagjain kívül h.íveink m inél nagyobb számban vehes
senek részt . Remélh ető l eg március hó első hetében az összejövetelt 
megtarthatjuk. (Elnökség.) 

A lel.készi fi~etések esökkentése. Az ál talános gazdasági nehézségek 
• 

szomorú követ4e~ményeit a budapesti egyházközség se tudta elke rülni . 
Az üresen álló boltok elmaradt boltbérc a nyers bevélelt 10.000 pengő
vei csökkentette. A jele nlegi boltbérlők bérleengedéseket kér tek. • • 
Az egyházközség elmellőzhe teUen feladata i a dologi kiadásokat is meg-
növelték, ugyhogy a személyi kiadásokra'a megkívánta tó fedezetet --az 

• 

éJ.hanyagolt épületre szükséges költségek figyelembe vételével - meg-
ny ugtató módon megtal:Hni nem lehete tt. A mi egyházunk lelkészei 
a többi nagy egyiulzakkai szemben minden tekintetben különleges 
helyzetben vannak, azonba n a gazdasági bizot ság lelkészeink mun
kásságának messzemenő méltány lása mellett is kényszeritettnek 
érezte magát, hogy a lelkészi fizetéseknél az áll ami tisz tviselőkkeJ 

szemben alkalmazot t 15 és 13%-05 csökkentés keresztülvitelét java-
solja a presbitérium nak. (f . gy .) 

Az unitárius ünnepségek, előadások látogatása. A nagyterületü 
fővárosba n szétszórtan lakó híveknek a mai gazdaság i viszonyo k 
között fokozottan nehéz az unitárius összejövetelek lá togatása , azon
ban az unitárius sokszor hangoztatott összetartás gyakorlatilag az 
összejövetelek látogatása útján erősithetö, növelh ető . Ohajtandó és 
kivánatos, hogy különösen azok a kedves atyánkfia i, akik az adminiszt
rációs üléseken nem vesznek rés'zt, az unitá rius másirányú összejöve
teleket minél számosabban lá togassák, hogy a lelkes munkakedvet 
ezáltal is lokozzák. · (-) 

Helyreigazítás. Az ~ftes ftö folyó évi 7. számá ban Jgazsdgol il/a
gyarorszdgnak kezdetü hírünkbe nyomdahiba nuatt tévedés csúszott 
be. Ez a mondat; .,Angol hitrokonaink" kézira t szerint Igy hangzik : 
.. Angol hitrokonaink közül sokall". 
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