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ALAP/TOTT A: JÓZAN 

• 

Erdély fejedelme • 

, 

• 

Budapest, 1940 július hó 

l5W j(lliU~ 7·én Budán, a. királyi varban SZUIH>lyai János ma
gyar király és felt!~cge. Izabella lengyel királyi hercegnő hiizass:'tglit 
Isten egy Hilgyerlll tJkkel á ldutta meg, aki a keresztségben Ullj ll és anyai 
nagyapja, Zsigmond lengyel király' után II János Zsigmond ne\>'ct kapta. 
elete arra jl'l. időre esett, amikor Isten ismét sok megpróbáltnhist 
adott II magyarságunk. Az országot dUl'1lbokra szaggatják s a fiuta l 
János Zsigmond, a mngyarok utolsó vúlasztott kinílyn II keleti végekeu 
megainkuIt, önálló Erdély első fejedelme. 

Urnlkotlúsa iuején ez a. magasmüveltségű fiatalember élénk ér
deklödés t. kmusit országa dolgai iránt. A szellemi élet megnyilafkozú. 
sai, II lélek vujudó Icérdésci sem kerülik el fogékony Icikét. Résztvesz 
a vallúsi vitlltkozásukbun, melyek elösegíutté k az esz.l1lek tiSztulását 
:ol a. reformúció gomlolatának hordoz.Ói. A reform:ició korának fejlődési 

fokozatl~it ő is bejárja, hogy lelke "ógezetül is udvnri papja, D{avid 
Irerenc tanításában, a reformáció tiszta megnyilatkozásában : az unitá~ 
rizmusban találjon nlegllyug"á.st. 

Ji;gyh:'izúnuli hü fia volt Júnos Zsigmond. Eszményeihez ragasz
kodik, !i nevéhez fűződik az emlékezetes tordai országgyíilés hat:áro
zuta, mely 156f~-ban II "ullüsszabadságot törvénybe iktatja. lIalúla 
előtt púr hiillltllllRl. 1571-ben, a marosvlasi'arbelyi országgyfilésen egy
háza, az unitárius egyház is helyet kap az ország bevett religiói sorában. 

UlIglIsZI(l)d:\.~át egyháza iránt nem It. fejedelmi kegy swkás os 
megllyilatkozlÍS:libllll, föld , 'ugy pénz adomünyozúsáoon mutatta meg • 
hanem olyan atlom:inyokl(a l. melyek mindenekfölött a szellem és It. l é l~k 
útjainak Tnllnl<ú'sni. liolozsváron iskoJát, Gyulafehérvúroll nyomdá.t ado
mányoz egylúzünal<. Az is kolában u. fiatalok nemzedéke. a uyomdábnll 
megjelent köny\'ek I)edig II szellemi élet síkjain hirdetik az wlitárizmus 
muga':lztos eszmén~·ét. 

Eh"yhá:tn és Erdély magyllrsúgu. hü ma.radt Júnos Zsigmond su:l-
lemi örökségéhez. E!szményei feleke7.eti különbség uélkiil értékesek tOS 
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hnllí:m l, TlIum cll1 udó. ,\milwr II tria noni , 'cszedelem 
rcú uk zúdul! , s E rdél)' llIug)'a r lIél16 idcgcn u ru-
10111 chl)'om:i$ll ulatt szoll\'edett, lllell' a föld elvé- ' 
Ic' ltl mellett 117. is kol:it és a lélek meg ny ilat"lwzasn it 
is ii lcli,izőbe \'e ll e, II magya rság nÚ)li é le te ismét 
, iSSlUS7.0r ult egyháza kere tei kijzé. S h:t cl is vet.
lék I1Z jlj ura lom birtokos:.li a z is kohí lmt. renntartó . 
:lIlomúnyolm L és ula"ih 'állyokat, a székel)' !léJl hite 
es szeretetc mc/:.rfm·t.ot bl az iskoláka t, közülük leg_ 
a lilbb is a nnyit, amcnnyi elég \'olt. urra, hogy 8. 

néll ma gya r IIl lu'ad ha sson. A megmarudt iskola 
mugya r nyelven t.a ní t otta János Zs lg moud Ilóllé uel. 
fi a it, a mag.var kön)'" és a magyar betű lledig ne
, 'elf'-és t311í1 oU ügy, uhogy lehetet1. 

fdii!llJclŐfié(J " é~. ~~ezd'e, flho ll/Um , CIJ )/1111 lll' ~(I_ 
mO(JyonJ~.· 1(uk1tll{j 1'»1.) köz!IIéfJúl', (IZ (I k kor újol/
/I ~~" f clallt foft á ll. lIép ilikolához hel,lJ(,zfék. l it " Ő
SI/It , '1'elle fdeséfliil H or rálll Slím/or fölllb ' "0'- -
/I , - - k ' " .011' on~ ('(I)~y(l t, fl 'I 've l 52 évifJ ft I e.fl lwrlltú lti/..: II ~{//J/) , 
b~1I8oS,~fles . Cllll lál/i ~'etet éllel;. SomOgllo/l /)út 
J, (lfJy- 1 ereJ/tl be, 1}jf/, d Segestlúrra. helW!zfC/"; tU, 
JS91-ben a kőlwlmi. dll . isk. igazgatója. LI<lrom év 
mlt~t'a P illmf ba hel,lJczik. át., O/lOt a mooyar 11)JelV 
é~ alI~",e~~mének hl1 őre és fer iúztdje, A tl/ (Ifl yrrr 
t tSzNl vlSclo l- Iwr szervezésének fáradha /at/o n ve
ze!o 1/wlI/u;sa. A fi lm iCi. ma·gyor D lIloskör llek le
'V oleye~ tOgjft élt va16sáfJOS zlÍszlóvivőj(>, délecfI 
zlÍszlótarl ójo, 1898-bftn a. Iles /szenterzsébeti áll. is
koll~ első i fl llZyo l ójll. Edd ig i ?1I1mká)rt mind Iíllő_ 
,tis éH HI. ill é'Pft~s$el /úzzú l.; nWfJ. N (lIJJJ szer vező 
erőrel fog hozzú: 1láS(/TOlj<ik meg eyym(i~ lItliI/. II 

l elkeket és épül f el az e/.sü áll, néIlisko{(, és óvo
da, A z elemi lmIügy alalJOzásúnál lIc m áll '/Il!'", 

j'llarosl wlOneiskofát . szer vez, l ekil ltély l'c cmcÚ' 
évlizecleken dt enllek is igOZfJ(d.6ja. Nincs Pester: 
zsébel közélete1lCk efl Y helye, hol önzetlen fúnullw 
lotTol/. lIIUlI J,:-áj6t ne emleg etnek. A z o1'Száyos l u-
1),í IÓ~ e.tJyesiilefe /..;'lI él: Ori/Z, T allitó K öt·, •• ( llami 
7 (HI d ók Orsz. Eyyesülel e, E ö/'vös A lu]), J( al</I;z 
:;/b. ?/lindeni kébelt mint nagy lIf.tmklt t 'vállaló, ve. 
zető l afl dolgozott. U 1I-itát' ius CfJyltúzi élel.iil/knek 
ltiflt iiséU"el kUar tó, lel~.:cs 1nunkása : presbyter e, 
a pesfszcll ter zsébefi 1m i lcí rillS körzefii ll kllek _ 
1/W méfJ pólolh ala-Ilan _ [cíl'(fcháoof nCIn ismel'ő 
vezelője, éltel ője, szociális YOlU[ozója voll . B oldo" 
cl;alrídi élel iilce l, nem áldot/a, lMfJ az Jsl en yye,:
m ekk.el; l a ló" a.zért, 11 00l! e .tJolU!oss(ÍfJdl tesi vérei 
1/(fyyszá ,nú fJye rllwkeillek ellw,l llezésével, élethez 
j ulú/.!ásúmol ollmíl t el j esebbcn 1IIIInluíllws,,'Ú. A ro
kOlli ,~zeretef"ck igMi Cl l ya i kifejezője, (I. -nélli ii/ö
zé:;el,'ben ~'ze l/.Ve(löh('k [('fl megérl ö/Jb sef/Tl ö]e voU, 
.Jól lenni , SOf/Heni , ez vo lt élel eleme. NYliyodj 
csell(/eselll f il l el/. veled 'l 'es l vér! 

l,!; rdél )' felet t újra ítéletet ki-szü l m onduni a z 
ij rökJ,énlJó egy igaz Is te n, Népét l.emény csapás
!;lll teltc prólu'! rn, amikor több, min t húsz esztendőn 
I<eresztill az elnyomó roma n uralom a latt szem'ed
tettc. A nép, a z erdélyi fej edelmei, fiai és leá l.lyui 
hiiségesell úlltit k a vihart , a rellegek mar oszlóball 
HlII / /ak S hisszük, hogy miel őbb feljön ismét az 
égl'e az igazság fénylő napja. Erdél)' magya rjai 11. 

nagy csatá ból tiszt á n és moesol.talan u! é!)pen azo
I.at a z értékeket hozzák vissza, melyekl,cl János 
Zsigmond e lörel{ltúsu őket uz unitárius egyházba n 
i" mCh'1ljúndél<ozt.a. 

Szüle~ésc lIég)'százados é\' rord uló ján kegyelet
tel idézzük J ános Zsigm ond emlékezetét sünlle
pelni - hisszül,. hogy mielőbb - majd a lmor ÜIl

nepfl liink, am ikor ismét boldog és szabad lesz Er
déb' nélle, Adja. Lsteu, hogy hit iilll. mielőbb valóra 
vÍl ljvll , 

FERENCZ J OZSEF, 

EMBEREK 

., J 1/1/1US hó U -él/. k isér / ük u lo lsó f öldi út
J~/f(I, f~ . J)e~1 SZCII I crz~ébeti I e mef óbcn , szcretl e i II~J.: , 
/1 ~ZI('loll/<'h impozú1IS 1'f!sz/t'él elévcl . A z cy 1lkor 
ddcru, dc (IZ 1110lsó éI'el,. szen.vedéseibel! kifrimdl 
Ie.~· / ' lI!efJJJihc /l l . A 11('llIC,~ léld .. '/J H'qtérf az E fJye-

'

daIn ilII AllMltoz, flhol _ h i/ ÜlIk ~zerill f _ '/lem 
('!IIZ /lzám l' I . 

"'cl /. {Il (jjJ~~ 11C lez, meri a /<denI U1II01wt , melye-
, ,ullolt, l oúlnszöJ'üsen odllClt/a, v i lisza OZ euy 
lyUZ I Ii /Clwe l.:, 

", ' P O!,,' ,c1Wltíflbót i l/(lllll. tdCiUl1Jja, [{ i s lIltjz.e, _ 
' O~ I lize -.e !J 1)' , '/1 ' ' 
IlJi áylJól _ TI ~n ll:! m:;Ii. ~l?fö) Ct IiCll8 i-~zenfkiTfí
kO/J /ly l16zl I~)I,~)(' I l l11li.a r .1U1I 1}(1]), ~(lcsallyjll Ár-

l, ~ rOll ISy JJ1 Iltul" I .. " ,- _ " leá)/'!jlt !'QU , .~ JU~U( I 1Ilut<!riu s Pl/ p 
. , ?m CIl hoz/(I $zékc/ f - - -

101"16 IIzcr('lrl j I • 11 (tJu /rallf i H / ' 
h;:~lIé t. lJ . ell ('IJyhúzn 'fnhlli MísrJgét, "'I,eleg 

A küzéni lSkolo 11,\/ 1 '1 ' 
z(J1 Szé',,'I ' /lJ-KcT(' I , II Ui/Z a yal és fl Imli lóT,ép-

. ' IIZ /Il on t't!yez/ e (ISB')) - , .' " -
I rt'flm~,Ulycl. Éle l j)lí! (Í " , . • , - ' 1/ 11110 

.1/ IJf! (I ~e!I (' 8Vlll' l 1.'11. 7"lt . " 

".;-.............. -:~~~~~ .. 
&: U. e. XIX. 7, 

Pél erfy Gynla, 

ISTEN ELOTT 

-Utravaló. 
.S ziinidöre tá"01.ó un iiú riu sok s 1,lllU{ll'It kÓsy.ü lt. 

ey. ti k is gyűjtemény, K evés n z unitá rius temp lom; 
a ki {e iulI h íveiilk köí'.iil kimozd u l otth onilllóJ, sw
mítuuia koll II \'u l ószí u űséggel, h og y Sll j lít h it rel" 
fogásá lluk megfele lő tem pJ onu'u /Icm tahi l, u/U íg 
csuk hazR nem tÓl'. AI'.ért a d tuk ennek l1 g-yiij l.e-
m ónyuek a z .. U t ra\'alö" novet: " ig)'ók olllg ukkll l 
hí vei Ilk u tnzá.<.i ukra. lIyaralásukrH, s ol\'1UIgus~Ílk, 
ha l:iz ll{,ljúk lelki é piiléSíik rc. 

E gy üj te lll éll~, t főkép a zok huszmílh ntjillr .'I i
ken'e l, aki k nem fel/}jtik ol.thon BiiJli ii.jukn L Gon
d olnun k kellett nzoll hu n a zok ra iPl. akik lle k nem 
á JI mujd /'ell tlél kel'.és /'o D il/liu II g yíUtomény ha")'r 
lI ítla tn kor. E y.é l,t néhflllY ronto,~a\)b biblini hel )'eI 
IIzór ól t;zOl'II k iírtuuk. A folt!uókeuyok tclu\!, n iif y 

-



I • 

okiknok 11('111 telik 1Il('g egy Biblia lIlcgvólelórc 
~ ' lll _ ~~,ilt,én hn'<:zolllluL forgathatják c gyüjtc
;I~{m'yl j\ki nlloHbul\ tlwgú\'ul vih~1i Bibliújllt, 
folli>tlcuii l Icg~'o mog, I ~u~rt al'. clme.lkcd~ egyes 
illloOlllsui . c;mk ll.kkor vallluk a megcrkczcs, meg
lihenós éi< feliidiilés fo .... lIsnlvá. ha a szóró l szóra 
~i Hem il·l. dG II szokúsos rövidítésekkel jeh..ctt 
bibliai helyeket miud fc!kercs"iik és elolvussuk. 
Jdcu g r iijlc mény ubball i~ I.ud tdb:m készült. hogy 
nll ulI i ltl riu!'l hitvnllús egyes tétcleiuek bibliai 
alnllja egy músik gyűjteméuybim (Józ;.\U Miklós: 
Mit hiSlIUek a1. ulIitllriusok .) hi\'eiuk rendclke'l.é
:;ÓI'O áll. lll. hát lIe m fo!,;'lalko;r.uuk hitmll.ús i kér
d&.ckkel. ehelyett u lélek életéro nézve auuYlra 
foutos, élJitő kerosztéll~' v il{lguczct S a valhísos cs 
erkölcsi fejlődés alapjaihoz VCl'..ctö útat szeretnénk , 
júrhnI.6n'\ teun i. 

Külöuöson !lllgy figyelcnuncl állítottam ősz
~r.e a bit.lun-ól·ájulwt lIélkiilöw ifjuiuk és gyerme
lwiuk úlmvalójáL A feluőtiek uyugodln.1\ kÖ\'(lt
heti k a gyiijlClIIÓny t elejétől "égig. hiszeu még hu 
olyau helyekro bukklllluúunk is. mnelyck csak 
g-yermc.kekuű.k szóhuJtlk, nkkor is basl'.olwu,l el
mélkedholuek rajla: .. H a csak olyauokká !lelli 

lCSlIlck, mint II kis g)'ermcke k, semmiképpen 1;0 
nem mehel,tek ali Isteu ors:t.:Ígúba." 

• 
• 

l . Emlékezz.: lsten milulel/Wt \' eliink vun. 

.. !-I oni menjek ll. te lelked elöl és a te o r czád 
eiül ho\'á. russa k ~ H a ll. m e nn y be hágok fel, ott 
" agy ; ha a Seolba \'etek á gyat. ott is j elen ,'ag y. 
li a a ha jlIIti sZlÍrn yn ira kelnék és a tenger túlsó 
s'lehi re sl.á llané k, ot t is a te ke'lcd \'czé re Lne en
gem." Zsolt. CXXX1X. 7- 9. Oh-usti el még: Csel. 
X\'Jl. 28. Hom. V. 8. Mert: "Az Isten lé lek és a kik 
ut im á dják, szü kscg, hegy lélekben és iga'ls:igban 
imadjá k:' Jn. IV. 2·t 

2. lsten elvúrju, hogy ke rcssii.k al. Ő úta it -• t<:II1!)IOUlon kí vül is, 

"Eljö az or ll, mi kor sCIilIIe lI! ezen II hegyen , 
!!cm nem J eru'lsá lemhe n illuid j,ílok ali Aty:í t . .. 
mikor IIZ igllzi im á dók lólekbell és iga'ls;ígbnu 
im adjú k IIZ Ah'ut, llle rt 1I'l At.ya is il yene ket ke
res Itz ö im údÓi u1." Jn. IV. 21- 23. Olv. még: Zsolt. 
CIII. J:!. PrM. XH L 3. 

3. Mit l"úr lő!i.ink HZ Isleu' 

.. Megjelentette néked. óh ember. mi lég yen a 
jó és mit k ivim ll'l Ur te löletl! Csa k azt, hogy 
igazsagot cselekedjél, szeressed 111. i r ga h nnssago{ 
és hogy a hizntosall j:'a rj il le Is teneddel: ' ~lik. VI. 
8. Oly. még: Zsolt. C. E 'ls. VI. 8. Juk. l. 25-27_ 

4. Az Illlititrizmust é l)J)CII ur. iguzsitg keresése 
kiilöuuözlcti meg II többi korcsr.léuy fc1ekezcUöl . 

.. Mindent megl)róbli]ja lok: a llli j ó, az t. m cglarl
satok." 1. 'J' hess. V. 21. Qh'. meg: Pi!ld. H. 19. Péld_ 
1\': 18. 7,;;oh. I. ,l u. \ ' 111. 32. 1lcrt: .. t n (Jézus) 
n'~.e r l 1>1. iileUem és :tzért jöttem c ,-il:ig rll , h og~' 
~Hl.\m ~' l>ial:'ot legyek az igWl.s:igrÓ1. Mindaz, Ilk i :, ... 
1 ~"l.I>Íll:'hú l "Illo, h a ll gllt IIZ é n szóm ra." JI!. 
XV Ut. :17 . 

5. A~. /I 1úr.atossúg l " l~Hl e lőtt - Ul. é ld tö r
v:'::l1yo. 

"Ak i ma gá t fe h nag/lMzln lja. 1I1cgal;i 'l.talik, a ki 
Jl~dig Illugát. megll hi.u ,H. (c1I1Hlg aszl:li tRtlk." MI. 
X ... ",-' I1. 12. Ol v. lllcg: ~soll. x....V .!. 3--4. J ak. l V. 
10. 

6. Ki il. kerasr.tcu)·' 
"Ha ti lIleglll aratJtok lI 'l. c n lJeszcuellluen (mult. 

(1otta Jézus). b izo llll ya l az cn ttJ ll ih- il nya im '·ag)'
tok:' Jn. VHI. 31. Ol\'. még: Ju. \ · il l. 3t. JI!. X. 
27. J ak. 1. 19-27, 

i. No csak szájja l lég)' kel"(!..;ztén y. 
"Nem minden ki, :tki ed lIlollt\ja : Ur a ll l, Ura m • 

m egye n be :l mClI u yek. or s'lágii.bu, h nuem, ak i 
s e l e k s z i az cn me nn yei Aty:im a knr at.:it," 

Mt. \ ·U. 21. üh·. wcg; i l. 'l'iUl. 1. t!--9. Mt. Vll . 
17- 19. V. I ti. X. 3t-ilil. 

8. Legy h[tlit~, hogy lluitúrius Lehetsz. 
"Boldog sze)uek, a melyek hít.j~ik azuka t, ame

lyeket ti luttok. i\fert mondum nektek, hogy sok 
l)r Mé(:1 cs királ y k i"an tll I:i.tll i , lImiket t i laUok, 
de ncm l/i tták, és ha ll a ni , a llliket hallotok, de lIem 
ha llothik," Lk. X. 23- 2·t A l"tüllt sZ;lzadok alaLt 
lÓllylcg hilllY prófet.a és kiridy, tuuos és hívő kí
vitntn 11 lolkiismereti szuuadsúg és az egy h te11 
im ádlmtásá ua k o\jö votelóL! l:1imsuu haltak vér · 
tanú balált is érc tle! 'l'e ped ig ma fámuság és al
dozat nólkü l tagja lehel:n allllak a1, uuil:J..r ius 
egyhúznak, mels ezeket készen n yú jtja az öt kü
I elők nok. 

9. t::lciü nk céljll ti tökóletesedós_ 
"Legyetek llzér t ti tökéletesek, mikent a l i 

men nyei AtYlÍtok tökéletes." MI. V. 4S. ül\". még: 
í'.;solt. XXX\' ll. 37. pőld . l. 10. 

10. Ha J ézust követjük, életünk celjilt meg
vu lósi th1.ltjuk. 

"Ynlll kik pedig befog:ulák üt (J ézust ), ha !al. 
Illnt adu llZok llllk, h o!,;'y lsteu riui\'á legyenek, 
,, '.-.ok nnk, :t kik az Ö lle\'elJeIl hisznek." Ju. 1. 12. 
J u. lll. 15. X Vi!. 3 . .hlréz. V, 8-9. 

11. Józus kő\'etésée l·t :íl dozal oku.t is kell bozui. 
"lia \'ulaki jún I " kar ón uhiu ltm, vegye fe l lit. 

íi keresztjét t':s ú !,;'y kövessen engem." Ml. X VI. 24. 
Oh-. még: Ml. X.VI. 25-26, A. 3(-37. Zsolt 
CXXVI. 

li. 
12. A sza!JluJsilgot, sr.üll idöt éh·ezd . 

Milltleuuek rendelt ideje " ti li , t:s ideje van 
l. , ~g :IIÍltt minden tlk l\ r:l lna k" stb. Prcd. U J. 
1-8. Péld. XV. 13. Filil)ll. I V. 4-5. 

13. Dc, hu leheted, látogasd nz uuitárius isten
tis7.loletekot. 

"ö r\'eude.ze.k, mikor wOIl,djúk uékem: i\len-
jünk lll. Ur hlÍ.:.tiaba." Z,.olt. CS SJ I. 1 . 

14. S l ... gfökóIlIJo.lll: Ile feledkezz Illeg Ielk .. d 
t('lll \) I O IlIÍl rt 11 k éj) í té,;é rő l. 

.,A " lIg)' nc lU huljtitok-é. hogy I\. Ii tes ietek 
II ben netek Inko:.tio Szent Léleknek tClU I J t om~: 
aluelyct Istc uWt u)'crletek; és uem II m:lg /l tokl'1 
" Hgy tok? !\ler t. a ron " 0tettete k meg ; tlicsöilséh'k 

u r::. XI X. j'", " 

• 



AIért II~ htcut /I ti telltetekbcn CS IclkowkbclI, 
:tlnc l ~'ck bi.md." I. J\ OI'. ~.1. J9-20. 

I fj. Vi,:ylÍl\7. gOlJdollltIlU]l'lI. 
"KI nmit gondol nz .1 HlIÍvébell, OJ~'"~ '"'l~" 

Péld. X XlI l. i. (Uj ford.) Olv. még: P é ld. XV. ll. 
.16. 'l'IJ r t;:d meg ü,t é ll Wr"Óll ycif.. 
Mert szöni tuek n Jlllr:mcsolllt. é8 a tudomány 

\' ihi;ostlág, ós cJet llek lHjR A fcddcsek." P é ld. V J. 

17. A Jön'ouy l ulkl' /I SZOl·otüt. ' 
"All nakoklicrt A tön'ony hutöltcso A 8Zill'ctet." 

IMm. X lII. 10. Ol v. Illég: JIl. XV. J2-J3. J. Jn. 
I r J. J. -I. Kol'. X U l. Péld. IV, 211. 

1$. Lég}' becsülulc8. 
,.Kh'áll1ltosltub II jó hírnév a ungy gazda«-

8rt"lI:il." P éld. XU. l. 
J!!. S z('I'CZ Z barMokat éi:! Im'tsd IUog őko.t. 
"í\Ii lld clI idöbell szer et, -aki igaz barát, ils test

, 'erli! szü letik II n~'olllonisug idejer,e." P é ld. XVI I. 
17. 

20. F egyelmezd llIugndat.. 
.. Mint It megromlott és k erítés nélküli varos, 

01)'1'10 II férfi, akiIlek UillCSllJ l birodalma aa: ó 
le lké .. :' Péld. xxV. 28. 

21. I~égy szorgllllllus. 
"Eredj 1\ hangyú hoz. te r est, nézd meg az ó 

id:lit t.'s lég~' bölcs." P éld. VI. G. 
2'2. l.lógy ősziut e. 

"Mer' nc vélje nz ilycn ciII ber, hogy ka]lhllt 
lIZ Urtól. a kétszínű, a minden útjábIlII állhatat
IlIn em ber." J-nk. I. i-S. 

23. Bí1.1.úl Isteubcll. 
" Ne Il)'ugtalonkodjé k II ti szívetck, bizzatok 

I'sICllben és bízzatok énbennem (Jczusban)." Jn. 
Xl\·. I. Ol \' . mág: Juk. I. J-S. 

• 
:l4. N e nggódj ti gOlloszsÍlg' győzelm o miatt. 
.. A mi IlllInnalnyi könnyű szenvedés ünk igen

igen IIAl;y örök dicsöscget szer ez nékünk." l l. Kor. 
I \ r. Ii . Ol\'. még: Zsolt. XXXVII. 

15. Meri f.s erőt Jézus pé ld újúból. 
.. Ne fe ljetek azoktól, akik a lestet ölig meg, 

1\ lelket ped ig TIIeg nelll ölhetik." M t.. X. 28. Olv. 
Hlllg: F ilip p. n. l - H. • 

26. U lillguss sz Uloid UlIHíösíll·a. 
.. "lI ~ l1gltsd fiam II te alYlidnak erkölcsi f.auí

tllsut cs II te 1I11 yádllllk oktahisat e l nc hagyd." 
Péld. 1. 8. Ol v. még: P óHl. I V. J 5- G. 

27. ·K m·iild II rossz h'i.rs llSílgot. 
"O:'dilülöm II rosszl\k t nrsl\sagát és a gono

Ilwkknl egyiiH nem iiIök." Zsolt. XXVI. 5. 
t8 . L egy kil nrtÓ ·1\ ~óbaJl. 
.. Nem .t-mljlit.ok-é, hog)' akik versClJYI>ah'úu 

~Uhll'~, m LlHlnYll j :11I futuak ugyan , tie egy vesd 
I '~ Jllbll~IUIU Ugy fussatok. hogy elvegyétek:' 

I. 1\.01'. l X. t4. Ol v. még : ~lt. X . 22. 
29. Lég y lI1értck lotes. 
"A bor c8ur?ló, a r tÍszeg itü lhll hiihor«ó és va

I II~I IIbb" lJelehwea, U\\ III bülc!!." P éld . Xx. l Ol ' 
II h'~: P{. ld . XX II 1. 20. Ó _ •• \. 

30. Ne leg y gőgüs. 

"A fll ecromlli ll elült ktW IÍIYHég jai r: ' P tÍ ltl.. XI1. 

'" U. Eo XI X. 7. 

18. Olv. még: Lk. xrv. 7- II. 
3J. Ne légy barUgoK. 
.,Jobb a hOIl8:tütúrü a:t ecihlOél Íl8 aid uralko. 

~llk II maga IndulatjJiIl, annál.. aki varollt vesz be." 
Péld. XVI. 32. Olv. iuég: Zsolt. XXXVII. 8. 

112. Ha. f!1.OlUOrÚ vngy, olvll8d C"/.eket : 
Z l':I olt. XVl U. 28. óe OXXX. P éld. XX. 27. Mt. 

XI. 2S-ao. 
:m. H n gondod van: 
~H. v r. J9-34. 
34. Ho. \'~:r.él ybcn "agy; 
Ztlo lt. l~XXXXI. 

35. Rtl. két,aógek gyötörIIck: 
.Jo. Vll. J7. 
36. Ha mugímyos \'ugy és r6h~,.: 

Zsol1: XXlll. 
:17. Am ikor 11Il-ím11'61 távo'l.ol: 
Zsolt. CXXl. • 

38. Hn tn rtolmosnbb életet kí víÍnS7.: 
Jn. XV. 
Vógül Jlcdig, e gyiijl.cmóny ii1.cnete h01.zÍtd: 
Gen. XXXL 49. Filipp. IV. 1- 13. 
'rcrjetek hll1.ll. egés1.s6gben. Isten íddÍlsú,'ull 

A bibl illi holyek rövidítösci mindCll Biblia 
tn dlll omjegyzékél:iull fe ll elhetők. 

Szent-hanyi Sundor. 

VILÁGA 

A német protestantizmus megujhodása. 

Az 1914 18. években lezajlott világháború 
után a kereszténység új megújhodást éjt át. 
A római katolicizmus ügyes politikai szereplé
,:;ével az e~házi élet területén is új fejlödést 
ért el. A görög-keleti egyházak népi és nemzeti 
egyházakká á talakulva a 'protestantizmus meg
termékenyítő erejének befolyása alatt önálló 
egyháza.ikat építették ki. A protestantizmus 
kebelében az ökuménikus mozgalmak jelentet
ték a haladást, melyek igazi értéke nem a dog
matizálásban, hanem a közös nevező kihangsú
lyozásában található meg. 

A világháború után a német protestantiz
mus a weimari Németország politikai keretei 
kö"..ött nem taláta meg önmagát. Fejlődésének 
az útját megakadályozta külső k~reteibefo1 . 8.2! 
állam, mely a szociáldemokrácia es a. politikai 
liberwizmus útjain ellenségesen áll szembe az 
egyházzal, melynek következmé~ye a hívek 
nagy tömegének az egyháztól valo mesterséges 
eltávolítása és a felekezeten kivüliekké lettek 
jelentős tömegei. Azok, akik az. ~gyházban 
maradtak, végigélték azt a teol6g:tat forradal
mat melynek vezefője, Barth Károly, szeren
csétlen irányba terelte az egé~z né~et pl'OOOs: 
t antizn1u5 utoisó húsz esztendeJét ,5 hit és ben.só 
egyházipsság helyett az egyház eletének köz. 

, 



, 

pont jába mesterséges, szőrszálhasogató teo16-
iai vitakat dobt&k. 

g A német nép é lete h asollió lelki megráz.. 
kódtatásan me~\t . keresztül. . A k~n);'s~béké~ 
n omasztó halasat a ~artl.1J . toolog?~ ~SSZ} : 
,Jzmus sem tudja enyhltelll es megu]bodas, uJ 
elet felé vezetn i. A harmincas évekhE:n 8Z.e!?,re 
nagyobb lendületet "l'ert n;~tlszocla~ ~sta 
mozgalom a maga vilagszemlelete~ek ereJ~v~1 
lelt nyer a pl·otestantizmusban . ~S. A knzls 
teológiajával szembefordul egy . uJ ~~~galo~, 
mely a nemzetiszocialista esz~.en~ .orOk op~· 
mizmusát állítja oda követendo p~ld~ul. .. ~· 
kor 1933-ban Hitler Adolf kancellarra tűrte,nt 

, kinevezesével a nemzetiszocialista gondolat ?-l
lameszménnyé válik , az új mozgalom e.g):h~z
polit ikai célkitűzéseket is nyer s azok eleresere 
har cba is indul. 

Azt a vallási megújhodást, melyet a né~ 
met prot estantizmus é l~tében ma észl~lhetünk, 
a ne-met keresztények!> mozgalma mdította 

" meg. . 
G1"'ltlldmann Walter e mozgalom egyik ve~ 

zetö szelleme a német kereszt ények t eológiai 
elgondolásait: Totale Kirohe im totalen Staat 
c. munkájában így foglalja össze: " A vallás 
nem más, mútt a kereső ember kérdése a végső 
dolyoh iran t, mely, 1nin t i lyen, a néplelekből 
faku.d s igy fctjok szerint külőnböző lesz. En·e 
a k iírdésr-f; feleletet a keresztény ember szá-
mára Jézus ·](r isztus ad az evangelitl,mbanJ 

mely népek fölötti kijele1!tést tmtalmazJ azOJl~ 
ban "mindt;,~ nép számáTa. Ez az egységes kije
lentés azután ismé t a néplélek különböző adott
sdgai sZert11t más-mns visszhangr a talá l, tehát 
ti. " épek fölötti kijelentés az alaptartalom egy
sége lIlellett kiilönböző szinezeW lesz" Tögel 
Hermann,: Völl"ische Auspragungen des, Chri~ 
stenturns c. munkája nyomán · Gru,ndmann té
telei igazolására a következő nagy keresztény 
fériakat állítja egymás -mellé: a görög Origé
nes, a római Ambrozius, az északafrikai Au
gusztinusz, az olasz Franciszkusz, a spanyol 
19naciusz, a francia Kálvin, az angol Cromwell, 
a dán Kierkegaard, a svéd SÖderblom, a nor~ 
vég Hans Hauge, a cseh Koméniusz, az orosz 
Tolsztoj, az amerika i Gregory, az indus Sun
dar Singh , a japán Kagawa és a német Lut her . 
Szembeötlő ezeknél az á ltaluk képviselt ke
reszténység különböző jellege, melynek okat a 
szerző a bennük lakozó néplélek különböző 
megnyilatkozásának tulajdonít ja . A fentiek 
mellé bátran odaá.llíthat juk Dávid F erencet , a 
magyar néplélek igazi képviselőjét , akinek 
szellemi hatása csak most van mé'gnyilatkozó
ban. aki a magyar lelkiségnek megfelelő ke
resztény VAllásosság új színével : az unitáriz· 
mussal ga Wagitotta a világot. 
két ~ német protestantizmus megújhodását 

inkon követhet jük figyelemmel : egyház-

SZC ru6 ZBH és dogmot il,'-ai. 1tf,akOH. E fejtegetés 
első részében az egyhÍl..zl:lzcr vezel i á ta lnkulil.st 
kísér jük végig . másod ik felében pedig a dog
matika i változásokat vel:lszük ·vizsgálat alá. 
Megemlítjük , hogy e kérdésnek magyar nyelven 
csak k~t összefogl~ló tanulmá~y.át ism.erjük . 
Az egytk Raffuy Sandor evangehkus püspök : 
VnlZási nl ozgah!ta~ N émetorsz(ígban . .c. dOlgo
zata. mely a kerdest csak 1934 ele]eig kíséri 
figyelemmel ,a más ik egy fiatal protestáns jo
gász, dr. T rócsállyi László: A német protes
tant-izmus a harnuuWc birodalomban c. lanul
mánya. Adatgyüjteménye iket e kritikai ismer
tet és során is felhaszllá ljuk. Trócsányi igen ér
t ékes tanulmányát, an nak dacára, hogy kon
zervatív következtetéseivel nem mindenben ér
tünk egyet, melegen aján ljuk olvasóink fi
gyelmébe. Nagy kár. hogy az orthodox protes~ 
táns sajtó ezt a derék tanulmányt pár semmit
mondó sorra l temette el a nyil vánosság elő l. 

Lapunk következő számában a német pro~ 
test antizmus megújhodásáL egyház-szer vezet i, 
azutá.n pedig dogmatika i ut akon követ jük 
figyelemmel. 

-
Ferencz József. 

KÖNYVEK 

A kereszté ny imádkozás. 
Clarke - Sle nt-Ivónyi - te ológiai 

é s lé le ktani ta nulmóny. 

A fen ti cím ulult új és ig en ér dekes munka 
hagy ta el l~ lju jtöt. A mű első rés ze Cht l·ke P. 
J akab 1S45·holl meg jele n i. kön y,·é nek mag yar fo r
dí tása, múso{ük rész~ (fiiggolék) Sr,cu t·Jyún~· i 
Súmlol' léleklun i lauulmúnru. 

Clurko írÍlsa t_ip ikus k i l'ejezője II XI X. szúznd
bel i sz.nbndelvií teológiai g ondolkodlis nak. E nllek 
az il'á uyr..a lnnk l eg főbb célj a voU · hunuóui út tc
r om teni II hi t -Ii. ar, c.<;r, kö~.ö tt . ClnJ"k o e~,t a fci>lda· 
lot Iwgysr,cl"Ííe n oldoHu mcg. 'l'alún ninéS egyet: 
len korabcli é~ késő bh i l'1,e!'r.ő, ukinek ha.sou lo 
tárgyú UlUllkájMJlt n I~n nyi rn d om inál? e leu~ lelH.1C 
II bit. mint ebbeli II miibcll. Egesz kouy,'cn 
úti z.zik lLZ é l ő hit rOt·!·óslÍga ős mill i a · felkelő n.1I'. 
úgy sugárl.ik fö lötte It tiszta értelem fénye. Való· 
bUli örökc rtékií klllssr.iku s munka. 

lle\· er,ctőjében II fO r.erző 111, iOlá d ko:l'J ls fontos· 
sÍlgát tárgyu Jju. Rit mutlll arra. hogy u ~ke~esl..
tÓlI yllÓg két IHlg~' elven epHI rel; (I fel('lo$s~gen 
és u fiiyy osé!II' II . EUUE'k II kól el vnek el,n·1lH1;;; r ll 
\"Il ló ha tásu és YiSS1.ahnlilsa állul fcjlőd ik ki 11 ló-
lekbe ll II v(lllilsos ~ Ie t. , 

E 1.u tá n SOI·ru,·cf01.i II tud om ú nyos g Olldo1ko(h t.s · 
nuk 1l1.Ok nt IIZ cl\en"c(~-seit. ume ly<,kot'k il? a hl ll
d t'Ué iii j u k . hogy a 1, imád koziis i nlácl"lckeUék .. .. A 
ttldom{III~' ős 1\1, erkölcst a n I i< tcu t ink1íuu . tür~· ~·uY 
uek. Ill i II I fll-Cl'eloLuok !Útjll. fl czidl:11 ~·6Ilglh ar. 

U. E. X i X. 7. " 
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- - , 'll\> nu\ f.nl .. kcs('u tnu!ntjll ho nllt 
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_,, , ., 'lIIwl ,- IIZ Hh ít :tw t 111 ... 101' 11 II ' u on
'l ()' ~ ' " . "1 
" '" k ., ,k k ü1ÁiH f"I11H'd1. ::;1'~1'1ILlc IllIll l' 
IIU7~) , '" l'7.< \ ~ I 
_ ", k',I" ' tW<l l\h'Ol'.ódik "ululIldr fl'le ke1.ellll-
JUI .,m .". ' I" \ 

'

'' ' - " "limit kC\'Ci'lchtJ olt 11 1. Il ul:~. : 'I, 
','II .'t ' u <:.,.1 II t p . • . . ' 
: ~ .. , 'I", <o~"'Il " t"UI' C"'" ml IIIWdkol',lI". .,Az 1J!1I7.1 \ . • -. .. . .,. 
_ ' ,,_ .,í~ léll/" 'I/él len n l ,'e 1 .~ lnl {d é /,(116 lor
IIIWf O~ • _ . • ~I . . 1 . 

I I,,' ~ " ~'''l l II 1II('.gnJzo,Il'..,:;d . hog ) UIC ~"CI;"u.. .. 
,1/ .' , >hlA' • •• l 
_ " ,,, , ,,, oi1(mK hClluii u k b; mllwk 1\ ItIl'gcr1.c::'U\' c . 

,,7<11 . 0.:);: I • - ,,-- , I 
, ' 0_' " 1:, toIWú ",zii kscg Iwtöll1ctU Ci:' c Uli C -
lO),n "" . • .. . I ' II 

I , .' .. \ ,,"'· ... ~ l l· n" i lllli llkol,iL~ 11 Z0u1,lll1 !n"O n 1. '0, 1 - . , _ H 
'''0'0'1 " ,-ukorl ll !1 ÓI A". Lllllluuk cl,!OsOI"ball 

tL l11 l'P~ r . . . . . 
Ü" ' ~illl (l lf(''': kd l l,'u ui. m1L::;odSzo l' 1,, //1'1 l\Cll Llu ud
kmll1i l'$ hn z· uuHI$l.or .Ih:/I ,I' íI ,:!cl lI ' ,~ éuC ~1 kell ~nl 
jt'lIu i. & 117.ou1.1:1u !Icm o ly cgYl'w ru, ,t11II1,1 nhogy 
It'irj u k "ng}' killlo Llllju k. lI ogr lIIe llll}' lre '~Y \"H~.I, 
In u tlltjll IIZ II I'W IlIOz't'1 t l~ u r , hogy II kC!l·~1.tt!Z.I}' ,to
mC~'l..ku{'k ig e u jelcn t ős J' .!sU) \ICU! ,IlHI Igy Iwt,ld , 
kUl\ui , :\ em. nll'rt a z őszi utc~g Ill'l r dJc r c llllS7A:ll'l u t, 
ii uzé~ ICJ). 11 hil n h'l,diilou umlwl'u ól IIIcglUcrhetut ' 
h'llid kicsiny ~:;; rö lc g U1,cr! HUlli, IlICI'~ II kCl'úst.' 
h 'uynck anYllküny \'d l l' llI lh' l'ck solulscm gomlol, 
Iw k lIrra, hug )' J e w;; .l>1.cIlCUlél "uyslHul mcgi:,;, 
IIIcrjek l>s !·dllll l j<il.', K esel'iicll .g:lz.n \'au a Sl,cn,Ö
ne k, lIlII iko r IIz t lUo mlj:I, hOI;Y Je1.IIS Ulegjdeuc,;e 
ütn :.'000 é" teJt 1'1. II \' ililg \,o \';'ub "iIimIt, do !lZ 

e m bcris{'g JC'l; lIs ig még mindig 11(\11\ úr i cl. 

.\ kero:·s1.té u )' elet csuk ukkor m óltó n 110\'61'<'. 
lm J ~Z tlS 57.ClIclilc t tiikröz..i "iSS1A. Do ehhez HZ 
l'l r.iiksl'g'OS. hog y .J ezus l:l1Ii t ús uii 11l'1}'csnek ös 
igut.nak . ':' Illl'rj ii.k fel. Ha ezt elérliik. önkéni kö
,ctkl' ... ik :IZ irú nta m.ctt éxdeklödes .ss biu lloulo 
l' ","g iit a j ézusi J;oudolnlkörbell élvl"'. lassan fel , 
i!'lUcrjii k élt~ Uil Lk cg)'ütlcu helyes céljitt: J éw s 
l'1.l'llclII~'ben IIIl1nkúlko\l lIi és ~J)í! (l ll i .h;lcu ors1.ú
J:ú\. Jgy " úlik n va lóba n kcrt!l' ~.I,)U~' embor élolo 
l'gYS1Á! z'Űl'n Istl'n el ölt v uló jtÍrÍls!'[I. 

Clarko igy ír úrról: •. hlindcw khól ~'ibígos;1n 
h'lljuk, hogr II J ór.ussal é s nr. istenne l való közös
!« ' I: II legfontosabb St.iik~él;' , ügy :I uwgún. miul u 
lI y ih ' [IIIOS kt're!'zlé nys o.ig s7.Íuuárll·. J!:pI'CU e zerl 
h iúny ú k :17. úll'lii llkhől /l Z CI·ó. :I s 1.ö pség. 1\ békc 
é ... n H/eg'gYÓ1,őd é,:. . meri bcuső é lütiillk Hinc;; kÖ1.
n'!I ,~n knp~ ~ol ll \ bu ll J ~7.USOII út nl. h lt'IIIIOI. Gyön
g':-k {'l' h :l h{)~.ók "llgYIIUk. mert cs uk \'61c IlU! llyeiuk 
,unun\.:'. !U;:ggYÓl,óll('$(iuk ni nc. .... Ahdydl . hO!IY 
JIII·tll.< me r / iik 1'QI,w I S/CIII ó ./é::II$I, csal.' hiUé(c
't h i (illl /oUI/llk ld ró/"k," 

.1\ e rc"1,\i\ ll~h (,7. illÖt.·n ped ig lil Ii sk e l) IIcm lehcl 
i mllllkol,ni. mini J ézu,. sz.oro\l'l é"cl ős sl..clltllUélJClI, 
l' ~uk ebb<>n l'..'" i):y "un 1Illva II 1/11'!I,,(lfI{)1I1 / (l/(j~' 
\t<lwlÖségo i ... 

... \ -:- ig Hzi iIlU'lll"ilg l'1\'(>g úséhcz "16 kell k6, 
117. 111111. Csuk ill tllláuossitgbau ul:lluuk 11 1' .. :1. 
hog~' !IZ imilllk<.n{tshoz \'n lu elók{osziillllnó l ÖSS1:

Imugua kl'll hOZni nl. é r lcl ml\t u "zi n ·l' 1. zl 'I. 
nkul'IL l?t u?, .. (, I ' k ij h'l'O\~1. E" 1<'.:fök'; !Jl' l' tl I ci k"1l 
ru~o~. n l In tuukl't , Iti 'zjbul t'JD' UkIHIz\lI)":t1 
Inln lJuk l)u~J,:'unknl "'1.',.' 1111]('11. M(' I' I .. Il 1,'~lüblJ OUl
hl' I' ul-] ZI hl l \'~ak 1I ~.t j('lcnli. ti m i! "tA' I" ' ln~llI'k 
hi uu;' "Itgy i1H.1ul'k tal'luut'tlluk !tin I/ i. Nl'HI g}' ijko-

U. j:;. X lX. 1. 

l'Cl\ ik élmellyekl.w lI , nem ('re,1 meg1>ról,i,Hntú"ok, 
,Im{o\ yi i léi'ck él' z'tl.kcrl\~ é."ck rQrr:'t"'nihól. 'l' uh' j, 
~l o llk lJ]l l)('n nc m is hj,.;Y.nek. csuk úgy le.;it.llck. mint, 
Ilii hinn6.lIck," 

Ar. ignl'oi i\Uúdktnjl~ cz'eclméuyo 1\ St,(lullé lck 
tlt lolllilllyn_ A t'égi kCZ'C"7.léuy ':'1<'IlIck l'I\'lIg lldhe
Ictl<H[ t'cltö tclo volt. II SMntlc.lek. A IllIt i keres z, 
tó nység ~ódjCl él'tJ()1I aM.m1l \'1111. hOJ; ~' J é'l;u"ra 
vonatkot.ó \'Úle lll ~ II)'ckeu l'Úgódl1l1k, I' kiidJc tl Illeg , 
f"I Cllkc1. lIck nl\ I stentől 1!1...Í\rllln"1Ó bel~ö c riirőL 
nmoly kHoló swröwlté. ése lllkedellé. c gY ><1..ó"al 
~ Iulto.i "tili k, 

.l!: t..ckutiul feltehetjiik II kel'(lésl. hugy n\jjOIl 
II mui .k crcsztct1~, emuel' lud-e t'1g~' im:'ttlkozlli. 
hogy J éz ussnl komoly kÜl'öSSCgcL \'llllal joll, hogy 
07, at. im:idkollls lIIé ltó legrc n n ... Isl eu n:1g ~'!'Í1gil , 

1101. s hogy :u'ra U1. úHlcnl lllaga 111. lste n mOllllj a 
r it Szentlelko kitiiuh.' lósc,'cI1 Erre II ne m ker~1r 
tell y e m ber gúny os mos olly nl, 1\1. ébn~, lezö keresz' 
te llY IJcdig 1.Okoglisbn 0.<;uklö biíub:'zl1l1l1nl folelh e t 

, 
CStll )lIU, 

J.egWbb jllejc "ohm nuír. hogy lIke reszte ll )' 
tömegek rclhagyjlluak U1. eddigi i)ne;;:\lús$al. !> 

megpróbúljauak igm,útl illládkowi. l\INI. a l él~\.: 
nem iSIlll'r kÖ1,cllíl ttlt: vagy megi ;,.merjUk J ew'" 
i'zcllcUlo izli<L1 lsicnt cs m Ol;' fogotl l\u llk bell Ile. 
""gy 0 lro1'l.Iulunk !Öle, Eddig II I c~\öbbe ll Itl. u t6b, 
bi\' csclckotjWk. t::.'Ouk h Ulllis ájl1.ltobSúl,a; al n7. c llcn, 
h'zőj{ot I'l'óbúlluk 1'llIiteilli ÖUllI:lgUllkk:t1 i~ . II \'i , 
lúggnl is, 1\111101. lIe llig, hogy fele m el kl' t! jüllk é ... 
igazi kercszt(lUyckkó legyünk. "ziikscg" '" 1\I~lll ullk 
n1.t, hogy a z eUlOcr nemcsak lcsl uől és l élckből {til. 
IWllellt (I len'ct él/dö isleni Im~lll"m b61 is. 

El'l'ól n lelki Ulugaslatról n .!t.\'e :11.. I'g ~'e lctltt's 
IWrOS'l.lé l1)' egyhú ~,ai. bútmu kijclcll l hol.j ii.k. hogy
hil II 1,0I'oszio\l~' cmbcl'ck meglull \1 ll1uk ig:l1.úu J é, 
zusSal iunidkozlli . ukkol' II [c !ck Qzoli korlál ok 
lIúm le ...... llc.k nkndúl~' lIi ll l. Isteu orszitgu (op í to.ise, 

U(·k. 
S 1 " ';:< ' 

A köny" mlts odik l'&ll.ébclI 1.1.'111 ' "lIny I ",;IIl~ 

elol' Ullg)' ludományo,:, Ielkűsúillsl'g::cl ismerlell 
' I' ' ól '(ülő, /I lI1/1i Icleklan "o.ilekellt·sa II'" illl1ll '01.ltsr .--" 

, I' 1'1 'I ' "' ' ",,",,-,,16,',,", C",\" lIö~on ene'cs II OC' 11 11 He\,,. ~ ~ ~ 

lx.llHllgZÓUiI kod,' c1,ő " ólcmeufc 11 ~. il1l ild~iz~ g~'ó ' 
g r il6 hüt{L<:úról. l '·oglulko1.ik 1\ 11Iillltalntli SWI'C' 

\lc\'el. a .... ItlItos~uggeI' 1.ti 6 k é.l'dú-<:C\'ol s \ölJu olr·m 
Jlrobll,tU.h 'lll, HUlCb' l'k kUjJcsolathau \·,munk :1 lu
lI Oluí,II"OS lélcktulIllul eo. a r. iIlHí,lkot,ll';"''''ul. 

Killöu diesére ttel kell mcgcntl':·kcz lli n for-
• , '" ólI(' I "ünliilt1kc tl\' tl ító uugrszcnt IUUlI ' n J :!l' • I!<Z II .,. • 

tÍlO mo,lor;1 IIH\gYIII' Il~' llh' cl c lwcn mi. ulliI:\riu,",vk 
IlIelj u k kellőkéPJ)c ll ~I'!é.kellli. \Hel'! uem cg~' l'Zer 
\'o lt I'b w.iillk olru lI fordil.Í\"bllll. ahol 11 mugyur 
{'rtellllct dll~' Ol1lill ;.~ 1.1l\'IIr1a :IZ id~'It'-' 1I lIy ~·h· s t.e l· 
h ' UlC, • 

" " I ~I ki kell JI·ll·1I OssZl'ga;\' e ,'éle llll' uyh" ' ('I. IIJ) I " , 
te ll ii uk. ho~p' hti"1.k.\ k IehetiilIk !Ir. ulldunul' ,,~.d, 

, "''' ' lű'" (',,' \'d' k n lnek CIT" II iCI' I1Ic.k,' I·C, h CIllL' JU ' . l!: . ." 
l('u hi\lu. ... tYl' l'iink ~~'III fO,:.t,t.jl\ Ille!: mllgllt ~'llu,:k ,II 
kön y \'uck "ugllI IHIlr.Ó, «"ö"ítő l' " Id( t il ,~o,~ hul.lIs". 

lJ,., S~(IÚtJ I st"flll, ló l. 
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HIREK 
KORM ,lNYZÓ URUNK csa

I :idjlit é r t lIt1g~' .e;';\'IíSzlmTt, iísz inf e 
, ,. .. wéUel oszf,ozik az Ofl'lZlIg egé.o;·" 

r~. , :. A kenderes i csnhitli s írhoit· 
II ll l ", 
I'IIU n~' ug\'ó kcth 'cs lu tlottjuk re
ló cIsz/iII lIl intln;,,:ijunk illHitlko-
1,:i811. Az e lkiiltülöUnck n,!joll flZ 
egy igtlz lsteu ör ök iillviiSség~t. 
II hiit rnllltl r :ulottnkunk Ij(~(hlt 
II1cgn~' u.e:'Y1i s t és vigaszt,lIlód.iRt 
ll-Ikének kegyel me szeriut. 

n AO[Ó köz,'ctiti Istentis d ele· 
tiinket II Kohíll:~· .utca i t~mJ)lon!. 
hóL j,"lIius 21-en, s7.o l .e:':~ I :. ~ o· 
1. p.. II Miklós Ilii Sl)ük~ vllmru!s: 
(~S nUJ,:' lIszt,lIs hóban 4,clI. szo,lgal : 
B It r ti il li II Ishán bUI!aJ)cst. lel
ki ":í ,,"z tOl' • 

KA~ONAl SZOLGALATOT 
t •• ljcsiW híveinket kér.iii~ : .!H!!f'Y 
tá bori flo st:1i sZlím,"!kat, k(~zol .I Ck , 
"og~' hwullkal tovlIbbra IS r e n
IIescn kiildhessük. 

A iUagya r Vijröskercsd , IllCg
;;cgíl ésc iitrn!hcn felhíY<Í"-' a(I~tt 
ki ,híluokfnh·i ei /h: Barll/fI "It
IOIIJ hOll védelm i lIl in i>:1.tf'r· - Er'
Ilé(y í<úi!üflo - ; "A t:írí<a,la lfl!ll
nak, az c~i'.sz ne m zetnek kell üsz
"1Crn~ll ill , ho.lo' a lllat!yar ,' iirös
kercsdet IHI !!Y fe la tlnla e l ve~zé. 
sere kt'llessé t egye. - A dllkoz·(.! 

Ouru!!y Ferenc dr, presbite,'Un
Iwt Kormúnyzó Urunk m. ldl'. 
kiiliig-yminiS7,teri mi u i"7.leri tanú· 
t M .. i cí mmel hintetto ki, Szere
t!'It,,1 kÖs7.i'inljük, 

Rülüni Andr:ís prcshit('dinkt't. 
nölihli VilmoI; kolot..'ii lelkes1.iink 
fiúI. jlulÍus hóhnn II néctli ejtyc· 
tt' men az {,Jlnmludomirnyok dok, 
torúvl! u\"atták, Szerotettel ii d-
\'ü7öJjiik , 

Dr. Nyireil y Ish'iiu nrU~Yfl"
ó\'{II'i Í!"wl.t! asúgi nki\(I{'miai tnn/tI", 
a hlld a ]}~li miic:;:-yctemon Cln'O' 
f('mi m. l:lnúri kéuc,,-ílc"t s·/.cn~e tt . 
nr. NJlirc(IJI J e1!ö egykori goml
lIokunk fiút s7.creto!tel iiu viizöl, 
jiik 

Ormos Jenő. (Ir, OrlllO$ Pál rő
or\'os, hÓdmezővú.,ál'hel Y i ~ond
nQkl111k fia, ar. cn'égi or,~zrlfJOR 
I {II! !I I ,m;" yi t'e r sf' tI)ff'1~ IlII'!:.!'n V(' r 
tu 11 földrllj",i I){ll yúzat (>1,,-1) dí ját, 
" !~ rer. Uethlcn kollt'JriumhuH 
l.iliilltotéssel s1.Cre~.i(! meg é l'c tt 
/;('gi hi7.0n ~' í tvúnyú t. R7..ere te ttc l 
köszön t ,jii k. 

,lli.,;uu Miki!',!> pii" llök i vik:\l'i u
I\Il1lk .. Né!lJIulÍz én ('m INo'l'zde" 
I'" :láno!'l ZSiJrlllOlld fl'jcd(' Ie!H 
,:";lll('kczclót megörökítő !'Izép ód Ít
J(l.t közi!l to 8. Pesli Hi"IH]! júli ul'l 
7' 1, v!'SarJutl)i S1,Ún\(!, A", ó'd{tt 
('ltyIHW,Ill\k emlék ii n llcp6h'én 11Z 
,11\1, r,olYlllllán i ~ -6zi\"<,"- I""z felo l, 
".I,lSll.', 8 ~kkor htl)unkhulI is ka
zolm rOlfJuk, 

Hndiócliiadliflt lurtott ji,l i"5 
j .én c."to Boffír I mrc ny. lanf\!', 
I'g)"hiI7.i tall íU'"o"un k , . .ffi"o,~ Z!llg, 
mond Idníl .llrM", !'I7.iiletMe n ég~c
~zlÍ",nd o~ é\'ror.J ulój{IlI, 

Helrediitaniftis, F'l'lhh'ju k 11 
l'Iúiliik figyclmrt JHTn, hog~' ho
Jtcdii!ni Inl1ll1 ó gyor mekeik r ó-
1:1.6r·0 Eg.\'h:íÚ ZI'llekn"u n k ki vá
ló zcncncdagóg'\lsoknl ajflnl. Cím.: 
V" K oh:ín',ukn 4. Sze,ü-l vlínyi 
Silu /lo,' le lk6sz, 

.liinlls ZSiglllOlltl eml ókiinn e· 
oi,lyt ta r tottunk iúl. U -Ón n fiú 
lit ho,' lal!illi \·ul .\ z hl e llt i~7.lele-
1('11 cl!',' h:i1i h ""7.éclél)('n P(' rlmcz 
.Tóz,~('1 Iclké,<7, iMzlf\ sr mll!'~' fl'ie
(lelem C'ml J;1"'7f'tét ifj. (;"idó Ré
Ir, IIHlUló ,TIllHH Zqil!1ll(Jnd Ilol ili
ksri szerc!)lt~~c>! t'r!l-k"I,') tll llulm{m( 
"""':\"011 f/>I Há/illt T\(Í/,o(l/ tnuu' 
ló pcdi~ fe l o"·a~ttl .Ilwl/t i11i"'/ó,~ 
nii"niiki \'i1>::'I I'i11"- .,Négyszúz óv 
eml ékezete" é . óllilj ú!. 

Prol est:ins Kön~' v ti me n dr, 
Uor/lél,11 László ~7.C l'k{, S7.té.sóbcl' 
fn dalmas c l11l úkköny v j01Clll meg, 
meh' ll'" 1939, ch'i m'olc"tfm<; na
nokon c lhang7,o1l hCQ7éde kct ó .. 
.... Ióaflúfolokil.t ~)"Ü iii eg~'b{', A7, ér 
rickI''' jl'\'íi:i l {'llIón ~'cs munká hoz 
d,.. 7'Olimi('i N(lfJJl András, a Belh, 
lC'1l G áhol' Szövetség elnöko, írt 
clös7.ót. ' 

Az i"ko la i t!v hel'eJe7.té"cl tn, 
H"lúinkllak kö,'lc"cl('! kiihlölliiuk, 
llIeb·hen cgy luhu nkluw, \'n ló ,'a-
1!:!I"7.koclűsI"11 lri vl ul, fC'1 fk~'clm[i 
kel. A bu uliló í l'úst dr, Csiki Gá-
1101' mi ssziói lelkész ÍJ·to. 

VID~K 

ötven csztcmlüve l eze lőtt. 1890 
,hUius hó 6-án iklntl:'lk he .rózan 
Mikló,. niis piiki \" ik ill'i ll ;;' lI l1kl1t a 
llo1l!ár<li -i g~' ülekczol lel ké;::zi {Ii
l:'l';úhn, Az flllllékczl'te" óvforduló 
lllku lmit ból S7.e r e te ll C'1 kü,,-zünt,jiik . 

A. Lelí u)·t:í hor ;ildilI s hó 2'2·Ón 
indul l\:[agpu·kt'd l'U. G~' iil c kc7Als 
dL'lben 12 órako,' II Koh{lr~'-uteá, 
ban . ' r ilhol'VC7.ctö; SZf'// I - r ványi 
Sá l/do l' lelkti")'h 

PM(lzeln ó Kozma Flórn Lelín~'
clryletiink Va /'"fI I sl/l lil/llé VC7.c
tL'Sé\'cl auJt, JO-jl u k('ztli meg ma , 
g~'arkúti bOOl'OZÚ;j:'I I. 

Mngy arki.toll lIuJ,:-II;:'1.IIIS 20-t~1 
kC'7.1!ődően ef/yf",j 11II(fj'{/fólwl IS 
I'lzer1}lctlel ,'(tl'llnk. H/',,~,Idck l'öl II 
\t'i kó,,,zj iroda nt! I'cldlúg osítúsL 
Oles6 Ílrak 

A. mng~'lIrki.ti jt.YCrmek ll~' n rll 
ló túhur első c;;,o]lOl'I i:'rlmn IR, II 
Illit.. .. od ikhllll 21; nulill II II i UI";n>: 
ILyal'l ll t-. kii ~.,()Uiil; a hu,lulle;;.1i és 
f)eslvi déki 1.!,\' /'I·l1l ekck nwlll'tt.: 
Fü zosgyurnlfl!. KIIS~>I, SwtIlO~, 
Kcci<kelllét. B6 k{>>:, Ddll'\..'(:C' 1I Ci< 
Bnht!:l,.ngynI'l IHIt. uui l ilriu..: rinln l
jui i1'\ vt,1ííllk \'vlluk. 

A tordai or8l::igJO'ül i'" rii l , ~~
,;ziil\, le\'olezölu l'okllt \o fillerod 

i !,Ul'í l juk II kllnr" I"('lIt' in j in -ú rn .. 
t 1 1o! ~' nnl'l·r~ II n : lra knllhal6 m~" 
fi/'Io,~ ; .l(,z.~ ,'1 J)(' 1~"Ö : (1",1('1) ,Ir l
ulúll. f:\1kkelyf!iltliil! l ', h'\"l' le1,ólnl , 
10 rtll(' I·,'rI, H1.('n \: rI,,·a hú l1Ii r, ih" 
nő, ir reflt'nln I;'" t·";' rk{',,7. lt>\'I' I,,1.ö
lapok" fill é,..·'rl . I(uI,h a ló Iljl'(;ri 
J~ il ~zl úLl:'" , a· ... {Tllitll t'iu s Kourer l' tl 
(' iiI" ' l'lího r pé t l1,Uu'o~ íHl úl Lste n, 
tiszlelet utÍll1. . 

ERDELY 
Benezé.(1i I'li l, kolo'l,s\'úri konc, 

giunHlllk vallú" iHn:·lra, uz eJrY
hűzlörl ón"l i surkesollol,thól leo
lóg-il1i Iml lll'i \·i1.SgÚ! tett, Erl'tl
m é nyes 1l1lIllk ú~;;'i'lg il , komol y rcl
kiiszii1tséJ!'ii új Icol. III, tllnúruu
kat S7,c rctcttl' l iid " özöljlik, sio, 
ni bbi nr ti II kír,iú nl Isten gazdag' 
it IMIsÚl kér j (j,k. 

KÜLFÖLD 

A svlijci Ilrotcsl:íns cl!'y h;ízak 
szövetsége ,,1.ó\' i közgy ű lésen el 
ha lá ro1.ln a z eg~'hih .. nk ökumén i, 
k us tll.llác .. úhoz \"tIló csntlako1i., 
sitt O,ual fl !('fl t /ellel, hogy tOIt
bel i ,~z(")(IlI;;áf/II": mCf/llWI'(/(', le, 
hát ~/o!fl/l(llikai lél elek m!lkiil, 
kÖZ1'Ctl('lIiif (IZ I ní,~1'ff fúmoszkod· 
,wk. Voltuk IlIgjni a köz/''1-íil&-i
HCk. ak ik Hcm tartott:'!k időszerü' 
nek omc cl'lItlu kozlÍ.<:I.; 1I7..onb<ln 
nz a Jtlegg~'őződ&< lott ú,.,'ú, hog,v 
sohn scm voll ull uy im ;:7,iiksóg az 
eg y hú7 .. u k egrsóg óllck hallg5t'rlyo, 
zÍlj;.;tra , mint óppc n ma, 

IJe ned ek 0 )'1Ilu, a k i az nultl illi 
Manthesbw \' itro~bun Ic\"ő Un ita
rinn Co!lC'jtcllf.'1I folylatj u tmml
lIliIIlyflit. iilh'özli j"meroseil. !nerl 
a h ithort'. mia tl kiilön lcyclben 
ne m írhat ntillllenkillek. 

AHYAKÖHYVÜHK __ ;,.c. 
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RÓLUNK-MÁSOK 
-

Filmek az unitáriusokról, - nevük 
megemlítése nélkül. 

I<epek az erdélyi ma gyarokr61 c. okt atófitmet 
pergctem földrajz órá n . Elsö r észe a bó.nfihunyndi 
duJár dák ha ng versenyevc!, második r észe a t ordai 
hasadékban épül t luris taház fel avatá sáva l, harma
d ik rész Torockóva1 foglalkozik . Minden ütt magya
rak ... magyarok. Magyarázom a képeket, talán 
több szívve l, mint szóval. Kis hallga t Óim ajkán só
hajok, a szemekben könnyek. 

A tor ockói "észben díszes lovas bandérium épen 
amerika i vendéget vár. ( Unitá rius le lkés zt!) A fo
gadó bizottság élén Dr. Boros Cyörgy akkor i püspö
künk több palástos unitá riu s lelkésszel, a hiva talos 
egyház kiküldőtteivc l. A gépkocsin érkező vendég 
fogadása, szónokla tok, virágcsokor , ünneplő toroc
kóiak gyönyörű viseletükben, ma.jd az unitárius 
templom k ívü l ről és belülrő l , amint az ünneplők 

sokasága s maga a vendég is a padokban ül. Egy 
hamisítatlan, igazi unitár ius, erdélyi kép anélkül, 
hogy a felíráSOk szövegében csak egyetlen egyszer 
ís előforduina ez a szó : unitár ius. S nem is tudják 
szerte ebben ~ országban sehol - hol ezt a filmet 
vetítik - , hogy ezek a torockóiak unitáriusok, csak 
ha komoly és alapos szaktudással felkészült, vagy 
épen unitárius az előadó tanár. _o. ' Oo 

Már másodlzben láttam Torockóval kapcsola
Los filmet s mind a két alkalonuna l az unitál'iusok 
ngyonhallgalásával. A Torockói menyasszony-ban 
is pl. a tanító köszöntésében nem a mi köszönté
sünket kellett hallani, a tanterem falá nak és az 
imakönyv fedeiének felekezeti jelekkel való díszi
tésén más felekezet jeleit kelletl látnunk, ahelyett, 
hogy Torocokó ősrégi unitárizmusát csak egyetlen 
megfelelő szövegben vagy szóban is érintette volna 
a film. 

Hát hiába írta Jókai Toroekóról, Torock6n az 
Egy az l s ten c. regényét? Feltesszü k hát a kérdést : 
hogy lehetne ezen segíteni, illetve ezeknek az ele
venig bántó mellőzéseknek elejét venni? 

József De-lSŐ. 

• 

UNITÁRIU S ÉRTESíTÖ 
Fele l fis szerkesztö 6. klado; Ferancz Jozsaf 

Tarsszerkesztö: S z ent-Iványi Sándor 

Szerkes ztö.ég és k iadohlvatal 
ISUd apast, "V,. Kohá ry-utca 4 . Telef on 117-829 . 

. MegJelenlk minden hó 15-én. 
EI M ize tés i d ij egy évre 4·- P . 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyhhközség 

A lap e lfogadasa e l tiflzeté.ra kötelez. 

• 
IsteniiszleletI sGrrend 1940_ aug. hóban. 

-7. •• :,,~.~ .. ~_:::.:.~ .. -, .. ti o L 

· A) T~mplomokban: 

V., Kohary-utca 4 .. '. 

• • · -II, IiVtl h411·1. I, fIIIU"HII 
(Rakos- utca) 

" -
EJ) Körz~l~kb~n : 

X., Máv.-Ielep. Pnl.ll db 

• • • 
c) Pestkörnyiken: 
Magyarkút 

Unit.árius nyaralóleicp 
Peslszent lörinc 

Unilá rius templom . . 

• • 
D) Vldtk~n: 
Debrecen, 

Unitarius templom .. 
Dunapataj 
Unitárius templom 

• • 
Füzesgyarmat, 

Unitárius temqtom 
Hód mezováiarhely, 
Unitárius templom 

Kocsord, 
Unitárjus templom . . 

Pol~ard i, 
UilI tá rius templom . 

4 
18 

4 
4, 11 
IS, 20 

25 

20 
4. II 
IS, 20 

25 

20 

20 

20 

20 

· e. " I Barabh István 
Barabas Islvan 

btvan 
,'''''' józsef 

~ ~ Ferencz józsef 
~ ~ Fcumcz József 

d.u.4. f erencz József 
" It Szellt- lvallyi S . 
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I{oháry-utcai templomunkban s.ept_ 
hó 15-ig csak délelőtt 9 órakor tartunk 
istentiszteletet. 

KÖNyVTAR ~S IRATMISSIlÓ, 
V., >V_I1, 4 , I. E. 8 . 
nyi tTn kedden (1. 
i-G és vasárnal) 

e. 10- 1, csUttirfükön délután 
délelöt t 10-'/.1 6rák között. 

lrua és éllckesköny-
'·ek, tankönyvek. 
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Utánaküldés 
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