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Otven eve . 

f é . október 26-á n amHlk, hogy Kohary
lesz . VI I I t II dicsőségére és az em
utcai tellllfiO;;~~1 ~n~l:pélyescn fcl szenteltetett. 
ber .~~? ~ n és lelkesedés hangja.i mellett. erre 
A kozorom k 'öttek fel erdély i Hívein k 
az alkalo?wa SO anI J .píh~séhez fill éreikkel 
közii! ruok a. tcmp om e • . 
ol an' szívesen hozzájárultak. A. m~gyarorsz:gl 
"~el, is méltóképpen voltak kepvlsclve. ~l:>.o l 
:Jtrokonaink iidvözletét a Társulat 3;k~orl tit~ 
k' Jerson Henrik úr tolmácsolta : kiseretében 

a:r M'sS F lol'cnce Hill és Miss Lucy Tagart, 
VkO. .' az abszolut korszak idejéből ismer te 
a l meg . t boldog 
egyházunk "á lságos helyz~te .s :uon 
emlékü atyjával együtt segltem Igyekezet t s 
érdeklődését holta napjáig fenntartot ta. ,. 

A m. kir . kormányt a templomszentelesI 
ünnepen gróf Csáky Albin vallás- és közokta-
tásügyi miniszter képviselte.. .. .,. 

Itt voltam én is, polgái'dn buzgo hlVeIm 
társaságában, mint a du nántúli leányegyház 
segédlelkésze és a felekezeti iskola tanítója. 

Hajós J ános, dr. Kálnoki Bedő Albert és 
Székely Fel'ene gondnokaink vezetése mellett 
egy tekintélyes Kebli Tanács , amelyben J akab 
Elek történetír6nk is helyet foglalt, mindent 
megtett, hogy a várva-vár t és nagy gonddal 
elökészített ünnep minden tekintetben s ikerül
jön s az azon résztvevők egy soha el nem múló 
emlékkel gazdagon térjenek vissza a maguk 
munkakörébe, a saját otthonukba. 

Derzsy Károly, a budapesti gyülekezet leg
első lelkésze, aki a szervezés munkáját odaadó 
hííséggel végezte, nagy lelki örömmel mutatta 
be az Urnak házát buzgó imája és emelkedet t 
szellemű prédikációja során. A koronát e rre a 
gyönyörű alkotásra, amely eleitől fogva gon
d~kodása t árgyát képezte. néhai b. e. püspö
kunk, Ferencz József tette fö l prófétai keneté
vel és jövőbelátó szent meggyőződéssel. . 

.Az l!rasztalánál Péterfy Dénes kolozsvári 
lelkesz .~l,:dett~ a megigazulás igéit, a testvér
I;:lkek 0:omtelJcs ta}álkozóján, ahoJ egyek va
lan~ a hlt-, remény es szeretet áldásainak élve
zeteben. 

. A tervező művész, Pecz Samu műegyetemi 
~allar; való,ban boldog lehetett, hogy a főváros 
~ll,ta,~ ad~~Il ~lYOzott szép telken, a három utcára 

ezo Ulll~rlus palotában _ ha mindJ'árt a II 
emeleten IS - s' ' 
mi k· t zerencsesen el tudta helyezni a 

IS emplomunkat 

Isten~~a h~szú év~or sz,öletett. De reméljük 
újabb 5Oa~~i ogy ~~ ~. d~aga Is tenháza egy 
gálhat ja és~;; ~?' ko.ntöSben - tovább szol
a mi örÖkkévaló ~a Ja, IS, erede~.i rendeltetését , 
gét , és híveinkllek r;;;kl.g.~ ~,stenunknek dicsősé-

I II vosségét. Ugy legyen ! 

:,
:-_____ ""':';"'~~~ .. JóZ(m Miklós. 

" U, E, XIx. 10. 

ERDÉLY 

Akik kimaradtak . . . 

Va jjon melyik köru1yebb dolog : örülni az 
örvendezőkkel, vagy sírni a sírókkal ? _ tette 
[el a kérdést egykor kolozsvári bölcs profesz
SZOI'om. Az ,osztály egyhangú válasza ez volt: 
örülni az örvendezőkkel. A bölcs professz0r 
azonban ezzel szemben azt t ar totta, hogy sok
kal könnyebb sirni a sírókkal. 

Hogy mennyire igaza volt , azt azután ar. 

életben én sokszor tapasztaltam, Sokkal köny. 
nyebb meglevő örömünk bir t okában az örGm
ből kimaradottal,kal szemben r észvétet mu
tatn i, mint saját búnkat-bánatunkat feledvE. , a 
föl ött örvendezni , hogy másnak legalább jobl) 
sora van, mint nekünk. Nagy önzetlenség kelJ 
ahhoz, szint e emberfeletti, hogy valaki akkor is 
ör vendezni t udjon mások szerencséje felett, mi· 
kor szíve fá j. Sokkal könnyebb ma nekün!;, 
szabadságunk birtokában, nagy örömünkben az 
őrömböl kimaradottakkal szemben részvétet 
mutatn i és sorsuk felett könnyet ejt eni, mUlt 
nek ik nagy bánatukról megfeled kezve azon örM 

vendezni, hogy mi legalább szabadok vagyU!lk. 
Helyzetük azé az emberéhez hasonló, aki előtt 
épp abban a pillanatban csapódott be a s iralom
ház aj tója, amikor már ott tar tott, hogy ki· 
lépjen rajta: II t öbbiek kijutottak, ö benn r~

kedt. A kiszabadultaknak könnyű a beruu'eked
t ek fe lett szánakozni, a bennl'ekedteknek azon
ban nagyoll nehéz a kiszabadultak szabadsága 
fe lett ujjongani. 

Az is igaz aztán, hogy mindíg kÖUllyebb 
an.nak, aki a t anácsot adja, mint annak. aki azt 
kapja. De ha már mégis tanácsot kell adni, az 
örömböl kamaradottaknak senki jobb tanácsot 
nem adhat, mi nt amit a Miniszterelnök úr adott. 
Államfő aj káról bölcsebb és erélyesebb beszéd 
még soha el nem hangzott, mint az, amelyet 
Kormányzó Urunk szeptember 15-én Kolozsvár 
fö terén mondott, Vegye tudomásul mindenki, 
hogy I st en után egy_ erős és bátor nemzet 01'
ködik, mint testvér , az örömböl egyelőre ki
maradottak sorsa felett. Senki se bánthat jn 
őket büntetlenül. Istennek van elég irgalmn, 
hogy előbb-utóbb az ö örömüket is mcghozza; 
a magyar nemzetnek van elég ereje, hogy öket 



, 

lová.hbi bálllásoktól megoltalmazza. Sors~ 
nem reménytelen! 

Föméltóságü Kormányzóné Urasszonyunk 
felhivására "Erdélyért" most megmozdult a 
nemzet szive: 4800 lelkes üriasszony járja gyüj
tőívekkel Budapest házait. Drága kines a sza.
badság. Hálálja meg szabadságát Istennek 
most is és ezután is minden adadanó alkalom
mal mindenki azzal, hogy "Erdélyért" bökezűen 
adakozik. Ha mindenét odaadja is , akkor se ad 
senki túlsokat , mert a szabadság . mindennél 
többet ér. 

"Erdély" azonban nemcsak az örvendező
ket hanem az örömböl egyidőre kimaradotta-, , 
kat is jelenti. A mi lelkünkben Erdélyt meg
osztani nem lehet. Szívünk szeretetének nincs, 
nem lehet határa. Is ten oltotta szívünkbe a 
sorsközösség érzetét . Örömünk nem teljes, sőt 
szívünk fáj és még éjszakai álmunk sem lehet 
nyugodt addig, amíg mindenki , aki magyarnak 
született, nem élhet mindenütt szabad, ember
séges életet. 

A mi imádságunkból s a jó Isten szereteté
ből egy magyar ember sem maradt ki. 

Dr. Csiki Gábm' . 

MULTUNK , 

János Zsigmond emlékünnepély, 
A budapesti D:\vid Ferenc Egylet rendezi m eg 

n. 345, sz. János Zsigmond cserk~sZCSUI)at OO\'on:\
si\'a l egl'húzUllk cmlékünneptÍlsél, melyen a. Duna
Tiszamenle uuit:\l"ius s:'ga hódol !\Iagl·arorszá.g \ 'á
lasztolt kirúl l' n. és Erdély első fejedelme emlékezet.e 
előtt, sziilelése ntÍg~'szúzados évfordulójá n. 

Az emlt!);;üllncllélyen P. S z e It t m {~ r t o n i 
Kálmán, a kolozs\'úri unitárius I,ollégitun tb. igaz
gatója, II lieresztény MUb"\'etö társszerkesztöje, Já-
1I0S Zsigmond élctr:\jzilllllk írój a tart cmICl;:beszí:
det. l\lindcll bi1..onnyal olyan !,él)Ct rajzol majd 370 
egyetlen unitárius magyar k irályról, umclyil;: e lhu
má lyosítja azokat a megjegyzéseket, melyeket nem 
egészen elfogulatlan bírú l6i legutóbb is tettek, de 
még ök is cl kell h.merjék, " hogya Júnos Zs igmond 
uralkodásúnak ideje alatti E rllély volt az, amely
nek a több keresztény ,·all!Í.'; egyidöben egymás 
mellett vnló él~se lehetöségH E uróll:lban először 
és az egész Jo: uróll:,ban uralkodó \'ullúsi e lle ntétel;: 
korában ul·á.nylug legmeb'11)'ugt.a.tóbban sikerült lil
a lakilunia." 

Az emlBtiilluepély rendjén dr_ báró D a n i e I 
Gábo!' e lnöl\ mond megnyitót, J ó z II n l\lildús püs 
pöki \'i1l1hiusulIl. IJedig eJölldjll "Négysz{lz év cm-

lélle:' e. ~lIl~hni. MAjá t , mel y II nagy fejedelem 
cmlekczetet nlé'll. 

Az iillllcpélyt kö\'etöell II Iclké~ú irodá n ~ I" 
'IF.~ ' ' .. 11 -

\"1( erene ~gylet. \ 'lIla s ·f. jm:"IIIYu. iiIest. turi I, 
k ' . ' m e l -

n~ tar gya az er delyi kUJle..ooolatok reh 'Hclenek ker
dese. 

Az Unitárius Nüszö\"etség ugyancsak az ü 
'Iyt k" t " nn~ pe o\'e oen u g yiilellezeti terell111cn teuestél ,t 

r~ndez, melynek tiszta jö\·edehnét :\ I(orlllá nyzó ~ 
Ő Föméltós ága hit\"ese . legll1agas.'1bb voonöllSé"~ 
a latt á lló "Erdélyért" akcióra ajánlotta rel. & 

HÖSÖK, EMBEREK 

Bartók Géza 1886-1940, 

.. A. Duna:Tjs~B:menti Unitárius Egyházkör 
el.nok.s~ge .. mely f~Jd~lommal jelenti, hogy a du
nantuli korzet miSSZIóS lelkipásztora, a mi sze. 
re~etes barátunk és szolgatársunk, Bm·tók 
~eza, az ~gyházkör közügyigazgatója, községe 
tarsadalmanak - felekezeti különbség nélkül 
- lelkes vezére, PolgárdibaJl (Fejér rp.egye) 
hosszas szenvedés után elhünyt . Temetése 1940. 
október 9·én (szerdán) d . e. 11 órakor lesz a 
polgárdii unitárius imaház ból. Onnan kisérjük 
ki utolsó útjára az unitárius temetökertbe. Bu
dapest , 1940. október 7. "Áldott az Igaznak em
lékezete!" 

Sírján a szeretet virágai még nem hervad
tak el. Emlékezete még itt él közöttünk. Mun
kásságáról és életéröl lapu nk jövö számában 
adunk beszámolót. 

SZEMLE 

Unitáriusok szolgálata a hazatért 
országrészben. 

Az ól'öm ünnepe után megkCl'.dödlCk a doigos hét
köznapok. A hazutfrt ol·s1.ng~szek mindennap! Illunl.:r.~ 
jAbnn unJlá!'lu~ h[velnk ls kives~lk részüket, A napi
lapok anj tójelelltéselböl s II rádió kÖzl(!lllényeib61 ne
veket olvas unk és hullunk. s ezek közül eml!tünk Illeg 

egynllhánya t , a kik egyházunk h..Ivel közé tartoznak.. . 
A bevonulás rendjén Mámmlll"OSSZ.lgeten S::ékely 

ÁkOl'l egyházi lanúesOEI, Szászrégenbcn F iiliip Zoltán 
va d adi lelkész, SepsIs~ntgyö " gyön dr. K ovac.)' Lajm! 

lelkész üdvözölték II ' be\'onul6 honvédségct s beszédei
ket n rádIÓ II magyur közönséghez továbbftotta. Azt 

az éTlesülél! t kaptuk. hogy II. székelyudvarhelyi és 
s~k('lykerC8l\tll rl bevonulá.sok köz\'cUte.se technikai 

a kadályok mhltl ma rad t el. 
A kolol'.8vó.rl .·endörség vezetését K clcmctl S"I 't 

l.endO l"főknplt6ny-hclyctt cs budnpetlU g-omlnokunk \'ctl l· 

'~ .......... -~ 
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Bank kolozsvár i k l rcndelts~gé

.. • MAgyal' N emz II l ' "t. I . ~'d ' Lás1.16 föellenör , buda pes 
do l )lI k tlr B cnc_ I 

néj go . k I zsvá r l ItéJötábla szer vezési mun
prclIhltuílnk. A ,0 o gyhú.zl tnn li.csosra. bizták . 
kMnUllt ld . d r. Mtk6 Imre II ÖrI 

,~AA hel I t örvényszék szervezését dr. Gy g y 
n maroS\ .. ,_ r Y hozi tlmácsos 

f 'l o rszá""gyOli!sl k cpvlscló, cgy 
J Ól',se V O " 

vezelJ. á egyik ko-A katonai közigazgatás tnrlmn 1'n az 

kő"j,'y.'1 kerület vezetését dr . F fJTC1ICZ J o-lozsvMl h co k 
. f gyht\:t l tanácsos, v. Iskolai felÜgye lő gondno ra 
~, , A kolm:.svárl fiú kereskedelmi kÖZéPiSkOla, ' 
blztá.k. 
Igazgató leendő ! ellá táSát Voska Dezsö egyházi tRna-

csos nYLlgdlj lnlézeti előadÓ rll. blztAk. 
'A kolozsvári menekültügyi hiva tn i él e llll ez~sl osz

tál)úull k vczteését dr: Flkkel" János teol. dékállunk 

vállnJta. 
MarosvAsárhclycn dr. S imúlldl Tamé.s, tábla.h iró, 

budnpesU pl'esblteriink v(\gzi az Igazságügyi intézmé
nyek megszc l"vezésének fontos mUllkdjll.t . 

A kolozsvMI egyetem orvoskar l Intézet einek á t
vételénél és beszel"Vezésénél fontos Celadat jutott dr. 

Gycrgyuy Arpád koloZ$varl Iskolai felUgyelö gonrino-

kunl:na k. • 
A kultuszminisztérium által felállftott közoktatás

Ugyl tanács tagjai közé egyházunk részérő l dr. Ki8S 
Elek egyházi főjegyző, Kc/enle!1 Lajos történettudós, 
egyhdzkörl felUgyclö gondnok, Gd/Jly Zsigmond, a ko
lozsvári kollégium igazgatója és ifi. ar. MiM Imre 
egyházi tanácsos, volt román parlamenti képviselő 

nyertek kinevezést. 

", 

KRÓNIKA 

Unitárius képviselők a magyar 
. parlamentben 

Az erdélyrészi képviselők között négy uni
táriust ért a kitüntetés, hogy az erdélyi politi; 
kai vezetök jelölése és a kormányelnök bizalma 
alapján megrovást nyertek a magyar ország
gyűlés képviselöházába. 

Botár István ősi torockói család sarja, aki 
a háb?rú ~.tá!li nemzedék sorában dol~ozott . 
Szobraszmuvesz Kolozsvárott. Az erdélyi ma
gyarságuak értékes szolgálatokat tett. A ko-
10000,V:ár i unitárius Kollégium egykori jeles ta
nuloJa. 

, .Dr: p'lJörgy József volt magyar törvény
s~kl .blro, ,aki a román uralom idején hazament 
kiS blrlok~ra .lklandra. s mint saját földjén 
~zánt~-veto, k~sg~da: a marosmegyei m~gyar
sá~ bizalma boi tobbizben képviselő volt a ro
ma~ parlamentben. Egyházi fötanácsunkQak 
tagJa. 

Dr. i f j· ~li~ó Imre a fiatal erdélyi nemze
dék nagytudasu tagja, megválasztott román 
parlamenti képvise lő, az egykor i Népközösség 
bukaresti irodájának főtitkára, a kisebbségi 

• 
10, 

kérdés fiatal tudósa, akinek e tárgykörben több 
értékes dolgozata jelent meg. Egyházi taná
csos, t agja az lj::gyházi Képviselő Tanácsnak is. 

Dr . Székely Akos mármarosszigeti ügyvéd, 
földbirtokos, volt vármegyei főtisztviselő , a 
mármarosmegyei magyarság politikai vezére, 
egyházi tanácsos. 

Tudomásunk szerint ajavaslatba hozottak 
között szerepelt még két értékes unitárius em. 
berünk, akik nem kerültek be a behivot tak közé. 
Dr. Fikker J ános leol. dékán , a fiatal lelkész
nemzedék vezető tagja, a gr. Bethlen György 
vezetése alatti Magyar Párt fiataljai egyik ve
zetője és Szabó István. homoródszentpáli kis
gazda, szövetkezeti vezető, egyházi tanácsos. 

A magyar parlament tagjai közül még uni
tárius vallású Sütő Gyula nyilaskeresztes párti 
képviselő, aki az egyik lajstromos budapesti 
kerületben csak nemrégiben jutott mandátum· 
hoz. A képviselőházi almanach adatai szerint 
unitárius vallású a szociáldemokrata párt egyik 
régi képviselője , Malasic8 Géza, aki azonban 
nem adófizető tagja a budapesti ~gyházközség
nek. 

TALÁLKOZÓ 

A Quna-Tíszamenti Unitárius Egyhátkör köt
gyűlése okt6ber 18-6n d.e. 9 órakor 

a Koháry-utcai templomban. 

Október IB-án d. e. 9 órakor tartja köz
gyűlésé{ a Duna-Tiszamenti unitárius egyház
kör, Buda~sten, a Koháry-utcai templomban. 
A közgyűlést Istentisztelet vezeti be, mely~11 ,a 
lelkészi szolgálatot Nagy Sándor kocsordi es 
Szent-Iv ányi Sándor budapesti lelkészek végzik, 
ősi szokás szerint ez alkalommal mutatkoznak 
be az egyházkörben azok a lelkészek, akik mun
kájukat csak rövid idö óta végzik az ~gy
házkör területén. A kántori szolgálatot Nagy 
Sándor budapesti kántor végzi. 

Az Unitárius 1!:rtesítő mult számában meg
jelent tárgysorozat feltünteti azokat a szoká
sos tárgyakat, melyekkel az egyhá.zkör köz
gyűlése foglalkozni fog. Mindnyájunk érdeklő
désének központjában áll a tárgysorozatnak az 
a pontja, mely az esedékes egyh~kö:i válasz:
tásokat rendeli el. Az egyházkör haromtagu 
elnökségéből csak dr. vitéz Kozma ~yörp egy
házköri felügyelő gondnokunk megblz~tasa ma
rad meg ft közgyűlés utánra, s melléJe kell .~ 
egyházköri esperes és a második egy~ázkorl 
felügyelő gondnok személyei ben .. ~~Y~ tá~~t 
állítani, akik a megváltoz,olt kor~lmenYE:k ko
zött, az ősi egyházi föhatosá~ fe.lugyelete .ala.~t 
irányítsák a kilencedik UnitárIUS egyhazkor 
életét . 
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(JlÍlf"lvy Slirnuel. a fl7.ék~1~·k(> 
reS'I.t{'l·j gil'llllÍ'liulll tb. igazJlat,)· 

jn. egyhllzi j;lI1imlloS. hOil,.1." 117.(>n 
\ I'dés utiin ö lhuuyl.. J!;t'd('mcII 
IIlunkilp..qÍlg-ilt 1I1pullk 1"Jlkö'l.c!cbbi 
/<z{tln/,bllll res7.1ú tesen mcltat.juk. 
l~mlókezet.H keg'Yt' telie l Öriz1.ii k. 

Nlllller Alice cs Imreh Dé nes 
SZclJtcrubor 28-{11l hilzas!:ulgot kö
tiittck. J\ Misszió!:! ililz h:mp!o
lIui lw II dr. Csik i (lÍlUOI' lelkész 
ké rle I"ten iddíilllít II fiatul UlUtÍl
I'ius Illizuspána. 

Székely Oy ula gyukorló lcl
k ~zllü\'clldék . volt nHII'osúj \' it I'i s. 
lelkész, ötödik tllnulmányi évét 
itt Budapesteu tölti cl. Szeretet.
tel köszöntjük körünkben. 

Az Uuitlirius Egyluiú Zenekar, 
• • 

uwly llZ el mult évben, kuracsony . 
lHill;odrwpjim oh' szép sikerrel 
rnubttkozott bo /I Kohát'y-utcai 
telt1 !)lomlJ1lll. ismét megkezdi mü
·ködósét. Kérj ii k tili i tú ri us hí vci n
lwt.. hll VOllÓS h llllg'SZel"C1l jút.
sZIllli tudHa.k. jelentkezzenek a zc
lI eknrUIUI való résztvótel végett 
Szcut.-lvimyi Sándor le lkésznél , II 
ZCIlt~kar ügyvozctö cll1ökéuél (V., 
Koháry-utell. 4. 'l'elefon: 319-8i 5). 
Zcuckurullk egyútl~d hegedű-tau
folYlIIIlot ilf szervezett. H. Kelt
scha Nándor, több évt i zcdc.~ kitii
nö zene-pedag6giai multt.'ll ron
delke1.ö hcgedíimii vós1., II Zenekar 
klll'llagyn, oktatásrn eh'állnl kez- o 
llö és ha.ladó növendékeket igen 
mérsékelt tnlldU ért. Kérjük h í
veinket, pÍlI·tolj{tk ezt II hegedü
tanfolyamot, mert eZ1.el ti Zeue
kIIrt S eum át uz unilárius 1.C11C 
ügyét segíti k. J cl en tkezn i S1.in tén 
Swnt-IvÍluyi Símdol' lelkéswél le
het . , I lli:lil 

- A rrancia protestantizmus, 
mely a világháború után mintegy 
egymillió lelket számlált, most 
megapadt, mert az elszász-Iotha
ringiai evangélikus gyülekezetek 
hazatértek a német evangélikus 
egyházba. A francia protestantiz
mus megmaradt tömegei most 
majdnem kivétel nélkül a kálviniz
mushoz tartozónak vallják magu
kat. 

- Az a ngliká n á lla megyháznak 
322 püspöke van az egész világon. 
Lelkészei tanulmánycseréi révén a 
protestáns és görög keleti egyhá
zskkal tartottak szoros kapcsola
tot. Az utóbbi években élénk csere 
volt a román orlhodox egyházzal 
il:!. 

KÖNYVEK 

Előszó 
lózon Miklós : "A fejedelem é s papja" 

C. könyvéhez. 

. Az . IIn.itár~~l s .~~zö~s~~ek régi óhajtása volt, bog~' 
Jozan MIklos pm:poki vlkarmsnak beszédeiből , verseiből 

írásaiból egy cl;okorra valót összegyüjtve olvashasson é~ 
azokból mCl'ítho5scn lelki örömet. 

Az olvasó közönség ezen vágyát elégíti ki a buda
pesti Egyházközscg lapja: az Unitarius Értesítő, azzal, 
hogy János Zsigmond, dicső emlékű fejedelmünk születé
s~nek négysz5.zados évfordulója a lka.lmaból összegyiijtötte 
Józan Miklós bcGzédei, költeményei és írásai közül azokat, 
amelyek a nagy fejedelem és papja - egyházalapító 
püspökiink : Dávid. Ferenc személyével, életével és mun
kájával foglalkozuak. 

Az cgylllizi beszédek, tanulmányok és költemények 
érző szívről, mély tudásról és megfontolt ítéJőkepességről 
teiiznck t ani.lhizGJlyságot. J ózan Miklós több, mint 4.0 
esztendős ]{özéleU munkája nyitott könyvként áll mind
annyiunk elűtt. _ . páratlan munkabírása, sokoldalú hazai 
és külfö ldi missziós munkája, majd az egyháztörténetíró 
tollán talál megérdemelt méltatást, - lelkes, unitárius 
szellemben küejtett egyhazvezetői munkája nélkül a régi 
csonkaországi unitárius élet nem bontakozhatott volna 
ki olyeredményesen, mint ahogy annak az utolsó évtize
dekben tanui voltunk. 

Ebben a kötetben ízlelítőt adunk azokból a munkak
ból, amelyek egy részét már szószékrőJ , vagy egyházi 
ülések, ünneplések alkalmával hallottunk Józan Miklós 
ajkáról, esetleg olvastunk is, de amelyek így összegyüjtve 
a lakitják ki azt a képet, amelyből J ózan Miklós személyi-

sége bontakozik ki. . 
. A kötet címét _ a szerző engedelmével - Dr. Boros 

György ny. unitárius püspök egyik, régebben megjelent 
tanulmányából választottuk, - a kötet sajtó alá r~nde
zését az Unitárius 1!:rtesítő szerkesztője: Ferencz Jozsef 
központi missziói lelkész végezte. . 

Az o!vasót szeretettel köszöntjük, - abeszedek, 
költemények és írások megalkotóját és műveit pedig 

szívünkhöz közel érezzük. 
Budapest, 1940. október havában. _ 

Dl'. K ozma Jello 
a budapesti unitárius egyházkÖzség 

gondnoka. 

• 
A fűzött példányok ára kettő pengö. a vás:onköte-

ses fínom papírra nyomott példányoké négy pengo. • 
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ESZMÉK VILÁGA 

AI uj világrendezés 
• e s al európai protestantizmus . 

Az új viJágrendczés a gy~korJat~3.I~ is n~~ 
változást hozott létre s jeJento~ eltolodaS?k tor
ténte!' az európai prostestantlZffius teren. D r . 
Th. Hcckel berlini püspök, ~ D?utschc Evan.~.e
Iische Kirche kiiiügyi osztá}yanak a vezeto~e: 
amikor hivatalát 1936·ban atvette, megnyito 
beszédében még arról szól, hogy több mint ket· 
tőezer külföldi uralom alatt élő német protes
táns gyi.ilekezet sorsának irányítása tétetett le 
kezei közé. Ma büszke örömmel számolha t be 
a hnzatértekröl, akiknek számát több mint egy
miJliókétszázezer lélekre becsüljük. A" meggya
rapodott' l1émet biralomba a következő területek 
német protestáns egyházai t értek haza, legna
gyobb részük a lutheri r eformáció hívei. Auszt· 
da: ref. 13.525, luth. 258.871; Danzig: luth. 
222.818; Memelvidék: luth. 128.000 i Szudéta· 
vidék: 124.000; lengyel uralom a lól szilézia te· 
rületről: ref. és luth . 40.000 ; Posen vidékéről; 
224.286; a franciaországi EIszáz és Lotharingia 
egyházai: ref. 50.000, luth. 237.056; együtt: 
1,174.556 lélek. Továbbá számszerint ki nem 
mutatható tömeggel gyarapodott a német pro. 
testantizmus a baltikumból, az északolasz föld· 
ről, valamint az orosz uralom a lá került volt 
lengyel és l'Omán, galiciai, bukovinai és bessza· 
rábiai területekről hazaköltöztetet t németekkel 
akiknek számát az egyes hírforrasok 80.00~ 
100.000 lélekre be(:sülik. 
• A volt "Cseh-Szlovákia" hat almasra felfújt 
es a c~h nemzeti propaganda szolgálatában ki· 
hasznalt protc~ta!1t.izmusa, mcly szerves egysé· 
get sohasem IS kepezett, az á llamtákolmány 
felbo~lá~.akor visszatért ős i egyháztesteihez. A 
Szu~e~o!d p.rot~stánsai a német , az elrabolt 
felVidéki :s karpataljai protestánsok a magyar 
anyae~hazakhoz tértek ' vissza. Az önállósult 
S,zlováklll. luthcrilllus egyházát mintegy 300 OOO 
Ic l~~re ,becSüljük. A cseh-morva protektorÚus 
te~uiE:ten a cseh egyház (746.289) és a cseh 
~~erek c~~háza l252,177) maradt néhíll1y ki. 

. egyhazi alakulat mellett lélekszámuk 
mintegy egymilü' A I :. . t " I é o. engyel fokormanyzóság 
I::~ l~tn~~aÓI~b. 510.000 nagyrészben lutherá-

ban AodfranCtia protestantizmus elveszti az 1918· 
acsa olt cIszas . . I tantizmust a 'F . .~I cs otharingiai protes· 

kultással s lé~~ka~~lru strassburgi t eológiai fa· 
fé lmillió lélekre s~ ma ezzel lecsökken mintegy 
tanlizmufS nagyr' '. mbeegmara~6 .francia protes· 
Mve. esz II akalvmi refonnáci6 

A7. eur6pai prolestanlizmus egyelőre elve-

U.f~. X I X. 10. 

s~~t~l1ek kell te~.intse a protestáns együttmü. 
ko~es szempont)aból azt a mintegy kétmillió_ 
s~.azezer protestá~st, akik az új rendezésnek 
Iwvetkeztében szov]etol'OSZ uralom alá jutottak 
Egyelőre igen kétséges sorsukban az alább: 
egyházak osztoznak. észt luth. 895.232 l et~ 
luth. 1,055.167, litván luth. 67 .000 a wi~a- és 
st anis lawowkörnyék i volt lengyel 'protestánsok 
kb. 50.000 s néhány gyülekezet a volt román 
bukovinai és besszarábiai területről. Együtt · 
2,067.399. Számukból azonban le kell számítani 
a hazatelepít ett német protestánsokat. Sorsuk
ra egyelőre ma csak az a hirlapi közlemény vet 
szo,l,nor ú fényt, ,mely .arról számol be, hogy a 
velunk testvér eszt nep tartui lutheránus t eo
fóg iai fakultását bezárták, mert célkitűzései 
ellentétben állottak a nép törvényeivel. 

A száms?erű adatokat prof. Hinderer: 
H andbuch der K irchen c. hivatalos adatok alap
ján egybeállított sematizmus a. utolsó - 1980. 
évi - kiadasa alapján közöltük. 

Az , egyes egyházi erőviszonyok eltolódása 
mellett azonban az új világrendezés más válto
zást is haz. A2 angol·francia egyeduralom a 
protestantizmus nemzetközi szervezeteiben szű
nöben . van s annak helyét a ma még megosztott 
német protestantizmus fogja elfoglalni. A né· 
met protestantizmus sorsát azonban a hivata
los egyház szervei intézik, elsősorban a Kirch· 
lichés Ausenamt útján s így ha a magyar pro
testantizmus valóban el akarja foglalni méltó 
helyét, akkor a változott helyzet következmé. 
nyeit ezen a téren is le kell vonnia. Ha aláírjuk 
azt, amit az angol és francia protestantizmus 
felé, húsz esztendőn keresztül mindíg csak a 
fürge cseh megny ilatkozások után szaladgáló 
magyar protes táns kUlpolitikai sikertelenségröl 
írnak, akkor arra is reá kell mutatmmk, hogy 
a skandináv államok protestantizmusa és nem· 
különben a holland, kevés, de világos jeIből kö
vetkeztethetően, a megváltozott helyzet követ· 
kezményeit már levonta, anllak dacára, hogy 
húsz éven át ők is az angol-francia politikai 
protes tantizmus kedvelt gyermekei közé tar
toztak. 

A magyar protestantizmus, mely most az 
~délyi végek hazatél'( protestánsaival megna.· 
gyobbodott, sokat kösznhet a német protestan
tizmusnak, mely a német megújhodással egy
idejűleg szintén megújhodott. Hisszük, hogy 
lsten kegyelme nehéz harcai után dicsőséges 
feladatokra fogja elhívni Luther Márton népét, 
akiknek, mint egykoron, ma is a wittenbergi 
vártemplom kapujára sZegzett tételekkel kell az 
európai protestantizmus számára megmutatni 
az Utat, az útban az Igazságot és az igazság
ban az J!:letet. 

F'enmcz József· 

• 



RÓVÁS 

Protestáns napok. 
A B\lth lcn Gábor Szövetség IUl Idén !l7.ükebb ke

relek között rendezi Illeg n prolc.stán.s napokat, me
lyek félárú {elutazá.sl kedvezményt biztosítanak az 

iinncpség látogatóinak. 
Az okt. 31-1 vlgndól f(i(1nncpélycn fl. bevc.-:ctö Imát 

J6::(lII M iklós püspöki vlkll.rlusunk mondja. A megnyi_ 

tól dr. Tusmitli Nagy András, fl. Képviselőház elnöke, 
az Unncpl beszl..-dct dr. Tava8zi SándoI', kolozsvári r eL 

teo!. lanar tlll'tja. 
Októbe!' 31-én d. c. 11 órakor rádión közvetitett 

Islcntlsztc!clUnkön a Kohál'y-utcai templomból dr. Ki.~8 

Elek. kolozsvá.rl uni tárius teológiai tanár. egyház! fő

jegyző vég.,;1 II szolgá ln tot. A Misszió Haz temploma_ 
MU este 6 órakor tartandó vallásos ünnepélyen G vidO 

Béla budapesti pl"csbl tcrtlnk, a K atona U jság h . szef

kesztője tart előadást, Q. ZÓ, I'S1,ót Gombos Sámuel, II 
Brassai Sámuel I fjuságl l<JgyesUlet vezetőségi tagja 

mondja, 
A köwplskOlás és egyetemi hullgatók konfcl'Cn

elás e l őndá&.'llba ls bclckapcsolódll{ ifjusúgunll. 

BESZÁMOLÓ 

Egyházunk vezetöi Budapesten. 
Egyházunk központi tlsztvlselöi közUl az elmult 

napokban többen jál1nk Bl;lda(>esten. A m. kir. vallás
és közoktatásügyi mlniszlel'Oél tartott felekezetközi 
értekezleten dr, m ss Elek egyházi főjegyző elnöklete 
alatt dr. !fIik6 Lőrinc egyházi litkál' és dr, F'ikker 

J ános teológiai akadémiai dékán vett résrt. 
Ugyancsak hlv:).talos tárgyalást folytattak Buda

pesten Vrmősi József pij'pökl titkár és dr, SZ/lth'1ll(Íry 

Já nos jogtanácsos, 
Ezt az alko.\mat azért jegyezzük fel, mOl't most 

elsö fzben jelen tek meg húsz esztendő ut,án kolozsvári 
egyházi központunk vezetöi hivatalos tárgyaláson a 
magyal' fÖvárosban. Egyuttal magánjellcgü látogatást , 
tettek budapesti egyházi vezetö embcl'elnknél ls. 

E g'yllttul örömmel jegyezzük fe l, hogy hónapo!1 óta 
betegeskedő Dr, Varga. Béla püspökünk á lla potában 
javullls állt be, s a napokban Ismét megjelent hlva-

Az Eme rs OIl Guild ismét megkC'ldi angol nych'
tanrol~'amait. ól! tiil'salgussal, "nliunint miísorr;d 
eg ybekötött t.cil it. A nn~l"tunrolyamokat mind en 
s zel'dÍlII és pcntekell ulI·tjilk, 7--8·ig kezdők, G-i -ig 
halatlók rl.'S'l.CI'O fl tUllács t.ol'cmbclI (V., Kohilr}'-u. 
4. jobbra 1. emelot) ös S:M'nt-r"fmy i Súndor lelkész 
lakilll.Íln az erős haJadók rC~zé.ro i'ziutkll sze rdún és 

, ' 
nént.ckcu 1-8-ig. A llyel\'Lnnfol Yfl lll sZCgCIlY80,~SU. 
I!WrglllUlIus u ll iwl'i ul! uö,'c lHJckck s:r.úmunt dlJtn
I It II . 

SZERETETMUNKA 

Unitórius Hőszövetség . 
KOOVC3 AS.!l7.onytestvérelm! EIIlÖ kÖ8zönttl.!lünk 

szálljon EI'dély fcl é! SzivMI üdVÖZÖljük .!IZ('rctetl nő
t eslvérelnllct , fl ann kllrjtlk a Mln(lcnhalÓt. hogy m i 

ntH előbb minden unltárlu .!l hlttcstvél'Űnk testvéli kő_ 
zÖI>~gl)en él hessen eS'yiltt. 

Az elmult heten megindult a gyUjtés "Erdélyért", 
:Mi unlt t\l'lus asszonyok Ifi belekapesolódtunk a közös 
munkába. Mlutiin úgy láttul<, hogy ez évben nchczcl>_ 
bek a viszonyok s még nagyobb a szükség a aeglló 
k(izl'':: , NöcgyletOnll Tcaesté lyt I'endez októhcr l8-án II 
Miaszió Ház gyülckeZ<ltl termében. Előzőleg 6 órakor 
vo tClllplomb::l.II J únos Zsigmond emléktinn(!.Pélyt rendez 
a DA.vld F el'cne Egylet. Nagyon kérjUk h ltlestvércin_ 
ket, jelenjenek meg m ille l nagyobb számban 1\ temp
lomhan. s ut ána tca estélyUnl(ön. MutassulI meg, ha 
E I"délyl'öl van szó, ukkor .!Ienkl nem mal'ad otthon, Azt 
szercluök, ha annyian lennénk , hogy el scm · férnénk 
a ml S'yülcl{ezctl termUnkben. Teajegy ára 1 P. 

Októhcl' H -éli d . u, 5 órallOr NŐ8zövets(igl gyülé3l 
ta rtuni, kohál·y-U. otlholl\lIIkban, Kérjtlk minél töhb 
asszonytcstvérünk megjelenését, hogy a teajegyeket 
eladásra klosztllllll.!luk. Cukrot nllnden veni/ég/illk le

lI etőleg hozzolI ",nguva! tcaestélyUnkl'e, Aki teheti , sós 
és édes sütemény adományát juttassa cl 18·an d. u, 

4. óráig ft 1\lIsszló Házba. 
.\. hideg be.úHtlwal november közepe felé meleg 

nlha, Imhát és kötött gyapju holmikat, esetleg elálló 
édes süte mény szel-etetcsomagokat szeretnénk juttatni 
Erdélybe testvél'elllknck, akik nélkülözik az otthon 
melegét, s azoknak, altlk bár visszatértek hozzánk, 
de szükölködnell nehéz nal)jalkban. 

Adakozzullk szivünl, egész melegéve!. A Jókedvű 

adakozót szereti az Ur! 
vitéz Ny/rel/JI Gézáne. 

HIVATALOS RÉSZ 

<l57- l 9'IO, s1..lím, 
l\Ie~h i vó. . 

A ')//d(/JlI'.~fi Itllillíriul! Y'fI,lI/lfízldhl'(ig 19'1O. okto
bel' :H-éJI (nll;;úl'IHlP) dUlclőt1 12 Ól'a kOl' It Icm(llom

ban 

U. Jl:. XI X. 10. 
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d 1940 n o v höban. Islsnllszlelati sorran • 

A) Te mplo mokba n : ,1 7.24 U.~. 9.1 Szent- Iv:lnyi S. 
V., Koháry-utca 4 ... , R 10 • • Barabás István 

•• 3 17 II c. J l Barabás lslv~n 
• • IÓ,24 • • Józan Miklós 

1J . liV;II"U'I.~I. l lhI.lJO;1I :J 10 d.e 10 dr. Csiki Gábor 
",24 • " Fc/ellel József 

(RákoS üln) , 
4 c tc 8 Sz~kcly Gyu a 

• • 

BJ KlI rUFII I,b1!n: 
x ., Máv.- Iclep. pu1.rl db 

• 

• • 
CJ p e5tkörnyéken : 
Csepel 
Kispest 
PcslszcnlHlS, bet 
pcs !~lcn l lú r lile 
Unitarius templom 

D) "'!déke n: 
Debrecen, 
Dunapat.j 

• 

Qyör ref. templom ... 
Miskolc evang. t{'rnplol1l 
Polgárdi uni t. templom 

3 d.u.4. dr. Csiki Gábor 

J7 • • l 'crcncz Józ~c f 

10 d. c. 9 Pethő István 

3, 17 • • Pethö ' , Iván 

" • • Pethő István 

3, 10,17 d.e.!! Pdhö blván 

" • • Pethó István 

3 de. 10 Józan Mi~16s 
3,10,24 te.ll.4a.1 Kereki Gábor 

17 d.e.tl Józan Miklós 
17 ~. dr. Csiki Gábor 
17 1". . Kereki Gábor 

Az egyb úzkür i közgyúles a lka lmával ok tóber 
18-áll delelüU 9 órakor BmIlIIH!stell. a Koh á r y -utea i 
tem plomba n tar tandó Isten t isztele te n imadkQloik 
Nagy Súndor kocsord i le lkclIz. predikál Szent. 
hányi S;índor bUlla pest! "\'Hllásoktatö lelkész. teoI. 
III. ta nár, kántor Nagy Sándor B udapest. 

.;.....-
könyvnyomd ája 
Budapest, VIII,lózsef·u.61 
Telefon: 13·92·59. 

-

U NITARIUS ÉRTESiTÖ 

-

Páké János 
8zobafest ó és m ázo ló m ester 
m u n k át vállal 

V., Kohary-u. 4. - T.: 110·671 

UVEO és 
porce//án szaküz/et 
Bp, H .. P árisi-u. 2. (Váci-u. s arok) 
T: 384·289. MAle ZOLTAl'v 

OR SY ~S EOR H 
Férfi és női szövetek, selymek, siffon és 
vászon árúk. Esőkabátok. Szőnyegárúk. 

IV" Petöfi Sá.ndor-u. 3. az udvarban 

AR ~S IRATMISSZIÓ 
V .. 
nyItTIl. kedden d. e. 10- 1, csUtörtiikün délutá.n 
t - G és vasáru ap délelött 10-'/.1 órák között. 

lmaés6nckeskUny. 
vet, tankönyvek. 

A unitárius közösségi gondolat 
hordozója 

, , , ff 

az "UNITARIUS ERTESITO" 
1940 évi előfizetési díját szives
kedjék mielőbb befizetni. 

, 

Utanaküldés kizarva! 
Felelöa szerkesztö és kiadó: Ferencz J6zsef Uj cim: 

Té.rsszefkeszt6: S zent· Iványi Séndor 
-

Szarkeutöség és kiadóhivatal 

BUdapest. V " Kohilry-utca 4 . Telefon "7-S29. 

Megje l enik min den hó 15.én. 

li. Iap 
EIOIi-z.elési dij egy évre 4'- P. 

lulajdonosa a Budapesli Unilárius Egyhhközseg 

A lap elfogad •• a aIS'lz.t6.re kGtel.z. 

, 

Nyomatott Male Ernő könyvnyomdajaban, Budapest, VIII" IOz.aef-utc8 61. _ Telefo n : 1-392- 59. 

______________________ ~l 


	DSCF1526_resize
	DSCF1527_resize
	DSCF1528_resize
	DSCF1529_resize
	DSCF1530_resize
	DSCF1531_resize
	DSCF1532_resize
	DSCF1533_resize

