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A szórv.ányegyházközség és központi missziói
előadói állás problémája a köri közgyűlés:előtt
Az 1941. évi novemberi Főtanács
sz.
jkvi. pont alatt részlelesen foglalkozott a szórvállygond"ozás megoldása kérdésével. Az itt hozott határozat végrehajtása érdekében az E. K.
Tanács megleHe a szükséges elömunkálatokat,
egybeh1vott egy szórványérlekezletet, s az ott
elhangzottakal figyelembe véve a javaslat elkészítésével a Teológiai Akadémia tanári karát
bíz ta meg. Az elkészült javaslatot letárgyaltatta a központi missziói bizottsággal, "s az E. K.
Tanács 1942. május hó 19--én tartott ülésében "a
Teológiai Akadémia tanárt "kara által kidolgozott t er vczetet a Missziói Bizottság véleményének meghalgalas a és javaslatainak figyelembevétele mellett általánosságban elfogadja azzal,
hogy leküldi az egyházköröknek úgy a. tervezetet, mint a Misszió Bizoirtság javaslatát azzal,
hogy az egyházkörök tárgyalják le és erre vonatkozó javaslataikat, a köri közgyűlés megtartása után azonnal terjesszék fel, az E. K. Tanácshoz."
.
Az említett javaslat hármas kérdéskomplexumot ölel fel:
.
aj A Szer vezeti Törvény 4. ~-a módosításá·
val .törvénybe kivánja iktatni a "Szórványegyházközség" fogalmi meghatározáliát,
b J javaslatot tesz és véleményt kér az
<:gyes egyhbkörök területén letesült. vagy ezután létesítendő szórványegyházközségek terÜ·
leti beosztására. ){özponljára stb. vonatkozóan,
ej javaslatot t esz központi missziói előadói
tisztség szervezésére:
A javaslatok ott feküsznek az e~yházköri
közgyülések előtt . A dunatiszamenti es a ko·

Budapest 19.42 július hó

Iozsdobokai egyházkörök évi rendes közgyméseiket már megtartották, a többi egyházkör
közgyűlését ezután fogja megtartani. Az egy.'
séges unitárius közv'élemény kialakulását minden bizonnyal elősegíti, ha az alábbiakban ismertetem, hogya duna-tiszamenfi köri közgyű
lés e két kérdés egyetemes vonatkozású ágában
az a) és e) pontok ra vonatkozóan, milyen vél e·
ményt ala"kított ki.
•
ad a).
A Teológiai Akad'ém ia javas latát elvben
elfogad va·, Kelemeu Béla egyházi tanácsos java~o lta, hogy a Szervezeti Törvény 4 • .§-a az abibtJi szövegezésben állapíttassék me~ :
" Az egyházközség az egyház tagjainak
meghatározott terü letén élő s az egyháili törvény alapján létesült szervezete.
Az egyházközség anya, társ, szórv411y, vagy
leányegyházközség.
/
,
Anyaegyb~zközség az, arqelY önállóan lelkészt. templomot s l e hetőleg iskolát is tart fenn
s a fenntartási köJtségeket önmaga viseli. .
TársegYQázközsé~ az, amely más egyhazközséggel vag.v egyhá~özs égf!:k~e l egyi!tt tart
lelké,$zt s egyél:> kö.zös köLtség~t i~ a társegy·
házközséggel együtt viseli.
..
Szórványegyházközseg "az, amel~~~ t?~b
polgári község területén szétszórtan elo umt,arius hívek az egyházi feladatok teljesítése celjából egy szórvá nyközpont körül csoportosulva
alkotnak,
Leányegyházközség az, amely tagjain.ak
Jelkigondozása céljából valamely. anya ~w.(ha;
községhez csatlakozik. az anyaegybázkozseg
lelkészi és kántori állásának fenntartási költsé·
• .
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gei11cz aránylagosan hozz~járul; különben igaz·
gatását önállóan látja el es a gyerl!le~ek vallá·
sos oktatásáról is maga gondoskodik.
A 4. §. fentiek szerint való .~zövegez~s~
megfelel a dunati,szamenti eg.r.házk?r .~939. eVl

törvényalkotói munkája rendJen keszult egyházalkotmány tervezet vO~,atkozÓ (17. S.J ,szakaszának s értelemszeruen megegyezIk az
1934; 3iben Erdélyben elkészült egyházalkotmánytétvezet vonatkozó (17. §.) rendelkezé·
sével.
Kelemen Béla alia javaslatára a köri közgyűlés a továbbiakban javasol ~a ~Z ~. K. T~
Jlácsnak. hogy a szórványe~yhazkozsegek lmlönleges helyzetére való tekintet~el ~Z E .. K:
Tanács az , esetleg szükségesnek latszo !ovabbl
módosításokat is ,eszközölje, melyek reszlete~
!:izövegszerü ismertetésélöl most eltekintünk.

,

időpontban,

a jogtanácsosi tisztség érintetlenül
hagyásával. Az egyházi pénztárnok a SZ. T. 281.
§-a értelmében ellenörrel együtt ismét bízassék
meg az egyház kolozsvári házai kezelésével
mely munkakört eddig gazdasági előadÓ
látta el.
3. Fötanács szüntesse meg a pénztári hivatalban létesített .számvevőségi tisztviselői állás t, egyrészt anyagiak hiánya, másrészt a kon ~
grua közvetlen utalása révén megkisebbedett
munkakör miatt.
•

4. Főtanács az 1-3. pontok alatti javaslatok elfogadása esetén a központi tisztviselöi
kar részére folyósított évi mintegy 50.000 pcngős költségvetési tétellerhére mintegy 12.00017.000 pengönyi összeget takarít meg.

5.

Főtanács

az így elért megtakarításból
nyert anyagi fedezet terhére szervezze meg az
ad. e).
egyh ázi és püspökLtitkári áll ással azonos javaA Teológiai Akadémia javaslata "életfon- dalmazás mellett az egyházi tanügyi és püspöki
tosságú egy:házi feladab.l ak t ekinti és óhajtan- titkári állással azonos javadalmazás mellett az
.dónak tartja egy központi missziói előadó i állás egyházi tanügyi és missziói előadói állást. E
megszervezését", "aki a maga nemében olyan tisztet betöltő afia feladata az E. K. Tanácsban
feladatkört töltene be, mint a tanügy területén és Főtanácsban a tanügyi , nevelésügyi, missziói
a sokat javasolt tanfeJügyelö v~v központi és egyházközségi. valamint vizsgálószéki és
tanügyi referens". A központi missziói. bizott- nyugdíjügye}t: előadói tisztének ellátása.
ság, a központi missziói e l őadói állás létesítését
Az egyházköri közgyűlés mindkét javaslaelvileg helyesnek látja", de tekintettel arra, tot elfogadta és az E. K. T anácshoz felterjeszhogy ennek megszervezésér e az egyháznak fetette.
dezete nincs, az állam pedig a központban új
Nyilvánosságot adtunk e két kérdésnek.
állás megszervezéséhez nem járu l hozzá, sőt . a
mert hisszük, hogy ezek nyugodt és tárgyilameglevőkből leépítést kíván ezért ennek betöltését - l eh ető ség hiányában - nem java.solja. gos megbeszélése elő ké szíti őszi főtanáesi ülé•
sünk egyjk legfontos abbnak látszó tárgysorozaA !:iorok írója ra köri közgyűlésen az el- ti pontját. A Sz. T. 4.. §-a vonatkozóan nincs
hangz ~ lt két javaslattal mindenben egyetértett,
hozzátenni valónk a javaslatban elmondot takazonban rámutatott arra, h ogy e kérdést, nem hoz. A szervezendő állásra vonatkozóan megálúj állás szervezése, hanem az 194 1. évi novem- lapíthatjuk, hogy egészségtelen, minden ol,yan
beri Főtanács 18. jkvi. határozatával kapcso- elgondolás, mely ideiglenesen alkalomsz,~r~leg
latban kell megoldani, mely az E, K. Tanácsot szervezett állások és munkaköröket évrol-evre
..
utasitotla: "hogy dolgozzon ' ki , de csupán a fel- hosszabb!t meg. va.gy hallgatólagosan vesz ~I}
tétlenül ~zükséges ..,és az egyházi szervezeti tör- , ra meg ú.ira tüdomásul. E!!yházunk központJavényben Ismert tisztviselők fizetési osztályokba ban e munkakört ellát ó tisztviselönek, IUclY
való be~,szlására. vonatkozólag ~j javaslatot, munkakör ma az egyházi közigazgatást i!'ánvító
szem el~t~, t~rtvan az állami szolgálatban ha- egyházi titkári munkakörrel egyenrangu f~n:
so~ló ml.nose~be? alkalmazottaktól megkívánt toss<Í.g-Íl f eladat elvégzésére és egés~ ~gyh.azl
v~gze~eget, es Javadaimat .s ,ter jessze azt jó- bel ső életünk és meO'úihodásunk iranYItasara
vahagyas vegett a jövö évi Főtanács elé".
hivatott. nem szabad"'> átmeneti. berendeit ..tiszt. Ezen elgondolás ka~csán javasolta az aláb- viselönek lennie. H ogy e munkakörre szuksé~
bIakat:
van, azt bizonyítja az. hogv évek óta alkalmaZni
,
kellett munkást ennek elvégzésére, A helytelen
" 1,;. Főtanács a jelenlegi püspöki tikári és
,helvett egy munkás. kezébe~
cl?a.dOl munkakört ellátó állást ]942. dec . 31-én differenciálódás
szunt,;.sse meg. a szorosan vett püspöki titkári . ö!:iszesiteni az egymástól el nem valaszt hato
és missziói elöadói munkak?rt. me~t ,f'
teendoket .a ~z. T. 269. §-a figyel emben tartá- tanügyi
"ával ntal]a Vissza az egyházi és püspöki titkár kettő helyes elvégzésén áll vagy bukik az umtarizmus iövendöie. A vidéken a munka végzése
munkakőrébe.
csak a kkor teljes, ha' átgondolt. céltudat.os és
,2 . Főtan.~c~ 8;z átmenetileg létesített gaz- évekr e e l őre tervszeriien kidol,eozotl az Irányidasagl e!őadol allast szüntesse meg ugyanezen tás. Ezt pedig alkalmi munkást61 várni emberi•
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leg lehetetlen. A központi irány ítás és egyházközségi munka egymással szoros összhangban
kell , hogy álljon s ezt az összhangot óhajtja
biztositani a fentebbiek ben előadott javaslat,
melyet a. többi még ülésezésre egybeülő egyh ázköd közgyüIések böles figyelmébe és megfontolásába is szer etettel ajánlunk.
Fere'llcz József·

,-

-

Unitárius tudós kutatásai
. Ukrajnában

Cserkészcsapatunk Erdélyben
R'n ...... ftek a kolozsvári uni'áriu.ok
hi.

'$ magyar gy6zelem" napján

Magyar
Ir

Budapes li cserkészeink a viss1.atért!s óta
első ízben táboroznak Erdély ő si földjén. Táborukat Borszék regényes vidékén ütötték fel a
fürdö közvetlen közelében.
Utközben cserkészfiaink megtekintették
Kolozsvár n evezetességeit. Ez alkalommal K elemen Laj?s .!g.azgató a tyánkfia szolgált - a
magyar dlcsoseges mult felelevenítésével _
magyal'ázatokkal. Rilszt veltek a kolozsvár; ősi
ter:nplomba l~ ~a:tott i st.e~tiszte~et en és a julius
5-en , az umtarlUs kollegIUm dIsztermében "ren dezett magyar hit és magyar győzelem iillnepéll, melyet a Dávid F el'e).1c }":;'gylet. tagozatainak megtar tani országszerte rendelte.
Az ünnepséget Józan Miklós püs pök nyitott~ meg. ünnep i beszédében többek közö lt a
következőke t mondotta:

Dr. Lí,szlú Gyula egyetemi m. tanár atyilllkfia,
a fiatal régész, kinek régész körökben komoly
csengésü neve van, érdekes megbizást nyert. Déloroszol'szagban a magyar őstörté nelem emlékeit
kutatja néhány társa segítségével és a német régészekltel együttműködve. A mindItét népet együttesen érdeklő terüleleken, mint a magyal' kormány megbizattai fo lytatják kutatásaikat. Ezen a
- Huszonkét év nehéz kiizdelmei közepette
területen közveUenül hozzüférhetnek a népvándor- tapasztalnunk kellett, h ogy többször fordulunk
láskori és a magyal' honfogla lás oroszföldi emlé- imádkozó tekin tetünkkel Kelet, mint Nyugat
keihez. A szovjet kormány is gyiijlött ö~ze bizo- fe lé. Ezer évnél régebben indultunk el Keletnyos emlékeket, de ezeket mind propagandája szol- ről s a történelem ezerév{:!s tanítása arra tanít,
gálataba á llilolla s összeallítitsuknal csak igen ke- hogy pillanatig se csiiggedjünk, mert aki feladvés esetben érvényesül t a tudományos szempont. ja a remé nyt, az már is elveszett. lJli~ magyarok
LÍlszló dr. afia december el ső napjaiban indult ütm 1Jed'i9 él)Ji~ hill1li akanmk magyal' hittel a. végtársaiv,al és azóta lankadatlan buzgalommal
foly- ső magyar győzelemben is hinni akarjuk, hogy
•
tat ják munkájukat. ~émet tiszti egyenruhát horda- hitiink egy ezeréves nemzet diadalhimnusza,
nak, mert a megszálll területeken csak így dolgoz- amely meg fog 7ninket tarta.n i. minden kör iUhat nak zavartalanul. A hatalmas téli hideg megviméllyek között.
seile a lelkes kutatókal, mert II szov jet romboláA lelkes magyar ünnepen J ános Zsigsok kővetkeztében munkahelyük ablaktalan épüle- m ond cserkészcsapatullk !lagjai nagy sikerrel
teiben sokszor 25 [okos hidegben voltak kénytele- szerepeltek. ~nekszámokat adtak elő és Kádár
nek dolgozni. De lelkes nkal:tuk legyőzte a nehéz- Ferenc apród verseket mondott eJ. MindallYségeket s löbbsz'áz fé nyk.épveltételt, rajzot és jegy- nyiunkat büszke örömmel töltenek el a cserkészf iaink szerepléséről hallottak. Kolozsvár
zeteket gyüjtöltek össze. László dr. László Gyula unitárius légkörében , a magyar mult dicsősé-o
•
egyházközségi főkönyvtáros testvérünk fia, kinek gét hirdető falak alatt az a történelen:'- ~ár, n:a e ezüton is sok jót kívánunk s reméljük, hogya kö- lyet mi, u n itáriusok is építettünk. FIaIIlk lep·
t einek kopogása egybevegyül s diadalm as útra
zeljÖVŐben számunkra is érdekes élményekről szákél a magyar multból áradó széllel.
molhat be.
Kolozsvárról Borszékr e mennek. Erdély
fenyveseiben test b~n, szellemében pe~i.g lélekSzellt-h 'lÍllyi Sándor. egyházközségünk vezető ben frissülnek s hisszük , hogy nem hlaba.
A csapat vezetője ótordai Weress Akos. A
lelkésze néhány hétllel ezelőtt súlyos epeköves rohamok következtében a Rókus-kórházba kellett csapattal utazott Szolga F er enc lelk,é~z. c~er~
1
hogy vonuljon, ahol operáción esett át. Allapota késztiszt, ak i a lelki irányítás IlmnkaJat vegz
az örv~mde tes javulás útján van s reméljük, hogy a táborozás a latt.
nemsokill'a ujból megkezd.heli mun.lcáját. Vezető
Annak reményében, hogy testileg és lellelkész alyánkfial hiveink közül többen felkeres- kileg felfrissült ifjakat köszönthetünk visszaték a kórleremben. Mindazoknak, kik levélben,
vagy személyesen érdekl ődtek állapota irimt, ezúton térésök alkalmával, szer etettel üdvözöljiik
cserkészfiainkat: "Jel munkát!"
.
mond kÖszönetet.
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úiieglJűtúelu ..
fötanácsi gyűlése k
kor ban egyI tt egy há.zi életünk nem minden
mee
..
' me'ltányolt tanácskozo szerveI az egyf or man
" .
..
k
. '.:: . közgyűlések. Az OS I parCláhsokon so
II~n
,
k' 'I
sok jó gondolat indul b e.l: s ,egyseges
ozve e,
a lakult ki , olyan kerdesekkel kapcsolatomeny
. "
sall, melyek a fötanács i ülése'ken nyertek vegso
Az egy,házközségi és

formát.
.
A dunatiszamenti és a kolozsdobokai, egy, k"rök területén élnek legnagyobb szamhan
h az
o
.
életfogytiglan
választott
egyh'azt,. t.an ásaink
cso
.
Ha azonban mindkét kör ne~reglben ~a~tott
közgyűlés e jelenlevöit összesza~,ol ~u k , sa~Il~lat
tal állapí6hattuk .me~, \h?g~ ~il.agl egyhaz.l tanácsosaink, akik a fot.a,nacsl u lese~en ::>zorg~.I 
masan részt vesznek, s a kik buzgon ,kozr e muködnek egyházközségük dolgai )rányításában, a
·köri gyűléseken alig jelentek meg.
Egyház-köri közgyűlése i n~ ~özü l ped~% ~em
azok a je lentőse k, melyeken nehany vezeto tls~ t
séget alkalmilag betöltünk, .s ennek kapcsan
szavazati jogainkat gyakorolJuk , hanem azok a~
évi rendes tanácskozások , melyeken az esperesi
jelentéssel kapcsolatosan egy egyházkör~yé~
egész évi élete kitárul előttünk, s annak kerdeseiben véleményt mondunk, a mult esetleges
hibáit javítju k, s a jövendő építése egészséges
terveit lerakju k.
A választott egyházi tanácsosok m ellett
épen ilyen fontos, hogya köri .közgyűlésen maradéktalanul megjelenjen ek a kurátorok, illetve
az egyházközségi választott köri közgyűlés képvi selő i, ahogyan a . székelyföldi parciális·okon
reszt is szoktak venni maradéktalanul, hogy otthon saját tapasz.talatU"k alapján irányít h assák .
tovább a helyi kérdések megold ását. A két em lített kör közgyűlésen megjelen teket szám ba
véve e téren is még pótolni valót .észleltü nk.
Az egyházköri közgyűlés nem a belső emberek tanácskozásáért létesíttetett, hanem azon
részt kell vennie, annak munkájába szervesen
bele kell kapcsolódnia, annak a világi elemnek,
mely mint választott egyházközségi képviselő
vagy egyházi tanácsos, annak érdemi tárgyalásaiban h07..zászólásáv al , szavazatával lényeges
kérdések eldöntésében részt ,k érhet.
A Főtanács ülésein csak az az egyházi tanacsos afia jelenik meg lelkiismeretesen fel készülve, aki a köri közgyü\ésen egyházkörnyéke
és az oda tartozó egyházközségek kérd ései ismeretének birtokában szól hozzá az egyház
egyetemét érintő nagyobb horderejű kérd ésekhez.

I ..
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K érjük vilá.g i afiait, hogy különösen nagy
sz6rványter ülete m iatt, sok megoldásr a váró
kérdést tárgyal6 dunatiszamenti és kolozsdobokai egyházkörök közgyülésein, a jövőben nagyobb számban jelenjenek meg, a dícséretes érdeklőaést tanusít6 megjelentek pedig biztassak
társaikat az egyházköri kérdések iránti nagyobb érdeklődésre.

Ferencz József.

A róvott botok
(Folytatás.)
Történt aztán egyszer, hogy határozatba ment :
a templomo t megújítják. Közadakozitsból. . Már,
ahogy azt csinálják mindenfelé. Engem is felhívtak ,
hogy járuljak hozza a költségekhez tehetségem szerint. H át én biza megkötöttem magam. Hogy én
nem és nem. Azért fizetem a .kepét. hogy abból teljék mindenre. Efféle újabb adózásra nem vagyok
hajlandó. Aztán meg jó az a templom, úgy, ahogy
van. Akinek nem tetszik, csináltasson jobbat, de
'q. maga pénzén. Ne az enyémen. J akab Pisti,
a
szomszédom, híres fösvény ember, igazat adott nekem. Bátorítotlu'k egymast, tüzeltü k, hogy: "Ne
hagyd Pisti!" "Ne engedj Ábris!" Hát mi nem
is hagy tuk aztan, nem is eng-edtük. Hiába békítgetett a kurator, a tiszteletes úr is, mi csak nem adtuk be a derekunkat. A végén aztán megharagudtak
az emberek s az egyik gyűlésen megszólaltak ám
innen is, onnan is, hogy hát az ilyen istentelen, ~a
guknakvaló emberek ne is adjanak~ nem ~olna aldás rajta de aztán be se is ,tegyek a labukat a
megújítot~ templomba. Ugy-e? -. futott e~ mi~~ei
a méreg Pistivel" - hát igy állunk,? ~ azt~n hlab~
szólalt fel a tiszteletes úr a békesseg erdekeben.,. ml
felálltunk, ott hagy tuk a gyűlést s ,hazam,entu~~k.
Forrt bennünk a méreg, annál inkabb, mert :reztuk,
.
. .Igazun,
k nem ,S".
oe' pen vIselkedhogy bizony
mncs
tünk ebben a dologban. De hát már Ilyen az e~hcr,
rendesen akkor a legd űhösebb, amikor nincs .Ig.aza.
Mi aztán addig sugdoJóztu nk, pusmogtu~'k p~stlvel,
mig csak kisütöttük, ,hogy megállj. falu, ugy ,.Itt ha~
gyunk mi téged, mint a pinty. Mmd ~ kettonkne._
volt alkalmatos fÖldje itt kint az erdo alatt, nek~
álltunk házat istállót, miegyebet építettünk, s kl"
. 19yetemben.
ide minden házunk n,plve
e
k o"lt··ztiink
o
.d Isten
Hiába sírt az anyjuk, szegény nagyanya.,
dtam neki· Julis, vagy
.
t
nyugasztalJa, - az mon
.. i
Hát eljött
jössz velem, vagy maradsz, de nelku em.
szegény mit tehetett volna.
Itn 'aztán nem is jartam a falu felé se., Le~f,el;
jebb amikor adót kellet.t fizetni. Máskor meg soer
,
k eru"ll em ,n szomszéd faluból . hoztam,
Is nagyot
p
' f I mba ne kellessék menlll. erszo
csak h ogy az en a u
h'
ból Ahtemplomba sc jártam. Más se - a azam .. .
hoz a szomszéd falu igell messze volt. De ~nek .~~
fárasztoltam volna magamat, gondoltam. an l

templom olyan, hogy ahhoz foghatót ember nem
épLLhet. Csak ki kellett menni az erdőbe, a fák köze
s elhallgatni csendes zúgásukat. Hallottnm én már
valahol, hogy II természet Isten igazi temploma s
most lefogla ltam magamnak ezt a templomot. J ól
éreztem magamat benne, hiszen aZok a fák is Istent
t isztelték, mint terem tőj üket.
•
Hanem a Pisti szomszéd házába egyszer csak
látogatni kezdtek a bajok. Először csak II tinaja kóborolt el s mire megtaláták, ott feküdt egy vízmosásban. Kilört a lába s már a döglegyek dongtak .
fele tte. Ott is földelték el, helyben. Nem volt már
jó semmil·e. No de ilyen megtörténik mással i~. Azután az egyetlen leánykája betegedett meg s mert
a szomszéd 'sajnálta a penzt, amibe az orvos fel ho·
zatala került volna, hát a szép .kicsi leányka meg
is hajt harJ)1sdnapra. A feleségé nem t.ud.ta elviselni a leány,ka halálát, reá-men t az· is a nagy búsulásban. Végül őt magát is elérte a baj, vágás közben egy temérdek nagy fa reázuhant s kiszorHotta
belöle a lelket. Mikor meghallottam· akiabálast,
szaladtam ki a szolgával, hogy hátha még segí,thetek rajta, de már alig vol l benne élet.
~ Te, Ábris -

nyögte szegény, amint a bestelen nagy fntörzset megemeltük egy kicsit, hogy
könnyebben legyen, engem ugyan megbüntete
az lsten.
Csak ennyit mondott S aztán két nagy könnycsepp hullott alá a bajuszára s azzal meghalt.
"Éngem ugyan megbüntete az Isten." Ezeket
a szavakat nem tudtam aztán elfelejteni s szorongó
lelekkel vártam, hogy most majd reám kerül a sor.
Hiszen az en bűnöm sem volt ,kisebb egy makulányival sem, mint a Pistié. Az én büntetésem azonban
egyre keselt. Pedig felkészültem rá, hogy ItCmenyen
fogadom, ha jön, De nem jött. Lassa n már. kíváillli
kezdtem, hogy jöjjön, sujtson le rám, akár végezzen is velem , csak ne legyen ez a mindennapos keserves várakozás. Most bezzeg jó lett volna a templom. Hogy együtt imádkozzam a t öbbivel, · S velük
együtt valljam meg bűnös voltomaot. Hogy énekszó·
ban kérleljem az Istent, hogy bocsássa . meg az
enyimeknek az én sok számos vétkem. Hogy megnyissam a lelkem a tiszteletes úr előtt
'halljam
akár ,korholó szavát is, amely azonban ráigazítoJ,t
volna arra az útra is, ahol a lelkem nyugalmát
visszaszerezhetem. Hiába menLem már az erdőbe,
hiába mondogattam a esaládomnak, hogy az az Isten igazi temploma, hiába tudtam, hogy Isten mindenütt jelen van, nem esak a nekf épített házban,
- ez most az en nagy szükségemben mind nem segített rajtam.
. Dolgaim egyébként szép rendben folytak. Lépesedtem, gyarapodtam, legfeljebb, hogy szegény
nagyanyád ment mindjobban össze, Évről-évre kevesebbet láttam belőle. Ugy fogyott, mint a gyertyaszál. A gyermekeket azért még felnevelte. Kiesi
Jula menl férjhez elöszőr, aztán Annus is, a te
a nyád. András bátyád már azelött elvégezte a kol.

s

légyomot s elment segédjogyzönek a SzomszM 'á.
rásba.
J
- No anyjuk - mondám nagyanyádnak, mi.
kor ,~ utols~ I~kodalmas szekér is leszánkázott ia
a leJton, a flókák kirepültek, most már a mi 'd" l
k·· tk ·k E
ove eZI. ddig érettük dolgoztunk, ezentúlI on (_
gunknak fogunk élni szépen, nyugodtan, kényel:_
beil.
_.- - É,n nem, Abris - a~t mondja nagyanyád .
- Ell mar csak oda le kivánkozom. A sirba.
, - ~e. bolondozz, vénasszony _ szidtam szcgenyt trefalko-.lva , - nem vagy t e még Ilsírnal,
való,
Nem is lett volna az évei számát tekintve. Hiszen alig töltötte meg bé szegeny II negyvei _
ötöt.
.
\
- Mi az neked, az az öLvén esztendő -' ugrnl.
lam, hogy egy kicsit mcgmo-.lgassam, mert tudtum
hogy az asszonynép azért ugyan meg nem igaz.it:
ha kevesebbnek mondjuk, "Trtinf. amennyi valójában
de mondjáJ csak 'egyetlen évvel többet, 8 mentcI:
neked ugrik, - de aZ én hnyjukomat imriulr nem
fogta a tréfa.
- Bizony, hogy s záz esztendős is vagyok én
- sírta, - mert, hogy k~ts'lel" · annyinal, számít
minden esztendő, amit l sten nélkül tölt el az ember.
- No, csak no, - ijedtem meg :éll erre, m·ert,
hogy úja bban sohasem panaszkodott a templom
miatt. - Már hogy éltél volna te rstcn nélkül ? !
Ugy:'!n jámbor, imádkozó asszony voltál egész élctedben. Altárkinek megbizonyítom magam is.
De csak nem tud-tam megnyugtatni.
- Mind szófia beszéd az haj togatta szegény. - Mert ha valaki semm iképen sem tudna eljulni az Isten, szent házába, azt megbocsátja az Ts·
ten, De annak, aki elmehetne S mégsem megy, min,den mulasztását róvásra teszik a mennyországban
s reáaggatjá k a lelkire. Attól görnyed tem meg én
is oly igen . Túl sok róvott botot kell cipelnem a lelkemen,
Hát azok a róvott halok aztáll \ úgy látszik,
egyre szaporodta~ s mind súlyosabbá lettek, mert
egyszer csak egészen mcggörnyesztet:ek az öregasz·
szonyt, agynak dőlt tőle.
Nem is kelt fel belőle többet a maga Jábán,
Egy szép októberi napon - épen ezt a kertkapul
eszkábáltam, ládd-c; - cs ak hallom, hogy nagy
hangon kiált az asszony. Leesapoin ft fejsz ét, rohanok be a házba, hát ot-t ül nagyanyád az ágyban s
úgy kiált, hogy a szeme fénylik belé, mint a kárbunkulus,
- Én nem vagyok a Pisti tinaja! - hajtogatta egyre .
Csititgattam, simogatlam, kendőt teríteltem ft
vállára, hogy meg ne fázzék, mert már foga kezdett
lenni az ősznek.
. - Hogy volnál, lelkem. - Vigasztaltam. Persze, hogy nem vagy n P isti tinaja, H ogy is jut
eszedbe efféle?
#
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Attól féltem, elvesztebte szegényazeszet. Pedig dehogy vesztette el. Tudta jól, hogy mit beszél.
nlel·t azt mondja, hogy:
_ Keresztény asszony vagyok én , Sütő Ábris .
Az is voltam én egész életemben. Én nem akarok
az erdőben kerülni a földbe, mint a Pisti tinaja. Engem oda .t.eruettessen kend a temetőbe, a~im,
anyám mellé s szóljon a harang, amikor visznek.
Megígértem neki, hogy oda fogom temettetni.
Hogyne ígértem volna meg. Oda is temettettem
szegényt _ harmadnapra. Pedig nem volt könnyű
megalázni magamat, visszakérezkedni oda, ahonnan
olyan kevélyen jöttem el valamikor. De megtettem.
Ennyivel legalább tartoztam neki. Máig is vádol a
lelkiismeret, hogy ta.lán én voltam ~ oka korai halálának. Mert, hogy templomba nem mehetett s Isten róvott botjai idő előtt a sirba görnyesztett ék.
Azóta is félek, nehogy más is így járjon
én
miattam. Mert abban a róvásban lehel valami. tn
is nagyon érzem a lelkemen a reánehezedő, róvott
bolok súlyát. Pedig azóta gyakrabban járom a
templomot. Alapitvány t is tett~m az anyjukom nevére s az új harangot jóformán én ·v ásároltam.
Mégis. Igen sokat mulasztotlam
a multban s az
,
most mind, botra róva nehézkedik a lelkemen. H át
azért kérdeztem, te leányka, hogy nem hiányzik-e
neked a templom. Mert nem szeretném, hogya te
. mulasztásaid is, úgy megszaporodjanak, mi.nt az
enyémek. Vagy a szegény nagyanyádé.
Elhallgatott nagyapó. A pipája már rég kihült,
most gyufá t vett elő s ismét reágyujtott. A fellobbanó fényben Erzsike úgy látta, hogy valami csillog a nagyapó szemealjan. Ámbár lehet, hogy csak
égi nedű cseppent az arcára valamelyik faról. Már
akárhogy is volt, de az az egy biztos, hogy Erzsike
a saját szemén érezte az előtörő könnyeket. Nem
is S'.légyelte, le se t ör ölte őket. Inkább odahajtotta
könnyben úszó arcát nagyapó kérges tenyerébe 's
úgy mondotta neki sírasbacsukló hangon:
- Nagyapó, vigyen le e ngem vasárnap II templomba.
'
- Lemegyünk, lelkem.
Szent-Iványi ' Sánt1o~· .

---

Hi r e k

ternl)lom festését és világítási
at~~l.teset rendelte el a június 30-án tartott közgyules. A munkát augusztus elején kezdik meg. Az
E. K: Tanács hozzájárult a z orgona átalakításahoz lS.
.IUag)."ar hit, magyar győzel em napja megrendezelJét rendelte el az országos Dávid Ferenc E _
let az egyházközségekben működö helyi szerve~~
teknek. A bUdapesti egyházközségben II David Ferenc lijúsági Egylet r endezi meg ezt az ünnepsége.t j~lius hó 26·án, vasár nap délután 6 órakor II
Mlsszló Ház templomába.n. Az ünnepélyen a széXXI. 7.
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A kOlúerenciás tábor találk&zója

zá.róülése Szent-lvá nyi
nuatt elmaradt.

Sándor

es a

lelkész

bibliak<jj'
betegsege

A debreceni nylÍ.ri eb')'etem tizenötéves jubileumát ünnepli. A megnyitó ünnepségen K a II a y
Miklós mi~is.zterel~~k is r~zt. vesz. A nyári egyetemen az Iden sllJtótudomanYl elöadássorozatot is
rendeznek.
Az Erdélyi Szemle legutóbbi szamilban Sütő

Nagy L ászló főszerkesztő értékes cikkeket közö!;
br. Perényi Zsigmond és dl". vité'z Gyulay
Tibor tollából.
. Az Ir..a.tmiss zió és Könyvtár augusztus

folya.
mán zárva va n. Szeptemberben újra megnyilik.
AIUagyar Sza·kla.llOk Egyesülete, melynek la·
punk is tagja, évi rendes közgyülését megtartotta.
A MAGYARORSZÁGI UNll'ÁRIUS EGYHÁZ
SZERVEZETt
l'Ű RVÉNYE
UJ KJ.<\.DÁSBAN
MEGJELENT. F e r e II c z József és E r d;; János
lelkészek r e nde-Ltek s:.l.jtó alá az idöközi módosításokkal. E munka. valóban s zükséget pótol, s ott

kell l eb~' en minde n eb~' h ázi tanlÍ.csos. gondllOk és
llresbite.a' ke-Lében, s azt ismernie kell ll. Ibelső em·
bereknek is. Dr. Gelei József egyházi fögonduokunk -a. mwtká h O'.l írt elösz~wába n erreket írja. : ,•.'b
unitári us é lei rendben és unitárius fejlödéskötelt>Sségbe n egyMztutk minde n tagjának reszt kell \'eunie, li e hhez :r..siIlÓrmértékké.nt a szervezeti szu bály~
:r..a.tnal{ mi.nde n unitárius embe r asztalán \'ag~' köny\'esl.olcán It Biblilt mellett .kell h e l ye'~[ogla lllill.". A munka ánl. ra. nyomdai árak dráb'"ulása. é.s l~ tel'jedelenr megJlab'"Yobbodáslt miatt (IV + ]48 oldal)
5 pengö, lIIely Hudapes"ten ,,"z egyházközségi )lénztárba is befizethető. Ismertetésére ·visszatérünk.

- -

. . !t. ~ohlÍ.ry-utcai

u, :fl.

kelyföldl. leányok élj legenyek azavalatokkal •
,
•
k
es
enek.Sz mok al szerepelnek. Az ünnepély rendjén
dr. A ·brudbányai János teoi. dékán a k···ponti egylet titkára es R il z m á n y Mór' lelk
közpon li tisztviselö tartanak elöadasokat. Az ~:~
nepélyre az érdeklődöket szeretettel meghivjuk.

Anya köny,'i bejenzések június 10_ét ? l_jÚlius
10-ig. K e r e s z t e l t ü .k: H egedüs Gyula ~s Feket: .
Erzsebet unit., Cyörgyi Margit, _ Kolosvary J eno
rk és Marossy Klára unit., Edit-Klára, - dr. ,?yarmathy László ügyvéd unit. és Papfalvay Mar~1l rk.
Laszló nevű gyermekét. I slen áldja meg ..eg~hazunk
újszülött polgárait. H ázasságot ~otott~k:
Pap Jenő sziv. tisztviselő unit. és Sub~cz E~zse~et
rk., Weltin J ózsef szfv. el. isk. igazgatto rk. es Pa."
Maria tanítónő unit. Csézár Lajos asztalos s. cs
Demeter Judit unit~iusok. Jsten aldása legyen a
megkötött háznsságokon. T e m e t t ü k: Bartalis
Pál iroda s. tiszt 51 éves afiát. Isten adjon megnyugvást oz elköltözöttnek.

,

SZINYEI MERSE JEND DR. Magyaror - h'l.unk ~ megérdemelt clöléplctcshez. Édesapját.
szág úJ vallás- és közok tatásügyi minisztere. B o r b ~ l Y Albert atyánkfiát cs másik fiát. dr.
B o r b e I y Andor tanár t , akit a gróf Teleki Pál
Dr. JI 6 ln a n Bálint tíz esztemdös szolgálat
egyetemi diákkollégium igazgatójává nevezték ki
uta1!7 saját kérésére megvált a vallás-'és közok- szeretettel köszöntjük s mindnyájukra lsten áld 'a
tatásügyi tárcát6l, melynek vezetése idején ér- sát kérjük.
tékes rolormalkotásokkal gazd.agitotta a maDr. Csiki Gábor lelkész-esperes júl 7- aug. 4 .•
gyal" nevelés ügyót. A 1iazat&rő Erdély v6UiÍ;s
F e r e n e z J ózsef lelkész a ug. 4-szept. 2. napJ'ni
és közoktatásügyét meleg érdeklődéssel karolta között szabadságon van.
lel, s egyházunk törekvéseinek igaz barátja
Adorjá n Ká roly teo!. hallgató a ugusztus hó fovolt. Utóda régi magyar család. sarja, aki poli- lyamán a Misszió Házban gyakorla ti lelkeszi muntikai lJályalutása előtt a kuliu.8Z1nínisztériurn- kát vegez. A d o r j á n Ká roly G v i d ó Béla tb. küban kezdte 111.8g közéleti pályáját. Dr. S z i n y ei küllököri esperes ·unokája.
M e r s e J enő vallás- és közoktatci:;ügyi rninwzJózan DC'/'sö, m. kir. főmérnök és Simon Ilona
ter életére és munkájára lsten áldását kérjük. jún. 18-án házasságot kötöttek. Egyházi megáldásban J ózan Miklós püspök , a vŐlegeny édesapja reA D UJm-tiS"I.am enti uuitárius egyhál.kör június 19im Peslsze ntlőrincen tartotta
évi rendes közgyűlését
,
br. D a n i e l Gábor felügyelő gondnO"k elnöklete
alalt. A közgy űl ésen dr. Osiki Gábor esperes áttekintő részletes jolentésben. ismertette az egyházkör
életét. A nevelésügyi !bizotlság jelentése a vallásoktatás, 'szórvá nygondozás és gyermekistentiszteletek
munkájáról a dott számot. Az E . K. Tanács által leadott javaslatok közü l letárgyalta Erdő János valláslanitó lelkesz által elkészített javaslatot, mely az
elemi iskolai vallás tanítási t a ntervet dolgozta át. A
közgyűlés foglalkozott. azokkal a javaslatokkal,
melyekröl lapunk más helyén emlékeztünk meg.
A Kolo1..sdobokai I~gyh ázkö r júl. 5-én Kolozsvar t tartott évi rendes közgyűlésf!ll részt vett Fer e n c z J ózsef duna tisza menti köri jegyzői afia, aki
felszólalásában megköszönte azt az üdvözletet, amit
a kolozsdobokai egyházkör képviselője 1941-ben, a
visszacsatolás után tartott első köd közgyűlésén
felszólalásában kif~jezésre juttatott.
A háromszéki egylui.7.1<ör

július 23·án Sepsiszentgyörgyön tartja évi rendes közgyűlését.
lIomoródalmá50011 tartja évi rendes közgyűlését
július 23-án a székelyudvarhelyi e'gyházkör.
.
A székelykeresztúr i egyházkö r Fiatfalván aug.
25-~n tartja évi re'ndcs közgyülését.
Hátralékos elöfi zetüinket arra kérjük, hogy ne
felejtkezzenek el az előfizetési díj mielőbbi bekü]·
déséről. Lapunk sehonnan sem kap támogatást, s
független ségét előfizetői buzgósága biztosítja. Kétszeresen támogat az, aki évi előfizetési díját, sürgetés bevarása nélkü l beküldi. Aki esekken küld be
előfizetési díjat _
300400 sz. csekken - írja reá,
hogy elöfizetési díjat küld , mert különben az egy·
házközség pénztára adóbefizetésként könyveli el rr.
beküldött összeget.
Dr. Borbély Tiha mér atyánk fiát a kolozsvari
tábJáhm~ tablablJ'óvá nevezték ki. Szeretettel gratu-

szesítette a fiatalokat. Isten áldja
tesüket.

~'eg

házasságkö-

Ker eki Mih ályafia, Kereki Gábor lclkészlársunk édesapja, 67 éves korá.ban Battonyáil, elhunyt. A család gyászában együttérzéssel osztozunk.
Ke reki Gúbor lelkész szolgáll júl. 12-en a Koháry-utcai lemplombf;lll a rádió közvetítetle istentiszteleten.
Keleme n Imre oklándi lelkész, az " Unitárius
Szószék" szerkesztője szolgált júl. 12-en az Unitárius Misszió Ház templomában tartott istentiszteleten.
Dr. Abrudbá nyai J á nos, teol. dél<án szólgal az
Unitárius Misszió Ház templomában július 26-án
(vasárnap) d. e. 10 órakor tartandó istentiszteleten.
/

Ifj. Szolga Ferenc olk. lelkészt, aki eddig Szé-

kelykereszturt szolgált, főt. Püspök Ur a budapesti
egyházközségbe óraadó vallástanító lelkésznek nevezte ki azzal, hogy a dunapataji beszolgálást is
végezze. Ifjú szolgatá.rsunkat, aki a cserkészcsapat ve7..etében is részt kiván venni, szeret ebtel köszöntjük és munkájá ra Isten áldását kérjü~.
F odor Béla ).rcsbiter afiának Magya'rország
Kormányzója a Nemzetvédelmi Keresztet adomá·
nyozta. Egyben a kormányzósági számvevöség fő
nökévé nevezte ki. Mindkét kitüntetése alkalmából
szeretettel üdvözöljük
Dr. Ba rtók Géza.. Néhai Bartók Géza polgárdi-i
lelkészünk fiát az elmult napokban a közgazdasági
tudományok doktorá~á avatták. Fiatal, jól képzett
afiát melegen lidvözöljük.
Vité.z Nyiredy Gé"t.a, dr. ,niniszt"eri taniicso!'.
Budapes ti egy:házközségünk presbiteret, akit csa~
nemrégiben állított a. fÖJdm.ível ésügyi miniszter bl7Allm9o a kolozsvári földbirtokpolitikai főosztál y
élére, a Kormányzó Ur miniszter i tanácsossi nevezte ki. Jól megérdemelt. szép elöléptetése alkalmából szeretettel Udvözöljiik.

u. 11:. XXI.

7.

ü tö J~ajos V[lllás- és közokta!ásUgyi min isztedumi szolgálatra berendcit kolozsvári kollegium i
talIár uIIkat, jelen bcosztásának megtartása mellett
ta nügyi fogalmazóvá kineveztek.

Dr. Benezur ü rmössy Gábor belügyminiszté- ·
riumi minis zteri osztálytanácsos alia, legfelsőbb
kormányzói . elismerésben l·észesU It. Melegen üdvö"
zöljük.

lstentiS%teleti sorrend aug •
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H

budapesti eg)'h:izközség irodája. most küldi
ki a~ 19<12. évi adókivetésröl az értesítéseket. Hí·
veink igyekezzenek a dófiz et ési kötelezettség üknek
mielőbb eleget tenni. Az idei nyáron megújul a.
templom s világítási berendezése s így minden adományra szükség van.
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A) T.mplomokban:
V" Koháry- utca 4. . . . 2,9. 16, d, e. 9.\ Barabás IstvAn
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20,23.30

Mi sszió Ház
IX., Högycs E.-u. 3. ,

A iUis~zió Haz

vendégs'l .Obáját SZ8I',llIn_ és
ágy huut hiá nya miatt n mai naIItól ke-i.dödően csak
[lzu!n mk a z :ifiainak tudjuk rCIII!elke-otésére bocsáj tUIli, aki k agyhuzatot (l epedő , paJllanleJlCdö, párnah:l j és törölköző) boznak magukkal.
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9, 16,
• • dr, Csiki GAbor
20.23,30
• • Adori;!.n K;!.roly

20 d. e. IO dr. Csiki GAbor
2, 20 d. e. I O Kereki GábOr
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Vidéken szó n 'anyol;.b:tn lakó unitá rius

sziilö"
figyelmé~ felhívjuk kolozsvári és székelykereszturi
g-imnáziumaink eIism~rten jó internálusaira és koIOlsvári leányotthonunkra.
Bajor Já nos teol. 'hallgatólllcveztc ki Főt. P iispök úr anyari hónapokra s. lelkésznek Kocsordra,
míg az oda kiküldendő S i m ó A tUla lelkész kalonai
szolgálati kölelezeltségének eleget lesz.
N ~'ired y

j<;l"'t."$.élJel l a budapesli egyházközség
irodájának hosszú éveken kerentül liszlviseJönöje,
allásaról lemondott, miután Kolozsvárt az E. K.
Tanács irodáján nevezlek ki tisztviselö n őnek. Uj
munkahelyén törekvéseire I sten áldását kérjük.
Uenczédi Siutlor szob rászművJ!sz, okI. tanító,
néhány hónapja hazament Erdélybe, hogy olt a KorOnd községhez .lartozó palpalaki szórványiskol ában ve,gezze
a népnevelés fontos .munkáját, Amin t
,
értesültünk, az erdei magányban nehány új , szép
szobrot készített, s Ősszel kiúllítasr a készül.
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UNITÁRIUS ÉRTESiTÖ
Fel.lös szerkesztö: Szent-Ivi\nyl Sándor
Felelós klad6: Ferencz J6zsef

Ilegyi Janos Belgiumban élő székely unit arius
atyá nkfia le~lIIyát , Aranká t a magyar kormány ismert akciója keretében hazahozták, hogy tanulmányait 900 nyugateurópai országban élt magyar
gyermekteslvérével együtt magyar földön , magyar
iskolában folytassa. A kis Hegyi Aranka most nyaralótáborban van s valószínű , hogy a jövő iskolai
évben már a kolozsvár i Unitárius Leányotthon növendéke lesz,
Lelkészi Nyugdijalalmt. jÚ nius hó folyamán az
alábbi szíves a dományok folytak bc:
Lőrinez Dénes
_
2 pengő.
_
Kovács Sándor né
1
B. Páli Mária _ '
1
,"
Nagy János
1
"
Dr. Zsakó Andor
6
"
Dr. Surányi Ede
- 10
.,
Összesen: 21 pengő,
Is t en áldása legyen az a da kozókon s példájuk
szolgáljon buzdításuf mások .szamára is.

.
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Szekel3' föltli
LEÁNYOK ~~S LEGF;NYEl\:!
szeptclllbcrtií l miud CII vMI:írl1l1ll tlclutün fi ómkor
össz(>j{yúluek a DAVID I~ ERENC IFJ USMU
EGYLl~'J'R":N. IX .. Hiigyes Endre-utca 3. (UlIil;ir ius Misszióház),
JöJ.' T ..~ IS!

Utánaküldés kizárva I
o

Uj elm:

SzerkeszlÖS6g és kiadóhivatal
Budapest, V., Kohiry- utca 4_ Telefon 117.529.

Megjelenik minden hó 1S-én.
Elófizelhi d i j egyl!vre 4·- P.

"Iap lulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyhflzközaée.
A lap elfogad isa el6flzet6sre k6telez.
Nyoma'ltt Mále

Ernő

kOnyvn}'omd ájában, Budapett, VIII"

'óZ5ef-utc~

fil. ._ Td cfo ll; ,. ,391
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