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Fennti eimmel új egyháztársadalmi, hitéletí és missziói célokat
"Pekmtélyes egyházi és világi rgyháztagok komoly és önzetlen
retete és önként fe/aj ánlt áldozatkészsége tette lehetövé a lap alapitását
szeJű irányt kép v i selő lap létrr hozásána k. am t- Iy minden pártérdekt ől va gy eJ!yéb
mentes s
Sokaknak a
mindenki szabadon , bátran elmondhatja tárgyilagos véleményét egyházunk és hitünk
utat tört
mélyén meghuzódó aggodalom és elégedetlenség" a jelen szemlélése és a jövőre
hogy a szabad megn yilatkozás nak teret biztositsQn mindenki számára s egyengesse az utat azoknak .
. az egyházi munkamezőre. akik elkedvetlenedve félreátlottak s akiknek tudását, szakértelmét és tapasztalatait
napra mindjobban érezzük,
'
Talán nem kell mondanunk, hogyanyaszentegyházunk őszinte szeretetétől és hilUnk biztató
yezéreltetve : önzetlenség és megfontolt gondolkozás, önme,etaltadás és magasabb egyházi érdek irányit ja
gondolatunkat Tiszta erkölcs, kiérdemelt bizalom és meggyőzö erő a fegyverUnk. Felfrisslllt szellemmel és
södött akarattal, tisztánlátással és mindenk inek érdeme szerint való őszinte megbecsUlésével azon az I,Ilon
járni, amelyet a mult bölcsessége és tapasztalata évszázados nehéz kUzdelmek között egyengetett a jobb
• sQha el nem ve.szilett hit s ámára.
TörténelmUnk azt tanit ja, hogy az egyházi elem kötelességtudata ' és hivatásának a legjobb
·.. ·,~,. MlláP'~ mélyen 1térzett .,,,ybkz....e'e!ele é.s hi1»IIZ~6s~a U'~Yl'n , n~hé~ idö~be9 is ,kiterm'l!" a
lelki éS anyagi erteket es megtl!tte a mentő lépéseket, hogy az egyház Iennmaraüasát f!s tovabbfe]lotiést:t,
rius gondol;!,t terjedését és eröső dését biztositsa.
Egyháziak és világiak Osszefogása, összetarlása és minden unitáriusnak fölébredt érdekl ödése és .gyuttm~ködése bizlosilhalja ma is a fejlődést és a haladást. Öntudatos vallásos gondolkozáson és szilárd erkölcsi ala~
p~n álló embereknek céltudatos munkája adhat kellő erőt az unilárizmusnak, melynek ma már az egész világon
l!ue- neve van, hogy tisztult hiHelfogásával és elvitathatatlan hitigazsága ival fokozatosan és minél érezhetöbben belQltse
a kovász-szerepét a lelki vilá~ban, melyre a Jézus szellemétől áthatva. tagadhatatlan hivatása ~an.
.
Az egyházi élet fejlesztésével kapcsolatban tehát az unitárizmus öntudatositására töreks,zUnk. Arpamái
:
Ontudat osabb, unitárizmust akarunk, amely erejét éreztesse befelé és kifelé Olyant. amely értéket ad az embernek a
hitben és vallásos gondol~ozásban; amely a közOnyOsnek látS7 6 embert is ?ondolkoz6ba ejti és foglalkoztatja. A"lely
arra ösztönöz mind enkit. hogy önérzetes tagja lell'yen az egyháznak és megértő követője a hitnek , Aki m:gért~e ' és
átérezze, hogy akár egyetemes vonatkozásban. akár kisebbségi sorsban, mindenekfelett azonban a szellemi haladás,
I
és kuJ'tura, az emberies gondolkozás és cselekedetek szempontjából milyen fontos sz.erepe van
egyéni
ki akariuk fejleszteni azt a gondolkozást, amely az egyháztagoklól n~mcsak anyagi áldozatot
a jogok gyakorlásában j ,!1mcsak a vezetést osztja meg egyháziak és világiak között, han~m utat
és javaslatoknak és lehet;fi~get biztosit gyakorlati eredmények létrehozására, Munkások a ka~un~
,
bizalomkeltö; egyházi élei fejlörlfék ki az egész vonalon. Tájékozásl
~yuJtam
szabadelvű mo7!b'a lmakról. Megnyit juk a lapot a szépirodalom számára &\ , ~anya~
az
~
-'
... "
alapon állunk. Figyelni akarjuk a hivatalos Egyház müködését és a
,
,
a legjelentéJ..telenebbnek Iá,tszó egyházköri és egyházközségi mozzanat okat is.
. . teol. tanárképzés szinvonalának a mai kivánalmak szerint való emelését. embereknek értékll~
bel~ére juttatását, de nem hanyagoljuk el az iskolaOgyet, egyletek és intézmények hivafásszerG
..irttIkát, akarunk ..Énékelni fogun~ minden komoly és önzetlen lépé~t •. meggondolt szót és elért
' aIIgatjuk el a hlbákat.~ Követelm fogjuk a legmesszebhmenő erkölCSI tisztaságot,
erőt elsöso rb~n azoktól, akik alkalmasaknak tartják magukat arra, hogy az élen álljanak. ,
~talában pedIg, az egyház minden tagjától. Szigorú itéletet tartunk mindazok fele,tt, akik
JIZOmben nem IIY~/l ,Pl~rlékkel mérnek.
, '
'
IndulunK ', ma gas és határozott célkitUzéssel az E ,Q7Iházh't és az unltárJzmusért. S.ora,mkba
aki jgai:á~ szereti hitét és egyházát s annak javát mu~kálni akarja .. Munkatársunk~ak te~mtün~
va~
és segitönknek minden olvasót, aki a .Iap elöálhtásában anyagi és ,:rkölcsl
Álljon
legalább mellénk az, aki komoly élelfeHogá,sal, bátor sz6val~ hatf roz,ott,
és". példátadó cselekedetekkel hasznára és épitésére akar le,nm az rJ1'l1tdnus
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J Ö V E N D Ö N K.
Azo ~ . az aggodaJmainkat

•

suJyosbitó értesülések
és hin:k, melyek egyházunk erkölcsi és anyagi ereje fokozoU h;!nyatlásáról beszélnek, minket önmagunkba
szá llásra, t!gy házunk és intézményeink helyzetének és
jöv6jéllek önzetlen vizsgálatára uoslolnak; s őt önt udato s unitárius voltunk ezt egyenesen kötelességünk ké
tt:szi. Át kell tekintenünk tehát", közel mult eseményeit,
megállapí tanun k a j tIJe'n f , és a várakozásteJjes .,övöt. Mérlege ln Unk kell mul tbdi tények et, a jelen i helyzetet s a
j ö v őért mcgvalós itand 6 elgondoláso ka t és terveket.
A lI/l.U-ra vonatkozólag megállapíthatjuk, hogy
egyházi életünk az öseink által kitaposott utról letért.
Az elődeink nyomdokain haladó korosabb vezetőség
a további egyházvezetéstől eltá vozott és szeml é lővé
vált. Megállapithatjuk, h ogyha a viszavoDult vezető s ég
az adott körülmények között kimagaslót nem is termelt,
de a megnehezült é let és társadalmi viszonyo k között
is, erős akarattal s j ö vőbe néző teki ntettel úgy munkált, hog y biztosifotta egy házunkoa k és intézménye inknek létét, fennmaradását, s j ö vőbe li továbbfejlődésének
lehetöségét is. Szám itásba véve az emberi élet véges
voltát s az egyház és int ézményeinek örö k életre hivatottságát. töreked ett az ifj abb nemzedék kiválóbb tagjai e l őtt az egyházi életvezetés ka puit nyitogatni, h ogy
az utánpotlás. a hagyományos sze llemben való tovább
vezetég, ú ikkeJlés nélkQI folytathat leh essen. \
1\
Amde par év elött.: egyl áramlat 't ö rt elö, ílelyet
az ifjuságnak jelszóva l. Minthogy pedig egyházunk fő
hat6.iágának tagj ai a közelmultban tömegesen fiatalitódtak, ez áramlat el őttük nemcsak ro kon szenves volt, de
vezetőik rábeszéléssel, sze rvezkedéssel, aláirásokkal, fo gadalomtéteJlel törekedtek azt általánossá és k ö telezővé
is tenni. ami sikerrel járt. H ogy ez álta lános it ásban a
jelszó rok on szenves voltának, egyes vezetök magán érde,kének. a külföldi tanulm ~ nyi uto n szerzett idegen ismeretekn ek. a tapasztalatJanságnak vagy a gyako rlati
élet nem isme résének volt·é nagyobb szerepe, az ma
még nem tekinthető át.
De tény az , h ogy egy napo n tö meges alái rással
az ősz egyházfő nyuga lomba vo nulását követe lté k . a
másik napon részbe n látszólagos, részben alaptal an ' indokok alapján egyes vezető állás b etöItőin ek távozását
igényelték . kif ogásolták egyházunk lassan előhaladását
el~árkoz.tak a jobb meggyőződésre intő figyelmezteté~ek
~1~, . s Igy elked~edlenitették még azokat a vezetőköt
I ~ kiket mag uk IS megtartani 6hajtottak de akik az
ilöre~.át~~ató romboló munkában való eg; üttmunkálástÓI
ke vukot elveszitették.
. E helyzetb en az azon id őbe li vezetőség az egyhái fegyelem eszközeit alkalmazhatta volna, de nem élt
ez 1. Tette azért, mert a hatalom eszközei vel való letör mi ndig kétes eredményü s még kétesebb állandós u. Tette azért, mert a mai társadalmi elhelyezked~sö D. az ~ár nemcEak mint ke bli ügy jelentkezhetett.
bLSZ lOt lurszolgálat. a külvilág homlokterébe kerUlhe-
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tett volna. It. b első egye netlenségnek külső i sm e rtet~s(!
már magában rombo ló ha tályu . Ki !;ebbsegl cllyházh an
minden rombolás közérdekellenes. Telte azén, mert
egy házunk közérdek ére kevesebb veszélyt vélt hlálni
abban, ha a vezetést egy gyako rlallan ifjúság nak átbocsátja, mi.ntha az e.rösz.ak alkalmazásával az egyházi
életben az Izgalmat es a t ürelm etlen sége t állandósitja.
Végül t ette abba n a reményben, h og)' a tapasztalatlanlanság által o kozott károk az ok ozókat öntud atra önbe látás ra éb reszt ik s e károk h elyrepótolhat6k les~nek.
Bekövetkezett tehát a régi veze tős ég lemondása
és távozása. Mit a türelmetlen ifjú ság nemcsak 1udomásul vett, hanem sietett is az elh agyott állásokat
(p üspök , fögondnok, közü gyigazgató. dék án, esp eresek
stb) az ezekre törtető vezető kkd betölte ni . Ez a történelme az ugynevezctt örségváltásnak.
Történt mindez mintFgy 2 év e lőtt . ' . A mához
jutottunk: Két évi munkának eredm ényei és sajnálatos
következm ényei állanak ma előttünk ténym eg~lIa pitás és
feladat ain k, teendői nk elhatározása végett. Nézzük tehát a MÁT.
Az önteltség i ten 'es kel talán bő v e lk ed ő, de azo kat
ki nem érlelt és azok megvalósitásának lehetOségeivel
nem számoló ifju sági v e zetős é g munkájának eredményéül szomorú erkölcsi és anyag i következményeket
ke ll megállapItanunk.
E rkfil esi tekinlélyiink fog)' atékossá gát, sOllvedését
•
k ell meg-állapitanunk abban, h o gy az egyházi törvényeink iránti ,tisztelet és e[]g~delme s ség meg fo gyatko'zott, csaknelll eltünt. P éldaképe n e.mlitünk fel cs'a kj nehányat. ime: meg nem üresedett tisztvi se l ő i áHások
töltetnek be egy későbbi megüresedés rem énvében és
esetére; a lapitvá nyi ingatl anok lettek eladva fö hatósági
előzete s jóváhagyás és engedélyezés nélkül. állás lett
betöltve az t g yházi törvények rendelkezéseinek félretételéveI, lelkészi kinevezés történt föjegyzői aláirá ssal.
bérház ép ités lett bevezetve költségvetés, ,fedezet ~imu
tatás és főh3tósági e l őzetes jóváhagyás nélkül, az egyházat terhe l ő nehéz kölcsön lett felvéve előzetes fő hafó
sági me~ké(dezés nélkü l, bevételi , és kiadási számadások hiányát áll apit ja meg maga a fől aná cs i j egyzők önyv,
stb. stb. Erkölcsi tekintélyünk rombolódik azzal is, hogy
f ötisztvise l6i állás betöltése támadás és több irányú
megbeszélés tárgyát is képezi; v,,!lam int azza l is, hogy
az elkezdett épitkezéshez szükséges ujahb kölcsönnek
felvételéh ez keresett h itel kérés zárt ajtókra talált.
,A'1.'lagi. helyzI'tünk és lekin télyü,nT.: még v$széJyezeftebb hatása még közvetlenebb. Az egyházunkn ak
anyagi ere jét felülmul 6 nagy bérház épités, melyhez
költségvetés. fedezet e l őzetes összegyiíjtés és jóváhagyás nélkül kezdettek, több mint 7 hÓn apo n át félbe·
sza kitotta n hevert, napjain kban már belekezdetfek a
folytatás hoz, de ez a zavartalan befejezést még nem
biztositja. Egy alapitványi vagyonnak rendezése és Ire ...
zelése tekintetében zavar és egye netle nkedés uralkodik.
Hagyatéki perek folya matban léte le, viszont ll: kötött
részleges kiegyezések nem nyújtana k lehetőséget:lz Ugymib enlété nek áttekintésére. A kezelő és rendez6 bizott-
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á g tagjai egymást vádolják mulasztással és károkozá s SaI. Számadások még hiányzanak s csak az a szomorú
tény áilapith ató meg. hogy e vagyonnak leg jellegzete
sebb jövedelem forrá s át, a l ollVány fai skolát , az államh atalom tilt('l tta be el hanyagolás eimén.
M?g ha ezuttaJ nem is foglalkozunk a személyi
igényekkcl és slükségletekkeJ, már az a lény, ho gya
kötségvetés i kiadáso k nem a törvény sze rű id őbe n foJyósittatnak, igazolja azon megállapitást, hogy egyházi
vagypnunk gondozása nél k ül özi a jó gazda gondosságát s a ziláltság végzetes jelent őségű veezélyt r ejt magában. Nem látunk sikerrel kecsegtető kezdeményezés~
e nehézsége knek műtét útjáni gyógyitására, söt mintha
takargatni törekedn ének. Mintha ez t st'jtetné 3Z is.
hogy fője gyzői intézkedésse l vezelőségi tagok küldettek
ki az egyes cgJház kö ri közgyülések re, talán homály
sfirűsitésre.

Szomoru helyzetünkben feltárni, vizsgálni és meg·
állapitani kell a tényrket és hibákat, melyek a má-hol
juttatták egyházi közérde keinket. Ha megálla pit juk is,
hogy kÖ lérd ekeink szempontjábÓl káros volt az, hogy
a korábbi v ezetőség lagjai saját tekintélyük megi5rzése céljábÓl - hivatottság uk elöl kitértek s a veze·
tést gyakorlattal nem rendelkezők kezébe hagyták, akkor is ez már a mult ténye . Ezen változtatn i nem lehet,
m egtörlént. Ebből Irgfennebb következtetést:.ket és
tanul ságokat lehet és kelJ levonni a jövőre.
•
Ha megáIJapitjuk az ujabb vezetőség által eik öve·
tett végzetes hatású hibákat is, legfennebb a jó- vagy
ros zh\ szemüséget, valamint az erköícsi és anYélgi felelősség kérd esét vizsgálhat juk. Az unitárius jövendő
szempontj ából azonban mindez nem elég, cselekednünk
kell egyh ázuuk erkölcsi és any agi jövője biztositásáért.
HinnUnk ke ll , hogy fialságunk nagy tömege csa k
ábrándk ép ek ul á n szaladott, tehát nem ro ssz hiszemü.
Hinnünk kell, hog)' alapos tényvizsgálat és megállapitás
után önmagába s7áll és mentesiti magát a törvényeink
és előd e ink utmutatásával ellentétes sze rvezked és alÓl, s
öntudai OS és önfcgyelmezett egyházi munkás lesz újból.
Ennek bek~vetkeztére kell éberen fi g yelnüDk, s ha ennek jelenségei láthatókká válnak, akkor kell az unitárius
jövend őt bénitó hibákot kiköszörülni, e végböl összeBzejönni, jövőbe néző szemmel a munkamezőt körülhatárolni, minden egyes feladatát egyesült erővel kituzni.
Csakis igy, s csakis ezzel leszünk képesek egyházunk
jövendöjét és fejlöd ését biztositani.
KözleményUnk ezuttal nem vádemelés, hanem éb resztő kiván lenni.

Dr Ferenczy Géza.
•

.Egy könyvből sem idéznek az emberek
annyit, mint a bibliából. Idézi azt a tudománynak minden barátja. de idézi a tudatlan és
fanatikus is".\
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Dávid Ferenc.

az egész

Az volt a legm eg l e pőbb
gyDlekezetben
(ami tulajdonkép en csak a végén áradt szét jelentőség~
teljesen a köztudathan) hogy a ré szt vevők mindannyian
"azonos" lelki vágyakozással voltak telitve.
..
Pedig erre a .,megbeszélésre" mindig a legkUlömboz<Sbb m c nkaterekről jönnek össze az emberek. A
földmives, az egyszerü gyárimunkás, az iparos, a kereskedő, meg az a néhány .,tanult" ember mindannyian
más ,.és más .,életizgalomban " meritették ki idegrends~eruket . De némelykor úgy .,magátÓI" egymásmellé
Simulnak a dolgl... k.
Az emberek teljesen belehelyezkednek a várakozásba. Elmélyül a lelkek figyelö képessége.
Súlyos kérd ése k vannak napirenden . Megtört lelki
ellenállásunkban "magasabb ·rendüség"' paránya ösztönös
helyezkedésse l egy .,nyugvópontot", egy tekintélyt, a nagy társa dalmi viharok tombolását levezetB .,Apostolt" keresi.
A gyülekezet vezetője megérzi, hogy az evangéliumi nagy értékekhez vezető úton hozzánk közelebb
álló irányeszmékre van szükségünk . Ráeszmél arra, hogy
sorsdöntő pillanatban ezt a mindenben kételkedő. tekintélyeket el nem ismerB, egymással slel)lb~n is érthetetlen módÓn türelmetlenkedő és elsclsorban is csak a saját önző céljaira tekintettel lévő közösséget. (melyhez
mind enben magát is hozzágond oJta) csak úgy épitheti
fel embrri magassá gra, ha saját személvét észrevétlenül
vis szavonva, a legna1gyobb unitárius értékeknek, az unitanzmu s társada lmasitásanak, az "Unitárius népeg)'ház·nak apostoli formáit közkinccsé tudja tenni .
Ennék a felkészültségnek lelki elfogultságában
maga is "csodát" váróan, csendesen beszélt.
Beszélt arról, hogy mi, akik az egyházi anyakönyvek szerint unitáriusok vagyunk) nem élünk unitárius
életet. A mindenn api életünk foly ása me2"egyezik más
vallású emberek életével. Nem is gondolunk arra) hogy
a velünk érintkező embereket a mi vallásunkra:téritsük.
Nem is igen beszélünk vallásunk szépségéről, egyszerű
ségéről és altalában mibenlétéről. Előttünk az unitárius
szónak nincsen különösebb jelentősége. Hozzá nk tartozik, mint a nevünk. Valamit tudunk a megalapitásáról
is. Templomba járunk és igyekezünk teljesiteni az egyházunk által reánk rótt kötelezettségt> kt-t. Igy éljük az
egyszerű emberek mind ennapi életét.
.
De Erdély történelme ragyogóan tündökltHar.0kon
beszámol nekünk egy " emberrő' ..•. aki ('/tészen egyszerű
családi körben nőtt fel. Aki életnt:hézségdkeJ küzköd ve
4
végezte el 'tanulmányait, aki II nem is ismerte" az unitárius vallást. Akinek a lelke mélyén isteni sugallatra
megfogant az .. Egy lsten" eszméje. Ebben a tisztult
meglátasban óhajtotta látni az egész keresztény egyhá~
zat. Unitárius légkört teremtett maga köré s a legmagasabb hitéletet élve, átvitte eszméit a tömegek lelkébe. Unitáriussá tette Erdély magyarságának nagy részét a fejedelemmel együtt. tvtizedeken át a békéne~t
a szeretetnek legnemesebb fegyvereivel harcolt az una·

•

•
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tári us eszme di adalá ért

Beiratta Erd ély történetébe a

lelkii smeret szabadságának 1568.· ik esztendejé t; törvényt, mely az evangélium szabad, hirdetés~t cn~ed~
Iyc/i. ~s meghozta a legnagyobb aldozat o t IS, amit hitünkért meghozhatunk . Meghalt érte.
. Ez az ember igy imádkozik: "Sokan szidalmaznak
és mi fel61 0nk kü!ömb et magyaráznak . de az Ur lsten
legyen itéló birÓ mi köztünk és a mi vádlóiuk között ,"
Itélj étek ti meg magatokban, hogy ki ez az em-

ber ha rJ t! rn a "Mi Prófétánk- ,
o A "ilgy Mester tanitványai
után <::5 az embériség
legnagyo bb prófétája .

.

Mi j:!yarl6 kicsinységünkben azt hittük.

hogy el-

mulásá val nem szólhat többé e kicsiny sereghez, pedi'!

mind en reánk maradt munkájában a próféta gondoskod ó hata lmával kiterjeszti védőszellemét mindannyiunkra.
Mily t!' n jól tudja, amikor azt mondja nekünk: "Uj
istenek, uj krisztu so k, uj hitek, uj irások'l keletkezn ek
és "amint látjuk, nemcsak a község, han em még annak
előljárói is önmaguk k{\zött nagy, erős gyülölséggel
vetélkedn ek'j "és nem hogy a békességről gondolnának
valamit, avagy, hogya fegyverböl szánt6vasat csi nálnának. de ha lehetne, még a pennát is kopjává változtatnák ." "Egy néhány ezer közül sem ta lálnál egyet,
ki voila szerint igaz kereszténynek mondattathatnék,
Doha aRnak nevét vis elik mindnyájan ."
De nem ha~'Y minket a kétségek között vergő dni.
Meg fogunk szabadulni ebb 61 a súlyos helyzetből. A
prófétá~ által jövendőltj békét hird fjti, "rI\ely s,oha ~ ég
nem volt, men akkor minden fegfvernl!k él kelt vesz: .
nie és megégeUetni, a szablyák ból szántóvasak lesznek
és olyan békesség lészen, hogy soha osztán semmi háboróságnak helye ne legyen."
Dávid Ferenc Erdélynek, a magyarságnak nagy
prófétája, aki mint törvény·alkotó, parancsokat adtál a
Te népednek, melyeket minden unitárius lélek mélyére
beUltetni szent kötelességünk legyen.
Te vagy a mi prófétánk, aki minket kihoztál a

sötétség."k

földjéről,

a Idkiszolgaságok házából és

meghagy tad. hogy ne legyen nekünk' több, csak egy

Ist enünk.
Magunk közé kérün~ Téged megelevenitett gyermekkoroddal , ifjuságod szent heviUetével, érett férfi
korod isteni kije~entésével ...
A gyülekezet távoló hallgatói közül többen kérdezték: Még miket jövendőit ? Hol találhatók a mindennapi életankre
vonatkozó parancsai ?
N . N. L.
,

MEGFIGYELÉS, A püspökválasztásná!' a multban többször erős barc fejlödött ki, Az utóbbi
vála~ztá9nál nem volt harc. Az unitárius valláskozonségnek csak egy jelöllje volt. Pártérdek alkalmi sze rvezkedés nem belolyásolta az e~ed
roén Yt ; arra nem is volt szükség. Az új püspök?t a közvélemény egyhangu akarata emelte a
diBzes, de nehéz és felelősSégteljes állásába, Önállóságát és függetlenségét tehát föpásztori mükö-

-

-

dés ében nem befolyáso lhatja s :::mmi. Nem tartozik senkinek semmivel, csa k az rgész Egyhiznak azzal, hogy józan Itélettel és hatst'OzottsAggal, gyakorlati ér zékkel és elMélellöl mentes
cselekedetekk el tartsa meg a maga s7.Ílmá.ra a
vezetéshez szü kséges bizalmat.
A fö gon dnok választásnál vi szont egészen a
legutóbbi id ő i g li közvé le mény egy hangusága jutolt kift-'jezésre. Jelenlegi fögondnokaink választásánál ne m ez történt. A vélemények megoszlottak. Szav.zattöbbséggel jutotlak a tisztel. tb eli
de hovatovább mind nagyo bb kötelezettséggei
járó ál láshoz. A jelek szerint az elégédetlenség
n e m cs end escd elt le, söt többekben állandóan
korbácsolj a a szenv edélye l,el.

Gon dolkozni kell rajta, hogy jól van- e ez
ig y? Vezeth eti· e a tisztelelbeli állást helöltö vezér el fugul alianul, személ ye k é< tárgyak feletti
tárgyi lagossággal az Egyetemes EgyM z_t, ha nem
teljes a bizalom?
"Nem tudjátok min émíí lél ek van tibennetek, mert
az embernek Fia nem azért jött, hogy elvesztené az
embereknek lelk ét, hanem, ho gy megtartaná azt."

Lukács IX. 55-56.

Felekezeti iskolák.
A felekezeti iskolák az eg yh ázi él etn ek legn ag yobb ki ncsei'. Régebb en n e m t(,dtuk j ~rentő
ségüket eléggé felfogn i és a felekezeti is kol ákat
m"gb eC8ül ni. Annál inkáhb ke ll ragszkodnunk a
me glevök höz m a. Több helyen az utóbbi két éotizedben is bünös módo n feladták az egyházközsége k is kolájukal. Amikor alkalom volt reá, sok
helye n n e m hivlák életre azt, habár eg y kis eröfeszitésse l és öntudatos unitá rius gondolkozással
me gte h elték volna. Iga' , hogy a fetekezeti iskola
fenntarartása megpróbáltatások elé állitja az egyházközségeket, de a helyze t e tekintetben is
javul, A kormán y maga is megértöbb módon
kezeli ezt a kérdést. Intézkedett, hogy a 14'/" os
adó·jutalék az iskolákat fenntartó eg yházközségnek a kezéhez jusson s ha az n em történik
meg, orvoslásnak van h elye, Ma már segélyt
is n yujt a ta'nerőknek. Uj iskolák megnyitására
igéretet tett. Akármil ye n nehéz is tehát az iskola
létesitése• és fenntartás a, mindenik unitá rius egyházközségnek arra kell törekednie, bog y a meglevőket megtartsa és ahol nincs, a felekezeti iskola létesitésére a lépéseket Illielőbb az alkotás
lehetöségében vetett hit nagy elhatározásával
megteg ye. Eg yéb okok meIlett egyházi és hitbeli
jövönk hangosan követeli ezt.

,

,
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Egyháztársadalmi életünk égetően fontos feladatai.
Ka runk

egy háztá rsada lm i életterén

slcmlétŐdvc.

egyfelOl az egyéni elk!llOn!llésck, másfe löl a kOzösségi
megnyilatkozások klfejezö és jellemzO példáival lalálkozhatunk .
Az egyéni eJk(llönülésck lehetnek igazoltak, vagy

esetben hálrányára vannak
az egészséges közösségi élet fejlödésének.
Egyházi élei-formán kban megjelölt fel ada lainkat
nem igazoltak, de bármery

LegsUrgOsebb tehát, hogy egy vérke ringéSi és táp.
er~ szállllást biztositó szellemi vezér· munkás csoport
álljon össze a D. F. Egylcti gondolat megvalósilásárt.
Emberek, papok. tanárok, tanitók, Ugyvédek, orvos~k, gazdászok, irók, mfivészek stb, - akik ki~ál6

adottságaik és képességeik fotytán leghivatottabbak arra, hogy az egyháztársadalmi élet megszakitásnélkülisé_

ha a célnak

gét s azon fel UI állandó és fejlesztö megtermékenyitését
szolgálják, biztosit sák.

megfelelO, szHkséges előfeltételek mcgvalósulást nyernek. Célunknak megfele/öcn clsörencHi szH kségesség,

A szellemi erőforrások kiaknázása döntö tényező
az egyháztáfsadalmi élet elevenné tételének nagy mun-

hogy egyházlársadalml éleiUnk erös, egészséges és Ontudalos legyen.

kájában:

csak akkor tudjuk sikeresen

megoldani,

KiséreIjUk meg röviden, lényeges vonásaiban fel-

vázolni alon teend őket, melyek cgyházlársadalmi élefOnk
terén elvégzésre várnak
A legsUrgösebb és leglényegesebb munka, amit el

• E szellemi eröforrások hordozói, az élet bar mily
terOletén is lllííkÖdnek. nem kapcsolódhatnak ki az egyh.

társad almi élet irányilásából. Öket, ezeket a húsbólvérböl való. Illagasabb szellemi értékkel biró embereket •
kell mozgásba hozni s tervszerűen elinditani egyház-

társadalmi életunk ótjain.
Megszervezni és állandó készUitségben tartani azt

kell végezn Unk a közösségi élet egészséges formájának
kialakitása szempont jából: egyháztársadalmunk tagjainak minél gyakoribb Ossze hozása s élelanyag· ki cse ré:
IOdésének elOmozdilása és folytonos biztositás •.
EgyMzi élet Unk és társadalmunk szervezetében
oly alkalmakat, lehel öségeket kell céltud atosa n és terv-

a vezér·munkás csoportot, mety nem csak hil'ásra, ~gy
idönkénti véletlen ekre, rendkivUli alkalmakra jelenik

szerűen

megteremtenUnk, amelyek kizárják a sorvasztó

ereiben. A táperöt szolgáitató vér nem kérdezi, hogy

egyéni etkUlönUlödéseket s minden egyháztagot bevonnak valamely formában a közösségi élet tevékenységébe.

szüksége van-e a lábnak, karnak, fejnek stb. résznek
arra, hanem viszi azt szakadatlanul az élet törvénye
szerint s igy biztosítja az eleven élet műkÖdését.
Ha az "UnitáriJs Jövendö" kÖré csoporlosulhatna e

,mszerint, -

a mág úton és módon is

klnAlkozó esetleges egyháztársadalmi vonalkozás ú mozzanatokat most figyelmen kivUI hagyva, - egyháztársadalmi él etünk fej lesztésének

le ~hivatottabb

szerve, a

szép multtal és magaszlos célkilUzéssel readelkező D. F.
Egylet. Minden egyháztársadalmi cselekvésUnk, megmozdulásunk, az Egy let alapszabályaiban l ef ~ ktetett
gondolatokból és irányelvekböl kell, hogy kiindllljon és
táplálkozzék. Ez a szerv az, ami minden egyházközségi,
egyházköri megosztottság, polgá ri vagy fOld rajzi elkUlönUlé,ek ellenére is összefog benn t/n ket s a széttagozódás helyelt tömörilö er't jelent, ha a henn e rejlő
szellemiséget, a kOzösségi, egységi gondolatot magunkkévá resszUk.
Ez a kiindulási alap egyháztársadalmi éleIUnk
szemléleténél, meri a D.F.E. sze rvében lefektetett nagy
unitárius gondolat, keresztényi világnézet és élclfeladat
8 azoknak cselekvö formában megjelenö eredméllyci
igen változatosak, színekben igen gazdagok lehetnek,
(ie egy központi akarat és irAnyitó szell em termékeny

lelajában kell, hogy belegyOkerezödjenek.
Ennek megfelelően az elágaz6dás részletei nagy
terUlel eket öleJhetnek fel úgy eszmei,

mint

gyakoriali

vonatkozásban s értékesek és figyelemre méltóak lehetnek: lényegében azon ben az, amit JegsOrgős ebb e n e
téren tennU nk kell: az egyes Ole li élet megszakitás nél-

kUli megélésének biztosilása.
A vérkeringésnek nem szabad megállni. A termékenyjtö és éltetö vérsejteket a szervezetben állandóan
önteni, görditeni kell . Ez az egészséges élet törvénye,
parancsa.

meg egyes gyUlekezeteinkben, hanem olyan törvényszerC1sé~ge l

jár és működik, mint a vér a szervezet

ve,ér-munkás
Egyelöre
látogalásának
tsszejövetelek

gárda, nagy feladatokat oldhatna meg,
a ~yülekezetek pontos és törvényszerú
beinditásával, templomi vagy kuiturházi
tarlása útján. Megfele lő és meghatározott

id ő pon tban tervszc. líen felkeres né a vezér-munkás cso-

port 2·3 lagja város i és falusi gylllekezeteinket s elOadások, tanilások szemléltetö s hely színi bemutatások

alapján megfelelö és célszerú formában tOrténet- , társadalom-,
V"dllás-, természet·ludományi-, müvészi-,
szépirodalmi-, gazdasági stb. értékeket vinne a gyülekezetbe, hogy a lefektetett alapelvek és eszmék szerint

termékenyitö és ioditó eröt nyerjen a gyl/lekezet kOzösségébe tartozó egyházlag s ezáltal állandóa~ benne
érezze magát az egyháztársadalom élő szervezetében.
Nem részletezem iH tovább il tervet, csupá n megjegyzem még, hogy ez a vázolt megvalósitási fonna
nem tévesztendö össze a kOl önbözö u. n. vándorgyfilésekl(el, sem a népföiskolai kisérletekkel, vagy má s ad

hoc jel/ogíi megoldással, éppen átfogó és egy háztársadalom épitö terl1lészeténél fogva.
Kétségtelen, hogy sok ellenvetést lehe~ az el~non
dottakkal szemben felhozni. Terméketlen VItákat IS lehel folytatni éveken át. De- végezelUl is, úgy érzem,
mind9n ell envetéssel és kicsinyes . aggodalma skodássai
szemben tárgyilagosan megállaptth atók a kövelkcztS

tények.
I.

.

OyOlekezetcink szomjuhOzzák a sZJl1VOnalOIl

álló korszerO formában örökértékeket nylljtó összejöve-

il

-
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mérten áldozatokra

is készek.

"k - It
2. A tapasztalat 'bizonyítja, hogy a jól SI , ~ru
vallásos és kulturális jellegű összejövetelek kieléglhk a
gyUlekezeteket s amellett, hogy ter.mékenyi,löen ~atnak.
egyOttérző közösségi

szellemet épItenek kl . Az Igy ne.-

velt '"'egyházlagokra pedig nyugodtan lehet támaszkodni,
ha na~y és közérdekű feladatok megoldás.áról lesz S~Ó.

3 . E te rvszerű látogatások és Összejövetelek

blZ-

tositják a gyUlekezct szórakozási igényeinek SZil~séges

ben megkönyitené s jobban elvégezhet6vé tenné éppen
a saját hatáskörében kifejtett egyháztársadalmi irányitó
munka elvégzése által.
Nem folytatom a részletezést. Remélem. eljön annak is az ideje. Add ig is szeretném 1 ha tettek követnék az itt felvázoltakat s minél többen tennék szivOk.
unitárius lelkük és jövőjük Ugyévé ezt a fontos és sOr..
gösen megoldandó feladatot s az együttérző sziv viszhangzó dobbanása ival jelentkeznének a megva16sitás
munka mezején.

kielégitését úgy. hogy az egyházi keretek közt nyultandó
erkölcsi tartalommal és nevelő hatással biró mulatságok
még a közérdeket js szolgálják minden vo~atkozásban.
4. A terv kiviteléhez rendelkezünk megfelt;lö szellemi erő forrásokkal s találtalik 40-50 férfi és nő egyház-

tag, kik kiváló szellemi érlékük erejével megalkossák a
vezér· munkás csoportot.

5. A megoldást biztosiló anyagi költségvetést biztositani lehet, legalább évi három tervszerü látogatás és
összejövetel tartását véve számitásba gyülekezetenként,

egy missziói segély alapból, mely e munka beinditásával.párhuzamosan létesithető azon egyháztagok csekély
hoziájárulásai által, kik esetről-esetre részesei lesznek e

kulturmunka áldásos érlékeinek.
6. A gyakori éri nlkezés megismerésre, közeledésre
vezet az egymástól földrajzi vagy szellemi helyzet tekintetében s egymás iránti megbecsülést eredményez,
mely erkölcsi erők egyedüli biztositékai az Unitárius
Jövendőnek

,

anyagi és erkölcsi szem pol ból egyaránt.
~
7. Egyháztársadalmi életünk a maga sok rélegezödésü igeny komplexumával ma már fejlett s nem a
kezdetleges fejlődési állapotot mutatja s ennél fogva
eléggé megérett arra, hogy a cél és a tennivalók termész,ténél fogva egy kUlön, e keretben mUködö, önálló
vezérkar munkába állitását megkövetelje a legföbb egyházkormányzati ellen őrzés alatt, mert az kétségtelen.

hogy a jelenlegi félmegoldás nem eléggé életer ő s, nem
eléggé termékenyitő, a nagy célnak kellőképpen nem
felel meg s igyegyháztársadalmi életünk terein csak
kényszerű vagy alkalmi s legtöbbször csak helyi vonatkozásu, szük keretek közé szoritott munka folyik s a

teljesitmény általában nem mondható kielégitőnek . Egyre
világosabbá válik lehát, hogy e munka egész embereket
kiván.
Fentiekböl természetszerüleg, a fejlődés törvénye
szerint következik, hogy egészséges kifejlésében egyháztársadalmi életünk, egy arra kiválóan képes szervezö
és vezető erő irányitó kezébe kell. hogy átfejlödjék, aki
aztán, mintahogyan az az állami élet keretén belU! is
történik például egy mGvészeli vezér felügyelő alkalmazásával, az egyhAzi élet keretén belül az egyesületi munkának legföbb vezetője, szakembere lesz s az egyetemes
egyház szervezetén belül megalkotott sajátos szabályzat
szerint végzi az egyh. társadalmi élet irányitását s a

gyúlekezetek ily eszközökkel való nevelését, anélkül,
hogy összeUtközhetne munkájában. vagy hatáskörében
a már meglevö egyh.• vezetö szerveinkkel és vezető sze-

mélyekkel, kiknek szélesköru munkáját fokozott mérték-

Jj'ek ete LaJos.

Ma amba szállás.
"Boldogok a békességre ig yekezök. mert ök
az Isten fiain ak mllllda·tnak It . Hogy az Isten fiainak mond.ssam, minö nag y dolog az ! Az lsten
fiainak lenni: ez a legtöbb, amit elérh et az ember a földön. Valóban , ezzel a legtöbbel valami
n em mindennapi boldogság is kell, hogy járjon.
Igy akarju az lsten. Talán jutalom ez? Nem, banem az ls tenfiusággal egy ütt jár az, mint a napsugárral a fény és a meleg ; vag y mint a csillagos éggel a szépség, a dicsöség és a békesség.
Hol járok én? Hova meg yek ? Jaj, mil yen alant
van, mil yen mélyen a gyülölel, a bosszú, a bara g é~ mil yen keser' ize "ran a békéUenségn,ek.
Ak ik fújni probálják ezekn ek tü zét, ób hogy bekornlozzák arcukat, szivüke! s bogy elrútitják önmaguka!. Nem ide, fe lfelé vágyik az én lelkem,
békes ség kell nekem. Az a békeSSég, amelyért
keresztet hordozok, a Jézusi keresztet ; amelyet
megfizettem. amelyért ad ós nem vagyok. De menynyi erö kell, hogy úg y tebessek, hogy ilyen lehessek, menn yi erö én édes jó Atyám. Add ezt
az e rőt n ekem, bogy felemelkedj em, hogy meggörbült hátam kiegyenesedjék és a békességre
ig yekvéS s zent tisz la tü~ égjen a szememben.
Hogy a békességre igyekezzem én is és ebben
ne gyöngeséget lássak, hanem éppen azt az emberfeletti eröt, amelyre csak a Te fiad képes.
Hogy. úgy soroztassam én is ama táborba, amelyre áldás képpen szól : .Boldogok a békességre i/( yekezök, mert ök az lslen fiainak mondatoak."
Rostás Dénes.
AKIK AZ ÉLEN ÁLLNAK szükebb vagy tágasabb
körben, nagy felelössége! bordoznak. A nagyvilág, befelé es kifelé eg yaránt, elsö sorban beDllők
látja és rajtok keresztül itéli meg azt a testutetet, melyet vezeinek. Azoknak bizalmat keltő magatartása és erkölcsi tisztasága, magasabb gondolkozása és társadalmi sul ya, buzgó és onzetlen
munkássága szerzi meg az Egyháznak is a tiszteletet, tekintélyt, eröt és értéket, akik bárhol az;
élen állanak.

•

•

,
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A I-IELYE S BIBLIA OL VASASHOL.
.. Minden foly ik" mondották a görögök, az ókor

~egb ölcseb b

és legmagasab b kullurfokon álló népe, Es

valóba n, ahogy visszatekinHlnk a multba, az örök vál-

tozás képé. lá' juk : a legnagyobb események, amelyek
szinte alapjaiban látszottak megrázni a Földel, keletkeznek és elmulnak, mint a nyá ri égbolto" tor ~yos llló
fehér felh ő k ; néh a elenyész nek ismét, néha hatalmas
ziva tar keletkezik bel ő lük, puszt itó villámcsa pásokkal,
de mindig ujra és ujra kisüt a Nap, sugaraival ujraél-

•telve a Földel.
Ebben az örök v.1l1ozásban csa k néhány legna·gyobb és legnem esebb em beralak maradt meg örök emlékezetu nkben és csak az ~ Iet nagy alapesz méi , az em-

berszeretet és az igazság álland6a k az

id ő

7.

az Elet legmélyebb, legtitokzatosabb kérdéseire keresi és
találja meg a feleletei ; lelki életét az emberiség legOsibb
könyvének évezred~s tapasztalata ival, legszebb és leg_
mélyebb gondolataIVal gazdagitja. Aki azonban nem a
mély értelmet ker~si, aki a tudományos kutatásnál megszokott exact módszerek alapján foglalkozik a szavak
analizisével, körölbelöl úgy jár cl, mintha valamely miivészi remekmünek, képnek vagy szobornak, nem legmélyebb, ki analizálhatatlan értelmét, szellemi tartalll1at keres hé. Ilanem kémiai uton vizsgálná a kép festöanyagát, vagy a szobor anyagának összeléleiéI.
A helyes bibliaolvasás a legmélyebb értelmet
kutalja.

mi nden vál-

t czAsán keresztU!. Éppen azokba n az idők b en, amelyek

a Jegsulyosabb sorsot mérik az emberiségre. am ikor

kegyetlen háboru k mérhetetlen kint és pusztulást hoznak az emberre, találkozun k az emberszeretet, az önfeláldozás, az Onzetlen segitség legszebb példáiva!.
És sehol .isztábban nem tllkrözödnek az Élelnek ezek
..az alapeszméi, mint a Bi bliában, mint valJásu nkban.

,
Mig a tudomány a logika, a szigoru következtetés
-<ls módsz.res kutatás eszközeivel kisérli meg az Éret
Jegfolllosa bb próblémáinak megold'sát, add ig a vallás
.a megérzés, az inlu ició segitségével közelit i meg a nagy
nyill kérdésekel. Azok a valóban csodálatos eredmények, amelyeket a tudományos kutatás, a technika ha-talmas fejlödése az ulolsó évszázadban létrehoztak, azt
-eredményezik, hogy az emberiség zöme tul ságosan is
nagy hittel fordul a tu dományos kutatás módszerei felé,
tulságosan is nagyrabecsUli azokat az- anyagi eredményeket, amelyekkel a fejiOdO technika megajándékozta
az embert. Az a nagy eszmei gazdagság, amelyekkel a
Vallás, és az ugyancsak intuitiv módszerekkel dolgozó
mUvészet megajándékozta az emberiséget, háttérbe szorul, pedig éppen a mai korszak mutatja meg, hogy a
technika hatal mas eredményei értéktelenek, söt Iragikumává válhatnak az emberiségnek, ha nem jár azokkal
·karöltve az emberiség kullurfokának megfelelO emelke~ése. Azokat a talnhnányokat, - ilyen például a repUIOgép - amelyek áldásává válhalnának az emberiségnek, rombolásra, pusztitásra hasz nálja a mai ember;
akarcsak az éretlen gyerm ek, akinek fejszét adnak
kezébe.
Talán egyik föoka a vallással szemben ma oly
g yakori közönynek vagy bizalmatlanságnak, hogy sok
ember a logikai kutatás módszereit akarja alkalmazni a
Vallással szemben is. Aki aBibliát ily kép olvassa, nem
is tudja, milOI foszlja meg magál. A Biblia az Élet
legtitkosabb mélységeit kutalja, olyan kérdéseket, amelyek a szigorúan elhatárolt módszerekkel dolgozó tudomány számára mcgközelithetetlennek; aki a vallásos
:szövegekben a Szépet, a Nemest, az Igazságot kutatja,
•

Az ember az anyag világában él, de a természeti
erők titokzatos szöv~vényét nem ismeri. A világUr, amelyben a csillagok, az égitestek lebegnek, érzékszerveink és tudományos eszközeink szamára megközelitheletlen, számunkra látszólag az örök éjszakával, az Urrel azonos. Holott a VilágUr a leghatalmasabb lllnem<\nyek forrása; oly hatalmas IlIneményeké, amelyek földi
életünk aránylag kicsiny kereteiben szerzett tapasztalataink körén oly messze tulesnek, hogy azokról fogalmat
sem tudunk ' magunknak alkotni. Oly hatalmasak ezek a
tlInemények és dacára' számunkra fölfoghatatlan ' voltuknak. annyira reálisak, annyira valóságosak. hogYl
megmozdulásuk új világok, új égitestek keletkezését jelentheti. Minél többet tudunk, minél lisztább képet tudunk magunknak alkotni a Világmindenségröl, annál,
nagyobb tisztelettel hajlunk meg a nagy nyitt kérdések
elött. Az igazi tudás közel visz a Valláshoz.

Gál Vii mos.
•
;, Az Isten eszméje! Minden más tud omány jclcn~
tékt elenné halványul ennek valósága el(Sft. A világ minden kin cstára szegé ny ezzel szembeli. Ez nz eszme. ha
3ddig fejlődik és világoSId, mig el~ttűllk valósággá v:llik, olyan mint egy lelkünkben meggYIHt uj nap. Ujl
világosság sugárzik ki belőle az egész mindenségre és
mindenségben. Ez eszmének átalakitó hatalmára mindenr
dolog ujjá lesz. Az Isten eszméje kiopadlHltatlon for~
rása az erőnek a gyengeséggel sze mb cn, a békénck a
viszontagságok közöt~, a bátorságnak a llIunkálkodá8~
ban és tűrésben, az állandó reménynek, ahalhatatlao
életnek. II
CHAN NINO.
"Minden egészséges világfe lfogás a vallásos hitre,
56f végsts ellemzésébcn a személy es Istenre ulaI. Csak
a vallásos. istcniliv6 embcrn ek va n egységes világné-zete. Ű kölcsönÖz célokat a \'jlágnak és fid értelmct az.
életnek,"
TEOLOOIAI SZAKLAP-ból..

UNITÁRIUS JÖVENDÖ

,!

'

Püspököt üdvözlő beszéd,
mely a székel:rkeresztúri eg,.hazkóz_é9
harangszentelésével kapcsolatban hangzott el junius 4.-én.

Méltóságos Püspök Ur I Én is 'Ianuja lebettem MéltósAgod bazafelé irányuló diadaluljának
s tapa sztalhattam ezt az őszinte és igaz örömet,
amellyel községről. kö zségre haladva fogadták Il ~ m
csak unilárius bivei banem bitfelekezelre való
tekintet nélkül mag yar testvérei. Minden jó léleknek meg kellett áltapitania azt, bogy ez a tömegesen megn yilvánult öröm, úgy az embercsopor·
tokat tekintve, mini az egyeseket, valóban igaz
és őszmte volt.
Én sem mondhatok egyebel, mint azt, hogy
inteltrk ludlis és népi
, örömünk a jeleni napokban
teljes, sőt - hogy divatos szóval éljek - totá·
lis. Ez örömünknek fundam entuma abban a liszteletleljes meghivAsunkban van, melynek betelj.'
süléseképpen MéltósAgod köztünk, a tömegesen
élö un ilAriusok an yaföldjén megjelenni szives
volt.
Nekünk, a még élő történelemnek, az volt
az elgondo'Asunk, ami kor Méltóságodat hitvezé·
rünkn ek óbajtotluk, bogy olyan egyházrendet a·
karunk, ahol a külömbségek az egyenlöségekből
lesznek. Ezen elgondolásunk n em ve zelett min·
ket lév ulra, amit legjobban bizonyit.nak az utóbbi
évek eseményei. Ezek li lörlénelem ~apj .ira kivánko zó tények összeforrasziottak minket Méltó·
ságoddal úgy, amint összenött Arábia a maga
siva t~gj a ival.
Amint azelőlt egy pár évvel, úgy a jelen
piltanatokban is uj ból és ujból visszaviharzik lel·
künkben egy magában sokat hordozó kérdés. Mi
tehát a vallás? Fe'elelünk az, hogy a bit abban.
bogy nem az eröszaké lesz az útulsó szó. Hit
abban. hogl' az erőszak eU'enkezőjúnek is felvir·
rad egyszer, ennek az ellenkezönf.' k pedig a neve
a S~ellem. Ezen szavaimat minden létreértés el·
kerülése végeit tisztán hitéleti és egy házi 'Peren.
dezkedéseinkre vonatkoztatom.
.. MéltóSágod a mi bivásunkra, a mi - kérésunkre ezen s~ellem élbarcába állott, melyban mi
uDltánusok, m.' a ~zékel ykeresztúri unitárius Egy.
bázkör kovetm kivanjuk, követni fogjuk. Ebben
a . feltünö bangoskodástól mentes követésben
mmdl n gondolalunk az lesz, hogy valamint egy.
kor a Colberbzmus elve az volt, bogy egy nép
~azdasága elsőso rban készpénz vagyonálól függött,
ugy most egy nép boldogságos jövője annak hit.
bőségében taWja inéltó alapjait; a közösségi
8zellem a Hargita ' l eveJ!őjének tisztaságához ba.
sonló magasztosságában tartja pAncélkorláíait.
Amikor hódoló• liszlelelünkel ezekben a sza.
•

,

, v"kban kilejezzük, biztosiljuk Méltóságos Piispök
urat, hogy ezeknek a szavaknak álarca nincsen.
Azokat olyan tiszta és bünmentes szivvel jutIatjuk kifejezésre, amilyent me8örizhet!ünk hosszú
idökön át Allamunk, Egyházunk, Egyházkötünk
és egyedenként a magunk Javára részére.
Eszünkbe jut a gyökér balladája, amely gyökér meSSZlre eln yu lt, hogy sok táperöt gyüjtsön
a maga koron ázott urának külömbözö talajösz.
szetételekből. De mindig csak ott érezte otthon
magát, .ahonnan kiindult. Minthogy pedig Méltó·
ságod IS n" gyrabecsült eiMeivel a mi táplálásunk biztOSIlására messzire eljuthatott, most amikor visszatért hozzánk - ha ideiglenesen is kérjük, méllóztassék itt köztünk otlhon érezni
DIagát, mint egy százszáza lék ban megnemesedett
gyökér.

•

Dr. Fazakas Mikl6s
-kiiri feWgyelö gondnok.

AZ ERDÉLYI MUZEUM EGYLET ebben az esztendöben is megtarlotta évi nagygvülését Gye r··.
gyószen tmiklósou. Ez a nagygyülés nagyszámu
tudományos és i s merette rj esztő elöadással van
kapcsolatban . Sok elöadó szerepelt a magyar
egyházak ta gjai közül, de azok között csupán
egy is mert un itárius nevel olvastunk. Szándékosan m ellözle a rendezöség 8Z unitárius em be.
reket, akik a tudo mán y és a szakirodalom terén
n em utolsó helyen állanak vagy pedig a mi embereink ll' 10 tetlek eleget az esetleges megkere·
sésnek? Ha az elöbbi feltevés áll fenn, akkoraz egyház vezetöségének gondoskodnia kelJ róla,
hogy ez többet ne történjék meg. Ha az utóbbi
volna igaz, akko r az egyházi föhalóság köteles·
sége Intézkedni, hog y megfelelö kúpessé~gel rendelkeö em bereink a maguk helyén legyenek,
amikor az egybáz tekinlél yét és jóhirnevét il yen
módon szolgálni és emelni lebet, sőt unitárius
kötelesség.

agyar
Altalános Hitelbank
•

I

fiókjai :

Bra~ov,

\

Timi~oara,

Oradea

,
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iér t kellett az _unitárius hitfelfogásnak kife
a refor.l1iiÍ1cióval kapcsolatban 'l
Erre a kérdésre kielégitő feleletet csak akkor lehet
.. dni , ha a kereszténysél!' fejlődéstörténe tét nagyvonásaiban áttekinljUk.

Ott kell kezdenOnk, hogy a keresztény vallás a
Jézu s vall ásos gondolkozásán alapszik. Abból nöU ki'.
Tehát azok az eszmék, gondolatok,

törekvések alkot-

ják lényégót, melyek jéz usnak a lelkét állandóan foglalkoztatták s amelyek mellett Ö halálával is bi,ony..ágot teU .
Abban a korban ismert más vall ásos felfogásokkal
-összehaasonlitva, Jézu snak Istenrő l s az emb e rr ő l való
fe lfogása s általában el:ész hitvit ága olyan új, természetes és mégis magasrendll volt, hogy méltán kelteUe fel
töb beknek az érdeklödését és ejtett g ondolkozóba so:kakat, amihez rokonszenves megjelenése és megnyerő
-egyén isége is hozzájárult
Azonban akármilyen e gyszerű és természetes Je•
.:gyen valami, azonnal nem nyeri meg mindenkinek a
tetszését s a legérthetöbb tanitást sem fogadja el mindenki az el s ~ hallásra . A j é, us korában is ogy volt,
<hogy aki pl. a zsidó vall ásban nött fel, nehezen tudott
a nemzeti korlátok közé szoritolt istenfogalmofl tul menni
s hiányoztak neki azok a ceremoniák, amelyek nevelésénél fogva életé hez hOzzá tartoztak. A pogány nem
könnyen szakitot! az ő so k Istenével, kikről meg voit
győzöd ve, hogy azok az élet és természet minden vonatkozásában hatal mat jelentenek s reá is gondviselésszerU befolyást gyakorolnak. A megszokott vallástól és
"Vallásos gyakorlaUól nem szivesen térnek el iz emberek S kUlönösen nem azok, akik abból élnek.
jézusnak azonban olyan volt a lénye, hogya leg1öbb embere, akivel szóba á llott vagy közelébe kerU It,
lebtlineselő , felszabaditó hatással tudott lenni. Az iIIetőnek a lelkét, gondolkozó erejét, érzésvilágát ölelte ma-gához s iey a jelentkező akadályok ellenére is mind
1öbbeket teU követői vé. Elő ször is nagyobb számban
az evangéliumok szerint az egyszerU, de romlatlan lelku emberek érdeklődését sikerUlI megnyernie a. maga
szmára, de sok könnyeimU, felületes gondolkozásu és
búnös élet U emberre is olyan hatásl gyakorolt, hogy
azok a jó utra tértek s közülük sokan a hit, jellem, a
meggyőződés példaadói, vagy ~ppen hirdetői leltek.
Sőt nem egy tanult és tudós vezetöben is felébredt a
vágy, hogy közel menjen hozzá és tanuja legyen lelke
megnyilatkozásának.
•
Az érdekl ődés fokozatosan növekedett iránta s
követőinek a száma szaporodott. Megfeszitése után a
tanitványai , az apostololt olyan lelkesedéssel és önmegtagadássat beszéltek rÓla, olyan halált megvető bátor1lággal tettek bizonyságot mellette, hogy ahol megjelen·
tek, eszméinek és gondolatvilágának a megismertetésével gyUlekezeteket, egyházközségeket alapitottak. Pedig
egy ma alig elképzelhető elfogult, hitére a végletekig
f éltékeny és ellenséges világgal állottak szemben.

A jézus tisztult hitvitága s ezzel a keresztyénség
eredeti szelleme mintegy három évszázadon át megmaradt. Mert ha az akkori Idők kevésbbé mivell töme
gondolkozásából kifolyÓlag kisebb nagyobb elhajláso:
illetve erre irányuló törekvések történtek is de voltak
mindig. akik az eszme igazságát felfogták és azt hathatósan védelmez ték. Ezek voltak az első keresztén
idők unitáriusai, kiknek száma ha a ké'öbbi százado~
folyamán a nagy üldözések miatt megfogyatkozott is,
de egé"en soha el nem fogyott, legfeljebb az ajkak
némultak el, de a lélek élt és beszélt. A későbbi elnevezést hasznátva, a történelem a kereszténység t~rténe
tében a három el ső századot unitárius századoknak nevezi. A jézus hitvilágát mindezideig legtisztábban kép~jselö un.itárizmus élele sohasem szakadt meg. legfelJebb. ammt ferenc józsef püspök kifejezte, földalatti
patakhoz volt hasonló, amelyegyideig láthatatlanul folydogM, de bizonyos idő mulva ujból napvilágra jő s
megbővUJt vizzel megy tovább a maga utján.
Id ők folylán azonban a jézus tanitásainak igazsága és szépsége kUlönböző hatalmi törekvések mellett
és hatások alatt mégis rendre mindjobban veszitett
egyszerUségébő l és tisztaságából. Csupán felemlitjUk az
egyháztörténelem ből eléggé ismert főbb okokat. A keresztény vallás akkor indul téves utra, amikor a Jézus
istenitésére irányuló törekvések megindulnak s rendre
lulzásba mennek, melynek következtében kifejlődIk a
megfoghatatlan értelmU "Islen-ember"-ről való tanitás,
majd a kereszténység legnagyobb tévedése, a szentháromság Ez a mesterséges, megmagyarázhatalan tan.
melynek létrejövetel ére a legfőbb politikai hatalom is
befolyást gyakorolt, uralkodóvá lett többeknek az ellenkező álláspontja dacára is a keresztény egyházban s
•
megvan ma IS .
A negyedik századlól kezdve hosszú időre elhomályositotta az Egy Islen hitének az igazságát, háttérbe
szóritolta az Atyának mélyértelmú fogalmát, amely Jézus legfelségesebb kinyilatkoztatásának tekinthetö. Aztá..
amint tudjuk, következtek az emberi természet ~eg
romlása, az ereklyék és képek imádása, a bócsújárások.
a fülbegyónás, a pápai hatalom világi uralomra törekvése, a zsinatok tulkapásai, a búnbocsátó cédulák pénzért való árulása, az egyházi élet erkölcsi romlottsága
stb. stb., melyek mind okul szolgáltak arra, hogya reformáció létrejöjjön. Mindezekről jézus soha nem , be.
szélt. A bibliában sem talátunk azokról semmi feljegyzést. .Az egyháznak már nem a jézus tanitásai képezték az alapját és lényegét, hanem azok a tanok és vallásos gyakorlatok, melyeket az egyház a maga hata/-mának és tekintélyének az erősitésére önhatalmulag
alkotott meg.
A reformáció nagy dolog volt. KétségtelenUI fordulatot adott az egyházi életnek és vallásos goodolkozásnak. Kiemelte a hitéleteba téves tanitások tömkele-
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••géböt. Megmutatta

az ulat, amely az igazi · Jézushoz.

az isteni tulajdonságokat önmagában leginkább kifeje-

•

,

zésre juttató emberhez visszavezet s el is inditoUa a
kereszténységet azon, de a teljes reformáció, amely a
kereszténységre mesterségesen reáaggatott minden kOlsOség.l ÖJ megszabaditotta volna a vallásos gondolkozást,
nem jött létre. A hitujitásnak világot átalakitó mozgalma a jézus tiszta szellem éig nem tudott eljutni és azt
a keresztény emberiségnek a maga eredetiségében viszszaadni. Nagynevü vezéreinek fényes neve s igy is
korszakalkotó munkája fennmaradt a történelemben, de
vagy bátorságuk, vagyerejilk, vagy tisztán IMás uk hiányzott ahhoz, hogy jézusnak érthető és természetes hitvilágát, a kereszténységnek az, igazi alapját és lényegét
visszaadják a világnak. A reformáció nem végzett egész
munkA!, megállott a Iéi uton. Abban az óriási kilzdelemben és az eszmék forrongó harcában, mely a hitujitáshoz !ilzödik, ré2en etlelejtett kezdetleges és téves tanok
kerGItek lelszinre, melyeknek hol egyikét, hol másikát
a reformátorok magukévá tették s azt elfogultan, sokszor kegyetlenségig menö tettekkel védelmezték, megállitva ezáltal a megindult és természetes haladást, a
vallásos gondolkozásnak a Jézus szellemében való' teljes kilejlödését.
A gondolkozás szabadsá~át azonban többé nem
Jehetett megállitani vagy áttörhetetlen korlátqk közé szoritani. A továbbhaladás vágyát nem fehetett a lelkekMI
kiölni. Az elégedetlenség állandóan forrongott egyeseknek ~ lelkében, valami megmagyarázhatatlan szomjuság
emésztette a ki nem eiégiteIt gondolkozást. a többre, a
teljesebb után vágyó lelkeket. Az eszmék zavaros harcában nyugtalanitó érzések ösztönözt ék a világosabban
Játókat, hogy a tisztult vallásos gondotkozáshoz megmutassak az utat s a jézus tanilásaihoz való bátor és
Oszinte visszatérést megvalósitsák,
Ezt cselekedte meg az a vallásos gondolkozás,
amely hot észrevétlenut, hol lel-IeIlUnedelve, végre eröre
kapva mindig élt legalább egyesekben a kereszténység
történetében s amely 400 esztendő óta unitárius nevet
visel. Ez az eredmény I Erdély földjén, a Dávid Ferenc
1~lki lobogója alatt ment teljesedésbe, mint a reformáCiÓ legmesszebbmenő haladását jelzö hitfetlogás. Leghatalmasabb segitOje lett a hit- és lelkiismereti szabadság törvénybe iktatásának és kihirdetésének, az egész
vdágot megelözve, Erdély löldjén, amely Torda városának a nevét történelmiyé avatta s Dávid Ferencet a világreformátorok közé emelte, mindenesetre Erdély legnagyobb magyar reformátorává telte.
Amikor tehát a refromáció terjedésével a vallásos
eszmék Erdély fOldjén még hullámzottak s a ' lelkekben
még elégedetlenség uralkodott; amikor az emberek vallásos gond.olkozása nyugvó pontra jutni nem tudott.
mert valami után még mindi~ vágyott: _ a kielégitést,
a , megnyugvást, a tökéletesebb beteljesedést vallási tekm.tetbe~ a Dávid ferenc szelleme hozta meg. Az uni-'
lánus hitfelfogás sok tekintetben korát megelözte de
mindezideig a legelöhaladottab vallásos gondOlk;zást
jelenti s az élen van.
,.

•

Azért kellett tehát az unitárius hitfelfo~ásnak kifejl ödnie, vagy talán helyesebb, ha úgy mondjuk. hogy újból
életre kelnie. hogy a kereszténység kebelében a reformáció dacára is még mindig nyugtalankod6k szellemét

megnyugtassa s a haladásra vágyó vallásos gondolkozás.erejét célhoz juttassa. Nem követeli magának azt az elismerést, hogy tökéletes volna. Mert halad és lejlödik
állandóan. Története az ujból való életrekeléstöl is immár 400 esztendőre tekint vissza. Az egyház sok Uld~zésen, elnyomásan, nyomorgattatáson s a megsemmJsUléstöt való félelem ké tségein ment keresztül, de ar

.szme él és erösödik lolylon s mind többeknek válik
lelki kincsévé, mert a Jézus szellemének leghüségesebl>és legigazabb kifejezöje.

Kovács lajos.
ISKolai év kezdetén.
Szeptember az iskolák napja. Ujból megnyilnak a~
egyidőre bezárt kapuk s az üres udvarok és tantermek..
megelevenednek a gyermekzajtól. Tanitók és tanuló~
hozz álognak a munkához, hogy az egyháznak, társadalommk, fajnak I -nntartására olyan nemzedék nőjjöl>
lel, melynek a vállain a jövö biztosan nyugodjék.
Kisebbségi sorsban nagyobb fontossága van él:
hitvallásos iskolának, mint kOIönben, Az egyház és hit
érdekei mellett az anyanyelv védelme s a faji összetartás szUksége is elötérbe lépik. A kultura nagyobb követelményekkel jelentkezik és több áldozatot követel.
A nagy küzdelem és az azzal járó erőkifejtés azt szokta.
mivelni, hogy akik számban kevesebben vannak és
anyagiakban is gyöngébbek, nagyobb lelkier ő vel és kitartással többet törődnek az egyházzal, az iskolával so
általában a kullurával, mint a jobb sorsban élők .
Ezeknek a hite, önbizalma, akarateff'je és áldozatkészsége elevenit őbb hetással dolgozik, mert nekik mindent lélteniök kell.
Unitárius egyházunk úgyszóf va mega lakul ásátó ~
kezdve felekeze ti tekintetben is a kisebbségi sors nehézségeit hordozta. Igen sokszor a nagyobb, erősebb.
gazdagabb és hatalmasabb felekezetek tUrelmetlen ségével, eröszakoskodásaival és elnyomó törekvéseivel találta
szemben magát. Történetirók megállapitása szerint is
szinte csoda, hogy még áll és él egyházunk. De iskoJáira és a tanitás szinvonalára mindig kOIönös gondot
forditott, mert létének alapját, fennmaradásának a biztositékát látta abban. A. közet 400 esztend öS kotozsvár.
kollégium s a másfélszázesztend ő s székelykereszturi fögimnázium ma is a müveltségnek a forrása és a kulturának erős vára. Pedig mennyi küzdelemnek voltak
kitéve ; hányszor kellett élet-haJál har-cot vivniok
létükért. A sok elemi iskola s az azokon feJUiálló, de időközben megszUnt közép- és algimnáziumok hires tanerökkel szolgálták a tudományt éS!
szellemi elöhaladást. A felvilágosult hit és vallásos ér-i
zés ápolása mellett erős küzdelmet vivtak azokért a faji
érdekekért. melyeknek szolgálata az utókornak is szen~
kötelessége.
Gondoljunk a multra és a jövő érdekeire az üj
iskolai esztend ő küszöbén.
(-) .
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SZEMLE.
Tájékoztatás. Az Unitárius J övendó
.a hit buzgóság és egyházszeretet öntudatos
.á po lása m e llett bővebb, de nem egyoldalú
t á j é koztatá st akar nyujtani az egyházi életröl.
E zért elsö mutatványszámáva l beko pogtat sok
-ú lya n eg yházukat szerető é s hitüket féltö unit árius cs aládhoz. akikröl feltétel ezzük . hogy
szivese n f o gadják . A szerkesztösé g szeretné,
h a minél töb b h a jlékba n ottho nra ta lálna, söt
o lya no k is megnyitnák ajtójuk at e lö tte, akik
.az u n itáriu, hitfelfQgá .. al m ég csa k rokonszen vezn e k .
Ha
pedig
a kad na
olyan,
aki a lapot nem óhajtja
me g ren d elni, nag y o n kérjük . t egy e me g a zt a fára dsá g ot,
ho g yamut atvá ny szám o t küldj e vissz a vagy
e lh atározá sá ról va!a milyen f o rmá ban érte sitse n.
-Erösza ko lás ról ni ncs szó . A m agu nk ré,zéröl
.azonb an biztos ita nu n k kell minden kit ar r ól,
hogy olyan e gyházi la pot. akarunk a~ o lv as ó
kezéb e adni, am elyre mmd e n umtanu s nak
vagy az unit á riu s go~dol kodá ssa l ro~ o n sz~n
vezö e mbe rnek szük sege va n. H a ert es.test
nem k a punk, előf izetön e k t e kintj ük a z t, a kinek
.... muta tvá ny szám o t m e gküldöttük.
Egyház községe kn e k vagy e g yleteknek mu'tatvány szá mot ne m küldünk, de kérjük lelkészlárs a in k at s m ás vezetö emb e reket, hogy
amennyib e n az any a g i erő m ege nge di, egypázközségük, v a lamint az egyhá zközs é gben
működő egy es ü le t ek részé re is megrendelni
sziveskedje n e k .
A lap t art a Imát és szinvon a lá t kivál ó tagokból á lló s zerk eszti5 bizot~s ág é s . tud ós.i!ói
kör, val a m mt n e ves munk ata rs ak biztos Itlak. '
Az alapit ó k a la pot in gy en kapják . Ala;pitói dij leg k evese bh 1.500 lej, amely összeg,
valamint az e löfizetés i dij a f e lel ős szerkesztő
eimére kül dendő .
BERDE MÓZSA EMLÉKE. Berde Mózsának, egy-házunk legnagyobo j ó tevőj é n e k, szül ő falujában eddig
nem volt se mmi emléke. Csupán egy-két kisebb alapitvány őrz i nevét az egyházközség évi szAmadásain.

Kit, vagy kiket terhel ezért a
..arra hivatottak.

fel, hogy akadt
-és azt 'pótolni
f. U. gond nok
saját költségén

felel őss ég,

döntsék el az
Örömmel s a hála érzet ével jegyezzük
egy ember. aki a mulasztást észrevette
óhajtotta. Dr. Szent-Iványi Gábor köri
pár év el ő tt ö nként felajánlotta, hogy
emléktáblát állit a Berde Mózsa szülö-

házAn. De biztosra nem sikerUlt megállapitani, hogya

nagy alapitó melyik házban szUletett. Ezért az emléktáblát a templomban hely ezték el és a jul. hó Ig.-én
-éppen Szentivánlaborfalván tar lott évi rendes k ö zgyű l és
keretében Vári Albert teol. akad. tanár alkalmi beRIéde
mellett leplezi ék le Kifogás hangzott el, hogy az egy-

házi föhatóf>ág nem vette észre ezt az Unnepélyt. Ha a
helyi rendezőség és az emléktábla ajándékozója olyan
szerény volt, hogy ezt a régóta megval6 3itásra váró lépést hangosan nem hirdette és arról külön értesitést
senkinek se kOld ött, de a kOzgyúlési meghiv6n jelezve
volt, az minden illetékesnek a ke]:éhez eljutott s észre

lehetett volna venni Berde 'M6zsa megérdemelte volna.
Dr. Szent Iványi Gábor kOri f. ü gondnok ezzel az
~ldozatos tettével is beirta nevét az unilárius egyhAz

történelébe azok mellett a nagyérlékú szolgálatok mellett,
melyeket az egyház érdekében sokoldalu tudásával és
szakértelmével éveken át tett .

AZ EGYH ÁZKÖRl KÖZGYŰlÉSEKNEK a rendes
tárgysorozati pontok mell ... az egyházi fOhatóság több
leirata volt a tárgya, E leiratok közüt kUlönösen kettO
bizonyult fontos nak, melyek az érdektOdésI nagyobb
mértékben felkell ették. Egyik az a leirat volt, mely szerint az egyházi fő hatóság az E. K. Tanács határozata
lolytán egyházi k ö z / rtlekből képVisel ő t küld mindenik
egyházkör közgyúlésére. Nem lehet tudni, hogy ez intézkedésnek mi volt az iga zi célja. M aga a leirat azon-

ban több egyházkörben nagy elégedetlenségre . adott
okot, mert azt az egyházkOr aUfonomiája megsértésének
tekinleUék. 1 öbb helyen jegyzökönyvileg tilt.koztak

ellene. Kifejezésre juttallák, hogy mint vendéget bárkit
szivesen látnak, de a bármelyik vendéget megilIelO
jognál többet senki nem gyakorolhat s hivatalos képviselő

gyanánt senki nem szerepelhet. Tudomásunk

szerint az egyházi fő ható s ág tényleg hivalalos képvi selőt
sehova nem küldött, ilyennek kikUldéséröl egyik ogyházkört sem értesiteUe s ilyen gyanánt sehol senki nem

jelentkezett. Központi
több egyháztag vagy
közgyűlés,ken, de a
jogon tul többet nem

.embernek tekinthet ő egy vagy
tisztviselő azonban meglelent a
vendégnek kijáró liszteleten .és
igényell a maga részére_ More

való hát az il yen leirat ?

.

Másik Iontos tárgya a közgyűléseknek az a la vaslat volt amely a jószáglelügyelőségnek gazdasági bizollsággá

~aló atszervezését és rendes tanári fizet~st elvez6

véglegesen alkalmazott gazdasági előadó beállltását célozza. A gazdasági bizottság szervezésére és a tagok
létszámára vonatkozól ag különböző vélemények hangzottak el, melyek megfontolást érdemelnek. Nagyobb
vita a gazdasági előadói állás szervezésével kapcsolatban keletkezett . feltünt, hogy most akarnak tanári fizetéssel önálló gazdasági előad ót beáll ita ni és a főta
nács határozata alapján azonnal, amikor birtok már
nin cs. Legfeljebb birtokroncsokr61 és néh ány házról ~
het beszélni. Határozott ki fogásra talált a Ja~as.latn
é ze mely az előadói állás betöllését log, kép::tt~é~:ez' köti s már a legközelebbi fötan!~:on o:~
állás végleges betöllését kivánja. A he lyes .
sp
valószi nűleg az hogy ha már szUkség van Jlyen emberre, akkor al. ' első sorban..gyakorlat,i ~mber I.eg~e:é és'
m egfelelő gazdasági szakértelemmel blfJon. A 10 : . pzettsé2' másodren d ű dolog. mert a jogtanácsos e:jt~~

Ugy i bizottság ugy is rendelkezésre ál, szükség désé~
A gazd asági bizott ság azonnal meg kezd heh múkö
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ha 8zc rvcz~Re mcglörlénik . dc :I, gazda sági elöa dót feltétlen iii egyelőre csak bizonyos próba idő re sza bad al-

üTÖ BÉLA (1 868- 1939.) nyng. telkész, tb. es.
peres aug. 16.-án agyvérzés kOvelkeztében Alsórákoson

kalmazni és nyil I pályáza t hirdelése !Hián.
A BORS HAGYATÉK ugye még mindig nagyon
rendezetlen. Ezzel kapcsolaiban az aggodalmak nem
alaplalanok. MeglepOdve és sürgös alapos vizsgálatot
kOvetelve kell ludomásu l vennUnk, hogy a kormány a
hagyalékhoz tartozó, egykor clsOrendfien kezelt és

,váratlanul

messzeföldOn

hires cse metekert et

gondatlan

kezelés

miatt kOzelebbi határidllvel betiltotta. Az anyagot a haláridllig ki kell árusitani vagyelégetni. Az egyházi föhalóság a megmentés érdekében a szUkséges lépésekel
meglette
A KOLOZSVÁRI NAGY ÉPITKEU SNEK a fOtanácsi
jegFOkOnyv szerint f. évi junius 1.. ig be kellett volna
fejezödnie. Hogy ez miérl nem tOrtént meg, azzal mosl
nem kivánunk foglalkozni s azzal sem, hogy minö károk származnak ebből. Csupán arra mutatunk rá, hogy
a mult év decemberében félbeszakItolI munkát valójában csak aug 3.·án kezdték meg és folytatják tovább, ,
hogy nov. I.·re befejezzék. A munka folytatását az
Auguszlinovics·féle ladamos-alamori 120 holdas birtoknak (900.000 lej Osszegben való eladása tetle lehetOvé.
Ez Osszegből, amely egészében május elejére volt esedékes, nagy késéssel eddig 1,200 OOO lej folyt be.
Az épitkezés befejezéséhez egyelOre állitólag .2 OOO OOO
lej szUkséges, melynek további elOleremtésébez az egyház minden erejét megfesziti.

, Halottaink.
SZENTIV ÁNYI Dr. SZENT· IV ÁNYI JÓZSEF(1879-1 939)
aug. hó 1.-én súlyos belegsé~ IIlán eltávozott az él Ok
sorából. 1925.·löl 1938.-ig fögondnokvolt, azután tb. fögondnok. Olyan el ő dOknek erö, sarja, akik évszázadók óta
vezelll szerepet villek az egyházban. Atyja, Szent.lványi
Gyula kuriai biró szintén fögondnok volt s állását úgy
tOItOlte be, hogy Ferencz józsef pu pOk nyilvánosan is
IObbszOr buszkén hivatkozoll rá. Dr. Szent-Iványi józsef is hitéhez és egyházához, valamint lajához mély
érzUlettel és erös meggyOzÖdéssel ragaszkodott. KUlOnOsen hagyományos unitárius buzgóságát semmi scm
gyOngithette meg. Az utóbbi időbe n súlyos betegsége
akadélyozta, hogy az egyházi s általában a kisebbségi
életben a töle megszokott buzgóséggal és odaadással
vegyen részt. Nyilt eszével, határozott magatarlásával,
kOvetkezetes gondolkozésával és erös kOtelességtudatéval
az elsök soréba állította az élet. Nemcsak tekintélyes
gazdaságában volt mindig a maRa helyén, hanem bárhova állitotta a sors. A temetést egyhézunk részérOl,
melynek képviseletében tObben jelentek meg, Vári Albert
teol. akad . tanár végezte, de búcsuzott tőle egész Kalotaszeg népe veretOivel egyUtt. Az E. K. Tanácsban
Dr. Gál Miklós fŐRondnok emlékezett meg róla. Farnoson a családi ~Irboltaan nagy részvét mellett temet-

,

ték el. Neje és lia, lestvérei és kiJerjedt rokonság gyászolja. Emléke legyen éldott I

cllHí nyt.

Egyike volt azoknak a szeré ny,

csendes, alázatos lelk ű embereknek, akik hivatásukat iga-

zán átérzik s kötelességUket mindig buzRón teljesitik.
Nagyajtán .zUletett 1868-ban a rektori házban. ü tI'>
András énekvezér-tanitónak 6 gyermeke kOzül a legIdÖsebb volt. Az egyházias RZellemet . a hivatás betOltéséhez szukséges csUggedetlen eröt, dc a kOtelességtndatot is a csalad i haj lékból h01.la magával. Mint lelkész rövid ideig BözödkOrispatakon szolgált, majd 43'
esztendeig az alsórákosi buzgó gyülekezetnek volt hfiséges és lelkes papia. A csendben, zajtalanu l munkálkodó lelkipásztort egyházkOrc azzal tisztelte meg, hogy
kél cikluson át esperesnek választotta, amihez h088Z11
idOn át, mint jegyzö szerezte a tapasztalatot. Egyház.
tevékenysége mellett Alsórákos közmflvelödésében és
gazdasági eiOhaladásában maradand ó nyomokat hagyolt
maga ' utén . A kOzség élei ében ma már Igen fonlo~
szerepet játszó fogyasztási és hiJel <zOvetkezelnek megalapítója s haláláig szakérl6 vezére, kitarló munkása
volt. A temetést a templomban Kelemen István esperes
végezte a kOzség lakóinak felekezetre való tekintet nélkUl olyan nagy számú részvételével, hogya közOnségnek nagyobb része be' se fért a templomba. Mindenki
tisztelte és szerette. A s'rnál tObben beszéltek és méltatták az elhúnyt érdemeit. Hitvestársa és na gy csaléd,
széleskörfi rokonság gyászolja. Pihenése legyen csendes, emléke áldott I
.A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy elrejt·
sék véka alá, ha nem, hogya gyertyatartóra tegyék és
fénylj ék mindennek, kik a házb,n vannak." Máté V.15 .
"Boldogok, akik éhezik és slomjuhozzák az igaz-

ságot, mert ök megelégittetnek."

Máté V. 6.

"Egy magas:lbb lényrlSl va ló eszme megvolt min.-

dig. mióta az embern ek eszméj vannak s ezek az esz·
mék volta k azok, melyek val<tmi magas, mindeneken.
felül álló, láth atatlan és végtelen keresésére sarkalták az
embert ; aki van mindazon feltételek nélkül, melyek
nélkül semmi más nem lehet s akinek, az a lényege.,.
hogy la világ alapelve legye n. fI
E RÖSS LAJOS.

sé

"Az Istenr61 való tudat JéIJyUllkt61 ép olyan kevéselválaszth ató. mint a világtudat és az öntu d at. ~

ER6ss LAJOS.

Kérés.
A lapba szánt minden közlemény legkésőbb a h6 to-ig a felel ős szerkesztő eimére
kül~endő, Bra~ov, s tro Dr. ByJe~ Nr. 1, valamint a pérzkti dem é ny is.
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