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ISTEN KÖZELÉBEN . 

Jó -a T e közeledben lenni, Isten em! 6~ 
mily sokan távolodnak el Tőled, mig azt hI
szik, hogy feléd haladn ak. Mily sokan ",:m 
érzik irleo- mikor vannak, legkozelebb hozzad. 
Mily sok~~ kerülik az önlelkükben felfakadó 
kinyilatkozás boldog pillanatait, mikor Te je
lensz meg a lélek telj esség ében, mini béke, 
mint szerete' és á :dott meg nyugvás. 

Tőled távol: szomoru és kopár, nyugta
lan és sötét az ember élete. A fájdalo mra 
nincs orvosság, a bánatra nincs vigasz s a 
salódásra nincs uj bizalmat nyujtó élte tő re

/Tlénység. Tőled távo l : elsötétülnek a tája k, 
~lvesztik érte lmüket a jelenségek s céltalanná 
válnak a cselekvések is. Re ménytelen küzde
I~m, vad erijfeszités, nyers önmarcangolás 
harctere a lélek s könny és zokogásba fuló 
ö rök panasszá alkonyul az élet. 

De a T e közeledben életszint nyer min
den . A gond söt étlő tájait mosolygó fény 
<öleli át , mint hajnalpirkadás az elt ünt éjsz.a
kát s az igéretek csillogó gyöngyszemei üditő 
harm atként ékesitik szivem. Örökkéval ó lelked 
átragyogja egész bensőmet s az érzések, vá
gyak és akarások. mik bennem születnek, a 
T e szentlelked áldott erejétől vá ln ak szeli
dekké, jókká s magabiztukban is alázatosakká. 

Tudom, hiszem és élem a Te állandó kö. 
,zelségedet. Viaskodom, lehet, csalódom s szen
vedek, akarásaim és csrlekvései m nem tudják 
áttörni egyszerre a gondok érdalát, de sza
kadatlan munkával dolgozom azon , hogy győz
ni tudjak az akadályok felett. 

Elfáradok e munkában, meg-m eg-gyengü-
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Isö egyházi élet. 

Visszatérés az egyházi élet 
m u n k a m e z e j é r e.* 

Szinte másfél év elOtt tett kijelentésemet meg kel
lett változtatnom. 

Annyi történeti kapocs, a nevem hez és családom~ 
hoz füzödó annyi bötelesség köt unitárius hitemhez és 
elsOsorban a Háromszeki EgyházkörhOz, hogy ezeken 
egyszerüen csak keresztillnézni, mindezt meg nem ~rezni 
és semmibe venni: nem volt eröm, nem volt lelkIIsme
retem. 

Tart6zkodtam, mondhatom nem kis önmegtaga
dással, minden egyházi vonatkozásu összeJövefeltöl, 
11Jég eszmecseré1t~1 iSt hogy meggyözzem magamat eJ
ha~rozásom helyességéröl. 

Nem sikerült. A két évtizeden át elsO vonalban 
--"-·'-:Ot. S zent.h-ánr i Gábor, a háromszéki egl'~ázköt f .. a. 
gondnoka és egyházunk e;)'ik leg tek- ~Iélreschb tSfJa 1985. ~a
nunr hóban a F6tanAcson történtek miaU tObberl mngAya.1 mlD

de n e"'yházi tisztségétől , iB)' a köri f. O, gondnokságról l S ~emon. 
dotl Az eg)'bt\.zkör k6zgyOlésc a lemondásl nem togadta, ej. ,anem 
fokozott bizaJmaroJ, raga~zkodá!áról és, ueretetel'Ól bltloSltOUa. 
MásféJé\·i tá\'ollét után Dr. tizent·h-6.n)'l Gábor f: ü . gODdD~~ ~~ 
ismételten megn~'ih'únu1t bi%Blo~ elOtt _ f!l!:,:!haJoJt. lebb~ekbs~D 
visszavontn, amit egyik kOzgytlJésl megn~'lloJ6.ban a tenne 
indokolt meg. 

lök a terhek hordozásában, összeroskadok nagr 
keserüséggel s reme~nek csóntjaim. 6 h, d! 
ilyenkor különösen erzem a pIllanat . szentse
gét, mikor egészen közel vag~ h~zzam, . Iste
nem! Ilyenkor hallom szent bIztatasodat . ,,~e 
félj, veled vagyok !" értem ". mult uz!~etet 
próféták va!lomás~iban! zsoltarok zengeseben 
s az evangelium Jgazsagalban. , 

Oh, mily gazdag, boldog lehet az a~ elet, 
melyben megnőnek e pillanatok s napfennyé 
fejlődnek a pislákoló lángok! 

FEKETE LAJOS. 

---------~----~----------------~------------------ . 
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harcolt katona - hiába - nem érzi jól magál a tét
len civi l életben. Nem érezheti jól magát akkor. ha lát
nia kell, hogy ég körü lötte a té llve örzött és védett ott
hon környéke. Ha lálnia kell , hogy ezt éppen azok nem 
veszik vagy nem akarják észrevenni, akik önhatalrnulag 

jelentkeztek a védelmére. há . 
Visszavonultam, mert _azt hittem, ~o~ egy .. II 

közélelUnkben addig szokatlan módon bemdItott uJlá
szervezés t~nyleg fog hozni valamit az ann~1Í h~rd etett 
megifjilÓ felelevenitö igéretekböl, az annyit biráit és 
lekicSiny~lt korábbi tehetellenség és téllenség belyébe . 

• 
Nohát hozott . . _ 

. I. Magas erkO!csi szinvonalat. A legtekmtélyesebb 

h I Példát mutató önzellen á'dozalkészséget. Mmd-
e yen. é . é . h 

ezt a mult sziklaszilárd férfias vezetö egy nis gel e-
Iyett, .kiknél nem voll hiány sem következetes, egyenes 
jellemben, sem szebb nél· szebb s a j á t zsebból Itzetett 

áldozatokban. 
2. Hozolt törvény tudást és törvénytiszteletet olyan 

mértékben, hogy rövidesen a legfurcsább ex lex pél
dánya szUletik unilárius közéletUnkben. 

3. Hozott a sokat biráit, de törvényesen körülbés
tyázott vagyonkezelés ünkben olyan lendUIetet, hogy az 
a tegmerészebb képzeletet is fe lül mulja. Belátható Időn 
belOl erkölcsi közti lelnél ekkora kegyeletes alapitványi 
vaayontOmeg hasonló gyorsasággal és felelősség nélkUl 
még alig cserélt gazdát. Bár az a reményünk lenne, 
hogy jó csere tOrtént. Sokan hiszik, vagy az a parancs, 
hogy hinniök kell, Én, sajnos, nem tartozom ezek kö
zé. Előttem az alapitvány tevő végs~ akarata szent és 
megmásithatatlan . Eddig ez volt általános felfogás. Arra 
nem volt eddig példa sehol, hogy ezt a végsö akaratot 
az élök saját tetszésUk szerint megsemmisitsék, vagy 
sajál bOlcsebb elgondolásukkal helyettesitsék. 

4. Ma a körök véleményének elözetes megkérde
zése már nem divat. A világ a parancsuralmi rendsze
reket bámulja. Nálunk ebből legfeljebb a tömeg felett 
magasan kiemelkedő vezéregyéniség és az álütó erejU 
megvalósilások biányzanak. 

Hasonló helyzet és hasonló tények egész sora 
azok, amelyek sem nekem, sem talán másoknak nem 
engedhelik tovább a tétlen visszavonulást, nehogy a 
kárOrvendés aljas vád ja érhessen. 

Néma gyermeknek anyja sem érti a szavát. Érzem, 
hogy ennek a némaságnak meg kell szünnie. MegszUnik 
egy tárgyilagos és nyilt birálati rendszerrel, amely ma 
az egyetlen rendelkezésre állÓ mód, amely célhoz ve
zethet. Cenzuráján átengedett fUggetlen uj egyházi sajtó 
következetes és bátor munkája hozhatja meg azt az 
eredményt, amiért a háromszéki kör harcolt eddig is és 
fog harcolni ezután is. 

Nem akartam és nem is fogok soha a. medgyesi 
utr:l térni . Elitéltem és el is fogom itélni mindig a. 
pártoskodás szerencsétlen, a multban is állami és társa
dalmi életünkben egyaránt annyi balsikert termelt rend
szerét. Végzetesnek tartom ezt éppen egyházi életunk
ben. KUlönOsen a mai kissebbségi sorsban. Elenyésző 
kevesen vagyunk ahhoz, hogy csoportokra szakadva 

acsarkodjunk egymásra. Hogy áldatlan küzdelemben 
keressük a tel illkerekedést ahelyett, hogy hitOnk egye
nes utján haladva, a nemes ösök példáján minden erön~
kel az együttmaradás és együttmunkálás lehetö,égeln 
dolgozzunk. 

A kicsinyes párloskodás körein kivUI állottam ed
dig is. Mindig meg mertem mondani minden megkö
töttség nélkül a magam egyéni véleményét. Nem hin
ném, hogy legyen ember az egész egyetemes egyház
ban: aki népszerüség-keresés vagy egyéni érdek szol
gálatával gyanusithalna meg. Akinek egyéni véleményét 

. az egybázi vagy polgári élelben csak a törvényesség 
feltéllen tisztelele és ezzel szorosan összefüggö tekin
tély megbecsülése irányilja, annak az ugynevezett hiu
sági oldalát talán ritkán legyezgetik. de ezzel szemben 
biztos it ják és megtartják azt az értékes helyét, amit 
függetlenségnek, elfogulallanságnak, érdektelenségnek 
neveznek. 

Tiltakoznom kell már eleve az ellen, hogy bárki 
is kicsinyes ellenségeskedés vagy még aljasabb rossz
indulat vádjával illessen akkor, amikor mai kozgyUlé
sünkön ujra elfoglalom az elnöki széket. 

Nekem egyházunkban tudtommal nincs ellenségem, 
sem ellenfelem a szó kOznapi értelmében. Ugy érzem, 
nem is lehet. Legfeljebb arról lehet és van ·szó, hogy 
nagyon sok kérdésben különböző , sőt ellentétes az elvi 
véleményem azzal, amit ma ' sokan közvéleménynek sze
retnek hirdetni és amiről én viszont azt állitom, hogy 
ezt nem hiszem . 

Tisztességes, egyházszeretetböl folyó és a hétköz- , 
napi élet személyes vonatkozásaitól megtiszt itott elvi 
harc az egyetlen célhoz vezető mód azok között, akik 
ti szta kézzel és leporolt ruhával Ulnek oda az egyhá
zunk sorsát intéző tárgyaló asztalhoz. 

KözgyülésUnk meg fogja találni a méltó formá 
annak az elismerésnek kifejezésére, mellyel Dr. 
Géza főgondnok ur magatartásával kapcsolatban 
les. Azt gondolom és ugy érzem, hogy . 
lelkéből a megkönnyebbülés tudata száll feléje. 
hallani lehet azt a megszokott, tárgyilagos, 
hangot, tnellyel közel két évtizeden át egyházunkat irá
nyilotta. Hasonló érték igazi megbecsaJése csak akkor 
szokott - sajnos - teljes egészében bekövetkezni, 
amikor távollétének hiánya mutatkozik. Az ő lelke és 
lelkesedése, példaadó áldozatkészsége egy pillanatig 
'sem szünetelt méltó válaszul a sok tapasztalatlan mell
veregető I üres szólamaira. 

Kötelességem e helyről az ószinte tisztelet hang
ján adni kifejezést annak az örömnek. amely Dr. Var~a 
BélA püspök urnak a Magyar Tudományos AkadémIa 
tagjává történt megválasztásával mindannyiunkat ért. 
Tudom és tudjuk, hogy alapos, nem uJ kelet~ . ,tudomá
nyos munkásság kiváló elismerése ju.tott kIfejezésre e 
tényben. Segitse Isten, hogy mélyen járó, TItka fejké
szültségével még sok hasonló kitUntetés jutalmazza ar 
unitárius pUspököt, emelve általa egyben egyházunk te-
kintélyét. .. 

A régi, meg nem fogyó szeretettel udvOzJörn il 

közgyUlésünkön megjelent tagokat. Kér~m nehéz, de csak: 
épiteni és javitani akáró munkánkhoz lÓ Istenünk segIt-
ségét, stb. Dr. SZENT-IVANYI GABOR. 
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Válasz a .. Jövendőnk" c. 

cikkre. 

. Kezemben tartom az Unitárius Jövendő cimO lapot. 
Nagyon sajnálom, hogy nem nyitott alkalom ar~a, hogy 
egyházi lapjaink jövendO irányáról szóló nézeteimet egy 
lelkészi értekezlet keretében kifejthessem. Az a meggyő
ződésem, hogyha ez elhangzott volna, akkor az Unitá
rius Jövendőnek első szma nem épen olyan tartalommal 
jelent volna meg, mint ahogyan történt. Minden egyházi 
lapnak épitö tarlalmunak kell lennie. Épités azonban 

'csak bizalom és egyetértés alapjáp jöhet létre. Kezdet
töl fogva az volt a törekvésem, hogy egyUttdolgoz
zunk mindnyájan vállvetve, s hogy áJ/janak be a mun
kába mindazok, akik visszavonultak. Hangsulyoztam és 
hangsúlyozom most is. hogy olyan kicsinyek és szegé
nyek vagyunk, hogy nincsen nélkülözhetö emberUnk és 
nincsen nélkUlözhető fillérUnk, amelyet az egyház oltá
rára letenni ne lenne kötelességUnk, ha mu/tunht meg 
tudjuk becsülni s jövönket valóban épiteni akarjuk. Van
nak a lap elsö számában kétségtelenUl olyan cikkek is, 
amelyek a közös munka céljait szolgálják, s elgondolá
som szerint, az ilyen természetu cikkeknek kelJ meg
szabniok egy ujonnan meginduló egyházi lapnak a szel
lemét és irányát. Egyházpolitikára , vagyis arra, amit ná
lunk annak neveznek, nincs semmi szUkség. Egyetlen 
unitárius ember sem tarthatia sem szükségesnek, sem 
okos, dolognak mai viszonyok között, hogy minden elé
gedetlenségUnket nyomtatásban hozzuk köztudomásra S 

\ ez által hibáinkat, fogyatékossága inkat megnagyitott for
mában juttassuk az unitárius olvasóközönséghez, s eset
leg másokhoz. A bizalmatlanság fölke/tését elösegitö 
megnyilatkozások csak árthatnak a köznek. 

I Az Unitárius Jövendö első számának . Jövendönk" 
cimet viselö elsö cikke nézetem szerint nem alkalmas 
~rra, hogy bizalmat keltsen és jövendöt alapozzon. Mind
járt az elsö SOra . aggodalmainkat sulyosbbitó értesülé
sekröl és hirekröl" tesz emlitést, .amelyek egyházunk 
anyagi és erkölcsi ereje fokozott hanyatlásáról beszél
nek.· Nem kivánok bövebben kitérni erre a bevezetö 
mondatra, nehogy én is abba a ,hibába essem, hogy 
egyházunk jó hirnevét fölösleges megjegyzésekkel eset
leg rontsam. Kérem a SzerkesztO urat, hogy jövöre for-

Magyar 
Általános Hitelbank 

Bra~ov, 

• 

fiókjai :' 

Timi~oara, 
Oradea 

• 

dul jon hozzám, mint legi lletékesebbhez, felvilAgo8itáso
kért s ne közöljön cikket egyházunk belsO állapotairól 
kOlOnbözö "hiTek és értesUlésektl alapjAn. KésObb a 
cikk elöre . látható romboló munkáról beszél, amely el
kedvetlenitette a vezetöket s távol tartott az együtt
munkálástól. Vajjon ha annyira elörelátható volt a rOm
boló munka, nem terheli· e felelösség ezért az egyház 
korábbi nagytekintélyü vezetöit, hogy nem akadályozták 
meg annak megindulását. 

Azután "a türelmetlen ifjuság sietett az elhagyqtt 
állásokat (pUspök, stb.) az ezekre törtetO vezetOkkel 
betölteni." Ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban a magam 
részéröl csak annyit jelenthetek ki, hogy pUspökké vá
lasztásom elött 2 évvel egy az egyházon kivUl álló biz
tatásra pályázatot nyujtottam be olyan állásra, amely az 
egyházzal nincsen összefUggésben. Tettem ezt azért, 
hogy meneküljek attól a hajszától, amelybe besugások 
alapján belekergettek. Véletlen, hogy nem sikerUIt ide
jében elmennem. 
• Azután jönnek az állitólagos .szomoru erkölcsi 
és anyagi követke~mények·, bőségesen felsorolva. Mind
ezekre a kövelkezöket kivánom megjegyezni. Püspök
ségem elsO éve talán a legzavarosabb esztendO volt a 
világháboru befejezése után eltelt évek között. Az állan
dó jellegU háboru s izgalom püspöki állásomba történt 
beiktatásom óta mind e mai napig tart. Ilyen körUlmé
nyek között kellett végrehajtanunk épilkezésunket a ré
gi kollégium melletti terUleten, nagy nehézségek, sok 
gond és aggodalom között. Az épület november l-re 
kész lesz és beköltözhetö. Lehetetlennek tartom azt. 
hogy ha a cikkiró jól utána néz a dolognak, el ne jus
son arra a meggyözödésre, hogy az ö aprólékos hiba 
keresései mennyire el fognak törpUlni amellett az ered
mény mellett, amelyre a nehéz és gátló körUlmények 
között is eljutottunk s nem hagytunk csaknem parIa
gon heverni egy többmillióra becsült telket Kolozsvár 
kellös közepén. Sikeres váIJalkozásnak tartom, s hálát 
adok Istennek, hogy volt kitartásunk ezt a tervet meg
valósitani talán épen a tizenkettedik órában. Az egy
házi Föta~ács is az 1938 október 3-i Ulésében az E. K, 
Tanácsnak az épitkezésröl és ezzel kapcsolatban több 
vidéki ingatlan eladásáról, bankkölcsön felvételérOI tett 
jelentését és a további eladásokra tett . ja~aslatalt elfo
gadta s ezzel E. K. Tanács intézkedéSeit lóváhagyta. 

Nem értem a cikkben ezt a kifejezést; az .épltke
zéshez szukséges újabb kölcsönnek felvételéh:z keresett 
hitelkérés zárt ajtókra talált.· Nem tudom, mICe céloz a 
cikkiró Nincs tudomásom zárt ajtókról, s ahol én meg
jelente';', ott ~z elOtt egy évvel megkaptuk a SZÜkSége: 
épitési kölcsönt, s annak 2/5 részét Immár VISsza I 

fiezettuk. tt 
Nagyban súlyosbiÍotta helyzetUnket az ugyneveze 

Bors hagyaték, amely nagy összeggel tartozik közpénz
tárunknak, s amely ma is kUzd a perekkel és jövede
lemnélkUliséggel és ma is közpénztárunkra nehezedik. 
Minthogy azok az összegek, .melyekkel a Bors hagy.
ték tartozik az egyháznak, szintén bele voltak számlty. 
az épitési kiadásokba, természetes, hogyatörlesdés 
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elmaradása nchezi tettc az épitkezést. Erkölcsileg és 
anyagilag még edd ig se mmi hasznunk nem volt a ha
gyatékból. Ennek, a felsorolt okokon kivül, a válságos 
viszonyok és a kezdettel együttjáró klsérletezés IS oka 

volt. 
Szándékosan ker ü löm az Ugy részletezését, mert 

semmi hasznát nem látom Jsmételem azonban, hogy 
a bizalmatlanság fölkeJlése mindig rombolás volt a mult
ban és az a jelenben is. 

Legyen meggyőződve tb . fögondnok afia, hogy jól 
látom a hibákat és a hiányokat, amelyek egyházi éle
tUnkbon -felbu~kanna k, de látom a nehézségeket is, a
melyek csak egyetértéssel és jóakarattal hárithatók el. 
Egy olyan rezsim.változás, amilyen a mi egyházunkban 
történt s ahogyan 'ÖTlént, némelyeket tulzásokra ragad 
és háttérbe szoritja az önbirála1ot. Mások elveszitik 
kedvüket és félr.evonulnak. Egyik félnek sincsen igaza. 
Egészséges egyházi közszellem csak akkor alakulhat ki, 
ha a pártoskodás megsziinik, ha nem akar mind:mki 
uralkodni, s a másikat háttérbe szoritani; más felő l pe
dig ha mindenki résztvesz az egyház feJvirágoztatá
sára irányuló tevékenységben, nemcsak kritizálással, 
amely végső elemzésben negativ munka. hanem épitö 
munkával és tevékenységgel. Szeretném, ha az Unitá
rius Jövendő ez utóbbi utat választaná. 

• • • 

Dr. VARGA BÉLA. 
onit6.rius pHs pök. 

A főtisztelendö püspök urnak fenti közleményére, 
részben a félreértések elenyésztetése, részben a félre
magyarázások lehető megelőzése céljából feladatomnak . 
érzem pár észrevételt tenni. 

Kiemelem azt, hogy közleményemben a fötisz
telendő ur személye egy szóval sincs érintve, tényei 
vagy mulasztásai annál kevésbé vannak emlitve. PUs
pökUnkké választása egyhanguan történt volna akkor is, 
ha a mások türelmetlensége megengedte volna, hogy 
választása a nyugdijazást is befejező következö főlaná
cson történjék meg, A türelmeUenség okozta a kis szép
ség hibát. 

Hangsulyozom azt is, hogy. teljesen egyel értek 
azzal a püspöki célzattal, mely egészséges egyházi 
közszellemet kiván megteremteni, mely csak ügy fej
Jödhetik ki. ka mindenki részt vesz a jövendönket biz
tositó épitO munkában. Nemcsak egyetértek, de azt 
munkálom is még a kifogásolt "jövendőnk" cimű köz
leményben is. Ámde. mindenkit kérek, hogy közlemé
nyem biráJatánát ne egyes kifejezéseket ragadjon ki 
abból , hanem annak egészét vizsgálja át, érezze át, 
mérlegelje és vonjon le következtetéseket önbiralat se
·gélyével. 

Tényeket szegeztem le közleményemben, csak né. 
hányat, nem azért tettem) hogy negativnak nevezett 
birálatot gyakoroljak, nem azért, hogy kisebbitsek, vagy 
épitö munkát bénitsak, hanem azért, hogy azokra a 
figyelmet felhivjam s minden közérdekeink iránti ér
deklOdCt azok felderitésére, azoknak és sáját Ontuda-

I 

Iának megvizsgálására és a közérdekeink jövőbeli 
munkálására ébresszek . A ki hibát megállapit, de azt 
fel nem tárja . az nem ép it, mert nem mutat rá arra , 
hogy minek nem szahad ismétlödnie, mit kell elkerülni 
egy jobb j övőér t . 

Amde nézzük röviden az egyes kifogásolt kifeje
zéseket is. Aggodalmainkat sulyosbit6 értesüléseket és 
hireket eml itettem Ez nem légből kapott frázis, hanem 
szomOrú valóság Ez év julius végén töhb jogtanácsosi 
jelentés érkezett iktatóra. melyek további birtokeladást 
(Csany) szorgalmaznak eröteljesen, különben a már 7 
hónap óta félben álló épi.kezést nem lehet folytatni, 
minthogy ujabb kölcsön keresése sikerrel nem járt. 
Csodálkozom azon, hogy ezek a jelentések a fötiszte
lendő ur figyeimét elkerülték. Engedje meg, hogy azok 
áttekintésére kérjem. Át fogja Játni és érezni, hogy ag
godalmaink a robbanásig fokozód tak, mert hisz, ha az 
előre nem látott szerencsés véletlen váratlan közbe nem 
jőn, ugy egy végzetes krizis bekövetkezett volna. 

Hogya korábbi vezetőség fél revonulása hiba volt
e? E kérdéssel közleményem ls foglalkozik. Sőt fel is 
tárja, hogy miért nem tudhatta az akkor lálható rom
boló következményeket, melyeknek mérve a bekövet
kezetteket meg sem közelrtette, megakadályozni. Hogy 
félrevonulásáért felelősség terheli-e, annak megállapitása 
elől bizonyára nem kiván elzárkozni. 

Egyházi életünk vezetése a történelem tanitása 
szerint mindig nehéz volt. Elismerem, hogy e hatalmas 
nehézségek a fOtisztelendő úr püspökségének kezdő 

éveiben is a legéberebb gondosságot . a lankadatlan 
lan munkát követelték. Bizony, ez el őrelátható 

volt. Ámde engedtessék meg nekem is tusakodni, hogy 
miért kellett éppen akkor egyelő nem készitett, egyhá-/ 
zunk adott helyzete által nem követelt, köllségvetésile~ 

nem alapozott, túlméretezett bérházépiléssel a nehézst!-' 
. geket fokozni és ha mégis, miért nem hivtak össze 

bár egy szokásos nagy bizotlságot, ha egyébért nem i , 
de a felel ősség megosztása végett? 

Megnyugtat a püspöki közlemény, hogya bé.háZ 
épités ez év nov. l.-re be lesz fejezve. Nagyon örven
detes, nagyon várjuk; és várni fogjuk a jelentést is az 
épitkezéssel teremtett uj helyzet ismertetéséről. Vajha 
egyházunk közérdeke is sikeres vállalkozásnak állapit
hatná meg. Tárgyilagos közleményemtől az önbirálat és 
közérdekeink öntudatos munkálásának ébredését várom. 
HatározoHan tévesnek kell mondanom, a "mindenki 
uralkodni akarására " utalást. Nálam annak gondolata 
is ki van zárva. Dr. fERENCZY GÉZA. 

."Tehát eIJenségetekké lettem-e, megmondván nek-
tek az igazat ?" I Gal. IV. 16. 

"Sajátságos hatalom a szónoklat. 0 1y alkotmány 
ez, melyhez a tudomány, a szinpad, a költészet, ~Z 
egyéniség és a véletlen adja az anyagot s ameJybell 
mindez csodálatos vegyülékben van együtt és versenyez 
az egymás feletti l1raságért. E verseny, ez a soha el 
nem dönthető verseny az, mely a sz6széknek titkát 
képezi s hatalmát alkotja." EÖTVÖS KÁROLY. 
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_ ________ u~ ITi\HIUS J~ENDÖ -
Szemlélődés az egyházi' élet felett. 

I. 
Valamikor, anyulfadt gazdaaági meglJzervezettség 

idflj~b an 8z volt az 8ayik tontos kö%daságtani elv, hogy 
az elvégzeodö munkameooyiaég minden körühnéoyek 
között egyenes arányban álljon sz ahhoz 8züklléges erő

vi .zonyJatokkal. Mióta azonban a gazdsaáatani élet el~ 
't'8sztette klasszikus törvéoJ8zer ü,égét, akarva·oom akar
va, meg kell álJapitanunk azt, hOiY ft moat emlitett 
arány 8z erőviszonylatok terhére billent félre, rajtunk és 
kivülüok esO o.ok miaU. Amilyen arányban előttDok ft 

a muokaheaJ növekedett, olyan arányban kezdett az 
erönk fogrni. 

Amikor ezt a való · tényt meeállapitsni kivánjuk, 
uiJ8oakkor Dfm azt akarjuk ma8uokkal elhitetni, hogy 
me~jjedtünk ft mQ[l)i:álól, hanem éppen arrA kiváDjuk 
a figyelmet fokozatosan felhivni, hoay maradék erőinket 
fokozolt mértékben kell felhasználjuk mUDkagócaink ki· 
kezdésére. Éa úgy érzem magamban, hogy a most köp 
rülirt er6veszl és pótolva van bennünk, a magunkból ki
kényszerite it .éreled.z.lü relvértezettséiÖnkk.l. A tudás 
hatalmával, a több é8 terhesebb munka megalkotásAn 
keresztül szerzett megedz6déssel, olyan páncél vérteket 
gytirüzlünk maiIJnk kö,ül. amely erőiDk kiszivárgását 
automatikusan meg fogja ak8dAlyo~ni. Önmeanyugtatá
sunkra teMt áUapil8uk mell. hoiY tulajdoDképpeD DiD· 
csen szó további er6vesztésr6l. 

A mai munkahalmazunk elvéez6s6bez erre a fel
vértezettséire VaD szökségtlDk. Nemsokára elkezdOdá 
mUDkáDkbsD miltiadeei elllODdolást sdrgetüDk, .mely 
~zeriDt senkit vissz" ne tartson semmi k~rülmény az 
Jgazmondás pá.lyateatéD, még akkor se, ha és amennyi
,beD bel,ó müv.!tségébeD szeD.edDie kell. OgysDis tud · 
Juk azt, hOi Y két p~rjpa van befogva az emberi sors 
kocsijába: a jó és ros8Z 8uperlativus8. A bakkon ül a2' 
é sz és tartja a Ilyepiát. Erre a iYeplátartá.ra legyünk 
kellő fiRyel.mmel. melyDek gODdja lesz arra, hogy in' 
ká.bb . a JÓ superlativusa nyargaljon előre, mint az ellen
ke, őle. Ezultol ne leiytlnk tekiDtettel Piáló jóslá'ára 
mert az id6mennJiség még nem érkezett el, amely bi~ 
vatva van arra, bogy a kocsis kezéb61lriverje a gyeplőt. 

II. 

Uoitá.rius Bnyagi ·és szellemi birtokAllornányaink 
,meata~thatása véj'ett egy rövid és vázlatos visszspillan. 
táat klvt\nunk tenni az elmult esztend6re, miért is en
aedtessék meg nekem összegezni a réi és közeli mult 
tRnita,sait. 

V ásároljon az 

ELE-KES 
könyv és papirüzletében. 

, 

Visszapi\lantássimban az az elgondoli, 
vannak emberek, akik caak akkor é 'k ~ezet. hon 

~mikor alkothatnak. Ezek szá.mt\ra a ~:~c~rte~iYm~~:~ 
lU . alakul: alkotok, tehát ueyok. Ha öS8zebslonl itbt 
teszek az alkotás és rombolá.s életfolyamata közölt azt 
látom, hoe! 8z előbbi sokkal nehezebb, mint 8:1; ut6bbi. 
Az alkotáSI embermü felemészti, elfoiyasztja 8Z alkotás 
ale:nytU, d~ ter~mtési mea:éléseiben a halhatatlanság 
szellem öl~Jbo kivánkozik. Az alkotó embernek sok vilAai 
örömből kl kell zárnia magát, mert e7. az eayik feltétele 
az alkotási életfolyamatnak. Az alkotó embernek oem 
szabad marathoni fu~ásokat véaeznie egyesek kegyeinek 
elnyerése végett, mert ha lóss-fuss kiskorú törtető k szol .. 
~áIataba 8zea:6dilr, az alkotásból elak rombolás losz, 
Jlletve lehet. Bármennyire nehéz és terhes az alkotó 
DlUnka, mégis VBn benne egy arany 8zál s ez nem 
egyéb~ mint a pilIaDatnyi élotM igllZ'6g, m. ly pilla • • 
natDY' életből hoa .. ú ,záz.dok táplálkoznak. IgeD, mert 
~z laazsAa akkor is megmarad, ha nem ismeriIr, akkor 
IS, ba nem fOiadják el s akkor is, ha meataaadják. 

ItteDi megáUapitá8aimat példával io alálám89zlha. 
tom. ADélkül, bogy re!tenném a kérdé,t - mi lett volnl 
ahiros renaissaDce festöből. ha kéz nélkül született 
volna - meaolevonitem OlY életrészletét. Tudjuk, hogy 
Rara81 megf8stette Péter és Pál apoatolokat, villanyerOre 
bereDdezett é,zgépezetévol. Két biboro, éle,en meg· 
kritizálta lapok útján, azt Allitv8, bogy az epoatolok 
tU}ságo8aD pirosnak voltak fest,e. Rafael azt válaszolta: 
"én a két apostolt olyannak restettem, mID t amilyenek 
most (I. i. a kritika idejébe.) lehetnek a menDyeknek 
országábaD, amikor a széKren pirja futja el orcájukat 
azért, hoiY két i1yeD tehet'élltelen embernek 8 kezéb'D 
van letéve eeybázunk sorsa és jövője-. A képek ma is 
megvan nak, a képek ma is híresek s valóban azokból 
évszázadok táplálkoztak é8 még rogDak tápiálkozDi. 

III. 

MiDdezek alapjáD öszlönö, azépér?ékkel, egyéDi 
és koUekti. öDáltatá, nélkül aZOD eélkitDzésr. VaD szÜk· 
séa6nk. melynek megvalósítás8 nem lehet más, mint az 
unitárius anyaQi é8 szellemi birtoká!lományunk moetar
tása. EzeD céliráDyuDk érdekébeD ,zDk'éie, az, hallV 
legyüDk több bizalommal atyáink érleime és itélOereje 
iránt s .De áUjunk aDDyira készeDlétbe. az Ö itéleteik 
mea,áltoztatására. Ne hslaszd holnapra, amit édf!sspdd 
ma cselekedett volna meg, mondja a divatos klfzmon
dás. Annyira vaiyunk képesek a mult meebecstllésére. 
mint ameDnyire mi m8Q:unk meiérdemeljük a jövő 
tiszteletét· 

. Ha ebben a szellemben foly tat juk visszapillantá· 
sunkat, megállspíthatjuk azt, hoBY már a Homeros hő
sei úgy aondolko7.tak, hO,y az ember ott verejtékezik, 
szeret, dolgozik és hal meg, ahol megszületett ; azt a 
röldet mtlveli mell, omely a háza körUI terül ol. EnDek 
mintájára _ most a huszadik században - mi is i· 
nekszftnk azt az unitárius aDysai és szellemi területet 
meiwüvelni, amely még ma sz' unitáriu8 Eiyházegyetem 
körül tertll el s ami a miénk. Ez a terület a mi mai élet· 



• 

• 

• 
, 

6. UNITÁRIUS JOVENDÖ 

teJületliok. Ett II területet kell észvillt:lDoyal megtermé
kenyitsUk. azon a még meglevő téren kell elmeélelünket 
kitermelDi, ezen a mflzőn kf'Oll a levegő nitrogénjAt 
átalakitanunk saját táplálékuokká. 

Célkitüzésoink más ik el6feltétele ft népi, jntellek
tuális 8gybázazemléletilnk minél ídötál16bban való kiala
kitása. Hogy AZ8n vilzonybgos világszemléletnek mpg
teremtélléhez hozzá jU1hllssuak. ni1kségünk VRD az uni
tárius tudat önmagunkból kift'jlssztett haszDo!:litáeára. 
Tudnunk kalI azt, hogy az; unitárius világszemlélet csak 
arra mutat, hogy mit szeretnénk j mig az unitárius tudat 
arra fieyelmeztef, hogy mi lehetséges. Ebben a keretben 
minden egyes unitárius embert tudatosítanunk kell, meg 
kell mutatnunk minden atyánkfiának a rendeltetését s 
igy aktivrá lesz a házunk körüli közös munkában. Nem 
lesz kénytelen mindig ftiglitöbeD tartania önmagl\t a kül· 
behatások sZ9szélyeit61. mBrt a aDját lábán tüd elindulni 
és & közOsségi szellem javára alkdtni. mint saját ÖD~ 

tudatának királya. 
Ha egy naRYot ugrunk visszapiUantáninkban. a~t 

látjuk, hogy .11·12·13 ·ik században ki,l,kult bfibéti.ég 
nem jelentett valójában mást, mint az együvétartozan~ 
dóságot. Ez a fogalom abban az időbeD nem be~smérl6 
értelmű voJt, hanem a gyengének a megvédését j alen· 
tette az erőssel szemben, Ezt a történelmi tényt iga· 
zolja az ,bból folyó másik tört<loelmi v,lóság, hogy' 
hübériséa teremtette meg a városokat, a városok alkot
mé.oyát, a céheket, a mesterséaek szabályozását. Olyan 
értelemben legyünk mi igaz" hübérssei Egyházunknak, , 

amilyen megtiszte16 és hasznot hozó értelme volt en
nek, fogalomnak , már körülirt éa elmult azázadok· 
ban, mert enélkül az élet vitriolos fejezeteiben nincsen 
é. nem lehet megállhatá •. 

Amennyiben e!fogadhatjuk történelmi megállapitá
.aimat, Diderot Encyclopédiájával állíthatjuk. hogy. 
nemzet tár3adalmé.oak alapja a cu.1ádi társadalom. Mert 
egy nép, egy nemzet, egy Egyház oem másból áll, mint 
több családbOI s mi_den c.shld_ak szarapat kell enge. 
délyezni. hon a közös munkaban képeSSégeit megenu
tathassa. 

IV. 

Kényszerítve vagyunk megállapítani, hogy ' a két 
évtized nyomoruaáa:a szemheállitott eaymással' lebet 
hogy a saját hibánkból, de lehe!, hon • saj~t hibánko~ 
kivűl. Mégis az volna az eszmeközösség kivánalma 
hogy ne öntözzüi: a megnemértés boi lobog:6. hol szu: 
nya~6 tüzét igazsáaos gondolataink, élnil1karásunlr, él
t~tDlakarásunk állandó és szüntelen félremagyarázásával, 

, ti.a~em ~Gvessü~ közelebbi példa hiányában Neptunust, 
aki, amikor a Vihart le akarta csendesiteni, nem a fel. 
~6ket, , hanem a szeleket rendszahályozta. Eayházi éle~ 
tünk~en ma ezek a szelek, amint én látom, a követ. 
kezök: unitárius őseink itéleteinek megreformtlláaB 
azel~emi nagys,áaaink véarendeleteinek elfelejtéae, nagy: 
ap!llDk ránk vönatkoz6 kívánságainak nem elé&'aé tejje. 
iJtée8, fetroaáSaiok nem paraUels6ge a fehér civiUzé.cióe 
e.zmeiramlattal. 

• 

• 

Az meglehet, hon msaitéléssimbeo szigorú vaiyok, 
de bát koromnál fOiVIl veszem II bátorságot, hoav uni
tárius közéletünk jobbátétele végett ezen egybbréltő, 
egyházsirIllÓ é1zrevételoimet Dyilvá no3sltgra hozzam még 
akkor js, ha legvertebb taa-ja vagyok még ma Egyhá. 
z~nkDak. ,Tontom 8zigoró8n azt a fontos élelelvet, bogy 
ml öregek öregségünkhen önmagunk egy minlsgyüjte
méuy k.ell, hogy If.'gyftnk, ami köztudomás szerint nem 
valami há!ád 1t08 szerep 

V. 

A már kitejtett áUáspontomnak segitséiére jött a 
"Keresztény Maa:vetö· legfrisebb száma, ahol dr. GAl 
Kelemen arIa . feldolRozza nébai nagyoevü Benczédi 
Gergely életadatait. Mint ft balzsam II sebre, .ógy jött 
n ekem ez a mély érte lmü értekezés. Azért tekintem 
balzsatnnak, mert m ost mAr bizonyos vagyok benne • 
hogy nem egyedül á.Ilok elli:ondol ~sfl imbaD és töpreng6 
aggodalmllimblln. Melteltem 82Y uaitlrius ősöm áll cse
lekedeteiben m egtestest1lve . Benczédi Gergely mondja 
eiyik őt megelőzö enházi ltözpénztarnokr61: .a Status 
pénZét jobban félti. mint talán a lelke üd.ö"éaét. S.jAt 
öeyeit, ga.zdasáaát is elhanyagolta, csakhogy a Status 
pénzét és ögyeit pontosan vibesse. ' Ilyen péoztárnoka 
aligha lesz a Statusnak közelebbről" - mondja Ben. 
czédi Gsraely. Ez a nagytekintélyü közpénztárnok halá· 
los ágyán mondotta: "ez az a kanon, melybao a con
sisloriumnak a szivére van kötve, kon ami vagyon& ' 
van a Statusnak, mint a szeme fényét őrizze me". mert 
az unitáriu80k az Istenen kivül senkitől, senkiről 's9m 
remélhetnek semmit·. 

Ez az unitárius hős közpénztárnok tette a kÖ'I1et
kező indItvány!. "köz6ns6günk kevé I ksssája apadásra 
sem Illi ujitott vagy ujitható kivánság iI'ant való kö ltségre 
vezető végzésre a generale 8upremum cohsistorium DB 

lépjék. Szüksé" azért, hogy ami kevés vagyoD, adat 
megbecsü1j6k s mint II szemönk féoyét és édes anyánk. 
nak, anyaszz9ntegyhbunknak azt a tápláló tejet örököl 
mind mi, mint pedig késői maradékáink meatartsuk és 
oltaJmazzuk. melytő! függ eayedöl fanoálláaunk az Ístsni 
aondqjJleJés után". Tovább Bdoczédi G"r~ely: 

Kalap Ozlet Weiss M. ucca 33. szám alatt 

Férfi kalapok 
, 
es sapkák 

a legjobb anyagból a legujabb divat után kapha

tók I Kalap tisztitást formálást és festést a leg-

ujabb divat után vállalom. A 

pártfogását kéri 

• 

n . é. közönség szíves 

Oslszár Béla. 

Boldog és ' szerencsés csak ugy lesz; 
ha Csiszártól kalapot vesz! II . 
Ma a boldogság nem drága 

1 5 O I' e J t Ő 1 k e z d ő d 1 k . 
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7. 

keletkezésn óta olyan szentül meatartani ia:Y8keztek 
"Volna előd.iok. miot ezt, melyet méltó leone ezutan i. tükrében 

a számok 
minden uj taatcBoso '1k ffO lolvasoi. · Uayaoezen D!lgyhecsü 
'rtekezénn FeraD~ Z JÓ2:sef nagy püspökünk 8zon nyilat

'.OZ8t8 kerül papirra. hon .oem szabad 8 viláii elemet 
JdazoritllOi at. f' j'fbázból fl bennük azt II mCi&TOz6déat 
érlelni, hOilY az eQés7. vallá.!lkOzOnség c!lak ft tanárokért 
iUl fenD j egy tltuárnak ~Z I:I dósoh.t fÓ\f'g az önkéntes 
.adomáDyokért hajhászni is ildomtaJaoabb,· 

VI. , 
Ime tebát, ha !lZ én szavaim nBm is képvisel né

"nek Femmi órtéket, intspo minket ft mul~ arra, hOlt Y 
amink van, 8Zt minden erőnkkel és erőnkből, ujAt va- · 

• 
~afODuok veszélyeztetésével is örizzük meg és tartsuk 
meg. H:1 t'lgybázunkDak JrtHönbőző eIgondolású útakon 

iáró f,ai vannak, amely útak öket egymással szemben 
-t6relmetlenoé tették, arra csak azt mondom, hogy 
Könia l J. z nélkül so"'a sem lett volna kieiYazés. ~rre 

az igszságos kiagyez6sra mil nagy szükség vaD, mely 
kiegyezés tormésl:etGsen tn:ut akkor, úgy most is Dam 
személyeket illett. hanem RDnál jóval fontosabbat, az 

igazságos, becsülete, 11 egyhllzát éltetn i Jritl'áDÓ é~ tudó 
,dinamikus életelv,", t. Én mAl' megállapitottam, hogy bio 
:zony·bizony egy Messiásra oaíJY szükségünk volna, de 
-ha egyidőre késik ez 8 várV'a·várt emberi lény; egyebet 
"sam tehetünk, mint lürelmesen várni érette. Egy Mes· 
~siAs érkezMélben volt áldott emlékfi nagy jöltev6nk: Bor. 
'Miba\yban. azonban a kor .,enoO\e ettől a jelleiétől 

tm.egfosztaoi próbálja. Vegyük tehát szomoróan tudomá' 
"sul azt, hogy messiáoizmust játszani Messiás nélkül, a 
leioagyobb veszélyt j elentheti. 

VálsAIr van j hogy ez ft vAl Rág anyagi vagy szel. 
temi természe!ű , azt mindenki biráJjl:l. el önmagában. 
'Útt kezdödOtt el a válság, ahol öomagában kételkedni 
kezdett, kételkrdoi kezdelt mindenben, még a jogosult 
kételkedés évszázados filozófiájában is. Ez a válság 
.azonban nem lehet olyan D8gy még ma, mely elvegye 
,kedvünket az alkotni vá.gyástöl, mert tapasztalataink 
azeriot minden valság ideiglenes életü. Egyik válság, 

'mint jobban táplált életfolyamat, hosszabb életű , mig a 
sovAny bordéban született válság, rövid abb életü. Én 
8nénileg azt hiszem, hogya mai válaág nem tarthat 
sokáig, éppen azért kiváo8tos lIzzal szembe rarkas 

_szemet nézni. Or. FAZAKAS MIKLÚS. 

Biztositást a legelőnyösebben az 

Első Romániéli 
T emetést BIztosItó 

R. T.-nál köthet 
(ezelOtt G. SZAVA és A. SZAVA) 

B r a s s Ó, 

W eiss Mihály-utca 35 szám. 

• 

Egyházunk kolozsvári épitkezésévei ka 
latban már az el~ö megindulás pillanatától :;~~: 
ve annyi érv, kntlka és vád hangzott el h 
azok pergő tüzében aligha tud táJ'ékozódn' . °1~Y 
h td ~ l ' I,alg-

a u Ja a va ósagot megláini a tájékozatlan 
olvasó. A való tény ek ismeretének hiányában 
hol ennek, hol annak a Célnek ad igazat, akinek 
a véleményét éppen hallja. 

"Ezért hel yénvalónak láttam komolyan, szám
szeruleg szembenézni ezzel a kérdéssel és C 1_ 

. állitani az épitkezés mérteRét ahból a szempo!t
ból, hogy mennyi évi jÖl'edelmet hajtó vagyont 
áldozott fel az egyház vezetösége az épitkezés 
keresztülvitel e érdekében, mekkora jövedelmet 
z.árhat az U] épuletböl és mi az a jövedelem 
tobblel, amit elért az egyház az épitkezés által: 

Lássuk tehát a számok által mutatott képet: 
Az épület helyén lebontott há-
zak bérjövedelme ~ . . • . . L 213,480 . 
Tordán eladott gimn. épületek 
bérjövedelme . • . . . . 

" Tordáll eladott más épületek 
3 J ,620 

bér]' övedelme . . . . . . " 39,674 
Feláldozolt házbérjövedelem 
A felhasznált kisebb betétek 

Lei 284,774 

évi kamat kamat jövedelme \ • L 
Az elad,ott agrárkötvények évi 

20,280 

liamatjövedelme . . . . . " 243,000 
f'z eladott consolldare kötv. évi 
kamat jövedelme . . . . ." 
A feláldozolt érlékpapir jövedelem 

18,900 

,-,.....".""...,.,"" 
összege ....... Lei 282,180 
Az eladott Csécs·jéle hagyaték 
évi jövedelme . . . . . . L 
Az eladott ladamos~alamori birtok 
é vi jövedelme . . . . . . " 
Az eladatott komjátszegi birtok 
eddig rMizeléssel járt 

12,000 

65,100 

Az eladot! bányabükki belsőségek 
nem jövedelmeztek 

\ Elveszi tett birtok jövedelem. . " 77.l 00 
E bárom csoport összege. . Lei 6'44.054 
Ezzel szemben az uj épületből várhaló évi 

jövedelem: 

• 

"Sora" cégtöl (még nincsen pon-
tosan megállapitva) legkevesebb L 900,000 
9 lakt,s a havi 6,500 lej 
9x6, 5UOx12 ~ . . . . . ." 702,UOO 
Pax és az ÍJllmann cég évi bére " 10S.000 

Összesen Lei 1.710,000 
A két jövedelem közötti kiilönbözet: 
Várható jövedelem. . . . L 1.710,000 
Elveszitet! jövedelem . . . " 644.054 

Töbh jövedelem Lei 1.076,946 

• 
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Bár ez a számitás igy magában is reális
nak tekintbető, vegyük mégis tekintetbe azt is, 
bogy az uj házat 5 évig 5 , ~00,OO" lej külsö 
kölcsön terheli, melynek éVI 1.5 százalekos ka
matja évi 375,000 lej lenne, ha közben törIesz
tések nem történnének. Mivel azonban ez az 

. adósság a feltételek értelmében évi egy millió 
lejjel csökken, a számitott kamatok nak csak a 
fele veendő, vagyis 187,500 lej mint az évi jö
vedelemből elesö összeg. Igy is 888,446 lej 
bmltó jővedelem különbözeirő l beszélhetünk már 
az elsö öt évben is, mikor az épitkezést még 
kölcsön terheli. Az öt év eltelte után azonban 
jövedelem különbözet tekintetében az előbbi szá
mil ás belyessége ált fenn, vagyis a különbözet 
kerek számban e g Y m i II i 6 I e j, ami az 
egybáz összes szükségleteinek ma egy· hatod ré· 
szét jelenti. Tehát az épitkezés jelentékeny jö
vedelmet biztosit és az egyház anyagi megerö
sődését nem kis mértékben szolgálja.') 

BENEDKK GÁBOR 
• • 

.} Sziv8s8n közöljük a fenti kimutatást. m")y a 
kolozsvári épitkezésröl. té.jékoztatást ad. Ha volt és "an 
kifogá.s e kérdéssel kaPC!OISlb!D, El? ft szabálytalan ela 
járások 8 ktUőnösen amiatt van, hogy irásb8D oem ál
lott pontos adatok alapján kimutatás rondelkezésre azok 
számára sem, akiknek elbiráláoa aJá az üav tartozott. 
Holott az enbl\z vagyonával való gazdálkodáshoz szé
lesebb kOrben- is kellens szava le~ven u egyháztagok:· 
nak. Mea vallunk gy6zödve róla, hon minden unitárius 
ember őszintén fOIl örvendeni annak. bOa a nlósái js 
olyan szép képet foa: mutatni, mint a fennti kimutatás. 

. Szerk. 
• 

"Az eg)'háznak első kötelessége. hogy a maga er~ 

kölcsi és vallásos értékeit tagjaiban munkává változ~ 
tassa át." 

TEOLOOtAI SZAKLAP IX. évf. 230. I. 

Egyházi zene. 

Az zene müvelé. 

sének 

, A müvészi ~unka hatásmódja megmagya
razhatatlan. Mlkep keletkeznek mik a törvé· 
nyei, végső okai azoknak az é;zéseknek ame
lyeket a müvészi munka kivált bennünk' nem 
tudjuk. Hogy mi egy Beethoven szonáta' Leo
nardo kép. vagy Michel Angelo szobor' hatá
sának titka, azt szavakkal megkiizeliteni nem 
lebel. 

Ha ezt a hatást tekintjük, a müvészi meg-

-
nyilvánulások technikai formája egész mellé
kessé válik. Egy szép képbe, ha igazi müvé
szi munka, órák hosszat belenézhetiink, anél
kül, hogy l)1egfejtenők azt a rejtélyes erőt. 
amely belőle áramlik, anélkü!. hogy számot 
adhatnának magunknak arról, hogy miben áll 
az a titokzatos hatás, amelyet reánk gyako
rol. Egy kép, melynek ez a belső tartahr.a 
nincs meg, amely nem igazi müvészi alkotás, 
bármily ragyogó technikával legyen is megal
kotva, pár percnyi megtekintés alatt ki van 
meritve, nincs benne többé semmi látnivaló 
üressé válik. Ugyanigy van ez a szobrászatnát 
a IzeneÍ vagy költő i müné1, minden művészi
megnyilvánulásnál. 

Az igazi müvészi munka mindig a har
monia, mindig a jó és nemes felé fordul ,.. 
tárgya bármily tra gikus legyen is, hatása min
dig nemesitő és felemelő, soha sem ellenkezŐ= . , 
Iranyu. 

A müvészi munka, az e r őnek és meguju
lásnak egész külön ös forr ása. a legreményte
lenebb hangulatban is a küzdelemre uj és. 
nagy erőt merithetünk belőle és itt csodálatos. 
rokonság mutatkozik a rem ény s a müvészet. 
a hit és a müvészet között. 

Ugy látszik a valóban müvészi munka é· 
letünknek, emberi ösztöneinknek, legrejtettebb. 
legtitokzatosabb mélységeiben kelt viszhangot. 
azokban a nagy mélységekben , ahol életünk 
a nagy univerzális él eterőhöz kapcsolódik, ahon 
eredet és vég titkai előttünk is teljesen meg
ismerhetetlenül rejtőznek öntudatunk alatt. 
Azok a megmagyarázhatatlan kapcsolatok, ame
lyek az embert sok évezredes mult jával kötik 
össze, amelyek ember és ember között talán. 
sokkal szorosabbak, mint gondoljuk, szintén> 
megszólalnak, együtt hangzanak a valódi mü
vészi munka hatására. 

Leginkább pedig a zenénél, a legelvon
tabb müvészetnél, van ez igy. Aki megismerte' 
azt a hafást, amelyet egy Beethoven szimfó
nia, vagy Bach valamely hatalmas zenemüve' 
kivált az emberben, egyben uj és titokzatoS' 
oldaláról ismerte meg az emberi életet is. 
Azok a válaszfalak, amelyek a mulltól, vagy 
embertársainktól elválasztanak, leomlanak ezek
nek a hatalmas zenemüveknek hatása alaIt; 
értésvilágunk ismeretlen mélységei szólalnak 
meg a zene hangjaira. Olyan érzések ezek,. 
amelyeket megmagyarázni nem tudunk, ame-o 
Iyek kivül esnek a szavak birodalmán. 

De nemcsak a klasszikus zene legnagy
szerübb alkotásainak van meg ez a hatása. 
Egy egyszerü dallam is a lelkünk mélyéig
hathat, ha megvan benne az igazi müvész. 
tartalom. Minden nép zenéjének vannak ilyen 
dallamai, amelyek az emberi érzések legmé-

• 
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Iyebb forrá,.iból törnek elő és amelyek !lgy
szólván minden emberre hatnak. Ily modon 

<értéke; é, értéktelen dallamok számára biztos 
mértéket nyerünk . Ahogy egy valóban szép, 

<értékes müvészi tartalmu kép vagy szobor 
sZemlélete, vagy kö ltemény meghallgatása köz
ben ezer hang viszhangzik bensőnkben , ugyan
·ugy a valóban szép, nagy b első tartalom mal 
biró dallam is Iéi ki eletünl< legelrejtettebb 
hangjait szólaltatja meg. Egy értéktelery müdal 
alig hat, vagy csak felületes érzéseket fog ben
nünk kiváltani. Régi templomi dall amaink kö

..zött sok olyan van, amelyet szép előadásban so
lltasem fogunk mély megilletődés nélkül hallani. 

A zenének az emberi kedélyre való mély 
hatását már korán felism erik az egyházak. Alig 
létezhet valami, ami a vallásos érzésben, mély 

-elmerülésben jobban egybekapcsolhatja a lel
k eket, mint az igazi zene . 

De lehet egy zenedarab, egy szép ős i 
.<JalIam, bármilyen szép is, annak közepes vagy 
orossz. előadásban . kevés vagy semmi hatása 
nem lesz. Az egyházi zenét épugy kell ápolni, 
mint minden más müvészetet, különben elpar
lag iasodik. A zene nagyon komoly és 
mé lyre ható tanulmányt igényel. Az igazi ze
. nei tudás többnyire egy egész élet munkája. 
'Sok munka és szeretet kell ahhoz, hogy az 
-ember az egyházi zenét legegyszerübb for
májá'ban is teljes szépségében tudja visszaad

-fl i, a kellő szinvonalon tudja tartani. 
A zene iránti telj es fogékonyság és sze-

7 etet, a gyermekben majdnem mindig meg
'Van. Azokban a ritka esetekben, ahol teljesen 
JJiányzik, többnyire nevelési hiba ennek oka. 
A gyermekben a zene iránti fogékonyságot és 
-szeretetet nevelni nem nehéz feladat .. Az egy
ibázi zene tanitásának bizonyos szinvonaIra való 
<emelése az első lépés, amelyet célul kell ma
.gunk elé kitüznünk. Hogy az egyházi zene 
tanit ása milyen hatalmas nevelőeszközzé vál
hatik, az a már mondottakból következik . 

Van a zenének még egy különös tulaj
donsága. Semmi annyira hozzá nem kapcsol 
gyermekkorunkhoz, ifjuságunkhoz, semmi any
nyira nem alkalmas arra, hogy elmult képe
ket elevenen em!ékezetünk elé idézzen, mint 
azok a dallamok, amelyeket gyermekkorunk
iban vagy bizonyos alkalmakkor megismertünk. 
Azok a daIlamok, amelyeket szülőhelyünk 
~emplomában énekeltünk, mindig fel fogják 
idézni előttünk ennek a templomnak a képét. 

Az egyházi zene helyes müvelése fontos 
szakasza a hitoktatásnak, de általában az egy
h ázi életnek is. Mindig egyike marad az egy
házi élet legfontosabb kérdései nek é. azt hát
térbe szoritani, másodrend ü kérdésnek tekin
t eni sulyos tévedést jelent, mert nagy érték-

től fosztja meg egyhámnkat. 
"Mint már s.ló volt róla, legsürgősebb te

endo a h~toktatas keretén belül való egyházi 
z~ne~k~at~s reform]3. Ennek első eszköze egy 
kIS keZlkony! megszerkesztése, amely 'tartal
malla egyreszt azokat • legegysz.,ü bb zenei 
alapelemeket, .amelyek nél kü~ az egyházi ének 
rendes muvele3e lehetetlen es amelyeknek ta
nitását tantervbe venni szükséges. Nagyon ke
vés ez és kőnnyen megtanulható de a kotta 
olvasás és a ritmika alapelemein~k tanitása ki
kerülhetetlenül szükséges. Ugyanennek a kö~yv
n~k legszebb templomi énekeinket, gyermek
korusra feldolgozva, kónnyen énekelhető de a 
müv~;zi kö~etelményeknek mégis teljesen' meg
felelo formaban kellene tartalmaznia. Egy ilyen 
kézikönyv előállitási költségei nem tulnagyok 
és az egyes egYházközségek, nőegyletek é~ 
ifjus~gi ,egyesületek körében előfizetés utján 
a szukseges anyagiak valószinűleg előteremt
hetőle Ennek a kézikönyvnek célja főképen az 
volna, hogy az egyházi éneket tanitóknak szol
gáljon segédeszközül és megszerkesztésére az 
egyház legkiválóbb zenészeinek kellene össze
fogni . Nagyon kivánatos volna ezenkivül a ta
nulók számára egy egészen olcsó, de tarta
lomra kielégitő, a zenei alapelemek megtanu .... 
lá sára szolgáló kis füzet megszerkesztése és 
kiadása. , • • I 

• 
A második szükséges lépés, amelynek 

fontossága az elsőét még tul is szárnyalja, 
énekes könyvünk megreformálása és a müvé
szi követelményekhez való alkalmazása. Ennek 
a munkának hel yes megszervezése és kiválóbb 
zenészeink között való felosztása, volna a leg
sürgősebb feladat. 

. Ez alkalommal nagY általánosságban é
rintjük csak ezt a kérdést. De örömmel ve
szünk minden erdeklődést. minden hozzászó
lás! amel y segits éget jelent és előre viszi 
egyházunk ker~tében ":,i".den müv~szetek eze,! 
legnemesebbikenek mmel behatobban vala 
művelését. 

Éppen az il yen nehé z idők, mint a maiak, 
alkalmasak arra, hogy megmutassuk egyh~zunk 
iránti szeretetünket és megragad]unk mmden 
alk.lmat. hogy annak bá~?,i~yen irányb.an is 
szellemi szinvonalát, belso ertékét mmden 
erőnkkel és tehetségünkkel emeljük. 

GÁL VILMOS. 

oA pazarló szivesen beszél nagy summákról 
s az ezreket ol y könn yen pergett nyelvén. mmt 
a csiJIngnézök a sok ez em yi ezer mérlföldeket, 
midőn az égi testek távolság.iKot méreskélik." 

FÁV ANDRÁS. 
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A reformáció 

é v f o r d u ·, 6 j a. 

A protestáns felekezetek a reformáció kezdetének 
évfordulóia alkalmából október 31.-én ílnnopet tartanak. 
EbbOl az egy)!ázi és szellemi megmozdulásból lejlödött 
ki az unitárius hilfellogás is. Ámbár vannak még ma 
is akik léltékenységből vagy irigységböl azt hirdetik, 
h~gy az unitáriusok nem protestánsok. 55t nem is ke
resztények, az elfogulatlanul gondolkozó emberek tud
ják, hogy az unitárius vallás tiszta jézusi alapon áll és 
a reformáció :szerves része, annak legmesszebbmenö 
hajtása, ezért méltónak tartjuk, hogy a reformáció vagy 
hitujitás nagy világmozgalmának mi is szenteljUnk né
hány pillanatot és gondolatot, kik a protestáns gondo
latvilágban a legtovább haladtunk. 

Midön a 16. század vallásujitó törekvéseire gon
dolunk, önkénytelenUl az Apostoli Cselekedetek irójá
nak a megállapitása jut eszUnkbe : .Inkább kell Isten
nek engedelmeskedni, mint az embereknek," Emberek 
alatt az akkori keresztény (rom. kath) egyház munká
sait kell érlenUnk, akik az egyház hatalmi törekvéseinek 
a szolgálatában állaltak. A vezetö és hatalmi eröt ke
zükben tartó emberek a nép nagy tömegét lelki és 
szellemi rabságban, a reáparancsolt hit sötétségében 
tartották. SOt ennél sokkal tovább mentek. Az egyház 
papjai nagyszámú világi ember támogatásával száza
dokon keresztUI arra törekedtek, hogy az egyház hatal
mát növeljék, söt világuralmát biztositsák. Kutonbözö 
módokat és eszközöket találtak ki úgy a hillellogás 
tekintetében, mint a szertartásokra vonatkozólag, me
lyeket az egyház hatalmának erösitésére használtak lel 
s amelyek ma is megvannak a katholikus egyházban a 
hivek egyoldalú vallásos nevelésére, mint pl. a mise, a 
IOlbegyónás, a búcsújárl\j;ok, a papok nötlensége, a 
pápai csalhataUanság, stb. A hatalmi vágy és eröszakos 
uralom odáig ment, hogy hítnyomozó törvényszékekel 
állitottak fel, melyek teljhatalmulag ítélkeztek azok felett, 
akik az egyházi elOirástóI eltértek, hitlelfogásukban 
útat engedtek a kétségnek, jobb belátásukra támasz
kodva bizonyos dolgokban a hivatalos lelfogással szem
behelyezkedtek és lelki szabadság után vágyódtak. 

A hatalom vágyával egyUttjárt a lényUzés és erre 
a célra a minden módon való, erkölcstelen és a jobb 
lelkeket méltán megbotránkoztató eszközökkel lolytatott 
pénzszerzés, a vagyonra va16 törekvéssel az erkölcsök 
megromlása, az eröszak alkalmazásával az egyházból 
és vallásból való kiábrándulás. 

Voltak ugyan minden idOben önálló gondolkozású, 
bátor lelkű, lelki szabadságra vágyó emberek, kikben 
az lsten lelke megszólalt és egyelöre némán tiltakozott 
rend ' . re az.onban a magasabb emberies gondolkozás val-
lúi és egyházi tekintetben is útat tOrt magának azokban, 

akik nem tudták elnémitani jobb me~gyözödésUk szavát s 
megsz6laltak, az egyoldalú. es ÖIIZÖ hatalmi törekvések
kel szemben véleményUket hangosan nyilvánilották. De 
szép lelküknek bátor megnyilatkozásáért rendesen éle
IOkkel fileItek. Emlékeztették az egyház nagyjait arra, 
hogy Jézus, a kereszténység szellemi megalapitója, nem 
azt tanitotta, am if ők cselekszenek. A kereszténység 
egyik fontos alapgondaJata az, hogy: "aki nagy akar
lenni, legyen másoknak a szolgája;" aki minél többek
nek és minél alázatosabban szolgál, annál nagyobb Is
ten elött. De aki magát felmagasztalja, megaláltatik_ 

A hosszu idön át tartó tévelygésekben az ember
nek nagyratörö természete szivesebben hajlott a sátán 
csábitásai felé, mint lsten lelkének az emberi kebelben 
sokszor hangzó figyelmeztetö szavára. A Jézus slelle~ 
métöl eltávolodott ember a nógyság, a fény, az ural
kodás, a dicsöség lelé mindig nagy elöszeretettel verte 
az útat, mialatt mesterségesen némította eJ a saját lel
kéböl leltörö isteni szózatot, amely önmagába szállásra ... 
valódi lelki életre, öszinte emberszeretetre, a szabadság 
szellemének igaz megbecsülé' ére indithatta volna. A 
népnek a vezetöi, szellemi irányitói, hitbeli útmutatói 
egyéni érdekeiket helyezlék elötérbe s lelejtették az ö
rök időkre szóló figyelmeztetést : .Inkább kell engedel· 
rneskedni Istennek, mint az embereknek,.& Az önző cél 
erösebb volt a lelki élet veszélyeztetésére, mint a túrnL 
és remélni tudó szeretet az ember boldogitására. 

Nem lehetett másként, minthogy egyszer a lelki 
leszUltségnek ki kellett robbania ; az elégedetlenségnek 
ki kellett törni., valami módon, valaki által. Az évszá~ 
zadokon át felgyUlt és megerősödött szenvedély rom
boló útra indult, hogy az Istennek engedelmeskedi» 
erös akarat hatalmával új lelki viláeot teremtsen az ön
magát sötétségben tartó ember számára. 

Ezt az úttörö munkát végezte Luther Márton áltaV 
az alázatos és szelid lélek csodálatosan nagy akarat
erövel és kitartással. Ehhez logott hozzá Lutherrel csak
nem egyidöben a saját lelkében kialakult tisztább hit 
szellemével Zwingli Ulrich. Ezt folytatta nagy szellemi 
és szervezö tehetséggel, de határi alan tUrelmetlenséggel, 
szokatlan elfogultsággal és eröszakos magatartással 
Kálvin János. Ezt a munkát tetézbe be s vitte diadalra 
annak szellemét Dávid Ferenc, melyböl - az egész: 
világot megeiOzve - a hit- és lelkiismereti szabadság 
nyilvános kihirdetése és törvénybe iktatása származott, 
ami által a történelem Erdélyt a szellemi szabadság. 
klasszikus löldjének a jelzöjével diszitette lel, az egye
teme$ lelkihaladás szempontjából pedig korát századok
kal megelOzle, amit csak az utóbbi időben kezd érdeme. 
szerint értékelni a világ. 

Azoknak méltó jellemzésére, akik a reformáció 
művét gyözelemre vitték, nem törődve sem élettel, sem 
halállal, nem találunk kifejezőbb szavakat, mint ezeket:
Inkább engedelmeskedtek Istennek, mint az emb~reknek. 

Hajtsuk meg mi is emlékezésUnk zászlóját elOttUkc 
aaban a tudatban, hogy a reformáció nincs befeJezve..
az megszakitás nélkül folyamatban van, mert a lelkiélet 
örökké forrong és haladni akar. KOVÁCS LAJOS. 
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KÜLFÖLD. 
A magyarországi unltárlusok egy

házi lapja. M igfarorszáioo Rránylag kevé! uoitárius 
vaD. li: telr is tGmegesebben Budspesten élnek. kisebb 
~é92U szerteuét az országb 'l D, V!lD 8zonbm egy illen 
jól szerkesztett egybázi ltlpjuk, melynek Unitárius Ér· 
~t6$Ító a eim", Ez It lap öntudlito3 unitárius hitet és 8Z 

any89zeotegyházhoz való nagy rB6{agzkodásnak az érze· 
-tét vi szi a lelkek számára. A szerkeszté! mintaszerO. 
A hang elevan. A tarta.lom érdek lődést kelt és me2~ 
n-őző erővel 8z6J ,,2: o:vasÓboz. Külön kiemeli, ha tiszta 

lUnitárius p4rok kötnek házasságot ti az ilyen házasság~ 

ból gy~rmek s1:6Ietik. H i unitárius embernek a munkás~ 

f
8ágát elö_éptetéssel vagv más módon jutalmazzák, 
e~ytitt ön 'cnd vele. Figyelemmel van a külföldi unitá

-riua mozgalmakra. [if az erdélyi eseményeket is kime· 
Titően közli. 

A szeptemberi számban Jdzan Miklós püspöki vi· 
~kárius ir kedves éi figyelmeztető szav oikat az iskolai év 
kezdetéo. Szent-Iványi Sándor hitoktatÓ·lelkész Haf'cos 
szeretet ci men egyházi beszéd keretében világit ja mei 

Jézusnak azon eljáráSát, midőn ostorra. l üti ki a temp
lomból R ku 'árokat: Ullyanő védi meg batározott han
Ion Arany Tamást, a Dávid Ferenc korában élt hires 

<debreceni uoitárius prédika.tort a felekezeti eItogultság. 
lal szembej'}. EHsmerésre méltó az egfleti élet, a szo-

" eiAUs i.vékanysél!, a lelkészi nyulldijintézet lEílkarolása 
-s áUalaban az áldoz,tkészséll, melyet magyarorsdKi 
testvéreink kifejtenek. A mindig tartalmas és öntudatos 
unitárius ezellemtől áthatott lspnak F ..... cz J6zse' hu

-d.pesti lelkész a l.lelő, szerkesztője és kiadója e SZ'fIlt
Ivállyi Sá1idor a lársszerkesztöje. 

. A kültöldi rovatot sz Unitári .... . JÖvendÓ is 
mea:nyitja 8 kü lön tudóaitójától az angol és amerikai 
unitárius mozgalmakr61, valamint a világ minden tájé.
<rÓI -Bzután résdetes hireket fog közöln; . 

Handler Leona amerikai oki, unitárius lel· 
kés 'nő egy évre terjedő tanulmán,úlon Erdélyben tar
tózkodilr. Augusztus 618 több unitárius' egjházközségben 
megrordult_ Ismerkedett emberekkel és a vidékkel. Ro
konszenves egyéweége és természetes modora kellemes 
hata,t IlYakarol az emberekre, Okt. 15.' én Sepsiszent
IIYGrgyGn prédikált e a .allá,os estélyen a máslelekeze

" üek kGzül is n.gysz~mban megjelent hallgatóság előtt 
liKen érdekes el6.dast tartott. Okt. 29.-én • b.rassói uni
"táriu8 vallásos estélyen fog nagy érdekl6déssel várt elő. 
adé.at tartani. 

Dr. Csiki Gábor budapesli lelkész Gondola
.tale; a hit világábdl clmen könyvet . jelentet meg. mely 
október végén kerül ki a nyomdából. A kiváló szer~ő 
ujabb vallásos munkájé.t nagy érdeklődéssel várjuk B 

61vas6ink nb. figyeimét előre felbivjuk arra. 
Dr. Iván László nébai budapesU hitoktató

l elkésznek. a lelkes unitáriusnak és kivé.lÓ irónak air. 
·emléket állitottak é. azt okt. 3L-én lep!ezik l. a farkas
réti temetőben. 

• 

KUltöldl akadémitálnk, Anahab.n • m.o
chestsn UQuarlU 1 t601 6gl(\Q második éve tanul B edd 
Gyula lelkéBzj elölt, Oxfordba.n a nyáron jó eiéllz::Kben 
és munkakedvben hazaérkezett Bodor András 1811c61z_ 
és tana.rjelölt helyét Sebe Ferenc ötödik éV6S lelkész.. 
hallgat? foglalta el. Amerikában Lörinc2Y Mih-Jly okI. 
lelkésZlolölt kb . cn év 6ta folytatja tanulmányait. 

Benedek Gyula maDcbesteri akadémita 8 
ke~asztény ifjak vilaiszövetségének julius 24.-Hn aug. 
2 .. lg Amsterdámban tartott konferoDciajá.r61 tömör jelen
tésben szánol be a budapesti Unitárius E:rtesitóben. 
A konfereocián 65 ország' ifjú!ága 1338 hivatalos kj4 

kiildötte képvisoltette magát II megjelent még 437 hiva
talos h'ltogottó. [n II konferencia taalétszáma 1775 volt. 

Vitéz Nylrady Szabolcs a "áj ci protesána 
ifjúsáz viJágtaJálkozójárót számol be, amely augusztus 
7 ·12 napjain volt Arcegnoban. 

Dr, Zoványi ..Jenő ny. dsbreceni .gyelem_ 
tanár a budapesti Da.id Ferenc Egyletben okt. l3.-án' 
Uj eqyháztörténeti.,.ás eimen igen érdekes előadá,t tartott. 

-
SZE • 

Az " Unitárius Jövendő· 2-ik számát is mutat
ványszámnak tekint jUk és ntegkUltljUk mindazoknak, 
akik a jövőre vonalkazólag elhatározásukat nem közöl
ték. A 3-ik számtól kezdve az előfizetők közé sorozzuk 
azokat, akik a lapot elfogadják vagy az előlizelésre vo
nalkazólag nem nyilatkoznak. Felfogásunk szerini kizá
rólag a lap tartalmának, céljának és szellemének kell 
felkelteni és ébrentarlani az érdeklődést, összehozni az 
olvasók táborát és semmi más befolyásnak. Ezért a 
szerkesztőség sem akar az előfizetésre vonalkazólag be
folyást gyakorolni senkire. Reábizza mindenkire, hogy 
szabadon határozzon ebben a kérdésben. Tekinieltel 
azonban a nyomdai költségekre, nagyon kérjUk azokat, 
akik nem óhajtanak az elölizelők sorába lépni, szives
kedjenek elhatározásukat valami módon a szerkeszlöség 
tudomására hozni. 

Kös"önet . az elölegezett bizalomért_ 
, 

Az ,Unitárius Jövendő· megindulásával kapcso
lalban igen sokan fejezték ki szóban és irásban örö
mUket afelelt, hogy a lap magindult. Kifejezést adtak 
azon meggyöződésüknek, hogya ' lapra szUkség van_ 
Anyagi, erkölcsi és szellemi támogatásukat igérték. Töb
ben az előfizetési dijat már első találkozáskor áladlák, 
mások postán siettek azt bekUIdeni, kitartást és sikert 
kivánva az elkezdett munkához. A szerkeszlöség előze
tesen semmi propagandát nem fej telt ki a lap érdeké
ben, annál hálásabban köszöni a megnyiIvánulI bJZ8l
-mat, akár szóban, akár irásban vagy elöfizetésben ju~ 
az kifejezésre. Mi igyekszunk minden erön~kel reászol
gálni a bizalomra. Gondunkat fogja képezOl, hogy alap 

• 
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tAjékolotlságban megbizható le?yen, tarta!omban bö~U1· 
jOn s az unitárius szellemet mmél erötelJesebben kife
jezésre juttassa. Egyházunk javáért és eJŐmen!teléért. 
hitunk igazságának és szépségének a lelkekben való 
elmélyiléséert semmi fáradság és áldozat nem so~ ne
künk. Hisszük. hogy nagyszámu olvas6tábor fogla ér

tékelni buzgó munkásságunkat., 

Felekezeti iskola minden egyház

községben. 
A kormány lehelöséget ad uj felekezeti iskolák 

felállitására. Bizonyára a népmUvelés fokozott mérték
ben való előmozditása lebeg szeme előtt. Az egyházi 
főhatóság felhivást in tézett mindenik egyházközséghez. 
ahol felekezeti iskola nincs, hogy mielőbb tegyék meg 
a szUkség" lépéseket e tekintetben. Ennél fontosabb 
kérdése ma nem lehet egyházunknak. Bizonyára nem 
kell bővebben magyarázni , hogy mit jelent a hitvallá
sos iskolai nevelés s hogy milyen életbevágó kérdés 
ez nemcsak az egyházközségekre. hanem az egész uni
tárizmusra nézve. Azért semmiféle erő feszítéstől és 
semmi áldozattól nem szabad visszariadni. 

A lelkészi államsegély kiegészitése. 

Miután az unitárius lelkészek államsegélyén-k a 
a többi egyházak lelkészei államsegélyéig val6 kiegé
szitése még nincs kiutalva, az egyházi fóhatóság ere
jéhez képest gondoskodott arról, hogya lelkészek némi 
államsegély kiegészitésben részesUIjenek addi~ is, mig 
az áltamsegé!y a f. évre 1Jiegnyugvásta rt:ndezödik; il
Ietve kiutaltatik. 

Az egyházi közügyigazgató és az 
"Unitárius Jövendö". 

Az E. K. Tanács utols6 ülésén az "Unitárius Jö
vendöli felelOs szerkesztőjének hivatalos bejelentését 
szó nélkül tudomásul vette, mely szerint a szerkesztést 
válJaIta. Ezzel kapcsolatban az egyházi közUgyigazgató 
birálat tárgyáv,á tette az ,..Unitár ius Jövendő'u éJső sza
mát. Amint mondotta, hivatásából kIfolyólag. Irásbeli 
beadványában kérdés tárgyává teszi, hogy az egyházi 
élettel foglalkozó lapnak szabad·e. az egyházi fóhatóság 
elOzetes tudta nél kUl megjelenni. Ha egYOldalú és ké
nyelmes ma~atartás helyett fáradságot vett volna magá
nak, hogy IlJetékes helyen tájékozódjék, megtudhatta 

volna, hogya háromszéki egyházkör f, évi május 31-én 
rendkivüli közgyfilés kerefében foglalkozott az "Unitárius 
Jövendő· megindilása kérdésével s határo7.atát jegyzO· 
könyvbe foglalva még junius hóban hivatalos liton lel
terjesztette az egyházi fóhatósághoz. A lap szeptember
ben jelcrit meg. 

Az egyházi közUgyigazgatő a lap egyik cikkét is 
különös figyelmére méltatta, amiért csak hálásak lehe
'tunk; és szintén bi rálat tárgyává tette. Az elnökség a 
beadványt a jogügyi bizottsághoz tette át. ÉrdeklOdés
sel várjuk a fejleményeket és állunk elébe. 

A közűgyigazgatónak tényleg törvényszerű joga 
és hivatásbeli kötelessége az, hogy az egyházi tör~é
nyek és rendeletek belartása fe lett őrködjék. Meg kell 

.azonban álJapitanunk, hogy mindezideig némán hall
gatott az elkövetett törvény·áthágások láttára, söt azok 
ban résztvett. Mostani elóálJását nem tekinthet jUk más 
nak. mint a tárgyilagos kritika elnémilása iránti kisér
Ieinek. Minden ilyen kisérletet vissza kell utasita'1upk, 
Birálataink lárgyilagosak igyekeznek lenni s azokért 

. válJaljuk a felelősséget. Napfényt akarunk s a napfény 
gyógyitó erejét igényeijUk minden tekintetben egyházi 
közéletunkben. 

Betársulás az épitkezésbe. • " • 
A nyugdijintézet a kolozsvári nagy épitkezés be. 

két és fél milli6 lejjel a házbér jövedelem megfelel l>
jutalék. ellenében betársult. A ,Nyugdijintézet 
ugyanis a Széchenyi téren levö házát hasonló összegért 
eladfa, melyet már korábban eladóvá tett. Igy I 'letőH . 
vált az épitkezés 'zavartalan továbbfolytatása, amiért a 
Nyugdijintézetnek az egész egyház hálás lehet. 

Helyreigazítas. 

Mult számunkban elhunyt érdemes 
nokunk atyja : Szentiványi Oyula elnézésből 
nak van jelezve, KöTi f. ü. gondnok volt 
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Szerkesztöség és kiadóhivatal: 

Bra~ov , Stro Dr. Babe~ No .. 1, hova alappal kap
csolalban mindeh megkeresés, közlemény és pénz
összeg küldendő. A lapba szánt minden cikk vagy 
egyéb közlemény a hónap 5-ig a szerkesztőség-

ben kelJ, hogy legyen. 
Magyar~rszágon az el őfizetési összeg Ferencz Jó
zsef umlánus lelkészhez juttatandó : Budapest, IX. 

Dr. Högyes E u. 3. szám. Misszió Ház. 
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