Tarvensrszcki bejegyzési &zam I G. II. 12641939.

I. évfolyam.
,

~'

.- "

.'

er ho.
Blr"asso, 1939. decemb
•

I
__

•• ,

",."

".'

'-'.

. . . . . >01.

, '.-

'-

..

, , , ••.•• " . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . .

"

.'~

."

.., : -

•

.

. .. ~

•

Eg 1/ há ztá rsa da.' m i, hité I eti és mi ssz i ói
Felel ős

"~"""

. ....

C

~.,

,

.'.
.... -

~

..

(,;enzurat.

.

,

'

4.ik szám •

."" --' .

" .<.-" .... :"-.•. ':.;..•...;

.

~.,..

,

.
. ..,.

. ..

.

.

é lokat szo I g á ló la p.

az:erkesztHi: Kovacs Lajo s brassói lelkész_esperes.

lJe%jeJfnik minefn hónap 20·án_EJöf letésiá'a Román ában évi 100 Jej. MagyarországolI évi 4 Pengő. Más or!!ágokban ennek megfelelő összeg

Igazságot Dávid Ferencnek.
Ir a: Szentimrei .Jenő.
Dávid Ferenccel, a hitu jitóva l és hi tsz6nokkal iroda lmi terü leten eseIt talál kozásom. Nem Erdélyben, nem
hitvallásos iskol ában fejeztem be tanu lmánya imat olyan
sze rz ők és tanárok vezetésével. ak ik nagyon távol este k
az erdélyi szellem megértésélÖl. Nem azt mondom, hogy
nem tudták volna megérteni, de nem is próbálkoztak
vele. Nem volt nyugtalanitó plObléma számukra, mint
nekem a bennszülött erdélyi nek. Ok egyetemes magyar
szemmel láttak, tehát egyetemes magyar irodalom szemléIe Ire tanitottak Csak jóval ké,öbb, az érett férfi elött
nyill meg elöttem a különleges erdélyi szellem látómezeje, hogy azontul az irodalo m és a történelem jelenségeil makacsul ebből a látószö~ből igyekezzem megilélni és felértékelni. Ekkor rögzött belém a meggyöző 
d~ , h02Y valahol valamilyen módon jgazságtalanság
esett DAvid Ferencen. Nem kapta meg sem irodalm i,
sem történeH közt tudatunkban azt a hely et, mely hatalmas alakjának és életmüvének kijár. Azóta egymagamban is, kálvinista léle mre is, valahányszor alkalom
nyílik Dávid Ferencről szólano m, ezt a véleményt nem
tudom véka alá rejteni. Ha szakmabeli irodalom ténész
volnék, régesrég reparálta m vol na valamit a dolgon. Igy
csak sürgetek és követelözöm : Igazságot Dávid Ferencnek I
Két ponton szorul ujjáérfékelésre az unitárius egyházalapitó lelki arculata. Az ellenfelek egy csoportja
álhataUansággal vádolja öt. ki nem ismert megá llást az
ujilásban, katolikusból luteránussá. ebből Kálvinhii üvé
tett, hogy végül itt se állapodjék meg és tet jes meggyőződéssel álljon ki unitárius meggyőződése mellett. SOt
ebben is olyan meszire kalandozott, hogy börtönbe juttatása után saját felekezete sem követte végletekbe, ma
ugy mondanók: szélsöségekbe vezetö utján. Mindezek
a változások aránylag igen rövid idő alatt mentek lelkében végbe. 1551-ben még besztercei tanodaigazgató.
kinek neve után ez a megjegyzés áH az Iskola évkönyvében: .,Ezen kilenc igazgató szolgálata még a pápista ság korára esik. Ezu tán az ágostai hitvallásuak következnek.· 1~60- ban pedig, Jakab Etek megállapitása szerint "Dávid Ferenc lelkében az egy lsten eszméje ...

-
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már nemcsak megfogamzva, de meggyökerezve is volt."
Tehát meglett koru férfi , a negyvenen felül levő iskolaiga zgató még katoli kus 1551-ben és 1560-ban, kilenc év mulva, ötvenéves korában már a negyedik hilel vallja sajátjának.
Ez volna az első pont, ez a fe1tünően gyors és
sürü nval1ásvAltollatás", mely miatt már a kortársak részéről a leghevesebb témadAsokban volt része s ezt a
vád al az utókor sem volt képes k e llő értékére leszállitani. Ez a vád:álhatatlánságot. következetlenséget. jellembeli in galagságat olvas rá a merész és csökönyös
ujilóra s nagyon . valószin ü, hogy ez befolyásolja azok
itéletél is, kik! Dávid Ferencnek nem hajlandók olyan
elhafá rozó és korszakalkotó irodalomlörténeti jetenlö
séget lulajdonitani, amin ői a tényekből napnál vi lágosabban kiolvashatnak azok, kikn ek szemei vannak a
Játásra. Az unitárius vallásos irodalom, melyet sajnálatomra eléggé behatóan nem ismerek, bizonyára sokat
foglalkozott az eh:ö váddal, melynek sulyossága ·vitán
felül ali s amely a161 tisztázni a vaJlásala pitót követői 
nek elemi ~kötelessége. Az irodalmi megitélés már inkább negativum s boncolgatása inkább irodalomtörténészek feladata lenne. Ezen a terUleten már több jártassággal rendelkezem, de az eddig ismeretes érték meg.
áJJapitások egyike sem tud kielégiteni. Dávid Ferencet
löbbnek látom annál, sokkal többnek, mint egynek a
század számtalan hitujitói között s hatásának elemi
sodrása és a könyveiböj, irásaiból sugárzó rendkivüli
suggal1ó erŐ olyan kimagasló jelenséggé emelik, kinek
mása a magyar irodalom történetben Pázmány Péterig
nem található fe!.
Amit elJenfelei álhatatlanságnak. következetlenségnek, ingatagságnak bélyegez nek Dávid Ferencben.
azt mi a meggyőződésének és hitének minden kori őszinte
megvallójában egyenesen erénynek, még pedig a legszebb
emberi erények egyikének vagyunk hajlandók felfogni.
Egy rendkivüli , tehetség és kora viszonyaihoz ~épes!
rendkivOli műveJtségO férfiu élete derekán fehsmen
Luther tanaiban, de méginkább Luther magatartásában
azt az igazságot, melyet neki azontul egy életen át
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vallania és követnie kell . A felismert igazság lényege :
, t" nl' a vallásos hitet a századok során rátapadt
meghsz
Ia
Ó

.

. bbATa pogány vallásgyakorlat ból származ
ld,egenk"OI '.0 megtiszlitani azoktól a hatalmi befolyásoktól.
e eme
,
"Iá .
a án
I ek a keresztényi jámborságat VI gl ma~"y r
m~i~ikaj _ eszkOzí11 felhasználni és kihas~nálnt nem
~1I ák Vissza Kri szt ushoz! Vissza a Szenhráshoz! De
nemI a "tartalmi jelentésOkbOI könnyen kiforgatha1 6 holf
hetOkhöz, hanem az élö szellemhez, mely a Könyve~
Könyvéből meguji1 6 tavaszi fuvallatként árad szét e VI-

lágra,

,

" á
E felismerést követően vajjon Igazába n ,. v It~ztatott-e vallást" Dávid Ferenc? MegitétésUnk szen nt
sak haladt szivós következetességgel előbbre és
C
ne ll.
U' é ' ö
előbbre az általa helyesnek felismert uton.
J. s uJ s. tétséggel találta magát szemben, A kor luthen és kalvini hitujitói megmerevedtek és m~g~erevltették az egyházat elért eredményeik vélt babéq .. n, Megállottak féluton és háromnegyed uton, mert a kor világi hatal masságai megelégelték a vallásos nyugta~~nságokaa t .és
időnként megállást parancsoltak az uJltók munkálában . Dávidnak abbban volt szerencséje, hogy ujitásaiban egyideig maga mellett tudta az erdélyi nagyfej~
delem ség akkor leghatalmasabb és legbefolyásosabb f5urait s rövidesen magát II, János királyt, Ján os Z, igmondot, az első erdélyi fejedelmet. Utkeresésének első
éveiben teh át nemcsak mozgási szabadsága, de salvus
conduciusa is volt az ujitásban. A felvilágosult fejedelem mellett, kinek az emlékezetes tordai és marosvásárhelyi országgyülések határozatait köszönhetjük, melyek miatl Erdély a vallászabadság klasszikus földje nevet érdemelte ki a világllistóriától. ideje, alkalma és
módja volt a nagy keresOnek az elmélyedö buvárko dl ~ ra, tépe!ödésre épugy, mint ellenfeleivel sikeres viták lefolytatására . Saját szavaival : "igy jutottam hq~ bh
dolrnfuri! a TOIl 'OS " , I,fl,q./cr(L ." Nem ö tehet róla, ha megitélése szerint id ő k ö zben a többi ujitók tévelygésbe
!stek s neki a lényeg keresésére szögezett tekint ete és
tiszta m eggy öz őd é s e továb bkutatást paran csolt. A nála
kisebbek, az eléri kisebb eredmények birtoklá ·ához
görcsOsen ragaszkadók, a ná la könnyebben megfélemlithetők ám állj anak meg féluton. Ö ,.é, z · 'J'1.Z ~drJOké ,.t
nem hailandó az e r, tI"s.! 1QlJ. náfl 'J f. elalkudni. Keres, kulat
10vább a megkezdeIt uthoz a börtönig és a börtö nbe n
ráleselkedö halálig " öv.~I.k '?zelese~! Nem ö kÖVi.!lkezetlen ,
hanem azok, akik élete vége felé, uj szelek járása miatt,
olyannyira egyedülhagy ták, hogy' a börtönajtó is meg~
nyilhatott előtte. Ö nem a hatalm at , hanem az igazságot

i'
Az előnyösen is merI

,

"TELLMANN"-féle
szabó üzlet Baritiu (Lópiac) u, 12. szám pontos
kiszolgálás mellett mérsékelt áron minden e szakmába vágó munkát kifogástalanul végez.

kereste, mig ujitó társainak e l őbbvaló volt a világi é r~
dek az igazságnál. Állhatallanság ez? Következetlenség
ez? Tévelygés ez? Ingatagság ez vagy példás i.U,mBzilárdsríg, melyet inkabb követni, mint elitélni kell ene.
Akkor bizonyára kevesebb lenne az alnokság, a csalárdság, a jellembeli hitványság ezen a földön azok
között, akik Krisztus követőinek vailják magukat száj~
. jal, politikai, társadalmi vagy gazdasági konjuklurábó1.
Dávid Ferenc eredményeinek irodalmi megitéléséró l, kiszabott helyem fogytával, kevés szót ejthetek.
Álljon ill csak ennyi:
A magyar irodalo mtörténet az egyházi szón oklat
el ső és legnag}robb mesterének, a népi nyelv zamatával telitett It!gszebb szavu polemikusnak Pázmfiny Pétert vallja, kint!k hatására ezrek és ezrek tértek vi ssza
korábban el hagyott katóllkus hi lükrc. Akik ezt a megállapitást elsönek fogalmazták meg - köZlOk elsOsorban Tuldy Ferenc, a magyar szellemtörrénet e lső felérlékelOje - nem olvasták David Fc:rcncet vagy nem
mertek egy "sza kadárt." . egy "eretneket IC diszh elyre ülte tn i. Ezért várakoztak Pázmányig, aki nek már nyert
pOre volt, hiszen elötte a reformátorok ugysl 6iván simára palJérozlák az egyházi szónoklat magyar nyelvezetének ulját. De a sok százados latin orációk után a
nép nyelvén el ő s z ör Helta i Gáspár és Dávid Fere nc
~ zó l a lt meg, s azon az avittas, póri magyar nyelven
olyan hatással és be sz élő mU vészeItel szólottak, hogy
két esztendö alatt egyházközségek százait álli tották a
maguk hitére papostu l, gyü lekezetestül. S a kettö közti l a nagyobb szó nok és nagyobb iró Dávid volt, ami
kétségtelenül mcgall apitható müve i olvasása közben .
Istenröl, Krisztu sró! és a Szen tlélekröl magyaru l "trott
hat van beszéde telistele van költő i szépséggel, elragadó
pátosszal és mél ységes, meggyOzö erejU hittel. Polemiku s iratá ból szeti d szeretet és mesterkéletlen alázatosság árad, sze mben a ká lvi niak dühös, megtorJást, börtöntl paltost és mág lyát követelö kifaka dása ival. A finom mérlé ktar tás. mely ez iratok leg nagyob b részén
átvonu l, a k ö zö n séges t ő l , a durvától, a gyalázkodólot
inózó nemesebb izlés bizonyitéka. A fejlett izlés ped ig
fejlett ö nbirálat szülötte s ezér t ugyancsak a legértékesebb irói erények egyike,
Vajjon eljön-r , pedig el kell jönnie a megfelelö
irói felkészoltségge l reDdelkez5 tanitványnak, ki élelhU
arcképet rajzol a legmáibb irásmUvészet eszközeivel
erről a kivételes emberről? Aki nemcsak egy felekezethez, hanem az egész magyarsághoz és tovább az
egész emberiséghez szól. Mind addig, mig egy ilyen mú
meg nem születik, Dávid Ferenc alakja sem tud kiemelkedni teljes nagyságában a rárakadott - vagy szándékosan - rárakott - téves értékitéletek tengeréMI,
melyek inkább azon igyekeZIek, hogyel nyeljék. semhogyahullámhegy tarajára emeljék diadalmasan és
dicsőségesen. Amint megérdemli. Mert Dávid Ferenc
nem egyetlen egyház, nem egyetlen felekezet korszakos
nagyértéke, hanem mindnyájunké, az egyetemes emberiségé,
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Főpásztorunk.

,

A l('zJjJ ott fötanácsi. ülés le~rnarkáusabs alakja kúlSÚllkivül Főpász torunk volt. Minden s~a
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Jegfollto!.'ubb tényt"zöje. Nt:rn kerüli el flgydmét
bug y a jó~zá~felüg~' tdö:i~g i eln ök évi lelentéS~
p.lölli felszól alásuk párthi . . . t: itllk részéiöl csak
••
•
U~nt f' S és rHvlI szul. szinpadi as teclln ikával meg-

rendezett

előcsatározások.

vát és tevékeny' égét feszült figyelemmellesluk.
Hátran mondbaljuk, hogyaltalábau véve

,M ikor hosE'zas várakozás után vég re az elnök úr szólásra emelkedelt, a jelenléldelen dol-

nem cS lllatkozlunk várnkozásuDkban v· le szemben. OlyatInak mut dtkozott) amilyen eddigi éleLében vol t: eg~' enes és öszintt!, az igazságot ke r-

gok nak felesleges és ban ~ u ' atol keltő kiszinezése
nem léritik fi gyeimét tntllékn\gán yra .

telés nélkül, n yersen kirnondó.
Főpásztorunk ko,.,\bhi munl,,;s élete nyilott
kőnyvként áli elől tünk. Nincs t,tok vagy fól t
benne. Mmden tek intetben S7.t>p 'ötlen és e l'köl~
CSŐS n8\r magán, mint családi élele "
.
Mt gjeleoése és arcá nHk vo nás~ l fel k el.~ lk ..a
figye lmet. Zárt ajkai rideg komo lys,\go t kolcsonözne k. Ösgze llö tt tömött és ft> kete s7.emöldőkei
valamJJlt lIH1ga~. domború hOlldoka a mélyen
gondolkozást <lru j"k el. L á tszik, bogy a léle ktan és logika tudos p rofeszora vo lt.
FlOoman haj io lI o rra j ellem e szi lárdságáró l,
előreálló ajka pedi g e rŐ ' ak araler ejéröl tesz n.k
tanub izonysá got. M e gg yő ződése me ll ett ig Yékszik
minden kör ü lménye k között kitarta ni.
Csend. s és ha ll ga tag. A Főtanácson szer ényen és n yugodt
lIla~ala rt~Sf"1
vett lészt
elnöki minöség ben . K-s r Lb jelentöségü dolgok·
ban mé"eke ll h angn e mben röviden és mindenki
álta l ért helö fe lvilágosi tá s t a d. H a I!eli. hangja
!<em én y és szigorú .
Arc . sápadtnak tüni k fel és homloka .körül
a z aggódás á m ·, éka lebeg. !i:zt a látszato t árulja
el szelIIének mélabús nézése is . Az egyházáért
való b , 1 8ő és IllarCa ugo ló Cj· ötl ödések k ülsö jelei azok .
.
.
E gy házunk any ag i helyzele é rd kli legjobban. A BOIs-féle hagy aték tá l·K yalá,. ('gész figyelmN l.k öli. Mindn yáj a n tudjuk , h ogy ez az
ügy egybázi é lHüok további Mkés fejlődésé nek

Kalap Uzlet Weiss M. ueea 33. szám alat!

Férfi

knlapok

•

es

sapkák

a legjobb anyagból a legujabb divat után kaphatók! Kalap ti sztitást, formálást és festést a legujabb divat ul án vállalom. A n. é. közönség szives
pArtfogását kéri
Csiszár Béla.
Boldog és szerencsés csak ugy lesz;
ha C s i s z á r t Ó I kal.pot vesz! I I
Ma a boldogság nem drága

15 O I e

I t Ö I k e z d ö d I k.

PörölyütéEkéot érik , 3z t:lőadót azon 8zavRi J

boVY pe rm e tező gépekre jelenlős összeg.t utalt
k i idejében, tebát ezek "ián)" nem lebet ok a
r.ossz gyüolölcsterrn ésre.
Legfllj d. hna.abbulI érintell ek vele egl'ütt
mindn)"itjllnkHl :iZ elnök úr ZáTÓ szavai : a Bors-

féle mintauradlllorn az idei \. azdasági é vbl II is

negativ uedméonyel zál ult be.
Az élet helye tt a b al ál kasz:íj a do lgozott
b en Il e. B~natos felindultságában bal joslal uan
hozza lud omásu nkl'H, hogy I~H nem lud ja. tova bb
vállalni a n ~g y fel c1össeget, ha V'áltozás lIem
történik .
E z a loilikája löv id, de Ic,uj lóvoit . Legméltóbh éltékelése azokn ak, akik kút ev óta uz élre
tört etnek , ezulán szúieslátókörü és számos évi
tHp asztalat házisa nélk ü l csak kártevéssel kisér·
le teznek a köz va ~yoDá u . k keze lé,eh··n.
Sajnáljuk, hog y Főpásztorunk a Berde· féle
ebéd szónokának személyében m egváltoz talta véleményét és engedett a k áros iulrikáknak. A
h iggad tan gondoIkozók megérlik, hogy m iért teile
ezt. Suha kalandban vu~y botráo~ ba" nem voll
k ill'enekben re• se m száudékszi
r é sze, f i':U Ian
_

szesedni.

P-n.

Vélemén_~
Ennek a szónak épen ugy megvan az életfolyamata mint annak kitermelésére hivatot! és jogositot!
emb~ri társadalom lagjának. A "vélemény·-nek éppen
ugy megvan nak az elOfeltételei, mint más kulturtársadalmi lénykedésnek. A .vélemény" IIUen követt az IIlgaellenes törvényt, amennyire tuihaladja a s.ulypontot
az egyik oldalon, ugyanannyi ra kell tuihaladOla a másik oldalon. Hogy a vélemény ezt a kiegyonsulyozolt
uyugalmi pontot megtalálja, éppen olyan hossztartalmu
időre van szüksége, mint az emben életen vagy annak
egyik szakaszán át kialakult egyéniségnek. .
.
Ha kiakarom fejteni a mondottak alapigazságait,
szükséges volna beszéln em az . Én" fogalmának keretében az értelem és akarat arányának természetességl!rOI, figyelembe véve az agy fej lettségének és a g:nn~k
nevelO karcsuságának viszonyiatát. Kénytelen v gyk.
elállani eltOL a témakörtOl, mert hosszadalmasságot Iván, azonban a szerkesztő ur már többször a körmömre
csapott.

-
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E
másik téma korhOz vagyok kény telen fordulni
ggY ahhoz hogy: mit lát az orvos, mit Ját a ja·
d
é s pe J
á és mit Ját I a teologus az em ber b~n. ami'kor d'lagg S~ ól ténymegállapitásról, illetve hitélet megszervenOZlsr •
'k
ől van szó. Ez a téma igen kOnnyilnek mu tatkOZI
zésr
él" .
' Iá
't
ahhoz, hogy jelen közlernényem ~kl~l.t megkvl gosh' sa,
égis az alkalomszeruség ugy dl talJa ne em, ogy
kCnnyebb témát kell v,álasszak. amely téma ~tt él
közöttünk, létezik, táplálkozik, köszön nekünk s ml nem

:ég

vesszük észre ötet.

'

Ez a harmadik téma nem más, mint az egyik s
mind en tiszteleIÜnket kiérd emJö p.rd élyi pilSpök szent
ajkairól ezen elhangzott szavak "kisebbségi sorsba n a
középsze ril ek ,rászabadilása a vezető h e~yekre .. ves.zedelmet jelent" Mind en emberben ncm feJ !ődhehk kl az

öt vagy mondjuk mindahat érzék, d e ezek közül vagy
az eg YI k, vagy a másik mégis csak azt a fej lödési fokot érhe ti el. amelyen keresztül mérlegelni tud. Ha bölcsek nek igua van, akkor a szem az érte lem é r,zéke ,
tehát ezen papírra veteIt jeles mondás szeműnk be

kelleti öllödjek, mely esetben érleimi érzékUnkkel mérlegelni képesek vagyunk. Ha pedig nem olvashattuk,
hane m hallhattuk az előbbi axiómát, Jévén a fül az
ész érzéke, ezen személyes tulajdonságunk on át tu djuk
azt mérlegelni.
Az idézetben a hangsuJy a Idsebbségen, a középszerüségen és a ve szedelmen van. Mint hogy kisebbsé
günket nem kivánjuk letagadni, s ő t annak el ő nyeit és
hátrányait napi megélésein kben bizonyitani kíván juk,

kénytelenek vagyunk faji Énségünkkel mélyen . foglalkozni. Ennek a faji Enségünknek keretében s zűkséges
elbi rálni a középszerü ségü nknek veszedelmes részét.
Amint müveltségem kriptájában tOlláztam, azt á l!apitottam meg. hogy ez a jdes mondás századokat látott éberen, de akkor a szavak vá ri ációjában nem foglalt helyet a ki st:bbségi szó. Most, am ikor nem tud juk
kulturel etünkból kikapcsol ni ezt a foga lmat, többszörö sen megáll ja a helyet az eml itett jeles mondás.
Önkénytelenü l vetödö tt fel benne m számtalan szor.
hogy mikor vagyunk mi \eze tök közepszerüek az Idézett jeles mondás értelme szerint s a következö fele le'tet kaphattam :
KözépszerUek vagyunk ha kicsinyességOn ket minduntalan eláruljuk.
KOzépszerOek vagyunk, ha törvényei nket nem vagyunk képesek alkalmazni s nem tudjuk elbirálni azt,
hogy a törvén yek nem alkalmazása csak desorganizá,Cl'ót von maga után.
KözépszerUek vagyu nk, ha nem tu djuk megő rizni
apáink mindennemü és minden faju hagya tékát elszá'Initásunk, elörenemlálhatásunk és gyakorlati érzékü nk
hiánya miatt és folytán . '
KözépszerUek vagyunk, ha hivatali állásai nk betöltésénél nem a versenyen kivül álló érdemet fogadjuk el
elöfeltételnek, hanem az anyagias szimpátiát toljuk elöl e vagy ha a ránkszavaz6kat kívánjuk honorál ni
. KözépszerUek vagyunk, ha hivatali tényei nkben
manden alap nélkul kisajátitjuk a köttők és szinészek

parádés lová t. amit köznyelven szenvedély nek nevezUnk.
Középszer Uek vagyunk, ha és amikor a közéleti
ti sz taságot csak másod rendUnek ta rtjuk, holott anélkUl semmiféle tár,;adalmi vagy jogi szervezetet
összedagasztani nem lehet.
Még számtalan eselben lehet Unk kÖlépszeruek , ha
az ingaleng l" s már vázolt tOrvényeit nem Ismerjük.
Mind ezekn ek azonban eJkeríilh etése végeI t mag unkat
mind en egyes esetb en kétsze r kell lelkiismeretünk tOrvényszéke el é allitani: elöször akkor, am ikor vezetöi
tényeket akaru nk foganatositani, másodszor akkor J ami~or ve zető i ténydnket orvosolható!ag elvégeztük. A két
Itélet fogja ne k űnk ad ni azt az összangot, amelyik in-

dokol hölÓ.
LelkiismereHlnk rád iószózafot intézett hozzánk a
nagy t ekinté l yű
v e ze t ő n hö;'1 ke re s ztű l ezekben a szavakban "kisebbségi sorsba n a kö zé p sz erűe k rAszabaditása
a vezetö áll ásokra veszedelm et jelent. Ez a rádiószózat töbszörösen viszhangzik h l' nnű n k és által unk egyik
közis mert közirónk azon lapb eli közleménye, hogy"bajainkat nem tak argatni kell, hanem a nyilváno sság napM

fényén gyógyitani."
Sem az egyik, sem a más ik közélet i vezetönk nem
ön mag unkn ak mondott ák ezeket a sú' yosan nagy igazságok at tartalma zó s za vakat, nemcsak a saját hi veik-

nel<, illelve

k ör ű lállóinak

mondották, hanem mondo tták

az egész erdélyi magyarságnak, melynek része sei va ·

gyu nk mi is, mondották Pálnak, hog y Péler is ért' en
b e lő l e, mon<\ptták az erdélyi magyar egység nevében
és érdekében. Mondották pedig ezen egység nevében
azért , nie rt ha ez nincsen a mai kullurharcunkba.n.
kor ök is kön nye n csak félmunkát végezh etn ek.

• • •
megtörténhetett az ,

ak~

,
Amint
hogy elpusztul jon az
Assir, a Babiloni , a Helen civilizáció, éppen ugy megtört én hetik azis, hog ya mostani fél tve örzött európa i
civili záció fel fog örl ödni. NekUnk magyarok nak, jobban
mondva magyar kise bbségf"Te k nem szabad szem elő l téveszteni azt, hogyezeréves kulturánk van ; n e kűn k uni·
tári us okn ak nem szabad s ieltetni az európai civilizáció
elpusztu lásál. Ezen tétel megőrzése duplán áll nálunk,
mert nemcsak szervezet vagyún k, nem csak jogi intézmény vagyunk, In nem ·az államhala lom után legel ső
helyen álló erkölcs i-vJlláserkölcsi jogi személy vagyunk.

agyar
Általános Hitelbank
,

•J
Bra~ov,

fiókjai :
,

Timi~oar1,

Oradea
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amelynek legmélyebb fundamentuma tehát az "erkölcs
és a legmagasabb pillére az a vallásI hit, amely elOtt
eiöbb utóbb meg kell hálráljon éZ eröszak.
BJokádirozni valláserkölcsI életünkben nem lehet

és nem szabad az egyedeket. mert mi nem karddal harcolunk, hanem eszmékkeJ küzdünk, amely
eszmények szOlettek és fognak születni.

eszmékböl

Én elh 'szem, hogy Medgyes köt sokakat, de ha
az emberi életnek csakugyan az értelem az alapja, ak-

kor ugyanannak az életnek változatai kötelességévé teszi minden gondolkoló a~ynak 3zt, hogy véleményét,
gondolko"?ását. célkitUzéseit revizió alá vegye. Nagy s
csak imádság közepette emlithetö vallásalapitónk

hány

gondolkozási rendszeren kellett áttö rje magát, amig sze-

rintünk egy teljesen tisztult vallási felfogás ura lehetett.
Papírra irott szerződéssel talán még sem lehet emberi
élőlényeket, az értelem és az aka rat pelinkánjait örökre
kriptába zárni Hiszen az eszmék nap-na p után születnek, megnönek, megörl'gednek s' az élet viszoyaihoz
képest kicserélödnek. Hál lehelne közöf!tink egy unitárius , egy egyházi tisztviselő, egy lelkész, egy taniló,
aki uen eszmeáramlalOkkal, 2zok törvényszerUségével
szemben felvenné a harcot ?Nincseo, mert ha van, akkor
én is azt mondom. hogy bolond az, aki egyháza közönyével nem lörödik.
Igaz, hogy Aachates vakon kö vette Aene.st, de
hát van nekünk Aeneasunk az unitárius világeszméinkben, amelynek megszemélyesitöje a mi nagylekintélyU
Püspökünk. Ez nem akar dicséret lenni, mert már korábban megmondottam, hogy szavaimnak álarca nincsen, de ahalárokon luli tudományos eredményei minkel az ö lábai nyömába parancsolnak.
Meg vagyok gyözödve arról, hogy sok barálom
nincsen ezekben a kérdésekben, de nem azt kell tekinteni, hogy én a kicsiny személy kinek avagy kiknek
nem tudok gazsulirozni, hanem tekinteni kell nekem az
erre kötelezettnek szavait, kinyilatkoztatásait, azok tartalmát kell birái at tárgyává tenni egyházi tekintélyünk
megóvása, egyházi érdekeink megvédésével kapcsolatban.
.
Nem kérek barátságot, hanem tiszlánlálást, tiszta.télkezést s ebben a tisztaitélkezésben csak egy
lakkal nagyobb egyházszerelelet és tiszteletet.
MegkUlömbözteléseimben nem Iéi hetek semmitöl
.
'
mert ammt egyik néhai unitárius névrokonom bogáthi
Fazakas Miklós mondotta:
Kivel isten vagyon, bátorsága lehet,

Ha nem bánlja Islent, oltalmal remélhel;
Ezért ellenségtöl én lelkem nem Iéi het
Dr. Fazakas Miklós.
köri felOnel O gondnok

k

MI történhetett Dávid Fe)

•

rene levelezésével és irataival?
Az unitár,us egyhúzközség kolozsvári szép,
nagy lev éltárában alig néhány XVI. századi
emlékünk van. Ezek közül még kolozsvári fő
és középiskolánk kiváltságltv ele is csak késői
másolat. A · legrégibb kéziratos kötet 1587· től
160:,-ig terjedő válópörjegyzőkönyvünk s a
X Vl. százévből maradt ~ levelünk csak a száz~v utolsó tized ében kelt. Püspökeink közül
foroczkai Máté az első, kinek hivatalában
meg- rősitő oklevelét Bethlen Gábor fej ' d ele m
átiratában őr izzük.
Kolozs~á~i egyházközségün k na gybecsü és
gazdag leveltara csak XVII . s, ázévi anyaggal
kezd,ődik s ez is főleg igazgatási és vagyontorteneti d arabo kból áll. J egyző k ö nyvei csak a
XVIII. százév ,égélől m aradtak, számadáskövyvei 1629-től kezdődnek.
Dávid
Ferenctől, közvetlen utódaitól,
vagy róluk a XVI. százévből semmi sincs
sem ezekben, sem köri vagy egyházközségi
levéltáraink ban.
Önkéntelenül felvetődik tehát a kérdés,
hogy hova lettek egyházunk gyermek- és ifju
vagy hő s korának okleveles és leveles-emlékei?
Kétségtelen ugyanis, hogy voltak, Hiányu k okár a a történelem ránk maradt, ismert
f 0rrásai nem adnak felvilágositást s igy csak
ezek h'ányában a kérdésre csak a tények és
a viszonyok ismeretén alapuló föltevések kel
és kombinációkkal felelhetünk.

• • •
Mindenekelőttt azt kell

tudnunk, hogy a
XVI. százév utolsó és a XVII. sz. első negyedében Kolozsvárt, a város és a: egy.há,z
vagyona és ügykezelese nem volt meg elkulonitve. A főtéri nagy templomra, a plébániaházra és az óvári iskola épületére tett kiadások vagy a harango k jövedelme "a kolozsvári
vár~si számadáskönyvekben" találhatók meg.
Itt számolják el az egyházi alkalmazottak fizetését is. Azonban 1629 után már e tételek
az
egyházközség"
tulajdonában
lev
ő
szám"adáskönyvekben szereReinek s a varas
~
.,.
I szamadáskönyvekből hiányoznak. De közben Kolozsvár levéltárában nincsenek meg az 1627
és 162 évi számadások, se rendelkezé. nem
található a számadások szétválasztásáról. Igy
nem tudhatj uk, hogy az elkülönités .melyik
évben kezd ődölt. Bármikor volt, annyI bizonyos, hogy a Dávid Ferenc és közvetlen utó-
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dai korában még nem ,tö rt ~ nt meg . Azonban
a tiszta szellemi egyhazl ~g~eket akko r IS a
papok in tézték s i~y [JI. .Davld F ere?c leveJezése vagy irodalmi mu vel, mmt. ., az o ~aga~
tul ajdonai egészen biztosan az, O kezel ese e,s
őrizete alatt állottak s elfogat;sak?r, IS lakasán maradhattak Igy se valoszInusege, s: adata nin cs annak, hogy azo k valaha a va.-os
levéltárába került ek volna.
,.",
Kö nyvei si ncsene k ,se kolozs,van . konyvtar un kb an se a római katolikus plebáOla becses
könyvtá:ába n, h'wa a főt~r i Szent- M} h? ly te mplom l716 ·iki visszafoglalasakor hatosagi Intezkedl';re a kolozsvári unitárius egyház és isko la
könyvtárának minden, a refor rr.á c"iót n:ege l őző
kö nyvanyagá t vissza kellet~ szolgaitatnI. Ez az
anya g a plébánia kö~yvtáraban csakn.~m t elJ esen megva n; de belole eg~etlen egyro.l se lehet
kim utatni, h'lgy valaha a David Fere nce !ett. v?lna s H eltai Gáspáreg vetlen blZonylth . to, kulon '
b en róm ai katólik us vonatkozáStI kö ny ve rég az
abosfa lv i br. Apor kö nyv tárba került innen .
Közvet len tehát a kö nyvek 'analógiái is
arra az eredmé nyre jutt at nak , hogy Dáv id F eren c sze llemi hagyatéka és leve lezése nem került se Kolozsvár város, se a' egyházközség tulajdonába. D e még arra sincs ad atunk, hogy
Dá vid F erenc iratait elf ogatása~or a fe jedelem
lefoglaitalta vo ln a.
Ebb en az eset ben az iratok el s ő sorban
Gyul afe hér várra a káptalani: illetve 1556-ild
világi."itása után mond h atnók Or5zágos Levél·
tárba ke rültek volna. Ezt a levéltárt "' i dők
folyamán tö bbször su lyns csapások érték_ Igy
tudjuk, h'lgy Bátlv)ry Zsigmond 159~ - ' ki kolozsván vére nglé:;<! utá ll a levé ltárbót s ')k Je·
velet elégette tet t. Ezek azonban fő : eg őt komprom itt áió é3 ne m Dávid Feren c-fé le leve lek
voltak Az 1599 - 1603 évi zavarokban Gyu lafehérvár fe ldul ásával " levé ltár is szenvedett.
úe nagy veszte ,égek érté k a levél tárt 16SS-ban ,
Ekkor a ll. Rákóczy György ellen beözönlött
t atár hada k annyira s,étdullák azt, h" gy egy
közel 40 évvel az után ke lt adat szerint Gyulalafehérvártól Vai a.d felé a m e 7 ő tel e volt az
odái g széthordott és elszórt lev ·Iekk el. Ak kor a
levéltáros ,is tatár rabságba esvén, a leve lekn ek
csak egy részét szed hel1ék össze. A pusztulás
tehát Dávid Ferenc levelei t itt is érh etle volna,
de nem valószinü hogy azo k od akerültek s ott
pusztultak volna.
Azt is valószinütlennek és inkább mende mondának ~ ell tartan un k, hogy Dávid Ferenc
irataira és levelezésére a jézsuiták h,ttek vo1na
kezel.
Dávid F ere nc elfogat ásakor még csak
Gyulafehérvárt, az udvarn ál volt vend ég 1- 2
jézsuila. Kolozsvári és ko1ozsmonostori állandó

letelepedésük s akadé miájuk felállitása csak
jóval LJáv id Feren c halála után, 15S0 ban
tö rtént. Dr. Veress Endre á ltal kiadott Irvelezésükben nyo ma sin cs ann ak, hogy Dávid Feren c bármiféle hagyatékához vagy tulajdonához hozzányultak vagy jutottak volna. H a ez
- fö ltéve, de nem hihet őe n - megtörtén het ett volna , akkor Dávid Ferenc ha gyatékát ma
Spanyolországban, a r end salamancai levéitál ába n, vagy a hollandi ai nagy rendi levéltárban ke re s h etnő k. Ez a keresés aligha hozna
sike rt bárk ine k is. Sokkal va lószinübb mindeezekné l az, hogy Dávid Ferenc iratai és levelezése cs aládjánál, illetve vejé né l, Trauzn er Luká cs ko lozsvá ri j egyzőné l maradtak .
Trauzoer Luká cs eszes . t anult ember s
Dávid Feren cnek nemcsak veje, d e elei nte
meggyőződéses hive volt. Tu dj uk. hogy Dávid Fere nc 1579- ben Gyulafehérvárt elfogatása kor őt választott a védőj é ü l s ezt a szerepét a viszon yokhoz képest jó l töltötte be. T rauzonne k Kolozsvá rt azu tán is jelentékeny szerepe volt mindaddig, mig a vá rosnak 1603b an Széke ly Mózes által történt ostro ml >s az
unilárius polgárság az ostrom alatt föllá 7 adt,
összerombolta a jézsu iták templomát és kolost orát s a jézsuitákat kiüzt e. Ezt az erősz a
kosságot aztá n Szé kely Mózes elest e és a város meghódolá sa u tá n Básta vé res szigorral
torolta meg . Ekkor tudv a le vő l e g T ó thózy Mihá ly városbirót és vele "[;rauzner Lu ká csot is
f ej és jogveszté; re itél tett" s csa k ugy volt
h aj lan dó kegyel mezé"e, ha unitárius hitüket el h' gyva, a ró m. kat holiku s ~gy házba
tér ne k .
Tó tházy inkább a vértan u halá lt választotta, d e Trauzner Lukács áttért s cs,k hamar
Bást . lá mogolásával Ru dolf császár- és kirá lytól szép birto kot nyert az Ara nyos torkolata közelé ben, Hadréven . Itt élt aztá n családja
is a XIX-ik sózév eJején tört ént' kih . lásáig.
Trauzn er Lukács apó;a h , I,;la urán majd nem negyedsz'" évvel hagyta el unilárius hitét.
Mik " r élelé t m egpőződ ése li rán megment ette, aligh 3 ig ~" kezet ugyanolyan buzga
lo mmai m"nten i apósa ak korig talán még megörzött emlékeit. Lehet, hngy még önmaga
w
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ELEKES
könyv és papirüzletében.

semmisithelte azo ll'at . De ha m eg is ő ri zte:
n;·i ],a dicsekedett azokkal. Hiszen ez a z. a
~~r volt, melyben Náprá di De"!~ter, az .Idelglen esen Erdél ybe jött ró m:. k?t?hku ~ puspok,
unitárius vallás teljes kllrtasat apnlolta bl;~It urának, Rud olfnak, s nem rajtuk m~lt,
"hog)' a lelketlen terv nem v ~ I ~:ulh!'tott . "Ilyen
időb en egy é letet .meggyozod ésenél to bbre
,becsült embernek meg a kk or IS meg kellett
11U l ó dnia, h a le lke mé lyén ,örzött, v a l ? m~t egykori, nagy nevü apósa egyeleten, a,t ~ets:gtele
nül b e l é rögződött szell e me. h ata 5a bol es h a.g)'até ká bó l. D e ha ne ki meg m ~ radt a k IS Ily
rejtett érzése i : gy'·r mekel és me ~ II1k:\ bb uno·
kái már D lvid Fere nc egyh .zátol tavol, falun élve kétséo-telenül
e l<özöm bösödte k na gy
b
el ődjü k 'e mléke iránt. A későbbi .utódokat m ár
<é ppen semmi kegyelet vagy h agyo mány n e~
fiizte D ávid Ferenchez . Le het, h og)' t ll n e ros
kató likus nevelésük me ll ett már szégyeJték is
a nagy püspöktíSl való szárm az{l3ubt s h a
meg lette k v ~l na még birtoku~~ban!gY l de:g annak levelei eS Irata i : ahgha oTlZfek azokat valam i nagy kegyelettel.
De ha az iratok egy ideig meg is maradtak,
szinte kétségtelen nek tarthat juk, hogy reájuk
járt a rud a selejtezésse!.
__
Régebb a csa ládi ie vel eslAdákban elso sorban a család birtokainak igazoló ok mányait
-ő rizték m eg. A m '\s termé szetü anyag n e m egy'szer a levélrendező ügyvédek érzéketl e nségének
esett "idozat ul. A birtok s vele a p örök s igy az
<ügyvédek nézőpontj á bó l a Tra u znerek nek esetleg b irtokukba n volt Dávid F e ren c levelei es .k
u. n ,haszontalan l evele k" vo ltak M eg m aradt
családi levéltára in'- és levelesládáink szo moru
oe mlé keit pyujtják az ilyen önző, egyolda l u érté ke lé.nek és pu sztitasnak, m ely nlind en va ló szinüséggel nem ki mélte a Tra uznerek leveleit
sem .

_
Midőn aztán a csaHd

a XIX. százév e l ső
.fe lében kiha lt , birtoka ikkal a leve lek is a roko1nokra rnaradtak .
Hadrév házass'-g révén a Dióváralj a i Miksa
<és a \sel.eliSlki Szilvásy csa lád ra szli llo!t. Az
utóbbi család kuriáját H adré ve n 1894·ben vagy
1895· b en t Ü7vés' pusztitotta e l s odaégtek a
család levelei is .
.
H a tehát Hadréven maradt vo lna is m ég
valami Dávid Feren c uttln: a tü zvésszel az is
a pusztulás martaléká lett.
Keleme n Lajos.
., A hivatal, mint egy lám pa, fényt vesz és ad,
aszerint amint ki iil raJta. A gyáva el mét nagy hivata-

lon épen ugy képzelem , mint a

széde l gős

fejlIt nagy

:magasságban. "

Fáy András.
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KARACSONY.
"Unitárius Jöven dő"
első karácsonya.

Az
Az

éjszakában pásztorok tilink6ja hallszik, az

égen cs illa gok jelennek meg . fén yárban uszik a menny,

sz6zatot zeng az ég: .. Ne féljdek , mert hirdetek nektek nagy öröm et... megszületett a Megtarl6, az Ur Jézus·.
S megi ndUl az emberáradat a kis Jézus szülö-jászolához; tömjént és mirhát, szívUk érzése it VIslik oda
azok. akik lelkük mé 'yén vágytak és vártak I stennek e
fölsége s ajándékára. amikor az Embernek Fia mutalja

meg az útat az Istennel való megbékélés re, a búnök
bocsánatának meg nyerhetésére.
Ezt az alkalmat elmulasztani, ezt a Jhust megtagadn i
lehet·e I Ki szUlelé,ével ajá ndékot, fele melő hitet; éle-

tével szeretelet, jóságot; halálával példát mutatott az .
embernek, igazolva, hogy az eszmét és igazságot ne"i'

lehet keresztrdeszi 1en i, mert az láthatatlan kapcsolatai-

val tovább munkál egy boldogabb jÖ'lendöért.
Ezt mi mondjuk unitariusok, kiket lépten . - nyo-

mon azzal vádolnak, hogy Kriszlus - tagadók vagyu nk! Lehel·e megtagadni aZI, ak inek minden gondolata az ember voll; aki szenvedett sok üI.döztetést ~
maga volt a példaadás. Megtegadhatná-e Ot az unitári zmus, amely hasonlóképpen járta nagy szenvedések
ulját türele mme l s a jobb jövőbe velett hittel, a legnagyobb megalázta tással csak azéri, meri Jézust, min!
embert a maga igaZI mivoltaban rlya nnak ta nJt~tta, ~
kit követni nem ember feletti követelmény, ha teljes SZIvünkkel é~ m eggyözödésünkk~1 munkáljuk Ist~n orszá-

gát

e fö ldön.

. .'

.

Az ~U n itárius Jövendö" is bel ekiáltja az uOltánus
lelkekbe, hogy itt van, eljöll, csatlakozzék hozzá . a.z,
aki nyiltan szin t akar vall ani aki bátor Hha.r~~sa kivan

len ni a még sok meg nem értéssel küzdo IfJU egyháznak ' mert bár maga az esz me rég elindult VI I~glá~ó
'útj:i:a. mégis ifju maradt, mert az elind ulás el ső lángJa
ég benn e. Meghoz ta ugyan a maga ál doza~át, de az
elinduH eszme feltartóztathatatl an erővel te~Je~ ,tovább
s az emberi ség józan felfogású. \'ilágos észjárasu tOme-

Bizl(',ilá. t a l eb előnyösebb , II oz
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gClben tért hódit magának és mindenütt munkál a

Jé-

zu s szell emében egy tis ztább. boldogabb jOvend öért!
Ti karácsonyesti apró gyertya-fények, világositsatok beje az unitáriu s éjsza ká ba. hogy a még slunyad6
vagy tán már szik rázó parazsak g yuljanak lá ng ra, hogy
egyestlJt erővel munkálha ssuk az unitáriu s jövend öt, a

megértést Jézus által, a békét és szeretetet, melynek minden megnyilvánulása ö reá emlékeztet, ki végtelen sze-

retetével meghóditotta és követ őjé vé tette a világot. A
benne való hit nem megalkuvást, a hibák eJtakarását
kivánja, de bátor Szó kimond ást , a hibákra való rámutatást , éberséget, éles birálatot és szeretellöl
áthatott
.
jó indulatot kiván. Ezt munkálja az .Unitáriu s Jövendő". mely elsö karácsonyának meghitt ünnepi hangulatából szintén bátran kiáltja, hogy az uniláriusokat éri
vádak, jöjjenek azok belUlröl vagy k ivülről, a tisztultabb unitárius jövend ő mozgatói, mert siettetik a magunk tisztázását, eszméink, hitelveink ismertetését, mely
által munkáljuk tisztultabb felfogás unk terjedését.
Ugy érezzük, hogy ennek a cl lnak a jegyében indult el az .Unitárius JOvendő· is a maga utjára, Jézus
szellemében, az ö nyomdokain, a bevetett szilárd hittel.
Lehetnek elienségei, de sokkal töben vannak bará·tai és k ö v , t ői - s gyözni fog!
Kökös,
Serester Lenke.

ker ess z ?
Stent karácsonyeste V[JD A Megvalt ó s.zűl a l é sé
nek sej lelmtHI. igéretek kel teljes éjs2.lI ks j ll. Minth a rénYPI.. bb e-n r ai, o~D án ak tl. csiHagok, mintha b eszélno a
föld ":5 !l Z ég. Mintha mennyei karok éneke h aDRzaoé k:
"Dic Ö .H~~ a magasságb!lD I ~teDnek, II tö dön békesség
8 az emberek kÖ1;t jó akarat ,- Lelkemn ek a mélyén
hallani "élem az 8n&yalok öröm·izen eté t : .MII. s zületett
ne ~ tek a Megvá.ltÓ. lI i sz Ur Jézus a Dávid városáb8D,"
Valami b első haDg biztat, hogy "menjünk el mind B athleh:omia és lássuk m eg a dolgot m elyet Olt az Ur megjelentt:tt nékünk. «
.
Könt az uccán kántál6k éneke csen dül fel, ps pír
koronás bSlhll' hemesek jllroak házról· házra, ver::l-mOQdók k ös~önt ö szavai üdvözlik a há.zbelieket s mind kO.
zGn eé ie5AD azt hirdetik, hOKY ma lett üd \' össége a vil ágoak, mert született J ézus, a m as:atartó, a megváltó,
a 8zbbad l16, az ildvÖzitö Bethleh em városában.
Boldog világ, választott n emzettség, melynek szemei megláthatté.k az Uroak 8zabadihbé.t ; boldog viláe.
boldokt e mborek, kik érezték az Ur magatartását. SzereQc8é~ n emzedék, ki a megll'áltás dicső Dagy müvébeD
részesült. Boldo&: korszak, melynek az üdVÖSSég istennek innen kegyelméből jutOlt I
Erről a szép időről sz61 a ká atát6k éneke, ezt UImttlik ujra és ujra a vars-mondók, ezt játl5zák el szemeink előtt a bethlehemes királyok és pásztorok, ennek
.emlékére éi n ek az apró gyertyácskák a szobát miszti-

.lus mattal m' glöltö GrGkzöld fenyö.skék ~gain. S azérl

sok ajándé k a karácsoDytAk alatt , ,. zé , t oly n i.
vesek lll. em beri köszl}ntések.
Szent kará.csony este l Mily' n Ó, ho n léa"'d az
emb erek. a m a e mb p r 2.i, 8ste, lUl:' tt yn.. th lam pa féoJ'
mellett üaoe pelnek, ajandékok és fe nyő ill at között, kán·
táló é nek é t, vers-mond6k versét h tdlgatva 8 eUuelve
magukról & figy elmet. Mily en j6, boay s z embpr ft b els6 énjét megtanulta semmit-mond6 kÜ I! ösl-ge k iOzérejteni! Milyen jó. bogy a z este homélyos ködében_ n em lebet bZ b rub l;' f l s zemek b6J. I\'Z eDl b ~ ri Rtcokról, az
emb eri le l k ekb ő l olvaso; miszt iku m vot\ja lIörfi l r6zs8szi n ö ködd ,,1 az elt akaw i 6bH j tOl t val6t.
Mert éo ugy érzem, bogy azokDu ft kt nlál6kuslr.
éneke b amis , azok 8 vers-m ond6k 1élelt nélkü l I!z&vale
nak, a bethlemesek csu pán a remélt jutalókért iá.tszanak s az emb erek h ango s jóki.,ánsá ga nélkülözi az O...
Bzinteséaet. Ugy érzem, hogy t zokat a kis gyertyákat It.
karAcsonyi ftlDyöa:alyak végein n em J ézus születésének
örömére gyujtják mOf , h , n om ~ a y h ivalkodá sból, a
Bok draga a jándékért, Vtln m egszok á sbó l 8 vili gnyelve..
megszolAsának elkerö léséér t. vagy a z igaz i szegénység
eltakaráeá ér t. Ugy érzem, bogy sem az tlnoeplésb~n, sem
a m ul t d ic ~ ö hagyomán yainak fenntör tásab 9D n incs 6.
szinteség, Dincs önzetlen lelkesedés sz ember i keb lekben
Ugy énem, h ogy karácsonyt és má s ü nnepaket is csetr
azért ünn epel 6 me-gatítlkodott vilag, m p,rt 8 ns p lá rban
b en ne van, vili V ped ie azért, hogy állandóan csalhass&
még ODm agá.t is és b e.mis kép at m utath u soD ember.
társain ak, a vilagnak.
van

ft

IlIetleD érzelIPek, nem találó i ondolotok ezek o
kará cso nyi fln nep nagv j el en t ö 8ég é h ~ z, viJágmeaváltÓo- ,
Daay es zm éihez. d e azért tóJ ultak fel ez ek a lelkemben,
mert Ui Y érzem, uay biflzem, és ugy is va D, bon a karácsony ü nn epének n Rey j elentŐSége, n sSY'
eszmeisége a mai keresztény 8 mondhatju k , a Dem keresz tény világ számára. is csupáu k w sőségg é változott ..
a b el ső tar talom megmenté se nélkü l.
Voltak a keresz ténység történetéb en még oly 8200 '
m oru korf ukok, mikor a jézu si szell em, b it, szeretet tal ázat, igazság és önteláldozás hiányzott a keresztények
éle téből i voltbk id ők, mikor egy ponto cskáért, egy jot!áért nilkos h arcra keltek a keresztények egymás elleD ...
figyelmen ki vül h agyva a lényeget, a J éz.us önmaga felöl való tanjtását, mintha csak a mózesi törVények betti
uralma alatt éltek volna i voltak idők, mikor keresztéDY
nemzet ek és országok eKymás ellen évtizedekig har·
coltak 820 lsten n evében és egymás aJá máglyát gyujtottak Jézus d iCS Ő S é g ére, de ezek az idők mind me&"találják ment aéi üket a kor azellemében , poJ&,ári és vaL.
lá~i müveltséli állapotábaD. de mivel menti magát a·
jelen kor, mely az eredméllyek szerint uay polgári éa
társadalmi téren. mint ft hit és er kölcsi felfogáS tisz·
tultsi ea tekintetében a kultura olyan magas fokán áll,
a melyhez foaható 80ha Dem volt?
A h elyes logika pedig az, hogyha az általános müveltséa: magas szinvonalon vaD, akkor a jézusi szellem·
Dek is diadalmaskodni a kell, a hitnek is éltetőDek, a
szeretetnek pedig eleveoiUinek kell JeDDie l De .ki volna
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-olyao v",km ~ {'ö, hon Ul ,~arj" álhta,ni n ~'1 k"r eqzteny
Ur8a da.lroáró l, hogy Ilzt iZ!1l ver,g 8 JéZU!!1 szellem, bIt
és szerettt!, ö 3zinCeséa és békes ségre nló h ~jh:lm ural ·
"fl' hOIlY II rob i vl1ái'nak k arácsony üDDep 'ése m egfeJ6l
ünnep jal" D!o iéll éoek és nagy eszm ~i,.ég~ llek?
A Dagy vJldgháboru nem rége o.l zlljlott If' , n} u·
gatoo hl\boru, keleten is mét háboru, és r.d oa iZZJk II
par:iz9 ft hó Rla tt, délen D,i a d il ll nap egy pucc,·k lserlet
.é s diktatorlkui fo r rlldillom ; m ln d "n ház: ("'/l Y flJgyver és
lőszor ra. ktár, minden sariao "'~y Öi 'Z6f>sklhél:l. mindeIlŰ ' t m ozog ft fO ld, forroo 2 II b , Is i'je és mn cs ember,

!x'

a ki békét akar, mert ha t.karna i ·, ter l/'e! úgy .se m tudaa
megvall'i r:; it9ni, m ert p.llen 8 mOnd l11\8 I.l s ~ ját tflst\'ére,
8pj~ , V8gy
b uátja. Mi ndenki a.lll.rc:ll vi se l, n e mcsak: 8 kt pé f', hl n ~ m B flzivé o, a 1·, llrén , I:l h tléo ,
ha :r:afi .e.q ~ ftil áo, az erkölc3én. Njt c s egy e t en őszinte
81Ó, ő szinte érl.fS é.s gondolat az 8lDbt\rek, országok é3 neruz~ t "k között . A b aráti kÓ? ben II gyilok
iti t bo mba , n tes Ivéri csókban árulá3, ro ércg es halál,
a szomszéd keze ben é gő klt c ó c é~ mindon !éptJs elött
farkasvf re m , akna. d ro t-ll khdá ly. A ne mze tek n agy t8.nács a n em a bé ~é t mu nkal j A, b ;m e m érdekc !loporlokat
boz ÖSSZ6 rej tett célj ai é rds ké beD, a z ét ö tötre olajat
ö nt, az ép ő s ebe he tÜ7.st teszen. Gyíl kos.ság és öngyUkO~f!ág. ra blás, uto oálJás , betörés é3 lopás na pirenden.
,A bör tönök h !vt', 87. i-gazsá.aiigyi hivatal azünet nélkül
dolgozik. Min doo lé pé s r~ k6m :> k ügyelnek, m inde n szó ra
kém ~ k pall g a· ó z aa ~. Fc h k ",z ~ ti é~ n s m c::etiségi tö r.elmet ·
lenséi , poli tikai elfogultság d iada lu kat ülIk. Az «r~ö l c sök
magla:m ltak. a bít m o ~ fo gyatll.o ~ olt , II templ om ok kongaDtlk üz ü rességtöl s a szer etet m eglaDkadott az emberek fiai kÖzi. !
Szen t karácson y esta I UVY érz'3m , mintha J udások, Ka.jafások, Héro d 6s ~ k és a k 6zük ~t m ósó Pilátusok ura 1mB végk~pen le a ka rná tÖ l 5h:li az emb tJr i ür ·
cOl ról istonnak kép oo ásat I U 4y é rze m maga m . m int
MAmi. J ~-ms I!..n yja, u Oi9 j fált heg yé n, m iko," II ke r esz ton mo>-gk in zo ft él:l Imu t tr-h "I á.1t s7.o11 vc: datt fian ek t as~é~
kerette á kŐiirb3D, hogy drága k.,netlel m egk ooje és
o elD t!l.lálta s ehol ! Hátsze r l!8 fáj d ll. lom já rta at szivét,
miimr m egl á tta az üres sirt és nem találta ",lvesztdr.
gyermekét, kit latéptbk a nyai keLl h ől, b ogy ker esztre
1eszitsek". s m ost ba ló poráb aD is elraboltak üz é d llS
a nyai szeretet forró ölelé"e elől!
e még kegyetlenebb
fá jdalom hasitott át kebléo, m ikor eav h a ng azt kérdezte től,,: .. ~H8Z0rl y. miért s ir n? Kit keressz 1" H at
miért n e s irbatna Ö II f iát ó l mearosztott anya l Kit kere~BZ ? Hát lehet Il~t~ég kvdczni? Há.t még van valaki,
a ki n em tudná, hogy kit vesz itett el ö és m 't veszi t ett
a világ, az emberek? "E t7itlék az én Uramat és nem
tudom, hova tették I"
.

n

Szent karácsonyeste l Mi iB siruak valamiért, mi
'19 keresünk valakit! Sirunk, mert elrabo!ta Tőle d és
elrabolta tőlünk ez Sz ult ra modern viIlg a jáoszolböl; -<:söben szendergő kis Jézust. Keressük a mi Urunkat
al ~zabaditó, megtartó, meivá1tó. üd,öútö Jézust. mert
~ Vitték, elraboltAk tőlüok a mai keresztény ,ilágtól és
.nem tudjuk, havi t ették! '
.

S"teot karácsonyeste! Add vis,z& enof:. k a vll~2'
ollk, tllln&k 1:1. !:Iok!>t azeOflcda lt tim b " r1 !1elll. o~k , az dk rh o~ott lelkek lömt>~én s Lr, It szabl!.d L
16. meavélt6, mejlt ti.r l6 és ftdVÖZ l tő Ur Jazust, hon leayfln Ö nektlnk
IIl md -tDl,y .uokna k élet, 6t, igu sáa v laio~81i, bék6
é~ m .... ~ v áltás,
bogy k6ltö tzék vissza arcuokra Ilf.
t ' Olltl k
iiU
képmá.8a
és
hasonlós1lla,
tér)61l
viS8Zl\ keblünkba [dtenaek szen t lelke, a hitnek, szer. lel/H· k . ti. be kt\slI éQ'oek és j6-ükaral nl1 k lelke. bon Jt.Igyell be ka fl fö dön, rucsöség II m e nnybe n és j6aluu.... t
;: Z emb~r .. k k Ő ZI'\ l t. boa, l.,beslleD boJdol k 8.rac~ony'
ü llne p éSÜ!lk J U6 Y h'gyen I AmeD.

Nöszö.vetségek a "Vasárnapi iskolák"
szolgálatában
•

lrfa: Dr. Sz ."i.nth óné Sükösd Vilma
a s epsiszentgyörgy i unitárius nöszö\'etség elnl::ke
•

Még mielőt t a se ps szenlgyörg yi unitárius nö J
szövetség osz ta tlan b,zal mából e szövetségnek vezetéset -elnöki m in ö' égbe n- átvenn i szerencsés leh oltem, sokat foglalkoztam - ö nként érthetőleg csak
ol'!lé l tb n a m ás proteslá ns egy báz aknál i~
m á r r ég óta b eveze teIt ugyn e vez e lt "Va,árnapi iskola" kérd ésé vel.
S 7. ár d ~ korn ban 'is volt. b ogy e zt II min d t n
kétséget k lzátó'a g, h ,tvallásos szem pontbó l fontos
é s ugY öZólván éle tbevágó. prob lémát valamelyik
unitárius egy bázi la pban terj ed el mese bb c llcksorazatban i sm ~: rt es::;e Jll.
Most uj lapu nk: az .Unitárius Jövendő· basábjain Vtllósitom m t'g ~zalldekomat. ez alkalom·
IDal csak kon turj aiban vázo lva azokat II né, őpon
tok ll t, a lIl ely t ket n ekünk nű:szö ve t ségl E' «fJek unitáriu s bitzullásos szempontból a "Vasárnapi iskola II - ott a hol n incs - m eg teremtése, s ott a '
boi már volna ,ztr.ezve, tovább fejlesztése, támog atás a, irányitása érdeké ben sZlVün"ön kell viselnünk, s fönlartás uk.t llliudw lehelö any.~i é" erkölcsi erőinkkel bi ztosHanunk kell,
A "Vasárnapi Isko1a" Célja. miként a neve is
Illutatja, ' - az, b e gy a serdült és serdül"tlen ifjuságot vasárnaponként - és pedig rendszerint délután .- az illdö protestáns lelekezet imabázában,
vagy templomában ősszegyüjtse, s ott nekik vallá·
sos j ellegü elóadásokat, hitvallásos oktatásokat, blbIiaolvasásokat, a gyakorlati életben szükséges
háztartási és gazd, sági kérdésekben példákkal illusztrált utbaigazitásokat adjanak, s ez által az ifjuságot a vasárnapi különösen déluláni - utcai csatangolástól elvonják, s öket a templomba,

-

,

•

46.

UNITÁRIUS JOVENDÓ

\'

•

vagy iOl.bázba gyűjtve össze, - bennűk a hitvalásos életet ébrentartsák, - s a lelkész, ének vezér
s más egyh,zl kebli férfiak és nők közreműködé
sével az ifjuságban az egymás irán li szeretet, kölcsönös megbecsüléS, S főleg az altruizmus fenkölt
érzéSét kifejieszék, lelkűkbe kiirthatlanul beleplántálják. Ekként ugy a serdült, min! a serdületlen gyermekben a lelki együvélarlozás, a közös
szolidáritás tudatát ez uton is megrögzi1sék.
Az ily elhivalást' belölleni predeszlinált .. Va.
sárnapi Iskola" megszervezésében bangsulyozom: ott a hol még nincs nemes föladat vár a
belyenként műkődő Nöszövelségre, annak vezetö·
ségére, s általában véve m in den egyes tagjára, éppen ugy, amiként oU, ahol a .. V.sarnapi iskola"
mál' be vall szervt' zve,- intenziv munkatér kinálkozik a NőszöveIs ég számara, hogy az ily iskol~
tovább fejlesztésében, annak föntaflúsában és támogatilsában a Nöszövelség n emes célkitűzéseit
megvalósitbassa, azokat a gyakorlati életbe is átvihesse .
{foly tatjuk) .

egy szó a 80rs cse-

metekert
A

r.

ez.

hóbaD a Fötaoacs elé terjesztett jó,zágrelil·

,BeJő se,,1 jelentésb en a fai skola b -szü otetésé'lel kapcBo-

latOPsn azt olvashatj uk, ho~ y ti. faiskoJán s k mÜBzaki
szem pontbÓl való felülvizsiáiá, ára még a mult évben
•
kikti ldö t állami ellenőr, bar 6gészséaOgyi szempontból
az á lomáoyt aléiadott bizonyitvány szerint m egfele1önd~ min ős itette, de növekedés és fejl ettség sz em pontj fubó l ki n e m elégitőnea: tartotta, és ezért I zö.otelttlk meg

a faiskola mükOdé,ét.
Ezen teljesen téves kij elentéssel ' szemben álljon
itt a va16~ág', miért is h ű forditá"ha n leközlöm az állami inspek10rnak a fentiek szerint kiadott bizonyitvá-

Dyát :

találhatott.
Az idén tav8SZ0n azonban ezer számra voltak a
legszebb oltványok mearáll'O'8. amit ia:azolhatnak az ela.
dások is. Igy pId. a Vé~h Mihály lel kész részére Homorodujf.luba szállitott 2000 drb. oltvány 60'1.-a Dyulrágott volt, amint ö irja, és bOlY ne látszadjek, bekenték fekete kátráuDyal. Nemi. volt h. jlaDdó az árát meg,
fizetni.
A faiskola legszebb részét tették tiinkre a nyulak ..
de hogy ez 11e legyen láthaló. még a tavasz folyamán
mindazokat a táblákat, ahol n.agy nyulrágás volt, mind
kidobták, az oUványok ezreit ásták ki és a nyulrágott
beteg oltványokat eléqettek. [~V tüntek el az AstracháD
fehér és piros, a Klár. a Vajalma és a Jonathán egy
nagy ré3ze, lLél nyomuk sem meradt, és nért Dem
h\tlák II nyár fölyamán a helyszinre kiszálJ6k. Da sze·
rencsére &. muJtév öszéJől marRdt róluk több fényképfelvétel és leltár, amik ieazolh!1tják egykori mei1étüket.
ILyen módon több eZb\' oltvány t 8emmisitettek meg, óri~
si kárt okozva a gazdaságnak. Erről mindenki meaayö"
ződhetik bármely. bizottság tsgJa. h a veszi a fáradtságot
és 'leltár szerint számbave6zi az oltványokat, d e ezt a

mai Dapig még Dem tették mei, bár tObbeD szálltak ki
felü!vizsiál e tra.
Mindezeket cS'lk azért kivántam itt lefektetni, a,
jószágfe}ügyelőséa: j elenlé!ével szemben, mert a pllpiroD:
megmarad mindenkorra és nem lehel fülek mellett elröpülni banni, mig a nSiYbengu kijelentése minden bajt és hibát a mul ' r a akarva kenni, csak hangulatkeltéf!lfB jók, de a tényeket az objektiv vizsgál6kelőtt megn ~ m döntIk.

Dr. S.eDt·Iványi Arpád.
Kolozavár, 1939. dec. 6.

.JellY,ö'Onyv 1938 október 19 röl. Alólirotl Dr.
·Til. R. mérnök a kOv9tkezöket tapasztalja: A körteolt"Ványoktál találtatott gyökérrái, má!l nö vényi vag, állati kártev öll. öem tal:Utattak. Az oltwányiskolában az olt-

váDYo, eröt. lj e.ek éa jól rejlödOttek. A

naeymérvü nyulráKási kárt tapasztalta, gyöződött mea
a csemetekert akkori naayfoku elbanyagolteágár61 és
ezen jelentés alapján vonták meg az eniedélyt.
Feltehető ugyanis, hon 8 mullév ő92én 8'l: ellena
őrzö meehUta volna, ba az olhányiskolában n,ulrégott
b.etee oltványok lettek voJna, mintabogy sok oltváoyt
kuisatva, 82Y körteoltvány gyökerén megkapta a rák bete2séget. De má.a beteg oltvány nem volt és in oam is:.
8

~.zeléaek

é.

psrmetezéstlk rendllzeresen elvégeztettek ugy az olt..
ványistt oll1.batl, mint a gydmölcsösben, m ely Daa:Yon jól
van gundozva."
E~zerint tehát egyáltalán neru áll meg a
felüayelő.eélZ jelentése, mert n emcsak egészségi

JÓSZágszem-

pontból, hanem kezelés és növekedés 8zemp01ltjaib6l is ki-

toqáBMlannak minositette a müszaki elletlór a multév
Q8zén a Bors csemetekertet, valamlet a gyümölcsó'sólet.
Jey tlz alapon oem is szüntelhették meg a faiskola mtiködését, hanem kizá.r61ag, amint már megelőzö cikkem~
b an kift'jteUelll, a mireius folyamán kiszállott ellenörzO:köze; jelentése alapján, amikor az oltvanyiakolában azt

Az egyházi zene művelésének fontos•
saga.
(Hozzél· ólás :)
•

Fennti cim alatt sz "Unitá riu9 Jövendő· októberr
szá.mabso egy cikk jelent meg a jelezve lévén. holY
hOi~zászolásoklt örömm el vesznek. egy pár gondoJatOloat .
lejeavzem a tárggyal kapcsolatban.
Örvendek, hon a cikkir6 hangot adott eay belső
kivaollágnak. amely ott vaD mindazoknak a szivében,
akik szeretik, megbecsQlik. és művelik egyházi zenénket
Sajnálom azonban azt, hogy a célt határozott körvoDaIazásban nem vehettem Ili a közleménybőJ. Jelzi is.
hon csak .naay általáDossáabao· érmti a kérdélt 8

I
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ein I ums
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1'11
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kfl l örbö"ő

több oldxlrót elbaDg fó veJeméofek nl.klhoak ki
zooyOB tzinvom.l" ul, bmelyrA el b11 jutnunk.

.!l

bio

N6m tudok ,. bbll Q S8:n 8,Q'y etérteni. hon az BIlYbá2:i z'Jnf'oktdásDSk hittIlDóra ke reté b tn tÖrténő megva'6, ilásá t II lell'~ úrgö8ebb teeo dőnsk m ir óiitstik. Ez io-doko!atJqo . Kö lönboD is "fl kottaol~al!its és a ritmika
8Iltp~ leroei " nem 81lY házi z t-oa, ba.n€m zene, UT e "Jmé~
. I '
I
" élk'" A
há
let ,cg? ZI n
o.
ZSTl E'l I a 8 P ' OQ8 m ftk ne m ismer'nek f'g~MziJ V85Z'Y vi!áfli mep-Kü!öoböz tet ést!)

Az eevbázi ze n ~ ll"ü v",léi ét mO!JtBo i körülmé~
nYéiok ~7t'rint - én nelJl 6bben lá'orn munkálhe tó . ak.
lf! ~D fio k id őt kellt' ne f:\ltöh e;" ü ok siláuT pr. dmény
ellené ben az (11m életi okta 'ássui. Gyakor lati hg wH al
'többet jele nt, ba minél több é OF lu:·t mf'g's n itu ok ko.!l lő
ri ! mi k~ val, 8zinezé'l"8pJ. anNkü l, bo" elmé1fl ti oktatá!'t
tllrU nán k. Am it uo r ,tmikáró! t 'ulite.ni kell pl. az elem i
iskolában, azt é oekt s Dil ás kto zhsn &Ika!om!lzerü t: g Dlt'g
JI h ~t jegyl zn i.
Az egy házi éoektuD t ás eredménye a ttól fü ii', hogy
anna.k taOlt6ja m eon1'irn k4.' p loett zcnei Jetr s e képze tt-

sé~én6k m ilyen odB.8d A$ával sáfárhodik. A R,akorlath s n
hf lyl e!anül ritmizá ló éc ektsDii6 hiába tn o il ~ aá meg a

ritmika aJapelvflit. 8ublllyair. mert az c sak olyan lEmne,
mil!-t uki rúgebb !LZ ple mls a nyplvt6uköayvbö l mrtgta.Dultatta ft . tudnivalókat", d e a nsrmekek mé~ sem
tudtak helyf'sl'ID irni. Ar. ajk uk zeD ~t8 a szabá.1yt, d e fl
-psDnAju t halmozta ft hioát. t Az egyházi Zelle ~jkeres ,
eradm eny (s ts.Qitásához zeneilflg jó oktató kell . Ettől
füig a s Ikar. Éi itt é rkoztünk ei E'gy hu~ n fontos kér_

mert ezen ~ térdD jgan Dagy h iánnyal aflunk
szemh en . É Q~kvezórej D k e&y ré sze ma nin csen a zenei
m(h'oltséloek azon a fo káD. ahol isme ret eikbl'il más okn ak is hheto" osztO llatni. E ~ a 13gs z:omorubb vaióséR.
mert ... ddi jil Jlgybá.7 i z&nénkot'k J"'abivBtoUabb, de le it-

gon8J'átéli'
Q '." IS 8

l'Izzal szemben nsmbC"iY

fT Ü 16

Ől ill 81. éut-kvclér ·tan itók voltak.

Ma?
akIk az enbhi zEiné-

KiroKyunk llJa- h ln , p f~ ot ból,
bM a képezd .. b:m J..y. rtt" k r,- r. d s o~ tlstá l>t . Ehü onek ~_
zek , Ilklkm'k orgooajötékát élvózettf l le h ~, h d~eatni;
..akik vették tk fára d ság8t. ( I~tenem. ba még ez is rárad.ág I) s .~y •• ay .. ép oUj·, .an utójátéko! jól mei !anuha~ s !iutl is emphék !lZ htf ntisz!elt t emelke.détt.
ségét. Ma, amikor fal u!!i hi veink is hallga.tják li rá dión
közv~titett isteoliiztcletdc:d. értékelni tudjIlk a szép or~

.

,'

- , N am O'!7.l h.1.ljuk c ikki r6e-&k' !:1-M .lemJoyét,
bogy iOI. Zf>oe a1 rop"le
tan i!ád indo\olaus n A zene ala
"ifik
.I s.ér~ .
. m in de n tJyer lll.eknél fogékooy taJah_a
a'Z\'f'(éliullli' bÖlyt616n volna. ép·
ugt
volna fel a.dni a nyelvtan tanitá••
• ál
nyelvtantaoitas dacára iiihá ..iI
tovAbbá. bon
8 rit~~ fg,ik alspsleme
zenéDek, tehát 8Z
eRyh!'ti' zeoépo is, ft ko ta irás pedig. adallamou:
bangJ eiyekkel való meg rögzité8e, meR épen az egyházi
zenéhOl indulI ki.
Gli V.

h _

n em több 19 é ny tlk ,-an , mmt 8. mull ban t A·.• 'b- .
ze
8 mD ve lé S8 terén tehit először is 8Z a fonto
. n b .' Z\
. D
Jól képzett müve Öl: leavsnek akik lelkesedé'9f'1 s, é o~Y
zék IJlagasztos bivalá~ukat.
v lezAm ikor ebben az iráo1ban miDdent meatetlünk
észre vehetjük énekes könyUnk enes l':ibáit és hiánya ~
MOlt. hOil'f vanDa k hiányai az kétsé I I
L
bb
' i t e eo.
eQ:!Z"9éoyf.
cnekfll! kÖOlViiDk II temetési éOElk t kbt'D, E k- k
s:-á mát 8>f,po rit'ltli ra~lon kiváoatos.
'lt' De

ÉQek ~l'I ~ö n V'1itn ket azonban olyan hamar eldobni
oem lebef. A t. u Jnak meRszerkesztEséhez ,z6kségFsoek
látom t'iY bizm t~a.2 it.lakitásá.t, amelyn ek taej fli 8yüjtaék
a mt' gftJl" Ö V I rSI- k ... t , d411aoookat s több évi munka utáo, ·"OU dos ö,!· zf-a d ilásbaD kt rülhet Sor uJ·a bb k·Ili dá sra.
E .b 'zotl~l\~n ': k /f'/lyen minden e,nbázkörbe n e4: y-k .. t
la VJ.1I. ff cZ6k "buzd lt::á " enmast i!', má~okt:.t i~ !iZ elO.Y.
hb. zene II u fulésé ra ~ ennek jó batá.sa és tndmén Q
nFm m ':rl:! d r a el.
y
D 1 IT é ~ m ind ig oeDl reld tönk arra II kérrlf. sr;.l
hOH m i is ti fOUlossá.R"e 8 Z egyházi 2.eil6 mÚ '19Iést o<ol. ?
A fel ~ lf'\lb en n ~ m bkarom hosszasBn ré~zl etezni miod~

h ltá st, timfll yót az egyházi za~e bitélelünkre iYMkaro l, cSdk c'-!y pAr úts.Jast teszek: ahol az E'l.tyházi ének taoi ás kljll óleg m Ű\'e he van, ott jobban hHogat jak
a t a rop !om üt, emel k{d o\ttebb az istenti!ztelet m "goldhatóbba k a hi té pi ló ÖS3Z91ö . e :elek stb. stb.
M , nd ~zekből Játba.tó az , hogy az egyházi zene müveléll ét ellsőret' dű le M dö oko "k kell talhnuok s annak:
müvet ése ben ré szt is kelt vbJműok mi cdeIi kor.

szt

ft

j

désh~z.

oddadóbb

ke~"' ~. 'b

N1QY St.· dor.
lelkész.

SZEMLE.
Az "Unitárius Jövendő-t" a 3-ik számtól mint előfizetők kapták azok, akik ellen kező véleményt nem nyilvánifottak_
M i dőn ' gen tisz plt OIVbE6'Dk !2i\'f8

f

S ml gértö

amoRatá-

sáért hálás k ö~ön8t8t mon du nk , u tyllli!lu~oS ,c er t Il e t
kérjük. hon ItZ elöfJzeté:! ÖS!l.2Bi ánek b aklHd éa rő iondosk odr i SL1VPlifI k ·' djen t k . A?: .U t í!á.riuil JO\e Jdt." nem
tartol' ik se mmiféle pá,.lboz vaay cs )po·thoz Q Z E'n h <1 z .
ban s i2Y szíves en nyitj ... Oleg hafábjait min I.. n olyan
közlE' mé!lY szAmára , amely 81; eayh hi éle t egészség 8
f .. jlÓ dését, az Ö!)Z '3-tl~u munkássáRot és erkölcsi tisztasi ,

gat s l olgá1jlt.

Az Egzházi

Főtanács ez évi &yülését dec.

3-5 papjain tartott8. Az elnöki megoyitót, mint r r,·
ban i dőn bb elnök Dr. VargIl Bé II p JspOk mon1olla.
kü1önösen kiemel ve a meglévő fel ekezeti iskola k febotartást\nak és uj ak létesité!éoek fon tosságát. A P daplik
és E. K. Tanács Qltalánol jelentése rés,deteaPD (elr.rla
azt a közdelmet, melyet az egyháznak vivuia kell. A
neveJésön i s kölönösen jÓJZágfel6gyeJőaéii j elentéa gelt
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Olvasóinknak,
•
szerencs e

•

•

= .

kellemes karácsonyi ünnepeket és
dahnas ú esztendőt k ivánu
,

jlléDybu hossZAbb idoig tarló lárna.Jást. U-óbbira lIonat.Ilotölag paJ 6 t~5!b61 álló S t Bkért/') bi:wU sé~ot :büJ d ntt
Je i a Főtanács rel~lvizsgál ás célja b( I. Dr. Elekes D )ft'lOkos rögondDOk ff'nelmi ÜQ: "éb en elnök OP k Dr. T amás
Ist9{mt v<1Is!ztotl a meg li [i'ótHl:á c8. A Tf oló~ i!li Aka démia delutnja Dr. PIkker J ános fm1nl l a mir ltilt t:S ui
t eolÓlliai raDat me,g bivá8 utj lW S méD Dáo!f\1 lu pé r.yi
JoU:éez, kikne k mült Odéséfö! R Jelfl é.·zke pzés ne m kld éa it ó f.ziD'romláotik emo' ését m ind en u.d tárius jo ~ o·

saD 'Járja.
Különbözö

gyülések a Fötanácsal
kapcsolatban. Az Ei f6 t6Gl68 L-: lkészi:ör é vi flYÜ ésGt dfC . 2-án d, 8. tartotta . Pál D ~nes tllrta lmss elllöai
r...~gay 'ríj & után ft titkári jelentés köyet ki!zett. A pér.z·
tát és UajtArjnsS'Zó~zékröl telt jelentés mellett D: . Flkker
Ján os teol. ,tanArna.k 8 káté megujitá13álól tar Iott eló·
adá sa koltetl nS~yQbb .;-á •.
Délután 8 ftMkezeti t8ni lók eio'yesfilete ke bel beli
iltle ket IIlri y·ll.
Az Unittrius Irodalm i Társadg
Dr. Gál Kelempn
,
alelnök vezetése mellett tartotta ü lé!!.6t, miután Dr.
Fliilenczy GcU.ll \b. tögon dc ok, II lá rM,fag ái lliJ dnöke
beteg'ége miatt nem jelenb, t,tI mPIl. Azon bs n 10 OOO
lej ldo .....a.tI )át b.J_rJ.uánStl. ~yaraph::taára ez at~a! ommLI
ia elklll dOttf . A Táreaság [DallaS 6zinvoDBlon álló folyó·
iratArti, a Keresztény Ma,,'döröl Vári Aibart aIdnOk
tett jelfnl é:.t a a Táu1l!ág Üiyeirll1 P. Bzenhnártoni
Kál rrlln főtitká r, 8 • • nyegi ü ~y.k ről B.dházy Sándol
pénzIAroi!. A pályá.zb.lok rdodj én P. S:z:en t márto Ul Kálmán
1000 lej, Ekárl Andor cs. hét falvi lelké" 600 laj és
Kel~men Imra oklánd i lelkész 400 lej jutalmat ny! rte k.
l :odalmi elbeszé!ésével Fdkete Lajos ürmösi lelkész
dic~érótet kapott, történe!mi dolaozaBikkal pedig NaiY
.:Héla 63 K.elemen Imre lelkészak eljgmeré"bea része·
.öl\(·k. Uj tBllok lettok Fülöp J ózsef költö és L, kalos
Istvan zenelL ü·jr6.
A DAvid Faranc. Egylat é , i közgyülést dec. 2·án
d u. 5 bcakor tartotta, m: dőn Simén Dtiniel imaja és

Szerkesztőség · és

,

,

Dr. Gál Miklós elnö~i megn yitója ut án Ehre; ve\tb{Slri··
hatásos Bznvalata kovetk8'lett. Dr. Kovács L'ljps S8 S~.
lelkész." A szabadt 1;6 valtl\5ol!
mult) B, Jelene és J ÖVŐ fela d ata" cime n tRrtbu filne.. '
lemmal h ,lgalott és által a.c.os tetszésben ré9Zet ü!t felolvasást. A H1Ülés a tit ka.ri éM pénztl1roai jelobtésseL
zAruIt.
,
Eate 8 órakor a Nös:z:övetség or~Onahtl-DdV'arÚDyt ···
rendezett II . templom bcBn,. mid" n Z~i z8mann lR;z96-.:)··
orgonaszámal, Sz-entmArtoOl Éva kulturált éneksl i1.ma ilS.
Pollermann Aranka b(lg ~ düj;U6ka suraztek élvez~tet a.
hallgalóságnnk.
"
\"
Magyar országon a z unitáriusok
I a!iotJ..
mánytör vényt kés~itettek, melynek slapján
l
séget alkotnak.
Józan M iklós, a ~ agyarországi
fl>
p~sztor~ 70-ik életévét betö Utte. Ezen 8 helyen Ís a
hltoko[' l 8zor6t ~t melegségével köszöntjük s még bosszu
i d őn át jó pgészséllet és muns ás életet .kívánunk.
. uj köny vek . Vári Albart taol tanár .Istenországa !.elé . .. " cimon lIyüjtölte öss. " é. 'tta , ki '.
töhb
kiváló értekezés ét.
..
Dr. K.ss Elek f6jegyz6 hittankönyvet irt az I. Ili;"n.' .
számár,..
. .- .

szeo~györ~yi

aoddoik~~

,

•

Benc.édi Pál VII. gimn . s.ámára
könyvet.
" A család könyve "cimen igen érték es
meg Dr. Varga Béla pü.pök és Dr. Kiss Elek
~zerkeszt 6 s éb en.

Dr. C, iki Gábor budap.sti lelké,z
h it világában" c. könyve szintén meiie 'ent.
Ezekre a könyvekre viS8zatérftnk.
UQitérius
Jrettelj ~5lt ö nél
Kolozsvárt az
kollegi umb8.D •
MunkaláraaiDkDik 8zivell tti relmét és
jük, bogy több dolgozBtnak anyagbalmaz
közlésre kellet maradnis.

\

•

'.•
I.,

"

kiadóhivatal:

Brl !pv. Stro Dr. B a bf'~ No. l , hova a lappal ka p·
caO!tl.tbs ll min d~D .meeke re8é8 , kOzlemény és pénz·
I:h:lI!.·'H' g kftldend6.. A lapba szánt minden cikk V!lgy

eKléb közlemény a hónap 5·ig a
Sze rkel!!ztO s é H b~n kell, hOKY legyen.
MIJ Hyrt rorsdio~

~Z

elől"izetési

Ferencz
Józsaf uOltártus lelkészhez juttatu Dd6:
Budapest,lX Dr. HIlIgyea E. u. 3 azám. Mi139Zió Ház
ÖS8Ztti
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