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• 
"Nem csüggedünk, sőt ha a mi kUlsö emberünk 
megromol is, a belső mindazáltal napról~napra 
megujul 
Mert a mi pillanatnyi könnyü szenvedésünk igen
igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; 
mivelhogy nem a láthatókra nézünk. hanem a lát
hatatlanokra, mert a láthatók ideiE valók, a lát
hatatlanok pedig örökkévalók." 

(Pál II. Kor. 4: 16-18.) 

A lélek belső ereje, csüggedést nem ismerő életösztöne nyer kifejezést Pál apostolnak 
gyönyörü szavaiban. 

Mi lehet vigasztalóbb és erősitőbb, ha a nyomoruságnak és háboruságnak ezekben a 
nehéz napjaiban, amikor a külső körülmények rendkivül alkalmasak arra, hogy csökkentsék el
lenálló képességünket, a lélek erejére támaszkodhatunk. Külsőleg állandó megpróbáltatásnak va
gyunk kitéve. Zavarnak az anyagiak, a megéPlftés, a mindennapi kenyér gondja; állandó fe>zült
ségben tartja lelkünket a világháboru, amelynek kimenetelét senki sem láthatja. Az isteni gond
viselés eddig még megóvott attól, hogy mi is belekeveredjünk ebbe s közvetlen részesei le
gyünk ' z élet é. halá l, a szabadság és az elnyomatás rettentő küzdelmének. De ha távol va
gyunk is ettől , hatásait megérezzük itt is lelkiekben és anyagiakban egyaránt. 

Saj nos a külső nehézségeken alig van módunkban segíteni. EI kell türnünk, mert reánk 
jöttek. Egyetlen fegyverünk a belsőnek , a léleknek megerősit ése, a lelki béke és nyugalom meg· 
őrzése , amely növ eli ellenálló képességünket, s alkalmassá tesz arra, hogy az elkövetkezendő 
megprobáltatásokat is el tudjuk viselni. 

Az apostol igen helyes meglátással ugy állit ja be a dolgot, hogy min él inkább tudjuk 
győzni a kivülről jövő megprobáltatásokat, annál erősebbek leszünk lélekben, mert a belső nap· 
ról napra ujul. . I 

Vigasztalnak és reménységet keltenek a szavak, hogya mi piJanatnyi könnyű szenve
désünk igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ez a dicsőség is belső, a lélek erejének di
csősége , ha le tudja győzni a világ szorongattatásait. A dicsőség a lélek erejének öröme és a 
megel égedettség érzése, hogy ezt az erőt ki tudjuk fejteni s ez által lelki békénket és nyugal
munkat meg tudjuk teremteni. Nincs nagyobb dicsőség, mint a lélek dicsősége, amikor diadal! 

. ülhet önmaga erejének beteljesedése fölött. 
Ennek az eredménynek a megvalósitása nem olyan könnyű és egyszerű, mint ahogyan 

első pillanatra látszik. Valamint a test, ugy a lélek 'ereje is a küzdelmek utján fejt i 
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ki magá r, A testnek és a lé leknek is táplá lékra van szüksége, hogya küzd elmbt d iadalm asan 

vivhassa meg, " I d' f I I t t t " " ké d ' , Az apostol csodálatos éles l at~s:a ~ Ja ~eg a e e e e erre a o?rengl) ~ r esr~ IS, 
'k t mondJ'a hogya lé lek tápla leka es ereje abban van , hogy nézzunk a láthataUanokra, 

ami or az , I b 'd " k d ' I R A" , 
I k örö kkévalók. Aki hiszen a láthatatlan sten en, mm nya jun gon vise v tYJaban. s at 

ame ye , " k h 't ' k é ' " k b ' d ' 
h t z evangélium felülmulhatatlan IgazsagalO3 , I ene s remenysegene etel) ese e-

van a va a k ' é '''t h b álh ' ét ") I van látva azzal a tá plá lékkal, a mely epess teszt o arra , ogy szem esz a550n mlO-
~e: ~:hézségge l , legyőzze aggodalm ait, s igy birtokába jusson annak a nagy dicsőségnek, a-

melyről az apostol beszél. ,,' " " , 
Amikor boldog Uj Évet kivánok ked ves hiveimnek, fi gyeIm ukbe aJ anlo m, hogy tápIaI

ják lelküket az apostol utas itása szed nt. Imádkozzanak és olvassá k az ev~ ngéliumot J ,mert ha 
mindezt lélek kel teszik, az Uj Esztendő nem hozhat kEllemetlen meglepeteseket, s valoban bol
dog és megelégedett lesz, 

Ezt kivánom mindnyájunknak, 

Kolozsvár, 1940 j anu ár l. 

.Ujeszten d ő i programm: 
• 

Erkölcsi ti s ztaságot I 

A. b eá.llott ujesztend önek leg nagyobb eredménye 
al lesz, ha az erkölcsi tisztaságot, s ami nem kevésbbé 
kivánatos, a gazdasági rendet és az emberekben való 
megbízhatóságot helyreállítja. 

Az utóbbi időben olyan gondolkozás és gyakorlat 
fejlődött ki unitárius egyházunkban, mellyel az önzetlen 
egyházszereleihez és tiszta erkölcsi élethez szokott em
ber nem érthet egyel. Nemcsak az a szellem lett sok 
t ekintetben uralkodvá, amely gy ü l ö l ködésből táplálkozik 
és erőszakos módon akar érvényesUIni , hanem a 
tiszta élet, az erkölcsi felfogás , a gazdasági szakértelem 
és mef;!bizhatat6ság is csorbát szenvedett. 

Most csak az erkölcsi lisl taságot emlitjük. Bizo
nyára nem kell különösen hangsulyoznunk, hogyha va
lahol, ugy az egyházi életben a tiszta család i életnek s 
-általában az erkölcsi tisztaság nak igen nagy példaadó 
ereje van. Mi , lelkészek, szinte szGntelen OI hangosan és 
erős meggyőződéssel hirdet jak annak nag y fontosságát 
és b izonyitiu k, hogy erkölcsi tisztaság nélka l a csal ád 

I nem töltheti be hivatását, és nincs jövője. A lemplomo-

Az elönyösen ismert 

"TELLMAN N "-féle 
szabó üzlet Bari1iu (Lópiac) u, 12. szám pontos 
kiszolgálás meliett mérsékeJt áron minden e szak

mába vágó munkát kifogástalanul végez. 

Főpásztori atyafi ságos üdvözlette l : 

Dr, VA RGA BIOL A s, k, 
unitá rius püspök. 

kon kivül, irodalmi tére n is sokan harcolnak az erköl
csi tisztaságért és szorg almasan idézik a nagy költő is
mert szavait : .. MÚiden ország támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs. mely kIJ. elvész,. Róma ledöl s rahiqába görnyed/l • 
Az erkölcs megroml ott s a ró mai birodalom odalett. 

Nem volnánk érdemesek az életre, ha unitárius 
egyházunk minden i dőben nagy gondot nem fo rditott 
volna s nem fordilana ma is az erkölcsi étel tis ztasá
g ára s a magasabb erkölcs i felfogás érvényesitésére. S 
ha talán az eg yháztagok közül a dolog természetébő l ki
fo lyólag mindenkivel szemben elvi és ~ya korla t i állás
pont ját nem érvényes itheUe, de az erkölcsi tisztaság 
szépségét és kivánatos voltát kell ő erővel hangoztatni 
el nem mulasztotta, vezető i tő l ped ig az erkölcs i példa
adást szig oruan meg követelte. Csaknem négyszázados 
kUzdelmcs életonk fo lyamán amilyen nagy szűkség volt 
az egyházhoz való szent ragaszkodásra , az ön tudatos 
hitéletre és az áldozal készséR' páratla n erejére, éppen 
olyan nagy sulyt helyeztek elődei nk arra a megdönt he
tellenül igaz közmondásra, hogy " egy véka erkölcs 
töb bet ér egy köböl tudományná l. II Ha nem ez lett 
volna a szi lárd alap, a posvány ra épü lt egyház régen 

. összeomlott volna . De nem is tudu nk olyan botránkoz
tató esetröl, " mely miatt az egyháznak különösen ve
zetőivel szemben fe l kellett vol na lépnie. 

Ennél a gon do latnál nem hivatkozunk példára s 
egyelőre nem bocsátkozunk részletekbe. Ha. az ~g~ház. 
érdeke úgy kivá.nja, azl is meg fogjuk ten OI . A JÓ 1 ~ l és 
és a magasabb egyhá.zi érdek szentebb e lőttün k, mmt
hogy az önként ki nálkozó helyzetet ki használ juk, ha az. 
nem okvetlenül szükséges. Pedig érdekes és tan ulságos 
volna reá.muta tni, hogyapárlélet elkölelezése miként 
alakit ja magatartásúkba n és erkölcsi felfogásukban az 
embereket. Nem tesszUk. 

Elvi álláspontot képviselii nk. Személy ellen nem 
harcolunk, bá. r jobban szeretnők. ha minden unitárius;;. 

------------------------------------~' ------. 
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ember erkölcsi élete tiszta és példaadó volna. Nekank 
~gyelön! elég az a ludai , hogy sokan vanoak egyhá
zunkban, akIk határozotlan, tiszta és emelkedett gon
dolkozással magas erkölcsi felfogást képviselnek. Meg
vagyunk győzOdve, hogy minden ép erkölcsi érzékkel 
biró ember veHlk van. 

A ,isz ta erkölcsi alapelvet és felfogást kell magunk 
elé IOznOnk az újesztendóben, ha erösOdni, boldogulni 

akaru nk. 
. Kovács Lajos. 

-
E légtételt 

Szent imrei Jenőnek! 

Évekkel eze lőtt igen népes egyházi gyűlésen, 

egyik fia lal szellemóriás paptársunk egyházunkat a 
Jerikó-i Uli , vérhe· fagyba hagyott vándorutashoz ha
sonlitva s önmagára egy kis költői tuJzásssal, a könyö
rOlő szamaritánus bizarr tógáját öltve, megengedte ma
gának azt a soha meg nem engedhető szabadosságot, 
hogy a főpászto r személyének emlegetésénél a sz~lid 

"hurrogás" sokat ki feje ző hangját hallassa. 
A liltakozásnak, a nemtetszésnek ez inparlamen

táris hangneme azóta - néha csaknem a tetJegessé. 
gig fajulva - végigvonult egész egyházi közéletünkön, 
amely szólt lefelé és fölfelé, befel é és kifelé minda
zoknak, 2kik nt; m e jól szervezett örségváltó tábor egy
házmenl6 célkilüzéseit vallották magukénak 

Akkor nem tudtam eldönteni, hogya társadalmi 
jólneveltségnek s a papi önfegyelmezettségnek e ki s 
fattyuhajlása a főpásztori méltóságnak, vagy a 80 éves 
ember közel 60 évi közéleti munkásságának szólott·e? 
Bármiként volt, de úgy éreztem, hogy e hangnem el
len, egyetemes egyházunk tekintélye érdekében tilta
koznia kellett volna minden jóizlésU unitárius léleknek. 
S ez a hangnem - a tekintély rombolás szeJ:emének 

Kalap üzlet Weiss M. ucca 33. szám alatt 

Férfi kalapok -es sapkúk 
a legjobb anyagból a legujabb divat után kapha
tók! Kalap tisztitást, formálást és festést a ' leg
ujabb divat után vál/alom. A n. é . közönség szives 
p'rtfogását kér; Csiszár Béla. 

Boldog és szerencsés csak ugy lesz; 
ha C s i s z á r t ó I kalapot vesz! I I 
Ma a boldogság nem drága 

1 5 O I e j t Ö I k e z d ö d I k. 

• 

-
hO kifejezöje - a minden áron való egyházmentés cé~ 
g~re alaII, nyiltan, vagy hallgatólagosan azóta kijár 
mmdazoknak, akiket izlésUk, más véleményuk, 8zeli~ 
debb étvágyuk számOzOtt az örségváltók csataso
rából. 

Kijárt lám Szentimrei JenOnek - legkiválóbb er
délyi közirónknak, az unilátiusok nagy barátjának is 
hálaképen - amiért az unitáriusok eszmei táborába 
tartozónak vallotta magát s aki az érdektelen kívülál. 
lók éléslálásával meglátta s a magas horizontból szem
lélők tiszta, eJffogullság mentes kritikai bonckésével 
felfedte azt a beheggedésre szánt sebet, amely fölött 
jótékonyan takaró, hirtelen gyógyult bOrfelfilet feszüt 
ugyan - de alatta látványnak nem kivánatos fájdal. 
masságok huzódnak meg. 

Kijárt e .hurrogás" Szentimrei Jenfinek is, kifogta 
a vastag inzultust, melyert tisztelettel megkOvetjUk s ün
nepélyesen bocsánatot kérünk mi sokan, akik sok más 
kérdésben se, de e bántó támadásban legkevésbbé ér
tunk egyet Fikker János cikkiróval, s kérjUk Szentimrei 
jenöl: higyje el nekünk, hogy mi értékelni tudjuk azt a 
nagyszerOen nemes és iránytjelz6 kulturmunkát, látjuk 
s követ jUk is azt a világitó szellemi Fároszt, amelyet 
az egesz erdélyi magyarság életuljának bevilágilására. 
igaz lelki és szellemi épUlésére csaknem naponta gyujt 
s amely munkát Fikker jános támadni, jónak es szak· 
segesnek látta. Mi, "Az unitárius egyház karácsonya" 
cikkirójával ellentétben valljuk, hogy a magyar szellemi 
és kuJlurertékek olimpiai tüzenek városról-városra való 
hordozása lelket ölö munka és sokszor ép annyira nem 
fizeti ki magát, mint amennyire ezzel ellentétben kifi~ 

zelödött egyesek számára az örségváltás ideáljainak hü~ 
seges szolgálata. 

Iróasztal mellett nyugodtabban, minden szenvede
Iyességtöl mentesen leirhatjuk, hogy az utóbbi két év
ben az örségváJtás gyökeres változást elsOsorban és min
denek felett a személyi g.irniturában hozott s nem az 
elfogulatlan ertékmérés és a minöségbeli értékelés tisz~ 
ta , elfogultságmentes szándékának gyakorlásában. Nem 
vitat juk, sőt örömmel ismerjük el, hogy az örség vállás 
több kiváló értéket juttatott jól megérdemelt hivau'skö
réhez - de le kell szögeznünk, hogy az ideáloklól fl)~ 
tölt ~rségvá1tó szándék egyeduralmi rendszerré kövü~t • 
amely magában hordja a bűnhOdés minden feltételed. 

Legutóbbi főtanács i ülés alkalm~vallénye~ében ez 
igazságnak adott kifejezést Kovács LaJcs b.rzssól es~eres
is, aki sérelmez te a "régi rezsim" emberemek a hS:t
ujitas alkalmával történt mellözését. Valóban ugy látSZik, 
mintha a bizalma tlamág princip;umának alkalmazása 
érvényesUlne a . régi rendszer" emberei~el sze~~en . 
kik _ mint egyházpolitikai bélpokloss~g elJegyzeUJel 
ve;ető munkakörből meJlőzendők, számUzendők! . 

Ezt a lényeget érzékelte a kiváló iró nagyon finom 
lelki mUszerén Szentimrei jenő, aki fótanácsunkon a n

dá-
vid ferenci" horizont nagyszerCi értékeit kereste s nem 
találta, hanem helyette látott egy csomó elfogulatlan s 
fájdalmas kritikai megnyilatkozásra alka lma~ any~got. 

Sokan, kik ott voltak a cégjelzett régi rezsim em · 



• 

·1 
U ~ l TA I~lUS JJ VD\ü6 

~~~--

ber~i . :o.okkal jobban szeretik egyházuka.I, minthogy 
örülni IUdlak volna e fájdalmas megállapl tásoknak s 

. th dávid ferencibbek" -nek. tapintatosbbaknak s 
mm a ft 'k I 
fegyelmezettebbek nek is bizonyultak volna" ~ml or e-
mondva az elégtétel szerzés méltallan és klcsmye!> lehe
lőségéről, nem élezték ki a kényes helyzeteket, ~e né
ma es fájdalma s ml'gdöbbenésse l fogadták a kora t bom-

lás látható jeleit. . . 
Szentimrei J enő nek, a kivá ló írónak és pubhclsz

tának koszönjOk, forrón kOszönjOk, hogy déd~lgel ésre, 
lelki simogalás ra érdemesek nek minősített mmket. az 
erdélyi magya r .egyházak legkissebbikét, a nbecé':-t! 
Mily kár és elfogultság, hogy Fikker János. Szenhm
reinek "Vnitáriusok- cimú cikkében csak az elfogu lat
lan kritika i részt élezte ki s nem érzékelte a szóban 
forgó cikknek unitárius n ézőpontbÓ l tekintett nagy
vonaluságá t. Annál kedvesebb, lelket melegitöbb Szent
imreinek e figyelme, minthogy mi saját szükebb közös
ségünkön bel Ul se tud unk egymással szemben a kivánt 
lelki magaslatra emelkedni - s még kevésbbé vagyunk 
kivülről jövő lelk i simogalásnak boldog é lvezői. 

Köszönjük Szentimreinek, hogy a "régi rezsim" 
kainbélyegzetljein ki ví.ll, valaki más, 6 is meglátta s jó
nak látta rögzíteni a fájdalmas lényt, hogy valami nincs 
rendjén a "dávid ferenci" lelk i l ortán! E memento ko
moly meggondolásra, ősz int ébb békejobb ny ujtás ra kö
telez az unitárius közösségben mindenkit ! 

A kis személyi szempontokon felül emelkedő ma
gas horizont tiszta látókörét, a nagyobb önzetlenség lel
ki magaslatának szivet vidámitÓ, lelkiismeretet nyugta tÓ 
ózondus levegőjét s al elfogulatlanság nemes veretfl 
bölcseségét kivánjuk életáldásu l az ~ Un i tári usok ll tá
borának uj-évi ajándékul!! 

\Veress Béia. 
Petrozsény. 
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tiszteletbeli állást, helyesebben olyan köztisztséget je
lent, melyért dijazás nem jár. 

Ilyenek egyházunkban mindazon tisztségek, melye
"ket világiak töltenek be. 

Eredete éli húbériség korára, talán még régebbre. 
nyulik ViSSUl. Fennti eim szószerinti fordi tása : "neme
si hivatal" is jelzi, hogy akkor a nemesek közUl vá
lasztOllák ki a megfelelO személyeket. Mivel a neme
sekne~ a megélhetésUk vagyonuk révén biztositva volt, 
ntm Igényeltek díjazást a ti sztség eJlátásaért, megélhet
tek saját jukból. KitUntetO megbecsUlésnek tekintette k 
egy-egy ilyen köztisztségre való megválasztást. 

Hajdanában tekintély. mondhatnám jelzővel is , 
h~gy nagy tek intély volt kUlönösen a magasabb, vagy 
ritkább köztisztség viselése. Megváltozott a világ az 
óta, történtek tekintélyrombolások is elég gyakran, mik
nek következtében az a nagy tekintély ma már ninCiien 
.meg. 

Mind emelleu az egyé !llő l is függ a teki ntély meg~ 

szerzése, vagy visszaálhtása régi helyére. valamint an
nak meg - és fenntartása. Vannak egyének, kiknek 
megjelenése, kUlaI ak ja, másoknak tudása, képzettsége, 
megint másoknak karaktere ad lekintélyt, vannak olya
nok is, - bár kevesen - kikben mindez az adottság 
egyesül. 

Általában mondható, hogy növeli az egyén tekin
télyét a közl isztség, de még inkább növeli az azzal já
ró autoritás maradék nél kUli, helyes betöltése. 

Az egyénnek lendületet a köztiszlség betöltésére 
és teljesitésére azon forma ad, ahogyan személyével 
szemben a tisztség betöltésénél a közbizalom megnyil
vánult. 

Köztisztséget , egyéb módozatok között közfelkiál
tással, vagy választássa l szokás betölteni. Egyházunk
ban a választás utján való betöl tést, még pedig titkos 
szavazássa l, irja elő törvény ti nk. A megválaszlás érvé
nyességéhez az abszolut többség szükséges. 

Nem kivánok itt egyébre ráw Ul atni, csak aTTa, 
hogy abszolut többségnél , különösen 2 jelölt közöI ti 
választás esetében, megtörtén hetik, hogy az egyik jelölt 
pont a saját szavazatával győzött. Vajjon helyes-e. tár
gy ilagos- e ez a választás? Vajjon jól ki tudta válasz
ta ni az ön- szavazó saját magát arra a bizonyos köz
tisztségre? Erre a kérdésre igenlő választ ad ni nem 
lehet. 

Abszolut többséget megkivánó választásnál elő

fo rdul az az eStt i ~ . hogya jelöl tek közül egyik sem 
éri el az abszolut többséget Ilyen esel ben tÖlvényUnk 
pótválasztást ir elO a két legtöbb szavazatot nyert jelölt 
között. 

Amennyiben az abszolut többség el nem érése a 
" népszerUség" és bizalom hiánya, - ép annyira a pót
vá lasztás csak erőszakolt bizalom- megnyilvánulás . 

P6tválasztéis nem adhat és nem is ad .Iendületet 
a megválasztottnak tisztsége betöltésére, mert érzi, érez
nie kell, hogy valahol valami hiba. legalább is szépség
hiba van. 

Vannak tisztségeink jelenben is pÓIválasztással 
betöltve. Teljesen egyéni dolog. egyéni felfogás, hogy 
ki . fogad el tisztséget pótválasztás eredményében. Sen
kit sem lehet kényszeríteni arra, hogy pótválasztás ut
ján nyert többöeg alapján ne fogadja el a megválasz-

Magyar 
Általános Hitelbank 

fiókjai : 
Brai?ov, 

Timii?oar'1, 
Oradea 

• 
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lását s ne foglalja el a liszlsfget, de ezzel szemben 
arra sem lehet kényszeriteni, hogy azt elfogadja. 

A közület javát, el6menetelét lehel munkálni bennt 
a kÖ2U1etben anélkUI is, hogy tisztséget viseljen az 
egyén. Munkáját kiki végez h eli csendben, lelki szUk
séglete kielégitéseképpen, lehet azt végezni hivalkodva. 
dobpergés és egyéb ~adalik közhirré" módszer szerint 
is, történhetik az még más célokból is. miknek részle
tezését ill fdeslegesnek tartom. 

A köztisztsegek betöltésénél - nagy általános
sagban - fieyelembe szokták venni az elözö 
munkálkodást, képzelIséget, rátermettséget is. Az egyé
nekben ezen előfeltételek felkutatása annál nehezebben 
,sikerül, minél töb kOzm kell kiválassza egy nagyobb 
testület. ÉrthetO is ez, mert a nagyobb tesitIIetet ösz~ 
szetevő egyéneknek benyomásaik, megfjgyeléseik, felis
meréseik mások és mások lehetnek. Ez a hiba kezdete: 
a divergencia. 

Minden erkölcsi testtIletnek fellétlenaJ arra kell töre
kednie, hogy minél, egységesebben juttassa kifejezésre 
óhaját és akaratát, hadd lássák és csodálják a kivOl
állók az egységet, a tagok pedig érezzék az eröt, me
lyet az erkölcsi testlilet képvisel és kifejez. Ezeknek 

• 
hiánya szélhuzásra, gyengeségre. a továbbiakban és ké-
sőbb dekadenciára vezet. 

Ezen segiteni kell mielőbb. ElsO sorban, beindi
tásképpen, az érdekek összeegyeztetése és a széthúzó 
irányzatok megszOntetése álta l. 

Ha ez meglesz, egyházunk megújhodik, a 'tlobile 
officium-ok betöltése zökkenö néJktll fog történni és 
megadta a megváJasztottnak azt a lendilJetet, mit a 
közmunka jó elvégZése megkiván. 

Dr. Gálffy Zoilán. 

Nöszovetségek a "Vasárnapi iskolák" 
szolgálatában 

lrfa: Dr. SZ:'tnthóné - Sükösd Vilma 
a sepsiszentgyörgyi unitárius nöstövehég elnöke 

(Folytatás). 

EgyelOre foglalkozzunk a Nöszövetségeknek 
.azzal a feladatával, melyet ott kelt megotda
mok, a hol a "Vasárnapi Iskola" megszervezve 
még egyáltalán nincs. 

. Ilyen helyeken a Nöszövet'ég vezetösége _ 
és" Itt - klhangsutyozom - bogy unitárius Nö
s30vetséget értek "N6szövetség" megjelölés alatt 
- a telkésszet egyelértöleg, s annak, valamint 
az énekvezérnek bevonásával összeirja - min
deneketött - a 7-15 éves étetkorban levő 
mindMt lIembeli ifjuságot 8 azokat körzeten
ként szüleik vagy szotgálatadó ~azdáik házánál 
2 -2 nöszövetségi tag áltat fötkeresik. - kik kö-

~ -- - - --
zül egyik lehet a lelkész, vagy · az énekvezér is 
- A kiküldött nöszövetségi tagok il yen alkalom: 
mal ismertetik a ezütők vag-y a szolgálatad6 
gazda elött a .. Vasárnapi Iskola" célkitüzéséf 
el hivatását, áldásos munkateladatAt, 8 odahat: 
nak, hogy a szűlök 7 - 15 éves korban levö 
gyermekeiket, a ga.?dák pedig cselédjeiket, mes
terek inasaikat, minden vasArnap dólután, téli 
idöben 3-4, nyári idöszakban pedig 4- 5 órá. 
ig terjedő ülőre rendesen elküldjék a Vasama-

' Iklb" t · " pl S o á a , me y - miként már j~leztem is 
- csakis a templomban, vagy pedig az imahAz
ban tarthatja összejöveteleit. - s csakis e he
lyeken fejlheti ki áldásos müködését. -

Az összeiras megejtése s a szülőkkel és 
szolgt;latadókkal tefolytatott megbeszélés ulán az 
egyben hi/ok/a/d telkész a Nöszövelség vezetösé
gével egyetértöteg kitűzi az elsö összejövetet Va
sárnap 'délutánját a templomban, avagy imaház
ban, s ez alkalomra egyben az erdekelt szülő
ket és szolgálatadókat megbivja. 

A hitoktató lelkész, mint a "Vasárnapi is
kola'" ellybeni vezetője, ismert ti az "iskola." ren
dettetését, célját, s munkakörét, egy lajstromot 
fektet föt a " Vasárnapi iskolá·"t rendesen táto
gatni hajlandónak nyilatkozó gyermekek szűlei
röl és a szolgálatadó gazdákrót s a gyermekek
röl is egyben, hogy ezáltal nyilvánlartható legyen 
azon növendékek száma, akik szűleik és szolgá
lat.dó gazdáik bozzájárut.sávat lelki kötelezettsé
get vállaltak a "Vasárnapi Iskola" szorgalmas és 
rendes látogatása tekintetében. 

A "Vasárnapi I.kolá"-nak - mivel célki
tüzé,ének csak ig y feletelhet meg - tekintet 
nélkül a rendes iskotai szűnidökie, - állandóan 
- nlinden vasárnap működésben kell lennie. A 
hetenkénti munka programmot az iskolavezetö 
letkésszel és énekvezérrel egi etemben a Nősző
vetség kebeléböl kiküldendö "VasárnapHskola".i 
"bizottság" tagjai állitják össze, mety"bizottság" 
a nöszövetségi elnök mellé negyedévenként föl
váltva kijelölendö 2-2 nöszövetségi tagból áll. 

A hitoktató lelkész föfeladata a vatlás kere
tébe tartozó hitvallásos ismeretek intenziv elöa-

Biztosilást a legetönyösebben az 

Első Romániai 
Temetést BIztosItó 

• 

R. T.-mil kölhet 
(ezelött G. SZAVA és A. SZAVA) 

B r a s s Ó. 
• 

WeIss Mihály- utca 3S szám. 
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dl.\::;a. blhlia 01v85tahi.8, és hibliai magyarAzalok, 
s á ttalab til v('!ve cl rendes hitoktatás keretein be· 
Iül II hitvallásos nevelés iráo )'itása 

Az é nekvezér betauitaná II növendékeknek az 
eg~'ház i énekeket, azok szöve.uél, hog~' azt énekes 
.könyv nélkül is tud ják a Vasárnapi Iskola volt 
látogatói , ha majd felnőnek ; - sze rvezne veg\'es 
kétsz6/amú dalkart Mo növendékek jobblullJ@ú 
énekesei közül. 

} Már most é3 e?:ek után jön a nószövetség 
szerepe a Vasá. rnapi iskola" szolgálatábun . 

Mivel'~ "Vasárnapi Iskola" célja nemcsak 
az ifjuságnak a vallási téren való ismeretei bö~ 

' vité~e hanem a mindennapi életben e lőforduló 
gyako~lati kérdések nll'>gisnierése, ismertetése is, 
vár ezért a nöszövetsógre e téren az II n em es 
föladat , hogy n "Vasárnapi Iskola" össz€'jö'Ie te
lein arra rátermett é:; ahhoz é rtő tUjZjllival USo'
szólván cse'legésnek mOlldható e l őadások r Ó'Ién 
is mertesse meg a m indké t nembeli ifj usággal 
azokat 8 kérdéseket. amel reknek i~lIleretf! a 
mindennapi é letbl'll vdló boldogul[ls hoz m !tétle
nül szükséges és n élkülözhetetlen. E végböl 
a nöszövetség JlVasárnnp i l ~ko l a" már emlitett 
bizottsaga esetenként fölkér a nöszö'Ietség tagjai 
közül egy-egy t Igat, aki a zlán a mu gu ál ra l vá
lasztandó ismeretk:örbö a rnejeJölendö Vasárnap 
dé lu lún felo lvasá_t vag\, sza badelőadási tartana az 
iskolát látogató ifjuságnak. 

Ez az ismeretkör lehet V8j;lY háztartási, gaz
dasági, vag r lársadtllmi és social is kérd6sekbö l 
meritve, de önkéntérthetöleg oly mederben és 
mod.,zerrd elöadva, amely nem mulja fdül n 
"Vasárnapi ls kola" hallgatóinak el.addlg szerze tt 
ismeretköré t, 

A nöszövet!'ég minden egyes lagja jogos ult, 
söt bizon yos szempontok hól kött' les is a "Va
s{t.rnapi Isko'a" ö sszejövetelein idönl\ 6nl r6sz t* 
venni. s f 'gyelemmel kisérni allnak müködését, 
S megtenni é3zrevételeit . javasl atait az iskola ira
nyilása és fej lesztése tekintetében. 

A nŐ3zövelség vezetö:iége a .,Vasárnapi 15-
kolá"-t vezetö lelkésszel és énekvezérrel egyet
értőleg nyári idöszakokban a iskola növendékei
vel vasá rnap délutáni szabadté ri előadás tatl [lsn 
végett valamely ik kö z:elr~kvö mezei, vag y erdös 
helyre kiránduh\st is rendez, s e z !l lkalmmsllel
kész ilHal esetleg s7.abadtéri gyerm ek: istentisz
telet is tartbató, amelyen aztán az ének vezér ál -

V ásároljon az 

ELEKES 
könyv és papirüzletben. 

• 

t~ll11egszerveze lt "yas~l'IIllpi Iskolai d IlI kör" szol 
g~ll!ntná az. orgonat, vagy hMlIlonlulllOl helyette. 
s116 egyházl é ll ~ket . 

A Il ö~zöve tség ah hoz é rtö és kézim u nk'H ked
velö tagjai a l eánynö'lendék~ket a kézi~nunka 
terén részeltetnó oklalúsbao a szin lón ahboz é r
tő nőszövetségi lttg a ruha;zabásball és varrás
ban adna. (klatú,st, majd pedig a konyhakerté
szet és vIrágápolás teren ismerd ekkel rendelkez ö 
tag,. il ~' irán ~' ú e t ö;ldlÍ~ok.kal fejlesz tené a Vasár
napI I ~ko lás nÖ 'Ieudek '!k iSll1ert.! teit. 

A f,unövendékek et ft lelké:lZ é~ é nekvezér tl 
mezei gazdálkodás, g~'ümölcs fa kezelés oltás 
majd ped ig - esetl t!g - 11 méhésze t ~Imé letj: 
s lehe tő l eg gyakorlatt ls mel'clt' ihe vezetné bele _ 
amely, II -' nem is j -! Ient absolut értelemben 
vett isrner et elsajáUt á,:; t, d e kon turj aiban mégis 
az a Vllsárnapi isko lás fo~almat tud m ajd alkot
ni magának oly dolgokról, amIknek il g\'ako rlati 
életbe n töltétlen ül husznát fogja venni. 

Ne m célom itt taX!ltlve lö lsorolni azt a ki
merithe tetlen munk aprogrammot, amelyet a 
"Va~arn a pi J51\01a" ke retében megvfllósitani nem 
tartoz ik a Jehetetl( nségek közé. Csupán csak 
vá~ l atos lln mutattam be a fGllli ekb ~ n, hog~T mik 
volnán ak éS lennének azok ti Illt'!;oldilsra váró 
fÖhld atok, amelp' knek megvalósita:sa úrdekébe n 
II " Vdsárnapi lskolu" szolgillatáball a nöszövet
ségt' k mind en különösebb Illeglerheltc tés nél· 
kü l akc ió b, lépbetn ének. 

1\'lost, amikor már II rendes iskolai év is ha
lad a maga megszokott medrében, nem tartom 
id6szerütl pnn eJ.-, ba ezt a "Vasárnapi Iskola" -i 
kérdést fö lvefem, s a z "Uni t:uius Jövendö" hs
sábj ,lin fölh ivom a figyeimét Uoitárius nÖszö\'t' t. 
ségeink veze töségén ek, hogy Ol t, abol még nincs 
s nem lt'Dne Vasárnapi J5kola,I beszervez ve. 

" szen Je:::ék be a~t a l1 nsúilietség(;k , a hol pt:dlg már 
m egvol na, oll a "Vasárnapi hkob" vezeté~éoet 
irányitásábl kapcsolódjék bele a liö.;;övelség 1S,

s vegye ki a részét abból 87. áldá:sos, mélyre
ható jelentőséggel b iró munká ból, ~mely ezen 
iskola vo!také peni cél"iWzése it képeZ I, s amely
nek megoldása 1l l' ll1csak hitvallásos, de szo~iális 
szempontból is beláthatat lan fontossággal bir. 

Nem, eleddig iS!l1ert'tlen , uj problem á t ve
tettem én föl ezze l a sze rénr el mefultatás· 
sal. Ezt a kérdést ismerték és ismerik máI' rég
ó ta mindazok, akik ifj uságunk bitvall,\sos nev~ 
lése érdekében nagyon jelentös tényezönek IlU

nösitették a ,,\'usárnapi Isko lá" -k beszervezését, 
arnel vhez semmi nagyobb, jelentékenyebb, appa
rátus sem kell, csupán egr kis önfelAldozás, lel
kiismeretes, céltudatos munka, önzetlen odaadás, 
_ elkövetkezendő ifjuságunk jobb jövendőjébe 
vetett hit és bizalom, - s akkor II jól és be
csületesen vé2zett kulturmunkánk sikerén a pok
lok kapui sem veheinek diadalt ! . ' . 

• 
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S végezetü l mcge llllileni turtom szü kséges
n ek, hogy az ug\' 1I6vezfllt "VlIsArnllp i Iskola" 
meröhen hitvallásos cAll .~::ol,, (ild . ku lturáli3 ala-
4mlat lévén , - am~ l y :.IZ egy h ftz ke h" lé n b p. Iül 
i eit ki n(>pn6velési, ifju ~t"d munk<\f, .~j>"wn:rél{' 

• 
.akad(ífyba amlOk bes:e}'vpzé$f! nem ütkÖú/,. mert 
-e7.t a vll;;;:á rn flpi iskolán kivüli okln lAst - hORY 
egy hasonl .lthll éJjak - olyhá leh ,. t tekinteni, 
mint az t:~ yt!s protest/1u3 f .. l ~ kozp.t .. k!l ól az ugy
nevezett " konfirmálá'i :< ·ra vll ló f>lök ~~z i!é st. hogy 
t . i. vJlarnikénL a konfirmÍLciora v,dó elők<:sz i-
1és egy Idd, llnw 1r1: 11 Alh aladv!l. U7. az i fj ú h ivő 
ahithen meguösnrJvP. f'grházá ll~k állhJltatos tagja 
lesz, - igy a" Va~árn ap j rskollu.i . ' kt ll t 4s is az 
az aranyhi{1. l:wl~ly e ll iltOl t'! nvo, il ke l'cRzlény ifj u 
tl itébp l1 , ludá~úhan rII e~elö3ödvt! fog majd öbba 
az 1)~: ' et{4 . bc kilé p ni , ;1I1l p.ly ell\zrl " s i~mere LAk, 
tapasz/alatok és ", inden rkfő l öll törh eletllm és Ic· 
""üzd IH· (lPI1 llkad,lyükal nem i~nH' lö lút nélkül 
-csak c5alódasl, cs lk lelki me/lha~ollló~ás!Ot éi csak 
holtigtll r tó plt\gii letlf' ns6Ile t zud il a "Halandót( 

.:amug\' is sok·sok teherrel me~rakolt roskadozó 
, 'ái jaira! 

Óhaj t ulám, hog,; e szeré n y irá somi ne ma
radna. - il ::;zNllt rú, ~7.avlli s7.crin l - r.sak a 
pusztAbMl elh lIIgzott m'j ljdulásnak ! 

A gyakorlati lelkész képzéshez. 

n A szegénység nem széJ!yen, de hi ba. fl Ezt ol· 
"VaSia", egy német könvvben. Te rmészetesen hatályként 
álta lánositani nem lehet, mert vannak, ak ik nek önh ibá
jukon kivUl nem adatolt meg anyagi jólétUk emelése. 
P l. betegség. nehéz családi á ll apot li tb . Ztinyi kölltönek 
egy mondása jut eszembe: nsors bona nihi l aliud." Te
hát nem kis mértékben a szerencse hozzájárul a hhoz, 
hogy valaki érvényesOIjön . Ezt ki ki könnye n cidOntheti, 
ha érvényesillésének l ehet őségeit közelebbröl megvizs. 
~ál j a. Az is igaz, hogy tisztá n a szerencsét Osszek ul 
-csolI kezekkel várni nem lehet, két kezünkkel kell az 
<ulját igazilgatnunk. 

Szerény véleményem sze rin t a hibái lege l sősorban 
magunkba n kell ke resnUnk. Hány példát produkál a 
mindennap, amikor valaki a klllá lkozó alka lmat megra
gadja és ezzel egész élete boldogulásának alapjait meg
veti. Más, akinek nincs erkölcsi..bátorsága - azt mondja 
- én erre képtelen vagyok. Ahhoz, hogy va lami sike
rU ljön, erOsen akarni kell, hinni kell abban, hogy az 
nem is lehet máskép s csak sikeresen . A szerencsének 
fb iztosabban. a kitartónak késObb, de minden bizonnyal 
megjön a siker. 

Ami az egyénre vonatkozik, áll a köz.re is. Jó 
\köz,katonákb61 verbuyálódik a jó hadsereg. 

Mi unitáriusok sokszor bevalljuk, hogy kicsik, eröt
Jenek vagyunk, de ezzel a tehetetlenségUnket is clis
,merjUk. Szerintem csak azokkal az eszközökke' II ' It~ 

- --
kál hat juk jobb jövOnk utját, amelyek rendelkeusUnk 
á llanak . Ezek bizony 8zert':nyek. Ezekhez sok bAtorltá': 
van szU kség, hogy felvehessOk a kUzdelmet.. A ki8 8zem 
nfagból nagyszerO ezredéves tölgy fej lődik, mely még sok 
t':vlg cipeli hátán a hajót és végezetOl még sok id6 mul
va, mint hajóroncsbó l ered6 értékes palizandert dol
gozzák fel e i Okelő butordarabnak 

Csekt': l.ysé~em szerint a kezdeményezés a pap. 
nevelés radlkáll$ rtform jjval kellene, hogy kezdOdjOn. 
Le~yen fl pa.p, ak i fl h,ve,hez kikerUI, le lki és eyakor. 
lati életben IS vezetO. SzamQlni ludjon fl SZt rény lehe
tOst':gekke l és minél nehezebb a Idada l, annál nagyobb 
le l kieröv~ 1 és kitartással fogjon hozzá munkájahoz. Le
gyen mintagazda. Legszebb termés', á ll atot stb. produ
káljon . Csak igy lehet ténylegcs vezetOje egyházának. 
községének. Szervezze meg a szövetkezeti élelet ugy 
hogy az ténylcg virágzó legyen és az a fa lusI embe; 
ne sajnálj a a ti szteletes urnak felOle járó megszolgAlt 
javada imazásl. Ha a gazdagság nem fi zetődik ki a régi 
alapon , igyekezzék ti j utakat teremteni, háziipar felvi rá· 
goztatása . kereskedelmi és ipari növények termelése, 
konyha kerlészelÍ le het6ségek kllanulása stb.-vel. A 
gyUmölcsterme lés irányitás=!., a helyes faáp l lá . megszer
vezése, ha a legelO megfelel, minta méhésze t beallitása 
stb. mind o'yan dolgok, hogyha ez jól meg va n szer
vezve, e lőbb-utóbb teki ntélyes jövedellli for rássá vál k, 
ami t ő l az lsten szolgája is elnyeri bizonnyal az 61 meg
illetö fö ldi részét. 

Nagyon fontos volna még az iskolábÓl kikerülö 
serd UJö ifju ság közös versenysz erű foglalkoztatása is. 
Igy némely helyen háziiparilag müvésn tig lehetne fej
leszteni az ifj uság képességeit. Megsze rvezni az értéke
s ités t, összeköttetést szerezni, ami mindig ' kOnnyU és 
biztos lenne. mert erkölcsil eg egész biztosa n ne m es· 
nék kifogás alá. 

Honna n vegye a pap mindezekhez az ismereteket 
A latin. gOrög, héber stb , és más magastudományok
ból bizony édeskeveset meri thet. Erre c!ak alt kiált
hatom: gyako rl atiasabb, élelrevalóbb papképzés! uraim: 
Ez azonban ne abban merüljön ki, hogy tessék-lássék 
a I'anrendbe ezekből is felveszünk valamit. 

Mélyreható , ha álosa n komoly legyen ez a kiképzés , 
Ebből meg kell é lni emberi módo n. Levenni, ha kell a 
teorétikus anyag nak aká r a felét a gyakorlat kedvéért. 
Minta fa lut , kit űnö - gyakor/ali - tanitókat. Bele 
kell jól vésni mi ude n ifj t'1 lelkébe, hogy neked ebbOl 
élned halnod kell. Nemcsak megélni kell. hanem jól .. 
megélni is kell. Ne csak szóval, cselekedellel is mutas
suk meg, hogy Jó unitáriusok vagy unk. Haladni a kor

ra l, ura im! 
Köntés Ferenc. 

• 

• 
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Templomi ének. 
, 

Ugy gondolom mindnyájan tisztában va~YUD~~a!
zal, hogy templomi éneklésünk nagyon sok kivánD! va~ 
lót hagy hátra és általában alatta marad még annak a 
szinvonalnak is, amelyet elerni könnyen lehetséges. Az 
a törekvés, hogy egyM.zunk szellemi szinvonalát min· 
den téren emeljük, késztet arra, hogy ezzel a kérdéssel 
behatóan foglalkozzunk; hogy megkeressük azo~ 
kat az okokat, amelyek a templomi ének kifejlödé
sét Egyházunkban akadályozzák és rtlmutassunk arra az 
utra amely ezen a téren jobb eredmények felé vezet. 

, Amikor templomi éneklésr61 van szó, mindnyá~ 
jan tudjuk, hogy a gyülekezet zöme zenei képzettséggel 
nem bir. A templomi énekeknek tehát olyanoknak kell 
lenniök, amel) ek természetesen folynak, könnyen éne
kelhetők, sem hangterjedelem, sem ritmikai beosztás te
kintetében nehézséget nem okoznak. 

Aki valamely alkalommal meghallgatja a gyüleke
zeti éneket a brassói Fekete-Templomban, an nak azonnal 
fel fog tünDi, mennyivel tökéleteseb b ott az együttes, 
mint nálunk. Bizonnyal houájárul ehhez az is, hogy a 
szász evangélikus egyház sokkal jobb zenei nevelést 

. 'képes az if jus ágnak nyujtani, mint mi ; bár ugy gon
dolom, hogy ennek nem kell igy lennie, és ha belát~ 

juk az egyházi zene mUvelésének fontosságát és kellő 

gondot forditunk az ifjuság zenei nevelésére, semmivel 
sem kell hátrább maradnunk nekünk sem. De ezen a 
kétségkivul fennálló okon felül van még egy, amelynek 
fontossága sokkal nagyobb és amely nem ~ annyira ké
zenrekvö, mint az imént emlitett. 

Amig a szász evangélikus egyház templomi éne
kei német nyelvnek , addig a miénk nyelve magyar. A 
dallamok, amelyeket a Fekete.Templomban hallunk, ugy~ 
szólván egyott születtek a szöveggel, legalább is az 
idl5k folyamán teljesen összeforrtak azzal. A dallamok 
megfelelnek a nyelvi hangsulynak, a német nyel v rit
mikájának és igy éneklésUk természetesen folyik; a szö
veg és a zene között megvan a teljes szerves össze
függés. Az egyházi zene legkimagaslóbb mUvei, ame. 
lyek egyben az egész emberiség legnagyobb szellemi 
kincsei közé tartoznak, Johann Sebasti an Bach alkotá
sai, ahol szöveggel birnak, német szövegüek. 

Tudjuk azt is, hogy rokon nyelvről rokon nyelvre, 
például németbl51 angolra, mennyivel könnyebb fordi
tani, mint egymásra nézve idegen nyelvekre . leginkább 
akkor mutatkozik meg ez, amikor meglevő dallamra kell 
szöveget forditanunk. es ezen a ponton mutatkozik 
számunkra a legnagyobb nehézség: a magyar nyelv 
teljesen elszigetelten áll az éurópai nyelvtengerben és 
meglev<S dallamokhoz való tökéletes magyar szOvegfor
ditás rendkivül nehéz. Templomi dallamaink egy része 
német, aDgol stb. eredetO, a hozzájuk tartozó szöveg 
forditás, dallam és szöveg nem képeznek szerves egé. 
szet. A szöveg hangsulyos részei nem esnek kel1ökép 
egy~ a dallam hangsulyos részeivel, a nyelvi ritmika 
Dem fedi kel16kép a dallam ritmikáját. 

• 

Mindenki megfigyelhette, hogy templomi énekeink 
egy részét a gyillekezet mindig szive sen és aránylag
jobban is énekli. Etek többnyire szép ö~i dallamok, a
meJyeknél a tenei hangsuly kellökép egybeesik a szö
veg hangsulyos részével; amelyeknél a szöveg és zene
ritmikája párhuzamos: 

Az ujabb dallamok közt is vaDnak ilyenek. IlyeIt 
például a 33. sz. ének. Ezt mindig szivesen énekli ar 
gyültkezet, pedig egyáltalában nem tartozik ertékesebb
dallama ink közé . Hogya gyüleke7et mégis szereti ezt:: 
az é neket, annak oka, hogya szöveg es dallam egyet
len egységet képeznek. teljesen egybeforrtak, az ének
lés természetes és könny EL Ennél a dallam nál a gyule
kezet éneke mindig biztos. természetesen folyik. nem 
ingadozó. Viszont kúJönösen angoJból átvett énekeink. 
nél nincs meg a párhuzam a szöveg és zene ritmikája. 
között. az éneklés nem termeszett""s, a gyü lekpzet szá
mára nagy nehézséget okoz. A ~ytlleke2et egy része: 
azzal a beosztással énekel, ahogy 3Z al fnekeskönyv~ 

ben áll és ahogy azt 3Z orgona is játss23, más része 
azonban erre képtelen és inkább a nyelvi ritmust kö
veti. A gyülekezeti ének teljesen ingadozóvá es zava
rossá válik és nagyon távol áll attól, ' hogy a legsze ré
nyebb követelményeknek is megfeleljen. 

Itt látjuk t nekeskönyvü nk hibáit és azokat a fe 
ladatokat. amelyek lehetőleg még tnekeskOnyvunk up 
kiadása elött legalább részleges megoldást követelnek. 

A dallamok megrostálása és egyeseknek szép régn 
dallamokka l való helyettesitése t nekeskönyvünk müvé
szi sz in vona lának emelése céljából nagyon k ivánato!t. 
volna . Ez azonban nehéz, rendki\' ül gondO) eJőkészi

tést, na gy körültekintést igénylő, hosszantartó munka, 
amely tnekeskönyvOnk következő kiadása elött aligha: 
volna lehet séges . E célból egyházunk legkiválóbb ze
nészeinek öS'Szefogó gondos munkájára volna szükség,.. 
és egyel6re ezen munkának csak megszervezése volna. 

célul kitüzendő. 

Egyházi énekeink ritmikájának felülvizsgálása, szö
vegnek és dallam nak teljes összecsiszolása a másik fe
ladat. Ennek a feladatnak a megoldása részben nent:> 
nehéz. KikOszőbölni a teljesen felesleges és indokolat
lan hibákat. ritmikai , formai tonitásokat, teljesen feles
leges és indokolatlan ell entéteket a nyelvi és zenei rit
mika között, amelyek tnekeskör.yvúnkben rendkivüli 
na gy !'lámban találhatók, annyira természetes dolog~ 

hogy szukségessége falan sokkal nagyobbnak is látszik .. 
mint jelentősége. De ha arra gondolunk, hogy az or
gonista és a gyülekezet egy része az tnekeskőnyv be
osztását követi, mig a gyülekezet egy másik része ter
més zetes érzése sze rint énekel, azonnal nyilvánvaló, hogy 
J::nekeskőnyvünk ilyen érte!emben való átdolgozása is. 
rendkivüli fontossággal bir. Az elv al kell, hogy legyen~ 
hogy mindenütt, ahol ez minden további nélkUl lehet· 
séges, a dallamok abban a beosztásban tarfaDd6k, ahogy
azt agyOIekezet - természetes ösztönét61 és a nyelv~ 
ritmust61 vezettetve - valóban énekli. Ezzel máris nagy 
lépést teszünk a helyes irányba; minden könnyités, a
mely nem a müvészi szinvonal r6vására történik, alkal-

• 
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-.mas templomi éneklésOnk szin vonalának e melésére. A 
m unkának ez a része egészen rövid idö alatt - va ló
'Szinüleg még t nekesküny,'iink egy uj kiadásának meg
j elenése e lőtt - befejezhelö. 

Ezen felü letes hibák kik üszöbölésénél jóval nehe
.zebb felas at a dall am és szöveg összecsisl.Olása azok
ná l az é nekek néJ, ahol enn ek szüksége mnhtkozik. Nagy 
gonddal és körültekintéssel, a nyeh'i és ze nei szempon
tok legalaposabb fi gyelembe"éte lével végezhető csak ez 
a munka ; és ha \'alóban jó mu nká t akaru nk \'égezn i, 
.flem könnyu feladat tal fogunk találkozni. 

Ha nem is kön nyu mun ka egyházi zenénknek e
zen csak nagy vonáso kba n vá zo lt meg reformálása, an
nál s zebb eredmény kecsegte t ezen felada t helyes be
i ejezése után. HJ szeretettel és hozzáértéssel fogju k 
2enénkel mnvelni, na gy értékel nyujfunk Egyházunknak. 
Bizonnyal s l ivesen \' enne részt egyházunk mind en ki
v áló zenész e ebben a munká ba n, ugy hogy követk ező 

-cé l kilülésűnk ezen munká na k helyes megszer vezése kell, 
hogy k gyen M inde n é:izrevételt é:i ind it vá nyt szivesen 
f ogad un k. Ha a kérdés jel en lő:iégét á térezzü '<, ha a 

1 e1ad at elvégzésére kita rtássa l és s zeretettel összefo · 
g unk . jó mun ká t fogu nk végezni. 

G á l Vilmos. 

Á I I á S h a I m o z á s. 
.- .. . ~ ....... '-' 

Az álla mi és p olgá ri élet ben hova· továb b min d 
~agyobb su lyt fek tetnek arra, hogy álláshalmozás ne 

1örténjék s ha van , megszünjék. A mi eg ház i életü nk 
ilyesmire nincs tekintettel, ső t talán szá ndékosan tö rek· 
szü nk arra , hogy egy embern ek a kezébe minél töb b 
munkakört öS!iiZepo nlOsit sunk. 

Mfge mlit ünk egy-ké t esetet, figyelmen kivű l hagy. 
va ez alkalo mmal pl a bizottságok összf:álJitá sát . 

Az eg) ház ve7(·tő főgondnoka a központi Dávid 
rerenc Egyle1nek is elnö ke. Igaz, régebben is volt ez 
igy. O e a mai időben a fögo ndnok munkaköre sokkal 
"több figyelmet, gondot és lekötöttséget igényel az egy· 
h ázi életbe n, mint a multban. Bizonyá ra a sokoldalu el
foglaltság is hozzájárul ahh oz, hogya mai helyzetben 
a Dávid F erenc E gyld elnöke inká bb csak a cimet vi
s eli , minthogy irány itó és tevékeny szere pet vigye n e 
fontos eg:yháztá rsad almi alakulás ba n. P edig mennyire 
lehetett volna a fögondnok sokolda lu igén)'bevételé n 
s eg iteni , ha felhaszn álták vo ln a a kinálkozÓ alka lmat 
azok, aki k annak idején az irányitásra hivatva érezték 
magukat. Nem a főgond n o k ba n va n ~ hiba, mert ő a 
bizalmat nem akarta visszautasita ni. A szervező és irá
nyitást végező emberek véte ttek az egyházi élet jó l fe l
fogott érd ~ke elle n, amikor a sok tapasztalattal és hoz
záértéssel rende lkező embe rt nem igyekeztek két kéz
zel az egylethez kapcsoini és a nnak élére állitan i. Akit 
í rói kiválÓságánaI és értékes irodalmi mu nkásságánál 
10gva a Ki sfaludy T ársaság és Petőfi T ársaság ö rÖm
ene! fogado tt tagjai sorába , afra a párlailanul gondol-

kozó unit árius )., özvélemény is őszintén bOsz ke I"hetett 
volna. Szervezö erejét és széleskörü társadalmi mu~ 
kásságát .a tengödö áll apot ban é lő Dávid Ferenc E _ 
let ne m rgyekezett felhasználn i. f\'\a már megnyerés? 
valÓsziniileg még a prÓbálkozás is hiábava ló \'olna. rc 

Még feltünöbb a helyzet. ha arra gondolunk 
hog~ egésze n az utóbbi' id6ig a főjegyzÖi . dekáni és ~ 
Dávid . Fere nc Egylet Ug-~' \'e zet5 alelnöki állásai szintf n 
egy kez ben vol~a ~ . !"\ iod a három mu nkakör rendkiVÜl 
fo.nlos .a z eg)'hall CIt:t b l;! lI , ml.' rI irányító jelleg füz6dik 
mlOde mkh ez. C sod a· e, ha a t~0!6giai ta nári hiva tás 
mell ett : nny.i mdlé kfoglal . ozás! ne m lehet klfog asta la
nul be toltem ? Vagy egy Iknél, vagy mási knál hi5ny keH 
mutatkozzék. A híva1ást igazán á terző és erejH Iul nem 
bec s ü lő ember nem is vállalkoz ik ennyi mind enre. Az 
egyházi fő j egyző reszére jelenlegi püspökOnk is f5jegy
z6 korában hatáskör mr gállapitást többszö r szo rgalma
zott , mert érezte. hogy menn)' ire szükséges ebben a 
munkakörben minél jobban bele1i apcsolódni az egyház
ko rmányzat i é letbe A teo lÓg iai tanári állás szakszerO 
betöltése mellett az unitáriu s köné lemény a teológiai 
ta ná rlÓI fi gyelemre méltÓ tudományos irodalmi munk ás
ságot is vár. Az Ő hivatása e lsősorban a tudománynak 
o lya n mi velése, am i ből több erő és nagyobb te~ intély 
szárma zzék az egész e2yházfa. De ettöl eltekintve 
is , egy intézet vezetése , jelen esetbe n adékáni tiszts ~g 
betö lt ése a növe nd ék ek fig)"e lmezésében, tanulmá nyaik 
irá nyitásába n, anya gi ügyeik rendezésében.., h i\'atás~ rze

tük fejlesztésében . a gyakorlati életre való nevelésében 
st b éppen e lég tenniva lót kinál. H J. ehhez hozzá vesszük 
azt, hogy az egy házi élet a Teológia Aka dé miától és 
e lsősorban a nnak vezetőjétő l gyakorlat i és szellemi kez· 
de ményezést és a kh'itel ben határozott erpdménye ket 
vár, sőt ~' övetelő kivánalmakka l lépik fe l ebben a t~ 

kintetbe n, b izonyára nem kell hosszasa n magya rázni a 
dékáni állás fontosságát. A közönséges szólásmód sze
rint, a k iknek anyag ilag és szellemileg több adatott, at

tó l az egyház javá ra több k ivá ntatik. 

A Dávid Ferenc Egylet ügy ve zető ale lnöke kell. 
hogya le lke legyen az egyleti életnek. BiztalÓ é:i irá· 
nyitó s zavá t hallani kell mind enütt, s lel kesit6 erejét 
é rezni . Keze o tt kell. hogy legyen min de nik egy ház

. község élelmil ködésén s t isztában kell lennie, hogy mi· 
ként működ i k a sziv s működik e egyáltalán. Határta
lan munkamezö tárul fe l :lZ ügyvezető a lelnök számára. 
A Dávid F ere nc E5"ylel működése nem merülhet ki 
egy' két kol ozsvá ri fe lo lvasó ülés tartásá ban . Bizony
bizony az egy leti élet hangos szÓval kiált az életrehivó, 
a belefekvö e mber, az al ko lÓ lélek és szervező erő UP 

tán. Megujhodás és felfri ssülés a maí idök jelszava az 
egy házban. Hát a megujhodás utján csa ku gya n o lyan 
szegé nyek lettünk arravalÓ és használható emberekb~n. 
hogy fon tos munk::lkö rökben álláshalmozásra V<l 1I sluk· 
s ég s ennek követk eztében egyre' másra felü letesen vég

zett munkák ba botlunk ? 
• 

Nek ünk ugy tetszik, hogy 
van :I hiány, hanem a pártélet 

a hi ba. 

nem az em berekben 
~ ifej lesztésében vall!. 

FigyelO. 
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a közelebbi Fő
~-

tanáccsal kapcsolatban. 
Minden testületben, . igy ~.Z egyházi g~ü~ 

léseken is első sorban az ~lnokne~ . k~1l hig
gadtságát éi tárgyilag~sság~t megorJ zme. 

Mostanság div~tba tÖ,t t, .. ~ ogy főtanác~i 
yülésen az el.nö ki asztalna l, ulo k egr,ke-ma

~ika a kelleténel többszor szala i fel , sot egyes 
ügyekkel kapcsolatban kortes i zi~ b!szédeket 
tart. Szabadni $Zabad, d e kerdes, hogy 
hasznos-e. • • • 

Van olyan főtan áesi t ag, aki tekintélynek 
képzeli magát s azt hís?i, hogy a,z i,gazság 
nála van letéve ; s azt is , hogy a parterdeket 
t ulvilági hangon való orditozással lehet meg
védeni . 

• • • 
A Főtanácsot megelőző napokban köz-

jegyzői leg hitelesitett tá jékoztat ó iratu k lT1 e n~ 
t ek szét korlátolt számban b izonyos erko lcs, 
botlással kapcsolatban. Azon lehet vitatkozni , 
hogy helyes-e az ilyen eljá rás, d e talá~ az 
okot kellene kiküszöbölni , hogy h asonlo el
járásra ne legyen alkalo m. Különben meg ke ll 
állapitanunk, hogy röpirat szétküldésére nem 
ez az e l ső alkalom. Néhány év előtt is kiil
d ött szét m a befolyásos egyházi á llásban l e vő 
em ber röpiratot. melyben vezető egyházi em 
b ereknek a becsüle!e volt ártatlanu l megtá
madva . Ha valakinek, ugy lega lább a példát· 
adón,k megértést ke llene mutatnia az ilyen 
d olgokban' 

• • • 
A röpirat eredetije hiteles közjegyzői má-

solatban több, mint egy éve hivatalosan be 
va ll adva az E. K. T anácshoz. Annak hajme
resztő tartalma miatt a közügyigazgató tudo
másunk szerint nem tartotta hivatalból szüksé- . 
gesnek fegyel mi eljárás beinditfisát kérni, aki 
pedig sokkal jelentéktelenebb ügyekben a fe 
gyelmik iránt nagy rokonszenvet érez és 
buzgó nekilendüléseket mutat. 

• • • 
A7. e l őbbi uralom alatt arra igyekeztek, 

hogy az esetleg e lőfordult hibákat l e h etőleg 
békessségesen intézzék el. Nem rajtuk mult, 
ha ez minden esetben nem sikerült . Mostan
ság a . fegy~lmjvel való fenyegetés nagyon 
gyakon . Eleg egy helyte lenül értelmezett szó. 
e~y nem tisztázott néva lá irás, hogy a fegyel
mIvei va ló fenyegetőzés elhangozzék. Egész
séges állapot ez? 

• • • 
A tárgysorozaton sorrendben a jelentések 

--
után vo lt téve a választás, a mi egészen ter
mészetetes, hiszen e l őször a felmentvény t meg 
kell adni. A közelebbi főtanácson az történt, 
hogy a választásokat a jelentések tárgyalása 
előtti napon megejtett ék. Szánd ékosan volt'e 
ig y rendezve. va gy gyakorlatlan ság volt az 
oka, nem firtat juk. Csupán a tényre mutatunk 
rá , mel y szerint pl. a j ószágfelügyelőség el
nö két szótöbbséggel ujraválasztot. ák. mielőtt 
a j ószágfelügye lőség jelentése t árgyalás alá 
került va J na. A tárga Jás során aztán elszán:o
lási szabálytal anságok és g azdasági hibák ke
rültek napirendre. A Főta nács b izottsságat 
küldö tt ki a helyze t m egvizsgálására. 

• • • 
A jogtanácsos éveken át az egyház na

gyon sulyos pereit vitte . A pártnak is egyik 
vezet ője , szinte mondani lehet, létrehozój a volt. 
Időközben az egyház érdekeinek védelmében 
egyik m ásik emberrel ellentétbe j utott . Volt-e
egyéb ok is? Szavazattöbbséggel kiválasztot
ták . 

• • • 
Az u j jogt anácsos fiata l ember ' Nyilvá-

nos ügyvéd i gyakorlatot még nem folytatott . 
Talán enn ek a te rh ét s az állással járó fe le
l ősséget érezte, amidőn megvála sztása után 
mindj árt irásban jelentette b~, hogya válasz
tást nem fogadja el. Aká r igaz, akár nem ez 
a sz éles körben elterjedt hir, tény, hogy 
másnap az esk üt letette . Sapienti sat! 

• • • 
Az egyházi főjegy'ő az elnöki a<zta l mel· 

lől hatásosnak gondolt beszédben kérte a ki
választot! jogtanácsost, hogy az egyházi élettő! 
ne vo nul jon vissza s vá llalt kött- lezf:t1ségeit 
telj esi.se. mert az egyház minde noél drágább. 
A volt jogtaná csos megjegyezte, hogy Hyen 
kérésre fel szó laló nak van a legkevesebb Joga~ 
m ert pár év el őtt egyéni sértődöttségből <5 
volt az, aki minden egyházi tisztségérőllemon
d ott. Erről több szó nem esett. 

• • • 
A Jogügyi Bizottságnak az előbbi Főta

ná cson megválasztott e lnöke. va lószinü leg a 
történtek miatt, állását npm foga dta el s a 
gyüléseken egyszer sem jelent meg. Ezen a 
főtanácson olyan elnököt választottak, külön
ben k i tűnő jogászt, aki e ll en a mu lt uralom 
idején nagy kifogásai k voltak s bizony nem 
kellemes elbánásban részesült. Az uj elnöknek. 
javára kell irnunk, hogy ezek dacára is vállalta 
az áll ást, mert 6szintén szereti hitét és egyhá
zát. Egyszersmind e légtételnek kell tekinten i~ 
magára nézve, hog'y a sz i.ikségben kor~bb.J 
ellenfelei reágondoltak. 1'). 

-

I 
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SZEMLE. Számok tükrében. I 

Köszönö szavak. EgyházkOzségem abban a meg-
1iszteltelésben részesitett, hogy lelkészi szolgála
tom 35 éves . betöltése alkalmából dec 17.' én nyilvá
nos ünnepélyt rendezett, melybe kUldöttségileg kap
'Csolód tak bele a brassói magyar felekezetek, irásban a 
'Tomán egyházak. a város vezetősége, killönbözö intéz
mények és a társadalom s távolabb élO barátaim és is
merőseim közül is nagyon sokan. Nem számítol
tam rá , nem vártam az ünnep'ést. Amikor a terv tu
domásomra jutott, nagyon kértem , hogy hngyjanak fel 
'Vele, Csendben, zajtalanul mun kálkod tam mindig. Nem 
-egyszer mcg tagadtam magamat , sok szor családi érde
Jceimet is, hogya reám bizott szolgálatot elvégezhes
sem . F~lt ünést nem kerestem soh:J , de meggyöződésem 
mellett következetesen kitarloltam. Mindenekfelett gyön
.ge erőm szerint el nem fogyó lelkesedéssel hivatásom
nak és szolgálatom nak igyekeztem élni akár Kissolymo
.son, akár Nagya jtán, akár Brassóban kellett azt teljesi-
1enem. Jó lelkiismerettel vallom, hogy inkább erösiten i, 
épiteni és előbbrev in ni igyekeztem hi lbelileg és anya
~il ag az egyházközséget mindenütt, mintsem azt kihasz
nálni, gyöngiteni vagy éppen vi sszafejleszteni. Ha nem 
munkálkodtam hiába, első sorban legyen Istené a di
-eséret s aztán megértő hiveimé, akik mindenben mel
lettem állottak. S ha nem térhettem ki a nyi lvános 
megemlékezés eUl, ha hi veim és baráta im ezt látták he
lyesnek, én mély hálát és köszOnetet l érzek mindazok
-kal szemben, ak ik személyesen vagy irásba n felkeres
tek, jókivánataiknak kifejezést adtak . Kérem Istent, hogy 
fi hasonló szellemben való további munkálkodásra en
gedjen még idOt nekem, ha ~Z Ö Szent Felségének a 
tetszésével találkozik s adjon erót, hogy jó lelkiismeret
tel és tiszta meggyőzédéssel szolgálhassam egyházamat 
és hitemet, hiveimet. hiveim és embertá rsaim javát, a 
haladás és felvilágosodás szeHemét. 

.Jellemző eset. 
Kovács Lajos. 

A személyeskedésről többször esik szó mostanság 
.az egyházban. Erre vonalkozólag jellemzónek tartjuk a 
következő esetet: A püspök idejé t>en fe lkért egy fö ta
nácsi tag~t, hogy aközebéden a Berde serlegg~1 beszé
det mondjon. Utolsó nap tudomásra jut a szónok neve. 
Az uralmon l evő párt tag jai közül kifogása iják a szó
nokot és fenyegetőznek , amit a püspök finoman közöl 
a z érdekelttel. Az eseHel' kapcsolatban "a felkért szónok 
azonnal rendelkezésre bocsátja tisztjét, de a pilspök a 
kapott felvi lágosilások után utasit ja a fölkérl szónokot 
hogy teljesitse. feladatát. Nemsokára 8 főtanácsi tag je~ 
lenik meg ujbóf a pQspö1fuél (nevil~et most nem írjuk 
ki), minek következtében a püspök azt izeni a szónok
nak,. hogy O maga fogja a Berde serlegge l\ a beszédet 
mondani. Nemde, jellemzó eset a mai rendszerre. Mi
nek nevezhető? ' Személyeskedésn'ek? Türelmetlenség
nek ? EIOszaknka? - Döntse el a pártatlan olvasó. 

Ezen a eimen már korábban közölt az U 'Iá ' 
dO" "kk t E k " ol nus Jöven-

CI e . rre apluk mintegy váljiszul az alábbi Sor 
kat, melyeket anyaghalmaz miatt csak most adh t o
közre ' Szá k lUk éb c • a unk - ~I mo r en elm alatt tájékoztatót közölt 
a lap uJ bérházunk jövedelmezöségéröl. A szám és 
takOr ne~ rokontermészetUek. A szám reális kélSZ: 
kett~. mig a IUköt által nyujtott kép a megvilágositás 
szen nt módosul. Már ped ig minden tárgynak fény- és 
árnyoldala van A közOlt számok póhtos á á . 

'ük d s g l nem 1$-
!l1eq • e a tokOrkép mindenesetre homályos A S 
ra" által fizetendő bérösszeg még a közle é' ",0-. m ny szennt 
Sincs. "pontosan megállapitva" • annál kevésbbé az épit-
kezésl zárszámadás lezárva s igy a jövedelem biztosan 
Jlem tudható. A bérlakások jO\'edelmét a kOzlemé 
ról á .. . ny nap-

. napra sz mItla, pedIg üresek is rendszerint vannak 
~mlnt ~~ az. eset ma is. Továbbá a közlemény nem ter~ 
)eszkednk . kl arra, 1.1Ogy a bérháznak évi javitási és 
f~nntartásl költsé~el va~nak, hisz a kirakati üvegtáblák 
kicserélése, már IS napirendi kérdés. Nem emlékezik 
meg a.~ állami adókról, városi taxákról, a tUzbiztosilási 
stb dlJakról. Nem emlékezik meg arról se, hátha 
épitési belsö és kiils6 kölcsön Ok az áliala tervelt 5 :: 
alatt kifizttve nem lesznek, bizony akkor kamatozandók. 
Mindezek arra mutatnak, hogya "számok tükre" ferde 
világitásu képet nyujt, megnyugvást nem ad s azt leg
fennebb majd adókivetési alapul lehet ellenünk fel
használni. 

(- a) 
Regényrészlet. 

Dl. Mak kai Sándor "Holttenger" c. regényében 
olvassuk a kOvetkezókel: "Ezek a teológiai tanár-p3Ian
ták mindjárt az iskolapadokból kiszaladtak kü lfOldre, 
ösztöndijon s oU bejenyalva a nyugati tudomány és 
nagyképűség fe lszinébe, zölden-zavarosan, de annál fel
fuvalkodottabban hazaforduJtak, hogy megirva egy "Be
vezetés' -t valamelyik teológiai tudományszakba, mind
járt bele is Uljenek a csu fo lódók székébe, itélvén ele
venek és holtak feIeU. Hogy nevelhetnének ezek lelki 
vezéreket a nép számára, holott fogalmuk sincs nép
ről, fa luról és nyavalyás elméleteket aka rnak ráhuzni az 
erdélyi falucskák életére?" . 

Kemény szavak. Korunk jellemzője s egyultal ~zo
moru dolog, hogy szükség van ilyen, eddig legalább is 
szokatlan nak mondható kijelentésekre és irásban való 
megörökitésére. Vajjon a reformátusok a fenn ti köny· 
vet kikösösitették könyvtárukból és inditottak fegyelmit 
annak irója ellen merész és férfias kril ikájáén? (- n.) 

• 

Uj emberek a Teológia Akadémián. 
A Teológia Akadémiának, a lelkésznevelö inté

zetnek két uj embere van: Fikker János dr. és 5imén 
Dániel. Előb bi alig fé lesztendei mUködés után dekán 
lett, utóbbi előzetes érdem nélkUl, jóreménység fejében 
meghivás utján jutott a tanári székb e. A főtanács ha
tározatát minden oldalról tudomásul vellék, de a tilkos 
szavazás valószinüleg más eredményt jelentett volna.. 
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UNITÁRIUS JÖ VENDÓ 

N~m a személy ellen. hanem az eljárásra vonatkozólag. 
Jelen eselben az érde~ nélküli me~hivás alapján a 
Teológia Akadémia lanán kara és Igazgatósága szó
tObbséggel maga zárta el még a pályázat lehet ősége elöl 
is azokat, akiknek maga adott teológiai tanári diplo
mát. Az egyetemen ugy van, hogy valamely sz~kra 
vagy valamely tárgy eiOadásara ~sak ~egfeleJö nyilvá
nos szakirodalmi munkásság alapján hivnak meg vala
kit. Szerény néze ttlnk szerint a teológiai tanári szék 
mostani betOJtésének a módja nemcsak a Teológiai Aka
démia állal adott teológiai tanári diploma értékét szál
Wja le, hanem csak a kivételes érdem alapjá.". történO 
meghívás magas jelentőségét is eljelentéktelcOIu. Jelen 
esetben illetékes helyen 3 érdemet hoztak fel. Egyik 
egy prédIkációs könyv megjelentetése, amihez hasonló 
érték több is van egyházunkban; a másik egy nem 
5zakba vágó 30 oldalas tanulmány, amely éppen a fő
tanács tövében jelent meg, a 3-ik a kiváló szónoki ké
pesség volna. A zsinati főtanáesi szereplés sem tarta
lomban, sem előadásban nem termett babérokat a szó
nok számára. Kissé mégis komolyabban kellene intézni 
az ilyen dolgokat. S remények helyett tényekre építeni 
a kitUntetést. 

A liturgia kérdése. 
Ulóbbi időben ismét napirendre kerUIt a liturgia 

reformja. A nép nem kivánja, a hivatottak szukséges
nek érzik foglalkozni a kérdéssel és változtatni rajta. 
Az eddigi kiyánalom abban meJűl ki, hogy az isten
tiszteleti sorrendet az elején bibliaolvasással s a végén 
áldásmondással kellene kibővileni. Ez a reform igazán 
nem érdemli meg az oldalakra terjedő bőbeszédú ta
nulmányokat. Még ha meg lehetne valósitani a "Mi 
Atyánk" gyOlekezeti éneklését, az jelentene valami ko
moly reformot. 

A szerkesztőség kéré se. 
Többen vannak, akIk az .. Uniláriu·s Jövendő '-ből 

mutatványszámot nem kaptak s igy anRak megjelené
séről tudomást nem vehettek, vagy ha igen, másoktól 
ér~esOltek s léptek az előfizet ők közé. felkérjUk olva
sómkat, hogy legyenek figyelemmel erre s hivják fej i5-
merőseik figyeimét lapunkra. 

Az előfizetési dij szives beküldését kérj Uk . 
Kolo~svárt SzabÓ U,szló első éves tanárjelölt 

van megblzva az előfizetési dijak nyugta ellenében 
vató beszedésével. -------

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Br2~W. SIr. Dr. Blbl !? No . 1, h ove. ll. lappal kap' 
clOlatb9D mioden meEkeret é" közleméo y és péuz· 
ÖSS7.l'g kt1ldendö. Alapba "zánt mi nden cikk veu 

,,",éh közlomény 8 bónap 5 ·iR 8 

Sztlrkesztöséaben hll, hon teiyen. 

Magy.rorllzáao~ ~Z előfizetési összei Ferenez 
.t6·u~r , UnJlé.rlue lelk~szhe:r. juttatarld6: 

"Éhesnek az evők csörömpöléseit, - hiJegneW It 

mas szerelmes panaszait. - szegénynek a más pénze 
csörgését, szemérmesnek a más szemtelen dicsekedé
seit. - egészségesnek a beteg nyögéseit, - találkára 
várakozónak egy alkalmatlan fecsegéseit hallgatni, -
kedvtelenebb dolgok a tollu fosztásnál. fl 

Fáy András. 

NYILATKOZAT. 

Végh Mihály h. ujfalusi lelkész a kö::'" 
vetkezők közlését kéri: "Az "Unitárius Jöven
dő" 4·ik szá mában Dr. Szent-Iványi Árpád 
• Még egy szó a Bors csemetekert ügyé hez" 
c. cikkében a nevemet is megemliti, de nem 
a valóságnak megfelelő módon. tn valóban 
üzleti összeköt tetésben állottam a Bors fais
kolávaI. 1939. tavaszán Dr. Szent-Iván)'i Ár
pád ur adatokat kért az oltvány-szállitásokra 
vonatkozólag. Megkeresésére nem válaszol!am 
s igy a valóságnak nem fel el meg az a beál
litás, mintha tőlem kapta volna adatait. Té
ves információ, hogy 2000 drb. oltvány t
szállitott a faiskola. Tévedés a 60'10 és té
vedé., mintha a ny ul rágott oltván\'okJ t nem, 
fizettem volna ki, mert aszállitás ut,n/é.let .l 
történt. " 

"A mai századnak betegsége 
egyik fényt úz. hol.!'y gazdagnak tessen, -
raz terminologiát tanul, hogy tudósnak ,,, 
harmadik hivatalt és érdemjegyeket vadász, 
oszlopának láttasson. a negyedik pedig 
csUletét hordozza szájában, hogy becstiletes 
nézettessen." 

~' 
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