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Csendes ora:
Sokszor gondolkozom a vallásos felfogás ról.
Mindig arra a meggyőzödésre jutok. hogy az uni-

tárius uollás a tisztult hit világosságát jelenti. Azt
jelentette már akkor is, amikor a hitvilágot a középkor vallásos gondolkozása borította homályba. De
az egyház hatalmi érdeke s az igazságot kisajátit6
elfogultság türelmetlensége évszázadokon át meg, akadályozta. hogya keresztény szellem tisztasága
nyiluónosan is meglengethesse szárnyait. A lelki el.
nyomatás alól szabadulni akaró sokszori sikertelen.
sót vérbe fullasztott próbálkozás után végre a 16-ik
század elején a tisztább vallásos gondolkozás ereje
•
utat Wrt magának. A sötétségben ülö népre ~ajnal
kezdett derengeni.
A reformáci6 neuén, ismert uallásos mozgalomban a Jézus szelleme utón uágy6dó lélek az addiginál hatalmasabb ökölcsapásokkal kezdte döngetni,
a mindinkább sötétségbe merülö hituilág örökkévalónak hitt falait. Hatására lehullani látszott minden billincs a fogua tartott vallásos szabads6.gr6I.
Jézusnak mesterségesen elnyomott szelleme vissza.
fojlhatatlanul ébredezni kezdett és ellenállhatatlan
erővel törl előre a lelki világban. A homályba boritoft vallásos -g ondolkozási kiemelte tehetetlenségéb61.
~A lévulakra kényszeriteIt hitvilágot a maga természetes utjára uisszavezelte s azon erejének kifejtésére
tovább inditolIq.
.
A derengö hajnalpir után rendre eljött a reg·
gel uilágossága, mely mind több lélekben deritetl
bizlató lényt, A hit ereje fokozatosan nőtt és vallási,
de egyéb tekintetben is átalakitotta, előbbrevitte a l
gondolkozásI. A nagy reformátorok és munkatársaik
~itarf6an és csodálatos eredménnyel dolgoztak. Nevük
es munkósságuk történelmi fordul6t jeleni.
A viló~osság azoknak a lelkebe hatolt a legmélyebben. akill Jézusnak a szelleméi legtisztábban fog lák fel s tanitásait magukévá téve. meggyözödéssel
kezdték hirdetni~ hogy "Egy az lsten" , megoszthatatlan egység, os nmcs más és több ó kivüle,
Az. unitárizmus mindezideig a reformáció legmi'sszebbmenö eredménye.
kl.
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Mis orsLlg,lban ennel

Vallani és vállalni:
•
f:vekkel ezelótt a magyar sajtóban. különösen
irodalmi vonatkozásban. többször hangzott ez a két
szó: ' vallani és vállalni.
A mai élet nehézségeire és a jövő bizonytalanságára gondolva, szükségesnek tartjuk azokat hangoztatni egyházi és hitéleti szempontból is. Mert ebben
a két szóban jut kifejezésre legrövidebben és legért·
helóbb módon az a lel adai. amely a jelenlegi helyzetben minden unitárius emberre vár, Ha ezeknek
tartalmAt és jelentését meg tudjuk érteni, és ahhoz
, alkalmazkodni tudunk. akkor egyházunk és hitünk
jövójével kapcsolatban aggodalonua nem lehet ok.
Az egyik és első feladat
-ez : vallani hitünket ön·
•
tudatosan és tántorithalatlanul. A gondolkozás és '
~ itélóképesség használásával annak megértésére és
egész gondolatvilágunkban való meggyökereztetésére
,törekedni. hogy az unitárius hitvilág a leglemészelesebb és legliszláQb. legigazabb és legszebb. Aki
erre a meggyőződésre eljutni nem tud és azt önma,géban meging~thatatlan módon ,kialakitani képtelen.
az olyan unitárius ember szokásból mondhatja, hogy
ó unitárius. de a szükség pillanatában aligha fogja
bizonyitani, hogy erősen áU hitében s az , unJfárius
anyaszentegyházhoz olyaq szálak lüzik. melyeket reá
'nézve soha semmi el nem szalPthat.
Ennek a tudatnak. ennek a szilárd meggyőző
désnek a kialakitásához nagyon szükség~s. hogy uni· ~
tArius egy,h ázunk történetét a lehető részletesen ismerjük és hilünkne,k az igazsága mindinkább vérünkké
,váljék, Kevesén vagyunk s igy mindenkinek a hit·
buzgóságára és egyházszeretetére számitanunk kell.
Sokszor hivatkozunk a tn~ltra és nem ok nélkül.
A nagyarányu küzdelem és annak .legyőzése. mely
hitelődeinknek osztályrészül jutott ; az annyiszor ismétlődő eJnyomatásnak a sulya és annak a jobb jövó
'érzetében való hordozása. meIy apáinktól ft lefolyt századokban olyan sok türelmet és önmegtagadást köv~
lelt; az üldöztetések és az azokkal való bátor szembenézés. melyeknek történelmünkben se vége. se
hossza, - azt beszélik, hogy eJódeink között minden
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más felekezetek között s legyen egyedüli képviselöje
az unitárius hitfelfogásnak, ne legyen véka alá rejtett
vallattAk az unitárius hitet és az umtánus anyaszentgyertya. Hitsorsosai között pedig egészséges vessző
'
1
_
a szentirás szavaival élve - sem ma.
1
egy há zo
k" tk
szál. kinek a léte nemcsak a számot növeli, hanem
gasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem Qve e.
gyarapitja az erőI. Töltsön be magasabb társadalmi
zendók el nem szakithatták.
állást vagy legyen egyszerü sorsban. az unilárius
Pedig a tudatlanság és elfogultság sokszor intéembernek hitében és egyházszeretetében erősnek és
zett erős támadást ellenük. Előre elterv~ze~! melgpéldátmutatónak kell lennie.
" "I ' . szándék miatt hányszor volt reszuk a 19
De nemcsak vallanunk kell hitünket lankadsemmlSl eSI
i I 1"1' b
Az
hordozható küzdelemben és meg é em I es en.
atlan e rővel szivünk utolsó dobbanásáig, hanem
anyagiaktól való megfosztáS, életüknek ieláld.?zása
vállalnunk is a (Jele jóró kötelességeket. Számbelileg
és egyéb nagy megpróbáltatás nemcsak .m~llukne.k
kevesen vagyunk, tehát minőségileg kell a hiányt
volf"szegezve, hanem annak kinjait a valosagba~ IS
pótolnunk. Hiveink szegények, nagy áldozatokat
át k~lIett szenvedniök. Egyháztörlénetünkne~ szmte
hiába várunk, de akinek löbb adalott. attólIöbb
minden lapja tele van irva vesz.teSégekk~1 e~ szenkivántatik. Az egyház vagyontalan, de nagy hivatást
vedésekkel s igazolja az idők folyaman ,kialakult
tölt be, tehát a garasok egymás mellé tételével is lel
tudatot: az igazságnak minden időben .ne~ez .harcot
kell karolni és jövőjét biztositani. Bizonytals,!ságok
kell vivni, hogy elöbbre juthasson. H,ltelodel.nknek
között vergődő életünkben ugysz6lva az egyház az
lelkük mélyéig s még életük kockáztatasával IS va~
egyetlen összekötő és összetartó kapocs, amelynek
laniok kellett a megismert hitigazságot, ~?~ a ~orat
nem szabad tágulni, csak erősödni. Magasabb életmegelőző és annál több harcot vivó umtanus hIUelfelfogáS, komoly kötelességtudat. vallásos élet, tiszta
fogásban rendületlenül megá1lhassanak.
jellem. egymás értékeinek a megbecsülése. a hibák
Csoda.e, ha voltak olyanok is, akik a küzdeés fo gyatkozások bátor és erős kézzel való kikülemben elestek. Mert. amint lenni szokott. gyönge és
szöbölése megszünlethetik a netán jelentkező elégyarló emberek mindenütt és minden vonatkozásban
gedetlenséget, az egyházat hivatása betöltésében
akadnak. Az un itárius hitben és egyházszeretethen
segithetik s az elhagyatottság érzetében is egyengetis voltak ilyenek. Hitük nem volt szivükbe gyöke- . hetik az utat a jobb jövő lelé. 'A jól vezetett egyház
rezve. Az anyaszentegyház védelmére és megtartákulturális értékeknek a megmentője és védelmezője,
sára nem voltak felkészülve áldozatok és szenvedéa lelki élet fejlesztője, a szellemi előhaladás mivelője,
sek árán is. A muló egyéni érdeket többre becsülték
az erkölcsi élet tisztaságának a védője, a jövő nemaz örökkévaló és erőt jelentő lelki kincsnél. Hiuságzedékének hivatott felkarolóia. megmaradt anyagi és
érzetük nagyobb volt a iellem mindig megbecsülést
lelki iavainknak a megtartója, minden jó és nemes
.szerző szépségénél- Anyagi vagy egyéb elönyökhöz
ügynek tudatos és fáradhatatlan harcosa. Vállalnia
jutás, belső értékek megtagadásával sem okozott nekell tehát érte minden unitálius egyháztagnak nemkik lelkiismereti nyugtalanságot. A vallás nem volt
csak a fokozott érdeklődést, hanem a töle kitelhetö
bennök me ggyöződés eredménye.
áldozatot is.
Az egyháznak adott támogatás miatt még nem
~ nagy tö bbSég Azonban a legveszedelmesebb
tett senki szegényebb. A hitélet SZépségének az
időkben is erősen állott hitében. Nem ijedt meg az
el őbbrevitele és erősitése még nem foszlott meg sen.. orditó oroszlán" -tól. amely egy vagy más vonatkil attól a belsá örömlá!. mely a ielzaklalott lelkikozásban annyiszor körüljárt. keresvén. akit elnyeljen,
ismeretnek is nyugalmat" biztosit. Viszont az anyagi
amint a szentirás is kifejezi. A küzdelem nem ingatta
áldozat több-kevesebb meghozatalával s a vallásosmeg a jobb jövőbe vetett bizalmukat. hanem erősi
ság kü)sőségeinek a gyakorlásával még senki nem
tette azt. A fenyegetés nem gyengitette az egyházhoz
lett eleget egyházi és hitbeli kötelességeinek. Unitárius
való ragaszkodás érzetét. hanem védelmi intézkedésekre inditotta. A Plóbatétel növelte ellenálló
embertöl ennél többet kell várni. Lelki életének elerejüket. mint ahogy a kaJapácsülések keményebbé
teszik a vasat, éS /szorosabbra füzte az összetartást
közöttük. A meghozalt áldozatról hiltek. hogya.
kedves dolog lsten elölt s hogy az elvetett magból
nő. melyen gyömölcs terem. Unitáriusok voltak ~
és unitáriusok maradtak. Lelkükbe volt irva. hogy
az unitárius egyháztól elsza.}{adni és az unitárius hitlellogást magától eldobni iellembeli fogyatkozás, amit
"
önérzetes és öntudatosan gondolkozó ember nem
fiókok:
tesz.
TIMISOARA
A mai unitárius embemek sem szabad gyengeORADEA
séget és gyarlóságol mutatnia. ha az egyházról s a
vallás tisztaságáról és szépségéről van szó. É\ien bár
b=========:dl
dében sokan voltak. akik öntudatos, m~ggyózödéssel
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adhatatlan kelléke kell legyen a vallással való
~~:tos foglalkozás. hogy abbó l a gyakorlati példaadás önként nőjjön ki. Unitárius embernek a rend-

szeres lemplombajárás. egyházi gyűléseken

es össze-

jöveteleken való megjelenés mellett ereje és képessége szerini vá llalni kell panasz és z ugolódás néikűl az egyházi teherhordozást. A mai idők azt követelik. hogy a nagyobb szellemi képzettséggel biró
vagy éppen vezető á llást betöltő és az egyszerü
sorsban élö egyháztag egyaránt fokozott mé rtékben
érdeklődjék az e gyház és egyházközség kisebb
ügyei iráni is, mert sokszor azokon épü l, a jövő. A

tanult embernek vállal ni ke,J, hogy buzdUó példá t
mutasson a kevésbé tanult népnek. A vagyonosabb-

nak, mint tekinté lynek, elöl kell járnia a hilé le ti és
anyagi kötelezettségek lelkiismere tes teljesitésében.
A lelkészi munka nem elég, bármilyen önfeláldozó
legyen. Azért á llitották már régen 'is a belső emberek mellé a világi embereket segitőtársuL Ugy az
egyetemes egyhá zban , mint az egyházközségi életben a tagok összetartása és a fejlödés csak önzetlen munkával és közös összefogással lehetséges,
Akármilyen ne héz az idők járása fejünk felett,
akármennyire hirdesse a gyakorlati élet. hágy "meglankadott a szeretet az e mberek fiai közt", a helyzetet átlátó és megértő hiveknek a külső és belső
épitö munkában elfá radni nem szabad. Pál apostol
biztatása nekünk is szó!. hogy "amelyeket most szenvedünk, nem hasonlitható a ' dicsőséghez, amely egykor megjelentetik nekünk". ;
Nem lehet tehát elég ha ngosan és elég erővel.
alkalmas és alkalmatlan időben, még a háztetőkről
is hirdetni, hogyha öntudatos meggyőződéssel vallani
tudjuk hitünket és meg nem lankadó hitbuzgósággal
ragaszkod ni tudunk egyházunkhoz ; ha másokat le
nem nézve. de önmagunkat megbecsülve a nemes
büszkeség érzelével valljuk magunkat unitá riusnak,
akárhol va gyunk s ha egyedül vagyunk is, tudva,
hogy a hitélet igazságánál és szépségénél jobban
semmi sem disziti sokféle irá nyban igénybe vett és
mind több küzdésre hivott életünket; ha egyházunkka l és hitünkkel kapcsolatban szivesen és a belső
öröm érzetével teljesítjük a reánk váró kötelességegeket ; ha az id ők viharzása közben is megelevenítő '
hatást gyakorol reánk az a mély értelmű figyelmeztetés. amely ebben a két szóban van összesüritve:
vallani és vállalni; ha hitvilágunk igazságát a jólirá nyzott nevelés és megfelelő Ielkészült~ég ereiével
védeni tudiuk és az unitárius gondolkozás iejlődése
érdekében sokszor talán erőnket ielülmulni látszó
áldozatok meghozását is vállaljuk, - akkor sem kétlelé szakitás. sem fenyegetés vagy erőszak, sem semmiféle sorsfordulat és azzal járó próbáratétel meg
nem gyengitheti az unitárius egyházat és fel nem tartóztathatja az unitárius hitvilág uttörő munkáját.
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Dávid Ferenc jelleme:
November 15-én mult 361 esztendaie onn:lk,
hogy Dávid Ferenc, a magyar uBitirius egyház
megalapit6ja és ' els6 pnspöke a dévai várbun lllarUrhalált szenvedett.
.
Hálát érznnk ~z isteoi gondviselés iránt, hogy
a felvilágosult gondolkozásnak, halad6 szellemnek
és .iga:zságkeresésnek e bátor harcosát a lelki világ
számára elküldötte II általa a Jézus tiszta szellemét
meguj itotta, az unitárius hitfelfogás alapjait ler akta
és utjára elinditoUa. Lelküsmeretbeli kötelesség et
teljesitünk, midón határozott jellemére és még élete
árán is a hitigazság mellett való kitartásra nehány
vonással re ámutatunk. .Te8Szo.k ezt nemcsak azért,
mert lelki világának meg~yóz6d6ses kövE;t6je vagyunk, hanem azért is, hogy már 400 esztendóvel
ezel6tt megnyilvánult magas szellemét megujitsuk.
Az értelem tisztasága, már ifju korában jelentkezett benne. Amit látott é, hallptt, nem elégitette
ki. A nyugtalanság érzete nehezedett lelkére. A tisztább igazság olthatatlan vágya mind jobban fo glalkoztatta lelk} világát. A vallásos gondolkozás egyenes
utjára á\\itolta, melyen 6 lépé.r61-lépésre haladt
előre, mig Jézusnak tiszta szellemében Isten lényegének és az ember hivatásának valódi megértésébez
"
eljutott.
Az értelem tisztaságáról csodálatos bOleseségr61
tett bizonyságot akkor, amikor" egyuerO. é. természetes hitének véglegesen kialakult formájá.v al hivei
el6tt és • hitvitázó gyftléseken Erdély magyar földjén,
s 8zon tul is, ugy világolt, mint a hegyen épitett
vár. Nemcsak Erdély nagymOveltségft fejedelmét
és a f6urnk n agy tÖDlegét nyerte meg bite számára,
,hanem az egykoru történetir6 feljegyzése szerint alig
volt Erdélyben valamire való magyar ember, aki
ne az ó hitét követte volna.
Eléggé hirdeti értelmi erejét, magas sz~JJemét
és szabadelvO gondolkozását :lZ a történelmI . tény,
bogy a vallássza badság kihirdetése. az egé!l~ vllág~t
megelőzve, ft kicsiny Erdély nevéhez rOzódlk, aminek első sorban a Dávid Ferenc ékes,Sz61ása és
nagy tudáso., bátor fellépése és meggy6z6 ereje volt
.
a létrehozója.
S bogy az értelem és tudás, bölcs meggondolb
és lelki eró miként v,égezte benne munkáj át, hogy
a vele szQletett jellemszilárdság mikéDt egyesO)t lelke
vágyával, arra nézve bizonyára elég lesz, ha ~gészen
röviden reámutatunk az ulra, melyen végigment.
Mikor a reformáció szab adabb szeUeme ~ur6pa
népeinek a lelki világát mindjobban megérmtette,
Dávid Ferencnek Hju lelke ébredez6 öntudat.tal
rendre kiemelkedett a katholikus bitviJágb61 s mmt
a tisztább igazságért r9jong6 ember, a Luther kOve·
t6ihez csatlako'ZoU, kik~ek els6 p1hpOke lett, Kés6bb,
amikor ft Kálvin tanaival, kQIOnO,en az urvac,orár61
val6 feUogásával megismerkedett, a:z igazság után
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való törhetetlen d.gya • baladás utján tovibbvitte.
Nem gondolva a bizonytalan jöv6vel, mely előtte
állolt a lutbedou. euházban viselt pQspOki illá,l
ottba~va, a vele járó jövedelmet és tek.intély. fáire:
téve a K"vin követőihez esatlakozo,lf, kiknek, a mil
erdé'.yi reformátusoknak rövid idő alaU szintá~ el~6
pQspök.e leU. De igazságot kereső lelke még mindig
nem tudotl egészen megnyugodni. A vallásos eszmék
haUámzása. a meltnyugodni nem tudó MIek vajudása,
az igazsag szQntelen kereJáse közben jutott el a meg~
oszlbalatlari EGY ISTENS)l;G o.zméjének ludaiára,
mely Jézus' tanitásainak is legfelségesebb ered·
ménye voll.
E megismert nagy igazságért aztán kész volt
életét is feláldozni.
Ha nem élt volna benne el nem némithat6 és
mindent feláldozni tudó vágy az igazdg után, ha
nem lakozott volna benne a meggy6zódéséhez
ragaszkodó megingathatatlan jellem, bizonyára nem
tudott volna a reli néne sokszor gOrOngyös uton
végigmenni és mindig csak elórehaladni.
Jellemszilárdság és lelki szépség disziletle min~
den teltét. TOrelmetlenség és vér nevéhez s munkájához nem tapad. Olvassuk el az egykoru nyomtatott
könyvekben megjelent kortársak beszédeit s védekez6 vagy lámad6 egyéb irásail • meg fogunk
gy6z6dni, bogy ellenfeleinek IDreimellen é. durva
kifakadá.saival szemben Dávid Ferenc a vitatkozó
bolyeken felsz61alásaiban 60 irá.ba fogialI .zavaiban
, milyen szelid, de hatÚ'ololl és Ymeggyózó hangon
beszél. l!:rzi, hogy az iaazság melletle van s azt sem
, durva nóval, sem fenyegetéssel, sem egyeh módon
elvitatni nem lehet. Hogyne ragadná meg az elfogulatlan hallgatóság figyelmét, amikor anyagi érdekével és világi el6nyOkkel nem számolva. mindig
az igazság mellett áll és mindig csak el6re néz!
Hogyne volna lebilincseló hatwal annak a tudatnak
megujitása, annak a gondolatnak szépsége, hogy A .
mT ISTEN AJÁND)l;KA; a gondolal ,zárnyalá.ál,
az eszmét, a szellemi igazságot bilincsbe verni nem
lehet. Mintha az önfe1ildozásra is kész apostol lelke

sz6ln8 benne : nem lehet, hogy amiket 16.ttunk és ballottunk, amir61 meg vagyunk gy6z6dve. 8zt ne szóljuk I
Szép az, amikor az életfogytig tartó börtönbnnteléJt
megtörOlI és beteg lestte169éves korában erlis lélekkel
lelkiismerete nyugalmával fogadja s a megismert igaz:
ság tudatában - bár sok oldalr61 hangzik feléje a
felhivás annak megtagadására _ a rémOleUól megfogyott kevés hive kiséretében megy a dévai várba
szenvedni és meghalni ! Szép az, amikor a hagyo-mány szerint felvési börtöne falára ezeket a jellemz,6
szavakat : "A pápák kardja, a kereszt és a halál
képe. semmi sem fogja az~ igazságot uUában fel.
tart6ztatni ; azt irtam , ami! éreztem, s amit érzék.
biz6 lélekkel hirdettem . meg vagyok gyözödve, hogy
az én vesztem után a hamis igehirdetők tanai össze
fognak omlani" I
'
Hisszllk, hogy e rövid szemléltetésből is kitOoik
hogy Dávid Ferenc tisztult gondolkozás6.ról és egye~
ne8, hátározott jelleméról nyugodtan lebet beszélni.
A hitigazságnak olyan tántoríthatatlan kereSŐje s
bitllnk szerint mindezideig legmesszebbmeno meg~
lalál6ja voll, aki elóll ma i. méll6 csodál.llal kell
megállanunk.
Mint annyi igazán nagy szellem, eszméivel korát
megelőzte s azt meg kellett szenvednie. Háromszáz
eszteudőn kereszto.l a politikai hatalomtól is támo.
gaiolI felekezeli elfogall.ág é. féllékenység miall
nevét még emlegetni is alig merték követői, szellemének örökösei. Az ujabb kor azonban kezd igaz!Já.got szolgáltatni neki ; elvitathatatlan szellemi nagyságát, reformátori mOködését mind inkább kezdik
méltányolni , igazolva, hogy az igazlágot tényleg nem
lehel uljában fellarlózlalni. Reá i. illik a kOI16i
meghatározás : .. nőttön nő tiszta fénye, amint időben,
térben távozik".
Meg vagyunk gyóz6dve, bogy eljó az idő, lalán
már Idban is van , amikor nevét az unHáriusok körén
tul is a nagy reformátorok kOzött fogják emlegetni.
Mert bár nem, kezdette, de mindezideig a legtovább
Hű kövefó;e.
vitte a reformáci6t.

Romániai lelkész- és tanitótársainkhoz.

•

Lapunk elcSfizetWnek a rendezése Ogyében még
julius hóban értesiteUOk lelkész- és felekezeti tanitó~
társainkat, hogy a f. ávi szeptemberig 9z616 előfize
tési dijat a könnyebbség kedvéért az egyházi pénzth járandóságukb61 le fogja vonni, amennyiben az
ellen kifogás nem történik. Kifogás senki részéreSI
nem történt. Az augusztusi járand6ságb61 a levonást
mégsem eszközöltftk. mert kilátás volt arra, hogy
azeplemberben fele meU államsegély' kapunk s a levonást erre az id6re tanoltuk fenn. Augusztus vége
felé kértdk egybázi pánztáros afiát a levonás esz~
kOzlés6re. A birtelen történt h.ksi döntés miatt az
eaybázi pénztárnak nem volt idfje és módja. arra,

hogy kérésllnknek eleget tegyen a Romániában maradt egyházi alkalmazottakkal szemben. A magyar
terilleten azonban eleget tett. Miután egyházunk: rO~
mániai vezeteSségét nem akarjuk a levonás eszköz~
lésével terhelni, szeretettel kérjtIk még hátráIékos
szolgatársainkat. bogy az elseS évi eleSfizetési dijat
s ha tehetik a második évil is az el6fizetési tájékoztat6 értelmében a megkapott államsegélyból megkaldeni sziveskedjenek. HisszÜ, hogy minden hátrálékos teljesiteni fogja kötelességét.
Szerkesztő.
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Dr. VARGA BÉLA PÜSPÖK LEMONDOTT.
A délkeleleur6pni elrendezés, mely 8Z eddig
egységesnek Dlondbotó unitárius egyh~zat kétfelé
szakította 9Z unitárhu eAybáz résdre ujabb veszleséget hoz~tI . Dr. Varga BélaI, akit 1938. jan. 16·án
a zsinati f6tanács egyhangú akarata és lelkesedése
a pftspOki székbe hivotl, állásáról lemondott. Egyetemi taná rrá nevezték ki , ahova számára az ajte
már pQ9pOkké választása el6tt többször nyitva állotl ,
de 6 alon nem ment be.
A bir mege16zte az egyházi élelOnkre nézve
igen nagyfontosságu lépést, mégis meglepetést kel~
tett. Sokakat váratlanul talált és 6S2inte fájdalmat )
.
egyutlal aggodalmat is okozott.
BAr a kOzszereletben és általános megbecstUésben 'álló Főpásztor az egyház keretéból nem távozoU el egészen, mert további mOkodését is IZ egy~

ház központjának a terilletén folytatj. , s remélhető
leg 8Z egyházi életben tovább is részi vesz, mágis
közel 3 esztendei pártatlan és a dolgok mélyére
látó f6pásztori kormányzása után a veszteség érzetét
nem némithatjuk el magunkban.
Mint kivál6 képzettségű és vuszorglllmu ifju a
kolozsvári unitárius rógimnáziumban kezdette meg
tanári mdködését. Már tanárjelölt korában nagy elő
szeretettel foglalkozott a filozófiai tárgyakkal. Korán
egyetemi magantanár lett I mini ilyen a világbá·
boru befejezéséig éveken át a kolozsvári egyetemen
el6adásokat tarlott. A legnehezebb, mert legelvontabb filozófiai kérdésekkel foglalkozott. E téren
ki,
fejtett értékes irodalmi munkásságával szakkörökben
korán ismertté tette a nevét. Több munkáját a Magy.ar Tudományos Akadémia saját költségén adta ki
ami később is ismétlődött. Az. egyházi főtanács 1923·ban tudományos munkásságára tekintettel teológiai tanárnak hivla meg
az u. n. rendszeres tanszékre. A Te'ológia Akadémián
a hittani és erkOlcJtaul, vaUásbölcseletel és bölcselettOrt6netet, neveléstudomány t és neveléslOrlénetet
adta elé. Elóadásait nagy felkészdltség, bóséges tárgyismeret és világos fogalmazá.s jellemezte, ami kO.lOnhen minden dolgozatár61 elmondbat6.
1928·ban egyhbi fójegy2ó leU, amely munkakörben batbkor megállapitbt szorgalmazott. Közben hozzáfogott az nUnitárius Hittan" megirásához.
1938-bau csaknem egészen egyhangalag történt
pftap6kké választásával nehéz egvházi viszony,o k között kerQU a (6pásztori székbe. Az egyhá bels6 élete
iel volt zavarva. Az egyházi életl61 sokan visszavonultak. Tapasztalt világi vezetók nem áltbuak oldala
mellett, jóllehet maguk is nagyrabecsOlték, de egyéb
okok visszavonulbra kényszeritették. Olyan egyházi
munka várt reá, amely az egészséges szervezetet és
.a rendesnél er6sebb idegzetet is próbára telzi.

. ~egértjQk elbatárodsát, hogy. az egyház élér61
~lklvanko~ou, m..egrendQU egészségi állapota miatt
lS, de 6szIntén sajnáljuk távozlsát.
Hisuo.k; bogy az unitárius névnek tiszteletet é.
megbecs4lést szerez ott is, abová ment. Nincs kétségQ~k, bogy erre céltudatosan törekedni is (og. Ne
feledJe soba, hogy az unitárius egyháznak teljes bizalmát élvez6 és megbecsQU F6pásztora volt és annak
érzete kisérni fogja további utján is. Tudásával, önzetlen gondolkozásával és tekintélyével legyen segitségére tovább is a távozásával n e h é z helyzetbe
kertilt egyháznak. [rja tovább az Unitárius Hittant"
"
,
melyet tőle vártunk és várunk. Vesse meg benne az
unitárius hiUelrogás régóta hiányzó szilárd alapját,
melyre minden unitárius biztosan támaszkodhassék
s minden támadással szemben nyugodtan védheue
hitvilágát.
Kö!Zönjök az egyháznak eddig szentelt munkásságát s arra jövőben is számitunk.

KOVÁCS LAJOS.

Unitárius vallásos
gondolkozás.
A hit Isten ajándéka ; tebát .. abad. Ebb61 önként
kÖTetkezik, hogy mindenki azt a hitet vallhatja és
követheti, amelyik gondolkozásával, egyéni meggy6ződé.ével legjobban megegyezik.
Ezt a tudatot hivta életre és fejlesztette ki a re·
formáció világtörténeti hatalmas szellemi mozgalma i
ezt az öntudatos meggyőződést ajándékozta a lelki
felvilágosodás után vágyó ~mberiségnek az unitárius
gondolkozás.
.
@lyan term~szetes jog ez, melynál fontosabb tb
szentebb az .mber hitvilágára nézve alig lehet. Milyen csodálatos mégis, hogy az emberek köztil.ezz el
a joggal aránylag keve.en élnek, jóllehet • Józan
ész itélóképe .. égével és a gondolkozás meglátó erejével vaDIlak felruházva. 4- szellemi szabadságnak a
je15zavát sokaD lépten-nyomon ajkukon hordozzák,
de annak jelent6ségét életOkkel é. cseletedeteikkel
nem mindig bizonyitják. NagyOD sok em~ernek a
lelki életében a vallásnak nincs meg az az ereJe, amely
egész éiétfelfogására irányit6 batá~sll~ lenne. Azért
van ez mert az embe'r nek még mIndIg a sztlteM-, a
család{ tradiéi6, 8Z egjoldalu nev.elés ad vaUást tS~
nem egyéni gondolkozásának a szabad~ága , lelki
meggy6z6désének az igazsága. A világ köy~t dob
arra, aki a bagyoIllá1ÍYos hitrelfogáss~l slakit, ,b.á r
annak tanit6saival nem-tud egyetértenI, és od_hallik,
abova fölébredt lelkiismerete, önérzetes gondólkodSl terméSletszerQleg vonza. Ezért Yln la, hogy
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olyan sok embernek az életében a vallás nem életetformál6, határozott jellemet ad6 tényező. Ha inkább
megszokás, mint bel!l6 lelki sza.kségérzel alapján részt
is vesznek az egyházi életben, az többnyire inkább
látszat és külsőség, mint a lelki élet után val6 vá·
gy6dás őszinte kifejezése. Sokan azonban, vagy nem
foglalkoznak n valláso. élet lényeg.év~ll vagy öntudatlanul alávetik magukat olyan hltvllágnak, melyet
elsősorban maguk itélnek eJ, ha öntndatosan gon·
dolkozni kezdenek. A kOlsőségekre épiteU, belső meggyózódést nélk4lözó vallásos életnek a lényege fóképpen az engedelmességben mertH ki, de lelki szD.~
badságot nem ismer, kritikát nem tür. A mesterségesen alkotott hitfelfogás még tudományosnak látsz6
vagy éppen mOvészi beállitásban, avagy ft szellemi
torna megcsodált hatásában sem eIégitheli ki a gondolkozva élő embert. A vallás és hit csak természe~
tes és szabad gondolkozás alapján válhatik az em·
ber féltve őrzOU lelki kinc,évé.
Ez az alapja az unitárius hitvilágnak. Vallásilag
,is gondolkozó emberekké akarja nevelni követőit, a
kik m~guk is számot tudnak adni hitiIkről. Olyanokká' akik megingathatatlanul tudják, hogy milyen
drága ajándék rejlik számukra a vallásos érzésben
a hit erejében. Az igazi unitárius embernek a hit·
világa öntudata tisztaságán épOl rel és az lelke méIyebb meggy6zódésének az eredménye. Ezért értheteUen előtte az, hogy nemcsak az egyszerO népnek,
hanem a magasabb tanoltsággal biró embereknek is
az Onálló gondolkozást nélkDIOzó vagy azzal éppen
ellentétben álló mesterkélt hitfelfogás lelki vezetőjak
lehet.
Az unitárius ember azt mondja, hogy a vallásos
gondolkozás sincs kivéve a fejlődés hatalma alól
Azok az eszmék, melyeket hitfelfogás tekintetében
é1vszázadokkal avagy évezredekkel ezelőtt az akkori
világ kiváló emberei formába öntöttek és azoknak
tartalmat adtak, nem lehetnek minden idők változ·
hatatlan megcsontosodásai, hanem a fejlődő szellemi
élettel, a lelki világ haladásával összhangban kell
legyenek, ha az a hivatásuk, hogy az emberi éleire
ALAPITVA 1823.
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ha.tást gyakoroljanak. Nem lehet, hogy II feledés fátyola takarja el Jézusnak a fejlőd6 hit,nág alapját
képező örökre igaz kérdését : nMi dolog, hogy ti
magatokt61 is meg nem itélitek azt, ami igaz <] "
,
Figyelve az emberiség hitbeli gondolkozását és
vallásos életét, megnyugtat6 képet nem nyerIlnk.
Sokszor még ott. is árnyékra találunk, ahol napfényt
reméltnnk. Nem egyszer borong homály és sötétség
azokon II tájakon , ahol már az önludntos hit hajnalpirját hittük bontakozni. Az emberiség gyakorlati
élete ri*án tttkrOzi azt az őszinte bit- és gondolatvilágot, amely egyedül lehet a tisztult vallásos gondolkoz ás alapja. A tudás és felvilágosodás ereje, ez
II drága isteni. adomány, a lelki élet természetes követelményeinek áldásos szolgálata helyett a fejletlen
idő párlérdeke által is befolyásolt és mesterségesen
alkotott dogmák erőszakos igazoJására vesztegeti
erejét. A hatalmi érdek és egyoldslu gondolkozás II
reformációban felszabadult szellemi eróket hamarább.
megkötötte, mintsem azok hivatásukat teljes mérlékben
elvégezhették volna. A protestántizQlus fölmérhetetlen munkát végzett a hitélet és vallásos gondolkozá~ tisztasága érdekében, de utkOzben megállott és
katárkOveket állitott az igazságkeresés utján val6tovább haladás elé. Ahelyett, hogy a hitszabadság zászlóját magasan lobogtatta volna és az egé!Zen soha
el nem. érhető igazságnak a fejlődésére az utat nyitva
tartotta volna, a vallásos igazság teljesebb kifejlő
dése .Ié akadályokat görditett s h. valaki a protestáns szellemtől vezetve és lelkesítve továbbmenf,.
arra féltékenykedni kezdett.
Az igazság tökéletesebb megismerésére a befejezettnek sohasem tekinthető -r eformációban az "ISTEN EGYSÉG" hitének bátor hirdetésével, a vallásos felfogásnak jézusi alapra val6 helyezésével, a.
jövő vallásának utrainditásával c!lupán az unitárjz·
mus jutott.
UNITÁRIUS.
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Ismeretes, hogya hagyomány szerint D á v felF e r e n c börtöne falára olyan szöveget irt, amely
Jézussal kapcsolatban nemcsak egyéni meggyózód'sét fejezi ki: hanem ma is méltán csudált tisztult
vallásos gondolkozásáról tesz bizonyságot. Érdemes.
ezeket n sorokat időnként a nagyközönség előtt is
• felujitani és gondolkozni azok ~ tarta.lma és kifejezé,ei felett. Ebból • célból közölj4k az alábbiakban :
n' . • A pápák kardja, a kereszt és a halál képe,
semmi sem tart6ztathatja fel az igazságot utjában.
Azt irtam, amit éreztem, !J amit érzék, biz6 lélekk'el
hirdettem. Meg vagyok győződve, hogy az én vesztem után a hami!l igehiraetók tanai össze fognak
I
omolni.
Kérditek, mi a bdnöm ? Az, hogy egy s nem
három Istent tiszteltem j kegyességem, me)y az I!Itent
nem engedte ~zokszorositanom, bQuOmmé leU ; hogy

r
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mondottam, !l. nem igazat tng9.dtam ... ezek az én
bűneim , ez az én istentelenségem, ezek nz én boldogtalsDságomnak okozói. Ezért érdemeltem ~tlnte
tési amin a késeS kor bámulni fog, melyről hISzem,
hog~ tisztább bitet fog vallani."
Olvassuk e sorokat sokszor. bogy a tisztább hit
munkálá!ára , melyre még mindig nagy szükség van,
'uj erőt nyerjftnk.

SZEMLE.
Püsp6kvfllaszlfls e1611. A Dr.-"V .rga Béla
lemondásával kapc!lolatban az unitárius egybáz ptts·
pökválasztás előtt áll. Hir szerint a választák nagy
tObbsége, ha ugylln nem mindnyájan, Józan Miklós
pQ!lpöki vikárius ' személye körOl csoportosul, yki
eddigi kelyén is pOspoki baláskört Iöllött be. Sze·
mélye és tudása, mélyen vallásos lelkülete és emel4r:edelt gondolkozása, szónoki ereje és nagy tekintélye"
egyaránt mutatják szám~ra :lZ utat a pQspöki székbe.
•

A ",agI/ar unilflriusok egl/esülése. A
világháborut követő békeszerződés a magyar uni·
táriusok egyrészét a kolozsvári unitárius po.spökség.t61 eIszakitotta, kik a trianoni Magyarországon folytották tovább egyházi mnködésOket, püspöki vikárius
weté~e mellett, Utóbbi időben, éveken át tartá
nagy munkával, külön egyházi alkotmányt dolgoztak
ki; melyet az államfő jóváhagyott s amely pttspökválasztásra adott jogot az egybáznak. Mielőtt a válasz·
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Brassó, Tehénpiac 1.

tást megejtették volna, bekövetkezett a bécsi döntés
melynek követk eztében az uj nlkotmányt61 eltekin:
tettek és az erdélyi unitá.riusokkal ismét egyesültek.
A f6hat6sAg munkAla. A romániai unitá.
rius egyház f6batósága a reábizott munkát nagy
gonddal és körültekintéssel végzi. Figyeimét a meg·
szervezés alatt Jev6 egyházra minden tekintetben
kiterjeszti. Az egybázi és iskolai ügyeket bivatásszerQleg intézi. Az egyházközségeknek és belső em"
bereknek .szQ.kség esetén segitségére van. Az esetleg
lefoglalt egyházi épt11eteknek és lakásoknak a fel·
mentése érdekében azonnal lép6seket tesz, amint
orr61 értesítést kap. Egyebek köz6tt a lelkészi és
iskolai államsegély folyósitása érdekében irásbeJi és
személyes közbenjárás áUal a lépéseket megtelte.
A államsegély e sorok megirásakor meg is érke,,:
zett.

Föhalóségi SI/lilés. A romániai Egyházi,
Kép vi selő Tanács nov. 14-én, midőn már a lap
nyomdában van, gyOlést tart Tordán a következő
tárgyiorozattai : Előadói jelenlés az 1940. szept. 26· tól
elnökileg elinlézetl ügyekről, egyházközségek és
iskolák helyzetéről , gazdasági ügyekról, eltávózotf
lelkészek és t.nilók helyének betöltéséről, a Bors
hagyatéki Bizottság jelentése a hagyaték helyzetéről ;
jó szág felügy~ lőségi űgyek , egyesek és egyházközségek
kérései, az "Unitárius JövendiS" c. lap Ggye stb.
A lupénl/i felekezeti Iskola. Örömmel
adunk birt arlóI, hogy Lnpényban az nnitárius fele·
kezeti iskola megkezdte-mo.ködésél Szivból kivánjuk,
hogy megfelelő irányitás és buzgó munkásság mellett
az uj fel ekezeti iskola ifjuságunk nevelé.s~re s vallási
~!I erkölc!li életére áldásos eredményt hozzon.
Kilünlelések. Ószinte örömmel és az érdem
megbecsülésének a hangoztatásával jegyezzQk fej,
hogy Dr. V arga Bela volt po.spök, mB már egyetemi
tanár, Dr. Gyergyai Árpád világbifÚ orvosprofessor,
Kelemen Lajos tOrlénetludós, GyalIáy Domokos iró
és főszerkesztő stb. unitárius testvereink a Corvin
lánc. illetve koszoru elnyerésével tndományo9 és
irodalmi mtlködé,Ok elismerésén1 maj:las kiMntetés·
ben részesoUek. Viseljék sokáig jó egészségben s az
unitárius névnek szerezzenek további megbecsGl6st.
A f61drengés haIfIsa. Lábaink alatt a Cöld
mostanság többször megmozdult. A fOldrengések
megujulnak, ismét13dnek. Nagyobbuabásu földrengés
emlékezetank szerint 1915 tavaszán volt, amely
BÍ'assóban is éreztette félelmetes erejét, de csak
kisebb károkat okozolt Közelebbi id6ben C. évi okt.
22-én d . e. 8 óra 30 perckor tSreztíink kétszeri gyor:
egymásutánban következő erősebb lakést, melyne

Lakásváltozás, vagy hibás cimzés esetén.
az űlj pontos eim jelzését sürgősen
kérjük!
:
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erejét az ország f6dirosa és kOr.ayéke szenvedte
pJeg. Ennél er6.ebb volt a nov. IO-ikére virradó
'iszaka 3 óra 35 perckor megismét16dO s mintegy
2- 3 percig tarló földrengés, amely Dagyobb mérték·
ben szintán ft fcSvárosbaD é! 8Z 6kiráJyság több
részén tombolta ki Magát és Izámos emberi áldozatol is kOvetelt. KOiOnOsen megrendtUt lélekkel
gondolunk 8 bukaresti romlásra és áldozatokra.
Brass6ban is több belyen kémények dőltek le, bealakitva a húCedeleket, sok helyen a falakon 20-30
Cm. széles nyilások támadtak, cifrázati alkatrészek··

hulloltak alá ..

épQIeteI<r<~1

.tb" de emberéletben

nem nem eseti kár. Istennek bála egyházi épQleteink
is épek maradtak. Este 3/.12 6rakor ismét megmozdult

a fOld ki.ebb er6vel é. ll·én reggel mindjárt 8 6ra
után njból 2 gyenge rázkodást leheteIt érezni, Mind-

gondnok urhoz Nagyajta 418 a Nagyvárad
t li
terD.letról az .,Unitárius Iratmisszió"-boz Bnd:;estUV
Koháry u. 4. sz. kérj Ilk juttatni.
.

~olo~svárt az. e16fizelési dijat és bátrálékot
Szabo László tan~rlelölt szedi össze,
Engedjék kedves olvasóink remélnAnk b
' ktr' l
, ogy
so~al~fi a l.o:e mesen olvassák és kérésOnket miel6bb
teJJesI . k. Hllrokoni meleg ndvOz\etftnket kAld'Qk
olvas6mknak.
S
l
zerkesztóaée:.

.lztoSitillst • legelönllöse ....en

azElső Romániai

Temetést Biztositó

ezek a természet kiszámithatatlan erejének romboló'
és áldozatot kér6 jelentkezései, amelyek sokakat
Istenre
, emlékeztettek. De vajjon őszintén Istenhez

klilheL

6bredt-e aDDak, hogy van egyház, vasárnap,
templom,
,
imádság, melyek n6veUk 8 hit erej it, ér~ztetik Isten

Bra~ó, Wei~' Mihály-u. 35

tért-e • .ok lsten nél.kGI jár6 ember s tudalira

R. T.-nál (ezeliltt G. SZAVA és A, SZAVA)
•

jelenlétét, lecsillapitják a. ember fe!zaklatott idegzetét,
megnyugtatják B gyenge ember hánykod6 lelkii.meretét. A rOlilokra és a sok áldozatra gondolva, egyetlen vigasztalás az embereknek őszinte Istenhez
t~rése volna.

• Vásároljon az

ELEKES
Előfizetési

k ö n y v és
papirüzletben.

táiékoztató.

Még mindig vannak: akik lap évi előfizetési

dijával hátrál6kban vannak. A lapot .zive.ek voltak
elfogadni és sokan kedvező véleményilknak írásban
is kifejezést adni. Örömmel tölt el annak tudata ,
hogy a ma már ~omániában egyetlen unit4rius egy-

házi lapot érdeJdMéssel olvas',ák, de binnGok kell
azt is, bogy
B

~ppen

olyan

köteless~gtudattal

teljesitik

lappal szemben fenná1l6 anyagi kOtelezettségGket

is, Nagyon k~rjt1k olvas6inkat, hogy ennek a kötelességnek sDrgősen eleget tenni sziveskedjenek. Mi
a mult számunkban bejelentett öntudatos egyházi
és biterósitó munkát, semmit61 sem zavartatva ma-

gunkat, továbh folytatjnk,
1940. szeptemberig az előfizetési dij 100 lej , illetve 4 pengő . 1940 ·szeptembertél 130 lej , iUetve 5
pengő , miután a nyomdai költség kétszeresére emelkedett. A mult számban kOzOlt erre vonatkoz6 hiradásunkat azonban belyesbitenftnk kell olyrormán,
bogy a 130 lej és 5 peng6 bekOldésével az el6Cizetés
nem egy ihre szól, hanem az el6tizetésl 1940 szeptemberét611941 december végéig elintézettnek tekintiftk. Az esztend6t ki akarjuk kerekiteni.
Az e16fizeté!li elijat és hátrálékot Romániában a
ISzerke8ztó8~g cim~re , 8 visszacsatolt erdélyi terOleteo
Hadhózy Sóndor egyháZi p~Dztároshoz Kolozsvár
Kos!luth Lajos u. 12, vaRY Dr. Ferenczy Géza tb, r6-

Sze rkesztőség és kiadóhivatal :
.r.,ov, Stro Dr......, 1 sz_
hova a Jappe J kapcsolatban minde n megker esés. közlemé ny és pé nzö8szes-küldendó.
Kérjük murikofcirsoinkat. 1:10911 a lapba nánt m inden cik·
Ilel FJ09 Y e9IJebb kó%leminIJ I a , hónap
sziuesked;enek 'a nerkes:dósi9be
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