
T6r'fénysdki beje«"zési "dm : G. II f 284' f939 . Ce07.urat. 
12·lk sza .... II. évfolyam. Brass6, 1940. december h6. 

• 

E9yhézlé.sadalmi, hité.eti és IIIIsszi61 cé'oka:t szo'gél6 I a p. 
Felelős szerkesztő: KOVÁCS LAJOS brassói lelké8z~espere8. • 

, mi.den hónapban, E lőfizetési ára Román iá ban évi 130 I j, é'.5 P"80' Más orslÍSOkb .. ,mk össui 

Karácsonyi biztatás. 
~És mondá az angyal a pásztoroknak : "Ne feljelek, meri ime 
hirdelek nektek nagy öröme!. mely az egész népnek orome 
lészen. meri szü.le/ell nék/ek ma ldvez.ifö. (Luk. II. 10- 1 n 

I 
Ezeket az igéket, keleties költői kifejezésm6dot használva, az Ur angyalának ajkaira adja az evan-

gélista . És méUán, mert valóban angyali hangok azok r Evangélium, örömizenet. minőt az Ur az éj őreinek 
elküldeni szokott! ... Mint a természetben, ugy az emberiség életében is a nappal és az éjszaka, világos
ság és sötétség egymást felváltva követi. Most fényes és derült , majd felhős és boros nappal ; most holdas 
és csillagos éj, majd ijesztő sötét viszik az uralmat. Az egyik kor a másiknak adja át lámpáját, miként a 
régi görögök éjszakai versenyjátékain, m~st lángolva égve, majd haloványan pislogva, majd teljesen kialudlJa, 
melyet csak egy égi tüztől lehet ujra meggyujtani. De miként a természetben, éjszakáink dacára is, a nap 
örök fényben ragyog, s az elfordult föld lakóit uj hajnalról biztosítja : épp ugy az emberi élet és a lelki 

• • 
világ felelt is örökké él, uralkodik s ragyog az élet és világosság végtelen forrása. ' El és ragyog s sugarai 
átoillannak itt; és amolt az emberi tudatlanság, téuelygés és bűn homályán. Él és ragyog. és áthatja az egye- I 

sek lelkiismeretél, fölkelti istentudatát, meguilágitja értelmüket, ápolja szivük reményét, s azoknak, kik az 
emberiség jövője felől aggódni kezdenek. ama pásztoroknak, kik a hosszu éjben kifáradva, töprenkedve uj 
hajnalért esengenek, - biztatva sz61 és szólolt mindig : "ne Féljetek" . 

. Kinek nem hangzott valaha ez angyali izenet ? - Midőn a sziv a megpróbáltatások között össze
I~rni készül ; midőn az értelem a lét nehéz kérdései miatt elfárad, elborul; midőn a lélek a küzdelmek ten~ 
gerén hánykodik s mindenütt csak vihar, mindenfelől homály, de sehol kikötő, sehol mentő cs6nak; midőn 
a kebel, az aggodalmak és elveszteIt remények kínjai közt a bánat és kese", mélységébe merül . .. ily 
körülmények közt ki ne tapasztalta volna _ bárhonnan és bármiképpen jött is - hogy mily mennyei a 
szózat: ne féljetek ? 

, Igen, az Istentől jön az ; Isten küldi a bíztatást. Midőn a sziv utolsó hurja is elpattanni indul: 
lsten uan olt, hogy gyökerének az utolsó. de még élő szólát megelevenitse. ápolja és uj hajlásra birja; 
midőn az ész a természet müködése s a létel nagy kérdései megfejtésére roppant fáradtsággal alkotott rend
szerét egy perc alatt semmiué téve, összeomoloa látja : lsten van ott. hogy a romok között megmutassa a 
ualódi szegletkövet egy uj épülethez. - Igen, lsten van jelen az egyesek lelkével, s midön a nehéz viszo
"\,lok s válságok között az életnek mélységéböl hozzá kiálltanak, Ó szól bíztal6lag : ne féljetek! 

Szólolt az Ur minden időben ama keués jobbaknak lelkében, kik hitüket, reményüket még el nem 
veszteUék: .. ne féljetek. mert ime hirdetek nektek nagy örömet mely az" egész népnek öröme lesz, mert 
azületett néktek Szabadltó_" Szólott, s szava minndannyiszor beteljesült ; igéje alakot öltött; az emberben 
levő isteni szikra uj erőre ébredt, uj lángra gyult a lélekben, megtisztitva s megszenteloe abban az lsten 
templomát. Szólott és a népnek örömére mindannyiszor egy-egy Megoáltó született . . . Midön az időknek 
teljessége eljött, az emberi ész és kedély, sziv és lélek müködési terén míndig megszülettek ama nagyok. 
~6sök és géniuszok, pró féták, bajnokok, tanít6k, szabaditóh, idlJezitők és megváltók, akik lsten akaratát, cél
Jdt betöltötték. terveit valósitották, eszméit, gondolatait átértették s cselekedeteikben és életükben többé-kevésbé 
meglestesi/ették ; akik egy·egy uj korszakat lJezettek be a népek történetébe, s akikre az ut6kor az öröm, a 
hála és elismerés méltó érzelével szokott lJis:szaiekinteni. 

Néh. DERZSI KÁROlt y beszédéből. , 
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A romániai Egyházi Képviselő Tanács határozata. 
Az elzybázi főbal6dg határozatát tiszteletben 

!zokluk Isrtsni és abboz alkalmazkodni kölelessé
gOnknek ~rt'2zQk. Bízunk abban, bogy eJ6itélettól 
való mentesség és párlatlsnság, önzetlenség és meg
gondoltság teHeinek az alapja. 

A romániai Unitárius Egyház Képviselő Tanác3& 
&zooban november hó 14-én tartott gyülésében olyan 
lépésre rBADdllllla IDBgát, mely az unitárius egyház 
történetében vaJószinfUeg példa nélkOl áll s amelyet 

• • s.zó nélkal nem bagybatunk, sót ellene tiltakoznunk 

kell. 
Az ügyek jDI~zésével ideiglenesen megbizott 

E. K. Tanács Torda városában, az unitárizmus meg
szenteli földjén bt,zotl határozatával megtiltoH:J! bogy 
az ,UNITÁRIUS JÖVENDŐ' cimlllap ~z UNITÁRIUS 
sz6t eimében használja. lndokoJásában arra hivat
kozik, hogya lap negyhá2i életQDkre káros és rom
boló hatht gyakorolt" s bogy az .UNITÁRIUS 
JOVENDŐ" egy magán érdekeIhéR által fenntartott 
lap. Ezért nem basznMhatja az UNITÁRIUS nevezetet. 

Az UNITÁRIUS szó ~.9Znál.tának a megtiltása 
elvi jelentőséggel bir s annak sz6 nélkOl hagyása 
precedenst jelent, melynek egyoldain álláspontot 
képvisel6 emberek irányitása mellett a szabadelvO 
és felvilágosult unitárius gondolkozásra csa~Dgyan 
~áros következményei lehetnek. 

Szerény megilélésttnk szerint egy ideiglenes jel
leggel dolgozó szeroezet olyan lépést nem tehet 
mely elvi ielentcSségQ s 'amelyhez hasonl6t a törvé~ 

, nyes és álland6 jellegD. eg)'házi fóhatóság soha nem 
tett. Az. ideiglenes vezetőség hivatás8 8Z, hogy 8Z 

enh". OQyeket további intézkedési g pártatlanul 
vezesse, a bat6ságokkal a szükséges O s s z e k O t
tetést fenntartsa, de nem hivatott annak el
birálására, bogy az UNITÁRIUS nevezetet ki hasz
nálhatia. s ki nem. Avagy az nunitárius" nevezetet 
csak ,klváltságQsoknak lehet használni ? S annak 
használásár. kOlOn engedélyt kell kérni ? Eddig 
ilyesmiről nem haUottunk. 

, . Az , UNITÁRIUS JÖVENDŐ" • legkiválóbb uni
: tánus egybáztagok alapítása is tulajdona. Azért jött 

létre, hOiY az egyházi sajtóban ellanyhult unitárius 
Ont.udatot erő~itse, az egybáz mindenemd érdekét 

· le~obb meggyózlidése szerint védje s az egyháztól 
eln8sztott komoly és tekintélyes emberekben az 

, egyház Ogyei iráni az érdeklódést ébrentartsa . de 
· azért is, mert az egyházban fontos doJgokban ' sza

bálytalan eljlírások történtek, a 'korábban kritikai 
, célra is rendelke,zésre álló egyházi sajt6 egyoldalú 

befolyás alá kernU, a tOrvénytelemégig menó eró· 
szak ul'nlmával szemben nyilvánosan nem volt hol 
véle~ényt nyilvánitani, az egyház jóhirnevét védel
m~~l, az egészségtelen ulra tévedt rendszer felett 
knbkát gyakorolni, a nagy többség által helyteleni
tett irány eUen s'l6t ememi. Az "U N I T Á R l U S 

, 

JOVENDŐ" egy ével meghaladó rövid pályafutása 
alatt. az öDtudatos unitárius gondozásra is gondot 
fordtlott , s fog fordihni mindig, de arr61 már nem 
tehet, ha a párlérdek szolgálatában áH6 és kell6 
felelósséget nem érező vezető és hangad6 emberek 
közal többen okot szolgáltattak arra, hogy az egy
ház érdekét és jövőját féltő, tapasztalt és hozzáértő 
emberek .. 8 feHanó hibákra , lelkiismeretlen eljád.
sokra, eroszakos egyházpOlitikára és egyéb gyarló
sá~okra nyilvánosan is rámutassanak. Az UNITÁ
RIUS JOVENDÓ azon az állásponton van eleit61 
fog.va , hogy az unitárius egyház minden unitáriusé. 
Aki .az egy~áz érde~ét a maga módja és Jehetós6ge 
szermt védt, az mmden uoitáriusnak az érdek6t 
szolgálju. Az UNITÁRIUS JÖVENDÓ ezl cselekedte 
lOindig ; ·akkor is, amikor az egyéni törtetéseket és 
egyoldalu intézkedéseket hibáztatla ; akkor is, ami
kor azt az elvet képviselte, hogy minden unitárius
nak joga van tudDi, bogy anyagi, szellemi és erkölcsi 
kinc!leivel, általában minden javaival miként gazdál
kodnak azok, akik felelős egyházi áUáshun vannak. 

Az unitárius egyház ujabbkori törtánetében nem 
emlékezo.nk olyan idóre s régebbrói sem ismerilnk 
adatot arra, ho~y az egyházi fóhatóság unitárius 
emberektől az "unitárius" név basználatát eltiltották 
volna. Az , UNITÁRIUS EGYHÁZ" cirod lap is ho· 
zott egykor. amikor hivátása magaslatán álloll. kitQ
zött céljáboz hiven kritikai cikkeket, er6shanguakat 
is, de a felettes hat6ság hasonló eljárásra nem gon
dolt. az nuuitárius" nevezetet soba nem bántotta. 
Magasabb szellem és a kritikai szabadság tisztelet
ben tartása vezette. Évekkel ezelőtt Dr. Kiss Elek 
jelenlegi főjegyző magán vállalkozásában és szerkesz
tésében si jelent meg egy hamar kimult nUNITÁ
RIUS EVANGltLIUM" c. Iap, de hatósági kOzbelépé. 
ellene nem tOrtént! pedig lett volna ok rá, mert 
egyik nagymu.llú egyháztársadalmi lap előfizetési 
diját rontotta meg s egyébként is eller.e dolgozott . 

Biztositsátok életete ket 
és vaqyonotokat a 

ÁLt. Bizt. R. T.-nóL 

Ü gyn ó ks égeK az ország 

minden fontosabb városában'. 

Felvilágosítások a , biztosítás m in~en ágában: 

Brassó. Tehénpiac 1. 
a.....,.._D 
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Az akkori egybtbi f6hatóság azonban Ulrelmes voll, 
a sajtószabadság ellen hivatalosa.D D.em is lépettt fel, 
amint mondani szokták : eur6p 1l1 sZlDvonalon állott. 

Az UNITÁRIUS JÖVENDÓ " megjelené,ére 
nézve eg;bázi hatóságtól soha senki ' engedélyt nem 
kért csupnn állami hatóságtól a törvény értelmében. 
A !lz'erkeszló személyére vonntkozó hivatalos beje
lentés' pndig lIZ e16bbi E. K. Tanács szó nélkü l tu
domásui velte és egy esztend 6 alatt másképpen nem 
Dyilntkozntt. Tudomásunk szerint az áI~aJa kijelölt 
tordai ideiglenesen mOköd6 E . K. Tanacsoak nem 
adot! felh:dalmazást arra, bogy az ó határozatát 
akár :l lap eimére, akár a szerkesztő személyére 
vonatkozólag, minden közelebbi indokolás és min
den vizsgálat nélkö:l megváltoztnssa s 3 Z e~ybáz
községeket egyoldahling befolyásolj a. . 

A tordai E. K Tanács Dem mondotta meg, hogy 
az "UNITÁRIUS JÖ VENDÓ" oz egybázi é letben 
mikor és mi által gyakorolt ká ros és romboló ha
tást. Meggyőződési1 nk szeri nt mindig 3Z egyház érde
két szolgálta. Emellett .szól az n nagy érdeklődés, 
amely az egyház legjobbjai részéről iránta fokozódó 
mértékben megoyilvánult. L ebet, bogy OIY:lD cikkek
nek is utat enR:edett, amelyek feleJős tényezóknek a 
hibáit, mulasztásait, hozzá nem ér tését vagy lelki
ismeretlen el járásait nem dicsér ték, sot az illetők 
fele lősségre vonását követ~lték. Lehet , hogy egye
seknek egyéni tOrletéseit, önZŐ célj ait, erősz:.kra 

épitett eljárásait , Mussolinira is hivatkozó parancs
ura 1 mi módszerét. pártérd eKnek hódoló szellemé 
nem helyeselte; de ok n élkOl soha nem szólott. Ha 
az egyházi re~dszert és eljárásokat bil'álta, ba egye
seknek. k i1lönö!len felelős téoyezőknek lelkiismeret
lenségére reámutatot t. foDtos egyházi érdekből és nz 
unitárius gondolkozással összhangb an levő kritikai 
sza badság alapján tette. ~s tette azért is, mert sokak 

. Dak legtöbb esetben csak az évi fótanácsi gynIésen 
lett volna alkahn uk kifogásaiknt elmondani, amikor 
rendesen már befejezett tényekkel kell számolni s 
legfeljebb a hibákkal járó károkat lehet felemleget ni 
Nem egyszer azon,ball megjegyezte a szerkdzlőség 
hogy a közlemény tartalmáért és adataiért szerzőt 
terheli a felelólISég, jelezve ez által, hogya szerkesz
t6ség nem nzonositja magát n cikk irányával és 
tartalmával. 

.. Bármint volt, van és lészen, a tordai E. K. Ta
nac~nak az ,3 határozata, hogy egyházi terhet hor
dozo és . egyházfenntarló munkát. végző unitáriusok
n ~k az "unitárius" nevezetet ha9ználni nem szabad 
hlbete~len1l:1 .hang2ik komoly gondolkozásu emberek 
elóttmulttak~ssé szégyeJj1l:kis m~gunkat. Gydléste rmek
ben és a snJ t6 teréD, az egyházi életben is kemény 
harcok nem egyszer folytak , de azok nem tették a 
harco16 feleket egymás ellemSégeivé. Egymástól eltér6 
vélemények sokszor hangzottak el, de az egyéni 
meggy6zódést az egymással szemben álló felek lisz
!elelben tartották s azok haragot vagy más alacsony 
Indulatot nem hagytak hátra a szivekben. KdlOnbOz6 

• 

elvi álláspontok sokszor fttkOztek Ossze, de azoknak 
képvise16i az elfogultságot magukban nem raitároz
ták el , kell6 emberi magaslaton megmaradtak é. 
egymás ellen bosszut nem lihegtek. Helytelen felfo_ 
gások, egyl!ni eltévelyedések, kormáDyzásbeli fogyat
kodsok. erőszakos lépések stb. máskor is tOrtén
bettek, de a jobb belátás, 3 bajok orvo"Slás8, erkOlcsi 
hibák józan megitélése el6l nem zárkóztak el az 
emberek. Tudták, hogyha felftletes , könnyelm1l: gon
dolkozással a hibák takargatóivá. a törvénytelen és 
szabálytalan lépések vagy erkölcsi botlások védel
mez6ivé válnak, azonositják magukat azok elkOve
tőivel Ha ezekre és nz ezekkel kapcsolatos dolgokra , 
ki110nOsen pedig a felel6sségérzet hiányára egyesek 
pontos adatokra támaszkodva, leR'iobb meg- ' 
gyózódé9dket követve reámntattak, abban nem az 
UNITÁRIUS JÖVENOÓ a hibá,. hnnem ,okkal in
kább azok, akik a hibákat elkO.ették és a bibák 
elnéz6i vagy éppen védelmezői voltuk, de a bajok 
orvoslására figyelmeztetés ellenére is semmit nem 
tettek. 

Lelkiismeretnok szavára hallgatva tiltakoznunk 
ken nyilvánosan a tordai E. K. Tanács határozata 
ellen, nmihez hasonl6t az unitárius egyház egyetlen 
fóruma sem merészelt idáig tenni. 

Tiltakozunk egy ideiglenes egyházi vezetóség 
olyan lépése ellen, mely szerint hitbuzg6, az egyház 
érdekét ószintén féltó s azért áldozatot hozó unitári
usok 8Z "unitárius" nevezetet ne basználhatnák. 

Tiltakozunk azért is, mert a szept.-októberi 
átmenetinek jelzett számban világosan leszö"eztOk, 
bORY a válIozott helyzetben az "UNITÁRIUS JÖ
VE~Dd" elsó sorban a hiterósitést óhajtja szolgálni, 
a kritikát szOkebb tárre szoritja, bár azt egészen 
fel nem adja. Ennek a kifejezője és ::lZ uj irány be
inditását jelenti a novemberi szám. Az E. K. Tauács
nak nem volt tnrelme arra, hogy bizonyos idő el
multával tiszta itéletet alkothasson. 

Tillakozun~ a saját nevOokben. Az egyházi érdek 
szolgálatát, az egybázi építő munkát, az unitárius 
szellem er6sitését öntudatos gondolkodásunk els6 

. ..' 
ALAPITVA 1823. 

8charg Vilmos és Társai 
R. T_ 

POSZTÓ ÉS D I VATÁ R u GYÁRA . 
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a leQfinomabb és leQ
tartósabb ur.i- és nói 

divatszöveteket Qyórtja . 
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124 UNITÁRIUS JÖVENDŐ , 

pilhmstát61 kezdve életcéJnak tvála8ztottuk. Ezt ft 

omok'l sok önmE'gt8aad'u8J, el nem fáradó buzgó· 
dggsl, gonddal és áldozatokkal igyekeztönk az egy
hb javára végezni. 

Tillf:lko2unk a Jsp al1lpit6i és tulajdonosai nevé
ben, akik DZ unitárius egyház legkiválóbb és leg
tekinhUyesebb tagjai közé tartoznak. Az egyházszere
tet és hitbuzgóság lelkétól vezéreltelve, kényszeritó 
kOrOlmények között alapították a lapot és hoztak 
azért messzemen6 áldozatokat. 

Tiltako2.unk az unitárius vallásközőnség azon 
tagjai nevében, kiknek önzetlen a gondolkodása, 
mély az egyház szere tete, semmiféle öazó céltól nincs 
megrertozve ft lelkOk s aktk bilOnk s%erint sokkal 
lObben vann ll.k,mint azok, akik az erőszak folytatá
!ával, hatalmi tulteD"éssel és megfélemlítéssel 30 

beteges multat védeni s uz emberek látasát a vilá
gosságtól elzárni akarják. Meg vagyunk gyózódve, 
bogy sz egybá.tagok többsége, bárhol élnek és 
akárhonntlD figyelik az egyházi élelet. csatlakozik 
azokhoz, akik az elóitélettól mentes, elfogulatlan és 
pártatlan egyházi vezetéséri, a ti9z1a erkölcsért és 
egészséges szellemért, a 1iszlnkezdségért és önzetlen 
kölelességteijesi tésért, határozott és gerinces maga
tartásért, az egyház jól felfogott, magasabb érdeké
éri és jövóje bizlositásáért'kGzdenek. 

Tiltakozunk RZ unitárius szellem nevében, amely 
férfias magatartási, eRyenes ulon járási, tiszta itéle
tet, bátor kiálJást, emelkedett gondolkozási jelent 

de minden er6szakos lépést és abból származó csele
kedelet elutasit magától. 

Tiltakozunk az emberiesség, a halsd6 szellem 
és felvilágosult gondolkozás nevében, melynek meg
csuroIás8 éppen Tordán történt, ahol a lelkiismereti 
szabadság alapját lerakták, ahonnan llZ unitárius 
gon~olat elindult s az ~gazság keresése Erdélyt ,,8 
... a1lassz;!badság klaszszikus földjévé" avatta. 

Sohasem volt szándékunkban az egyházi fóbaló
!ág ellen barcot folytatni, C!upán 8Z egészségtelen 
reDdner és lények felett jogos kritikát gyakorolni 

Idost sem birdetOnk barcot. de az egybáz érdekében 
• munkát tovább fQlytatjuk. KovAcs LAJOS. 

, , 

Nevelés . .. Ha azt akarjuk, hogy utódaink ragasz
RQdjanak az ósi birtokhoz. ugy kell neueIni a gyer. 
mekel, ~Ogy ne a v.agyont szereJJSe meg, hanem a 
birtokot. Ne a csürben örüljön a buzának, hanem 
ahogy a dülön nó (el . Ne meny·asszonya keblén 
imádja ,a rózsát, hanem Ilint q. j ~,ertbeh. amint bim
bót hajt s ~q9l;109Ó sz~rf1}a(val rámos'!.lypg; A vagyon 
holUest. ?- b,rto~ ..-élö aJak. A ,vagyon csak szám· 
Ezer. lizezer, százezer. millió. A birtoR uagyon is 
de azon Iul családi emlék. hagyomány költészet is 
A uagyon csak · a gyo~ornak: hilJságn~k és ledér· 
ségnek ad élvet. a birtok a léleknek és ~ sziv 
ábrándjainak is És a hatalom és önérzet nemes 
ki . .. ncsel. EöIUÖ8 K. 

--. - -

Az unitárizmus a haladást 
mutatja. 

A protestántizm.us nagyobb része a reror I. I 

következtében sem ko.lsöségeiben sem szeUem7~~'o 
talmában nem tudott egészen szakitani akatholici:: 
mus~al. Négyszáz egztendó nem volt elég abhoz, hog 
a ra~ta maradt sallaugot végleg lerázza magáröt y 
~ mu vészet n~mi ko.lsó hatásainak esetleges megtar: 
!és: melle~t. klfl'jlessze önmagában nt az egyszerrt-

g t é~ hlhgazságot, mely az unitáriuzban tisztán éis 
meggyozó eróvel jelentkezik. A mu vészi alkotást 
~ely a lélekre elmélyitó batást .gyakorol, nem tart
Juk fe1té~l enuü\ eIitélendOnrtk a vallással kapcsolat
ban, de Igazi prolestáns áUá!olpontról nézve a dolgot 
feleslegesnek éreZ2ük. A régies hitfelfogás tól amel 
ré.szben a p~gány hitvilágbót jőlt át, milradt 'meg é! 
fe!l~dött tova bb .a katboJicizmusban, inkább az egy
baZI érdek erőSltése és védelme, mint a vallásos 
gond~lkozás ,fejlódése céljából, mindenik protestáns 
egyhaz nem tudta meg'Jzabaditani magát. ~'Jszel 
meg nem magyarázható és szabadon, minden meg~ 
kötöttség nél kOI gondol ko, ó ember által el nem fo
gndható hitelveket is vallanak, amitól:lz unilárizmus 
távol áll. 

N em célunk vallási vit át idézni rel, csupán reá 
akarunk mutatni arra, bogy Jézusnak tiszta szelIe
mét. egyszerd és világos tanitásait az unitárizmus 
vaJósitotta meg hitfelfogásában, meIy a r-eformáció,al 
kapcsolatban természetes módon fejlődött ki . Nem 
lehet csodálkozni azon. bogy amikor 8Z emberek 
gondolkozását nagy mértékben foglalkoztatta a val
Jás kérdése, a tisztult és érthető vallásos felfogás már 
feJtOnése idejéu sokakat vonzott és állitott követói 
közé. 

Amilyen természetes és elkerülhetetlen volt az 
unitárizmus megszQJetése, ép olyan rem6nyleljeso.ek 
látszott elindulása. 

A századokon ál tartó szinte szakadatlan üldö
zés. a megrélemlités ereje, a megismert tisztább igaz
dggnl szemben 8 maradiság soha nem alvó féllé
kenysége s bizony még ft testvéri elnyomatás is, 
meRgyengHette, bár egészen el nem némiIhatta 1% 

az unitárizmus bátor hangját, megnyirbálta magasan 
járó szelleme szárnyait. A hatalmi befolyás akadá
lyozta a tömeget abban, hogy szabadon válassza meg 
és kövesse hitéit. Világi dolgoknak el6térbe nyom.
lásR, váres harcok, az erősebb elnyomatási törekvése 
a gyöngébbel szemben avalJásos gondolkozásr61 elle
relték a figyelmet, miel6tt o hitigazság ereje elég 
mélyre eresztbeUe volna gyökereit a lelkekbeo.. A 
mellett a hagyomány er6teljes védelme állandóan 
munkában volt, következetesen halászva a lelkeket, 
kényszerítve az elfo~ult és fejletlen bit névleges kt· 
vet6i közé való belépésre, gondosan ellakarVI, dk. 
alá rejtv·e az elnyomott igazság fel·reJc9iJ1snó fányát. 
A vallás életformáló, jellemet adó er6 helyett no-

• 
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k~!I!lá lett. A szellemi ~zabtldságra hivatott protesUin-

t, 's nem e""'szer a hitbeli szabadság korláto-rzmus I &.r ,. 

-zói s a tökáletesebb igazság etnyomomak II védel
mezői köd láp ett. S méig ma is nagy szellemeknek 
szftlelési alapon való elfogult nevelése hlennek tet
sző dolgot vél cselekedni, ba a szabadabh v~llásos 
-irány ellen tám adási intézhet. Sokszor az elvlt:ltha
tatlan tudás és magas képzettség egyenesen művészi 
.. unkál végez , ttmikor hamis okoskodás3 felsorakoz
ialoU fegyverzetével a józan ész előtt érthelellen és az 
isteni ig9zságossággal ellentétben álló tanokat pr6-
bálja igazolni. Mit mivalbetnéne.k a vaJláso~ gondol
. kozás tisztasága és fejlódése érdekében az llyen em
berek, hu véletlen Ol unitáriusnnk szQletnek, s val
hbos neveiésük szabad uton, minden megkötöttség 
nélkOl, elfogulatlanul történik ! 

Lehetnek s bizonyára vannak is , oki k meggyó
.zódésszerDleg rngaszkodak egyik-másik hittani tétel
bez, melyet s felvilágosult gondolkozás nem fogad 
el. Téves irányban vezetett lelki életök sohasem 
jutott el ahhoz ct pillanatboz, hogy őszintén m:!gukba 
szálljanak, elgoudolkozzanak a vallásos kérdésehről 
-s a Jézus tigyelmeztetését követve szabadon itéljét 
meg azt, ami igaz. Ezért el sem juthattak urTa a 
'tudatra, bogy eredendő bOn és szűztől fogantatás 
szentháromság és Jézusnak mások érdeméért- való 
.nfeláldozása, elóreelrendelés és krisztusi elégtétel 
testi feltámadás és c !lod6tétel, hünöknek emberek 
altal val6 megbÓcsálása , a léleknek poklokra való 
alászállása s más ilyenek\f~lvilágosult ember számára 
·már régen tulbaladoU kérdések. I Az t:lórehaladott 
vallásos felfogás azt tanilja , bogy cselekedeleiér
minden ember maga felelős ; Isten Dem személyt 
"Tálogató j Isten az embereket jóban és rosszban 
<egyformán szereti és akarja, bogy lldvOsségre jus
-sanak j az ember akkor is lehet lelkileg boldog, ba 
szenved s ba boldognak látszik is, belsőleg lebe 
.uenved6. 

A régi és egyházi érdek hól Iéirejött dogmákra 
1ámaszkodó vallás rendszerint kerO.!ó vagy éppen 
kacskaringós utakon tudj a elvezetni az embert a 
lelki nyugal~lD kikOtójébe. Ezek a kerO:1ó utak s 
általában a mesterséges alapokon nyugvó okosko
·"6.sok nevelnek egyeseket bigoUaD vaHásosokká vagy 
ábdnditanak ki sokakat a vaHásból. Az előbbiek 
el6ids szerint, parancssz6ra bisznek, gondolk~zás 
n6lkttl érthetetlen tanokat is elrogadnak; elhiszik, 

fiókok, 

• 

• 
• 
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bogy 8Z Odvösséa az ők számukra van kis8játit .... , 
stb. Az utóbbiakbóllesznek a val1lisellenesek, egybázi
atlanok, kiket a lelki csalódás érzéketlenné telz a 
vallás és egyház követelményei iránt; vagy pedig 
fölébredt goodolkozásuk erejével kielégit6 hitvilágot 
keresnek és alkotnak a maguk számára, a tisztultab" 
vallást követókkel egy uton járnak, statisztikailag 
azonb:m régi bitfelekezetOkböz tartozDak. Kényel
mesebbek annál , hogy névleg is szakitssnak a mult
tal s bátran az övékkel egy hitet vallók közé lép
jenek. 

Ma már miUiókra megy azoknak a száma, akit 
az unitárius hitfelfogást elfogadják s mégis az on1 • 
tárius eAyház kere lén kivül élnek. Lépten-nyomoa 
találkozunk olyan emberekkel, ákik kérdezés nélk1l1 
is bevniiják. hogy ök gondolkozásbaJJ, unitáriusok, 
vagy ukik rövid felvilágosilás után lelkes6lten jelen
tik ki, bogy ők is éppen ezt hiszik. lDert látják, bogy 
az unitárizmus a h~hidást mutatja. 

Nemde jogosan lebet bát kérdezni, bogy miért 
olyan csekély az uni tariusok száma, hololt birtoká
ban vannak 3. szellemi, a vallásos igazságnak?! 

A hit és a tudás az unitárizmusban válnak 
igazán test vérekké. Miért nem érez forró vágyat a 
mostaninál több ember az unitárius eszmék után '1 
Miért oem siet a tudós tudományával is su1yt adni 
annak a vallási irányzatnak, meJy a fejlőd6 világ 
haladásával tudományos szempontból is legjobban 
megegyezik? V iJjjon a vaUásos eszmék igazságában, 
a hitfelfogás é(etrevalóságában, a hitigazság vonzó 
és lebilincselő erejében van-e a hiba, vagy pedig a 
szervezetben és annak munkájában, melyben, meg
testesQl az eszme s melytól életet vár az igaz
ság? Vajjon az unitárius egyház elhivott munkúai 
és tagjai :'IZ unitárizmus érdekében, akárhol vannak 
olyao er6vel dolgoznak-e, hogy az unitárius hiteszml 
életjelt adhasson magáról, ismertté váljék, hatAdt 
megéreztesse, a feléje hajló lelkekbe önérzetet 
csepegtessen s a val!ásos felvilágosodás haladúa 
érdekében tömOritse :'lZokat ? ! 

Gondolkozzunk e kérd6.ek felett mindnyájan s 
próbáljunk relelelet adni azokra min61 IObben, bOIlJ 
az uoitárizmus iránt az érdekl6dést jobban .feJ. 
resszOk s az uDitárizmus feladatát világosan, hat'-
rozoltaD megjelOlhessOk. Unlt6riua. 

"Ha azt akarod. hogy birtokod nemzede1l1'ó!
nemzedékre szálljon s nemzetséged könnyen a VI

lágban el ne széledien. ugy neveld a gyermeket, 
hogy legkedvesebb játékait birtokodon játsza, le,!
szebb gyermekidejét birtokadon töllse, annak láU. 
halma il, düI6i1, hajlásait. kutját, kul/ejeit, me-'5-<jzelátó 
szépségeit, emberét, asszonyát, kisgyerekét. meséli. 
átrándjait. hagyományait igazán megszeresse. Akkor 
ragaszkodik hozzá. Akkor el nem adja. el nem 
tékozolia se szép sz6ért. se szép 16érl, se szép lánl/
ért, se szép kamatérI. " 

, 
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Miért járok az unitáriusok 
• 

istentiszteletére? 
Régen voll, amikor ezen a cimen részletes le

irást és magY!lrázatot olvastunk. Az ifju lelket meg
ragadta az elmélkedés, mely meggyőző bizonyitást is 
foglalt magában. Érdekelhet sok embert ma is a kér
désre adotl felelet , mely az egykori kivál6 buda
pesli lelkész, D e r z s i Károly szerkesztésében meg
jelent .. Unitárius Kis Könyvtár" cimQ fOzetsorozat X. 
ezámában mR is megtQlálhat6. Az alábbiakban kivo
nalosaD, néha sz6 szerini is idézve, megismertetni 
ohajtjuk oIvas6inkkal a kérdésre adott felelet előz

ményeit és lényegét : 
Két fiatal ember jó barátságban voll egymássa 

VoUáso! Ielkaleto. emberek vallak s igy sokllt beszél
gettek vallási, kérdésekről. Nem voltak unitáriusok, 
egészen más hitvilágban nóltek fel. Egy idó mulva 
8Z egyik mind gyakrabban látogatta az unitáriusok 
islenliszteleMI. Amikor ezt a másik észrevette, ne
heztelést árulva el, megkérdezte: miért jársz te az 
unitárius istentiszteletére ? A kérdezett komolynak 
s6t életbevág6nak tekintette a kérdést, minta hogy 
minden n~gy, kOIOnO'Jen vallásos kérdésekben komo
Iylln gondolkozott. KimeriMen szándékozott vála
"0Ini s kérte barátját. hogy hallgassa meg figyel
mesen. A vá\asz kOrfUbelQ.! ez volt : 

. Te jór tudod, hogy én abban a hitben nóttem 
fel , melyet a magát igaz hitOnek nevezett egyház 
tallil Egyszer azonban, amin,t abibliát olvastam, erő
sen meg,.ragadta figyelmemet Pál apostolnak, mély 
érlelmll és általam n agyon h elyesnek tartott intése : 
"Mindeneket meg vizsgáljatok, 8 ami jó azt meg

. tartsátok. " 

Nem emlékezem, hogy a mi templomunkban e 
kötelesség ajánlbát valaha halloltam volna. Ellenke
zőleg, éppen alt tapaszlaltam, hogy a népet vallásos 
dolgokbilD esnk egyoldalulDg világositják fel. Gyak-

• ran hallottam azt is, hogy 8Z unitáriusokat hitetle-
neknek tartják, a.kik n~m hisznek Jézu'Jban s igy 
nagyon veszélyes embertársak. Midőn egy alkalom
mal sokat h allottam erről beszélni , bazamentem s 
véletleno'l a bibliában Lukács evang, XII. r észére 
nyitóUaw, ahol a ' nagy Mesternek e nevezetes sza
vai .vonták magukra a figyelmemet: .. De miért nem 
itelitek meg ti magatoktól is azt, ami igaz?" Rög
tOn elbatároztam, hogy még aznap elmegyek 8Z uni

. 1musok istentiszteletére és ítélni fogok saját magam. 
Igy is tettem. De milyen nagy volt a meglepet6sem. 
mid6n elószOr is e szavak hangzottak fQlembe. " 

-HHaldd az . örömizenetet. az üdvözitó érkezik'" 
KQU~nOs szavaknak tOntek fel ezek ~Ióttem olyen 

' emberektől, kiket hitetleneknek mondanak. Aozután 
a lelkész egy szép, megható imát mondott 8Z EGYET
LEN EGY ISTENHEZ. a mindenek Atyjához. Ebben 
kifejezte háláját az adományért, melyet hten Jézus 
által e világnak adott s 'imáját e szavakkal zárta bt:~ 
"Jézusnak nevében kérOnk. Amen". Azután kitQn6, 

meggondo,lkoztató beszédet mondott ez igék alapján : 
.. Ti az irásokat vizsgáljátok, mert ugy tartjátok.. 
hogy azokban örök életetek van; és ezek azok. 
amelyek én rólam bizonyságot tesznek: és még_ 
sem ~artok én hozzám jönni, hogy életetek 
legyen. 

Ezek a dolgok egészen megp;y6ztek arról hogy 
a keresztények e lestOIete ellen felhozni' szok~tt vá
dak nem igazak. S5t azt tápasztaltam. hogy tanaikat 
nagyon sokan félremagyarázzák. igaztalanul tOntelik 
fel , Jakab apostol egyenes intése ellenére, aki igy 
sz~l : "Ne szóljátok meg egymást, atyámfiai." Any
n~lra tetszett mindaz, amit hallottam, hogy ujra meg 
Ujra elmentem az unitáriusok templomába s el is 
fogok menni mindaddig, amig ott jézusi igazságo
k,t fogok hallani . 

llDe ezek azok, melyeknek alnpján én az unitá
riuaok templomába kezdeltem járni. Ég én kész va
~yok mindig hitemról vallást tenni, mert értem s 
mélyen lelkembe vannak vésve Péter apostol sza
vai ; .. Legyetek mindenkor készek megfelelni nagy 
alázatOSSággal és becsülettel azoknak. akik szá
mot akarnak venni a ti bennetek való remény_ 
ségröl". 

A gondolatok hóv.bb kifejtésé! követk_zó szá
munltb nn fogjuk hozni. 

Ködi, KOVÁCS LAJOS. 

Előfizetési tájékoztató. 

Amint már többször jeleziük, az UNITÁRIUS 
JÖVENOÓ előfizelési ára 1940. szeptemberig 100 lej, 
illetve 4 pengő, 1940 szeptember tól 1941 'december 
végéi~, tehát egy és egyhar mad évre, az el~'fize tési 
dij 130 lej , illetve 5 pengő, Tiszieje ltel kérjilk mind
azokat, akikre kérés llnk vonatkozik, hogy ug,. a 
bátrálékot, mint az uj elófizetési dij at az alábq meg
nevezeUekbez mielóbb bekOldeni sziveskedjenek. 

Romániában az eIófizetési dij és bátrálék a 
szerkesztóség ci mére kdldendó, A visszacsatolt erdélyi 
terOleten ennek kezelését Hadházy Sándor egyházi 
pénztáros Kolozsvár, Kossuth Lajos· u, 12, szám és 
a Nagyváradon tuli terllleten az ,. Unitárius Iratmis
sió" vezetője , Uj váry László ur, Budapest V., Ko
háry· u. 4, sz. alatt vÁllalta mag~a . 

Kedves olvasóink eDgedjék remélnftnk, hogy 
bizalommal telt kérésilnket figyelembe veszik~ és siet
nek azt tejjesiteni. 

Öszinteség. Mély, nagy. val6di ószinteség a leg
e/só jellem vonása a bármely irányban hósiességet 
tanusit6 embernek. 

Carlyle : H6sökrcsl. 58. 1. 
• 

"Vayy boldogtalan ember, vagy rossz ember az, 
aki j6izüen nevetni nem tud. of 

• 
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SZEMLE 

Kedves olvasóinknak nyugodalmas 
karácsonyi ÜDepeket és békességet 

hozó újesztendői kivánunk. 

A püspöIQelölt. 

6,zinte örömmel halljuk a birt, bogy j őzen 
M i k I ó 6 p"spOki vikárius a püspOki állásra a jelölt
séget elfogadta. Meg vagyunk gyózódve, bogy min
den OnzeUenOI gondolkozó és egyházát őszintén 
neret6 unitárius ember fontolgatás nélkOl melléje 
álJ. Józan Miklós mostani helyén nemcsak páratlan 
önmegtagadással szolgálta az unitárius érdeket s az 
er6szakot birből sem ismerő nagy alázatossággal 
vezetle sz egyházi ügyeket, hanem hitet adott, re
ményt táplált, IQrelemre intett, tekintélyi tartott, bizal
mat élvezett. Azt is tudja minden unitárius ember, 
hogy Józan Miklós , megválasztása esetéo, áldozatot 
boz az egybáz m.gasabb érdekéért, de egyéniségé
vel, szép lelkével és magas szellemével hoz békes
séget is ~ a mostanság megnyugodni nem tudó egy.: 
házi életbe, visszatérési vágyat az egyházi munka
mezőre az elkedvetlenedeUek szivébe, Osszetattást a 
jobb jövő munkálására. 

Fiígondnoki lemondás. 
Megnyugvással érlesQlOnk arról, hogy Dr. Elekes 

Domokos egyházi fögondnok állásáról lemondotl 
Ezzel egybázi élelünkben a kél év óta várt meg
enybOlés bekövetkezett. Az egybáz élén mindig olyan 
emberi szereUlnk látni, aki nemcsak hitbuzg6ságával 
és egybázszeretetével, hanem erkölcsi életével is 
tekintélyt ad az egyháznak. Eleit61 kezdve az volt 
a véleményjlnk, hogy amint hivatalos helyre hiteles 
adatok alapján ellene bejelentés történt, a ViSU8-

't'onulással egy pillanatig sem lett volna szabad kés
JekedD.ie. Még inkább meg kellett volna azt tennie 
haladéktalanul, mikor az figy a nagy nyilvánosság 
elé kerOlt. Nem kevés egybázi érdemei közOl többet 
menthetett volna meg. Többször szárnyra is kell a 
hir, bogy ezzel ft gondolattal komolyan foglalkozik. 
Nem volt ~lég lelki ereje ahhoz, hogya felelősség 
mellett _ tekmtélyt és diszt jelentó állástól egykönnyen 
megváljék. Pedig 6szinte barátai élőszóval és irás
ban elég világosan többször figyelmezteUék erre. 
~nkább hallRatott azokra a barátokra, akik tanácsa
Ikkol a s lI iát poziciójukat is tartani vélték. Ebben 
az esetben IS bebizonyosodott hogy az erkölcsi 
botlás valamilyen formában elc:5bb-utóbb érezteti 
bttntetc:5. hatását. Annak következményei, kftlönösen 
erkölcsl testOletben, annál sulyosabbak és fájdalma
sabbak, miD.él hosszabb ideig marad az agy nüpi
renden. Amilyen elismerést érdemelt ki Dr. Elekes 
0000011.08 a székelykereszturi f6gimnázium felső tago
,uta renntartásának társadalmi uton éveken át való 

bizto9itásával, ép annyira tudnia kellett volna, hogy 
már mult jánál fogva is sz egyházi f6gondnoki állásb. 
nem vnló. Amint egy hozzá közel álló ember mon
dotta : nem tudta megmérni a tért, melyen munkál
kodnia lehet. Szökebb körben még az erkölcsi biba 
is több elnézésben részesQl, bár ilyennek nem volna 
szabad lennie, mint az élen, az egyház legmagasabb 
tiszteletbeli állásában. Ou tekintélyt élvez és széles 
kOrn jogokat gyskorol II bizalom alapján az áll'-. 
belOJtóje, de neki is diszt kell adnia és jelent6séget 
biztosilania az állásnak nemcsak egyházszeretet és 
hitbuzgóság, hanem a vaJlástrkölcsi élet tisztasága 
éi szépség'! s minden tekintetben való nemes példa
adás á llal is. 

Ui Fögondnokra van szükség. 
Nemcsak a pQspöki állás van Qresedésben, ha

nem a rógondnoki állások is. Dr. Gál Milliós rógondnok 
román területen maradt, Dr. Elekes Domokos lemon
dott. Ma nincs feje az egybáznak. A pOspöki áIlb 
betöltése melleU a rógondnoki állá.ok betöltése ia 
a közelebbi főtanácsra vár. Legtermészetesebb dolog
nak az látszik, ha a fótanács Dr. ~erenczy Géza tb. 
fógondnokot bivja vissza a vezetó I~gondnoki .. ékbe, 
ahonnan ,tudvalevőleg azért távozott; mert a fÖJeca:6 
választással kapcsolatban a nyilvánvaló törvénytelen 
lépést elnöki tisztében é. nevének az aláirbbal 
nem volt hajlandó elismerni. Tudta, hogy az ilyen. 
dolognak káros következményei lebetnek. A törvénT 
megkerQlése és mellózése azóta is isméUődött 

Nem tudjuk, bogy Dr. Ferenczy Gé .. vállalni-. 
továbbra is a felelóséggel járó munkakört. Lemon
dásának az oka még mindig fennáll. A törvénytelen
ség méa nincs belyreigazitva. HiUlnk szerint mel 
lebet és meg kell találni a módját annak, hogy • 
köztiszteletben álló fógondnok az egybáz élére vissza
térjen s tárgyilagos és határozott magatartását, nagy 
tudását és tapasztalatait az egyház javára értékelitse. 
Visszabivása nemcsak állásfoglalád..nak a helyesséigél 
s a törvényességhez való szigoru ragaszkodást ig.
zolná, hanem 8Z egyház életében' a jogrend helyr~ 
állitását és jövő biztositását is jelentené. 

H II Or. F e r e n c z y Géza visszahivását semmi
esetre se lehetne keresztO.l vinni, akkor két másik 
érdemes, a fó"ondnoki székbe való emberr61 kell 
gondo~kodnj. Istennek hála több kiváló emberOnk 
van, akik közöl válogatni lehet. Kapásból emlitOnk 
nehány nevet i az egyházi székhelyen ; Dr. Ferencz 
József, Dr. Lukácsy József, Or. Gyergyay Árpád, 
Dr. Gál Kelemen, Kelemen Lajos, Pálff: László, Dr. 
Gál Zsigmond stb. s bizonyára 8Z egyetemi tanárok 
között is taJálh3t6 arravaló ember i vidéken: Dr. 
Szenl~Iványi Gábor, Báró Daniel Ferenc, Dr. Mik6 
Ferenc, Dr. Tóth György, dr. Báró Daniel Gábor, 
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Dr. Kozma Jenó, Dr. Kozma György, Dr. Májay Dezső, 
Ielemen Béla s még mások, akik nemcsak élethiva
tásuk: betöltésében kivál6k. hanem ' unitárius szem
pontból is a legjobbak közé tartoznak s személyOk 
tekintélyi jelentene és erlSt adna az egyháznak. 

A főtanács bölcsesége bizonyára megtahiljn az 
a~ravaló embereket, akik kOrül csoporto~lUlni kell. 
A gyakorlat és bevált m6dszer 8Z, hogy az anyagi 
jövedelemmel nem, de nagy erkölcsi felelősséggel 
járó fógondnoki állásra lehetőleg egyhangu bizalom
mal bh' ja fel a fólanács sz arra legérdemesebbnek lat
toU embert vagy embereket. Tiszteletbeli állásra harc 
árán. nagy többségi bizalom nélkOI, nem mindenki 
szokott vállalkozni. 

• 

Egyházközségek beosztása. 

A romániai Egyházi Képviselő Tanács nov. hó 
14·éo tartott gyQlésében a magyar területre esett 
egyházkOrökból román területen Maradt egyház
községeket a könnyebb kezelés végett ugy oszlotta 
be, hogy a kolozsi egyházkOr egyházkOzségeit az 
aranyostordai egybázkörbOz, a keresztur~, ,udvar. 
helyi és háromszéki egyházkOr egyházközségeit a 
febó(ebéri egybázkOrbOz c.atolta. Barabás Mikló. é. 
Kovács Lajo. E. K. TA tag.ágát érinleOenOl hagyta. 

• 

A magyamyelvü biblia jubileuma. 

A reformáci6 szabad szellemének volt n követ· 
kezménye, bogy minden nemzet igyekezett 8 bibliát 

'Ja maga nyelvére leforditani és a nép ke'zé~e adni. 
Hagyar nyelvre az egész bibJiát legsikerD.1tebb mó
don Károlyi Gá.pár ref lelkész fordiioUa le. Mo.t 
TaD 3~O esztendeje annak, hogy ez a biblia magyar , 
nyelven megjelent. KO,IOnOsen a reformátusok ün
nepségeket rendeznek az évforduló alkalmából. Még 
mások is foglalkoztak a "biblián1lik magyar nyelvre 
forditásával. A katolikusok rászére Káldy GyOr~y 
(ordHotta magyar nyelvre a bibliát. Az unitárius 
valláso Heltai Gáspár is bibliaforditó volt. A protes
tánsok kOzott a Károlyi Gáspár forditásn terjedt el 
s van használatban ma is. 

, 

BIKtosUast a legelönl/ösebben 

• 

F elebbezés. 
A 230-1940. E. K. T. T. számú határozat eUem 

felebbez6s van bead va" az általános kijetenté! helyett 
;árva a §-okra hivatkozást és a közelebbi okok meg
JelOlés6t, melyekre a határozat támaszkodik. A feleb
bezés végleges elintézés6ig természetesen a lap az. 
eddigi m6don meRY tovább. 

"Ariosto tanulságos regél mond egy hindé"öl 
akit a természet titkos törvénye arra kárhoztatott' 
~Ogy bizonyos időszakokban rut, mérges kigyó alak~ 
Jában jelenjék meg. Azokat, akik elváltozás'a alalt 
bántolták, örökre kizárta az általa oszfolt áldások
ból. De azok elött, kik utálatos külseje dacára szán
ták és védték, megjelent késöbb saját gyönyörü, 
mennyei alakjában, kisérte léptetket, vagyont hozott 
házaikba. teljesitetle vágyaikat, szerencsét adott 
szerelmükre s gyözelmet harcaikban. 

Ilyen szellem a szabadSág. Néha egy 9yülöle
tes féreg al~kjat ölti magára. Csuszik, szur. De jaj 
azoknak, kik iszonyukban taposni merészelik. S bol
dogok azok, kik el merték fogadni aljas és ijesztő 
alakjában, mert végre megjutalmazza öket szépsé-
ges ~ics6sége idején." Macaalo y: Milton. 

, 

Vásároljon az 

E L E K 'E 
könyv ~!S 
papirüzletben. 

Sze rkesztőség é:-; kiadóhivatal: 
Bra~ov, Str. Dr. Babe, 1 n. 

hova a lappal kapcsolatban minden meg
keresés. közle mény és pénzösszeg küldendő. 

Kerjuk munkatársainkat. hogya lapoo s;::ánl minden cik· 
ket OQ9" egyebb közlemény t a hónap 5-iig sziveskedie. 

nek a sxerkesztóségbe juttatni. 

/ 

, az Első Romániai -
Temetést Biztositó 
R. T.·nál (ezelőtt li. SZAVA ós A. SZAVA) , 

~ di- ~«ItI fp/.tL.~, 

köthét. 
/ ' #IMI'~ 

Brassó, Weiss Mihály-u. 35 
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