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Unitárius testvérei m hez! , 

Ritkán történik, hogy szóljunk ti hozzátok, unitá
r ius testvéreim. kik közelben vagy távol. egy tömegben 
vagy szétszóttan, a világnak bármelyik táján laktok. 
Felhasználom az alkalmat és e lapnak a hasábjain, me
lyet olyan sokan olvasnak, szólok hozzátok unitárius hi-
10nknek a szellemében, amely szellemet hihetetlenül so
kan ismernek, de a megyözödés erejével és férfias bá
torsággal még mindig aránylag kevesen követnek. Ezért 
az unitárius hitfelfogás egyszeraségét, tisztaságát, igaz
ságát és szépségét értékelni .!Iem tudják 

Pedig, ha belenéznéhek őszintén, a vallásos gon .. 
dolkozás szabadságával az unitárius hitvílágba, meglát
nák, hogy a tiszta kereszténységnek ez a megvalósitója, 
Jézus szellemének ez az igazi hirdetője. 

Ha tudnátok, hogyahitrokoni szerelet melegsé
gének milyen nagy erejével keres fel a lelkem tileket, 
szivesen fogadnátok és vágyat éreznétek arra, hogy a 
mi egy igaz IstenUnk dicsőségére minél többen közösen 
énekeljUnk el egy-egy zsoltárt vagy dicséretet. Mintha 
látnám, hogy az áhitat melegségével, a hitünk igazsá~ 
gában és szépségében rejlő erővel, az anyaszentegyhá
'lunkhoz való ragaszkodás forró érzésével máris milyen 
sokan vagytok együtt lélekben annak a hitbeli megnyi
latkozásnak a hallgatására, amely olyan ember lelkéből 
tör elö, aki öntudatos gondolkozása első Dillanataitól 
kez~ve mind mélyebben gyökerezö meggyőződéssel 
~aJ1Ja, hogy öt az unitárius hitfelfogás tisztaságától és 
Igazságától s ami ezzel együttjár, az unitárius anyaszent
egyh~:t. forró szerelmétől "sem magasság. sem mélység, 
sem Jelenvalók, sem következendök" el nem szakithat
ják. E hitnek a mélységéből indul ki s ujul meg na~ 
ponta számomra az apostolnak saját lelkén őszintén 
átszUrt ama másik vallomása: "J:.lek többé nem én, ha
nem él bennem a Krisztus". 

~Ietem tapasztalataiból tudom, hogy ez a hit fájó 
csttlódásoknak a sujtolásai között erOt ad. Egyéni fáj
~al~ak é~ sza~akkal . ki nem fejezhetö lelki válságok 
JdeJén a Jobb )OvO vigaszát nyujtja. Soha nem gondolt 
küzdelmeknek a sodrában, az elfogultság hihetetlennek 

, 

látszó rombolásainak a láttára, midön a semmi nagyot 
és szentet nem tisztelö alacsony gondolkozás szép ter~ 
veknek érvényre jutását mesterségesen akadályozza s 
egyéni önzéssel a minden igazságot megszégyenitő cse
lekedeteknek nyit utat, ez a hit magasabb gondolko
zásra segit. Olyan gondolkozásra, hova nem ér fel a 
gyarlóság büne, nem érezhető az önző lélek pusztitó 
forgószele, ismeretlen a muló vihar megfélemlitő ereje. 
Ahol ugy érzi az ember, hogy védett völgyben, zavar
talan csendben van s az egymással szembe jövő és egy~ 
más mellett elhaladó emberek életében az a természe· 
tes evan'S'éliumi tanitás az uralkodó erö, hogy "amit 
nem kivánsz magadnak, te se tedd embertársadnak ... 

Ez a hit elkergeti fájó aggodalmakra hajlamos em
bereknek a lelke egéröl a jelentkezö sötét felhöket, nagy 
gondok között is bizakodóvá teszi a lelket és mosoly
gásra készteti a gondterhes arcot. A halál árnyékának 
a völgyében is megujitja a jobb jövő reménységét s azt 
mondja, hogy duljanak bár titkos erők köríllöttOnk vagy 
kelljen hátmegetti forrongasok kiméletJenségeit elszen~ 
vednünk, legyUnk kitéve gyarló indulatok veszedelmes 
bosszujának, fogjanak össze ellenünk tudatlanság és 
gonoszság, - mi eszméktől lelkesítve megyUnk tovább 
a keskeny uton; mi eszményekért harcoJ unk s az előt
tUnk álló szent Ogy igazságát akarjuk kivivn i; mi a ne
fl\CS emberi kUzdelem diadalát akarjuk látni; az erköl
csi élet sokaktól védett bünei helyett az erény szépségé
ben s hitünk igazságának a gyözelmében akarunk gyö
nyörködni. Önzés, irigység, rosszakarat, elaltatott lelki
illmeret, gyUJölet há1rálta1hatják a sikert, de fel nem 
tartóztathatják a végsö gyözelmet. 

Unitárius hitem czt a meggyőződést oltja lelkem
be. S én igaznak, diadalra vezetőnek érzem ezt a meg~ 
gyöződést akár az egyes emberről, akár az élet maga
sabb küzdelmeiről, akár az anyaszentegyház iigl'érő! és 
a hilvilág igazságáról legyen szó. 

Unitárius hitemnek biztató erejét és örömizenetét 
viszem közétek, unitári uR testvéreim, most, amikor nem
csak forr a világ körl11öttünk, hanem szinte egészen 
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lángban áll, s nyugtalanság és bizonytalanság ol a lel
keken ott is, ahol még nem hallszik az ágyusz6, nem 
dobnak le veszedelmes bombákat a repOlök és nem 
szállnak Je ejtőernyős katonák. Most, amikor békesség 
helyett mind jobban erősödnek az ellent~tek és sze~e
tet helyett bOnös szenvedélyek, elvakult lOduJalok V1V
ják csaknem az egész világon véres harcukat, haszo.AI
va a kOlönbnél különb gyilkoló fegyvereket. Az umt~
rius hitnek, melynek sem születéséhez, sem kUzdelm:l
hez önakaratából vér nem tapad, békét munkáló erejét 
és biztató szavát kíildöm minden várakozásban élő és 
jót reméJő lélekhez abban a soha el nem némitható 
erős meggyöződésben, hogy rendre mind többen les~
nek, kiknek szive mélyéböl ellenállhatatlanul hangzik 
fel az apostoli vallomás: "nem végeztem magamban 
egyebet tudni, mint a Jézus Krisztust, aki megfeszitte~ 

tett." 
Nem vonom kétségbe, hogy ti is ebben a hitben 

éltek, unitárius testvéreim. de lehetnek közöttünk olya
nok is, kikben az életnek nagy kincsét, a hitet ébreszt
getni kell. Hozzájuk is szeretnék eljutni, egészen közel 
menni, életre hiva és erösitve bennök is a tudatot, hogy 

,a hit ad erőt az élet nagy terhei hordozására, sokszor 
aggodalmak vagy éppen könnyek között is, de soha el 

. nem csúggedve, mert a csüggedés az unitárius hit szel~ 
Jemében élö emberhez nem illik. 

Ez a hit a Jézus hite, aki közel ment a búnöshöz 
és azt mondta neki; "többet ne vé.tkezzél" és a bÚ,nös 

,megkönnyebülten távozott. Sokszor ismételte, hogy "sok 
bocsáttatik meg annak, aki nagyon szeret- s az embe
riségnek azért van annyi fájdalma, mert hiányzik lelké
ből az igazi szeretet. Felkereste a szegényt s azt, aki 
elhagyatottnak érezte magát és azt mondta neki: .nem 
vagy egyedül, mert az Atya veled van." A csüggedőnek 
a tekintetét magasabbra emelte, a hitetlen számára uj 
utat mutatott, a közönyös és elfásult embereket a szebb 
élet ösvényére vezette. A szomorkodót megvigasí:talta. 
hogy felejtse bánatát és bizni tudjon ; a vaknak szeme 
világát visszaadta, hogy lelkileg is lásson; a sántát meg
·gyógyitotta, hogy testi és lelki terheit hordozni tudja; a 
felfuvalkodottat a megalázás szégyenérzetéyel gondol
koz6ba ejtette; az alázatosnak a felmag3sztaltatás örö~ 

mét igérte; a tisztaszivüeket az Isten országa szépsé
gébe és áldásába ringatta át s hirdette egészen a ke~ 
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. 
resztfáig, utolsó lehel etig, hogy "a testet meg lehet öl
ni, de a lelket nem." 

Lehet-e csodálkozni, hogy az üldözö Saul meg
hallotta a keresztre feszitett Jézusnak a beszédét. szel
lemének utat engedett a lelkéhez s a diadalmas hit Pál 
apostolává lelt és példáját a történelem folyamán any
nyian követték? Lehet·e csodálkozni, hogy e szellem
töl lelkesítve a hit és egyház vértanuival van tele az 
emberiség története, bizonyságtevök egymásnak a nyo~ 
mába léptek, reformátorok születtek, kik a 'megismert 
igazság továbbvitelére életük árán is vállalkoztak s o . 
Iyan sokan az égbekiáltó kinokat hittIkért nyugodt lelki
ismerettel hordozták? 

Mi. unitárius testvéreim, ennek a jézusi szellem
nek, a legtisztább hitigazságnak az örökösei vagyunk. 
A szent örökség védelme és megtartása s ·a vallásos 
gondolkozás soha fel nem tartóztatható szelleme arra 
kötelez, hogyahitigazságnak megannyi világossága le
gyünk. igazolva •. hogy a mi szép és tiszta hitün~et nem 
hogy megtagadm, de még meggyengOlni sem engedjük 
magunkban, hanem inkább másoknak a lelkéhez is utat 
verünk annak megismeréséért. 

Hogy ez igy legyen, azért kereslek fel és szólok 
hozzátok, unitárius testvéreim, bárhol vagytok és éltek • 
Nagyobb örömet nem szerezhettek a hitrokoni együtt. 
érzésnek, mint ha a biztató szót és elevenitö lelket a
jándéknak tekintitek és szívesen fogadjátok. Hozzon 
bármit az élet, lelkileg nem lesztek gyöngék és szegé
nyek, ha szivetekbe ' van irva a nagy Mester szaVa: 
"n':! félj, csak higyj, a te hited megtart tégedet ll' , 

Hivő. 

• 
Erettségi bizottságok. Ebben az esztendőben 
történt el ször, hogya magas kormány az érettségi bi
zottságok tagjai közé kisebbségi tanárokat is kinevezett. 
A kormány megértő politikájának kell tulajdonitanunk 
ezt a lépést, a növendékek szempontjából pedig meg
nyugtatónak mondani. Mert legalább is megnyugtató az. 
ha a tanuló tudja, hogy tanárai köztil valaki jelen van 
az életbevágó vizsgán. Régen a kormány kiküldött jének 
az elnöklése mellett saját tanárai elött vizsgázott a nö
vendék. Az utóbbi évtizedek szigoruságának enyhülését 
és a mód'!>zer némi változását látjuk abban, hogy Ko
lozsvárt Bálint Domokos és László Tihamér kolozsvári, 
Marosvásárhelyen Dr. Szolga ferenc székelykereszturi 
tanár, tb. igazgató is kinevezést nyertek az érettségiz
tető bizottságokba. 

Érettségi eredmények. A kolozsvári unitárius 
fögimnázium 25 növendéke közül 15, a székelykeresz
turi fögimnázium 16 növendéke köztll 12 tette le siker
rel az érettségit. Meg vagyunk gyözödve. hogy taná
raink legjobb erejüket vitték a tanitás munkájába, hogy 
minél több tanitványuk elnyerje az életben való érvé
nyesüléshez sztlkséges érettségi bizonyitványt. A jövO
ben pedig még fokozottabb munkát fejtenek ki, hogy 
az eredmény szebb és megnyugtatóbb legyen. 
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Tisztelet élő oagyjainknak, 
kik önként félrevonultak! 

• 

FERENCZY GÉZA, 

tb. főgondnok. 

Nem szokás élő emberekről nyilvánosan be
szélni és érdemeiket életükben a nagy nyilvános
ság előtt méltalni. A szokáslól eltértünk, midőn 
lapunk mult számában Dr. Boros György nyug. 
püspökről születése 85-ik évfordulója alkalmából 
megemlékeztünk. 

Ezt tesszük most Dr. Ferenczy Géza tb. fó
gondnokkal iSJ akinek nevével kapcsolatban nincs 
ugyan semmi nevezetes évforduló, de azok közé 
tartozik, akik a végbement szokaUan dolgok miat! 
önként félrevonultak az egybázi éleltöl, söt azok
nak feje és vezére volt s annak tekintik ma is. 

Feleslegesnek látszik felemliteni, hogy nem 
származot! u. n. förangu családból, de annak 
bizonyitására, bogy önerejéből emelkedeIt az egy· 
báz legmagasabb világi állásába, nem árt ezt is 
tudni. Nem voltak és nincsenek hatalms földbir· 
tokai. Nem ezek adlák és adják tekinlélyét, ha
nem a benne rejlő egyéni érték- Vagyoni hely
zetét saját erejéből és szergalmából növelte ak
k?rA.'a, bogy arrav~lóságánál fogva egybázi és 
kozugyekben anyagi megeröltetés nélkül vebetelt 
részt és viheteIt vezető szerepet. Egybázi vonat
kozásban jótékonykodá'ával is mások fölé emel
kedett. Tekintély volt az egyhásban és a közélet 
terén; vezetö ember már akkor, mielőtt fögond
nok lelt volna. 
_ Tanuló koromban, az egyházi gyüléseken 
lsmertem meg s azután is állandóan alkalmam 
volt közelebbról figyelni egyházi és más irányú 
munkásságát. 

. Belsö emberi családból származik_ Aty ja ta-
mtó volt. nagyatyja lelkész_ Származása és a szü
lői bajlékban nyert nevelés lelkébe irta azt a tu
datot, bogy sok küzdelmen és nebéz megpróbál
!atáso~on átment s abban az idöben remén y tel
jes tejlődésben levó egyházunkért legjobb _erejé. 
vel dolgozOla kell s ' hitünk mécseseit gyujtogat
Dl ott IS, ahol még nem lobog és nem ismerik. 
Ez a batás és célkitüzés élete folyamán mind 

Vásároljon az 

ELEKES 
könyv és papirüzletben. 

határozottabban nyilVánult, minek jutalma nem ma. 
radtel:. ~ert e{lyházunknak sok kiváló világi em. 
bere k02.ott egyhangú közbizalom alapján az el
sö belyet foglalta eL 

, . KÖzépiskolai. tanulmányait a székelykeresz_ 
run és kolozsván főgimnáziumban végezte. Ko
lozsvárt a jogtudomán vok elvégzése után keres
kedel~i aka~émiai diplomával is a zs~bében 
NagyaJtán n!ltott ügyvédi irodát. Komoly tudása: 
~Iapos készultség~ és .kitartó munkássága rövid 
Idő alat! ol yan birt kolcsönzött nevének, bogy 
?emcsak a kornyék népe kereste rajta keresztül 
Jogszolgá1ta~ás tnkintetéban az igazságot, hanem . 
szélesebb körben anagybirtokosok jogtanácsosa 
megbecsült bizalmi embere lelt. Tekintélye foko: 
za~osan növekedett. Háromszék vármegye politi. 
kaI és közéleti vezéregyéniségévé fejlődött. Évti
zedekeu. át az Ó szavára hallgatott a vármegyé. 
nek a fuggetlenségi pártba tömörült népe s az 
Ö irányitásáboz alkalmazkodott a nem bivatalos 
közvélemény, 
_ .. 1 ?05-ben függetlenségi programmal ország
gxulésl képvlselőne~ választotta a nagyajtai ke
Julet, melyet két cIkluson át képviselt olyan kö. 
telességtudaltal és önzetlenséggel, ami nem min. 
den embernek a tulajdonsága. A parlamentben 
nemcsak kerületének érdekeit szolgálta, hanem 
unitárius egybázunkért is minden lehető alkalom
mal felemelte szavát. Jogi tudásával, alapos ké· 
szültségre valló felszólalásaival és szónoki erejével, 
logikus gondolkozásával és nem közönséges mun· 
kabirásá val magára vonta a figyelmet s aparla· 
mentben nem egy fontos ügynek az előadását 
reá bizták. 

A kisebbségi sorsban mIndig az elsők kö
zött volt. Véleményét minden fontosabb ügyben 
megkérdezték és arra nagy súlyt helyeztek. Ro
mánia parlament jében éveken át szenátor volt. 
Bár korára tekintetlel az utóbbi időben a nyil
vános közéleti szerepléslöl csaknem egészen visz
szavonult, irányitó szerepe és befolyása nem 
szünt meg. 

De bármilyen nagy volt és nagy Dr. Feren
czy Géza a közélet terén, mi még nagyobbnak 
látjuk az egyházi életben. Öntudatos unitáriussá
ga, hitéért és egybázáért való önzetlen munkás· 
sága, nagy áldozatkészsége és emelkt dett gon
dolkozása fiatal kora óta érezteti áldásos hatását 
az egybázi életben. 

A nagyajtai egyházközségben vezetö szere· 
pet visz, amióta ott letelepedett, kb. 45 esztendő· 
óta. Eleinte egyszerü tagja, nemsokára joglaná· 
csosa az egybázközségnek_ 1913-tól egybázköz
ségi főgondnok. De erös unitáriussága, példát
mulató magatartása, meg nem szünő áldtJzat
készsége nincs kapCSOlatban a cimekkel. Ha a 
Krjzák által lakott igénytelen és megvénbedett 
épület belyett új lelkészi lakást kellett épiteni és 

• 

-
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fi telkd d isz~s keri téssel kö rülvúnni, ha il t ~mp
lomba új orgonát I~e l lútt áUitan i. h I az óll ckve
zéri lakást át l,ell ett alakitatH és megfe!elöbbé 
tCllni nemcsak biztató szóval és meggyözö 6r
vckk~1 hanem all rugi Aldza1tal il:; e l ő J j á rt mindig. 
1\ l időn'Nagyajla nape uagy l:iZ ütöttjéllek, [{r~ztl J ~
nos kö l tő-püspöknek szobrot ak,U't emelm, l\ ht
zollságball elllöki tisztet. töltöl t be és lolkesitett. 
Ha az i dők vállozása il. szép tervet keresztül neru 
húzza, a szobo I" már régen dilizitené a lelkész i 
telket. .. 

Midőn a község h .dál'ában levö 43 holdas 
un itárius birtokot az egy házközség megvásá\"o lni 
szándékozott, anyagi el'ő hiányában egyéni su
lyával segiti a szükség~s kOlcsönhöz az e~n' l1 áz
közséuet s ug~'ancsak szem~ l~f cs kÖl.belépé::;éveJ 
6s az~lőtt alig ismert tervS?-crUséggel tette lehe
tövé il. kölcsön törleszlésél s igy az ingatlan biz
tosih'i'iát al. e J \' h ázközsé~ jobb anyagi rnegala
pozoltságát'.\. Sajnos, az agr{tr-re(orm csaknem 
egészcn megfosztotta a7, egl'házkőzséget e jobb 
jövöt i~é rö l~p~s áldásálól. 

Amikor az imperium változás után fe leke
zeli iskolát kellett I~tesiteni , eg~sz erei~vel ~S te · 
kin télyével ott volt az alkotó munkában. Az egy
házközség buzgó vezet5scge és tagjai melleU 
nem utolsó sorban köszönh (o!tő Dr. Ferenczy Gé
zának az hogy Nagyajtán,k elsörangú iskolai 
~pülete ~s felszerel~se van , az ~nekvezéfllek pá
raUanul sz~p lakása s aZ iskola körül olyan kert, 
melyhez hasonlót aligha lehet találni egész egy
házunkban. 

Ott V,lII Illa is az e~y házközs~g életében s 
ismeri anoak kicsi é~ nagy dolgait. Az egy ház
közs~g a hálának csek~l l' rész~t törlesztelte le 
akkor, amikor m~g 19l1 ·ben magyal' ruhás mell
k~pét meglestteUe és azt egyházköri közgyül~s 
keret~ben nagy ünnep~l yességgel leleplozte. 

De bármilyen sok~t tott Dr. Ferenczy G~za 
az egyházközs~g erdekben, igazán nagyvonalú 
munkásságát az egl'etemes egybIiz ~Iet~ben fej
tette ki Eg~szen fiatal kora óta tagja a Föta
nácsnak. Tárgyilagos felszólalá •• i, meggondolt 
kritikáju, ve leszületett készsége és a parluwent
ben tök~letesebbé lett rut inja a szónoki elöadás
ban, nyugodt és sohasem szélsőséges magatart:í
Ha neh~z és kényes ügyekben, tisztánlátása és 
határozottsága II megitélésében korán a leg~lsök 
sorába állitQllák. A háromszéki egyházkörben 

Az előnyösen ismert 

"TELLMANN"-féle 
szabó Ozlet Bari1iu (l 6piac) u, 12. szám pontos 
kiszolgálás mellett mérsékelt áron minden e szak

mába vágó munkát kifogástalanul végez. 

é veken át hivat!\sll magaslatán álló fe l ügyelő 
gondnok és II fötanác!;i bizo tt!:iáRnak ~ I eiote tag
ja, k~söbb ll OSS7. 11 időn át elnökl!, It.i o,ek ve~eté · 
se alatt a főtan Í\c'S i bi7.oltság lekinhYye nagyobb
fa nőtt és fonlos kezdeményozOseknek h'tl a 
forrása. 

192 t-ben 3 Z Egyh ázi Főtanács egyhangulag 
fögondnoknak választotta a nem régen azelőtt 
elhunyt magas szel l emű éS elfogulatlan itéleteirö l 
ismert é!l nagyrabecsüll Feketc Gábor hel yéb~. 
Méltóbb embert nem érhetett a magas egy bázi 
kitü n t?t~s, melyn ek nagy fel elősségé t a legnehe
zebb ,d5ben kellett hordoznia. Egyh1zi ~s világi 
embereink legjobbjaina.k a bizulm(l összpontosult 
benne. AlaUa a nagyoll nehéz i dők dacára az 
egyház. lso ba. ol\'an erkölcsi "és anyagi válságban 
nem vo ,t , mlllt most van. O nem engedtc, hogy 
az el!y há'l anyagi ercjén tú llerjcszkedjék, e löze~ 
tes fötanácsi határozat nélkül nagy do;gokba 
ke7.djen, szabálytalan választások at ~s érdemtelen 
meghivásokat eszközöljön. 

Amikor (I törvényt II maga egészében védeni 
ig yekezett s a szentesitet t tÖl'vényt nero reo p 

delte alá a fötanácsi határozatnak, mert a tör· 
vény meg nem változt at á~úi g mindennek felelte 
ál l ; amikol' ti tárgysorozatba fel nem vett és meg 
nem üresedetl allásra II vátasztást ll ~m vott haj
landó elrendelni, de ez erőszakot n, 1U tudla fel--tartóztatn i, az előzetes tárgyalások rendjén elfog-
lalt álláspont jához hü maradt s inkabb lemondott 
a fögondnoki .. Ulásról , mintsem a törvényttl leusé
get szenlesitse, A törvénr1elen lépésre tö rtént 
többségi hal;irozat után már hiábavaló volt a 
falrengcW taps és bizalom nydvánitás. mert a tör
vén ylisztelö embert az alkalmi l elk esed~s mámora 
ut járól le nem térilhettc. 

1937 óli, az unitárius egy h ~z tb. főgond
noka, Azóta is éber fIgyelemmel és fig yelmez tet ő 
szóval örködik az egy ház jól fel rogolt érdekei fe
lett. Hibáztat ja az utód álta l eléggé meg nem 
fontolt I~péseket. Fe le l öss~g re vaDja a lele lös
séggel tartozokat. Kárhoztatja magáo uta~ és a 
nyilvánosság el őtt a vezető egyházi álláshoz llem 
i llő el'kölcsi botlásokat ~3 l elk ii sme retl ens~get. A
datokra támaszkodó, a va lóságot messze maga 
mögött hagyó cikke miatt a harag és bosszú ér
zetével hival.lból fegl'e lmi b.j e len t~st tesznek el
lene, amelyet gerinctelen magatart:tssal vissza
vonnak, IDieJőlL bizonyitani kellene. S ö áll Szl
h\rdan, a maga erös unih'iriusságával és tisztes
ségével, egyházának féHö szeretetével és a j övő 
komoly aggodalmaival a helyc0, mint állott 70> 
ével meghaladó életében mindig. Meg vagyunk 
gyöződve, hogy mellette állanak az egyházi és 
világi emberek, akik őszintén szeretik egyházukat 
és hitüket, mellette állanak többen, mint azelőtt. 
Megmozdulására, szava felllBugzásáru vúrna~. 
hogy azok is, akik az egyháztól nem ok nélkul 
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elidegenedtek, az egyház védelmére és 8 jövö 
alakitása.ra ismét felsorakozzanak és a kormány
zó pálcát méltó kezekbe tegyék. 

De nem volna e szűkre szabott megemléke
zés csak nagy vonásaíbull is teljes, ha meg nem 
emIitenök, hogy az Unitárius Irodalmi Társasá{s 
életrehivása első sorban az ö müve. Áldozatkész
sége kifogybatatlan e kedvenc alkotásával szem
ben éppen ug\" mintahogy fáradhatatlan volt 
abbban az agitativ munkában, amig lebetett, me
lyet az Irodalmi Társaság zászlójával az unitá
rius eszme propagálásaél't faluról-falura, városról
varosra járva, végzett. Hogy csak kapásból be
széljünk: Dicsőszentmárton, Küküllődombó, Ma
gyarsáros, Székelykeresztur, Homoródszentpál, 
Szentgerice, Kökös, Brassó, Fogaras, Nagyszeben 
stb. stb. azok az áItomáshel yek, ahol az unitá
rius eszme zászlóját az öt követö munkatársak 
lelkesedésével magasra emelte. 

Ma egybázunknak legnagyobb áldozatbozó 
embere. Hogy csak a közelebbieket említsük: az 
Irodalmi Társaság részére az utolsó közgyülésre 
is elküldte 10,000 lejét. !szlóban, Gagyban ala
pitvánnyal örökitette meg anagyapa·lelkészneka ne
vét. A nagyaj tai egyházközséget közelebbről 20,000 

Kétféle 
Az egyik napHapban olvastam az alá!)bi 

kis közlemény t : 
Amerikában a férfiak udvariassága a nők

kel szemben függ a körülményektől. 
Társasági összejöveteleken a nő, de fő

kép az anya iránt a férfi feltétlen és elenged
hetlen udvariassággal tartozik. Mondhatjuk, 
hogy a férfiak hódoló tisztelete a nőkkel szem
ben ilyen alkalmakkor magasabb fokra emel
kedett, mint nálunk. 

Egy társaságban, ha női vendég érkezik, 
a férfiak azonnal fel ugornak helyükről és tisz
tességtudóan fennálva maradnak, mig a köl
csÖnös üdvözlése k megtörténtek és a társaság 
összes nőtagjai helyet foglaltak. Azt a férfit, 
aki egy társa.ágban hamarábh ül le, mint egy 
nő, az amerikai illemtan elitéli és "a legna
gyobb udvariatlansággal bélyegzi meg. 

Az uj hazában a nagy női kultusz azon
ban csak aszalonok parkett jén létezik. Más
kép áll a dolog künn a mindennapi küzdel
mes élet zajában. A fennti illem és udvarias· 
sá~i szabály cseppet sem kötelezi a férfit a 
nővel szemben a társasági összejövetelek ke
retein kivül. 

A munkából hazarohanó férfi a villamos 
megállóhelyeken a nŐ elé tolakszik és fura-

lejes alapitvé.llnyal örvendeztette meg. Aholromszéki 
e8yhá.zkör részére 10,000 tejes alhpilványt jelentett 
be. Br. O,·Mn Balázs balála 50·ik évfordulója al
kalmából 4000 lej alapitvány t jutlatott a székely
keresztúri tögimnázium javara az Orban Balázs 
elapadt alapitványanak pótlására, stb. 

Pályadijakat tüz ki s támogat minden ne
mes ügyet, mely az egybáz és hit erösödését je
Jenti. Irásaival, cikkeiVeI, tanulmányaival hasonló 
célt szolgál. 

Valóban egyházunknak tb. fögondnoka, ez 
a kiváló jogász és gyakorlati ember megérdemli,. 
hogy el nem fogyó hizalommal és lámogatásunk 
minden lehető eszközével álljunk meUéje és te
kintsünk fel reá. Egyénisége, határozottsága és 
tekintélye vezetésre hivatott.ágllt mutatta mig a 
vezéri polcon volt s vezérének keU tekintse öl 
ma is minden egyházát őszintén szeretö unitá
rius ember. 

Testi és lelki erejét ismerve, nem félrevonu~ 
lást várunk töle, hanem a küzdö porondra kiál
lásl, példát mutatva, hogy az egyházi ·életben is 
mi az igazi parlamentáris eljárás. 

- Kovács L.jos_ 

m é r t ék. 
• 

kodik. Nyugodt lelkiismerettel az erősebb jo
gánál fogva helyet csinál magának és a nő 
elött igyekszik felszállani a villamos kocsira, 
hogy esetleg ülőhelyet kapjon. 

Természetes dolognak nevezik Ameriká
ban ha a villamos kocsiban a férfi ül és a 
nő ál1. A férfit nem illeti semmi gáncs azért, 
hogy .az uccán, villamoso~ . és kö~hel~ek~n 
megfeledkezett a nők iranIL udvanassagrol. 

Ez volt a rövid közlemény . tartalma. 
Meg vagyok győződve, hogy a napilap 

tudósitója egy kissé tulzott" mikor ezt ~z 
• amerikai szokást a fennti formaban tudoma

sunk,a hozta. Annál inkább, mert a hány ame
rikaival eddig életemben összejöttem, kivétel 
nélkül mind nagyon udvariasak v~lta!,. 

Véleményem szerint ez a kelfel; UdVil
riassági magatartás azz~l !1!agyarázha~) ~?g~ 
az amerikait a munka tdeJeben az "uzJet é , 
a .gyors érvényesülés" láza. fogja ~I és ilyen
kor nem ér reá sokat udvartaskodnL, csak cél
jának mihamarábbi elérését tartja, szem előtt. 
Hozzájárul ezen körülm ény mege~!éséhez a~ 
is hogy az életküzdelmében a no és férf, 
kÖzött nem tesznek különbséget; teljesen az 
"egyenlőség" szabálya érvényesü), mikor pénz
szerzésől van szó. 

• 
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Az a férfi, aki az élet forgatagában em
bertársaival szemben figyelmetlenül és udva
riatlanul viselkedik, nem lehet a csillárok fény .. 
árjában uszó fényes ?ss~ejövetelek«:n kif.agás
talan udvarias gavalJer es ezen a teren Illem-
tanár. . ~ ~ ~ 

Tovább töprengve az udvanassag ketfe Je 
amerikai értelmezésén, akaratlanul ötlött fel 
fbennem az a gondolat. hogy valami hasonló 
furcsa felfogá~ kezd tér~ hódítani erdélyi uni
tárius társadalmunkban IS 

Előttünk európai k e lőtt nem érthető tel· 
jesen ez az amerikai felfogás. mely az udva
rias embert kétféleképen értelmezi. A mi je
lenlegi társadalmi.fe!fogásun~ egyöntetüe? el
itéli a kétféle mertekkel mert udvarlassagot • 

Egyesek, akiket talán .külföldi szellő meg: 
érintett - tisztelet akivetelnek - amerika. 
példára szintén kétféleképen akarják magya

·rázni az erkölcsösséget és kétféle mértékkel 
mérni az erkölcsös embert. 

Világosan látható, hogy az amerikai példa 
a mi esetünkben teljesen utánozhatatlan . Az 
erkölcs kétféle magyarázására nálunk semmi 
indokat nem lehet felh"zni igazolásul. fpen 
ezért társadalmunk legnagyobb része, külö nö
sen a falu si nép, teljesen idegenül viselkedik 
.ezzeL. a ferde fel togással sze mben, sőt vele 
homlokegyenest szembehelyezkedik. 

Ismerve az amerikaiak .erkölcsi érzékének 
kifinomodását, bizonyára megütödéssel vesz
nek tudomást arról, hogy egyesek nálunk mi
képen értékelik az erköl csöt. Nem kétséges, 

c hogy csodálkoznak velünk együtt az olyan 
emberen, aki kétféleképen akarja érte lmezni 
az erkölcs gyakorlását. 

-

Nem célom, hogy az alábbiakban az er
kölcsről prédikációt tartsak. Ezen sorok meg
irására az adott okot. hogy egyházi é letünk
ben több mint két éve sok szó esik az er
kölcsről. 

Mint gyenge csermely indult el a vita, 
de patakká, sőt folyó vá duzzasztották azok, 
kiknek épen kötelességük lett volna a növe-

Biztosihist a legelönyösebben az 

E Is6 Romániai 
Temetést Biztositó 

R. Cf._nál kötbet 

(ezelőt! G. SZAVA és A. SZAVA) 

B r a s s Ó, 

Weiss Mlhály- utca 35 szám. 

,kedést megakadályozn i. 
Fiatal és tehetséges dékánunknak az U. K_ 

f. évi január havi számában megjelent cikke 
a presbiterek l ege l ső kötelességéül az erkölcs 
gyakorl~s~t Irja elő ... Remé~jük , ~ogy egyhá
zunk Idek~nJa az. erk9lcsosu eletet altalánosság~ 
ban es mlOd~nktre kotelezoleg értelmezi , nem 
csak a presbIterekre. Szeretnök, ha nem csa~ 
latkoznánk feltevésünkben és alkalomadtán 
hangját hallanók e tekintetben. Örömmel ol
vasnánk .. vala"!elyik I,egyházi lapban egy hosz
szab b kozlemenyt ta le: mi a felfogása az elöl~ 
járók erkölcsi é letének tisztaság ára nézve? 

E gyházunk jővőbeli fejlődését és izmo
sodását károsan befolyásolja minden további 
vit .:l. tkozás az erkö!csröi, melynek mennél ha~ 
marább meg kell szű:m i e . Ez a meddő vita 
hive inket két csoportra osztotta és a lelkeket a 

I I I I .. I 

megnyugvas es egeszseges egyu ttmu nkalko~ 
dás medrébe való terelés helyett feleslegesen 
izgalomban tartja. 

Ha a mi általános társadalmi felfogá
su ok nem ismer kétféle udvariasságot, an~ 
nál szigorubb az erkölcs tekintetében. 

Hogy lehet holnap erkölcsnek nevezni 
azt, ami ma az ellenkezőj e volt? Az erkölcsi 
megnevezés nem függ a tér és időbeli meg
kül önböztetéstől. 

Ha volt nagyjaink életét vesszük zsinor~' 
mértékül, akkor ité lethozásunkban nem téved
het ünk. Hála a jó Istennek, egyháztörténel
münk sok szép példával szolgál útmutató ul. 
Követve elődeink tette it és a múlt hagyomá
nyait, mindnyájunk örömére megszüntethet~ 
ünk egy céltalan erőpazarlást és káros szét~ 
huzást, melyek egyházunk fellendülését visz
szatartják. 

Nem kell késlekedni a kérdés ,"égleges 
. megoldásával, mert minden halogatás I vagy 
fél megoldás csak mélyitené a sza~adekot a 
két csoport között és a közügy potolhatlan 

. vf!szteségeket szenvedne. P·n. 

, Az unitárius presbiter kátéja. Ezt a 13 ~l. 
dalra terjedő füzetet Dr. Fikker János teol. dékán álh
totta össze a teol. tanárok közremüködésével. Külse~e 
csinos tartalma egyszerG, világos. Ami benne van, JÓ 

és szo'kséges A közelebbrő l tartotl presbiteri konferen
cia szüleménye, melyhez Dr. Varga Béla pUspök irt 
rövid, tartalmas előszót. Az ulolsó három oldalon az 
egyházközségi gondnok és presbiter eskt1jén~k szövege 
van közölve. Kivánatos, hogy minden pre~bdernek a 
kezében legyen ez a kis Wzet s még klvánalosabb. 
hogy szorgalmasan olvassák, megértsék és m~tar~sák 
annak tartalmá.t. Ára 2 lej. Kapható a lelkéSZI hiva
talokban. 
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VALLOMÁSOK V. 
E eim alatt folytatnom kellene azon eseteit meg-

• «ezdett fölsorolását, amelyek bélyegOket oly .mélyen 
-nyomták rá egyházi közél~tunkre, egyes egyházI veze
tőink erkölcsi és jellembeli fölfogására. Rá kellene foly
tatólagosan mutatnom, a történeti igazságok hUsége 
kedveért is , az épilkezés ,egyéb mozzanataira, az épi
tési bizottság müködésére, a Sorával meg nem ejtett el· 
'Számolásra, az ebbOl eredő sulyos károk és vesztesé
gek összegére, a Solvay mUvek elleni követelésre. an
nak nem érvényesitési okaira, az uj épület adójának 

-csökkentése végett kitOzött tárgyalásokon való meg nem 
jelenésre, ennek összegszerO következményeire és eb
ből eredő karokra, Istvánfinak BányabUkkre való áthe
lyezésére és kittlntetésképpen fizetésének emelésére, 

--ennek indokaira és az egyház által várható következ
ményekre. Meg kellene kérdeznem, hogy illetékes he
lyen eljártak-e azok, akik egyházi munkásságom meg
.gzünése után minden bizonnyal vállalták az eredmé
nyes közbejárásokat, tiogy egyházunk a törvényes adó

-csökkentést elérhesse Rá kellene mutatnorn az egyházi 
tisztviselő i fizetések részben meglörtént, részben meg
történö, de személyek szerinti változásai ra és rendezé
-sére, a tanácsi ' határozatok végre nem hajtására, vagy 

• 
késői végrehajtására, a hozzá nem értésekből eredő ki-
-sérletezésekre, amelyek az egyháznak további százezres 
,károkat látszanak előidézni, a közpénztár által a nyug

',dijintézet pénzének fölhatalmazás nélküli elköltésére és 
. ennek kÖ\letkezményeire, az egyház fizetésképteJensé
~ére) melynek okául eddig az épitkezés volt me6lévesz
tés céljából föl hozva, ennek okaira, az egyházi taná

"sosok állandó meg'tévesztésére, a perek mikénti mene
iére, a f~gyelmi ügyekre, egyeseknek e fegyelmi ügyek 
"<körüli erkölcsi alapot nélkülöző fölfogására , valamint, a 
kor terminologiájával élve: az egyházi közéletünkben 
mUködO ugynevezett "LOgenminisztérium"-ra, ennek 
-vezetOjére, szócsöveire és mikénti mOködésére. Külö
Ilösen illenék nem tévesztenem szem elől azt az álcát, 
.amit egyesek magukra öltöttek, hogy egyházi tisztsé
.,gekhez juthassanak ~ azután pedig mikép törekednek 
lapuini és szivni vagy tékozolni rohamosan gyengUlő 
egyházunk erkölcsi és anyagi élet-nedveit; majd pedig 
nyáron, az általuk előidézett kátyuban hagyva egyhá

:zunkat, mikép tesznek körutakat valótlanságoktól dud
vás propagandájuk céljából és végül pedig szabadságra 
mennek, bizonyitva ez által is, hogy nekik az állásokra 
n~m az egyházi munka és előhaladás céljából, hanem 
Juzárólag az egyéni jóllét és karrier miatt volt szüksé
'gük. Hangsulyozoltan meg kellene emlitenem, hogy mi
,Iyen egyéb belsO ellentétek, vagy ellenszenvek állanak 
fönn, amelyek az egyház elöbbremenetelét föltétlenü) 
megbénitják. ' 

E lap basábjain azonban nem kivánok ezek fej
tegésével, vagy leirásával ujból foglalkozni. Szem előtt 

-;tartom elöbbi cikkemhez füzött ama rövid szerkeszt<Si 

- -----
megjegyzést: "szivesen vesszük, ha az egyházi helyzet
re vonatkozólag munkatársaink nemcsak kritikát gya
korolnak, hanem a bajok megoldására is utat mu
tatnak'4, 

Ismerem e megjegyzés igazi, eredeti forrását és 
okait. Mielőtt azonban az ohaj második felére térek, e 
cikket zárni akarom, zökkenö nélkül. 

Bár tisztes egyházi vezetOink a minél méltatlanabb 
elbánás céljából még csak egyházi tanácsosságot sem 
biztositottak részemre annak idején megismételt kéré
sem dacára s bár az idézett megjegyzésnek nem köz
vetett, hanem tösgyökeresen eredeti sugalma, melynek 
szálai az Aranyosmentére vezetnek, javulás és megol
dás helyett a kritika mérséklésére irányul, mégis _ 
megnyugtatásképpen - meg fogom találni a módját 
annak, hogy, ha faj- és és egyházsleretetem a kr,tiká
ban való ostorozást teszi iovábbra is szükségessé, an
nak kifejezést is adják . 

Hiszen még mindig lehetnek, bár kevesen, akik 
azza) illetnek, hogy tulságosan tragikusnak és sötétnek 
látom és itélem egyházunk szellemi, gazdasági és kor
mányzati életét. Bár igy volna I Aki azonban az ese
ményeket és jellemeket annyira tisztán és világosan lát
ja, amint bár sajnálom, de látni kényszero!tem és 
kényszerUIők, s , aki látja felsőbb vonatkozAsbóJ nem
csak magára hagyva, hanem közvagyonában és közer .. 
kölcseiben ennyire megrabolt magyar unitárius népt.ln
ket, ha van benne faj- és egyházszeretetOnknek egyet
len egy cseppje, lehetetlen, hogy az élni akarás utolsó. 
de teljes erejU dörgedeimével oda ne kiáltsa: legyen 
már vége e sivárrá tett egyházi közéletUnk további 
bomlásának I 

Ha végigtekintesz e sokat szenvedett becsOIetes 
fajnak népi rétegén, ha hallgatod megnyilatko_zásait ... ha 
látod gondterhes napjait a máról-holnapra, ha ism~red 
azt az egyenességet, szellemi és erkölcsi értéket és ér
zéket, mit e nép magában hord és ha ezekkel szemben 
ugyanakkor látnod kell mindazt. hogy ami neki annyira 
szent és sérthetetlen, ily mértéktelenül megtépásszák, 
lehetetlen, hogy idegállapotodat. ha van agyvelöd, föl
föl ne szakitsa az a retteneies fájdalom, amit egyes ve
zetők mindannyiunkra kényszeritenek és leheletlen fOl 
nem orditanod, hogy: Ti me,qnevezett vezetök, melltséteJ: 
már ttil e mlJ,qyar unitárius közvaqyont é! közerkölcsöt a 
bünhiidés eme elviselhetetlen sulya aldl és teqyéiek le mdr 
a kormdnypálctikat, amelyek a ti kezeitekben ,.á nem 
szolgált ellYházunk baM-pallósaivá ,váltak I 

Hiszen ez a faj nem adott okot arra, hogy igy 
bánjatok vele s nem is ezérl juttatott tisztségekhez. 

Amikor a nagy alapitványozó teste még csaknem 
hus és csont, szelleme pedig még frissen él közöttünk, 
ti már áruba bocsátjátok egyik legszebb birtokát? HoP 
van a lelkiismeret? És miért kell e még meglevő ala
pitványt beönteni abba a. közpénztárnak nevezett cse-
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berbe, ahová b~rmennyit öntenek, feneketlentlllfolyik!ld~, 
amióta mándáláriusai lehettek a hetvennégyezer magyar 
unitárius léleknek. Hát nem a Pataki Andrások, nem a 
kezességet vállalt Oál Miklósok, nem a fizetésemelést 
-élvező 'Istvánfyk az okai. ha mindez igy 'történhetik? 
es miért osztatik 'ezek egyeseinek még 'kitüntetés ,is? 

Ez a tObb jót joggal remélt faj mikor vo1t valaha 
is az erkOlcsi érzék azon lejtőjén, vagy az Onzés és a 
becsvágy ama végteJeníU .mély fertőjében, hogya hut
ten kezelést erénynek nyJlvánitsa és hálával adózzék az 
elkOvetőnek, még ha az az édestestvére is lett volna? 

FíUembe zug még mindig egy, a tanácsban elhang-
• 

zott üvöltés: .mi meg akarjuk menteni az egyhá1iat I 
'Ne gáncsoljanak eJ, lmert itt el akarnak gáncsolni!" 
stb. stb. 

Hát miben gáncsol unk mi és miben gáncsoltam 
-én ? De ugyanakkor kérdezem, mely egyetlen konkrét 
tényemböJ láthattátok valaha, hogy fajtám ezen szent 
bástyáját az egyéni érvényesülés kizárólagos terének 
néztem volna? Erre ·válasz terhemre nincs, de bőven 
van dokumentum arra, hogy ti több izben megnevezet
tek önmagatok számára azt ilyennek néztétek. ':s mert 
ezt megállapithattam, erre rájöhettem, és korlátokat 
igyekeztem slabni a Pataki An<4rások lelkiismeretében 
megszületett észjáráshoz illő válasz: "gazember vagy, 
mert látod, hogy önzö vagyok; mert megludtad a 
112.000 lej, a 24.000 lej sorsát; esedékessé tetled a 
fögondnoki garanciát; veszélyezteted hasonló érvé

llyesülésemet a jövőben,iehát menned kell -; megfoszta~ 
lak a szólás lehetőségétől, cinkosaimmal együtt orditok, 
bazudok, félrevezetek. megtévesztek mindenkit, akit 
birok, mert ha nem: ·akkor én és a gáráns és társai 
mind belepusztulunk." Ez az egyházkormányzati morál. 
Micsoda kötelékek fUznek egymáshoz ... 

Most pedig módot kerestetek, hogy legutóbbi cik· 
kem záradékolva legyen. Azt teszitek, mint az ugyne
vezeIt "das Lugenministerium". Azt mondjátok, hogyel
lenszenv, de megcáfolni egyetlen egy felsorolt és fel
soralandó tényt nem tudtok. Azt mondjátok, hogy 
bosszu, de egyetlen már felsorolt és immár máshol föl
sorolandó tényt még valószinusiteni sem tudjátok, hogy 
Dem igaz nem tudtok. Azt mondjátok, hogy nem szép eze
ket lei,rni. de azt nem látjátok, nem akarjátok látni, hogy 
közéleti tényeknek elkövetése valóban még kritikát sem vol
na szabad, hogy kihivjon, nem pedig ostorozást. Amit Ti 
tesztek, az mind önzetlenségböl, rátermettségből, becsület
bőlfakad önmagatok érdekében, de nem az egyházzal, 

_ vagyannak egyelemlegességével ;.szemben. 
Nem veszitek észre, hogy az igazságot megölni 

nem lehet s minél inkább akarjátok eltiporni, annál na-

Kalap üzlet Weiss M. ucca 33. szám alatt. 

Férfi k~rlapok 
, es sapkák 

a legjobb anyagból a legujabb divat után kapha
tók I Kalap tisztítást, formálást és festést a leg~ 

ujabb divat után vállal~m. A n. é. közönség szives 
partfogását kéri Csiszár Béla. 

fID'obb erOvel tör utat magának. hogy elseperje mind .. 
azt, ami a valótlanságokra van épitve. Azzal sem akar
tok számot vetni, hogy munkátokkal egy szUletendO, 
vag.y felnövO nemzedéket fosztotok meg a segélyek 

'forrás~it61. Nem akarjátok tudni, hogya nyugdijintézet ' 
.pénzel nem a közpénztáré, hanem az özvegyeké és az 
Arváké, hogya csányi birtok, mit áruba bocsátottatok 
nem a tiétek, hanem az alapitványé. Nem számoltok 
azzal, hogy már-már tetemre hivnak benneteket mert 
kevé~ idO választ el attól, és hogy tetemre fogj; hivni 
az uJabb nemzedék még gyermekeiteket is. 

Nem vettek számot azzal, hogy a leszámoláskor 
.mely közeledik, (hisz már-már itt az évvége) mindeze
kért felelni fogtok? 

Nem I A megoldások más ut jait keresitek. De meg
nyugtatásképpen mégis tudnotok kell: 

. meg.Qyözödésem, hogy h,itsof'sosaim és tajtestvéreim 
lelkében, dB mindenesetre az ,ifju nemzedékben S'ikuülni 
faq a jobb trkölcsiik, üirvényl,isztelet. pecsület-. és önzet

.lenség öszinte éf'zeleit, az eledo" iránti kegyelet 8 az uttf
d6k iránti ltötelesség igazi énetét, a vaMságos taj- és' 
egyházszeretetet Tölébreszteni, miért K1i.zMdni fOQok én is 
és hIJ sikerült, tsmét ny'Uqodtnak és boZdógtlak Tagom 
éreztJi magamat, hogy eqyMzunk. és annak eljövendö ke
,.eteiben, a maqya,. unitárius flfJyházban fajun't élni togf 

Dr. Fazakas János. 

A belsö emberek feleségének unitárius-- ' 
sága. Hire ,jár, hogy unitárius Jelkészeink közül több-o 
nek a felesége nem unitárius, söt olyan esetröl is be
szélnek, hogy a lelkészi pár a polgárilag ' megkötött há· 
zasság után az egyházi· esketést nem vette igénybe. 
Miután határozottan nem tudjuk az eseteket, egyebet 
nem tehetünk; minthogy felhivjuk erre az egyházi fő
hatóság figyeimét s kérjük, hogy vizsgálja 'meg sUr· 
gösen az egész egyház terfiletén ezt a kérdést s ha
tényleg fordultak elé ilyen esetek, vonja felelősségre 
szigoruan az illetöket. Un!tárius egyházunk a szabad
elvü szellemet képviseli. De az nem eshetik a szabad
elvüség róvására, ha a belső emberektől megköveteli~ 
'hogy feleségük a házasságkötés elsO pillanataitól az 
unitárius vallás ismerői és meggyőződéses követői, az; 
egyház törvényes tagjai és szellemének buzgó munká-
sai legyenek. 
Az egyház sulyos helyzete. Nem akarunk fe
gyelmire okot adni, bár nem félílnk töle, de egyházunk 
jövőjéért aggódó lelkünk őszinte szomoruságával kell
megállapitanunk, hogy a különböző irányból jövő hirek 
szerint egyházunk olyan sulyos anyaa' helyzetben van, 
amilyenben nem volt talán soha. Mindenkinek a tUreI
mére, segitő erejére van szílkség. Első sorban termé~ 
szetesen a vezetöség felelös a helyzetért. De szó van 
arról is, hogy fel kelJ vetni a maga idején és helyén .az 
anyagi felelösség kérdését azzal a száz és egynehány 
fötanácsi taggal szemben is, akik az aláirási iveken sze
repeltek s szavazatukkal a vezetést a jelenleg hatalmon 
levö emberek kezébe, adták, hozzá nem értOkébe is. 
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Gondolatok a ölén. 
Ebben az idő táj ban , midőn a virágos tavasz már átha
joli n gyümölcsözö nyárba, a munkás emberek éppen 
ligy, mint a tisztvi selő se reg, valamint az, eszmék ~ ar. 
casai, ha tehetik, a szabadba mennek. MIként a VIrá
gok a nyári forróságban mohón szivjc1k magukba il 

napsugár fényél és me/egct s felfri ssUlnek az üditO 
Iharmalban. élvezni akarJa mindenki a magány csendjét, 
az itl atárral leli szabad és ti szta levegőt. 

011 vagyok én is akárhányszor il robotos munkát 
felej t ő sokaság kÖZötL El rncrcngck él természet széps~. 
gén, gazdag'ságán, változatos élelen . Dc közben ,\Tra IS 
gondolOk, hogy ncmcs,1k a természet végtelen 11l0hc
!yében ; az eszmék világában is él vi rágzást .. gyUmöl
csözés váltja fel. A szellemi élet odaadó, lel kIIsmeretes 
munkája nyömán is k i fej lőd i k il siker, megérik az ered
mény. Min i a mezö virágainak bársonyosan finom sz i
romlevelein v i sszattlkrőződ ik a nupsugár fénye és csil
log a harmat: rendre mind jobban szétárad a szivek
ben is a leghatalmasabb erG, a szeretet. 

Ez az elgondolás azonban rendesen többet is je
leni nekem. Lelkemet elvisz i messze idök távolába, mi
dőn az emberi ség legjobbjai színtén fölkerestek a sza
bad termésietet gondolatébresztés és hivatásukra való 
előkészUlés jell emfejlesztes és az étct határozott cél já
Jlak kitiizéi e végett. Megjelennek lelki szemeim elött I u 
lms:;ldk l ,'lkeJI l i fl i , cl lIH4{1d.1/.yban 'Ulqyra.ttött l Jrdfl:lai 
lelkek, akik a csend Cs nyugalom ölén az egyszertlség 
és igény telcnseg kiáltó szavával, szellemük erejét, hiva
tásuk lTI agasztosságát megéreztetve, uttörö munkát vé
geztek egy eljövendő johb világ számára s elinduliak 
az emberek közé a lelkükben kialakult nagy feladatot 
elvégezni. 

Reájok gondolva, sl ellcmüket megt'ljitva, még Job
ban megerŐSödik lelkemben a hit ereje s a tiszta élet 
szent vágya. 

A vallásos hitben való elmélyedés s e szent vágy 
ébrentartása által az emberies gondolkozásra, melyet 
még ma is annyi arculcsapás ér s amelynek még min
dig uUörés és utegyengetes a feladata és az marad ta
lán örökre - a szivek felé. Az emberi hivatás jobb 
betöllésének a vágyától lelkesitve, szeretném IcikUnk 
elé varázsoln i azokat a jellemeket, melyek a társadalmi 
és vallásos élet félszegségei kÖZött, a politikai U1dözé
sek idején is, mint magasabb gondolat, különbözö ko
rok embereinek a lényét alkották és életük célját meg· 
Ihatározlá.k. A történelem tanilása szerint is a nemesebb 
emberi gondolkozás az ilyen jellemek Jegyében fejlődött 
tovább, uj eröt kapva idörlSl-idöre a nemes példák ból 
Cs fennkOIl gondolkozásb61. 

Mintha csak azt mondaná ez mindig, hogy az 
I\: mberl hivatást a lélek nemesebb tulajdonságai munká
ba állitásával kell,lIlert Igy lehet igazán betölteni. Nem 
elég a kötelesség becsöletes tcljcslU:sc, magasabb szem
iPOntok ls kell vezessék az embert. Igy az emberi gyar-

lóságot sok tekintetben le lehet gyOzni ; az önző érdek
nek az egyéni életben is határt lehet szabni; az emberi 
méllóságot homályba borlt6 indu atokat meg lehet fé
kezni Erre az szUkséges, hogy idOnként Oszintén ma .. 
gába szálljon az ember; hogy növelje ma~át a vallásos 
hitben és a tiszta, önzetlen szeretet szellemében; hogy 
ugy irányitsa gondolkozását és ugy kormányozza életét, 
hOgy benne a természetes bölcseség ereje jellemszilárd
sággal öleikezzék, a netán szunyadó hivalAsvágyat az 
alkotásr.1 hivatott erC! fölébressze és munkába állitsa, 
a kivánatos lelki szépségnek az Oszinteség érzése és 
hangja legyen Orök re megmaradó disze. Vagyis erOs és 
hal ározotl jell em legyen az ember miuden érzésében és 
gondolatába n, minden megmozdulásában és akaratnyil
vánitásában. 

Az emberi hivatás ilyen betöllésénck a vágya, a 
magasabb élet egyenes utja minden idők ultörö mun
kása it és utcgyengetOit elObb többnyire a természet ö
lére, II magányba vezette. Mintha ,óelöre világosan lát
ták volna, hogy olt az cgyszerü környezet és igényte
len életmód bölcsOjévé válik az öntudatos gondolkozás
nak és irányt szab a mindennapi életnek. Mintha meg
érezték volna, hogy ott, ha talán célt tévesztett volna 
az I!ll1ber, megvil<igosodik elő tte tisztán az élet valódi 
országutja, megtér a helyes, igaz utra S uj elindulás
sai, uj nckilendUléssel keresi a bolctogulAst. A szabad 
természet ölén virágokkal pompázik a völgy, a mezO, 
hllrmatban és napsugárban fU rd! k a liliom, a rózsa s 
"élbolnló szirmai egy jobb világ bi.lat6 reményél raj
zolják a kUzdó ember elé. Oda nem kell hivni az em
bert. Mc~y magától, hogy uj érzések halmozódJanak fel 
benne, hogy uj erőt nyerjen cél jai valósUásáru, hogy 
lelki fölfrissUlésbeu, ujjászuletésben legyen része. 

A többre hivatoil ember megy, hogy betöltse hi
vatását akkor is, amikor eszméket ketl szolgálni . 

I I 'IW.fJ1110cduU erŐI/ok és elindult akaf'a/1Ial: a,on
lJMl 11i'IC8 mi1ldiIJ o}wj lott s;kf;ro. SOt lehetnek szomoru 
következményei is . A magasabb hivatáséri, az élet igaz
sAgftért való lelkesedés közben a forrongó vágyak, ~r
zések, erők kicsaphatnak medrükbOl s n!!m tudnak meg
birkozni a megértést nélklUöző kor szellemével. Az em
ber eleshetik az eszméért folytatott nemes harcban. 1-10-
mAly borulhat sokak elOlt Jényl6 nev,érc. Munkája si
kere, biztosnak hitt eredményei mcgsemmis(IJhetnek a 
kUzdc lem hevében. Vagy amint példák sora IgllzoJja, 
járhat II nyomában bOrtön, vértanuság, halál. Dc a ha
ladás szellemét mégsem lehet ut jában feltartóztatni. A 
fölébredt vágy, a szárnyára kelt akarat, az eszme lel
kesitó ereje ellenállhatatlanul viszi az embert tovább n 
eszmények utján. Sokszor célt ér és Un!lapli a világ, 
mert c!Obbre gördítette a haladás kerekét. Sokszor a 
cel felé futásban idO elOtt feláldozza életét fl IIcm be
szél róla mns, mint a szeretet emlékezcte szótlan ajká
val. Sokszor késO utódok mondják cl méltó clégléh:llel, 
hogy eszméivel megelözte korát. A tOrlénclern Igazság
szolgáltatása kiássa nevét a feledés homályábÓl és sár
gult lapjaira felirja OrOk cmlékezcHiI az idOk távolnIl . 

A magasabb emberi hivatás betöJtéséért küzdOk-
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nek a sorsa többnyire ép olyan bizonytalan, mint akár
melyik emberé. 

Legyen bármint, én csak azt tudom, hogy nem
csak a robotos munka szürke embere, hanem az esz· 
mék harcosai is, kik az emberi haladásért, szabadsá· 
gért boldoguláséri éltek és haltak, akik világot átölelő 
ideálokat hordoztak magukban, igen sokszor felkeres
ték a magányt, hol az emberi gondolat természetsze
rUleg kapcsolódik bele az Orökkévaló lsten teremtés
munkájába. Én csak azt tudom. hogy az igazán . nagy 
lelkek többnyire a szabad természet öléről, a puszta 
egyszerUségéböl, a m'agány csendjéböl indultak el, sa
ját érdekuket számitáson kivUl hagyva, az életüket je-
lentő cél felé s lettek nagy eszmék hirdetői, nem egy
szer valósitÓi. Én csak azt tudom, hogy a közönséges 
emberek közfll kiemelkedő harcos jeJlemek, a IeIkUkben 
fénylő igazságért, akArMnyszor az egész vilAggal is ké
szek voltak felvenni a kUzdelmet, mert tudták, hogy 
OnfelAldozAsuk és vérüknek hullAsa, de mAr kitartAsuk 
ereje is termékennyé teszi a talajt, melyből a szeretet 
gyilmölcstermé\ fAja tAplAlkozik s a szellemi felvilAgo
ladás ereje sarjad ki. 

És tudom azt is, hogy az ityen iinma.qukat, felejtő 
nagy jellemek, akik idejében megtanulták, hogy mint kell 
hivatásukat betölteniök, az egyenességnek és Oszinte
ségnek példAtadó meglestesitői voltak, a bAtar szónak 
és lankadást nem ismerő igazságkeresésnek prófétai 
JelkO hirnökei, vagy éppen megrázó sOrsu mártirjai. 
Nevilket hiAba keresem a vilAghóditó hősök között, bAr 
meg nem hunyászkodó harcsos szellem töl!ötte el lé
nyuket, kik IeikUknek elevenítő tazével, szellemUknek 
ujjáteremtö erejével gyözték le ellenfelüket s hivtak el 
és avattak fel emberek~t megismert igazságok bajnokai
vá. Életúk és sorsuk utegyengetöje volt mégis minden 
időben és marad örökre azoknak, akik az igazi sza
badságért: az ember szabadságáért küzdöttek és kUz
"enek. S ha ugyis van, hogy a történelem a véres há
boruk vezéreit még mindig a kelleténél jobban nyilVán
tartja és előtérbe helyezi, sok jel mutat arra, hogy elöbb
utóbb a történelemnek igazi hősei azok lesznek, akik 
egyelőre talán né'ol:telenüt, de szeretetben élnek, Onfelál
dozólag munkálkodnak, akik a haladás, mUvelOdés és 
szellemi felvilágosodás előbbrevitelében tesznek szolgá-
latot az emberiségnek. . 

Mert ezek az emberi hivatás igazi betöttOi. 
Szeretném e gondolatot kellő erővel hangsulyozni 

magunk között, hisz ezt a célt szolgálja hitünk és egy
házunk is. Szeretném ha a hit világmozgató ereje, az 
egyház épitö munkája a világi élet nagyjaival és hatal
masaival is megéreztetni tudná azt a mindennél na
gyobb hatalmat, melyet a szeretet és haladás szava fe
jez ki. Azt a hatalmat, mely az emberi természetet meg
szégyenitö önző érdekből sem vakvágányra nem vezeti, 
sem zátonyra nem juttatja a többre és szebbre hivatott 
emberiség nemes küzdelmét. Azt a hatalmat, amely má
sok anyagi és erkölcsi jólétének a megrontásáért nem 

'"Pazarolja erejét s örökre eltörli .. A fekete kolostorok --at, 
hogy lassanként megszünjék ártatlan emberek számára 
a méltatlan szenvedés. Azt a hatalmat, melynek embe
riesség és szeretet, haladás és mivelödés a jelszava és 
törhetetlen célja. 

Ezekért uj eröl és uj lelket nyerni mindig érde
mes a természet ölé re, a magány csendjébe menni. 

vj. 

TETE RE H I VU K. 
. Az U. J. H. évf· 6 számában "Vallomások IV.

elm alatt Dr. Fazakas János által aláirt közlemény 
1:lent meg, mely már nemcsak kritikát gyakorol, hanem 
torvény- és szabályellenes tényeket sorol fel, ~s egyenest Dl. 

vádakat emel egyházunk mai vezeta:sége illetve annak tag-
jai ellen. ' 

E vádak a következökben sUrüsithet6k: 
1. A sok birtokeladás egyikének már szerztsdésileg 

megálJapitott vételárából az E .. K. Tanács a múvelhetetlen. 
ség" költött eimen 40,000 leit volt kényt~len elengedni,. . 
mert egyházunk tisztviselői nem teljesitették hivatásos kö-
telezettségüköt. 

2. A kifogásolt módon az 1938. évben beinditott épit
kezés az 1939, év tavaszán azért nem volt folytatható, mert 
az ehez szükséges pénzmennyíség megszerzésértsl az egy
ház vezetőség kellő időben nem gondoskodott; az E K. Ta
nács határozatát kellő időben végre nem hajtotta; s ennek. 
következtében nemcsak az egy évinél több jövedelem ve
szett el, hanem az anyagárak és munkabérek időközÍ emel
kedése által egyházunk több százezer lej kárt szenvedett, 

3. Az épitkezések költségei egyházvezetőségi tagok. 
ki- és bejelentései szerint 15 millióra emelkedtek. - e cél
ra azonban - a közlemény részletezése szerint, ingatlan
Dok eladása, agrár kötvények elidegenitése kölcsönvételek .. 
betét állomány felhasználás. stb. utján 19 és fél millió lej. 
vezettetett be, melyrlSl sem számadás, sem folyamatba indi
tott vizsgálat nincs, s igy az alig 2 éves jeleni egyházkor
mányzat alatt csaknem 4 millió veszteség jelentkezik 'egyhá. 
zunk törzsvagyona terhére. . 

4. A jószágfelügyeJöségfenntartása korrábban 40,000 lef 
körUli összegbe került egyházuoknak ; ezzel szemben az u; 
vezetés alatt több mint 200,000 lejt emésztett fel a szabály
ellenesen sőt vi sszaéléssej folytatott kezelés, s ráadásul, 
több mint milliós károsodásokot okozott egyházunknak ;_ 

5. A törvény rendelkezései ellenére főgondnok "az: 
aranyosiköri tanácsosok részére autótaxi fuvar költségeket 
utalt ki, u melynek kifizetését a tisztviselök teljesitették. . 

Mellözhetjük ezuUal a közleményben foglalt továbbI!' 
vádak részletezését, eltekinthetünk a közlemény irójának 
min6sitései és levont következtetéseittil is; hisz már ma
guk a fenti száraz tények oly vádak, melyeknek vÍzsgálat~t 
és valódi téllymegállapitását egyházunk közérdeke egy pil-
lanatig sem halaszthatja. . 

Egy hónap telt el a közlemény megjelenése ót~, Iga
zán nem örvendUnk közzétételének. De ha már megtortént .. 
hangsulyozzuk,hogy magunk is ~gyetértünk és ~rányitónak 
fogadjuk el azt a nagy SzéchenYI·féle megállapltást, mel}'" 
szerint: 

.. helyes és célravezető az az eljárás. mely a visszaél~· 
seketirgalmatlanul irtogatja,U hibáinkra szt1net nélkül f~
gyelmeztet, önismeretet. önfegyelmezést és nemesedéstko-
veteJ s cé' t téveszt, mely híbáinkra leplet vet, azok korho
lását 'mel 6zi s továbbra is beteges mivoltában hagyja. 

Megbotránkozunk azon, hogy az ,eltelt ida: ~ac~ra sem 
a tényállás megállapítására, sem egyhazunk erkolcsl és a
nyagi érdekei és tek,intélyének véde!mére egyetlen lépés . 
bevezetésének semmi nyomát nem látJuk; .. 

s hogy egyházunk vezeta:sége homokba dugott feper,. 
némán hallgat arra a vádra, melyet a "Vallomások IVlluó
ja közleményében ugy csucsosit ki .. similis simHi gaudetll. 

Tetemre hivunk! A vádak vagy igazak vagy valótlanok. 
Ha igazak, akkor a váddal támadott ~gyházi vezet6~ alkal
matlanok állásaik betöltésére. ElveszIfetfék azt a bizalmat , 
és reményt, mely állásaikba iiI~ette. Le kell von!1iok csele~
ményeiknek erkölcsi és anyagI következményeit: ':ia ped'lr 
valótlanok a vádak, akkor Jakolnia kell annak, kl Ilyeneket 
közzétett. TOBBEN. 

, 
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E M L E. 
Lemondás. Örömmel állapithatjuk meg, hogy alig 
'Van valamire való unitárius ember, aki az .. Unitarius 
Jövendó"·t ne olvasná. Bátor szava és gerinces maga
""tartása. ~z egyház érdekének személyekre való tekintet 
iIlélkül szem el6U tartása igen· igen sok embernek ·ér

-deklódését felkeltette és tetszését megnyerte. Olvasói
nak tábora fokozatosan n6. Állítólag nem tarlozik az 
-olvasók közé rangban id6sebb fiSgondnokunk nehány 
-pártbeli hivével, amit alig lehet elhinni. Saját szavai 
'szerint mefogadta, hogya lapot nem veszi kezébe . De 
felhivták rá s fogadalmától eltekintett. Ke-
-.zébe vette Figyeimét megragadta, hogy va-
1amelyik számban álláshalmozásról is olvasott benne. 
'Ennek alapján inditást nyert arra, hogy egyik állásról, 
meJyr61 aligha tudott valaki, lemondjon S dhatározását 
:az E. K. Tanácsnak szóbelileg az U. J.-re hivatkozva 
bejelentse. Az államsegély t i ntéző bizottsagban való 
iagsága vagy elnöksége cz. Akkor választották meg erre 
. -a tulnyomó többség előtt ismeretlen állásra. amikor 
"képvisel6 volt és a kormánnyal könnyebben érintkezhe· 
tett. Eljárásairól még a hivatalos jelentésekben sem ol· 
"astunk. Most már jÓideje nehezére esik a kormánnyal 
"Való érintkezés s kérte. hogy e tiszttel bizzák meg 
-a Püspök urat, aki szenátor is. A Tanács igy hatá
·rozott. 

Nem emlitenők fel ezt a különben nem fontos e
.setet, ha a bejelentés nem történt v!?lna olyan a főgond
.noki, illetve elnöki székből szokatlan módon, lenéző és 
-gunyos hangon, kicsinyességet eláruló egyoldalusággal, 
-amelyhez ízlésünk nem engedte hozzászólni. Midőn a· 
-zonban e jelentéktelennek ·Játszó hirt köztudomásra hoz-
,zuk, meg kell jegyeznünk, holi;'y az álláshalmozással 
-foglalkozó rövid közlemény emlékezetünk szerint azo
ikat az állásokat sorolta fel, mely{'ket egyes vezető em
berek betöltenek, jóllehet egészséges közszellem mellett 

.:munkamegosztás és arravalóság alapján mások is visel
ihetnének. Ez az állás ismeretlensége s ma már bizo. 
..nyára jelentéktelensége miatt is nem volt a felsoroltak 
között. A megnevezett állásokról nem esett szó. Pedig 
.:azokról sokan tudnak és többeket érdekelt volna. A le
mondás olyan állásról történt, amelyikről senki nem be
-szélt, mert arról senki nem tudott. Ez az eredmény 
nem tartozik az U. J. sikerei közé. 

!Felekezetközi megbecsülés. Olyan dologról 
van sz6, amiröl nem szivesc;n beszélünk s mégsem hall
gathatunk. Magyar felekei'eteink egyike, a -·-felekezeti 
bé~e~ség nagy, ·érdekén tultéve ~m~gát, egyid~ 61a célul 
1:U~te mag~ elé, hog)"" a v~gyés val1á!j;l~il;'rzaS\ágben él6 
'házaspárqkato( .akik , eg1'.házi1ag nem nála esküdtek meg, 
:utólagosan a maga szertlv·tlsa szerint .ujból megeskes
-se~ amivel természetesen.. reverzáUs jár, anii az állami 
·törvények szerint nem létezik, ' vagyis az, hogy az ezu
'tán szuletendlS gyermekeknek nemre való tekintet nélkÜl 
tirásbelile~ az 6 vallásán való keresztelésre és e vallás-

ban vató nevelésre kötelezi a szülöket. Ezt a mozga). 
mat . és célt nem lehet egyébnek tekinteni, minthogy a 
máSik keresztény egyház törvényes szertartását lebe. 
csmi és semmibe veszi. Mi lenne, ha a többi keresz
tény felekezetek is hasonló törvényt hoznának é h', 

'k t é ' S I vel e vtlzedekre visszamen61eg annak teljesitésére kÖ* 
teleznék? Olyan zürzavar, amilyenre soha sincs szük. 
ség s amely felboritaná a még sok helyen és vala
mennyire meg(Srzött felekezeti békét. A mai időben re. 
venálisokra, lelkiismeretlen lélekhaJászatra nincs szük
ség. ,Ma és minden józanul itél(S korban egymás hité
nek, egyházának és szertartásainak tisztele1ben tdrtására 
és megbesülésére van szükség. Mid6n hivei nket erre 
buzdit juk, arra is hathatósan figyelmeztetjük, hogy min
den olyan lépést vagy tapogatózást, mely egyházilag is 
megk~tött házasságuk nak még egyszer való mee:köté
sére Irányul, határozottan utasitsanak vissza. Egyházunk 
szertartását ne engedjék lebecsülni, semmibe venni. Az 
mindenik egyház szertartásával egyenlB rangu, amlt 
hangoztatni kell. Ennyi öntudatos unitáriusságot min
den unitáriustól el lehet és el kell várni. 
Hivatalos és tamadás. . 
Az .. Unitárius annak szerkeszt6je és mun-
katársai egyes'!k, de kevesek r~szér61 eleitöl 
kezdve nem örvendnek valami nagy rokonszenvnek. E
löitélet, félelem, a tárgyilagosság hiánya, kicsinyes gon-
dolkozás rosszakarat vezet egyik másik em-
bert. tötjént hivatalos részröl 

felületessegb61 származó támad3!J, 
nem számítva egyik egyházközséget, melynek reodki
vOli közgyOlésében a tapintatlan indítványt a felzuduló 
felháborodás miatt vissza kellE tt vonni. 

Az első hivatalos támadás az egyházi közugyigaz
gat6 réstéről történt, midőn a lap első számának meg
jelenésével kapcsolatban a hibákra reámutató egyik cikk 
miatt az egyház legkiválóbb embere, tb. főgondnoka, 

mint szerz6 ellen hivatalból a fegyelmi eljárás beindi
tását kérte. Hogya közügyigazgató valószinQleg vala
kinek az áldozata volt s kell6 meggondolásra és itélet
alkotásra nem volt elég ideje, mutatja az, hogy amikor 
bizonyitásra került voi la a sor, meghátrált és javaslatát 
visszavonta. Ezzel áll kapcsola,ban az a szokatlan eljá· 
rás, hogy egy hónapi godolkozás után, a lap második 
száma megjelenésének a hirére, a tartalmat n~m ismer
ve, az elnöklő főgondnok, kinek mindenek felelt kellene 
állani és pártatlanul itélni, az E. K. Tanács gyülésében 
felállott és .kérdést intézett a közUgyigazgatóhoz, hogy 
nem tart ja· e szükségesnek a szerkesztes ellen is fegyel
mi eljárás beinditását javasolni? A közügyigazgató, most 
már nem akarva elhamarkodni a dolgot, a f6gondnoki 
ohajtás teljesitését nem látta szükségesnek. A flSgond
nDk eredménytelenül· leült, hogy pártatlanul továbbve
zesse a gyOlést. 

A második hivatalos támadás az E. K. TanácsbaD 
jun. l3·án a jószágfelűgyeUSség részéről történt. A szer
keszt6 két rövid közleménynek helyet adott a lapban. 
melyet a csemetekertre és megrongált hordókra vo
natkozólag beküldtek s mely adatoknak valóságárÓl a 
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szerkesztő irásbe li bizony itékok alapján meggyőződött . 
A jÓs1.ágfelügyelOség jelentést tett az E. K. Tanács nak, 
hogya szerkesztes ezekben az ügyekben az E. K. Taw 

nácshoz és jószágfe l ügyeJőséghez érkezett a~on os tar
taJmu és a hi bákért a fe l e l ess s~g megáUapitását kérő 
két beadványnak, melyek még két hónap mul va is a 
j6szág felogye ltSség elnökének a fiókjában elzárva van
nak. tartaimát kOzzétette, euel idö e lőtti ki beszélést 
végzett, tehát esküszegést kö vetett el, amiért fegyelmi 

jár. 
A szerkeszt6 már a gyű lésen bejelenfette. azután 

hivatalos felh ivásra jele ntette, hogy a megnevezett gyű
lésen nem volt jelen, amit jószágfe l űgye lőség is köny
nyen megállapithatott volna, a gy űlés tárgysorozafát és 
határozatait nem ismerte, a gyüléseken történteket vele 
senki nem közölte, tehát i dő előtti kibeszélést és eskü
szegést sem követhetett el. Megnevezte a közlemények 
szerz6;ét. Az ügy a főh atóság elött van. 

Az embernek csodálkozva kell a jószágfel Ogyelő· 

ség türelmetlen és felOletesnek is mond ható lépése e l őtt 

.megállania, mely a munká~ságával kapcsolatban fel me
rüh, nyilvánosan is tárgyalt é bha meg nem cáfolt 
számtalan sulyos vád tisztázá helyett haragt,ól és 
bosszulól is fU tött bejelentések t foglalkozik, Vajjon 
oem azt mutatja-e ez, hogy a jószágfelügyel6ség ilyen 
kilátástalan támadással a maga tudatlanságát, szakérte
lem hiányát, halogató módszeré t . hibáit akarja takar
gatoi a figyelmet mal!áról elterelIlJ. ? Vagy tal!;n s~al ~ 

mas:zál után kapkodás a jószágfelügyeJőség lépése, hi~ 
vafalos támadása? A jövő megmutatja. 

A fegyelmezés ilyen nem lehet . Az Unitá
rius Közlöny juniusi számában az E. K T anács hirei 
alatt egy megdöbbentő esetre és pedig Pataki András 
várfalvi lelkész ténykedésével szemben elrendelt átlami 
vizsgálattal kapcsolatban olvashatunk magyarázatot. Az 
eset egymagában is meggondoJásra késztet, de mivel 
hasonió eset történt eze lőtt két évvel Nagycnycde n is , 
az unitárius egyházközségben igy szükségesnek muta t
kozik a kérdéssel az unitárius egyetemesség előtt foglal
kozni, még mielőtt követésre találna és rendszerré vál
na ez a lehetőség. Ugyanis mindkét esetben az történt, 
hogy egy szegény unitárius hivet, mert egyházta rtozá
sát nem tudta megfizetni, halálakor a lelkész nem te 
mette el. Nagyenyeden az ifju egyházközség hi veit ez a 
lelkés,li önkény, mivel ilyen határozat sohasem hozatott 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Br~!} lll , Rtr" D~. B '1bl'~ No 1, bov~ a lappal kap
cso\ötban rnmden me"kerf)!é3, közleméDY 68 pénz
összeg IdlldElOd6. Alapba Bzá.nt mindClu cikk v'"'ll'i' 

pg'jéb közlemény /I hó,.,ap 5-ig 9. 

S7,~rk~rrztő8éiben k-ell, hogy lenen. 
Man~rO~8z..ál{on Bz előfizetési ISsszeg az .. Unitár ius 
lratrn188ZIó -boz juttatandó : Budapost. V. KobAry 

uc~a 4 sz. 

Tip. 
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az egyházközségben, rendkivül megbotránkoztatta és 
megszégyenitette, mert a refo rmátus lelkész temette et 
~Z unitári us embert mindén fizetség nélkül azzal a meg
Jegyzéssel, hogy még csak nemrégen is ők ternették az
elhalálozott uni~ár iusokat Nagyenyedcn. Várfalván pedi g 
az eset annyira megbotránkoztató volt, hogy államb 
vizsgálat indult a temetést megtagadó lelkész ell en. A 
magyarázat ezt az eljárást a fegyelmezés egyik l e h etőw 
ségeként t tl nteti fel, ami vel szemben egyenesen a ,krisz
tusi . szeretet megtagadását látom, ami lelkés;" részéröt 
történve, méltán o kozhdt általános megbotránkozá'Ot. Mf:rt 
unitárius hitünkben való buzgolkodás unkat nem 3Z egy
házi szertartásoknak megvonása által való 
mint egyik fegyclmezési rendszabáll yal 
hanem az igazi krisztusi munkáva l, 
esküsznek és el van nak hivatva . J::s szerzé.s. .... 
vagy a szigoru rendteremtés uralmi elJ! térit-
hetik eJ a lelkészt a krisztusi megbocsátás tényétől még 
olya n esetben sem, mint a szóban fo rgó, mikor egy tel
jesen szegény nagy családu unitári us ember temptésé
ről volt szó, kinél a mulaszlás megbocsátása ~ a hátra
hagyott gyermekek buzga1mának megerositése által eset
leg megdicsőülést nyerhetett volna . Az ilyen szomoru 
esetek remélj ük nem fognak többé egyházunkban e lő-
fordu lni. . , 

Dr. Szent·Iván}'i Árpád . . 

Vallástanári v izsga a Örömmel olvassuk , hogy 
l J:ír,i.nczy L(lszló kadácsi leJkpsz. junius hóban kÖ'l ép,is-
kola i vallás tanári vizsgát tett. Szeretettel 
rekvő ifju lelkésztársunkat és tovább i 
Az előfizetési dij r e ndezése. 
jük olvasóinkat, hogy az előfizetés i összeg 
ről mielőbb gondoskodni sziveskedjenek. A 
nek s általába n azoknak előfizetés i diját, 
házi föhatóságt61 járandóságuk vaD, az 
le fogja vo nni , 
intézkednek. 

4 .• A gólya félve 
vadász elől. Mitő l 

dasból ? Husod nem jó, 
veszteg, inkább engem a 
Nem barátom, fele l a gondos gólya, a 
látsz, fiatal, eszébe jöhetne fegyverét 
Hidd el neke m pajzánság, fé lszegség, 
len nem véd ól legbékésebb indulat sem. 

Victoriei 
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