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8.ii k azám.

Egyháztársa dalmi, hitéleti és misszói célokat szolgáló lap.
Felelös flzerke18zlö c Kovács Lajos brasa6i lelkéaz.. eaperea.

Mgjelenik minden hónapban. KlőflZct!si ára Romániában évi100 lej. Magyarországon évi 4Pengő . Más országokban ennek megfelelő összeg.
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Csendes ora.

--

Van néha csendes órám, amikor magamba szállok
és elgondolkozom, hogy kevés öröm mellett mennyi
-csalódásnak. mennyi szenvedésnek van kitéve az ember.
Ilyenkor sokszor elhomályosul az élei célja s talán a
hit ~iztaló ereje is meggyöl)gtil. amely nélkül mintha
reménytelen sötétség borulna az ember életére.
Ki ne érezte volna, ho"gy a sze nvedő szivben
hányszor zokog az imádság szava. Nem hallja senki,
csak a megpróbált sziv érzi, hogy rendesen megkönynyebbüt utána. Ezért van, hogy nagy szenvedések idején önkénytelentll az imádságban keresünk megenyhtll ést. MenekHlni akarunk szenvedéseinkböl oda, ahol
kevesebb a küzdelem s kilátás van megnyugvásra. Ahol •
ha még sötét éjszaka vesz is körUI, de a távolban csH.
lagok ragyognak és világolnak .
Hova, merre nézzUnk az oly sokszor reánk szakadó próbák sulya alatt? A multat idézzük-e, melynek
a dicsősége nehéz időben is reánk hinti biztató ' sugarait, avagy a jövőre szegezzük tekintetunket, melyet
képzelődésünk olyan előszeretettel szinez ki? A történelemhez forduljunk-e, amely tanitó erővel és a tapasztalat ezer tanulságával beszél hozzánk, avagy.a jövendő be n~m irt lapjait forgassuk, melyről nem tudjuk,
hogy mik lesznek oda feljegyezve?
Kérdések, melyekre nehéz felelni.
Érzésem azonban 8zt mondja, hogy a fOldi élet
szenvedései között biztosabb menedéket nem a'd semmi, mint a vallá.s. Az olyan vallás, amely nem ábrándo~kal és nem gyermeki képzelődéssel van tele, hanem
a ~~lan ész világossága mellett a való élet eshetősé
geire éltető erővel ruház fel. Az a vallás, amely a hit
láthatatlan szárnyain Istenhez vezet s jó és rossz napOkban érezte li, hogy az Ur nem hagy el.
Valahányszor az emberiség életére sötétség borult
a vallás deritett világosságot a sötétségben s az ebböi
származó imádság adott megujuló erőt,
Unitárius vallásunk sokszor volt megujitő erő
mert sok~zor borult reánk a szenved6s sötétsége.
'
Az I mádság istenhez vezetett, ki ma is érezteti,
hogy gondot visel.
kl.

ELNÖKI

EGNYITÓ

a háromszéki egyházkör évi közgyülásán aug. 5-án Kökösben.
NagvtiszteletU egyházköri közgyUlés I Az a hatalmas háború, amely 1914 év augusztusában lángbaboritotta Európát, 20 évi lappangás után fokozott dühvel
és erővel újult fel. Az erőszakra erőszak felelt. A kényszerhelyzetbe ráparancsolt megsz~~:yenitö állapotai nem
tudták fentartani azok, kiktől Európa a tartós nyugalom és béke megteremtését várta a négy évig tartott
borzalmas vérfürd ő után. A bosszú és elvakult dah politikája kudarcot vallott, mint már annyiszor a népek
és emberi társadalmak . történetében . A kényszerhely.
zelben aláirt szerződés komoly és tartós békét nem te·
remtett és nem teremthetett. Ha az általános jogszabályok a szabad akarat hiányával létes(J!t jogviszony!
semmisnek tartják a magánélet keretében, nem csodálkozhatunk . ha az államok között hasonló fogyatékosságban s zenvedő megállapodásnak ilyen rövid élete volt_
Az államok és társadalmak sorsát végeredményében
egyes emberek intézik. Kisebb nagyobb szerencsével.
Kisebb nagyobb hozzMrtéssel és rátermettséggel. Hogy
az elm últ világháborút lezáró szerzödésekben több volt
a szerencse, mint a józan körUItekintés és a jövőbe
tekintő megfontoltság eleme, ma nem lehet kétséges.
A szomorú tény csupán az, hogy üjra ember mil·
liók élete és vagyona esik áldozatul, puszt ű l el ártatlanúl egy igazság diadalra juttatásában és a szUkséges
rossz gyanánt kitört háború előidézői biztonságba me·
nekUlnek.
Ez ma az az általános ,kUlsó keret, melyben a mi
kisebbségi egyházunk szervezetén belOl a ránk váró
munkát és hivatást teljesitenünk kell.
Sajnos, sem kint, sem bent nem az az alkalmas
és kivánatos keret, melyben a valódi krisztusi szeretet, •
testvériség és egyetértés uralkodik.
Meg kell állapitanunk, hogy egyetemes egyházunk
általános irányitására hivatott szerv., ill. szervek szelle·
me beteg. A békétlenség, elégedetl enség, jogos biráJat
•
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hangjai és szavai jelentkeznek mind szélesebb körben.
Nem egészséges állapot. Nem is lehet az, mert
maga az új rendszer életrehivása olyan körülmények és
olyan eszközök használatával történt, melyeknek törvénytelen voltát soha senki lemosni nem fogja.
...
IsmerUnk sok u. n. npuccsot" az államok politikai
életében. A legtöbb hatása rövid életü volt. Volt és van
olyan is, melyiknek rendszere állandósult. Allandósult
azért, mert igazolta a közszükséglet. Igazolta azért,
mert teremteni tudott. Többet és jobbat hozott annál,
amit talán erőszak használatával váltott fel. Nem személyeket változtatott, hanem rendszert, kormány~a~i elvet, melynek keretein belöl az egyetem~s emben JÓ el- .
vének szolgálata tökéJetesebbé vált, az mtézmény megerősödött. az élet haladó útra tért, üres f ecsegés he~
lyett an}'agi és erkölcsi megerősödés tényei győzlék
meg mindaZOKat, kik korábban a kételkedők és ellenzök
táborát alkolták.
Mi ezzel szemben a helyzet a mi "p uccs· - szerUen megváltozott egyházkormányzatunkban. Személycsere történt. Ezzel kapcsolatban és ennek következtében változott meg a rendszer. Egészségtelen, kicsinyes.
rövidlátó politika foglalt teret ott, honnan eddig úgy
erkölcsi, mint anyagi tekintetben az általános irányitást
és támogatást vártuk . .
Csak nem larthat juk köve tend ő példán ak azt, hogy
megtisztelö állást b etöltő vezet ő maga ellen fegyelmi
eljárást-kér- és al"ikor ezzel az ügy lekerUl-a nagy nyilvánosság elötti napirendről , már nem sUrgeti senki,
ellenben a1: illető úgy tölti be hivatali tisztjét, mintha
semmi sem történt volna . Mi ahhoz szaklunk , hogy
aki maga ellen kér fegyelmi eljárást, azt maga sürgeti
el sősorban. Onigazolásból. Aki pedig fegyelmi eljárás
alatt áll, annak nem mik ügy vi selkednie, mi'ntha a fegyelmi eljárás alatt állás olyan természetes tartozéka
lenne a legmegl isztelöbb és legmagasabb egyházi világi
tb.állásna k.
Ezt le kell szegeznem. Ez ellen tiltakoznom kell.
Ezt nem lehet és nem szabad rendszeresiteni. Ez és
ehhez hasonló allapot aláássa i!gy kifelé, mint befelé
egész egyházunk tekintél yét, jó hirnevét. Azt pedig
senkinek scm engedhetjtik meg. hogy ezt az egyházi jó
hirnevet és tekintélyt buvóhelynek használja fel.
Nagytisztele tU e. köri közgyűlés , magam állitom
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hogy szomorű és szokatlan állapot az, hogy
hasonló helyen hasonló hangot kell hasm álnom. De állitom azt is . hogy ez az eset az első és egyedülá.lló
egyházunk történetében. Azt is állitom. hogy nem felemelő és nem lelkesitö esemény. De olyan folt. melyet
nem takargatni kell. de ki kell tiszlitani, ha nem akarjuk magunkat néma hallgatással ezzel a légkörrel azonositani. Erre pedig a háromszéki egyházkör - gondolatom szerint - nem kapható. Amikor egyik gerinces lelkészünk nyilvános értekezleten olyan kijelentést tesz, hogy
nem hajlandó a palástjával takargatni megtörtént lényeket, amikor ilyen és eh hez hasonló sulyos kijelentések
után is a rejtegetés és halogatás bünös rendszerét látjuk, akkor ezzel szemben ki kell mondanunk tiltakozó
szavunkat itt, mert ennek itt van a helye, mert állitom
az ellenkező központi felfogással szemben, hogy igenis
joga és kötelessége minden e. körnek védeni azt, ami
nem egyesek ügye. de az egyetemes egy házunk kincse.
Vélem ényem nem úgy hangzott el, ami utólag m6dositható, vagy visszavonható.
Nem ilyen célzattalolvastam fel. Á!lom érte nyiltan és mindenhol a felelössépet.
De ez még csak egy eset a sok közül. Emlithetek még mást is, ami minket háromszéki e. kOrt érint.
A mi húsunkba vág. Egyetemes lelkészi karunknak egy
kis szürke tagja azt állit ja irásbeli beadványban az oszt atlan köztisztelefnek és nagyrabecsillésnek örvendő volt
Fögondnokunkról, hogy ha e ~zénét voU, amikor birál6
cikkében "meqruqdQsta" egyházát, f'ágalmatás és hitelrO l1tás miatt indítsanak ellene fegye lmi eljárást.
Helyezzék fegyelmi eljárás alá a volt Fögondnokot, mert segiteni, fi gyelmeztetni akart most is. Azt az
unitárius férfit. akin ek elvei voltak és vannak. Aki méltán unitárius példánykép lehet. Aki azután is. hogy ott
kellett hagynia vezetöállását, mert törvényes alapon
kormányzott és mert törvénytipráJisal ne m azonosithatta magát: egyplaga többet adott az egyházna k, mint
utódai egyilttvéve. Azt az unitárius embert, akinek ma
is minden gondolata egyházunk ílgyeivel ébred és ny ugszik.
És mi történik tiszt. közgyíllés. Fegyelmi birósági
elnök kijelölése céljából fötanácsi tárgysorozatba keríll
az ugy . Hogy legyen még egy főgondnok, aki ellen
fegyelmi eljárás folyik. Az egye nsúly kedvéért. Valakinek utóiagos jobb belátása győzött. A meggondolatla n
beadványt szerkesztője visszavonta. De még ekkor sem
akadt senki a vezetőség soraiban, aki ezért a dúrva
meggondolatlanságért rendreutasitotta volna a kis szürke embert. Söt a súlyosa n . sértett tb. fögondnok által
ezekután kért fegyelmi eljárás is csak úgy lett megindítva , ha annak tekintélyes összegben előre. megáJlapitott költségeit a tb. fögondnok tIr elölegezJ. Megtörtént. Fegyelmi eljárás indult. Ezzel már érdemben nem
foglalkozhatom . Elég itt a száraz tény, ho~yan b.ecsuJUnk meg valódi egy házi értékeket akkor, amikor minden
unitáriu s ember eszére és fil/érjére olyan égető szUkségUnk van és Ics'Z.
Mi fe lemeljUk az ilyen eljárás mialt tiltakozÓ sza-

•

---

UNITARIUS JÖVENDÓ

91.

vunkat. Nem local pattiotizmusból. Nem azért, mert Dr.
Ferenczy Gézát a háromszéki e. kör adta az unitárius
egyháznak. Nem hálából, mert legutóbb egyházkörUnk
részére is 10,000 Jejes alapitvány t tett. De azért, hogy
kifejezésre juttassuk legsúlyosabb megDtkOzésUnket és
csodálkozásunkat annak a szomorü lejtőnek a láttára,
hová a gyUlölköd6 személyeskedés közéletünket vezette.
felesleges, hogy én igazoljam azt, mennyire helyes és
körUltekintö volt az a vezető politika, amit Dr. F. G.
fögondnok úr követett. Felesleges, hogy én ma mondjak erröl bírálatot, vagy állitsam párhuzamba azzal, ami
ma folyik. Dr. F. G. hála Isten él. Unitárius egyházunk
dicsőségére és védelmében élletni fogja a jó lsten még
sokáig. SzUkségOnk van és szükségünk lesz az Ö pó~
tolhatatlan, mondhatjuk, egyedUJálló unitárius lelkére.
Hiszek benne, hogy rövidesen meghozza az idö azt az

azok egyházi és tudományos vonatkozásban dicsOséget
jelentenek. De kiforratlan, indokolatlan és idöszeriltlen

elégtételt, amellyel a tOrvénytértök Neki és Egyházunk-

elveket. melyeket csak a mindenAran való újitás vágyá-

nak tartoznak.
Egyházkörünk kiváló esper.;sének szerkesztésében
megindult az • Unitárius Jövendő" dmG új egyházi lapunk. Belföldi és külföldi előfizetők száma, a tömegesen beérkezett elic;merő nyilatkozatok, a lap magas szinvonahí tartalma, a mindennapi egyházi élettel fenntartott eleven és érdekes kapcsolata, az a tárgyilagos és
bátor hang, melyet az egyházszeretet és féltés sugall,
kötelességemmé teszik. hogy hálás köszönetet és elismerést nyilvánitsak Kovács Lajos kiváló esperesUnk
fáradhatatlan, komoly és iránytszabó munkásságáért.
Az igazság bátor és őszinte szava sokak nak fáj, talán
kellemetlen, Leh etséges. Mindenesetre csak az egyedüli út a javitásra. Gondolom, vitán felül áll az a tény,
hogy egyházi és erkölcsi szempontból előbbvaló, mint

nák viszketegsé"ge hoz a felszinre, etitélGnk és visszauta~
situnk. Számtalan példát láttam és láthatott más érdekl ő dő unitárius ember is a gyakorlati életben. Olyan pél-

az igazság takargatása , elhallgatása,

vagy

szándékos

leplezése. Egyházi viszonyaink mai válságos helyzetében ez a fUggetlen sajló organum nélkü!özhetetlen és
pótolhatatlan munkát végez. Mi nden fü ggetlen és nyilt
uflilárius ember részé rOl csak elismerést és köszönetet
érdemel.
•

Alli10m sokakkal egyutt, hogya Dávid Ferenci
400 .éves unitárizmusnak mai napig kijegecesedett hitelvei és tanitásai között megtalálom azt a ·vallásos lelki
nyugalmat, mel yet a nagy alapító keresett, megtalált
és ránkhagyott.
. A min,dennapi élet számtalan, figyelembe veendő
életVIszonyai, . a népi lelkiélet sok aprÓlékos, de végered~ényben Jelentös megnyilvánúlása, maga az emberi
tesh és lel ki életfolyamat szövevényes berendezkedése
Kalap üzlet Weiss M. ucca 33. szám alatt.

Férfi

kalapok

és

sapkák

a legjobb anyagból a legujabb divat után kaphatók! Kalap tisztítást, formálást és festést a legujabb diva~ után vállalom. A n. é. közönség szives
partfogását kéri
Csiszár Béla.
,

•

e?y olyan hatal~as tanulmányanyag. melyet _ . bármily
~lválÓ tehetség birtokában is lehetnek új ifjú apostola_
mk - nem emé.szlhetnek meg pár évi kUlföldön szerzett
tudományos gyomorsavval. Ne avval kezdiék bemutat_
kozásukat, hog~ megingatni próbálják azt a hitet lénye_
gében és formáiban, melyben felnöttünk, melyet ismerünk és vallunk'. Tudományos munkát akarunk látni, a~
mi általános értékU, aminek kifelé is súlya van, ami
nemcsak belső propaganda célt szolgáJ. Olyan munkát
várunk, amelyegyházunkon kivül állók elölt is tekin~
télyt szerez a szerzőnek. az intézménynek és testUletnek,
hova törvényeink és szabályaink betartása nélkUl iu~
tottak be.
,
Az ilyen eredményeknek tapsaini fogunk, mert

dát, amely irot( szabály utasitásai nél kUl egyéni kezdeményezéssel, példaadó és követésre méltó módon átér-

zett és megvalósitott valódi hivatásérzettel dolgozott,
termelt és aratott olyan termést, melyre büszke lehet
bárki. De nem harangozta be, hogy Ö mire készül, abból se csinált nagydobos ünnepélyt, amit teremtett.

Egyházi életünkben ezek a hivatásuk magaslatán álló
napszámosok, lelkészek és tanítók munkája elött leveszem a kalapomat. Levehetik és levehetnék azok is, akik·
tOl egy házi téren hangos öndicsekvésnél még egyebet
nem kaptunk. Jskolát teremteni, abból 2 évtizeden át
évről-évre egy uj lelkes és · öntudatos unitárius társadalmst adni az egyháznak dicséretes dolog.
Elhanyagolt helyen, elfánílt, közömbös hivek között felgyújtan,i a mai unilárizmus fáklyáját, templom·
járóvá, áldozatkésszé, érdekiOdövé gyúrni mindenkit,
ifjút, öreget egyaránt, ezt hivatását átérző és teljesíteni
tudó eredménynek nevezem. Ezt lehet k,övetni, ebből
lehet tanulni annak is, aki elött az unilárizmus keresztény voUa mellékes.
Mind nyomathatj'ák a legújabb pedagógia eredményeinek feJö lelésével és' tapasztalataival hemzsegö könyveket, ha abból lelketlen, csak robot munkát végző ember tanit ja az unitárius hitelveket. Én ismerek olyan
hitoktatókat, kiknek a lelkük volt a tankönyv és abból
többet adtak a gyerek seregnek minden nyomtatott
könyv betüjéna.
Ujra napirendUnkön szerepel a Sz. T. törvény-módosításáról elkészített régí tervezet. Azt hiszem, senki sem vádol következetlenséggeJ, amikor ma is azt
mondo~, . amit éveken át mindig, hogy vegyük Je a
napirendről. Korábban se tartottam szukségesnek. Ma
pedig azt mondom, hogy soha alkalmatlanabb idő hasonló fontos törvény tervezet tárgyalására nem volt.
JPint a mai.
Itt indokok keresése, vagy felsorolása felesleges.
Ami áll a Sz. T.~re. ugyanaz áll az ezzel szoros
összefUggésben lévő fegyelmi törvény módosításra.
,
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A kettO úgy tOrvényszerkeszlési, mint

általános
szempontból összetartozik. Egyik a

egyházigazgatási
másikból foly és azt kiegésziti. Csak egységes elvek
szerint bírálható és dolgozható ál.
Ez is csak akkor. ha azt a közszUkséglet és az
egyházi közérdek feltétfenill kivánja.
De semmi eseire sem avval a szándékkal, hogy
csak írott malasztnak maradjanak.

Ha törvényi hozunk, azl azért hozzuk. hogy tartsuk és tartassuk be, nem pedig azért, hogy annak intézkedéseit semmibe véve, éppen ellenkezöen cseleked-

•

jUnk és ráadásLÍl eljárás unkat még diadalmasan ünnepeljük.
Erre nézve a közelmúlt eseményei sajnálatos precedenst mutatnak.
Véleményem kOIönben is az, nem a törvények
száma, de azok betartása és tísztelele biztosit ja minden
közület rendjét és érlékét.
Annál magasabb szinvonalon áll eg.,. emberi társadalom, minél kevesebb irott szabály korlátozza életmegnyilvánulásában, mert itt az egyén er~öJcsi és szellemi milveltsége helyettesi!i az irott betilt.
Az esperesi vizsgálat során örömmel láttam viszont több e. közsé~Unket, hová sikerült eljutnom. Ahová nem mehettem, rajtam kívülálló okból történt.
Kötelességem itt is megköszönni a szives fogadást és
kitüntető bizalmat.
Amit a vizsgálat során láttam és hallottam, ismételten meggyőzlek arról, hogy hasonló zeretet és egyházépitő munka mellett mindenkinek kötelessége megállania a kijelölt őrhelyén abban a tudatban és avval a
bizalommal, hogy az egyház örökéletü, hogy kisebb
csapások, Sőt sulyosabb tévedések is csak múló átmeneti jelenségek, melyek után jönni fog és jönnie kell
egy jobb, egy épitöbb korszaknak.
Üdvözlöm köri gyllléstinkre megjelent k. afiait.
Istenünk segítségét és áldását kérve munkánkra, a köri
kOzgyülést megnyitott nak jelentem ki.
Dr. Szent-Iványi Gábor.
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Biztositsátok életeteket és
gyonotokat a
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Alt. BizI. R. T .·nál.
ügynökségek az ország minden
fontosabb városában.
Felvilágositások a biztositás minden ágában:

Brassó. Tehénpiac 1.

Vá

,

es törekvés.

Az "UnilArius EnhAzI< cimö iapunk

jelen é . 7

::i~:"~b~~ e!rat~~z!::~n!git:~~q=:k ~~:a:~~~nva~;~~~
~~~~:~~:o~~~Z8::!~~~ "~~~molu. sor~~ rel~ttg

sajnálkozik.
életkérdésfI ket • emleget s kk'1~llIn6sl:1- É et6 unitárius
trika. az érdekkapCIJolódá80K l éaD~eu ;ozza•. holn' az inlések bAlója mindé
uzsba s . 0 1 Z . egyém érvényesühetését. Végül mSflfs Rmegelé;:~:k a:n,::;sfg ~9é[lyestu..
hoay az igazságnak győzoie kell.
esz gezéséveJ,
.. A lap vezet~ helyén megjfllenö e közleméo fel.
JlIVJ8. ~agá~8o a f'gyt>lmet. Azooban sajoáljuk b y
~ak IróJII. Ismeretlen batü
rejtőzködött
JobbaD ~zt, hogy Dem ment egy lépéssel tovább n g
~smertel~ a várva várt .ig&zsá,qot", van legalább 'is n::
~smerteh azt az utat, mely "i.ll8Zsága,-·nak mi e lő bbi r l
Ismerésébez, feltalálásához vezet.
e ..
E lépes mSliltétele nélkül közleménye puu ta vá •
E vágyban mindannyian egyetértettünk eddig . " gy:
gy~t ~rlUok most is. Minden önérzetes és ö1: :ud:t:s
uDlt~rlUsn8k e rős Óhajtása, hogy egyházunk életmeze'éD
fl hibák, rélrav~~e!ések, káro:: itások', törvényellene8sé!ek
slb. stb. mei 8zUDJ enek, 8 - miként irJ·' - " • Iea: be_o
cstil
. EI t ~s c bb é8 lelZteljesebb övzetlen meeoldáshoz az
uOltárluS kö t véJ eméllY minden mel1ék8zempont' ól mentesen ~ valóságnak megfelel ően elökészittessék".
Ehez aaonb811 a "vágy· magába'n nem elegendő.
A puszta váay ~s upáD csak erkölcsi nemességet ii.zol,
de még ~e m épltö anysi, és nem épitö munka. Terem.
!övé, épitövé ~ vi~y csak akkor válik, midön legalább
JS "törekvé88.~
erosd!. Törekvés pedill a 8zomoru helyzetet, az elkovetett hIbákat nemcsak felismerDi, hanem
azokat mell - és beismertetoi, azok ismétl ődését megliI:átolni. 9 az okozott károsodások helyrapótlását is érvényefliteoi törekszik.
.
A közh~mény ir6ja is emh!i'et közleményében szá..
monkéréd, fenysQ:etödzést, sőt dem.á~ói'ját is. Tehát van.
kell le~yeo tud omása arról, h02Y feltátva vannak az
eRyhá7UnR erkölcsi és anyagi közérdekeinek sérelmére
elkövetett oly c"elokmények és mulasztások. melyek
82yházunlr életerf>jét végzetes hatással meRhtmadtálr,
bORV ultY bizalmason levelezés, mint később a kéf)y~
fl:tArU nyilváno,;sáR utján is az egyházi életet vezetők
'elhiva lettek téoyáUasok megállapilá!lára, kOvetkezlDények végrehljtására s levooására, s mindennek daclira
mája is csak a l ejtőn zuhanás! lAtjut, minden cselekvő
épitő munkát nélJ;ü1Özüok.
Nem "PQymás eHen 6s önmagunk ellen- vBi'funk
elfo,lalva. hanem 8iVházunk erkölcsi és .oysei k/:Szér·
dekeinek lehető mentése kéoyszerit miDden ei'Yéoi érdektől mentes _ extra muros - szemlélö unitáriust a
lárayila&,ol biráIstra. Nem "eiYmás elleni harcu'lól, nem
seyEla személy~k elleni kHzdelemrc5l. haoem az eiyedöl
V8s7.tes. szeretettt 8gyházunknak meimeotéséröl, a hi·
nárból kivezető utak megtalálásáról van és lehet szó. ·
E mentő munkálatban kell győznie az ieszsálfllak.
s ez ilzazsáaért való küzdelemh,n kell elszánt akarattal
munkát vállalnia mir::den önzetlen és öntudatos UDítáriusnak. [g;en sajnálatos tebát, hoay a közlemény irója
II "vágvtl.nál mA2állott. 8 "az egyetemes értékt1 felada:
tok érdekébeo kirejtendö muokában" - l,a nyugalou
helyzet megleremtése, az épitő munka sf1reOs megkezdése" és a romok e1takaritás& mezején nem ért el lea:alább a IItörekv6sieH.

mögé

o:v.::-.

Dr. FKRENCZY GÉZA •

•
•

93.

UNITÁRIUS JÖVENDÖ

•

Unitárius iskoláink.
Közeledik szeptember. Az iskolák nemsokára ujból megnyilnak. Tanárok, tani~6k hozzáfognak a munkához, hogy az egyháznak. tarsad,alomnak é~ ne~~e~
nek olyan embereket neveljenek, kIknek vállam a j ov6
és annak fejl5dése biztositva (egyen.
Számot kell vetnünk jóeUSre unitárius iskoláink lé·
tével és azok benépesitéséveJ. Gondolnunk kell arra,
hogy umtáMtJs lJyermekeinket unitdrius iskolába vigyük,
hogy vallási tekintetben is olyan szelJemet szivjanak
magukba . melyen biztosa n épül • az egyház j őv6j e s
melyblSl a szellemi haladás és hitbeli fe lvilágosodás is
táplálkozhatik.
Jóllehet tudjuk, mégsem látszik feleslegesnek reámutatni arra, hogy milyen iskoláink vannak. Legmaga- .
sabb rangu iskolán k a Teolo.qia Akadémio, mely egyetemi szinvonalon áll, s melyből az egyházközsége k vezet6i kerülnek ki. Van két fóoimnáziumunk, melyeket
igen nagy áldozatokkal és e rőfesz itésse l tart fenn egyházunk. Egyik Koloszvárt van hatalmas, monumentális
épületben, melyet a Berd e Mózes hagyatéka segitségé·
vel I 900-ban emelt 'és 1901-be n nyitott meg felejthetetleDül szép Onnepség keretében az egyház. A másik Székelykereszturon impozáns, modern épületben pdratlanul
szép, l evegős. egészséges elhelyezkedéssel áll rendelkezésére a székely tanuló ifjuságnak. Utó_bbi helyen el ső
rend ü berend ezéssel és felszereléssel kitünö'en vezetett
Gazdasági Iikola is van, melyben a falu ifjusága sajátHja el a mode rnebb és j övedelm ezőbb gazdálkodás~
hoz szükséges ismereteket, Van ezeken kivül
és el/Y'fltMmy unitát"tus felekezeti elemi iskolánk, melyekben
unitárius népünk gyerm ekei kiváló tanerö'k vezetése mellett egyházias szellemben és valláserkölcsi alapon sziv·
ják magukba azt a tudományt, melynek birtokában tovább tanulh atnak. vagy otthon az egyházközségnek és
a falunak lehetn ek kiváló tagjai és polgárai.

ao

•

SzUkség van mindenikre, sőt unitárius felekezeti
elemi isko~a mindeni~ egyházközségbEn kellene, hoqy le.
qyen, amire nem régen jelenlegi Püspökünk is olyan
nagy erővel és jövöbe látással mutatott reá.
Unitárius ifjuságunknak szellemi nevelése s nem
utolsó sorban néptink kulturális érdeke kivánja azt, hogy

agyar
Altalános . Hitelbank
Bra~ov,

fiókjai :
•

Tinii~oar3,

Oradea.

-----

az elért szinvonal jövGben is megtartható s lehetőleg
fejleszthetö legyen. Ha valahol, ugy a kevés lélekszámmaI biró unitárius egyházban feleUe nagy gondot l(:eU
a kulturára forditani, hogy a számbeli erőt a minőség
fokozásával pótolni tudjuk. A szellemi erő gyöngülése
és a kulturális föl ény hanyatlása gyöngiti a gazdasági ·
életet éS"alábbszállitja az egyház tekintélyét; a~adályoz.
za magas hivatása teljesítésében és szükebb térre S2Orit ja a legtisztább hiteszme munkáló erejét. Tanult, szellemileg és gazdaságilag mivelt, iparilag k épzett emberekre, unitárius gondolkozástól mélyen áthatott férfiakra
és ntikre van szükségünk, akik fel tudják fogni az éld
igazi céljét és az unitárizmus e rőt adó tiszta szellemét
s annak védő i. és terje s ztői tudnak lenni mindenütt, ahová kenyérkeres6 ut juk viszI.
Unitárius nevelő intézeteink megérdemlik, jelenük
és jöv6jűk hangos szóval követeli, hogy me ggyőző
szóval és nem lankadó er6vel, mindenekfelett unitárius
öntudattal minél többen minél többször reámutassunk
azok nagy hivatására és a propaganda minden lehető
eszközével felhivjuk azokra a fi gyelmet. .Az unitárius
naqykötömignek pedig - ismételjük - elsÖf'endüen Ton-

tos kótelesséqe, kiiwnösen akjknek tanulmányaik ftJlytatására -a házttJl gyermekeiket ki kell adniok. hogy unitárius iskoláink,.a qondoljon, .qyeJ mekét odaviqye s másoi
figyelm ét is magas szinvonalon áll6, modern berendezésü
egészséges 8zeUemet nyujtd iskoláink1'a keUö erövel ' felhivja.
Amig ennek a tudatára nem jutunk S ilyen iráoy4
ban is kötelességeink et nem teljesitjUk, addig hordozhatjuk az unitárius nevet, de az unitárius érdeket megkivánható erővel nem s.zolgáljuk.
Az islrolai év megkezdése előtt szükségesnek tartjuk ezeket elmondani S hi veinket az unitárius is kolákra
vonatkozólag eszméltetni. Senki előtt sem lehet kétséges, hogy kisebbségi sorsban anyanyelvDokre és egész
jövőnkre jo bban kell ügyeinfink, arra több gondot kell
forditanunk. A jövő nemzedék előtt nagy küzdelmeI{ és
fontos feladatok állanak, kisebbségi életünk érdekeiért
nagy eröfeszitéseket kell tennOnk. Tehát tanítóra és ta 4
nulóra több kötelesség, öntudatosabb munka, mélyebb
egyházszeretet és erősebb hitbuzgóság vár, mint az·
előtt, melyet nagy odaadássál és önfeláldozással kelJ
teljesiteni.
Igy volt ez mindig. Kisebbségi sorsban éléS embereknek a kulturájuk fenntartása minden időben ren~.
kivüli eröfeszitésbe és áldozatokba került. A reájuk szakadt küzdelem és ' az ezzel kap csolatos erőkifejt és azt
mivelte, hogy többet törödtek tgyházukkal, iskolájukkal s áJtalában egész kulturális életOkkel, miot a jobb
sorsban élők. Ezek sok esetben elkényelmetesedtek, taI4n meg is gazdagadtak és megrestültek ; amazoknak
ereje megacélosodott, kitartása napról-napra ertssi:ldött.
Ama~oknak hite, önbizalma. akaratereje. a jövöérl való
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küzdelm e nem dolgozott olyan e l e ve nitő hatással, mint
.,
azoké, kiknek mindent félteni ö k kell ett, és sokszor még
imádkozásukat is titokban végezték.
H a unitárius egyházunk történetét idézzük mag unk elé, azt kell mondanuk, hogy a nnak ugysz61va
születése pillanatától kezd ve a kise bbségi sorsot kellett
hordoznia. Leszámitva mi nd já rt kezdetben nehá ny esztendőt, amikor Já nos Zsig mo nd nak, az első erdélyi s
egyben unitári us fejedelemnek rövid uralkodás~ ,a~att
Erdély l11agyarsága többségének a lelke ~Z ~ntta rlus
hiteszme tisztaságába n fürdött meg, unttá rluS egyházu nk mindig a nagyobb, e rősebb, gazdaga bb és hatalmasab b felekez~tek Ul relmetlenségével, fé ltékenységével és e rős z ak oskod ása ival ta lálta szemben magát. T ö rténetirók megállap itása szerint szinte csoda, hogy még
á ll és él egyházunk. Fen nmaradásának azonban egyik
biztositéka az volt. hogy iskolái ra, a ta nitásra mindig
nagy gondot forditott. János Zsigmond,. mint a felvilágosult és tud ományt megbec s ülő fejedelmek egyik legkiváló bbja , iskolákat ala pitott és külföldi tudósokat hozatott be az országba, hogy a mű veltsége t magasabbra
emelje. Unitárius egyházunknak Kolozsvárt elei t ől fogva ,
t ehát közel 400 esztendeje, ma is fennálló hires fő isko 
tája (ma középiskolának mo ndjuk) van, melyet min den
kárpótlás nélk ül e rősza kkal kétsze r is elvettek s az uj
helyen a fanuJó knak maguk nak kellett iskolah elyi séget
épite niök, hogy tanulhassa nak, ép pen mint a mult században Székelykereszturon. Azo nkivül a Ipgnagyobb eI_oY.9matás idején is az eIl erni iskoláko n fe!ü lálló középés algimnázium okat tart ott fen n hi res ta n e rő k kel. Ezek
az iskolák a felvilágosult hit és vallásos érzés á polás a
mellett az anyanyelv vé d e lm ~ é ~t és a magyar szellem
megtartásáért erő S küzdelm et vivtak .
H ogy egyeb et ne emlitsUnk, miko r a mult század
e l ső fe lében a magyar iskolákban is a lat in volt a tanitás nyelve, az unitárius vallásu messze földön ismert
Brassai Sámuel volt ll Z, aki az anyai ven va ló tan itásért
a "égietek ig küzdött s az ő vezetése mellett a koloz svári unitárius főgi mnáz i um vol t az első , a mely ~rdé ly 
b en a latin helyett a magyar nyelvet bevezette.
De nemcsak közötf ünk, hanem más , szaba dnak és
mivelto !! k ismert orszá llo kban is hasonló volt a helyzet.
Akik nem tartoztak az ura lkodó államegyházhoz, azoknak még az egyetemre sem volt szabad járniok, Saját
k ölt ség űkö n külön iskolát kellett fe lállitsanak és fe nntartsanak , ha hitüket is védeni ekarták . Mikor az uni.
:tárius vallás pl. Angl iába n' ébredezni kezdett, az unitári.usoknak nem kis erő fes z i tése ke t kellett tenniök hitükért és il vall ásos felvílágosodás előhaladásért.
Unitárius egyh ázunk az imperium változás utá n is
a felek ezeti iskolák fe nntartásáért szi ntén nagy e'r őfe_
szitéseket tett. Gondja va n arra, hog y jól felszerelt is.
kolákban minta s ~ e rü legyen a ta nitás . Az eg yházat az
agrárreform földbirtokaitól megfosztotta, melyek az is ·
kolák ~enntartását is szolgálták. Anyagi é~ ~gyéb gondok miatt al( eg yházoak. .sok szoronga ttatást és gyötrettetést kellett átéll)i e é.s elszenved
•
• nie . De iskoláit nem
ha gyta. A kultura eme lés~ér t \!,rején felül hoz ott áldo-

zatokat. Anyanyelvéhez tá nto rithatatlanul ragaszkodott .
A müvelődésben nem aka rt elm arad ni . Élni akart és akar.
Ujabba n a magas ko rmány tö bb egyházközségben
uj fe lekezeti iskola felá llitására adott engedélyt. Egyházunk ennek a terhét is vállalja, hogy szegénységében
is következetes legyen a mu lthoz.
Ebből indulva ki, hinni akarjuk, hogy meg hozott
áldozatai kárpótlásául egyházunk és iskoláink jobb napokat is fog nak látni, mert hiveink melléje állanak és
tá mog at ják. Enn ek legyen előkészitője' mindenfajta iskola, akár népvezetöket képez, akár 'a né pet miveli. Hiveink pedig, mint s.z emöknek fé nyét, félts ék az unitárius iskolákat. Ne fáradja nak el az á ld ozathozatalban s
akármilyen foglalkozási körben akárhol laknak, ne feledjék, hogy az unitárius iskolák eltó so,.ban az unitá.
rius qve,.mekeké,.t, talltu6kért vannak.
Szeptembe r elején ujból megnyitják ka pui kat. Vár' ják, hogya szülők, felismerve az un itárius iskola jelentőségét, oda vigyék gyermekeiket.
Kovács Lajos.

l"

f. évi 7. számában
megjele nt " Kétféle mérték" cimU közlemény nyomtatása alkalmáva l törd elési hibák törté ntek .
Ugyanis a 82. oldal el ső nyomtatott oszlo pának
harmadik bekezdése az e lső bekezdés helyére kell , hogy
jöjjön.
Ezek szerint a nevezett oszlop beKezdéseinek helyes nyomási sorrend je a következö:
E l őHOnk euró paia k el őtt nem érthetö teljesen ez
az am erika i fel fogás, mely az udva ria s embert kétfé leké pen értelmezi. A mi jelenleGi társadalmi felfogásunk
egyö nt etűe n eJitéli a kétféle mérlékkel mért udvarias-

Helyesbités. Az " U.

ságot.
Az a fé rfi, aki az élet forga tagában embertársa ival
s zemben figyelmet/en ol és udvariatlan ul vi selkedi k. nem
lehet a csilláro k fén yárjába n úszó fényes összejöveteleken kifogástalan udvarias gavallér és eze n a téren illemta nár.
Tovább tö prengve az udvariaSSág kétféle a merikai
értelmezésén, akaratla nul ö tlött fe l bennem az a gondolat, hogy va la mi hasonló furcsa felfogás kezd tért hóditani e rdélyi unitáriu s társada lmun kban is.
Egyesek, akiket talán kOIföldi sze ll ő .. . . . . stb.

Az

e l ő nyö s en is m ert

"TELLMA N N"-fé/e
s zabó (Izlet Ba ritiu (Lóp iac) u, 12. szám. pontos
kiszolgálás mellett mérsékeIt ároni minden e szakmá ba vágó munkát kifogástalanul végez.

•

,

•

UNITÁRIUS JÖVENDÓ

.Hogyan kezdhetnök
Korábbi cikkemben kifejleitem . hogy ideje volna
e etemes egyházunkban a nyugalmi helyzetet meglegy
,
'épl't o" mun kát csa k Igy
'
remteni,
lll inthogy IgazI
\' é gezIle tünk Szavai m visz hangja nagyobb volt, mint remé lte m. Volta k. kik azt mond ták, hogy várni kell, mert a
~y u ga l mi helyze t magától k i fog alak ulni ; mások szcQlrehányásokkal ha lmozla k el, felUlctességgeJ vádollak,
minthogy a mult hibá it nem elég rész letesen t ártam fe l,
ismét mások a jelen re ndszer büneinek fe l ne~ sorolásáéri gáncsoItak; voltak, a~ i k azt hiányolták •.hogy miért
nem adtam hatá rozott progra mot és miért nem jelöltem
meg a belső békéhez v eze t ő ut.a t. Elekn~k a kifogásoJásoknak jobba n örültem, mint azoknak, kik mindent
elfogadtak, helyeseltek, s hagytak mindent a régiben .
M eggyő ződé'sem az, hogy nem az e lőirások hibája ,
vagy a szervezeti szabályok hiány ssága okozta egy há·
zunk nehéz helyzetét. Inkább, azt hiszem, nálunk is a
tulságosan borulátó világnézet hirtelen derülát6vá való
alakulása volt az, a mi a rázkodlatásokat okozta és okozza még ma is. A jelen vezetőségü nk mutatós ered ményekre törekszik, gyors sikereket akar elérni s ezért
nem egy biztonsági tényezőt elhanyagol. E mberi gye ngeség, hogy csak a saját kárunkon akarunk tan ulni
s inkább gyakorlati tclpaszlalatok alap ján alak if juk ki az
aranyszabályokat, s nem fogad ju k e l az ö rökségű l hag yot! törvényt. Az öregek, a .maradiak u annak idején
ugyanigy gondolkodtak, s koruk minden rendelkezésre
á lló eszközét fe lhasználtak arra, hogy a sze ri ntük jÓ nak
tartott változások megtörténhesse nek. Minden tiltakozás
-dacára meg kell ismételjem multkori kijelentése met ,
hogyamultnak is meg voltak a maga hibái, legföljebb azt teh etem még hozzá, hogy a jelen némely hibája a mult logikus következmé nye. Azt is meg kell
á llapitsam, hogy sok minden csak a távol· állók részére
1 űnik fel hibá nak és szab alytalanságnak és so k min den
o storozott dolgot az uralomra jutott forradalmár tovább
i s a régi recept szeri nt kénytelen te nn i.
Egyházunknak a mullban ép ugy meg kellett vivnia anyagi harcait, mint vivja a jelenben. T ermészetes
is, hiszen minden korszerll erkölcs i intézménynek
-éreznie
kell,
hogy
fe ladatai
nehezebbek, mint
a mennyire anyagi eszk<Szei t erjed nek.
I dön ~int az államhatalom tá moga tása, vagy hithü
á ldozatkész hivek ala pitvá nya segitségére jött az egyf1ázak nak ; sok oly intézményt meg lehetett valósíta ni,
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melyrOl még álm odni is alig mertek. E váratlan seg it.
sége k term észetes következménye lett az, hogy ma, ami kor a re ndszerek változása más értékelési alapokra
kozd helyezkedni, a mi kor mas alakok ba formálódnak a
vagyonok, bizonyos megdöbbenéssel, fejvesztéttsérgel
elfeledkezU nk a legtermészeteseb b segélyforrásról, a hi.
vek áldozatkészségérö l és alkotó képességérő l. Pü spökünk elgond olásaiban fő helye vall a népegyház fogalmá nak. Ennek gyakorlati megvalÓsilása azonba n vagy a
mostoha idök vagy a ta nitványok és munkatársak nehéz fel fogása s kevés lelkesedése miatt késik, bár ' tagadhatatlan, hogy. a keb li lanácsosi konferenciák, intézményeink egyházközségi látogatásai s tb. bizonyos ily
irányu kezdeményezéseknek tekinthető,
A népegyház és a népi közösség teljes kiépité.
sé v~ 1 nemcsak erkölcsi, hanem elapadhatatlan anyagi
forrásokhoz is juthatunk . T alán az alapítók ragyogó
csillagfénye ne m engedte érvény re jut ni a hivek szemében lappangó t üzeket, talán a kész élvezése, a kényelem és jólét elfojtotta a kis szikrát. talán a milliÓs alapit vá nyok társaságáb:ln szégyelt megjelenni a fill ér ?
A ci kkemre jött válaszok, a hirek, hogy egyetemes egyházunk nehéz anyagi helyzetben van, keltették
fe l e gon dOlatokat. O e é bres zfgette az "Unitárius Egy~
h áz u kérdése is : hogy mit a lkot hatnánk, ha csak egy
i d ő re minden bá ntal mat, egyéni s~re l me t , hibás önér ·
zetet, alaki hibák kifogásolását félrete nn énk, s minden
erő nke t , mely a min denn api kenyérért való küzdelembő i fe n marad , egyházunk és int ézmé nye ink szolgálatJ.ba állita ná nk.
•
Ugy hirIik, hogya mezönagycsányi Bors öröksé-,
get köteJezettségei nk gyors teljesithetése végett eJ keD
adni. A ha romszéki kör évi közgyü Jésén tiltakozást ioditványoztam az eladás elle n. Másrészt azonban mint a
gyakorlati élet emb ere, jÓl tudo m, hogy az adósnak
fize tnie kelL Módot kell tehát találni ,arra, hogy az egyház fizeth essen és a nyagi kötelezettségeinek teljes egészében eleget tehessen. A családban, rokonok, jó barátok közt a kölcsö nös megsegítés elve sok szor érvé·
nyesU l, bár a mi fajunknál nem oly gyakran és neM
oly mértékben, mint másokoál. Az igazi népegyház és
népi közösség atya és anya lehet egy személyben. A
kimutatások szerint 80.000 körOl va n a románi ai unitáriusok száma, ami legalá bb is 15.000 családnak fe~eI
meg. H a I/ S- o t ugy tekintünk, hogy kevéssé érdeklődik,
bizalmatlan , nem hisz a közösség szfikségességében és
annak erejé ben, akkor is marad 10,000 család.
A birtok 220 hold terület, ez 1.200.000 négyzetméternek felel meg. Nagyon derülátÓ számitás mellett
5.000.000 lejt remélh at egyházunk. Egy családra ~OO'
lej esik. Ezért az ötszáz lejért 120 négyzetméter foldnek a tulajdonosává válhatik. Ezt az ötszáz lejt nem a·
jándékképpen k ellene az egyháznak ad ni, hanem ká lcsönképpen! A lD.OOO unitárius család hitelezőjévé len-
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ne egyházának. A kölcsön fedezetéül oem váltó, nem
is erkölcsi kötelezettség. hanem a föld szolgálna. Hiveink 75°/G·g a földb6J él, nem kell fehát kUlönösképpen kihangsulyozzam e fedezet biztosságát.

Nem egy falunkban van közös JegellS, közös erdlS. melyet arányszámok szerint használnak. A Bors hagyaték e birtoka ily eszmei arányszámok szerint képezhdné az unitárius családok tulajdonát. A birtok jövedelmét ily arányszámok szerint lehetne elosztani, vagy
a jövedelem egy részét fartalékolva, idővel a birtok eJlenértékéi a híveknek lassa'lkint visszafizefni.
Szokatlanul hangzik kölcsönt kérni és visszafizetést igérni közösségűnknek, mikor a multban csak ál-

dozatokat és ajándékokat kértünk. Ez esetben terrné·
szetes. Amennyiben egyetemes eeyházunk a fennti rnód·
szer szerint megszabadul anyagi terheit ő l. a birtok,
bár megmaradhat nevén, azt nem tekintheti sajátjának,
hanem ama közösség tulajdonándk, mely a birtok vétel·
árát rendelkezésére bocsátotta.
Kereskedelmi üzleteknéj, kölcsönöknél az a szo·
kás, hogy visszafizetési és jövedelmez6ségi terveket is
készitenek. Nem ismerem az ottani viszonyokat, de fel·
teszem, hogy amennyiben itt a Barcaságon 4-5 má·
zsa gabona bérösszeget is adnak holdankint, ott is a
birtokot kereskedelmileg, s kellő gazdasági szakértelem·
mel vezetve, el lehet érni a holdankinti kb. 1.5 mázsá·
nak megfeleIlS 10.000 tejes jövedelmezőséget, ami évi
220.000 lei tiszta jövedelemnék felelne meg, vagyis 25
év alatt mindenl(i visszakaphatná m~g e nem tulságosan
kedvez6en számitott jövedelmező s ég mdlett is pénzét. ·
EI tudom azonban képzelni, hogya Kelet Európában a
közel jövőre kialakítani tervezett. mezőgazdasági rend·
, szerek bevezetésével a jövedelmezőség ennél lényegesen
magasabb lesz, ugy hogy évenkint nemcsak 400, ha·
nem több család kapja vissza pénzét.
Ezen eszmém megvalósithatása nemcsak szerve·
zési, de gazdasági, kereskedel~i és jogi kérdés is, szó·
val olyan kérdés, mely közösségünk minden tagját fog.
lalkoztathatja. Nagyon kivánatos volna azonban, ha min·
denki a megoldási lehetöségekre gondolna, s nem a
megval6sithatatlanság és a nehézségek mellett hozna fel
érveket. Jól tudom, hogy vannak azok is! De meggy6·
ziSdésem, hogy igy sem áthidalhatatl'an. Azt hiszem,
egyházunknak semmivel sem tennénk nagyobb szolgá·
latot, mint azzal, ha nem sokat veszekednénk, vitáznánk
e kérdés felett, hanem egyesült erővel megvalósitanánk.
A kisérJet alig kerül valamibe, mert a föld értéket kép.
visel, s ha ~zt látnánk, hogy képtelenek vagyunk a
vart jövedelmet elérni, eladhatjuk kés6bb is. tn aZODb~n azt hiszem, hogy igazi jó akarattal. ügyszeretettel
minden tudásunkat és tehetségünket sorompóba állitva,
elérhetjük, hogy a Bors birtok kÖZÖSSégünk mintabir.
toka s kés(S unokáinknak is bUszkesége lesz.
Dr. Kerekes István.

Levél a

szerkesztőhöz.

Dr. ['erenczy Géza tb. főgondnok ur leveiet intézett a szerkesztőhöz, melyben neheztelésének ad kifejezést a mult számban megjelent reá vonatkozó cikk miatt. Aggodalrnai
vannak, ho~y a cikk egyes kifejezéseiből némelyek olyan következtetéseket vonnak le amire ő egyáltalában nem gondol. A~int
mondja, már többször kihangsulyozta és a
Püspök urnak is megirta, hogy törvénysértésért mond?tt le a !"egt~sztelő főgondnokság
r?l s a t~r~énlsért es, azota se, lett helyreigazItva. ElVI allasponlrol van S70 s ő következetlen nem lehet, nem lesz. 6 nem kivánt soha sem dicséretet, sem nyilvános elismerést
sőt mindig kitért azok el ől. Csak lelkiismeret~
elismerésére volt, van és lesz igénye, szüksége.
A cikk egyes kifejezései arra kényszerit ik,
hogy az esetleges feltételezések ellen nyilvánosan is tiltakozzék.
Talán nem kell különösebb módon hangsulyoznunk, hogy érdemes tb. Főgondnokunk
nak kellemetlen érzéseket szerezni nem volt
szándékunkban . Meggyőződését bántani és egyéni érzelmeit zavarni nem akartuk. Csupán
az egyház éléről visszavonult két vezető emberünknek az érdemeit akartuk szerény sorainkkal méltatni, amire jobban reászolgáltak,
minthogy egy rövid cikkben kellőké ppen lehetne. Viszont kifejezést akarunk' adni annak
a meggyőződésnek is, hogy amiért nem aktiv
főgondnok, azért a világiak nagy részel de az
egyháziak közül is sokan még mindig vezérüknek tekintik. Ha cikket ir az egyházi életről valahova, egyetértenek vele, mert tudják,
hogy meggondoltan teszi papirra mondanivalóit és tiszta itélete van. Ha pl. a főt..nácsi
gyülésben felszólal, melléje . állanak és követik, mert tudják, hogy az egyház érdekeit védi
stb. Ne magyarázzon félre senki semmit, hanem az őszinte tiszteletet s az érdemes munkás megbecsülését olvassa ki a szerény méltató cikk talán nem mindenütt eléggé tiszta
fogalmazásából.
Kovács Lajos.
•

"Van minden ember életében egy pillanat, melyért érdemes volt megszületni s amely
után nem vigasztalan az elmulás. Ezt az egyetlen pillanatot hajszoljuk az egész életben . '
csak az élt igazán, aki megfaláHa, aki ráismert és megfelezte apárjával."
Malonyay D .
•
• • •
legszelidebbt

"A hit az égnek
•

ajátrdék... "

•
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Elerni iskolai oktatásü
Amikor e kérdésnek az ism ertetéséhez fogok,
m indenfé le egyéni befolyást félrefeszek és csak a tiszta
tárgy i adatokat tartom szem elött, hogy unitáriu s egyIJázunknak ezt a nagyon fontos kérdését, helycIii megvilágitásba helyezzem. a hi.fnyok, amelyekre rá fogok
mutatni, a birálat, amit el fo gok mo ndani, ne csüggesz-szen el senkit, hanem elle nke ző l eg in ditson aTra r1}indnyájun kat, hogy a hiányo k pót1ásával és a mula sztások
ll elyreho"i' ásával elemi oktatásügyünk fejlesztése érd eJt"éhen minden ál dozato t meg hozunk Abból a z e lvi elgondolásból kell ugyani s mind en igazi unitárius embernek kiinduln ia, hogy az egyháznak minél több és miDél kü Jö nhözőbb f okú i sk olái va nnak, annál inkább
tudja hiveinek müvel ő d és i szUkségleteit szolgálni és an nál inkáb b képes arra, hogy az egyház számára minél
-több képzett embert adjon, akinek a mu nkásságára majd
késő bb számithat. A helyes elgondolás tesát az lenne,
hogy minden hi vünk számára azt az iskoláztatás i lehet öségét tudjuk bi ztos itani, amelyet hajlamai és képes'Ségei megkiván na k, mivel akkor elveszett t e h e t ségekről
.akik az iskoláztatás nehézségei miatt voltak kénytelenek
-elporladni. Ez alkalommal forditsuk figyelmünket a.rra,
n ogy az unitárius elemi oktatás a legutóbbi id6ben milyen• képet• mutat.
A legutolsó . uníláriu s

fő t an ác s n a k

j eg yz ő könyve

R ománia területén 73. 767 unitárius lélekről tesz emliiést. Ugyan csak ebben a j egyző könyvb e n olvassuk, hogy
<unitárius felekezeti iskoláj nk száma mindös sze 32. Ezt
a két számot összehasonlitva, éJzt a szomorú tényt kell
•
:megálJapitsuk, hogy csak minden 2305 unitárius lélekre
j ut egy unitárius felekez eti elemi iskola. Ezeknek az
elemi iskoláknak a száma, egyházkörök szerint a következőképen oszlik meg: Kolozsdobokai egyházkörben
hat egyházközsé~ 2, Aranyostordai egyházk örben husz
.egyh ázközség közül 2, akOküllői egyházkörben 12
-egyházközség közül 5, a marosi egyházkörben 14 egyházközség kÖzül 12, ' a keresztúri egyházkörben 28 egyházközség közül 6, az udvarhelyi egyházkörben 19 egy.
:tIázközség közül 5 felekezeti iskolával rendelkezik. Te.
l Iát az unitárius egyházkö zség közül felekezeti iskolája
csak 32 egyház~özségnek van, ami 27 o/o.nak feld
(geg.
Az elmult esztendő végén, központi felhivá s kap-csán, mozgalom indult, melynek célja az volt, hogy azokban az unitárius egyházközségekben, am elyek fele&ezeti iskolával eddig nem rendelkeztek, felekezeti iskolákat létesitsenek. Uj felekezeti iskolák létesitésére a
következő egyházközségek jelentkeztek: Kolozs, Bá_
~on, Aranyosrákos, Komjátszeg, Petrozsény, Lupény,
Adámos, Medg yes, Ujszékely, Székelyudvarhdy, Ürmös
-és .Brassó. A jeleni-hezett egyházközségeknek száma 12,
a mi azt jelenti, hogy ha ezekben az egyházközségekben a fel ekezeti iskolákat mind meg lehetne szervezni,
a kk or az unitárius egyh áz összesen 44 elemi iskolával
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rendelkeznék és igy minden 1676·ik unitárius lélekre
má~ egy u~itárius elemi iskola jutna. Arról, hogy uj tanerők beálhlását hány egyházközség kérle, ez alkalommal nem teszek emlitést.
Az első kép, a mely a fenti ek alapján előnkbetá
rul . az, hogy azoknak az egyházközsége kuek a száma..
amelye k uj felekezeti iskolának a beállitását kérték, nagyon csek ély . Ösi nagy multtal ren delke ző egyházközségeink egész §ora, a melyek ma nemcsak, hogy felekezeti iskolá val, han em még magyarnye lv ű oktatással sem
igen rend elkeznek, felekezeti iskoJá knak a felálJitását
nem kérték. 'Hiszen a7. elem i iskolákat lé tesil6 egyház.
községek közül öt olyan egy házközség van, amelyben
szervezett unitárius eg} házi élet alig egy félévszázadra
tekinth et vissza. Ezek alapján könnyen fel lehet tenni a
kérdés t, hogy az unitárius iskolák kérvényez6inek a so.
rából azok a nagy unitázius egyházközségek, amelyek
az anyanyelvi oktatás miatt, már eddig is olyan sokat
s zenvedtek, vajjon hol maradtak ?
F6 tanácsi jegyz6kön)'vllnk egy m.ásik helyén az.
anyanyelvü oktatással kapcsolatosan nagyon szomorú a·
datokra bukkanunk. Ezek szerint Verespatak, Komjátszeg, Csegez, Ádámos, Magyarszentbenedek, Deésfalva,
Csókfalva, Szentgerice, Kis és Nagykadács, Kissolymos,
Siménfalva, Székelysze ntmihály, Bözöd, Énlaka, Ujszékely, 'Szentábrahám, Homorodkarácsonyfalva, Homoród·
oklánd, Székelyderzs, Gyepes, Homoródszentpál, Homoródalmás, Vargyas, Ürmös, Olthéviz és Sepsiszentkirály állami ellemi iskoláiban járó unitárius vallású tanu·
lóinak vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak olyan cse~
kély mértékben ré szesülnek auyanyelvi oktatásb!:r.n, amely számukra a hittan és az egyházi énekeknek a ta·
nitását is már maholnap teljesen lehetetlenné teszi. Itt
hu szonhat unitárius egyházközségnek a neve szerepel.
Ezek az egyházközségek tehát az anyanyelvü oktatás
hiányát nagyon er6sen érzik és ezek közül unitárius fe·
lekezeti elemi iskolának a beállitását mégis csak négy
(Komjátszeg, Ádámos, Ujszékely, Ürmös) kérte. Fel kell
tegyUk azt a kérdést, hogy . hol maradt a többi 22, a·
melyek közül nagyon sok egyházközségben má felekezeti iskola is volt?
Főtanácsi jegyzőkönyvünk egy masik pontján 0lyan kitételt találunk, amely szerint nagyon szomor~ és
lehangoló az a kép, hogy az unitárius tankötclesemk·
nek mindössze 19% -a az, amely unitárius elemiiskolák"
nevelésében részesül. Ez a szám a' felnövekvő nemze·
déknek még egyötödét sem teszi, mig a többi, t9 bb
mint négyötöd rész, nagyrészt állami iskolák oktatásában részesül, ahol, mint a fenti felsorolá s is mutatja,
anyanyelvén nagyon kis mértékben vagy pedig egyál-talán nem tanul. Unitárius egyházkölségeink vezet6sé·
gei. amikor ezt a szomorú képet látják, els ősorban a
saját és egyben hiveink lelkiismeretéhez kell, hogy forduljanak, felh iván tsket arra a nagy veszélyre, ~mely
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f:gyházunk jövéSjét az által, hogy elemi oktatásngyUnk,
kezUnkhéSl csaknem teljesen kisiklott, nagyon komolya n
fenyegeti.
Amikor birálatot mondok, meg kell emlitenem azt
a tényt, hogya baj ezen a téren ncrn egészen újke1etii. Még a világháború el6ttre nyúlik vissza, amikor
~gyházközségeink nagyrésze, az anyagi terhektól való
szabadulás érdekében felekezeti iskoláit az államnak átadta. Ennek következtében az a helyzet állott elő , hogy
191 5-ban harmincnyolc unitárius elemi iskolai épület,
tekintettel arra, hogy azokban már mind állami iskolák
. mUködtek, az állam használatába ment
és ezek közfil mind a mai napig egyetlenegy iskolai épületet sem
sikerült visszaszerezni.
A másik nagy nehézség. ami felekezeti oktafásilgyilnk helyzetének a gyors kipitését akadályozza,
az, hogy nincse n elegend 6 tanerő, akikkel a megnyi ,
!andó unitárius elemi iskoláinkban a tanitást megfelelő
módon el lehetne látni. ,Ezért ezen a téren is mindent
el ken követni, hogyatanitói kar megfelelő utánpótlása
biztositva legyen, mivel igazi egészséges egyházi munkát csak úgy lehet várni, ha egyházközségeirik unitárius felekezeti ele mi iskolákkal, lelkiismeretes unitárius
tanitókkal és lelkészekkel rendelkeznek, akik együtt
szolgálják az unitárius jövö építésének az ügyét.
A kép azonban egyoldalú .volna és megfelelő következtetések levonását is lehetetlenné tenné, ha a más
felekezetek iskolapoJitikájával és iskolaügyi helyzetével
legalább futóla gos összehasonlitást nem tennénk. Az Erdélyi Reformátu s Egyházkerület legutóbbi közgyUlésének jegyzőkönyvét átnézve igen figyelemreméltó adatokat nyerhetünk. A pUspőki jelentés 700 református
templomot emlit (természetesen csak a KirályhágÓn belül). Al elemi iskolák száma ugyanakkor 351. Ha a
fenti adatok alapján hétszáz református egyházközség
létezését feltételezzük, de valószinü az, hogy több szÓr·
vány és leányegyházközség is templommal vagy legalább imaházzal rendelkezik, akkor is a református egyházközségek 50 1/0·a fel ekezeti iskolával bir. A refor~ á
tus tankötelesek száma összesen 73.610 gyermeket
tesz ki, akik közül 21.7 81 gyermek, vagyis az összes
tanköteleseknek 29.590 /b a református elemi iskolákban
tanul, Nem református, ~a gy rés zt állami iskolákba
51,829 gyermek jár, akik a tankötelesek 7041 0/ 0·át alkotják. A kép, amit ez a jelentés e lőnkbe tár, az anyanyelvi oktatás szempontjából egyáltalán. nem megnyug·
tató. Oe sokkal jobb az arányszám, mint amilyent a:::
unitárius tankötelesek számával kapcsolatosan felmutathatunk. Az Erdélyi Református EgyházkerUlet lélekszáma 522.577 lélek volt. Ha ezt a számot a 351 elemi jskola számával elosztjuk, akkor látni fogjuk, hogy
minden 1488 reformátu s lélekre egy református elemi
iskola jut.

it

A "Gyulafehérvári Római Kathólikus Egyházmegye
Tanintézetei az 1939/40 tanévben" eimen nem olyan
régen megjelent kismunka a római kath. elemi iskolák
számát 173 iskolában tünteti .fel. Az Egyházmegyei TanáCSnak az 1937 évi közgyOlésére kiadott jelentése 246

plébániáról tesz emlitést. Ha ezt a két szá mad :
összevetjük, kiderül, hogy a római katholikus plébániákt
700/ 0·a
felekezeti
elemi
iskolával
rendelkezik
A fent emlitett ki s tanOgyi összefoglalás azt mondja.
hogy a római katholikus növendékek közUI 15 929 gyermék római kathólikus elemi népiskolákban tanul. Ezzel
szemben 34.453 növendék nem részesiiI a kath6likus felezeti iskolák által nyujtott oktatásban. tn ezt az utóbbi
számot, mind a népiskolai tankötelesekhez soroztam és
ennek elle nére is a római kath6likus növendékek
31,62°,'0·a róm ai kath61ikus elemi népiskolába jár. Abban az esetben, ha a nem római kathólikus elemi iskolákban járó növendékek közűl azoknak valósziníl 'számát, akik már nem az elemi iskolákba, ha nem középiskolákba járnak, lt'vonjuk, a helyzet egy bizonyos a,..
ránnyal a római kathólikus oktatásügynek a javára mégjavulni fog.
A fenti összehasonlítások alapján tehát, amelyek:mind hiteles adatokat tartalmaznak, 'megállapith atjuk,
hogy mig a római katholi~us növendékek 3 1.620/0' 3, a református növendékeknek 29.59%·a fel ekezeti iskolákban
tanul, addig a mi unitárius növendékeinknek mindössze:
190/0 át sikerült saját iskoláinkba ~eiskolázni. Ezen az
áll~poton az egyház jöv5je érdekében föltétl en ül segite·
nünk kell.
A kép azonban most sem te,ljes. Ahoz, hogy e kérdés:
fontosságát igazán megérthessük, a~ erdélyi románságnak a világháború. elötti iskolapolitikájára is egy futÓr
pilla ntást kell vetnünk, mert az megmutatja azt is, hogy
miképen kell öntudatos iskolapolitikát fol ytatni és mi ~
képen kell az iskolá k fennmaradá sá hoz ragiszkodni.
A magyar állam által 191O-ben rendezett n é p szám~
lálás a régi Ma gyarország terület én (Hor\'áth ~Sz avonországot kivéve) 2.948.186 román nemz etiség ű lakóst
talált. Az erdélyi románo k akkori veze tő i azonban a román anyanyelv il lakósoknak a számát 35 milliÓra becsülték. Az ittélő románok iskolaügyi helyzete a követk ező képet mu tatta. A görög keleti hitfelekezet az 1913
_ 1914 ik iskolai évben 1.640 nyilvános jellegű felekezeti elemi iskolával rendelkezett. A görög katholiku s.
hitfelekezetnek 1911·ben 1129 nyilvános felekezeti elemi iskolája volt, mig 165 községi iskolában a tanitás
szintén román nyelven folyt. Ezek szerint tehát az öszszes román tannyelvű felekezeti iskolák száma a régiMagyarországon, a világháboru e lőtt, összesen 2.934
volt. Ha most már az összes románok számát ezzel a
számmal elosztjuk, akkor meg kell állapitanunk azt, hogy
Magyarországon a világháboru előtt minden 1.005 román lakós egy nyilvánosjogú román tannyelvű elemi iskolával rend~lkezett. Amennyiben tI románság számát
3.5 milliÓra tesszűk, akkl?r is minden 1192 román lélekre már egy román tannyelvű elemi iskola jut. AT. erdélyi románok nak tehát, a lélekszám arányt véve alapul.
a mostani erdélyi kisebbségeknél is sokkal több iskolájuk volt, s6t ezen túlmenve. Erdélyben a román ok·
tatásOgy elemi iskola arányszámának a jósága még a
régi királyságbeli viszonyokat is felülmulta, ahol csak
minden 1.582 lak6s rendelkezett egy nyilvlÍnosjogú eleo
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Máthé Zsigmond nyárádszentmártoni lelkészt választották egyházköri jegyz ő nek.
Előző nap nagyszabásu és fölemelő ünnepség volt
a templomban orgonaavatással, melyet Bu9tya Jánoa
ajándékozott a marosvásárhelyi egyházközségn~k. Bu~tya
János ezzel a tettével örökre beirta nevét az egyházközség történetébe és példát szolgáltatott arra, hogya
megfe l elő anyagi erővel biró unitárius embernek miként
kell szeretnie egyházát és teljesitenie vele szemben kGtelességét. Este pedig orgonahan gverseny volt igen
nagy érd e kl ő dé s és szép siker mellett. Ezeken az Unnepségek en az egyh ázi főhatós ágo t Or. Kiss Elek egyházi főj egy ző képviselte. aki beszédeket tartott és a kOri gyGlésen is megjel ent.

:mi isko lth 'al. Azt pedig, hogy a-l"Ománok .iskoláik fenn.s' 110Z

milyen szivósan ragaszkodtak,

az a tény

mara da ;,I
•
•
•
,
igazolja, hogy l872·ben, tehat a k1cgyezes u~an öt esztendővel, Ma gyarország területén 2.878 roman tanoyeJYG elemi iskola m ükődOIt. meJyekne~ száma a világhá,boruig 2.934·re emelkedett.
_
Ezzel kapcsolatosan azonban a növendékek szám ára is egy futó pillantást kell, hogy vessünk. A rOmán tankötdesek száma a világ háboru előtt Magyaror:szágo ll összesen 455.39 7 volt . Ezeknek 60.8%-a iskolába járt. Az iskolába járó román anyanyelvü növendék ek közül 201.09 0, azaz az iskolá bajár6 k 68 G/ n-a román
-feleke ze ti iskolák nak a növendéke volt . 29.73 4 azaz a

.•

beiskolázott növeudéke kn ek 10 százalé ka román tannyelvü községi iskolákat látogatott, 59.396 növendék,
azaz a beiskolázott növendékekn ek 20 száz~ l éka magyar tannyel vű álla mi iskolákba n tanult. 6. 132 gyermek
ped ig, mely szám a bt iskolázottakn ak mind össze 2 szá zalékát jdentette, más jellegű magyar tannyelvű iskoJákba járt. A ft-ntieket összeve tve tehát megá1lapithatjuk, bogyavi lágháboru előtt a beiskolázott romá n anyanye l vű növendékeknek 78 százaléka vagyis a növen·
dékeknek csaknem a négyötöd resze román ao yanyelvű
oktatásban ré szesü l~. mig 22 százaléka vagyis a növe ndékekne'k - nagy általárlOsságban - egyötöd része
magyar anyanydvű oktatást kapott Ez a száma dat, ille ·
tőleg ezek a számadatok, a felekezeti iskolák valláser- ,
kOlcsi és nemzetnevelési ténykedéseit fé nyes en igazolják. '
Az összes adatoka t fi gyelem be véve, láthaljuk,
hogy nnitárius okfatásűgy ű nk az ellemi iskolákat ille tő'
1eg gyö kef(~' s revi zióra szorul. Mindent meg kell tehát
"iennUnk annak érd ekéb en. hogy a jövo nemzedék minél
nagyobb százalékát a saját iskoláinkban neveJhessük.
Sükösd Pál.
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Az egyházköri évi közgyiJIéseket rendesen julius
hó folyamán szokták megtartani. A jelenlegi nyugtalan
helyzet és ostromállapot miatt azonban az ilyen gyUlések legtöbb hel yen ké ső bbr e maradtak. Tudomásunk
-szerint. ed~íg csak három helyen tartották meg az egybázkön éVI közgyGlést, melyekről az alábbiakban számolunk be:

•

*

•

A marosi kör b en julius l-én volt a .ktllJ;gyuíéS
Marosvásár~elye n Or. Barabássr: Alberot f. Q;. . gondnok
és Halmágyi János~ esperes- ~zetés"'é'~el .• "A-.ttárgyso; ozat
rendj~~ a~ espe~isi jelentés. m~Jlett · kalöpösen J: felekezeh Iskoláktó\ szóló jelentés foglalta 're "az érdeklő
dés~, mel!ekkel ez ~ kör legnagyobb számban rendel~ez* .. Álig 'la.n ea-yl1áz~zség, hogy ne lenne felekezeti
lskolá)a. Az "UI Szerve~etl Törvény megalkotására s egyéb fonfbs tl1rvénymódositás'okra a kb)- az '\ döt nem
tartja alkalmasnak. A lemondott B ed ő Árpád helyébe

,

. A kükiinöi e g yházkörben az évi közj;?yUlési julius 29· én a d icsőszentmártoni egyházközségben
tartották T. Szat hmáry Gyula és Dr. Vajda Béla f. ü.
gondn okok, vala mint Mátyus Gergely esperes vezetésével. Itt is részletesen fogJalkozta k a felekezeti oktatás
kérdéseivel. Az egyház jOvöjének biztositása és továbbépitése szempontjából a felekezeti oktatás minél széle- .
sebbkörU kiépitésél egyhangulag szükségesnek tarlolták.
Eli sme ről eg nyilatkoztak az egyes egyházközségek ál·
dozatkészségéröl. A nehéz viszonyok ellenére is mód.
és lehetöség nyil t arra, hogy a jOvö iskolai évben a
felekezeti iskolák taneröinek a számát szaporitsák. A jelenJeg még felekezeti iskoláva l nem biró egyházközségekbe n pedig megm&zdulás történt ielekezeti iskola felállitása érdekében. Az egy házi törvénymódosilásokkal
kapcsolaiban a közgyUlés több esetben az elhalasztást
tart ja helyesnek. Több ujitást megval6sitásra az egyházi
fóhatóság figyelmébe ajánlolt. Az istentiszteleten a lelkészi szolgálatot érd ekes beszéddel Sükösd Pál med- .
gyesi fiatal lelkész végezte.

Egyházkörl k ö z gyOlések.
'.

•

-

ft háro mszéki eg"házkörben az évi
közgyűlés aug. 5-é n volt a kökösi , egyházközségben. A
közgyülést Dr. Szent-Iványi Gábor köri f. U. gondnok
nyitotta meg komoly, tarlalmas beszéddel. Szigoru biTálat alá vette az egész egyházi életet. A megnyitó jelen számunkban egész terjed elmében olvasható.
A főhalósági leiratok felolvasása ulán Kovács
Lajos esperes meghatva és méltató szavakkal jelentette
be) hogy Dr Ferenczy Géza tb. főgandnok áldozatkészsége ujabb kegyes adománnyal gyarapodott, amennyiben
az egyházkör részére 10.000 Jejes alapitvány t tett a
misszió támogalására és tehetséges növendékek továbbtaniUatására. A közgyUJés hálája kifejezése mellett nagy
óvációban részesitette az áldozatkész fögondnokot. A
részletes esperesi jelentés kiterjedt az egyház kör vallásos élete mellett az esperesi vizsgzl6székkel kapcsolatban tartott presbiteri érlekezletekre, az iskolaagyre, egyesek és egyházközségek áldozatkészségére, vagyoni
helyzetre, népesedési adatokra stb., melyek fejlődést,
erőső dést mutatnak . A bukaresti lelkész hivatalos levelezésére vonatkozó részt a közgyül~s nem itélte a je-
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- dicséretükre legyen mondva _
lélekjelenlétüket és józa nságukat. Az el"ö megdöbbenés
után gyorsan magukhoz tértek és erélyesen szembeh~
Jyezkedtek a hami s beállitással szemben.
A zajos és izgatott kedélyü vitatkozásnak a vé~e
az lett, hogy a lelkész visszavonta inditványát.
Az alattomos terv visszafelé sUlt el.
Nem akarunk részletesen foglalkozni az esettel. Az
igazság és a helyzet tisztázása érdekében azonban szeretnénk felvilágositást kapni az alábbiakra.
Felkérjük missziós lelkészilnket, sziveskedjék tu.domásunkra hozn i a nyilvánosság utján. mikor között
az "U. J." valótlan dvlgokat.
I
.,
Tudtunkkal a lelkész ur jelentős segélyberi ré§zesül ~ Főhat óság ré~zéről., hogy missziós hjvat~sána~..
anyagi gondok nélktil mlOél eredményesebben tudjOD:
eleget tenni. Vajjon a lelkész urnak fennti tevék~YSége
szintén elrendelt missziós fela datai közé tartozik?
IsmételjUk, nem sz ivesen szántuk reá magunkat,.
hogy ezt a meggondolatlan kilengést és hivatásról valt).. ,
megfeledkezést szóvá tegyük. Sajnos, hogy r\1egto~tént. •.
P~n .. \

lentésbe tartozónak, hanem fegyelmi elé utalta. A különbözö iskolai jelentéseket Dr. Kovács Lajos, Gazdag
Miklós, Végh Benjaámin, Gál Mózes és Kiss Dénes adták. elő . A közgyíllés örömmel vc te tudomásul, hogy
Brass6ban a felekezeti iskola szeptemberben megindul,

Sepsiszentkirály a felekezeti iskola létesitését kimondotta
s Árkos a 4-ik tanerö beállitására engedélyt nyert. Az
új Szervezeti Törvény s egyéb törvénymódosilások tár~
gyaJására vonatkozólag a közgyillés arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a mostani idO arra nem alkalmas.
Különösen a Szervezeti Törvény nyugodtabb idöt, nagy
körültekintést, hosszabb részletes elökészitést kiván. Az
istentiszteleten a szolgálatot Dr. Kovács Lajos sepsiszentgyörgyi lelkész és Nagy Sándor sepsiszentkirályi
énekvezér végezték. Az esperes üdvözlő beszédet mondotl A kOzebéden Dr. Szent-Iványi Oábor gyengélkedö
pnspökünkröl emlékezett meg, kifejezve a jelenlevők
legjobb kivánságait.
'
(- )

s Z E M L E.

*

•

* öserdőn kereszti.ll hatol .
.
"Könnyebb egy járatlan
ni, mint egyembéri iéi ek rejtelmeit kifUrkészni./I

Különös misszió. A türelmetlenség ujabb meg• • •
nyilvánulásáról adnak hiri e folyóirattal szemben. Nem
.. E világon, nem a tudomány. hanem a szeretet
szivesen tesszUnk emlitést erről az esetről, dc meg kell
I mivel csodákat."
emlékeznünk röla. mert ennek megtörténte nemcsak a
,
~serek'Jó ~6y\!_,t Je-ik:mú, hanfl;1 C.~)t:'t:lhl!~ unitádus
•
"Az igazság olyan , mint a sas; a
társadalmunkat . is ferde és káros megitélésnek teszi ki.
nem ve~zti szeme fényét".
Szomoru dolog. hogy ilyesmi is előfordulhat kicsi
családunkban, melyet eddig a dicséretre méltó és ha•
gyom~nyos testvéri szeretet és összetartás, valamint az
A szerkesztőség kéré se.
. egymás iránt kötelező 'tisztelet és megbecsOlés jellemzett.
számmal egy esztendőre tekint vissza.
Egyik missziós lelkészünk egyházközségének f. évi
jOk olvasóinkat, hogy a csekély előfizetési
junius 16.·án tartott rendkivIUi közgyülésén, arról a
megkUldeni sziveskedjenek, akik még
helyről, ahonnan rendes körülmények között az igét
Amióta megi ndultunle, a nyomdai költségek
hirdeti, tapintatlan kirohanást intézett az U. J." ellen.
de mi az e l őfize tés i összeget nem emeltOk,
,
Mint derUlt égaöl a villámcsapás hatott hiveire
s6ink nagy számára tekintettel egyelöre a
inditványa, mely szerint a rendkivUli közgyOlést állásfedezni tudjuk, ha mindenki pontosan I
foglalásra akarta birni lapunk ellen. Legsulyosabb érvUl.
ségét. Azonban nemcsak az olvasók
azt hozta fel, hogy az "U. J." szelleme elitélendö és
;_ nem szives anyagi támogatásukra is
ros egyházunk ra, továbbá megrágalmazta azzal,
bizalommal fordulunk még it"
a valóságnak nem megfelelő dolgokat közöl.
s felhivjuk szives figyelmüket arra,
Bár meglepő módon és minden előzetes
beri számmal a 2-ik esztendei
tés nélkül jött ez az inditvány, az
válik.
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és kiadóhivatal:
Brll~o",.

Stro Dr. Babf'~ No. l, hova a lappal kap'

C8oh..tbltn minden megkeresé!!, kOzlemény éli pénzösszeg ktlldelld6. A lapba szánt minden cikk vagy
egyéb közlt''':lsoy a hónap 5-ig a
. Szerkesztőségben kell, bOiY legyen.
Maaysrorsdaon az el5rizetési összeg az .Unitárius
Iratmis8zió-·hoz juttatandó: Budapest, V. Kohl1ry
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