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Csendes óra: • 

Olykor az élet küzdelmei és nyugtalanságai kő· 
zeit magamba szállok s elgondolkozom az ember 
hitvilága feletl . Nem kétlem. hogy mindenik vallás 
Istenhez vezet. ha gondviselése erejében őszintén el· 
merülünk. Valójában azonban mégsem elégj! ki min
denik hitfeUogás. Egyik csökönyösen ragaszkodik sok 
évezrecles hagyomAnyaihoz s hilvilágát gépiessé teszi, 
melyböl hiányzik az élelet adó erő. Másik az egyéni 
gondolkozásnak is utat enged, de a külsőségektől nem 
tud szabadulni. mi á ltal hitvilága is erőtlenné válik. 
Egyik káprázatos fényességgel jgyekszill táplálni és 
gazdagitani a képzeletet és sokszor megvesztegeti 
az itélet igazságát, lényegében azonban rideg és sze
gény marad. A másik titkok világába vezet. hol az 
önlúdat homályban mar~d és nem használhatja ere
iét. Az öntudatlan hit nélkülözi a gondolkodó észt 
s igya lelki erő megujitására képtelen. Sokszor fél
szeg okoskodások kal találkozunk. amely olyan tani
tásokat hirdet . melyeket a józan ész első hallásra 
visszautasil. Az ilyen hitvilág legfeljebb megzavarja 
egyeseknek a lelkét. de megnyugtatni nem tudja. an
n.ál kevesbbé tudja kielégiteni a kutató elmét. Van
nak. akik a reájok parancsolt hitet gondolkozás nél
kül elfogadják. mert soha sem veszik bonckés alá. 
amit egyházi vonatkozásban hallanak. Ezért van. 
hogyha mégis gondolkozni kezd valaki a hit kérdé
seiről , megzavarodva vagy éppen megrendülve áll az 
addig hallottak alapján előtte föltáruló üres lelki világ 

. előt! s ha talán egészen hitetlenné nem is. de egy
házlatianná válik. 
. . A hitbelileg is gondolkozó ember azonnal meg
eni. hogy ö milyen szük és szinte minden önállósá
got nélkülözö lelki világban mozog és szabadabb. 
magasabb~ önállóbb szellemi és hitélet után kezd vá
gy.?(Jni. ~ müvelödés bámulatos eredményei más 
szmben tunnek fel elötte és yonzólag hatnak reá. 
D~ hány ember van ugya hitben reHő igazsággal. 
mmt a gyermek a szivárvánnyal. Fut utána, azonban 
gon?olkozása alapjává. élete igazságává tenni nem 
tudJa. 

Mjlyen sokan vannak, akik a vaJl'ásr61 a hit-
I vil~gr61 még mind.ig gyermekmódra gonöolk~znak és 

8zolnak. Ha .egy hsztább és öntudatosabb hitvilágnak 
~ vágya iel IS ébredt bennök. elég erővel még nem 
Jutottak el ahhoz a nagy lelki iordulóhoz amikor a 
bennök ieltámadt lelki világosság mellett! 8zakitanak 
'!' mulua~ .. a hit gyermekies gdndolkozásával s II meg
Ismert hlhgazség alapján uj hitvilágot teremtenek a 
maguk számára , Olyan hitvilágot. amely összhangban 

, 

Uj helyzet előtt: 
• 

Az 1940. augusztus hó 30-án történt bécsi döntés 
nemcsak az érdekelt országokat állitotta uj helyzet 
elé. hanem unitárius egyházunkat is. 

A változás az Erdély földjén élő egységes ma
gyar unitárius egyházat két részre osztotta. Unitárius 
egyházunk 400 esztendőre visszanéző ut jában sok 
megpróbáltatásnak volt kitéve. De a sors a mostani
hoz hasonló próba elé még nem állitotta. 

Egészen napjainkig a magyar unitárius egyház, 
nagyon kevé,s kivétellel, területileg egységes volt. 
Most keltészakadt. Mintegy 120 egyházközségból kb. 
70 magyar területre esett és mintegy 50 Romániában 
folytatja müködését. Romániai szempontból a helyze
tet sulyosbilja az. hogy a püspöki székhely és az 

• egész központi szervezet. a lelkészképző intézet és 
a lőgimnáziumok, valamint" az egyházi vagyon Ma· 
gyarországon maradt. Azoknak. akik Romániában 
folytatják egyházi életüket. uj vezetőséget és uj egy
házi szervezetei kell Iéirehozniok s vállalniok kell a 
Bors hagyaték bonyodalmas. rendezetlen ügyeinek 

• 

• 

lovábbvilelél. amely az eddig egységes unitárius egy· 
háznak is az utóbbbi időben legsulyosabb terhét 
jelentette. a romániai unitárius egyháznak pedig 
szinte egyetlen vagyonát képezi . 

van a lélek mélyebb vágyával s az élet magasabb 
céljával. . . . á 

Lehetnek. akik felismerve a hlhgazság hszta.s . 
gát. a bennök végbemenő nagy lelki vi.~ódások miaU 
a küzdelemben kimerülnek és összetornek. ~ások 
pedig a kiábrándulás lesujtó csalódásával vallják bk' 
hogy csakugyan szivárvány volt. amit eddig kergette . 

Milyen más az unitárius ember vaJlás?s 19ondol
kozása. Tisztán lát és világosan gondolkOZIk. Az éleb tet a maga yalóságában fogja fel s annak ma~aS8b 
'vágya lelkesili akaraterejét. Hit dolgában lelki kény
szer nem köti. Istenben él és Isten akaratát hb'1o::a 

• magában. Hitvilágának a tisztasága és sz~ a s 8 
szabia meg életének irányát. Tudja. hogy hlle r,égen 
leélte gyermekkorát. Az unitárius ember nem pillan· 
gót üző gyermek, hanem a végtelen .messzeségbe 
nézé öntudatos férfi, aki zavartalanul biztosan megy 
az örökkévaló célok után. kl. 
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Azonban ha fájda lmas is ez a helyzet, de nem 
kétségbeejtö . Hiveinknek hagyomá nyos egy~áz~ze~e-
t t ' h"tbuzgósága á tsegit a kezdet nehezsegem. 
e e es I dl "k 

Az összetartás ereje és a soha e l nem mar~ szu-
séges á ldozatna k a meghozata la me~eremh az al~-

t I en elindulni és továbbmenm lehet. Az um-
~ . me y k 
t • . ondolkozásnak és vallásos szellemne nagy anus g _ 
gyengeségei jelentené, ha a változott helyz~tte~ es a 

I 'á' nehézségekkel férfiasan szembenezm nem veel ro ._ 
tudnánk. Meg fogjuk teremteni az uj e~y~azl veze
töseget és a Feltétlenül szükséges egyhezi szerveze
t I melyre nézve a munka már megindult. A lelkész
keé~zés fontos ügye a két ország kormánya közötti 
megegyezésre vAr. Az ifjuság középiskola i tan~lásá
nak a kérdése ' felekezetközi a lapon megoldhato, stb. 

Legfontosabb kérdésnek tehát a szervezés mun
kája marad. Egyházias érzéstől áthatott és az unitá
rizmust mindennél többre becsülő, hozzáértő és az 
egyháznak egyénileg is sulyt adó embereket kell az 
élre állitanunk. Olyanokat, akik feltétlenül szilárd er
kölcsi a lapon á llana k és az egyház tekintélyét ön
zetlen munkaval. tisztakezúséggel és szellemi erővel , 
határozott jellemmel és gerinces magatartással meg 
tudja védeni ; kiknek vezetésre való hivaloUsága biz
tositék arra , hogy a szervezés nagy munkáját el fog
ják végezni s az uj helyzetben az előrelátható ne
hézségek dacára reményteljes egyházi életet. öntuda
tos unitárizmust fognak teremteni, 

Ebbe a munkába belekapcsolódik az "Unitá rius 
Jövendő " is, amely egy esztendei erkölcsi alapon 
álló, meg nem félemlithető tisztitó munkája után to
vábbfolyta lja hivatását. A jogos kritika gyakorlása , 
bár szükebb térre 5zoritása mellett különösen a hit
erősités kidomboritására törekszik. Figyelemmel ki séri 
a romániai uniiárius egyház helyzetét, törekvéseit és 
épitő munká já t s anól számot ad. Beszámol a kö
zelben és távolban levő unttárius egyházak életéről 
és mozgalmairól. Minden téren önzetlen és fele lősség
teljes egyházi munkát követel. Az önludatosabb uni
tárius gondolkozás kialakifása tovább is célja i közé 
tartozik. 

Az "Unitárius Jövendó" a kettészakadt unitá rius 
egyház kisebb részének nagyobb terhével a vállain. 
a tiszta erkölcs és mélyebb hitélet jegyében egy esz
tendő tanulságainak a birtokában bizó hittel megy 
tovább. hogy betöltse feladalát az unitárizmus érde
kében. Hálával és köszönettel emlékezik a multban 
tapasztalt megértö szellemre s olvasóitól és támoga
tóitól az uj helyzetben is bizalmat, őszinteséget és 
szigoru egyházi fegyelmet vár és ké,r. 

Szerke8zlö. 

"Semmi se nehezebb a világon. mint ax őszin
fes6g 68 semmi sem könnyebb. mint a hi
xelgés." 

DoszloJe vRld. 

H inni. vagy nem hinni . 
A keresztény ember életének a lapja a hit. Erre 

épiti lel verejtékező. fá radságot nem ismerő akara t
erővel , céltuda tossággal azt a folytonosságot, amit 
t:letnek nevezünk. 

A hit az a fundamentum, amely e lbiria ennek 
a hullámzó, önmagában egyensulyta la n epitménynek: 
az éle tnek sokféleséget. Ha erre épilünk, akkor 
bizhalunk. Enélkül minden törekvés, minden munka 
hiábavaló, ideiglenes és esendő. 

• 
A keresztény ember mai életformája különöskép-

pen megki vánja , nOgy necsak ősemberi szük látó~ 
körrel. a fi zikai erő fölényével, a munkabi rás kiiogy
hatatlanságával harcolja meg az életet. hanem belső 
le lki felkészültséggel, civilizált emberre valló szellemi 
el sőbbrendüséggel. az elhiva tottság tudatával s a ke
resztény ember testi és lelk i adottságainak latbave. 
tésével dolgozzon. küzdjön s ha kell harcoljon is, 
elsősorban eszményekért, világot es emberiséget meg
jav itó eszmékért. 

Hinni, vagy nem hinni, ez most a kérdés. 
Ma. amikor világhatalmi törekvés mellett külön

böző jelszavakkal, eszmékre va ló hivatkozással fegy
veresen küzd ujból csaknem az egész világ, csoda-e 
ha e pusztulás és pusztitas örvényében meghasonlik 
az ember önmagával s kétségei támadnak a felől. 
hogy lehet-e hinnie? Megengedheti-e magának az 
ember azt. hogy higyjen ? Higyje, hogy é gyszer meg 
ember lesz az ember s felborult lelki egyensulya uj
ból helyrebillen s akkor ujbó! e l tudja kezdeni az é le
tet. - Ez a kérdés ma keresztényi szempontból egyet 
jelent Shakespeare lenni, vagy nem lenni kérdéséve l. 
mert a keresztény ember számára a hit e lvesztése egyet 
je le nt a lét végével. Ha nem tud hinni , a kkor nincs 
jövőie, akkor elvesziteUe azt, amire iel tudja épiteni 
létét. Hit nélkül nincs dolgozó, küzdő . céltudatos 
uton haladó, kicsi örömökért nagy á ldozatra képes 
ember. 

Sok érvet lehet felhozni ez állitás mellett es 
sokat ellene. Nekünk, unitáriusoknak hit szempont
jából könnyü dolgunk van. Nincsenek nehéz. felfog
hatatlan dogmáink. Hinni az.t, hogy van egy fővalóság: 
lsten. a ki mindent te remtett. fenntart és igazgat -
van-e ennél világosabb. kézzelfoghatóbb valami ? 
Mindennapi életünk folyamán lépten-nyomon érezzük 
ennek a láthatatlan. megfoghatatlan, de a nnál bizo
nyosabb. lelkeket kormányzó s azon keresztül hoz
zánk szoló, rólunk gondoskodó Fővalóságának a 

, létezését. 
A másik oldalon azonban nehéz feladat az uni

tárius hit v.állalása. T etleinkérl vállalnunk kell a 
felelősséget; hibáink. tévedéseink jóvátételéért magunk 
kell meghozzuk áldozatainkat. A hit számunkra csak 
erőforrást. buzditást, kitartást nyujthat 8. munkához. 
melynek jól vegzése megnyugvást. boldog befelé 
tekintést és büszke öntudatot kölcsönöz. 

/ 
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Hinni lehát annyi. mini lenni. Ha lé te t nyertünk 
a földön. tudjuk hinn i az Egy Istenünkbe vetett teljes 
bizalommal és erős hittel. hogy minden 8Z Ú akara
tából történik, az ember e lött ism~retlen isteni cél 
szolgálalában. melyért minden meghozott á ldozat a 
jobb. boldogabb jövendó biztos záloga. 

Ezt 8 kérdési ma mindenkinek úgy kell meg
oldania, hogy a jövő nagy ielada tainak vállalásában 
egész emberkén t vehesse ki részét a kereszté ny 
eszme. az igazság és a béke nagy ügyének szol
gá la tából . 

Kökös. SERESTER LENKE. 

Átrendezés. 
Bará tom katonai szaigaiaira volt bevonulva. Fe

leségéhez egy este látogatóba érkezett, távolabbi hely
ről. régen látolI barátnője. Másnap a vendég szétnézve 
a lakásban. kifogásolta az egyes bulordarabok elhe
lyezését s javasolta, hogy csináljanak egy kis átren
dezést, ami a javaslat a lapján estére meg is történt. 
Pár nap mulva szabadságra érkezett a iérj s nem 
győzött eléggé örvendezni, hogy mennyivel bará tsá
gosabbá, hangulatosabbá. vonzóbbá tette a lak~st a 
jól sikerüll átrendezés, a mely minden butar!, minden 
képet a neki leginkább megfelelö helyre tett s min
den fölösleges tá rgyat eltávolilott a szobából. 

Hogy mit hooa helyeznek a lakásban és min
denüt!. rendkivül fontos. Egy tárlaton tehetségtelen 
müvésznek gyengén sikerült képeit. vagy szobrait a 
hozzáértő rendező olyan helyre és ugy helyezheti el, 
hogy a jó elhelyezés egészen megszépili, illetve sok
kal szebb és jobb alkotásoknak tünteti lel. mint ' a 
milyenek valósággal s az itélelében megveszlegetett 
közönség tömegesen kapkodja el a gyenge alkotá
sokat, mig ugyanakkor a rossz megvilágilásba és nem 
megfelelő helyre tett igazán szép és müvészi dolgok 
mellett közömbösen megy el. 

Az elmondottak többé-kevésbé találnak a küJöm
bözö emberi. tá rsadalmi a lakulatokra is. Többek kö
zött a mi unitá rius egyházunkra is. Itt is megtörtént 
a nagy á/rendezés. Fölöslegesnek Héli vagy gondolt 
butordarabokat kidobtunk. hadászati nyelven szólva 
az erőket átcsoportosilottuk abban a hitben. hogy igy 
bizlosithatjuk a sikert. győzelmet. Csak arra nem gon
goltunk. amit a római korban e két szóban fejeztek 
ki : suum cuique. Ez a mondás némelyek szerint azt 
ielenti . amit az evangéliumi megállapitás, mely sze
rint "méltó a munkás az ő bérére" . vagyis a földi 
jókból kapja meg mindenki azt. ami őt munkáia után 
megilleli s ez esetben igy'egészül ki: sallarium suum 

Lakásváltozás. vagy hibás címzés esetén. 
az új pontos cim 'je lzését sürgősen 

k é rjük! 

cuique. Azonban nem csupán igy erthetö a latin 
~on_dás, ~anem ugy is. hogy mindenkinek az öt meg
i1leto. neki legmegfelelöbb munkaKört adni, mindenkit 
arra a helyre kell állitani. ahol legeredményesebben 
munkálkodhatik - nem a saját zsebe, hanem annak 
a társadalmi közösségnek a javára. melynek szolgá
latába állitotta élethivatása. Ez esetben igy bőv ül ki 
az idézett mondat : locum suum cuique. A hadászati 
álcsoporlositás is csak abban az esetben vezet jó 
e redményre. ha mindenik csapattest és fegyvernem 
olyan e lhe lyezést kap. amelyben a leghalásosabban 
fejtheti ki erejél és müködése a legeredményesebben 
tagozódik bele az egész sereg ténykedésébe. Ez az 
igazság magáva l vonia azt is; hogy csak suum cuique. 
Mindenki csak a maga helyél. a maga munkakörét 
töltse be. Két, esetleg még több lovat megülni egy
szerre nem lehet. Nem mindenki vá1lalkozhatik a rra 
a cirkuszi mutatványra. hogy egyik lábát egy. másik 
lábát más ló hátára helyezve két ló kantárszárát 
fogia kezébe és ugy lovagolja körül vágtalva a cir
kuszi porondot. Falusi szokás, hogy mindent a pap 
nyakába sóznak s mert a pap jó egyházi szónok, 
vagy jó egyháztársadalmi munkás, föltételezik, hogy 
egyben nagyszerü üzleti szimattal is rendelkezik, aki 
tudja. hogyan kell felvirAgoztatni az alig szuszogó 
fogyasztási tejszövetkezelet. elsőrendű közigazgatási 
tehetSég. aki akár a római birodalmat is el tudná 
kormányozni, kitünő stratéga. aki meg tudja fejteni. 
hogy Napoleon miért szenvedett vereséget WaterIó
nál. e!sőrendü orvosi tehetség, aki első látásra meg
mondja, mi a baja a faluvégi bakter tehenének, vagy 
a csordapásztor leánykáiának.· s egyben a módot és 
orvosságot is tiszta" bizonyosan megmondja. mitől a 
beteg lehén és leá nyka meggyógyul. Ha azt.án vala
mely téren csalódás éri a közönséget s kisül, hogy 
a pap elsörendü templomi szónok. de üzleti ügyek
ben kétbalkezes, a közigazgatáshoz sem ért iobban. 

\ mint amennyire az egyh. szervezeti törvény előírja és 
igy tovább. akkor nagy a kiábrándulás és f~lhábo· 
rodás a - pap ellen. 

A suum cuique elve sohasem jelentheti azt. hogy 
omnia cuiQue. mindenkinek mindent .. mert ez csak 
zürza.vart eredményez és azt. hogy.,ki sokat ~ar~ol. 
keveset fog" s ki nagy csutakba vágja a fejszéjét. 
esetleg azt nyeri, hogy beleszorul a fejszéje s ~em 
lesz mivel a kis darab fát is ielvágja. A suum CUIQue 
elvének megfelelő alkalmazá_SS teszi eredményessé\ 
az átrendezéseket. A barátom lakásának átrendezé~~ 
is azért sikerült. mert minden egyes butordarab. a ne I 

leginkább megfelelő helyre került. A fala\lszten .átren. 
dezés azért hibás. mert Platót csordaőrzőnek teszI meg. 
Michel Angelóval szék!ábat faragtat, .L~thert ~:e~~ 
fütésre kárhoztatja s mindezt na~kepu t~~á re 
dással s a tudákosok erőszakossagával haJfJ~ vég . 

Még jó azonban, ha a falanszteri átrendezes tudá· 
koskodó jóhiszemüséggel történik, de sok~al rossza~b. 
amikor mülárlati átrendezést hajlanak vegre. azza a 
célzattal. hogya selejtést értékesnek. az értekesi ér-

, 

• 



• 

• 

104 UNITÁRIUS JOVENDÓ 

féktelennek tüntessék fel. Ily esetben az átrendezés 
egyenesen erkölcstelen. mert B suum c~iQue elv al
kalmazásánál bizonyos locusof( a sallanumnak ren
deltetnek alá s ez utóbbi lesz a döntö tényezö. 

Ha az egyházunkban végbement álrendezödésl, 
. eröátcsoportositást vizsgálat lárgyává tesszük. meg kell 
áJlspitanunk, hogy az nem mindenben siker~lt ugy, 
amint kellett volna. Nem lehel letagadni, hogy a 
kezdeményezök és végrehajtók az átrendezést 
nagy lelkesedéssel és jóakarattal inditották be és 
vitték véghe. de az erők átcsoportositása nem az 
összes erők megfelelö elhelyezését eredményezte. 
Sőt CorioJanusokel termelt, kik ,a volscusok táborába 
mentek át, hogy onnah támadják a római vezetöket. 
Egy kicsit - valljuk be - falanszteri tudósok vol
tunk, akik felismertük Luther szenvedélyességét, 
Michel Angelo faragási kézügyességéI, de Ialanszteri 
logikával ugy véltük. hogy előbbi a kazánfütésben. 
utóbbi a széklábfaragásban élheti ki magát, Plato 
pedig állatok társaságában álmodozhatik arról, hogy 
mily n6moi alkalmazásával lehel a legjobb társadalmi 
rendel felépiteni. Aztán naiv jóhiszemüséggel azt 
gondoltuk. hogy ha valaki meg lud Jenni egy mér
földnyi utat. bátran kényszerithetjük kettőnek a meg
tételére s ha elbirunk megerőltetés nélkül félmázsa 
terhet, nyugodt· lélekkel váJlalkozhalunk egy egész 
mÁz..sának a vitelére is. Ha pedig azt tapasztaltuk. 
hogy valaki valamit jól eliud végezni. jó falusiasan 
szent meggyőződéssel hittük, hogy mindent jól el 
tud végezni s olyan dpJgok végzésébe lovaltuk bele. 
vagy engedtük bele menni, amikhez nem érlelt, mert 
- nem érthetett. Szóval egy kicsit falanszteri tudó
sok voltunk, egy kicsit rossz axiologusok voltunk, 
tuiértékeItük önmagunkat, nem értékeltünk megfele
lően másokat. nem tudtuk. hogy amely épületrész
ben csak könnyü darázskövet lehet alkalmazni. oda 
nem szabad vasbetont rakni s ahova belon kell. ott 
hiába kisérlelezünk gipsszel. De mindezeket még 
resteliük bevallani. inkább ugy teszünk. mint az a 
gazda, aki a rossz terméSeredményért SZidja az idő
járást. de nem akarja. vagy tán nem is tudja észre
venni. hogy a rossz tennéseredményt bizonyos fokig 
tán az is okozta. hogy nem ért ugy a gazdálkodás
hoz, mint ahogy képzeli. 

azEIső Romániai 
Temetést Biztositó 

. R, T.-nál G. SZAVA és A. SZAVA) 
köthet_ 
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Tehát minden jóakaratu lelkesedés és szép el_ 
gondolás elle~ére sem sikerült jól minden vonat ko
zásban 8z átrendezés. Következmény ? _ Uj á tren
dezés, az erők ujabb átcsoportositása. de nem azzal 
az elvvel, hogy suum cuique sallarium. min den k 
anyagi vágyai, igényiései kerüljenek ki, hanem suum 
cuique tocum. mindenki állittassék a neki legmegf e
lelőbb munkakörbe, a~ol legtöbbet tehet a közérdek
éri és csak suum loeum cuique, ne bizzunk töb b 
munkát senkire, mint amennyit jól el tud végezni 
különben sokat markolunk és semmit. vagy csak ke~ 
veset fogunk. , 

Ki a házban lakik, megszokja a rossz elrende
zést is és nem vesszi észre a kiáltó tonákságoRat 
sem. Bár jőne egy jóbarát, aki meglátná az elrende
zési hibáinkat s volna bennűk annyi fegyelmezettség, 
beismerési készség, hogy a jó szónak engedve. egy 
uj átrendezéssel teljesen rendbe hozhat nők, vonzóbbá. 
hangulatosabbá. szebbé tehetnök házunkat, az uni
tárius egyházat. 

ZOLTÁN SÁNDOR. 

A megrendült bizalom. 
Az a kérdés foglalkoztatja egész egyházegye

lemünket. hogy abból a rettenetes válságból. amibe 
egyházunk az utóbbi időben jutott, miképpen lehelne 
megtalálni a helyes és biztosan kivezető utat. Ezzel 
agi alkozik minden bizonnyal egyházunk hivatalos 
vezetősége, és ezzel foglalkozik az a főtanácsos, 
aki közelebbről nem tekinthet bele abba a zürzavarba. 
amibe egyházunk jutott. Nem a kar birálatokat hallani. 
mert abból már bőven kijutott. a kivezető utat keresi. 

A kérdes az, hogy mi módon lehet megmenteni 
az Egyházat attól. hogy 'törzsvagyonábó! ismét 
egy-két milliót elköltsön. miképpen lehet megmenteni 
a mezőnagycsányi birtokot. E lap hasábjain történt 
is javaslat Véleményem azonban az. hogy az el
hangzott javaslat egyszerü ohaj marad egyházi köz
életünkben s ne rti 80-szor 500 leiek'et. hanem tizszer 
ötszáz lejeket sem képes egyházi vezetőségünk 
összehozni. Ennek pedig az eredője, az oka éppen 
abban található, ami mai egyház összgazdasági 
helyzetünket előidézte : a megrendült bizalom. 

Egyházgazdasági válságunknak ugyanis sokkal 
mélyebb gyökerei vannak, mint az a tény. hogy 
egyházvezetöségünk az utóbbi két-három évben össze
sen mintegy 3- 4 milliót költött el a törzsvagyonból. 
Hiszen elkölthetett volna 8-I O milliót is és senki 
kifogást nem emelhetne ez ellen akkor, ha annak 
fedezetéről gondOSKodni tudott volna. A fedezetról 
való nem gondoskodhatás azonban az a tényező. , 
ami a válságot előidézle. És miért? 

Kétségtelen, hogy a vagyonkezeléS módja és 
miként je miatt egyházvezbiősésünk egyeseivel szem
ben megrendült minden egyházi tanácsosnak, minden 
az ügyeket ismerő hivünknek a bizalma. Azok. akik 
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egyházi ügyeinket. vagy a bból részleteket ismernek, 
s akik ugyanakkor ugyanazon vagyonkezelóségel. és 
vezetősége! látják az élen, nem képesek le lkileg 
rávenn i magu kat arra. hogy még szellemiekben: vagy 
erkölcsiekben is. annál kevésbbé pedig a nyag iakban 
egyházunk segilségére jöjjenek. tpp Tord,án volt ~I: 
kaJmam hallani, egyil( igen jómód u unitánus egyhazl 
la nácsoslóI. midőn a Bors vagyon keze léséröl esett 
szó s egyik egyházi tanácsos á ltal javaslatba hozott 
gYüJlésról, hogy : "inkább a kulyáknak. minth~gy.~ 
én vagyonomat. vagy pénzemet, amiért annYit k uz

köd tem, más dorhézolja el." 
A lények jelen tőségét nem szabad lebecsülnünk. 

Báqnennyire anyagi kérdés az egyház vagyoni hely: 
zetének a megjavilása, iti mégsem csupán anyagi 
kérdéssel, . ső l : ilt lelki. szellemi és erkölcsi okozatok
kai állunk szemben. Egész tá rsadalmi életünk első 
sorban lelkiekre. szellemiekre. és erkölcsiekre van 
fölépülve. Az anyagi alap ezeknek csupán folyo
mánya. A lelkiekben. szellemiekben és erkölcsiekben 
van a hiba, a defektu s. A lelki , szellemi és erkölcsi 
kapcsolatok teremtik meg a bizalmat. a szó szigoru 
értelmében vett hitelt. megbizhatóságot, és ezeken 
alapszik gazdasági é letünk egész lénye és hálózata. 
Az embereknek meggyőződéseik, elveik vannak, 
amelyek egymással vagy összekapcsolják. vagy pedig 
egymástól eltévolitjá k. Ha összekapcsolták. megvan 
a bizalom, ha e ltávolitják egymástól, megrendült a 
bizalom. Nincsen emberi hatalom, amely megrendült 
bizalmú egyéneket azon munka készséges és odaadó 
eredményes elvégzésére késztessen. amely munká-, 
nak az irányitói egyidejüleg a megrendült bizalom 
cimzetesei. 

Ha tehál egyházunkat meg aka rjuk menteni , ha 
egyházgazdasági válságunka l le akarjuk küzdeni 
ha egyházunkban egészséges életiolyamatot akarunk. 
helyreállitani, vagy megteremteni, a kkor kétségtelenül 
ennek legelső föltétele egymással való kapcsolataink
nak a kölcsönös biza lomba való ~ökereztetése, 
Minthogy pedig az emberek közötti bizalom "agy 
bizalmatlanság eredője a lelkiekben, szellemiekben, 
erkölcsiekben, végeredményben pedig az elvek ben 
és meggyözödésekben ta lálja a lapjait, olyan légkört 
kell teremten ünk. amely alkalmas a rra, hogy mind
ezeken a tereken bennünket egybekapcsolianak és 
megszüljék az egységet. Mindaddig. amig ezen le lki. 
szellemi, erkölcsi egység meg nem született. egyház
kormányzati . és egyházgazdasági válságunkat kép
telenek vagyunk leküzdeni, mert nem fog létezni 
számunkra egyetlen olyan ható erő sem, amely a 
válság leküzdésére minket egy egységbe tömöriteni 
képes legyen. 

Bármennyire á ltat juk magunka\' hogy egyházi 
életünH rendes medrében IolYik. kétségt~lenül érez· 
nünk kell . hogy állandóan lennebb és lennebb sülye
dünk. A szellemiek és lelkiek első sorban anyagi 
téren éreztetik hatásukat, mert ,a gazdasági élet az. 
amely a d~kadenciát leggyorsabban megérzi és érzé-

kelleti. Ez azonban egyben éles fokmérŐje annak 
hogy valahol, mélyen. rettenetes bajok emésztenek~ 

Bármenyire á ltat juk magunkat azzal is. hogy 
ezeket a bajoka t és nehézségeket le fogjuk küzdeni 
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az képtelenség. mert félreérthetetlenül éreznünk kell. 
hogy egyházi közügyeink irányitását és vezetését 
semmiféle lelki. szell\:?mi. és erkölcsi egység nem 
köti össze. nem támogatja és minden ki sérlet még 
a fogamzás korában halálra van itélve, 

Bármennyire dicsérnök egyes egyházi vezelöinket, 
lá tnunk kell, hogy tények mögött , az erkölcsiek és 
szellemiek. a törvényességek és bizalom honában 
rettenetes ür tá tong a mi tényeink és az ök egyes 
lényei okozatai között és éreznünk kell , hogy akár 
a vagyonkezelés. akár a törvénybela rlás. akár a 
fegyelmi eliárások. akár az egyházi életünk irányi
tásAban nem ugy jártunk volna el egyes esetekben, 
amint e ljártak ök. , 

Bármennyire törekedünk, avagy törekednénk 
gyüjtést rendezni egyházunk gazdasági válságának 
kiküszöbölésére. - valljuk be önmagunknak. ha 
másnak nem is - hogy mi volnánk. akik a tényeket 
ismerjük. azok. akik legkevésbbé biznók megtakaritott. 
vagy más honnan e lvont kraicáriainka t arra a vagyon
kezelési rendszerre. arnery egyházi életünkben ma 
uralkodik s arra a gazdasági szervre, amely még az 
egyház pénzét is néha-néha máshová téveszti, vagy 
a rra, aki e tévesztést még csak nem is helyteleniti. 

Bármennyire törekedünk tehát, hogy egy erős és 
é letképes 'egységet alakitsunk ki egyházunk megmen
tése érdekében, látnunk kell, hogy erre képtelenek 
vagyunk. nem a mi hibáinkból, hanem mai egyes 
egyházvezetőink magatartása miatt. 

És mindez miért ? 

Mert megrendült a bizalom. Mély szakadék vá· 
laszt el nemcsak gazdasági vonatkozásban. - ha
nem - sajnos - erkölcsi, föruénytiszteleti, szellemi 
vonatkozásban azoktól az egyes egyházi vezetőktöl. 
akik a válságot megleremtefték, előidézték. 
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A megrendült bizalom pedig csak fi válság su· 
Iyosboclását fogja kiváltani mindaddig, amig azok. a 
kik 8zt elóidézték, olyan egyéniségekkel nem helyet
lesittelnek. akik a bizalmat önms$ukkal meghozzá~. 
Avagy kérdezzük meg önmagunkat, hogyha valakI
ben csalód tunk. valaki bizalmunkkal visszaé lt és azt 
megőrizni nem tudta. 'képesek vagyunk-e bjzalmunkkal 
azt olya n mérlékben fámogalni tová bb is. amit egy 
egészséges közélet-folyamat feltétlenül megköyete.~ ? 

Minden olyan kisérJet tehát, amely a megrendult 
bizalom más irányu helyreállifására törekszik. már a 
fogamzás pillanatában a bizalom hiánya következté
ben halálra van itélve. 

Azok az egyes egyházi vezetők, akik e közhi
zelma! nélkülözik. és akik személyük iránt megnyil
vAnult és á llandóan megnyilvánuló bizalom hiánya 
dacára sem hagyják el helyeiket és egyházunkat a 
válságok mind mélyebb és mélyebb pontja ira nyom
ják, egészen bizonyosan olyan rettentő reakciót fog
nak elóbb-utóbb kiváltani , aminek következményeitől 
- bár sajnálatos, - de saját vagyoni helyzetüket 
sem lesznek képesek megmenteni. Nem szabadna 
ieledniök, hogy amiJyen figyelemmel ők kisérlék az 
elmult idők apró eseményeit, körülbelül azonos 
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figyelemmel kiséri ez egyház egyeteme az á ltaluk elő-
idézett kimondhatatlanul nagy történéseket és minden 
bizonnyal e nagy lórténéseknek az előbbi apró ese
mények viszonyiloU mértékével fogja mé rni egyház
egyetemünk mindazt. amil kiérdemelnek. Ezt irja és 
mondja a történelem és a logika, amely ritkán cáfol 
rá önmagára. 

De eltekintve mindentől : ne feledjük el azt se, 
ho~y egy közösség érdekeinek á lla ndó veszélyezte-

; 
tése a multban, a történelem mindenkori fo lyamán 
képes volt. ha kellett. tömegeket fölrázni a tétlenség
ből. országokat rombadönteni, vagy he!yreállitani , a 
történelem pedig isméllődni szokot!. Aki ma tapsol 
az holnap birálhat. ha a közérdek ugy kivánja és a 
mai tapsolók birálalának a ha tá ra még ismere tlen 

0,. F AZAKAS JÁNOS. 

.. Az igazság hatalma oly nagy, hogy valam 
részecskéje nélkül még azok sem élhetnek, akik go 
nosz tettekból és uétségekból táplálkoznak." _ 

fiókok: 

Ciceró. 

TIMI$OARA 
ORADEA 

• 
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LEVÉL A SZERKESZTÚHÚZ. 

Kérem, sziveskedjék az alábbi sorokat az "Un i
tárius Jövendő" legközelebbi számában közzétenni : 

Olvasva az .. Unitárius Jöuendőll f. éui augusztus 
havi szárr:ában a háromszéki egyház kör éui köz
gyülésén to rlott elnöki megnyitót, mint a fötanácsi 
fegyelmi biróság elnöke, kötelességemnek tartom 
az igazság érdekében rámutatni és igazolni, hogy 
az elnöki megnyitóban foglalt ama fellevés, hogy 
dr. Elekes Domokos e. főgondnok u r ne érdekló~ 
dölt volna fegyelmi ügye minél előbb · való befe
jezése iránt, csak annyiban felel meg o valóság
nak. hogy lény leg nem sürgelte, hdnem aminl 
a z a biróság méllóságához illik. csupán óhaját 
fejezte ki, hogy az ügy minél elóbb fötár9ya lósra 
kerüljön és ennek érdekében folyó évi március 
26·án kelt leuelében szószerint ezeket irja: " ... Gon
dolatban is távol állok attól. hogy fegyelmi biró
ság unk mu nkáját szorgalmazó soraimmal siet/es
sem, bátor vagyok azonban nb. figyelmedbe aján- ' 
lani, hogy igen szeretném, hogyha ezen ügy már 
érdemleges tárgyalásra és döntésre kerülheine, a
mely ügy tlgy látszik részedről még csak lanul
mányozás tárgyát képezi . .. II 

Valóban Q hatalmas peranyag alapos lanulmá~ 
nyozást igényelt és a fótárgyalásra való oly mó
don való elókészitést, hogy necsak a birÓság el
nöke és az ügyelöadója, de a biróság m inden 
egyes tagja ismerje meg az ügyel, mert csak igy 

- lehet a kérdéses fegyelmi ügyben megnyugtató ha· 
határozatot hozni. Ez a munka a fegyelmi ira/ok 
átuétele óta szakadatlanul fart,e/készült m inden 
egyes birósági tag részére a peranyag összefoglaló 
kivonata a vád és védelem bizonyitékaival együtt. 
Jelenleg egyes kérdésekben még fo lya vizsgálat, 
de ennek befejezte után az ügy azonnal fótárgya
lásra kerül. 

Nem szokásos, de nem is kivánatos egyházunk 
legfóbb fegyelmi biróságát, vagy annak elnökét 
munkájában sürgetni, mert a birói és elnöki tiszt
ség elvállalása es a kötelességérzet önmagukban 
hordják a felelósség érzetét is, hogy t. i. a tisztsé· 
get vállal6k azt a munkát, amelynek elvégzésére 
egyházi törvényeink értelmében elkötelezték ma· 
gukat, tisztességgel és becsülettel el is fogják vé
gezn i, ha I s t e n ugy akarja. 

Az "Unitárius Jövendó" olvas~ táborát meg· 
·nyugtathatom . hogy a kérdéses fegyelmi ügyben 
senki részéról sem forog fenn sem halogatás, sem 
pedig rejtegetés, hanem az ügyben végzett és vég
zendó munkálatok mindenekben az érvényben 
levó Fegyelmi Törvényünk előirásai szerint történ
tek és történnek. 

Jara. 1940.f Augusztus hó 31·én. 
Hi/rokoni szeretettel : 

Dr. TAMAs ISTVAN. 
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A medeséri templom-padok ügye. , 
Unitárius egyházközségeink évszázados templo

maiban a padok használatát ille tő leg ősi hagyomá
nyos rend fejlődött k i, ami azon jogokon alapult. 
hogya templomok a lapilásakor az alapitó családok 
áldozalkészségükkel csa ládjaiknak padoka t készittet
tek vagy szereztek s ezen padok használatAt apáról· 
fiuTa és unokára és igy további nemzedékekre mint 
családi szerzett jogot hagyományozták. Unitárius szé
kel y népünk - mely az ősi jogot és hagyatéket ta
lán minden népnél nagyobb tiszteletben és megbe
csülésben tartotta és tartja - ezt a családi szerzett 
jogot is oly egyéni és az ő~k emlékével megszen
teit jognak tekinti. a melyet meg gondolatban sem 
vilatna el az egyes családoktól. nemhogy cselekvőleg 
lépjen fel valahol az ősijog megsértésével. 

Annál inká bb megdöbbentő eset a medeséri ősi 
székelyegyházközségünk válsága, amit az a tény 
robbantott ki, hogy egy ottlakó, de ilyen ősi szerzett 
joggal nembiró uni tárius család érdekében a család 
jelenbeni nagy összeköttetése révén a templom padok 
használatában kifejlődött ősi hagyom~nyos rendszert 
meglámadták, a szerzett jogokat kétségbevontá k és 
azoknak rovására előnyt kivánnak magukna k sze
rezni. Ez a felháboritó tá madás az ősök emlékének 
tiszleletbe nem vételével a legnagyobb mértékben fel-
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kavarta a medeséri békés unitárius székely családok 
életét és az egyházközség hiveinek nagy többsége 
élesen tiltakozott ezen sérelmes tá madássa l szemben 
és kijelentették, hogy a templomban családi padjaik
hoz való ősi jogukat ne m engedik a lku tárgyává tenni 
és ezáltal megsérteni az őseik iránti kegyeletüket. 

Az egyházközségi többségi a karattal szemben 
azonban az illető család összeköttetése egyenesen 
egyházunk főhatóságának közbelépését és dontését 
erőszakolta ki. Igy történt, hogy ezen felháborító ügy
ben a családi összeköttetés révén a missiós bizottság
nak a jogtól és törvénytő l messzeesö véleménye 
alapján az Egyházi Képviselö Tanács f. é. junius hó
ban tartott gyülésén foglalkozott a kérdéssel - a mely 
gyülésnek az érdekelt család lagja volt az elnöke, a 
ki egyben a missiós bizottságnak is elnöke - és 

olyan sérelmes határozatol hozott, amely egyházi év
százados alkotmányos életünkben a törvények figyel
men kivül hagyásával talán pára tlanul á ll . Az Egy
házi Képviselő Tanács az egyházközséghez intézett 
le iratában kimondja, hogy mindenki mint egy Isle
nünknek gyermeke. szabadon és korlátozás nélkül 
használhatja a templom padjait. 

Az egyházi föhatóság ezen törvénybe ütközó el
járással hozott sérelmes határozatát a legnagyobb 
megdöbbenéssel fogadták a medeséri unitárius hivek 
és tradicionális joguknak ilyen semmibevétele annyira 
elkeserítette őket , hogy azóta templomba sem kiván· 
nak járni, mert lelki nyugodtságukban érzik magukat 
mélyen fölzaklatva és megfosztva attól, hogy nyu
godtan imádkozhassanak templomukban. A jogaiban 
mélyen megsérteUek, mintegy 60 egyházközSégi tag 
aláirásával hatalmas felterjesztést és felebbezést in
téztek az egyházi Föhatóság, illetve Főtanács elé. 

Felterjesztésük indokaiban felsorolják, hogy az 
Egyházi Képviselő Tanács sérelmes határozatát ha
táskörének tullépésével. alkotmányellenesen, a szer
zett jog fogalmának legmélyebb megsértésével. egy 
hatá rozat megkivánt törvényes kritériumainak fi gyel
men kivül hagyásával, egyházközségeinknek bizlositott 
önkormányzati jog megsértésével, ma éló egyházi és 
nemzeti lé tünk ala pjait képező tradicionális iogok és 
keretek megsértésével. egyházközségeinket és az egy
ház egyetem ét a lkotó hive,k többségi akaratának fi 
gyelmen kivül való hagyásával. az egyházközségek-, . 
egyházkörök-egyházegyetem szervezeti alkotmányos 
a la pjait megbomlasztani alka lmas módon hozta meg. 
Részletes indokolásuk során odanyilatkoztak, misze
rint sajnálatta l állapitják meg, hogy mint egyszerü 
egyházközségi hivek kényszerül nek egyházi fóható
ságaink iigyelmét fölhivni arra, hogy alkotmánjogun· 
kat kellő tiszteletben tartsa és ugyancsak sajnálattal 
állapitják meg, hogy bizonyos személyi érdekek egy
házalkotmányunkat ilyen sulyosan veszélyeztethetik. 

E rendkivül sulyos egyházi sérelem ügyben vár
juk a fejle ményeket. 

Dr. Sz. Á. 

Fötanácsi szónokok -es beszédek: 
A fötanácsi szónok nem mindennapi reprezen

tAnsa az egyháznak. A püspök nevezi ki', aki rend
szerint nagy.on ügyel arra, hogy az illetó ugy szelle
mileg, mint szónoklás tekintetében a legjobbak közül 
való legyen. Főtanács vagy zsinat idején az egész 
e~h.~ ter.~letéröl az egyházfenntartó elem legkivá
lobbl81 gyulnek össze és hallgatják a templomi szó
nokot, de ilyenkor a többi lelekezetekhez tartozók 
köz~1 . i ~. több érdeklódő akad és lesz tanuja, esetleg 
megttelo)e az alkalmi szereplésnek. A szónoknak az: 
unitárius egyházaI. az unitárius szellemet és gondol
kozást kell képviselnie rendesen igen nagy hallgató-

ság elött és a képviseletnek. a kivételes számbamenö 
templomi szolgálatnak az egyház méltóságáh.oz és a 
tisztult unitárius gondolkozáshoz minden tekintetben 
méltónak kell lennie. Meggyóző erő kell sugározzék 
a tartalomból, szavakból, és előadásból. Bizonyság~ 
tétel kell legyen minden elmondott szó, minden 
szárnyára kelt gondolat. . _ 

Ezért csakugyan kivételes kitüntetes volt ez.elott, 
ha a püspök valakit főtanácsi vagy zsinati lizón~k
nak nevezett ki. Aki ebben a kitüntetésben részesult. 
tudta. hogy nem közönséges munkát kell vég~e, 
vagyis minden erejét össze kell szednie és mmden 

• 

, 

• 
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képességet meg kell feszitenie, a töle te~~ető legjobb~t 
kell adnia, hogy hivatását legjobban toltse be. ~ kI
nevezett szónok nemcsak arra ügyelt, hogy ,az alap
" I lál' . kifej' ező legyen, a tárgy megvalasztása 
IgeaoeS k"l""t 
é I talom kidolgozása a hallgatóságot le egi se, 

s a ar I I 1- 1- d' I 
h "s hogya beszéd meg e e o e oa aSSB enem arra I , H' • 

a figyelmet felébressze és az érdekladest e~rentartsa. 
"k I adJ'on és az unitárius gondolkozast a lel-

eszme e bb h zál"" 
kekben méJyitse. a hallgatói ja an oz uzze az 

h · hoz és indítást adion jócselekedetek gyakor-
egy az I"b """t t l" Jására, vagyis a szó igaz érte me en ffilSSZ10 e le-

silsen. 
Olvassuk csak el legalább egyemberöltőre visz

szamenöleg a főlanáesi vagy zsinati beszédeket. me
lyek az utóbbi időben, pár esetet kivévE? ~ir:dig. nyom· 
tafásban jelentek meg s meg fogunk gyozodm. hogy 
igy volt. A magas ~s tudományO~ ,sz~nvonal.o~ álló 
Keresztény Magvető, mint irodalmi ertekkel bIro szel· 
lemi termékeket, ezeket az alkalmi beszédeket kö· 
zölte. Azokat a hittani, bölcsészeti, egyháztörténelmi, 
pedagógiai, st~. tudományos dolgozatok közé. beil
leszthetőnek és odavalónak tartolta. Ha tartalmilag a · 
szinvonalat nem ütötte meg, kivé tel volt. 

Most is a püspök nevezi ki a főtanácsi vagy 
zsinati szónokot. De az utóbbi időben a kinevezés 
mintha veszi tett volna kitüntető erejéből. Mintha a 
szónokok nem éreznék át a szereplés fontosságát 
eléggé az egyetemes egyház szempontjából is és an
nak a közönségesböl, a megszokottból ,kiemelkedö 
jellegét Mintha nem mi~denki lenné e léggé tanul
mány tá rgyává a tárgy meglalálását és kidolgozását, 
hogy az szellemileg sulyt jelentsen, a ielenlevoknek 
kellemes, lelküket foglalkoztató szellemi élvezetet 
nyujtson és gyakorlatilag is inditást adjon. Mintha 
nem mindenki fogná fel szerepél ugy, hqgy az isten
tisztelet az egyház legmagasabb forumán lejátszódó 
elvi harcoknak, szellemi csatáknak, a törVényhozói 
testületben kifejezésre jutó legjobbat akarásnak ré
szét képezi. Mintha mostanság nem szed nék össze 
és nem ieszitenék meg az emberek szellemi erejü. _ 
kel és előadó képességüket ugy. amint az alkalom 
és egyház érdeke. a tisztult vallásos gondolkozás 
hódító ereje azt megkivánja. Nem eléggé tömör 
és mégis könnyed. magvas és mégis élvezetes a be
széd. Nem nyujt meglátásokat, nem szór eszméket, 
nem sugároz szellemet és meggyőzŐ erőt, nem fog
lalkoztatja eléggé ugy az egyszerü ember lelki vilá. 
gát. mint a bizonyságtevést kereső és megitéléshez 
szokott tanult ember gondolkozását. 

Nem is olyan régen. de több mint 10 éve. püs
pökválasztó zsinaton egyházunknak akkor már te
kintélyes ál1ást betöltö embere a szószéken, amikor 

" 
más felekezetek képviselŐinek testületi küldöttségét 
észrevette, beszéde elején elnézést kért. ha talán ön
tudatos unitárius szellemben beszél. Ez a közbeszurt 
mondat a nyomtatásban megjelent beszédben nem 
olvasható. de a beszéd tartalma sem mutatja. hogy 

• 

erre a szokatlan megijedésre és jellembeli gyenge
séget mu tató kijelentésre szükség lett volna. Sokan 
szégyelték miatta magukat. De egyebeket is meg
figyelhetünk. Van olyan. aki nem tüz határozott 
cél t maga elé. amely felé a hallgatóságot fokozatos 
szellemi emelkedéshen ellenállhatatlan erővel magá
val vigye; beszéde száraz és érdektelen marad. 
Van olyan, aki hanganyagát a hatalmas templom 
nagy méreieihez nem tudja alkalmazni s szónokla
tának már az elején rekedtre kiabálja magát; gyö!. 
rel mes végighallgatni, de nem is vezetett hegycsúcsra 
senkit , Akad olyan is. aki ilyenkor is másfelekezetű 
prédikátornak évtizedek előtt nyomtatásban megje. 
lent beszédét mondja el szinte szóról-szóra s igy 
saját szellemi erejéből " természetesen nem ad sem. 
mit ; az ilyen em,ber nem méltó a megtisztelő fel
adatra. Előfordul, inkább beképzelt és önmagával 
eltelt embernél, hogy még e kivételes alkalomra se 
irja le és nem tanulja meg a beszédét s ó,ráig tartó 
felhigitott mondatokban halálra untat ja a hallgatói; 
az ilyenre csakugyan ráillik a szakértő megjegyzés: 
könnyebb hosszu beszédet mondani, mint r'övidet. 
Megtörténik az is; hogyapapszenteléssel egybekö. 
tött a.lkalomra ' (elk~rt zsinati szónok, amint két év 
elött történt, nem tud különbSéget tenni a saját fel
adata és a más hivatása között. Összetéveszti ma. 
gát a papszentelést végző püspökkel. Elfelejti. hogy 
ő csak zsinati szónok. aki legfeljebb beszéde végén 
néhány mondattal hivatkozik az ünnepé!yes pilla
natra, mint ahogyamultévi szónok te tte, de nem 
az ő hivatása papszentelő beszédet mondani. Azt" 
e lVégzi a püspök. Az utóbbi időben elhangzot fó
tanácsi beszédek közül nem mindenik jelent meg 
a régi szokáshoz hiven, nyomtatásban. Bizonyára 
szerzőik nem tartották alkalmasnak erre. Mennyire 
kiemelkedett ezek köz ül pár év előtt egyik már néhai 
lelkésznek tartalmas. őszinte hangot pengető. komoly 
meglátásokat lerögzitö. alkalomszerü szép főtanácsi 
beszéde, • 

Csak kiegészitésül emliljük meg, hogy akad olyan 
lelkész is. aki a megtisztelő felkérést. hogya főtaná
esi szónok szerepét vállalja, nem fogadja eJ, de a 
főtanácsí gyülésen megjelenik és szónokol. Hiányzik 
az önbizalma vaRY tulsá'gosan kényelmes szellemileg 
ahhoz. hogy az a lkalom hoz illő beszédet készilsen ? 
Az ilyen [eladat elől önérzetes ember nem tér ki. S 
ha mégis megtörténik, nem érdemes arra, h?gy ko
moly egyházi vonatkozásban :többé vele szóba áll M

, 

janak. 
Megnyugtalásul szolgálna és az egyházi érdekel 

is munkálná, ha ezek a szerény, de őszinte meg
iegrzések, egyéni megállapitások min~l, töb~:k~ek 
okot adn.ának a gondolkozásra és buzdJtast a Jovore. 

"Aki az igazsághoz 
bann öleli." 

• 

vj. 

tévelygés utján jut, forr6b , 
, 

KiSI> JánoS. 

" 

• 
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Egyházköri közgyülések: 
Az. udvarhel,1 egvházk6r éui közgyülésél 

Ukodban aug. hó 15-én lar/otla Dr. Máthé Istuán f. ü. 
gondnok és Bálint Ödön esperes elnökléséuel. A köz-
9yülés[ a f. Ü. gondnok nyitotta meg. Beszédében 
olyan középufat kioán, melyen haladva. nem jő ellen
tétbe az egyház önmagával s a közösség elölt háttérbe 
szorul az egyén. Önfegyelmezés, áldozathozatal. le
mondás, türelem kell, hogy oezessen. Összhang az 
egész vonalon a lelkek megnyugtatására s egyhá
zunk virdgzdsára. 

Az értékes megnyit6 után Simén Domokos köz
ügyigazgal6 szivhez szóló, emelkedett hangulatu 
imái mondott. 

A tárgysorozat pon/jai közül az esperesi évi 
jelentés emelkedett ki. Részletes. pontos. lelkiismere
tes munka. Meg lehet látni benne az egyházkör 
helyzetét s meg lehet tudni belöle, hogy az egyház· , 
községek szellemileg és anyagilag gyarapodtak, vala
mint az alapok is növekedtek, ·az adósság fogyolt, 
a lelkészek irodalmilag sikeresen tevékenykedtek. 
Szégyelni val6nk nincs, dicsekedni nem akarunk. 

Megemlilést érdemel a nevefésügyi bizottság 
jelentése is. A hitoktatásról, egyháZi énektanitásr61, 
gyermekistentisztelelekröl, szórványgondozásr61 hü, 
kimeritö és megnyugtató képel ad. A jelentés ko
molysága Kövár; Jakab elnököt s a b'izottság derék 
tagjait dicséri. 

A közgyülés ' a tárgysorozat egy-éb pontjait is, 
mint az E. K. T. leirafait, a köri számadást stb. a 
rendelkezésre álló 3 óra alatf tárgyilagos hozzá
sz:ólásokkal és javaslatfélelekkel tárgyalta le. Gyülés 
végén a hivekkel együtt a gyönyörü, tiszta, világos 
templomba mentünk, ahol Kádár lajos vargyasi 
lelkész imáját és alkalmi beszédét, valamint a köri 
énekvezérek lelkes együttes éneklését hallgatva, ugy 
éreztük, hogy nagyon közel van az Isten, biztat. 
bátorit és továbbra is megáldja azt a munkát, amely 

h~ttel. sz~re~ettel kivánja épiteni, szépiteni a bE{kes
seg orszagat. melyben mindenki boldog lehet. 

VÁRI DOMOKOS kö~i ie~ö. 

A .kOlozSdObOkal egyh6zk6r, augusztus 
h6 18·an Kolozson tartotta évi közgyülését a körhöz 
tartozó egyházközségek részvételével. Tud6sit6 sze. 
rint a közgyülés kiemelkedó pontja a felügyelö gond
naki állás betöltése volt. A Dr. Gól Kelemen lemon
dása folytán megüresedelt F. ü. gondnoki állásra a 
közgyülés az elnökség javaslatával szemben egyhan. 
gulag Kelemen Lajos kivál6 történetludósf. a Ma
gyar Tudományos' Akadémia tagját választotta meg. 

Tud6sitó a tárgysorozat egyéb pont jairól nem 
emlékezik meg, de hozzáFüzte a következö sorokat : 

.. Barabás Mikl6s esperes elnöki beszámol6jában 
éles támadást intézett az U. J. ellen. odanyilatkozva 
türelmetlenségében, hogy az U. J. megmételyezi az 
unitárius hivek lelkét és ezért sürgösen be kell a 
lapot tiltani. Természetesen elfeledkezett indokok
kal alátámasztani türelmetlenségi inditványát, hogy 
mikor és miröl közölt az U. J. val6tlanságokat, me
lyeknek megcáfolasát még eddig senki meg sem kisé
relte. Emlékeztetni ktvánjuk Barabás M. esperes 
anál arra a ténykedésére, mely szerint ugy 6-7 év
vel ezelőtt hasonl6 türelmetlenséggel dolgozott az 
Unitárius Közlöny központi lap ellen és a nagy
enyedi előfizet6ket lemondásra birta, hogy az általa 
nagy buzgalommal terjesztett Unitárius Evangélium 
mellé párloljandk és csak ezt az egyedül üdvözítö lapot 
olvassák. Még az' egyházközség részéről is le akarta 
mondatni az Unitárius Közlöny t, de az akkori .gond
nak ehez nem járult hozzá. Ugy látszik Barabás es
peres mostani szereplésével az U. J. ellen ugyan
azon a jár6szallagon kiván haladni, mint amely 
jár6szalIagon az U. Eoangélium terjesztésével törte
tett. Közgyülés azonban a lap elleni inditoányt nem 
lelle magáéoá". , 

SZEMLE 

A romániai unitárius egyház vezetősége. 
Az egyházi löhatóság a Romániában maradt 

unitárius egyház vezetésére Dr. Gál Miklós rögond
~~kot .é~ Árkosi Tamás esperes-közügyigazgalót je
lolte kl Ideiglenesen, melléjök adva az E. K. Tanács
na,k Romá~iában maradt tagjait. Ezek a tagok az 
elebb emhtelteken kivül az aranyoslordai körből; 
ia.~ka ~á~o"y i. ü. gon~nok, Pataki András jószág
e!ugyelosegl elnök, Adorján Géza a Bors hagyaték 
hármas bizottságának tagja; a kolozsdobokai körböl: 
Barabás Miklós esperes; a küküllói körböl: Szath
mAry Gyula i. ü. gondnok; a háromszéki kör Ro
mániában maradt részéből Kovács Lajos esperes és 
<I felsőfehéri kör kiküldött je, vagyis összesen 10 tag. 

- -

, 
Az elsö érlekezlet. Az E, K Tanácsnak 

Romániában maradt tagjai első értekezlelüket szept. 
26-án tartották Tordán, az egyház hivatalosan meg~ 
jelölt központi helyén. Az értekezleten a követke~ők 
jelentek meg: Dr. Gál Miklós, ÁrkOSi Tamás, Ad?r]~n 
Géza, Pataki András, Lörinczy Dénes( Barabás MIkIos, 
Kovács Lajos és a tanitók képviseletéb~n be voU 
hiva Erdős Mihály tordai énekvezér. Az érfekezletet 
Dr. Gál Miklós iögondnok vezette, aki néhány szóval 
utalt a változott helyzetre és jelezte 8Z egyházi fc).. 
hatóság ideiglenes intézkedését a vezetésre vonat~ 
kozólag. Az értekezlet mindenekelőtt a vezetőséget 
egésziteUe ki a feltétlenül szükséges tagokkal. Igy 
ideiglenesen előadónak és jegyzőnek Lörinczy Dénes 
tordai lelkészt választotta meg, a titkári és pénztárosi 

• 
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, 

állásra Dr. Bardócz Béla tordai ügyvédel határozt.a 
i Ikérni , aki a kormá nnyal való összekötte tést IS 

h~vatva lesz fenntartan i és minde n egyházi ügyben 
tek intetben eljárni. Javadalmazása megegyezés alap-
~n történik. Elnöki megbizás alapjá~ Lö.~in ~zy Dé~.e~ 
tett irásba foglalt jelentést az eddig tonent e inoki 
intézkedésekről. Számbavették ~ ~omá~iában mara~t 

házközségeket és felekezeti Iskolakat , a lelke
:::kel. segédlelkészeket és tanerőket. az E. K. Ta

ács és Főtanács tagjait. a belsóemberi özvegyeket 
~ árvákat stb. Gondoskodtak a felekezeti tanerők 

, :: nyugdijintézeli tagok október havi járandóságá
nak a biztosilásáróJ. Intézkedéseket tettek a meg
üresedett felekezeti iskolai Allások betöltésére nézve. 
Az esperes nélkül maradt felsófehéri kör vezétésével 
Fekete Lajos ürmösi lelkész, egyházköri jegyző van 
megbizva. Miután ennek az egyházkörnek képvise
lője az E. K. Tanácsban az esperes volt, inditvány 
hangzott el. hogy az esperes jógutóda, az. egyház
köri jegyző hivassék be az E. K. Tanácsba. Ertekezlet 
ugy határozott, hogy a kör képviselőjét gyülésben 
jelöljék ki. vagy ha az nem volna lehetséges. a kör 
vezetői állapodjanak meg egymás között. Az iskolai 
beiratkoresok eredményéről az elnökség intézkedése 
alapján kell jelentést tenni. 

A ROmanlaban maradi egyhazközsé. 
gek és Iskolak. Romániában 51 egyházközség 

-, _ • maradt. az önálló hatásköuel müködö segédlelkészi 
áJlásq~at is.. beleszámitva és 9 felekezeti iskola. Az 
egyháZközségek a következők: 

1. Kolozsdobokdi körbőL Arad-Temesvá r. Ma
gyarszovát. Marosujvár, Nagyenyed, összesen 4. 
2. Aranyostordai körből: Abrudbánya, Alsó-felső
szentmihály, Alsójára, Aranyosrákos , Bágyon. Csegez, 
Komjátszeg, Kövend. Lupény-Vulkán, Mészkő, Petro
zsény. Sinfalva. Szind. Torda. Tordatur. Torockó, 
Torockószentgyörgy. Várfalva, Verespatak. összesen 20 
3. Küküllői körből: Ádámos. Bethlenszentmiklós. 
Désfalva. Dicsőszentmárton. Harangláb, Küküllő
dombó, Küküllőszéplak. Magyarsáros, Magyarszent
benedek, Medgyes-Erzsébetváros, . Szőkefalva , össze-

ALAPITVA 1823. 
• 

Scherg Vilmos és Társai 
R. T. . 

POSZTÓ IOS DIVATARU GYARA 

a leqfinomabb és leq
tartósab b uri- és női 
divatszöveteket qyártja. 

LERAKATOK : 

Brassó, Temesvár, Kolozsvár 

sen ll . 4. Kereszluri körból : Alsóboldogialva. Ma
gyarzsákod. Pipe. Sárd, Ujszékely. összesen 5. 
5. Udva rhelyi körböl: Székelzderzs, SZékelymuzsna, 
összesen 2. 6. Felsöfehéri körből : Alsórákos. Datk, 
Fogaras, Nagyszeben. Olthéviz, Segesvár, Ürmös, 
összesen 7. 7. Háromszéki körből: Brassó. Buka. 
rest, összesen 2. Felekezeti iskolák: Magyarszovát. 
Alsó-felsőszentmihály , Mészkő. Szind. Bethlenszent
miklós , Dicsőszentmárton. Küküllődombó, Magyar
sáros, Ha rangláb. A kormány uj felekezeti iskola 
beinditására engedélyt adott Brassóban. Lupényban 
és Petrozsényban. Brassóban a f. isk. évben a 
felekezeti iskola nem indulhatolt meg, a másik két 
helyről nincs biztos tudomásunk. 

A Bors hagyaték bonyolult, rendezetlen 
ügyével is fogla lkozott az értekezlet. amely szinte 
minden egyéb vagyon nélkül tehertételként maradt 
a romániai egyházra. A csányi birtokot a hatóság 
illeték-különbözettel terhelte meg visszamenőleg, mi
vel a birtok haszonbérbe van adva és büntetést is 
szabott ki, ami összesen 4-5 ezer lej közötti össze
get tesz ki. A vezetőség a bányabükki erdőn tüzi
fá t vágatott le. Mivellopták. eladatta. A befolyt 
31.000 lejt a hatóság letétbe helyeztelte, amig a 
tula jdonos kérdése tisztázva lesz. Mindezeknek az 
ügyek nek rendezésére az értekezlet Adorjá n Géza
ügyvédet kérte fel. 

A lelkészi allamsegély és iskolai segély 
ügyében az értekezlet Dr. Gál Miklós fögondnokot 
felkérte. hogy utazzék sürgösen Bukares lbe s annak 
elintézésél személyesen szorgalmazza a kormánynál. 

Tervbe van véve a tőtanácsi tagok összehivása, 
vagy lega lább az arrahivatotl tagokkal kibővitett 
E. K. Ta nács ülése. 

Magén vélemény a vallozassal kap· 
csOlalban. Egyik lelkész a változással kapcsolat
ban levélben egyebek közöfl a következőket irja : 

Minket már másodizben érintett meg a nagy vihar." 
Váratlan volt a fo rdulat, ameiy készületlen talált s 
amely unitárius anyaszentegyházunkat, annak egy
házközségeit és hiveit ismét két részre osztotla. Csak
hogy mig az első szétszakitásnál Erdélyben egységes 
maradt anyaszentegyházunk. add ig ma annak minl
egy 60 százaléka csatoltatott Magyarországhoz és 
csak mintegy 40 százaléka maradt a régi á llam, Ro
mánia keretei között minden szellemi központ és 
anyagi erő, középiskofák és egységes irányitás nél
kül. .. Most tünik ki . hogy mit ér a vagyon központo
sitása, mit ér a nnak egyel len Sora-házba való befek
tetése ... Egyházi [őhatóságunkkal (mely az utóbbi idö
ben szavát nem szerette hallatni) és az államhata
lom vezéreivel azonnal tisztázni kell helyzetünket és 
lehetöségei keresni a szervezkedésre, mert az iti ma
rad i egyházközségekflegtöbbje szegény, hol a lelkészek 
és tanitók megélhetése sincs biztositva. A hivek egy
része szórványban él, kicsi az összefoRó kapocs ... 
Annyi bizonyos, hogy nekünk nagyon gyorsan kell 
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cselekednün k, ha oldot! kéve gyanánl széthullani 
nem akarunk. Meg kell keresni az összekötte test a 
többi magyar egyházakkal es ka röltve kell jövön
ket hihareo/ni". stb. - Azt hisszük, hogy minden 
Romániában maradt uniláriusnak ez az érzése es 
sürgős követelése. 

David Ferenc Brass6ban. Az 1903-ban 
megjelent "Quellen zur Geschichte der SiadI Brassó" 
cimü nagyszahásu több kötetes műnek a lOl-ik lap
ján a következó szavakat lehel olvasni; ,, 1568, die 
-10 Febr. komm! der König Johann gegen Kronen 
(Hgs) und 185Sf seine n Hofprecliger Franciscum Da
viclis. der ein AriF.l.ner worden. in der evangelischen 
ungarischen Kirche precligen. Massa in Fasc. Lilt. 
C " ur. 

Vagyis Dávid Ferenc János Zsigmond fejedele
lemmel 1568. febr. IO-én Brassóban volt. mint a feje
delem udvari papja é~ a z evangélikus magyar lem
plomban prédikált. Nem ártana erről a látogatásról 
bővebbet is tudni. valamint azt is. hogy Brassó kör
nyékén valahol még nem jelent·e meg. 

Nyugalmi helyzet. Levelet kaptunk. melyből 
idézzük a köuetkező sorokat: liA nyugalmi helyzet
ről az utóbbi időben nehányszor nyilvánosan is szó 
esett. Mindenki óhajtja. Senkisem dolgozik ellene. 
De a helyzet tisztázása érdekében nem kell-e rel· 
tenni a kérdést, hogy ki vagy kik idézték elö a nyu
galmi helyzet megzavarását, az egyházi élei felfor
galását? Kik állitoltak az egyház vezető állásába 
önmaga által is elismeri erkölcsi defektusban szen
vedő embert, aki a többség bizaimát nem birja s 
ál/ásához való görcsös ragaszkodása erős tövis-szu
rás az egyház testében. melyet az egyház minden 
tagja érez, mig az általa is többször hangoztatott 
csendes visszauonulást végre nem hajtja . Aztán ott 
vannak nem egy vezető állásban sullyal és tekin
lél/yel nem biró, hozzá nem értő és tapasztalatlan, 
csak károkat okozó emberek, kiknek munkásságát 
még nyilvános figyelmezlelésekre se vizsgálja felül 
senki. A törvénytelen lépéseknek és azok eröszakos 
keresztül hajszolásának nincs vége. Vajjon nem 
azok részéről kell-e kiinduln ia a nyugalmi helyzetre 
törekvésnek, akik azt megrontották ? Auagy azoktól 
várják némelyek a nyugalmi helyzet megteremtését, 
akík azt mindig féltet/ék' s az egyházi élet felforga
lósá/ól távol állotlak ? És ugy, ha a megbántott lelkü 

hibára, tudatlanságra. erőszakos 
stb. sürü fátylat boTita

azokat ? Nyugalmi helyzetre 
ezt azoknak kell megteremieni, érle 
akik azt elrontotlák." , . 

érteslIti. A Teológia Akademia 
iskolai évröl Dr. Fikker János dékán 
megjelent. Az. iskolai esztendóre 

az elóadoU tárgyakat. a tanárok 
munkásságát. a növendékek 

pályázatok eredményét. az 

önképzököri jelentést stb. foglalja magában. Az Érte
sHő élén Dr. Fikker Jánosnak .. Az ember hivatása" 
cimü dolgozata foglal helyet . A mult évi trtesitöben 
Dr. KiSs Elek tolJából közreadott dolgozatra egyik 
egyházi lapunk nagy szerényen azt iegyezte meg. 
hogy nem az Értesitöbe való. mert a Teológiai Intézettel 
és növendékekkel nincs semmi kapcsolata. Dr. Fikker 
János dolgozatára vonatkozólag is kérdezhetjűk. hogy 
vajjon ebböl az elvont. száraz. idegen szellemü fej
tegetésböl megtudja-e az olvasó. hogy mi az ember 
hivatása s megtudták-e. megérlették-e a növendékek. 
kik előtt a dolgozat elhangzott ? Van-e benne valami 

• 
ami a növendékeket a választon pálya szeretetére, ' 
hivatásuk betöltésére. a tudományban való elmerü
lésre. komoly taulmányozásra stb. buzditja ? Ennél 
gyakorlatibb es a mi unitárius életünkhöz jobban 
hozzásimuip, tudományos tekintetben is szinvonalon 
álló elóadásokat várunk. melyekböl növendékeink 
nemcsak e rtenek vala mit. hanem lelkük. szellemük 
a la kitására a kivánt hatást gyakorolja. Ezzel szem
ben örömmel állapiljuk meg. hogy a növendékek 
vizsgái sikerültek s minden kitüzött pályadijra akadt 
megjutalmazott pályamunka. Ha akár a vizsgák. akár 
apályamunkák elbirálásánál a kivánatos szinvonal 
érvényesült. a jövendó unitárius papságára jóremény
séggel nézhetünk. 

HŐSi magatartAs a g~akortatllan. Mini 
minden szervezetben és területen. a mi 
egyházunkban is akad ember. a ki szavaiban 
bizonysAgtevő magatartásban gyöngének, szegénynek 
muta tkozik. Mikor a szószékről szélesebb területről 
összegyült sokaság előtt az unitárius vallás szépsé
géről s hitünk meggyőző erejéről kellene beszélnie. 
mert az ünnepélyes alkalomnak ez adna méltó tar
talmat. - demagógszerü. üres frázisokban. oda nem 
tartozó támadó beszédekben éli ki magát, mialatt 
az esperes, saját beismerése szerint. alant a papi
székben alszik. Gyüléseken szintén hősködő szónok. 
- Jön aztán nem várt és nem örvendetes pillanat. 
midőn a hösnek tetteiért bá tor szivvel helyt kellene 
á llar:i, igazságát hősi magatarlással a méltatlan e l
járással szemben védenie kellene. az ügy érdekében 
egész testi és lelki erejével ki kellene állania s 
másoknak is de különösen az ifjuságnak követendó 
példá t kellen~ mutatnia - s ekkor a hősből gyarJ~ 
ember lesz. egy-két napi szenvedés sulya alatt t~sh
leg és lelkileg összetörik, meggyengült idegzetevel 

- -alán méB sir is és megijedt, elhomályosult gondol-

Vásároljon az 

ELEKES , 
könyv- es 
papi rOzletben. 
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k zá I nem tiszta itéló képességgel kedvezőtlen. ° ssa, I. ' k k k'k aggodalmas j6vöt teremt magának es azo na • ~ I -

h f f 'k Un;fárius egyházunknak nem Ilyen ez arozl. . ... hl 
h ~ "kre hanem minden körülmények kazaH e y t-

ál ° I ~O ',. kség eselén erős lélekkel kiállani tudó. 
o, szu _ b kr "k ' 

önfeláldozó és bizonyságfevo em ere e van szu sege. 

HALÁLOZÁS. 

GÁLFALVI SÁMUEL, a székelykereszturi iög;m
názium nagynevü és közbecsülésben álló nyug. ta
nára és tb. igazgatója, élete 62-ik évében, szeptem-

. ber 28-án pár napi szenvedés után Székelykereszlu
ron befejezte áldásos földi életét. Az egyházi főta
nácsnak tagja és az egykori 22-ik honvédgyalogezred 
lüzharcos főhadnagya volt. A világháboru idején és 
után éveken át orosz fogságban szenvedett. A székely
kereszturi Unitárius Fógimnázium ~óljá:rósága szo
moru jelentésében a nagy halottról egyebek között a 
következöket mondja, "A boldogult 1901 óta volt 
intézetünknek jeles tanára, a világháboru után pedig 
1920-tól l 933-ig kitünó igazgatója. Nagyszerü tanári és 
kiváló igazgatói müködéséveI. szeretetreméltó egyé
niségével, jólismert minta-iskolává szervezte a szé
kelykereszturi Unitárius Főgimnáziumot Az ő csa.-
ládja az iskola és abban a székely ifjuság volt. A 
azervezetét m~a:tárnadó sulyos kór miaU teste már 

évvel ezelőtt megrokkant. de nemes lelke a meg-- . rokkant testben is állándóan az iskola és az ifjuság 
sorsával foglalkozott, azon Őrködött haláláig. - Em
lékét nevéről elnevezendő alapitvánnye.l örökitjük meg 
s e célra forditjuk a koszorumegváltásokat is." A fő
gimnázium aulájából temelték el szeptember 30-án. 
Midőn a magunk részéről is· felhivjuk az elhunyt ki
váló férfi barátait. tanitványaif. ismerőseit. hogy az 
emlékét megörökitő alapitványhoz tehetségük szerint 
iáruljana~ hozzá, köszönettel vesszük, ha tanártár
sai közül valaki megnyugodott afiának az érdemeit 
részletesebb méltatásban juttatja hozzánk. hogy a 
Romániában éló unitáriusok is olvassák és tanulja
nak beléle. 

Bágyo~i CSEGEZY MÁRTON ny, vasuti iel
ügyelő, egyházi tanácsos. az arany érdemkereszt és 
vitézségi érem szallagon és a hadiékitményes vörös
kereszt érdemjel tulajdonosa élete 74-ik évében szepl. 
30-án Besztercén hosszabb szenvedés után elhunyt. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bra,ov, Str. Dr. Babe, 1 sz .. 
hova a lappal kapcsolatban minden meg
kere8és. kO:demény és péllZÖsU;eg k.üldendö. 

A lopba szóIjI minden cikk IXlgy egyébb kődemén)j Q M
nap !).jig Q nerkeszt6.ségben kell, hogy legyen. 

"A magyar becsület és igazság nemes harcosa volt. 
Példaképe a derék hivatalnoknak. akinek se szivé
hez, se kezéhez szenny nem tapadhat." Nagy család 
és kiterjedt rokonság gyászolja. 

,#-. ....... 

BARTÓK GÉZA Dolgérd;; lelkész, a dunánluh" 
körzet misszi~s lelkipásztora október 7-én. h'óssz~~~ 
szenvedés utan .be~eiezte földi pályafutását. Po\gátd,
ban kezdte lelkeszl szolgálatát. majd nehány eszJeri
dőre Várfalvára jött, honnan ismét Polg6rdiba ' .tért 
vissza, hogy a dunántuli unitáriusok buzgó' !londo
zója. a község társadalmának felekezeti különbség 
nélkül lelkes vezére legyen. Emléke áldott I 

T ÁJÉKOZÁSUL. 
Az nUnitárius Jövendő" egy esztendő leforgása 

alatt az egyházi tisztesség. becsület, megbizhal6ság 
érdekében hiteles adalokra támaszkodó kritikai cik
keknek is helyet adott. mert az egészségtelen egy-

I házi szellem tisztitására azt szükségesnek tartotta. 
Az egyetemes egyház magasabb érdeke és ""7lem ..... a . 
hibákat elkövető személyeknek esetleges nem tets~Ne \ 
lebegett szemei előtt. A szerkesztöség maga rl{p.ái't .:_ 
nyilvánitotta véleményét, s ha tette, az erkölcsi lisz; .~ 
taság. önál16ság és soha ' nem mellőzhetó fel~l6jsép 
érdekében tette, A beküldött cikkeknek és'\lit'~lemé- • 
nyeknek helyet adott, ha ugy lótta, hogy azoh-- jabi
tani, gy6gyitani akarnak. Amikor a változás. az 
egyház kettészakitása bekövetkezett. a muItra vonat
kozó egy-két cikk és közlemény már be volt küldve 
és azok alapján a lap tartalma nagyrészben őssze 
oolt állitoa. Ilyen kritikai közlemények ebben az át
meneti számban még oloashatók. A jöoóben a multra 
vonatkoző dolgozatokat csak abban az esetben köz
lünk, ha azok ai egyetemes 
két szolgálják, vagy a mult ' 
és hüsegél igyekeznek feltárni. 
szám elején olvasható program 

• 

AZ OLVASÓKHOZ! A 
ára kétszeresére emelkedett. 
diját mérsékelten 
szepterQber l-ig a 
lesen 100 lej. illetve 
l-tól Romániában évi 
illetve annak megfelelő összeg lesz 
ára. Hitrokoni és testvéri szeretettel 
kat. hogy a román területen már 
tánus (apnak előfizetési diját és I 
a szerkesztőhöz, Magyarországon a 
neni részen id. Hadházy Sándor 

, Kolozsvár. Kossuth Lajos u. 12 sz. és a · 
tuli részen Ujváry László urhoz Bpest. V. 
4 sz. alá juUatni sziveskedjenek, hogy 
hitéleti feladatunkat teljesiteni tudjuk. 

3. -

, 

, , 


	DSCF2800_resize
	DSCF2801_resize
	DSCF2802_resize
	DSCF2803_resize
	DSCF2804_resize
	DSCF2805_resize
	DSCF2806_resize
	DSCF2807_resize
	DSCF2808_resize
	DSCF2809_resize
	DSCF2810_resize
	DSCF2811_resize

