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János Zsigmünd erdélYi fej edelem 400-ik születése évfordulója alkalmából.
Az önáll ,) ErdClynek két unilári us. fejedelmt: volt:

•

János Zsi ~ m o nd é:. Sl ékdy Mózes . Utó bbi pár hÓna pi
uralkodás utá n 1603 ban elesett a Brassó és Apáca kö
zö Ui harcban s igy l!g)'házi t ekintetben nem hagyott
e mléket maga utan János Zsigmondnak, az e ls ő erd ély i fejedde HlI1 t:k azon ban elév ülh eletlen érdeme i va nnak uni1áriu s eg)'házi vonatk01.ásban is
1540 julius 7·én sziHetelt Budá n, a királyi palotá·
ban. Az utolsó magyar nemzeti ki rá lynak, Szapolyai Jánosnak és Z sigmond lengyel király leányának, Izabellának volt a f ja. Akkor szUletett, amikor a há rom részre
szakadt magyar nemzet már· már fe adta reménységét,
hogy saját vérehl5t szárm azó uralkodója legyen. Az a k
kor már bet eg SzapOlya i János ali g élt e tu l fia szíil etéséf. Oe azzal a megnyugtató érzéssel végezh ett!! be
fö ldi életét, hogy van örököse, kiben a nl3;ryarság nagy
reménysége is összpontosult.
A csecsem ő János Zsigmo núot aty ja halála után
M agvarország ki rályává vál.,sztott ák A következő évben az erd élyie k ismt rték ti fejede lmftknek :1 tord ai
o rszággyülése n, am it később is kifejtzésre juttattak s
amellett mindvérig megmaradtak.
A cscc~elll 6 János Zsigm ond nak viszontagságo s
gyerm ekkor Jut ott oS l tály ré!\z UL Oe a nchéz so rs ball is
kitOllő nevelést kapott. 8 nye lve n beszélt, a zene é\; eg~éh mü v~~zele~ irán ti érzéke nagy mértékben kif~jlő
dott. Valla SI tckwtetben Frater Györgyne k, a n agyeszű
barátnak a befolyása érvé nyesült ve le szemben növeked ése folya~án. Ot: a velt: születe tt felvilágosu lt go udolkozás utám vágyat és sza bad elvii szell emet az egyoldalú vallásos neveléssel nem lehetett megsemmis itelli
b:nne .. A~int ön tud ata ébredezIli kezdett és go ndolkozasa mindink áb b önálló ir6nyt ny ert, szaba d el vű szell eme s ~ hitigazság iránt való érdekUSdése mind jobban
utat tort benne Anyja halála után, 19 éves korá ban á tvette az öná lló erd élyi fejedelemség gondjait s ezzd a
külömböz6 hitbeli vitatkozások révén a reformáció sze lleméhez is mind közelebb jutott, azzal mind jobbll n nll.g-

ism erkf'd It. Maga is az .:rdélyi vall ásos reform áció foko zatain ke resztül me nt Az. elötte rendre fe ltá ruló hitigazság foko zatosa n meg rag ud ta a lelkét. Müveltsége és
határo zott jent mc el ég e rő t ado tt neki a hhoz, hogy a
hiteszmék ""ih arzása között tis ztá n lásson és bátorságot
arra, hogya III cj.{ismert Igazság hoz csatla kozzék. Miként abba n <Il i dőben anny i embernek, János Zsig mond
fej(; ddemn ek a lelkt: is az unitárius g on dolkozásban
nyug-odott meg . Igen természetes, hogy a meggyözCSdésévé vált eszme mell ett kita rtott, azt védelmezte s
annak meg-nyila t kozásaival is erCSt adn i igyekezett. Pétd:l ját a f őur a k. It!g töb bje kövt tte. illetve az egy koru történ ctiró szeri nt alig voJt Erdély ben valamirevaló ember,
.a ki ne az unitáriu s vallá s követője left volna.
Hogy Jáno·s ZsigmoJl d fejed elem az unitárius vallásban milye n igazságot láto tt s az annak érdekében kife jl6dölt unitárius egyháznak milyen jel e ntő séget tulaj·
donito tt , mutatja az, hogy ölZ uni táriu s egyház és vallás törvé nyesitését magOl sürgett e, mintha halálát közel
é rc:zt e volna e letében a megis mert vallásos igazságnak
s a mind t'Zid eig legti sztábh hitfelfogásnak sza bad utat
és !: zabad fej/ő d és l a kart biztositani. 157 1·be n halála
e/6tt pár hÓnappal iktatalta törvénybe a marosvásárhc·
Iyi o rszággyűlés az un itárius vallás szabad gyakorlását.
János Zsigmond fejedelem lelki mOvcltségét és
ma(!::rs gon dolkozásM örökre hirdetni fogj:! a vtlllás- és
lelkii smere ti sza badságnak (I kihirdetése 1568·ba n Tord án, mellyel a ki csiny Erdély az egész világot meg·
előzte. A történelem ből tudjuk , hogy e hhez Dávid Ferencne k a szelleme s á.ltalában :1 ti sztul t unitárius gondolkozás milyen nagy mértékben járu lt hozzá .
Já nzs Zsigmond fejedelem 157 1 márciusába n
tü d6gyuladás következtébe n 31 éves korában váratlanul
elh unyt. Halálával llI egsz/int az unitárius egyház hathatós
védelm e s llIegkl.'zdlfdött a vallásos elfogultság s felekezeti érdek üldöz(S szellemének munkája. Elhomályosult an nak a tudatnak az ereje, hog, "a hit lsten ajándé ka", tehát szab:td . Oe megmaradt II János Zsigmond
magas szell eme. meggytiződéses unitáriusságának példátadó ereje s ált<tlában a vol/ásos felvilá gosodás és haladás gy6zelmében vetett hit.
János Zsigmond emlék e örökre éJ llZ unitáriu s
szivekben!
kl.
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Tisztelet élő nagyjainknak !

Boros

Dr.

György,

ug.

üspök.

(Születése B5-lk évfordulója alkalmából.)
Dr. Boro~ G)'öl'gy "yug. püspök egészen JÓ

testi

t~röbl!n

és

s~ellellli rJ'i ssesé~beD köz elebbről

töl tötte be 85-ik életévét. Ez alk.lomból II családtagokoll kivűl barát, i és tisztetői közül sokan
kereslék fd és fejezték ki jókivállataikat, amih ez
mi is csatlakozunk.
Ez évfordulóval k/lpcso latb an bely únvatonak
tarijulI, hogy a tisztel et érzelm"ivel emlékez zünk
meg arról 1.1. munkás és ma is állandóan dolgo~
z6 Föpádztorról, akinek unitári us eg~' házunkIluk
közel 40 éves története foli "ll1án egy"dül jutott
osztályréSZ Ül. bogy nyugdijas állapotban ren d ,'z
ze és irli~ b '\ fog la lja em lékeit önmagára b /JZ
egylJázrtt. vOlmtkozólag-.
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évlb:eden keresz tül az egyház s általában a köz;·
ügy szolgálatában szakad tlan és fá radhataUa n
mun kásságban telt cl, miről a törlénelem mond
majd igazságos it(ildet.
Amikor tanuló korába n "székelykereszturi
u nitárius gimnázium falain ak továbbépitésénél a
nyári szünidő alatt önkéllt kézllJlUnkával segédkezett, már eljegyezte magat arra , hogy egész
életét egyh áz' szolgálat'te. s ze ntelL Ugy is lelt,
Középiskolai tll nulását a székelykeresztú ri és
kolozsvári unitárius (l i rnnáz iumban vége2te ki~
tünö eredménn yel. A Ielké,zi pályára lépett, Itthoni teoló~i.i tallulmányni u tan 3 évet tovább·
tanulás ett jából Lvndonban a Manchester New
College nevet viselő ma Oxfordban székelő unitáriUS
teoló giai intézetb n töltött. Hazaé rk ezése utan pár
hónapra 1879-1,"" a kok zsvari p •• pnöveldében
teolójliai tanár !ett. A páratlan szorgalma és
nagy tudásu S,méu Domokos helyét foglatta el.
Egyetlen rendes tanára volt az intézetnek. Csak
nem az összes fontus teol. tárgyak tanilása a
vállára nehezedett. TaniloUa ar. Ó és ujszövetségi tárgyakat, a hittant és erkölcstant s szűk
ség csetén músokat is , melyeknek ma külön ön·
álló rendes tanára van. A régi egyházi r endszel'
w

V ásároljon az

ELEKES
könyv és papirüzletben.

idej~n .~ z, akkor ~a~y és fontos munkakört jelent? kozlgi\:-gatásl Jcgyzöi tisztet is betöltötte.
Tagja volt I,olozsv~r törVényhatósági közgyülésénck~ mely et szorg~lma~an látogatott S hozzáértö telszó lalás" ival az ügy eket m egoldáshoz seg ize tte, Ezt a sokoldalu és nehéz kötelessúget legJobb
ét és határtalan munkabirását latba vetve, nemcsak eredm ény esen végezte el, ha1lem
munkássága első pillan ataitól kezdve az unitarius
I::gy háztársada!om m egszervezése érdekében szakadatlanul munkálkodott.. Kü !önösen Davi d Ferellc nevének a m eg is m ertetéséért, értékének és
I't formátori jel en tŐSégének a köztudatba átvitelé·
ért rajongou. '
D ft v i cl F e J' e n C n e k a neve 300 esztendön keresztül homályban volt. Alig merték a
m eg Hem szünö üldözés szelleme miatt emlegetni. F er encz József' 18 68 ball a tordai Zsin aton a sö tétségbö l kiemelte, 18;9-ben , ekkor már
mint püspök, a szé..<elykereszlúri zsin aton tová bbi fényt d eri telt reá . amit még erösitett J akab Ell knek "Dávid Ferenc Emlél\c" c. arra az
alkalomra ",egjelent nagyjelentőségű müve, Dávid F ere ncnek a n evét és szellem ét Ilzonban
széleseb b körben, az eg\,bázban és 8Z0n túl is,
Dr_ Boros (.i \,örgy tal'totta napir enden, az ö eg yháztát'suda lmi munká ssúga tetté ismertté és meg' becsü ttté, Egy lt ázi étetünkben az e l ső egy háztársadalmi szer veze t II Dávid Ferenc Egy ld volt.
m elyet a Dl', Brassai Sámuel nevének segi tségül
hivásáva t és támogatásávat Ö bozott létre, A kez det nehéZSégeit nagyak araterövel legyőz te, aZ
egy letet évről -évre továbbfejleszt.!te, Kulozsvárt
és a vidéke u nagy lel kesedéssel szólt l1nlll1k érdekében, valabán yszor alkalom nyilt arra.
A D a v i d F e r e n c E g Y I e t hivatalos
lapja, nz Unitárius Közlön\, az ö szerkesztésében indult útra s közel 40 esztendőn át az ö
szerkesztésében lett népszerüvé és közkedvetlté,
folyton emelkedve példányszámban és növekedve
olvasó táborában. Azonkivül éveken át szerkesz
tette u "Fiatalság Barátjali c, és a "Nők világa" c.
egyházi lapokat
A Dávid Ferenc Egylet egykori túl i nU8Yszabás u és fényes estélyei, melyek anyagI ~ya
rapodást is jelentettek évtizedeken ál az Ö mi·
nyitása mellett és szervezése folytán nemcsak az
unitárius névnek szerez tek tisz teletet, neJllcs~k
nz unitárius társadalomnak adtak a lkalmat foleJthetetlen összejöve telekre, hanem KO,lozsvAr elő-
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közöJlségéue k fdekczetre tekinte tt né lkül
kt>dves 1:\1:\lkoz6 hel)'t'1 és l e~~ikerültebb mu lat s~'gui voltak. PÜ.5:pók~~gc id Pjére t snok u~?k .U~
irodalmi és müvé:izi estl'l )'~k, melyd~ u puspökl
p/llo IAb~Ul Ko lozsn\r kö zt,i ll ségét szintén fd t:kezt!ti kü lönbség lIélkül Oly ttll sokszo r hoz ták ösz sze mUvészi éIY ~ ze lr l' .
Az E g Yc t e III e ~ U 1.1 i l t'L r i II S L e I k é s z k ö r gondolala llcnnu fogtl mzott meg. A
lelkész ek érdek einek II \(h~ehn~ért ö hi\!t3 él etr~
1I ~11l

kis ak adá lyok közöl' . ö szervl!ztc me~ s
mint d::ö elnök hurcolt illlll Uk bi ztos nlnpokra
f~ kt l'téséé rl éJ jŐ\1őjMrt I~ I nem ftuadvu,
IIIl>g
I1 0D I tö r ve, az ü$!:yl-'t fe l lIe.m adv;), IUlrcoll. bá.lor szóval, kitartt\ss:./, tlö hiUel. Arra 110(1\ ~ o ndolhatolt. hogy u Z Ónitáriu:i L ~lkészkö r . melyért
h:HCl.I lt s melyn ek ~ rd c kei mellett llIind \' thd g ki·
lurlott. ta~j2lill lik lúl yomó részében párlharcrs
és erö~z d k l s lépesrt-' is tud szcr~ez kedni S éppe.n eJleQI~. Gy cc[\'lf! k, k n t>1ll egyszer lálll :ldtuk
má.r lL szü!ök ell e n Ki! történt itt is.
Az Egy e (e[\1 ~!, UlI lh\riu Lelkés zkör llZ Ö elnökl et~ idejé n kezdtt.! rd kerps ni p ropagaIIda jelleggel. II li hdig JllH Il:1S 8zinvuualon álló müso rrul,
1I1á. fd t k"zelek érd,· klödését is lelkelIve, Erdély
löbb vnrm al: Székdy kp res7.lúrl. Tordl11, DicEÖszell tn lál ton t. S eps iSZt!lllg yör gyöt, Székel)' tI d varbeirt. S' gesvárt s b. • Il tekinlé lyesebb egy ház·
köz::;ég~k kÖLÜI Bölöni. ahol elnöfá Ul e.gn.'ltt6iban
nem eg\, szer olyan eszmé ket pl.:: llge te lt meg, ol"
~olldo lulokat röpitetl széjjel, hogy a többi felekt· zetek. ta~j . i közül is sukulI rokouszenv ük nyilvá.nilásával ~orukozlllk a sZ:lbudi lvii unitárius
gondolkoz:\s mell é, a fövárosi nu~)' nap ilnpok
pedi g vezé rci kkbe u l11 éltath\k az Unifáli us Lel~
k6 , zkörhen el han ~zott elnöki megnyitó hAto r, ön ·
tud atos. k o r s 2 c r ű emelkedett sz elle mü hnnpjAt.
Or, B Ol'o ::3 GyÖ !gr I11li k ődés e c..: lött (l Z unitár ius t>gyhá.zblJ.11 Il,' m volt egy lr rl: tá1'sadalm'i élet,
legalább is Ilh' g ,~z >!rv ~' zvp. nem. Az ö önfeláld ozó munkáss;iga lerell\h~th) me~ a:d s hossz u
ideig ö és bvldogult lIugytniveJtségü hitvcstú.rst\
volt annak II lelke El s ő sorban az ö é rd ernük,
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hogy egy hAzt:\rsnd lllmilag 1\ DAvid Ferenc Eg)' let éS N~k Szö\!c.tségtt ill U az e~y hA zi élelte né.zve n ld ~\sosnn müködik.
F e l otulith ~ t l\ ök még ti ~oko ld!\hl ctroglaltsl\g
kieRédzil'séro term ókeny irodnlm'i tlIUll ktissrigdt, il
~ok cikke t, felol va Ast, füzelt:.l, lefri\sokl\t, melyek:
kÖZli! kütönöst:n kie meik dik ti. nUll)' t rdólyi po..
lihiF7.turnuk, Dr. Br::":-íi8.i St\llmeluek vaskos kö·
tetb"lI mej.!il't életraj za, klll..;k tudását és lllunkAs:'id~!\t, tlibiu éppen unitilrills volln miatt, még
ntind lg: Hem mOltán)'llljdk t}l éggé It ludom6ny
képviselői. t\ zonki\'ü l vo lt ideje a d ~ káni, k ésőb b
fÓJepyzől tl.. t pllnlásAm. löbb izboil püspöki vizs-

Iolálntok tnrh\st\rn. tunkön yvok irt\ :n\rtl, stb. UIl)'
n t!11l rOl'dulhutt uk hozzA, ho ~y 1\ munka e l ől ki-

tér jen_ 1900 ha.. IIZ egy ház kiküldetésébciI ho,.szab b időt löttött Amerikában, 11111 Zt\~okll l tóve
fS~ ftdu tvn sl\~oknt turlv~ Részlvult ~zintén flz egyház. mt:'gb,z:hil\ból sok kü lföldi ullih\rius kOHferellcu\n. s zán los barálol znrezve II vilAg szabndcl \!li ~ondolko z Asu emberei között mngAnak
es az I;!rdé lyi uuitilrius eg \'lu\znl.lk.
H 1Ü'OHI hónap htj:\u "10 8tn'f1 110lt (J~ lmitri·
'r;us egyház F6pdsr.tora. A pl\ rl é rde.k tiirplm ellt:msége
bóllllpot ilOlll ludl. kivárni. Mi.lóll
lllunk li!3~:.\gll ö:;,szeIoglalásávul.
millt rf.tY rövidre
fOROH emltl kirnttlll, ünn epélyese n ~Ibucsuzhntott
volnn egy httzi\ IOI, nyu gdlj l>ll kellett mennie. Oc:
a zót" i. álla ndóan irod .. I/IIi dol~okkal foglal kozik. Ha val aki szép ke.rh otthonl\ball felkeresi,
könyvek hal mll za között tnh\ljll. I\ózirnlok soka..
snga tárul fd elöl te. Hissziik, hogy II jövö IIzoknak
busznal fogju venni. EDJh:k a fárlldhntntlnll munkásnak "hanYlltl6 öregkorbIIn is egyMzAe, a
hit é ~S tudo mAny ö II szive.
A 8ó eszlendös ~v forduló alkalmából un61kü l mondjuk el ezekl..>t. hOIlY kimaritö jell~lll.
rnjzra és megérdel11 elt móltl\líll~ru lörckedtunk
vo hla, H"ivtltottu.bb tollfl\ várnuk ezek. 1\11 c!:iuk
il Z (dk u. lmat h tl!3z ntll luk fol II hiányos mcgcmléI\c zésre A tiszlrlet kifelezése s nz órdom megbecsülése készteteit 1:'1'1'0.
Kov ács Lajos.
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Nem üres szavak, de tettek beszélnek.
Egyházi életünkb cn "Medgyes· l11indcn tekitetben szokatlan . azeleitt is meretlen változtísokat teremtett és honositott meg.
Nincs szándékomban arról elmélkedni, hogy egykori, szép jeivöre jogo siló szellemi és anyagi nekilendülésünk miké nt szakadt meg ezen idö pont óta. Erre
rámulaftak töb b izben nálam hivatottabb, a helyzetet
jobbau iRlI1er(S és s61yosab b személyiségek.
Ez. alkalommal arról a hangnemrlSl akarok mege mlékezni, melyet "Medgyes· nyilvános gy{\léscinkcu

bevczeteU és n sajtóblln is haszIlál.
Ez o hongnem kétféleképpen nyilvduul Illeg : szokatlan ereissége s o párUm !ICIII tartozók lebecamésc és
mcgrágull1lazásll által.
Aki utolsó Fötlluácsunkoll jell,1t volt vagy veszi
magának II fáradságot, hogy az .U. E/' utolsó sdmaitelolvassn di szes példáit hnllhnHn, illetőleg olvashatja
ennek az' importált, komolytalan, uril1uk scmOliféleképen
nem nevczhct6 "Olcdgycsi" IUlIlgllemnek.
Minden ese tre megnyugtatásul szolgál nl, ho&')'
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több föta nácsi tag r észé rő l a jogos fe lháborodás elitéli'i
szava nem maradt el és nyomban titlako ztak " Med gyes "
legujabb kiséflete ellen.
A felhábowdás. azt !eh(:>t mond ani. általános vo U.
mert hiszen egyházunk leg föbb tö :v,; ny hozó t c:s luh:tének r::g i. hagyományos kki ntélyét es komolyágát nem
Jell d népgyü lési színvonalr:.! é'> ha ngo emre lesülyesztcni.
Ugy lálsz ik. hogy némdyeket a jóaka rat ó fIgye lmeztetésképen elhangzó tilta kozások nem téritettek jó za-

nabb be:látásra és folytatják cljárásukat az "U. E " oldalain
Ám tegyék I Minket a jó vöben nem é rdekel! Vál
jék dic!;éretére az .U. E " szerkesztőségének.

Mi e bben 3 tekinletben is maradunk r égimódiaknak. Olyanoknak, ahogy nagy dőde i nktö! hallottuk és
tanu ituk : egymást szerető, kölcsönösen megértő és tisztelő b i u~stvére knek.

Fenntart juk él megörizzük továbbra is egymásközti érintkezésünk hangne mében, szavaink és kifejezésemk meg\'filasztásában a testvéri viszonyt.
Megv ~ ltozhata tlan m e g gy ő z őd és ün k al, hogy ko·
moly hataroz3tok és nagy dolgok csak rendes és nyugodt lelki állapot .! megbeszélése k és ta n-acskozasok folyamán szüldhelnek.
Nem his.izük, hogyha e rről az alaprÓlletérünk és
izgatott, he veskedő magatartást veszünic fel vagy d o b ·hártyát siketitö hang~röss6gre térü:J k át, miko r 3 nagy
zajban egymás szavát sem vag yunk ké pesek megérteni:
üdvös dolgot. gyümölcsÓ"zó és e r ..:d ményes munkát tudnánk végezni.

•

•
•
ezelőtt,

Körülbelöl 35 év vel
diáko romban az egyik
fal uban törté nt az alábbi eset
Abban az id öben hazai fö l dből egy tij, egészséges áram at sarjadzott ki: a megujho dás és fellendülés
éIteNS szellő j e . Elterjedt kivéte l nélkül vidéken és városon Mozgalmas és. pezsgő élet indul t meg nyomában
falukon a föld mivel6i és városoko n az ipari és kereskedelmi éietbtn egyaránt.
Kaslinók alakultak . g azdakörök és gazdag nép·
könyvtárak létesillte!~ mindenfelé nép- és társada!o mnevelé si célkitüzésekkel.
Az ipari és keres'<:edelmi élet rohamos fe lódés e
természetszerüleg uj, aze l őtt isme-reilen eszmeáramlatokat vetett felsziure. Egyike volt ezen új eszméknek a
társadalmi és szociális kérdések kialakulása és rend ezése isEllentétben a fe nntemlitett megújhodási áramlattal,
ez utóbbi iri egen föld ön született és onnan pl ántálódott
át hozzánk, miután abba :) 3Z időb e n az ipari és kereskedelmi foglalkozást is nagyrészben idegen mesteremb~ r ek és kereskedlSk üzték és az ök révén te rjedt el
nálunk.
Népünk Istcn áldotta alaptermészete az, hogy min·
d en új do log iránt nagyoD. fo gékony. Raj o ngó és kö nynyen lelkesülö jellemvonásából adódik ez a kö rülm ény.
T öb ben gondolkozás nélkül követöivé váltak a szociális eS'lméknek. Tetszett sokaknak újszerüsége, csalóka
és hiu fé nyoldala .

Nagyban hozzájárult kezd etben az es zme téves elterjedéséhez 3Z idegen h irdetők részé r ő l való szándékos
félr eveze tés, akik folyton csak a várható jó e l őnyöket
hangOltanák éi a kötelező terh eket elhallga1ták.
H ibá t kbvetlek d küJröldön járt testvéreink is,
akik küiönbt::n ezt a szükséges és hdsznos. a megváltozolt helyzetlel együttjáró esz meáramlatot tévesen értt'lmezték és ug y adták tovább an élkül, hogy el6bb azt
átgyu rlák volna a hazai viszonyokna k, népünk lelk i,
szellem i és anyagi fe lfogásá nak m e gfelelől eg.
Térjünk azonban vissza a tárgyhoz.
Egy szép su ptemberi vasárnap d éle l ő tt jén történt,
amit elmondani aka rok , az ujonnan alakult g azdakörök
egy ikében.
Korcsma helyett rend ese n itt g yültek össze a fa lu
férfitagj ai az Is tentisztelet elvégzése után . Itt váltotta k
az emberek egymá!l.sal ba ráti szavaka t egy heti munkában eltöltött to\'ollét utá n. Sokan napila pot és ,I3zdasági fol yó iratot o lvastak, mások megnézegették 3 ké pesuj ságok fényképmásolata it, melyek az elmúlt hét kimagasló és oe vezetes eb b ese ményeit rögzitett ék meg.
Nem hiányzott a társa ságból Péter gazda sem
kom ájával Jáoos gazdá\'al, a~ i árva gyermek létére a
falu elsö birtokos:!i közé küzdötte fe l reagáL Békés
e gyetértésben nézegették a .,Vasá rnapi Ujságot .. és Pét er g azd a feJ világos .tásokat ad o tt komájá nak , mi ulán
lste n s .:ge delm éből szülöi ö t iskolába járathatták és imi
olvas ni tudott.
EI-eljárogatott a g azdakörbe mindentu dó P ista is,
ak i meg jele nését már azzal felfü nöbbé szokta ten ni, hogy
szélesreoyitott aj tóva l és kalappal a fej én lépett id e be
minden alkalo mma l. Tulságosa n elbizakódott és be képzelt
volt, mert ö mesterségét ne m fal un , hanem városo I tanulta . Ott inasko dolt és le gény kedett. Mindcnkint'l
okosa b b \"olt és töb bet tu dott Mind ent kifo gásolt,
amit egyko ri iskolatársai vagy i d ősebb fa l.~ beliei javasoltak és csináltak. Csak az vo lt a helyes és hiba nélk üli, amit ö a városon látott és hall ott, amit onna ri
ho zott magával.
Többek kOzölt azt is ugy találta előkelőne k és
rendjénvalónak, ha a ba l fületöve viszket, akkor azt feltünést keltöen 3 fej ekOrül kicsavart job b, kezével kell
megvakarnia.
T el jesen elvakulttá te tte szülőföldieil'el szembeli
az 3 kórOlmény, hogy ö part helyiség ek ben, sza ksze rvezetekben járt és felvonulások ban ri sztvt tt. Ilyen alkalmak kor sok idegen szót hallott, melyeknek igazi értelmét ne m igen értelte, d e azért otthon szüntelenül használta.
Nem egyszer intett le többeket i1y~nformán:
tudtok ti, akik itt és ott se m jártatok, fa Jut... kon kIVül
más világot ne m látt ato k ?"
Most is, ahogy 3 gazdakörbe belépett. kevélyen és
mindenki hallatára nagyhangon igy szólt o da János g azdának: .Mit néz János bácsi abban az ujságban, nem
magának való az! Ugy sem ért beUSle semmit és m~
megforditva ta lálja tarta ni!U
.P ista öcsém annyit csak tudunk , hogy az em-
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b e rek nem a fejiikOn járnak és

valahogy

kii gazodunk

3Z ujságta rtásban," - dJaszolt csendesen János gazda.
Ez a feno héjázó m3ga \ isdel és öreg ember létére
a mindenki el6ft való megszégyenités adól, ak i fi a lehetetett volna, mélyen megbánlotta Já nos gazdát Rövid
töprengés után elhatározl-a , hogy azzal fog \'isszafize tni
mind entu dó Pi stána k, amh"el mos t meg séri ette : megtaDul idlSs ember létére imi és olvasni.
T örténetesen egyik unoka-c .. emetéje épp en akkor
szeptemberben kezdett is ' olába járn i.
János gazda mi nde n este a fáradságos napi munka eh-égzése után kis unokája mellé ült, megkérdezgettt tc51e a betUk ne \'e it és elnéI~ge ne . hogyan irja
le azokat. Figyelmesen hallgatta és megjegyezte az
egyes szava k ki iiilla bizálását. Tito kban termés-zetese n Ö
is próbálta utánozni a betük leirását és ne m szégyelte
unokájáva l együtt hosszaso n sz6tagolga túi 3 szava kat,
mig azok helyes értel mére reájöttek.
A haladás Já nos gazda rés7.éról nagy volt. Kará ·
csonyig má r ismerEe a kis és nagy betü ket. Azo kat le
is tud la irni . A sZ3\'ak Ido h'3sása slótagoh'a mind jobban.jobban ment, ugyhogy píJnköslig egész folyé ~o
nyan megtanult oh·asoi.
Most m ~r elérkezett nek látta az idot, hogy mind entudó Pistának a kölcsö nt \·isszaadja.
Piros pünk öst el só Onnepnapján, urn csoraosztás
után. mint rendesen, a gazdakö r fe lé tartottak az emberek egy kis terderére. Kö zö ttük vo lt Ján os gazda is
Péter komájáva1.
Ab ban a pilla natban, ho gy mindentudó Pista az ő
szokásos módján az oh'asóterembe belépett, János gazda egy gazda sági fo ly6i rattal kezében felállt h tlyér61 és
a köv etkezőket mondo tta: " Cimbo rák! H allgassatok ide
egy percig ! Érd ekes , hogy mit ir ez a lap 3 m űtrá g y a
helyes alkalmazásáró l", és a pár soroyi közJeményt fenn·
hang OD szépe n, fo lyékonyan, értelmesen ft:lolvasta.
Az emberek mio dnyáj :m elcsodálkoztak, mikor János gazdát olvasni hall ották, mert tudták, hogy sohasem járt iskolába . De legjo bban elcsodálko zo tt minden·
tudó P is ta és nagy bám ulatában nemcsa k a kalapját fe lejtette el levenni fejéről. de a szája is táh'a IDaradt.
Még magához sem tudott térni egészen a nagy
megl epetéstől és már János gazda fe léje rordult és atyailag ezeket mondotta: .Pista öcsém ! En nem egészen
egy esztendti aJatl meg tanultam imi és olvasni, amivel
te olyan nagyra voltál, most te is szerezd meg ennyi
idG alatt azt a "ag)'o nt, ami nekem van !Mindentudó Pista ezek hallatára ligy érezte, hogy
minden forog körülötte. Az alaposan visszafizetett meg.
szégyenitésttU arca lángvörös lett és az emberek elfojtott nevetéséttsl kisérve- gyorsan, minden szó nélkül ki·
fordult a gazdakörbOI.

•

•

•

Hála a jó Istennek nekünk is voltak és vannak
János gazdá.ink.
A jó unit6ius csendben, zajt és feltünést kerOlve
dolgozik minden személyi érdek vagy egyéb ellenszolgállatú olvúá .. nélkül.
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Az egyik hangya serénjségével munkálkod ik egyházközségének kiépitésébe n és anyag i gyarapodásának
fellend itésében, a má sik áldoza tkészen alapitványokat
tesz ingó vagy ingallan értékekben_ Mind ezt teljes szerénységgel cselekszi és nem sz ereti, ha nevét valamelyes jótéteményével ka pcsolatban állandóan a nyilvánosság elött sz ellőzt et i k vagy dobra venk.
H ányan köszönhetjQk lskol:Ji tanulmányaink elvégzés ét testi és szellemi épségben ann-ak, hogy alapitványt élveztü nk ?
!\'l egfeledkezhelunk-e a Berde-cipókról? lehetünk-e
hálátlanok azo kkal sze mben, sk ik o ekunk vagy a köz.
nek csa k jÓt tetiek? Vagy azokról, akik anyagi szegénységük folyi án szellemi és fizikai tehetséguket ajánlották fe l a köz javá ra? Hany kulturház, templom és papilak é püll fel az ingyen oapszámok lelkesült felajánlá sából ?
Nehezünkre esik, hogy egy ilyen János gazda ne,'ét megemlits Uk . T ess-zük ezt csak azért. mert SZemélye a mult öss ti föta nacsi gyülésünkOo és az .U. E.utóbbi számaiban alaptalan táma dáso koak volt kitéve.
Ez 3 kiváló és önZeilt n. munkás atyánkfia a sok
közü l: Kodes Lajos brassói lel kész és esperes.
Ismut sz erénys.ége visszatart attól, hogy tzen a
hejren fá ra dh atatlan és eredményes munkásságát érdeme szerint méhass. uk vagy éppen dicshimnuszt zengjünk rÓla. Megteszi ezt helyettúnk az a modem tem·
plo m és e meletes gyönyörü papilak. melyeket semmiből alig 10 esztendő leforgás.a alatt derék hivtinek és
fe lhi,'ó szavát meghallgató jó barátaina k segitségével
mindnyájunk nagy örömére létrehozott.
Elfogultan csodálják ezt a szép alkotást bel és
kOIfö ld i hittestvéreink egyaránt")
Készek \'agyuok támogatására sietni legujabb nagy
és dicséretes váUalkozásában is, a felekezeti iskola feJépitésében_
Kedves unitár il!s tesh-érek ! Becsúljük meg a kOl·
.ügyért önz etlen dolgozókat. Szeretette:! emlékezzüok meg
nagy a lapitványf evő inkről és hódoló tisztelettel vegyOk
körül ma élő jóltevőioket, akik ezekben a nehéz idők
ben jelenttss összegeket áld oznak egyházunknak sokszor saját kényelmük és igényeik leszállitása vagy mind ennapi kenyerük szükebbre szabása mellett.
H ogy mit jelent a mai idtskben az egyházért áldozoi , azt csak 3 Z tudja, aki ezt önzetlenül és érdek
nélkDl cselekszi.
H a esetleg magunkról megfeledkezn, kisértésbe
esnénk, hogy valamelyik társunkat felületesen vagy éppen rosszakaratu!ag birálgassuk avagy róla ala~taJ~D
dolgot állitsunk, akkor jusson eszünkbe a fennti kiS
történet mindentudó Pistával és először vessünk sdmot
magunkkal_
Ö rizkedjUnk másról rosszat terjeszteni, ha már jót
oem akarunk mondani.·
Maradjon :1 régi jelszó: . Nem üres szavak, de
tettek beszélnek !"
P-D.
-) &tek a nemélyte 'fonatkozó sorok. szenO batArOUltt kirinsiPn muadtilk a cikkben.
Szert.
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VALLOMÁ S OK
Ugy látszik, hogy egyházkormány.:alunk egyes tén yezőit, a kik képtelennek biz '1 " yullak arra, hogy fejl ő dö
és haladó egyházkormányzl tot \ alósitsanak meg, a fé-

nyek felsorolása sem készteti jobb belátásra. Már pedig amint már ki fejezésre is jutott, egyházegyetemünk
tá n-tán már azzal ü; megeléged né k, ha megfépett e rkölcsi és anyagi tökén ket, illetve anna k maradványait az
utókornak meg lehetne me nteni. A legnagyobb sajnálattal kell azonban megálla pitani azt, hogy az emlitett
" két-három" egyházi té ny ező továbbra is föltarfóz lafhatatJa nul ragadja magáva l egyéni érdekeinek mentése
céljából egyházuuknak erkölcsi és anyagi téren végze-

tesen

l e jtő re

rohanó szekerét.

Borzalmas álla pot r T öbb mint lelki i ~meret hiánya!
Nemze tkrssebbség i sorsunkban elbu jni ama kö ~
peny alá, hogy amugysem akad faj- és hithű magyar
unitárius aki a leját szódó események ellen tiltakozó
szavát egyházunk keretein kivűl hall assa és ezen köpeny alatt t ovábbra műve lni a rette netes erkölcsi és
áldozatokat emésztő "egyéni érdekek" kultuszát, ez
egyenesen egyházunk végzetes Iragédiája! Hiszen, ha
vagyoni és erkölcsi téren egyházi életünkben a menetelés ebben az ütemben hllad el ő re és, ha ezt az üte·
met - ugy, amint egyik la p ki vánja még dicsérni
is fogjuk, egészen bizonyos , hogy öreg k orunkra nem
lesznek magyar unitárius egyházi problémáink! Nem
lesz egy lalpalalnyi földünk, sem egyellen födelünk!
Hál lehel ezekel fö ljajdulás nélkül el hallgatni?
Lehet ujjongani és ta psolni, vagy összefogni a vezetők
olyan egyeseivel, akik a megbiráIt dolgok megtörténéseH nemcsak szemrebbenés nélkül birják viselni, hanem
a kibontakozás elódázásával részeseivé szegőd nek a bi,ált müveleteknek ? Hát kihez szegődjünk? Az elnöklő
főgondnokhoz. aki saját szavát az álta lános emberi'
nivó által mt:gkivá nt mértéke" alulinak tekinti az által ,
hogy vállalt garanciáját nem váltja bt!?
És milyen lelki erővel tegyenek további eröfes.zi~
téseket kulturházaknak és iskolá kn ak véres verejtéke"
szerzett és gyűjtött lejekből való megépitésére lelkészek
és világiak a végeken, ha ott . ahol még nagyobb szükség van erkölcsi és anyagi fedezetre, százezrekben té-
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ko~IÓd~k vagyon és erkölcs egyaránt? Mivel dokumen~
tálJa hlvének .a lelkész a végeken, hogy mindan nyian
eg~házunk fejlődésére törekszünk, tehát 6 maga is 'á~
rulJon hozzá b ~csületes életével és apró lejeivel e J
fejlődéshez? Mivel do~ume?táliam ezt én, az egYháZ:;
ha .fo nnt, ahonnan az Irányitásnak jOnnie kellene, irAnyitás és támogatás helyett ily keserü példákat te remtene k a nagyobbak egyesei ? És ha gyer mekem iskolába kiild ésére, ru házatá ra , avagy gyógyszerre alig- alig
tudom elöter~m~eni a szük séges fe dezetet, rákényszerült
kérése m p edig ily en merő központi vagyonkezelés utá
azzal intéztetik el, hogy: "nincs fedezet ", ott, ahol c~
év alatt R.n:lyi érték retorzió nélkill veszht:t el, a hol
24.000 leJck tévedhetnek "saJát b oritékba ·, mial att én
a végeken ki.l zködöm , hogy kö rnyezetemet egyházszerett:tre, törvény és e rkölcsti .$ztelelre birjam rá, hogy egészen össze ne omoljék az a mos t már megbomlott
egyházlársadalmi rend . a mit e!ödjeim becs ültek és védtek ktllső kkel és bels~ kkel sze mben, hát hogy tudjam
ezl viselni lelkész, vagy világI följajd ulás nélkül? Igy
kérdezik On magukat lel készek és világiak.
Nem a ka rom is mételni a mezönagycsá nyi 112,000
Jejes ügyet, s em a pa rkból kivágott és eladott fenyOknek , vagy a 900 véka csös kukoricának , másfél wagon
hiányzó és el nem számolt takarmánynak az ügyét, a
13 hold herének és baltacinnek évi 20 - 30 mázsa Ossztermését, 120 OOO lej föJszámitott napszám melleI t R
területek n agy részének müvelet!entll hagyását, az 50
pontos jegytőkönyvbe fölvett rendelJenességeket s tb. stb.
stb. csupán ismét megállapitom, hogy miutá n mindezek
napfény t láttak, sőt miu tán mindezeket két kiküldött bizOltság ís megál la pította s miután a j.f.g.i . eln ök tisztségéről lemondott, még a kkor is azon lemondást nem elfogadni, fegyelmit nem inditani, hanem módot adn i arra,
hogy nagyobb körültekintéssel ,gazdálkodhassa ki magát
az egyház pénzén és vagyoná n, kérdezem mindezek után és birálja meg az olvasó tárgyilagosan, személyeskedés és szem élyi ell enszenv nélk űl, sőt itélje meg rokons zenvvel, de józan és rideg ésszel : helyes· e vagy
nem ez az egy házkormányzat?
Ha helyes, akkor rendben van, tapsoljunk; de ha
helytelen, legyen annyi kölelesség,~ becsü l et~, és Onérzet mindannyi unkban , hogy azt bátran mondjuk meg,
annak minden következményeivel r
Amidő n az egyik ta nácsülésen a 24,000 lej befizetését az eln Okség bejelentette s ugyanakkor a jfgi elnök lemondása került napirendre, a mozgalom egyik
volt vezet ője ismét a védői szerepet vállalta. ~iszen az
ilyen események árnyékukat amugysem reá, hanem legfönnebb az egyház fejére és magára az egyházra velik.
A másik volt vezetö azonban a visszafizetéssel Valónak bizonyult ténnyel szemben, amiben addig kétke ·
dett, megbotránkozását nem tudván elhallgatni. a tanácsUlésan bejelentette. hogy: ezen visszafizetéssel az
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ügyet nem tekintheti lezártnak és kéri a tan~csot . hogy
az se tekin tse azt befejezettnek. Ugy látszIk meddO
Jla;,gulattal találkozott meg nyilatkozása, mert az ügyben
senul1i tovabbi intézkedés nem történt. Mi ebbOl a legszoll1orubb tanulság? Ha jövőben valamelyik egyházi
tisztviselő, iávol aH tOllcm gyanusitan i, de már a történtek után eiOfordulhat, ncm 2~,OOO lejt, hanem 1 2~.OOO
Icjt fog téves borifékba tenni, másfél éven keresztül ka·
malmentesen használni, :Ikkor sem történhctHc semmi
ba ja, biszen ha rájön valaki és leleplezi , akkor legfö nnebb vi sszafizet i, ha ped ig nem , akk'~ r van 12~ OOO
leje. Hát hol vall itt az egyházkormányzati morál? Hol
van fl törvények végrehajtása és betartása? Hol va n a
föO'oll
dno~ i eskU? és a fógondnoki garancia? Hiszen
o
emlékezetes. ezelőtt három évvel, az elöző egyházkormányzat idején egyik tisztviselőt ől, a volt ak kori jfgi
titkártól az iral~lit elvették, mialau szabadságon volt, s
azután fegyel mi elé állitották. mert az iratok nélkül el
s1..hnolni nem tudott, bár készséggel hajlandó volt el·
számolni és nem 24.000 lejről , han em 230lejről volt
szó a fegyelmizés megtörlént és annak belekertilt e fegyel mi több mi ni 10 OOJ lejébe, pedig csupán szabadságra menvén a 230 lejt nem akarta záratlanu l hagyni,
de soha meg nem kisérehe, hogy arra azt mondja,
hogy: "azt befizeue", amint állitotfa a jfg elnöke.
És hol maradt e kérdésnél a közOgy igazgató vádja? Vagy pedig a törvények csak addig törvények, amig egy sajátos rendszert az egyéni érdekek
'frvényesülése céljából be lehet teJepiteni egyházunkba?
Hol marad a fögondnoknak fegyelmi birósági elnöki
f ölfogása, ha az ilyen cselekményben sem lát feg yelmit
fön nforogni ?
A jfgi elnök ismételten lemondott és ezuttal fegyelmit is kért önmaga ellen. A tanács állhatatosan kitart álláspontja mell ett , amennyiben a lemondást ismét
nem fogad la el, sem pedig a fegyelmit nem rendelte el .
Ped ig tudomásul kellett vennie, hogy .a volt jogtanácsos valóba n igazat állitott a 24.000 lej leleplezésekor,·
mert az összeg azóta be is folyt :\ pénztárba. Ennek
okait azonban, hogy miért nem rendelte el a Tanács a
fegyel mit, később részletesen alkalmam lesz megvilágitani.
Már most megjegyezhetek azonban annyit, hogy
"similis s imile gaudet. ~
A hasonlóságot pedig gyorsan megtalálhatjuk. Hi-

Magyar
Altalános Hitelbank
Bra~ov,

fiókjai :
Timi~oarl,

Oradea.

- -_ _ _ _ _ _

. u

7~;

szen tragi kus, de valóban igy van : Egyik fOgand nak
garanciát vállalt. Azt nem váltoUa be. MAsik fOgondnok önmaga ellen kért fegyelmit., A főjegyző ellen szi n ~
tén fe gyel mi van kérve. A közi.lgy igazgató, vagy is a
közvAdló szi ntén fegyelm i alatt van Jfgi elnök fegyelmit kért maga ellen.
Csoda-e lehAt, ha egyházkormányzati erkö!csllnk
olyan dekadendába jutmt, hogy ma már a fen nemlitett
tigyek sem képezhetnek elcgenpO ala pot arra, hogy fegyelmi! rendeljen el alanács ?
Szomoru, hogy egy házunk tO rténetirója majd annak idejen Jlyen elborzasz16 képet kell , hogy adjon
egy magyar valláserkölcsi intézmény egyes vezető inek
erkölcsi fölfogAsA r61 és annak gyakorlaiá r61 f::s még
eJborzasztóbb, hogy mindezek fö lött azc k, akik érintve
érzik magukat, egyszerUen eltekintenek és szAmukra
semmi más nCIll létez ik sem fai , s em egyház, mint az
egyéni érvényestilés, még ha az az egyMz összeroppanását is vonnA maga utá n..
Oe rátérek a vdllomáwkra, beszé jenek helyettem
a megcáfolhatatl an tények, és itélkezzék azok fölött
maga az olvasó.
Emlékezetes, hogy ezelOtt három évvel milyen suIyos birálat tárgyát képezIe , hogy az addig elmult 18
éves kisebbség i sors els ő éveJber} két középiskola fönatartása melleIt a közalap év i :zárszámadásalt sokszor egy
millióI jóval meghaladó \'eszteséggel kellett zárni. Az
utóbbi három évet megelOzO évekb en ez az évi veszteség csaknem egészen elenyészett, s6t volt év, amidőn
a zárszámadás veszteség néj kül zárult.
Hasonlóan emlékezetes ma rad, hogy az t 938 évi
októb eri f6/a nács alkalmával az elnöklő fögondnnok bejele ntette. hogy; "egyházunk gazdasági ü tő erén akarja
tartani kezet. ·,
És mit hozott nekün k ez akijelentás ?
A Bors alapitványról nem beszélek, hiszen az elnöklö f6gondno k azt mindig lebecsülte. Pedig ott legalább tiz milliót kapott az egyház. Ezzel s zemben az dnöklO fögondnok nem egy sz3nlékát. banem nul egész:
egy tized sz.íza lékát sem adta az egyháznak. De bát
az ilyen szerü lebecsülés egyéniség kérdése.
A közalapról és egyéb alapokról azonban beszélelr_
A fögondno ki kijelentés a föta nácsosok részére megnyugvást bozott és egy figyel meztelést, hogy a vagyoni
dolgok rendben vannak, tehát azokba lehetOleg beleavatkozni nem kell. Viszont hozott egy házunkra olyan
s ulyos következményeket. amihez hasonlót az elmult 20
év alatt soha-soha elkönyvelni ne m kellett.
Vegyük pl. a jószágfelügyelöségel. Régebb a fönntartása belekerült évi mi ntegy -10.000 lejbe. A mozgalomban résztvettek ezt az összeget soknak találták. Félreérthetetlenül elk öteleztü k magu nkat, hogy anyagiakban mind en téren megtakaritást fogunk megvalósiíanL
Épp ezért helytelenitettem an na k i d~jén, hogy jfgi elnöknek vidéki tanácsos választassék. Ak ik jelen voUak.
azoknak emlékezniök kell. Nem használt. Ennek dacára
h3rmoni kus munkára törekedtem. A jfgi elnOk heteu..
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ként egy, vagy másfél napot Kolozsvárt tOltött. Ez alatt
aláirta az elő re elkésritelt jelentéseket és javaslatokat.
Arról természetesen nem eseti szó, hogy azokat ki állitatta össze. Ugyanis a jószágfelilgyel0ség egy bizottság,
amelynek yolt és van alelnöke és titkára. Másfél nap
elegendO volt az elnöknek az ügyek megismerésére,
hogy azután tanácson kivül az alelnök ellen .. titokban
és bizalmasan", különösen nyári kOrutjain, a tanácsosok közölt izgassan. Azok pedig nem vetettek számot
jóhiszemiJségOkben azzal, hogy ami tulságosan bizalmas.
az valószinfien ncrn igaz.
. A jószágfelUgyelOségi elnökségnek az átvétele az
addi1: i évi 40.000 lejjel szemben belekerilIt évente most
már kOzel 200.000 lejbe, plusz azok a karok, ame lyek
csupán a Bors hagyaték körül a milliót kétségtelenül
me.ghalndjAk.
Hogy a jószógfelügyelOség elnllke a jfsg fllnnlarlásanak ezen közel évi 200 OOO lejbe kerUlése ellenében,
a Bors alapitványi vagyontól és a már elmondottaktól
eltekintve. mit hozott az egyháznak, arra vegyünk példának egy másik esetet.
1938 április 1-1 - én CS következő napjain Bukarestben voltam. l .l.-én telefonon kivtam föl az egyházat
ts figyelmez!cllem, hogy a jószágfelügyelOség által a
bérlökkel kötött megallapodás szerint és tekintettel a
tanácsi halároza!ra legk ésőbb. 15 - én jószágfelügyelOség
közOl ni tartozik a bér/ökkel, hogy az egyház a Ko ssuth
u. 6-8 - 10 sz. a. helyiségekre a bérlizerzOdéseket nem
.hosszabbilja meg, mert ellenkezi5 eseiben azok meghosszabbilottaknak tekintendök. Mid6n Bukarestből hazaérkel.tem, meglepetéssel értesültem, hogy, bár ezen
közléssel a jószágfelilgyelOség volt megbizv8 a tanács
részérOl s bár az elnök benn is volt és erre a figyelme
fOl lelt hiva, az elnökség arról jelentést nem kapott.
hogy vajjon kimentek-e vagy pedig nem ezen értesitések, viszont a jfgi elnök hazautazott. h\ielOtt a bérlők
a mulasztásra és ebbOl eredő jogaikra ébredtek volna,
bizonyos áldozatok árán legtöbbjével kigyeztem. Egyik
bériövei perbe jutottunk s a pert az emlitett értesités
kikuldésének elmulasztása miatt elvcszitetlUk, ami az
Egyháznak miniegy 70 OOO lejébe kerUlI volna, amely
összeget azonban sikerült a Sorára háritanom. Ma a·
zonhan még egy per folyamatban van, mely késObb
indult és joggal kérdezi bármelyik egyházi tanácsos: ki
fizette meg a többi bérlO kártéritési követelését, és ki
fizeti meg ezen pert, ha elvesz? Ime egyik példa.
Az épitkczésbe val6 befektetés céljából a tanács

Kalap Ozlet Weiss M. ucca 33. szám alatt.
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elhatározta a ladamos- alamori birtok eladását, s a határozat végrehajtásával a jószágfelOgyelOseget bizta meg:
A meghirdetés megtOrlent. Érdeklődök is jelentkeztekAzok azonban a jószágfelilgye16ség válaszát heteken
keresztHI nélkülözték. 1939 január hadban is méte1ten
sürgettem a tárgyalások fölvételét az érdeklödOkkel. Az .
elnök ismételt válasza az volt, hogy erre neki nincs
ideje. (Miért? meri a jogtanácsos akart épite ni ) A püspök urnál, aki szintén csaknem hetenként sü rgette az
Ogy elObbrevitelét, kértem a tárgyalások fölvételével
mást 1l1cgbizni : jfgi titkárt, számvevöt, pénztárost, és
magam is készséggel vállalkoztam. A föjegyzö azonban,
dacára egy egészséges más mcgoldás hiányának, a pilSpöki és jogtanácsosi véleménnyel ellentétes álláspontot
foglalt el és meg kellett elégedni egy levélnek a kikul~éséveJ. Az eladás huzódott. 1938 november. majd 1939'
Január helyett áprilisban történt a birtok eladása, mikor
a gyakorlatok miaU az eladás m r igen megnehezedett.
A vevők ugyanazok vallak . akik 1938 ban érdekiOdtek.
Az eladás alkalmával a tanács olya n határozatot
hozott. mely szerint, ha azl ajánlaltevök bizonyos határ idOn belül nem teljesitik, a határozat eo ipso halá·
lyát veszti s az eladás meg nem történtnek tekinletik.
Én gyakorlaton voltam, azonban dacára, hogy két jelöltem nem volt behiva, irodám még ideiglenes szerződés készitésére se m kapott fölhivást. A tanács álta l
kifuzött határidö pedig még azelOti Iciárt, mielOU a mi·
niszteriu mba az elővételi jogra vonatkozó elóterjesztés
és az elő vcteléről való lemondás megtörténhetett volna ..
Avev ők nek bánatpénd sem kellett letenniök, szerződés i
sem kellett aláirniok, és igy természetes~n nem is fizettek .
A jószágfelugyelöség elnöke a kOri kllzgyUléseket
járta, hogy jövőre való megválasztását és kiválasztásomat bizlositsa. Ezalatt a ve\'ök kel , akikiOI érvényesit hető
kötelező okmány rendelkezésre ne m állt, hosszas és kinos tárgyalások után sikerilIt julius havában az eladási:
árnak egy részlet ét bevételeznem. Szerződés hiányában
a tárgyalások rendjén tulságosan gyenge félnek kényszerilltünk bizonyulni. Ezért kellett .mUvelhetetlen" terOlet eimén a tan ácsnak is a vételárból engedményt
tennie, hogy legalább a véielár egy részél per utján
hajtottam be és fizettem be az egyházi pé~ztárba.
Bármelyik tanácsos, vagy unitárius joggal kérdezheti, akinek közvagyonát igy kezelik, hogy;
vajjon
1938
november
havában,
vagy
1939
január havában nem lett volna-e magasabb ár
elérhető a nyu galmi állapotban, mint a gyakorlatok
idején, nem lett volna-e az épitkezés már 1939 t~va.
szán folytathat ó és ha mind ez nem történt igy, ammI a
tanács elhatározta s amint azt a pilspök ur és a volt'
jogtanácsos állandóan silrgette, vajjon a bekövetkezett
felbecsülhetetlen károkért kit terhel a felelOsség ? S ha
valakit a felelősség terhel, ezen felelősséget sohasem
ke11 egyhdzkormányzatunk mai fölfogása szerini beváltani?
Nvagy csak például emlitem meg : a tordai gimnáziumért az ajánlat még 1938 nyarán beérkezett. A
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pUspök ur minden héten sil rgctlc a lan4cs clé való
terjesztését. A jfgi eln ök magá n részvénytársaságot a-

karl létrehozni a mc~v étclérc. am elynek sajói szavai
szerint egyik ta gja ö leli vaJnn. A tordai egy házközség
tette az cmlilelt ajánlatot és a tanácsban képvise l ő i
nyomatékosan rám ulaUnk, hogy ha al adás-véle I lé! rcjöhet, a vételá rllt rövid idOn beitH készpé nzbe n beflZctik. Az elnök törekvései mi all azo nban az eladás állandóan húzódott hóna pról hónapra. Később az ingat Ja n
ugyanazon ajánlallevönck az eredeti ajá nlati nron lel t
eladva, a vételárat azonban a vé tel clhll z6dásil miatt
már kifizetni egy összegben ncm tudta

Az egyh áz pedig Kolozsvárt az épitkczést ugy,
amint a vállalkozókkal kötött szerzOdés és credeti programm szólott. 1939 tavas7.n n tovább folytatn i nem tud-

ra, visz!)nt az anyag árak állandóan emelkedtek és ennek követ kczményeit az egyház viselte.
Kit terhel ez('kért a fe1flOsség ? t S hol volt az a fő 
gondnoki kéz, amely J938 októberben már egyházunk
gazdasági at6erén tartotta kczét?
Erre , kérdésre . megjegyzés nélkül egy másik péld ái emlitek meg.
J Y39 február 25-én püspOk ur tel efonon ismételten arra kérle és nyomatékosan kértea z elnö kl ő fögandnokot, hogy mivel neki el kell utazn ia, jéSjjön be és
joglanácsossal egyOU a Bors hagyalékra szerezzenek
egyik ba nklól másfél millió lej kölcsönt, a m e l ybő l a hagyaték tartozása az egyházna k m e~ t é r ül s a m ibő) vi-lil onl az épitkaés folytatható ':.;z. A bejöveleJt a púspök ur már hétfőre, azaz 27-re kl:rte, az e l nök lő (ő 
gondnok azonban erre a napra ncm, de I-rc, azaz
.z"dára löliéllen ül megigérte. A püspOk ur nyugodtan
elutazott, hogy mln dc nt rendben hagyott hátra. Az elnöklő főgondnok pedig egyáltalán nem jölt be, hanem
pár soros levélben jogi fOtmulákat keresve megállapi lolla,
hogy : sem a szindi, sem a csányi birtokra, bár az
egyh4z nevére be lett kebelezve. véleménye szerint nem
folyósít a bank kö~csönt Miután a pU~ pök ur hazaér.kezett, ismételten megkérte az el nöklő fögondnokot, de
t!kkor sem jött be. Erdekes azonban megjegyezni, hogy
ebben az időben, sOt már azelőtt, Tordán gyakran lehetett hallan i, hogy a "jogtanácsos az ~pitkezésbe beJe~ukik" (pedi g nem a jogtanácsos, hanem az egyház
-épItett.) Azután a pUspök urral együttesen jártunk el illetékes helyeken, azonban az időközben bekövetkezett
nemzetközi állapotOk miatt - nem pedig jogi formulák
miatt, amit az elnöklő főgondnok föl hozott, _ köl<sönt a bankok akkor már nem fOlyósitottak.
Ezek a nem folyósilási indokok azonban ncm
forogtak fönn február havában. Igy Jelentkezett tchát az 1938 oklóberi fOgondnoki kijelentés ' 1930 feb.
r uár havában. !télJe meg az olvasó, hogyafOgondnok
leljesitett-e kötelcsségét, vagy beváltotta-e igéretét ? Ez
a~ igéretbeváltás pedig még pénzébe scm kerll1t volna,
Viszont az egyháznak jelentOs összegeket s mindenese~re ~egalább pár százezer lejt lehetett volna megtakaTItam, és ez scmmi egyebet ncm kivánt, mint a köteles igéret beváltását.
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. . Vagy egy másik példája a fögondnoki kötelesség_
telJesltésnek. Amin t emlékezetes, annak id t jén az E K
Tanács tagjai azért lettek jórészt az Aranyoskörbö! vá~
l~s7tva, mert a ,10bhi körök távoles nek KOlozs,YárrÓI.
v.lsz~nt az egyhiiznak nin csen módjába n ulrkOltséget tén iCH '. A tanács, valahányszor az uli költscgek térilésének
kérdése fölme rUIt , azt megta gadl l:t , é~ fedezet hiányában
jogga l.
fzzel szemben viszont azt kérdezem és kérdezhel i bármelyik egyház i lanácso~, hogy ha Cz igy va n,
ak~or az el nOklő fögond nok miért utalt ki az aranyoskön l a n á~8osok részé re autotaxi fuvMköl1seget? (PI.
1938 JUOlUS havában :) Az egyházi titkár teJmészetesen
a rögondnaki kiutalá '; t kénytelen tel icsi tcn i, de hol találh ató a főgondnoknak cz a jogIl?
Az építkezés költségei összesen minh:gy 15 mi llióra emelkednek. Mindamellett, ha akad tanácsos, aki
megké rdezze, hogy hová lellek a ladomo·-ala rn ori birtok kellő millió JCj, az agrár kötvények cca három millióhélszázezer lej , a tordai házak másfél millió lej, a
bányabOkki és komjátszegi birtokok csaknem hétszázezer lej eladási árai, valamint a kölcsönvett öl millió
lej,más honnan vctt fél millió Jej. a belétekbOI kivett
mintegy nyolcszázezer lej. a nyugdíjalaptól velt három
millió, valamint az utóbb el vett egy millió lej, a Soráfól
jött mintegy egymillióháromszázezer lej, mindezekre a
válasz az, hogy bcépitctlUk. !-fa pedig ezekhez hozzá
adjuk . hogy az épité. zcknek kb. 600,000 lejjel tartozik az egyház a szerződés betart ása eset én. ez,!knek
össz~gt 20 milliót tesz, a kOJOmbözet tehát mintegy
ötmillió lej, amelyből a Sora dsö évi bére, csaknem
egy millió lej tekintendő jövedeFemnek, allil ha a befekfet ett tökék e~ y é VI mintegy fé hnilhó Jejnyi jövedelmével cgy íitt kivonunk az ot millióból, még mindig csakne m
négy millió veszteség jelen tkeZik a törzsvagyon terhére.
Két ével alig meghaladó egyházkormányzatnak lehát
addigi eredmények kel szemben szlÍmCikbaH j e lentkező
vagyoni eredménye négy millió törzsva t von veszelség. Oe ha három millió is volna, ha chhez hozzáadjuk
az t vi minim ális 4 %~ os jövedel mét is t zen három és
félmilIónyi összegnek, ez évi további 140.000 lej veszteséget jelent ugyancsak a törzsvagyo n lerhere. Vagy ha
az évi általános törzsvagyon veszteséget az edd iR'i mérleg alanján kelt ő vagy másfél millióban léte lm .ük fOl,
az csctben egy házunk összes kGzalapi vagyonát véve
alapul, J 5 év mul va a kOzalapnak nem lesz egyetlen lej
ér t ék Ű vagyona sem. (A Bors kölcsön ll'gnRgyobb része Bunból va n fedczve.)
,

Az eJ6 nyösen is mert

"TELLMANN"-féle
szabó azlet BarJ1iu (L6piac) u, 12. szám pontos
kiszolgálás mellett mérsékelt áron minden c szakmába vágó munkát kifogástalanul végez.
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De

egyelőre

nem folytatom tovább. Mindenesetre

azonban ezek a megcáfolhatatlan számszerü adatok fél-

reérlhetel'enaJ azt igazolják. hogy mai egyházvezetönk
egyesei, akiknek nemcsak kijelentésekben, hanem ténylegesen egyházunk gazdasági UtOerén kellene tartaniok
kezUket, rövid két esztendő alatt képtelennek bizonyultak nemcsak arra, hogy egyházunkat erkölcsi és anyagi
téren előbbre vigyék. hanem . arra is, hogy azt, amit az
elöző egyházkormányzatf6J átvettek, megőr izzék, sőt egyházunk kétségtelenül a végzetes romlás útjaira jutott.
Költségvetési tételek megszavazása ellen, ujabb
kiadások emelése ellen foglaltam volt állást a tanácsban.
Eredménytelen volt. A jószágfelilgyelöség átszervezését
kértem és javasoltam bármilyen elfogadható és célravezető formában, hogy évi 200 OOO lejt takaritson meg
egyházunk. Amidőn a tanácsban nyomatékosan rámutaffam indokaira, a válasz az volt : "a jogtanácsos
mondjon le jogtanácsosi járandóságairól. .. Rendben van,
Jemondok, de mondjon le ugyanakkor mindenik, ez voll
a válaszom; mert annak idején 3000 lejről ugyanilyen
indokak alapján csökent fizetésem havi 2000 lejre, s
ugyanakkor voltak, akik fizetésemelést kaptak, És ha
tények ellen óvást emeltem, bekövetkezett a bosszu, a
kiválasztásra való fölbujtás, ' ha pedig mások emeltek és
emelnek óvást, azok is süket fnlekre találtak, Nem folytatom tovább. Ez is rettenetes egyházunk tragikus életvalóság. iból.
Borzalmas állapot I Már-már a végzet utján rohan
s~rencsétlen egyházunk. A birálaf már mitsem használ,
söt, még mindig elöfordul , hogy megduplázzák a 'fizetést. tS e sok rettentO szerencsétlenség után is vannak,
akik ujjonganak és helyeselnek ? Nem vetünk számot
azzal, hogy gyermekeinknek, az utókornak ilyen menetelés mellett egyebet sem hagyunk, mint egyet ~ en jogát
a szitkoknak, a megvetésnek, hogy mindezeket eltUrtük
s mej!fosztottuk öket attól, amit az elődök hagytak
ránk? Hová lett hát az ősök tisztelete és a gyermekszeretet ? Ma-holnap egy ujabb birtokeladással, vagy
egy ház eladással fogja majd csökkenteni egyházkormányzatunk a törzsvagyont ! Hát erre adtunk mi jogokat egyes vezetOknek ? Hiszen minden erő től Unk eredÉs mi mégis tUrjük pusztulásunkat? Hát ne essünk
kétségbe egyházunk sorsa fölött? I:s nem szabad nekünk az ily~n vezetéssel szemben korlátokat szabnunk ?
Vagy hagyjunk fOl a kélségbeeséssel?
Igen I A kétségbeesésse! föl kell hagyni. Mi okoz.
tuk e bajokat és mi kell, hogy ezeknek végetvessünk I
A mi és mindannyiunk joga, akik e müveleteknek oko .
zói ,voltunk, az általunk adott jogot megvonni. Rajtunk
mUhk, hogy egyházunk éljen-e, avagy pusztuljon. A mi
kötelességünk e megbomlott rendet helyreállitani és az
egyházat kihúzni abból a hinárból, amibe egyeseink a
tOIGnk nyert jog alapján juttatták, visszaélve azzal a
reménnyel és bizalommal, amit annyi jóhiszeműséggel
beléjük helyeztunk.
Nem akarunk kUl sO erOkhöz fordulni, mert mi
magunk kell megoldjuk a kérdéseket, akár vettünk réllzt
mozgalmakban, akár nem vettünk. Hiszen közalapunk

nyugdijintézelOnket is már· már magával rántja s nem
várhatjuk be az özvegyek és árvák jajsikolyait.
Enneka magyar unitárius egyháznak, a hitszabadság:egyházának nemzetünk történetében jövője kell. hogy
legyen és mi e jövöt meg kell, hogy mentsük I E mentésben nem az a kérdés lelkész vagy-e avagy világi, vettél-e részt a mozgalomban, vagy nem vettél, tagja v~gy
e a főtanácsnak, avagy nem. volt valakivel egyházi életedben nézeteltérésed avagy nem volt, itt minden kérdésnek el kell némul nia és csak egy cél lebeghet szemünk elOtt: megmenteni a jövőnek, az utókornak, minden magyar unitárius lélek ivadékainak azt, amivel ma.
még rendelkezünk. Ez az egy cél vezethet minden magyar unitáriust. .Ezt az egy célt kell maguk elé tünék
a, köri . közgyUlések, az egyháznak eme szélesebb képminden apró kérdést lélünk
VIseleti rétege és félretéve
.
vagy nem IétUnk problémája kell képezze nappali és
éjjeli egyházgondunkat egyaránt! Nem akarunk egyházi
éleHInkben sem erkölcsi, sem anyagi téren további gyötrelmeket és fájdalmakat elszenvedni, nem akarunk döntőbirói szerepet sem vinni, egyh izunkat kelJ megmentenUnk ! Ha pedig ennek a münek a megvalósitására képtelennek bizonyultak vezetöi~k egyesei, sOt e lejtőre
jutlalták egyházunkat, ha fögondnok, vagy fögondnokok
e tisztségek betöltésére alkalmatlannak bizonyultak, s
nem voltak képesek végzetes bajokat egyházunkról elháritani , kötelességüknek kell tekintsék, hogy helyeiket
minden várakozás nélkül az egyház egyetemének rendelkezésére bocsássák, s ha vezetői minőségb en helyei",;,
kel megállni nem tudták , akkor vállalják a közkatona
szerepét. E végzetes pillanatokban vége kell, hogy Jegyen az illemnek, a sé rtőd öttségnek, az egyéni karrierek kérdésének, a birálatnak és biráskodá snak, s egyházunk fejével az élen, az egyház megmentése lehet
egyedüli cél! Ezek már nem szemelyi kérdések, nem
is szervezeti kérdés, annál kevésbbé jogi, vagy pénzügyi, ez már az egyház létproblémája. Itt nem képezheti vita tárgyát. hogy joggal foglalkoznak-e a körök
közgyülései ily rettent ően suryos kérdéssel , mint ahogy
a viz befulótól nem lehet kérdezni, melyik uszó gerendán keresztül mentetted meg életedet. Egyházunk legfőbb joga: 74.000 magyar unitárius léleknek hité/etéhez..
való joga. Ezt sem irott, sem iratlan törvény ej nem
vitathatja. Erre a jogra alapitok én és erre a jogra kell
alapitson minden becsületes és önzetlen magyar unitárius lélek de e hitélethez való jogunkból ered ő kötelességének kell érezze minden vezető, aki képtelennek
bizonyult vezéri szerepet betölten i, helyét haladéktalanul elhagyni, mert hitéletunkhöz való jogainkat gyakorolni akarjuk. Ezt tő lünk elvonni, ezl megbénitani, ennek biztonságát ily végzetesen veszélyeztetni el nem
tUrheijük,
Én hiszek a martiromsággaJ létesült magyar unitárius egyház ujjáébredésében.
Dr. fazakas János.

-
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-) K cikkbeD foglAltakért a Sterll~t terheti a feJe1ö9Iuig.
Sziveaen VCI8:r.ü k, ha 8:r. egyhá:r.i, beJy:r.ctre vonatke:r.,ÓJ.g munka·
táruiDk nemcsak kritik" gyakorolnak, hanem a bajok megoldá·
aáralútat i a mutalllak.
•
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IRODALOM.

A keresztén

élet

u ában.

Kelemen Imre keresztelési beszédkötete.
"Nem gyönyörködtetni, han em tallitan i, gond olkozóba ejteni, tettre serkenteni ak a rtam", jelenti ki Kelem!!" Imre oklándi lelkész aria 15 keresztelési beszédet
1artalmazó nemrégen megjelt=nt könyvén ek e l ős zaváb a n.
Egy főgond ol at vo nul végig' vezérfonalké nt az egész kö ny vön, amit s z e rző Gárdony . Gézá fl a k egy n<igyszerü mond atáva l fejez ld: .Akinek nyaka körUl még
sohasem fonódott gyerm t:: kén ek kele. akit még so hase m szólitott gyermeki ajak igy: édesa nyá m, édesapá m,
ann ak élete bármilyen lu xusvo naton halad is . csak alagútban halad".
A beszédá mindegyik e ne mes szelh:mb en, kitün 6
gyakorlati érzékkel és közvetlen l'gy szt:rü hangon íróooU. Sz e rz ő érvekk el igyt kszik me g győzni ~ szülőke t,
kere sz t s z ülőke t és a keresztelési szer tartáson r é s ztvevő
tem plomi gyill ekei etf" t arról, hogya keresztény csa lád
igazi disze il gyermek.
A beszédek főbb go ndolatai ezek: a gyerm ek nem
bünt etés, ncm átok. hant!m ls ten ajándék;] , á ldása ,
.az eg ymást sze re tő szivek Istenh ez küldött im ádságá ra
'érkező menn yei válasz. Jelszónk csak ez lehet: minél
több gyermeket! A gye rm ekek számának puszta növe'
lésév el azon han még nem tdtünk eleget fa junk és egyházunk iránti kötelességeink nek ; a mennyiségben szám ottevő gye rm ekeket
m inő s égben is számottevőkk é
kell tennünk .
A fi atalok mostaná ba n ig en gyak ran tehernek tartják a gyermeket, aki szabad ltágukban korlátozza ő k et;
öreg korában azonba n, rT,agára mara dva. fájd alm asa n,
d e túl későn döbhcll rá a gyermek nélkül maradt szUUS
'n ogy milyen végzetese n tévedett, am ikor önző okokból
a gye rmek ellen fogla lt állást.
Jönnie kell a gyermeknek , hogy a csa ládban ne
csak mult és jelen, de jövö is legyen. A j övőt gyerme kei nk képviselik.
Amikor egy gye rmeket megkeresztelOnk, eljegyezzük eit a kere sztény élet számára. Kitárjuk e lőtte a keresztény élet kapuját. A sZ{ilők van nak elsősorban arra
hivatva, hogy azon az uton, mely gyermekeik előtt
megnyilt, vezessék a jövö rem énysége it egészen ad dig,
amig azok önállÓan, önmaguk tól is biztos léptek kel járni tudnak. A szUlök feladata és felelőssége elsősorban,
hogy ugy vezessék, tanitsák és szeressék gyermekei ket.
hogy azok fclnött korukban életUkk el és cse lekedeteik~
kel bizonyitsak be. hogy valóban keresztények.
Egyházi irodalmunk keresztelési beszédekben meg le hetöen szegény. Már ezért is örömmel kell üdvözölnUn k Kelemen Imre aHa neme s vállalkozását. Ez il fenkölt keresztényi gondolkozással megirt könyv egy egy~15z4.ért, fajjért ölltudatosall, feleléSsse gének telj es tuda-

tában dolgozó lelkész nagyszerü munkásságáTól tesz ta~
nu bjzo~yságot. Ki vá natos lenne, hogy ('zek a gazdag
s7ellem l táplálékot nyujtó és öntudatositani tudó beszédek a hivek minél szé lesebb rét ege ihez eljussanak. A
könyv árd 50 Lei Kapható szerzőn él az oklándi lelké~
s2 i hivatalban.
Dr Kovács Lajos.

Unitárius történelem. Ezen a eimen 3 lejes 01.
csó áron népsze rű fUz elsorozat indult meg Or. fikker
János teol. dékán szerkesztésében. Eddig három fOzd
jelent meg. Az elsőt "Hogyan lett Dávid ferenc unitárin ssA?" cim en Ekárt Andor cshétfalvl lelkész irta. A
második füzet szerzője Úrm ösi József püspöki titkár.
C ime: .. Dáv id Ferenc védelmezi hitét" . A 3-ik .. János
Zsig mond, az unitáriu s fejedelem" eimen P. Szentm á r~
tenl Kálm á,n munk ája. J:1\'ezetes, hiter~s itlS olvasmányok,
melyekre felhivjuk }I fi gyelmet. A vállalkozás célja az
unitárius egyház kiválóbb embereiréSI és a nevezetesebb
•
egyháztörténeti
mozzanatokról
ismertetést,
tájékoztatást
,
adni] Kapha.tó Ko lozsvárt a T eológia A adémián.
A lélek p a-oblemája. Simén Dániel teoJ. taaár 30'
oldalra t erj edő tanulmánya. A fGzetnek több mint felét
a Bevezetés foglalja cl. Azután a lélek létezésének proble má ja, a lélek meghatár02ása. a lélek és örökélet kérdése következik. Aki 'szereti az elvont kérdéseket, ha·
szo nna.1 olvas hatja a tan ulmányt. Ára 15 lej Kdpható a
sze rző n é l .

Dr. Csiki Gábor: Gondolatok a hit világábÓl. Dr. C si ki Gábor missziói lelk ész e!s(S könyve
.. Hi szek egy Istenben fl eimen jelent meg, melyben sze....
ző az unitárius hitfelfogas főbb tételeit fejtegeti népsze rü. érthető nyelven s mégis tartaJmasan . Második
könyve is hasonló gondolatkörben mozog s igen é lvezdes és tanuisagos olvasmány. A köny v két részre
oszli k. Az els(S rész hittan i kérd ésekkel fog lalkozik és
a következő fejezeteket fog lalja magában: lsten. Jézus.
Szentlélek. Biblia. Ima. Sün· bünboc~ánat. Üdvöss~g. 0 rök élet. A második rész 7 rádión mondott egyházi beszédet tartalmn . A kiváló szcu(S igen hasznos munkát
végzett, midőn könyvét kiadta. Az unitárius egyházi iro ·
dalomnak értékes darabja. Az unittirius ember, ha hitfelfogá sában ti sztán látn i és megerlSsödni akar i a nem
unitárius, ha az unitárius gondolkozásról tájékozódást
akóJ r szerezni, ha sznosan forgathat ja ezt a 193 oldalra
tcrjed i!S szép kiállitás u és tartalmas könyvet. Kapható
Kolozsvárt az Unitárius Kollegiumban az Iratterjesztőnél.
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SZEM L E.
I Pap

·'

Moze .. ha lála.

I

Pap MÓzes, a székelykereszturi unitáriu s f6gim ná2iu m
nyug tanára, tb ig lzgató máju 3 hó 28 án rövid szenvedés uttin 7.J· évcs korá ban elhu ny t. Közel 50 eszte ndlSn át állott a fö'gimnálium szolgálatában mint tanár,
hosszabb idlSn át igazgató. Nagy része volt abban,
hogya f6g imnáziu m új, impozáns épület e jdenJegi he
Iyé re került. Igazgatósága a It"gne hezebb id e5re esett. A
világháboru <! ; <!ft véd en ie kellett az 6j intf 7etet akato·
nai beszállásolás tól s az azza l járó rongálástól. Megvédt e. - Ezelött mintegy 10 évvel az egyház a keresztúr i
f6gimnázium ot alsó ta gozatla ép itette le . Az ő javasla ta
volt a fel ső tdgozatna k társadalmi uton való fe nntartá·
sa, mig az egyház éve k mu lva azt újból vállalta. Az is·
kel án kivUl a népért él ő e mber volt. Fáradhatatlan. Soha egy pillanatig se m pihenő Csalód ások és gazdasá gi
bajok nem csüggesztették eJ. S,ép családján kivül em ·
léke a fögimnázium tö rténetében és a székely nép szivében megmara d és é lni fog .

I Göncz

Mihál,..

I

Nyug. leJ l<é:iiz 73 éves korában junius 19-én meghalt.
E leinte Lókodban volt lelkész. A mostan i lel készi la li; ot
a saját tervei szerint ő épitette . K é s őbb Sze nt ivfm labor!::td.n..k leU ti lelkésze, ah ol koze) négyevti ze dig szol·
gá lt. Buzgó lelkipásztor és ba rát i é r zésű e mb er volt.
Emléke legye n áldo li !

A kolozsv ári Unjtár ius Nöszövetség alkotas .... Jóles6 örömmel jegyezzük fe l, hogya kolozsvári Unitárius Nöszövetség rnegvalósitotta régi vágyAt : a saját költségén vásárolt telken al u . n. Iri sz telepen aggme nházat létesite tt, egyel6re csa k n ő k részére.
Áldásos munkáját t o\.ábbfol)'tatja férfiak részére is. A
jelenleg i aggme nhá7ba 60 éven fel üli korban lev6 n6ket veo;;z fel részint ingye nesen, részint olya nokat, a kiknek némi vagyonuk vao , óe abból nem tudnak megé lni
és magukra vannak hagyva . B6 vebb felvilágos itást a
lelkészi hivatalokban lehet kapni . Ne m találunk eléggé
méltató szavakat, melyek kel a kolo zsvári Un itáriu s Nő_
szövetség kezdemé nyez6 munkáját méltóképpe n dicsérh etn6k .

Huzavona. A május I t) án megtart ott E. K. TanácsUlés határozatairól egy ik" egyl"tázi lapban kiad ott ismertetés 14 pontja alatt azt olvassuk. hogy a jószágfelügyelőségi elnök lemondását nem fogadja el a
Taná cs mert a \'izsgálat nem nyert befejaést s igy az
ügyet F5 t anácsig felfil.gg<!sZ1\. A vizsgálat a:to nbaan már
régen befejezést nyerfaiáltal, hogy a Föta ná cs ált al
k ik üldött 6·os bizottság még január hóban IIl cl':állapi101la ~Z öszes ténykörUlményeket és a jó s zágfe l Ogyelő
ségi eln ök t"Hen feJs o rakoztatott vádaka t 24 oldalas
j egyzőkönyvbtn beigazoltak nak ismerte el, amely vizsgálati e red mény alapján mondott tulajdonkép le a jfgi
elnök. A lemondás tárgyalását a védőbesze d ek
a lapján egy ik gyű ésről a másikra toJták ki hónapokon
keresztül, anélkül, hogy ujabb vizsgálato t a tul ajdonk épcni egyedül törvénysze rü fegyel mi vizsgál atot elrendelték vo lna és most egyszerüen megálla pit ja a Tanács.
hogya vizsgálat nin cse n hcfejjezvc. Vajjon milyen vizsgálatra vár a T anács? Hisz a D os bI zottság vizsgálati
e redm énye már január Óta el éje vall terjesztve. Ez a huzavo na eljárás és kimagya rázkodas is tlárulja a2t a terrort , am i már ~ Főt anác:; alkalmáv.11 bebizonyoso dott,
mi kor a haso nlÓ céllal Korábban kikUldött bizottság elnöke bejel entette, hogya jószág fd egyel6:>ég elnökén ek
ter rorja It:hetetlenné t ette a \,jzsgálatot, dacára annak,
hogya pü spök ur is többször szigoruan felsz6li totta
a számadások beadásá ra, ő azonban önhatalmulag szem·
be száll va meg tiltotta a kez előne k , hogy az iratokat a
vhsgálóbizo :lsJg
r t Ud CrKtZ~sért!
bocsássa .
(Ugyan is
szökségesnt::k
tartották
azoknak gyors
átd olgozását.) T e há t nyih·ánvaló jelen esetben is, hogy
egy terroruralom teszi le hetetlenné a szervezeti szabályzatba n lefektetett törvényes és alkotm ányo s egyházkormányz3s t.
Sz.

.. Ő s szel egy darucsapafot a legörrgehbik vez~r1e . Halkan , de fo lyvást halada az ék, s ' az ifjabbak bé kétl enkedni kezdének a tu nya ~ ésed t'lm en . Eressz t"ngem az
ék élére bátya . igy szól vég re "legtüzesebb közHik,
tél vége vet igy haladva haza. Átvesz i a ko rmányt, s
villám seb ességgel hasit előre az utazó csoport. de kevés i dő mulva lih egn i kezd az ifju kormányos, tüze
lankadni s tikkadó melle fulladozn i kezdt:. Ved d vissza
kedves bátya a vezérlést - igy rimánlcodik, bocsá natért es kedelve. - Csak friss , füzes tettre
hosszas kitürési munka kormányán pedig
üljön. "
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