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Csendes óra. , 

Reformáció. proleslánlizmus. 

A reformációt az egyház mély hanyatlása és 
elerkölcstelenedése hozta Iéire. A sebek orvoslására 
az egyház szétszakadása nem volt okvetlenül szük· 
séges. A visszaéléseket részben maga a római egy
ház is megszünlelte, de csak a már bekövetkezett 
és még tovább is fenyegetö szakadással szemben. 
A ~efol'mátorok nem gondoltak aszakadásra, leg
kevésbbé Luther, aki erösen ragaszkodott az 6segy
házhoz. Amikor azonban látta, hogy a visszaélése
ket, melyeknek megszüntetését követelte, a fenná1l6 
egyházi hatalom védelmezi, midőn Rómából egy
házi átokkal feleltek arra, amit 6 meggyőzödése 
szerint telt, akkor ugy oélte, hogya római Anti
krisztusnak és fertelmeinek meg/agadása nem az 
igazi egyházt61 val6 elszakadás. Mondhatta volna 
azt is, hogy az é követé i alkotják az igaz katolikus 
egyházat, a pápisták az eretnekek s akkor a szaka
kadá,s csak olyan lelt volna, mint a r6mai és görög 
egyház között. De hogy a tényleges szakadás mégis 
beköoetkezelt. arra nézve egyéb okok mellett külö· 
nösen az volt elhatároz6, hogy Luthernek és köve
t6inek a lelkében, habár csak félig tudatosan is. a 
kereszténységnek egy uj alakja tünt fel, melynek 
kepviselói es harcosa! ök leltek. . 

A reformátorok a fennálló egyház mérhetetlen 
hatalmával és századok által szentesitetl jogaival 
szemben az eszm~ örök jogaira hivatkoztak s azt 
mondották, hogy nem mi vagyunk az igaz. egyház, 
de nem is ti, hanem az !stenországa, mely az egész 
emberiSéget magában kell foglalja, egy eszme, mely 
a világtörténelem elölt lebeg, de csak lassanként és 
löbbféle alakban ual6sul meg. 

A reformátorok a kereszténYSéget megszabadi
loffók a homó/yból, melybe századok folyamón bur. 
kollák s az eszméhez közelebb juttatták. Igy állo" 
elő 8 protestántlzmu8, melynek alapja a speieri 
birodalmi gl/ülésen ama merész protestácló lett, 
mely szerint a lelkiismeret dolgában többség nem 
határozhat és az igazság gy6zedelmes haladásának 
emberi szó gátat nem vethet. 

J Asel HOIIe K. : Proleat6na Polemlka I. 3-4 lop. 

Vallás -es bolsevizmus. 

Az unHáriu'l ember n konfirmáci6 alkalmával 
megtaDuljo, hogy "R voUás Istennek megismerése és 
tisztelés e." De megtanuljn azt is, bogy a yallásaak 
az ember életére milyen mélyrebató , életbevágó 
célja vaD, amely nem egyéb, mint 8Z, "bogy ilz Isten 
megismerése által az ember a ,Jeikét ~iveJje, érzii
seH nemesitse s mind a jelen, mint a jOvő életre 
nézve megnyugtasson és boldogilson. " Egészen ter· 
m6szetes az a következtetés és meghatározás, hogy 
na vallás célja nyilván mutatja, bogy aZ'embernek arra 
elkero'lhetetlen szQksége vao; de ezt mutatja az is, 
bogy nem volt soha nép, amelynek vallása ne lett 
volna , " 

Sok kivál6 elme és relvilágo.ult gondolkoz,"u 
ember adott kifejezést azon meggyOződésének, bogy 
a vallás veleszQJelik az emberrel s igy azt az ember· 
161 eiválaszlani nem lehel. ,Az Islenr61 val6 ludaI 
lényQnkt61 ép oly kevéssé választhat6 el, mint a vi
lágludal és önludal" _ mondja a lelki életnek egy 
mély gondalkoz,"u vizsgálója. 

A fenuti meghatározásokat itt-oU némileg és fu· 
tólag megzavarnl látszott . azoknak nem keUtS HéleS
képességre alnpitott. felOletes és ferde gondolkozása, 
akik az elmult világháboru befejezése után orosz fog
ságból bolsevista eszmékkel térlek haza. Minden uj
szerO dolognak akadnak ideig·óráig kOvetOI. Igy az 
Isten, a vaHás, az egyház, a templom, a hitélet stb. 
ellen irányul6 és világfelforgat6, bolsevista tOrekvii
seknek is akadtak szószólói. AJ egybáz· és vallás
ellenes gondolkodi szonban nem sokáig tartott A 
lelki életre nem lehet tartósan er6szakot gyakorolni. 
Amin 8 józan gondolkozás 81 emberben felOlkereke
dik, a téves felfogást Onként és haladéktalanul le-
rázza magáról s 8 lelki élettel Ouze nem egyeztet
het6 tOrekvésekb61 viluatár • term~bzetes hitvU4g
boz. Igy voU n mult vUágháboru után ls,,\ A bollo
vista gondolkods er6u:akolt tOrekváae él értelmet
lenlége csak 8Z Orel advG emberek kOzOtl talált k~ 
vet6kre, , ott is azorvá.nyosllD. A helye. gODdolk:o
dlu é. már uOletéiMnél fogva miveIt Dlp, hatúo-
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zottan elulasitolta magától a nem neki való lelki 
életet. S6t 8Z orosz fogságból vis!lzatértek között is 
a kOnnyen megvesztegethet6 és elbódHott Jelkeknél 
sokkal többen voltak azok, akik vallásos hitben meg
er6sodve és életfelfogásban nemesebb célkitOzések
kel érkeztek buza s az egyházi életbe nagyobb hit
buzgósággal, komolyabb elhatározással és lelkesebb 
áldozatkészséggel kapcsolódtak bele, mint tették 82-

el6tt. A bolsevi91a rendszer csak Oroszországban 
tudta két évtizeden át nyilvánosan elnyomni az egy
bázi és vallásos életet, pedig az ember lelki életével 
Osszhangban nem lev6 törekvéseivel 8Z egész vilá
got he akarta hál6zru. S ott is csak ugy tehette, hogy 
politikai hatalmával ft templomokat bezáratto, át8la~ 
kittatta vagy éppen leromboltatta, 8Z egyházi va
gyont elkobozta, a papokat tUdözőbe vette vagy le
ltYiJkoltatta, a nép lelkéből az isten tudatot és isten
félelmet erőszakosan kiirtani próbálta, a gyermeke
ket a szülői kezek klIzlll kiragadta és vallás nélkol 
nevelte s igy tovább, vagyis megfosztotta nz embert , . 
legféUettebb kincsétól : a hittől és vallástól, Oresen 
hagyva a lelket, amely azelőtt életnehézségei, vesz
teségei, es4ggedései között a bitből és vallásos gon
dolkozásból annyiszor meritett erőt, vigasztalást, élet
bizalmat, megujuló reménységet és emberies érzést. 

Azoknak elbeszéléséből és leirásából, akik orosz 
fogságból összetöri testtel és lélekkel tértek ha.a, 
vagy időközben Szovjet-Oro!%országban megfordDl~ 

tak: és az ottani viszonyokról tapasztalatokat szerez
tek, eléggé ismerjak, bogy az államszervezet hivata
los kOzegei milyen erőszakos és lelketlen módon 
igyekeztek a népet elforditani Istentől, egyháztól, 
templomtól, vallásló~ hitbeli gondolkozástól és mind
attó~ ami ezekkel kapcsolatban van s a lelket szak
ségszerűleg táplálja. A vaJlásosságot azonban sem 
hatalmi parancsszóval, sem semmiréle más eszközzel 
a lelkekből kiirtani nem lehet, mert az veleszOletik 
az emberrel s a lelki élet lényeges részét képezi Azt 
megfélemlitéssel el lehet ~mi! hogy va1aki nyilváno
san Istennek a nevét ki ne eibe j a templomokat be 
lehet .... zárni, a rendeltetését61 eltéró célra át lehet ala
kitani és használatba venni; a rendszer kedvéért lehet 
hangosan hirdetni, bogy hilre és vallásra Dincs szQk
ség; kimélellenséggel é. kegyetlenséggel Oldözőbe 
~ebet venni és kínozni azokat, akIk a legnemesebb 
mdulatokat bordozzák magukban s drága kincs gya
nánt oszto~atják másoknak s még sok mindent meg 
lebet tennI. - de azt nem lehet megtiltani, hogy az 
~mber htenre go~doljon, szive bszárt ;t jt6Jo. m6~ött 
lmá.dkozzék bozza, csalódásaib:m Él!! ldsujtoltságáhan 
segltségét kérje " igy szerezzen magának lelki er6t, 
szenvedé~eiben vigasztalást, !tZ élet bizonytalanságai 
között bIztató reményt, nyugtalanságaiban nyugal
m~t és békess~get. A valláso5ságnak elnyomott érzé
sel hangtalanul is élnek. kitejezésre jutnDk é" erőre 
kapnak, amint 8Z alkalmas idő elkövetkezik. Minél 
nagyobb volt az elnyomatás és kegyetlenebb 8Z er6-
szak a1kolmazásl'l, annát erőteljesebb szokott lenni 

a feJszabadulás és Celtart6ztalbatatlana lelki élet ter
mészetes világához való visszatérés. A felszabadult 
lelkek tOmegesebben keresik fel a templomot, vesz
nek részt az egyházi életben s hoznak áldozatot az 
egyházért és bitért. A szO.lók szeretetOk nagyobb me~ 
legségével igyekeznek a karjaik közQI erőszakosan 
kiragadott gyermekeiket a családi körbe, igazi he
ly1\kre visszahozni, valláserkölcsi nevelésben része
siteni s bennök az ember:i természettel velejár6 ér
zelmeket fejles2.teni. 

Mutatja ezt a szovjet-oroszországi példa. abol a 
felszabaditó hadjárat nyomán a nép lelkében feléb~ 
redt legelső . vágy a templomok megnyitása és azok 
buzgó látogatása. Mo.st már a szovjet is, hogy mentse 
ami még menthető, baagosan birdeti, hogy Orosz~ 
országban teljes vallásszabadság vaD, ami a két évti
zedet meghaladó idő alatt folytatott egyházpolitiká
nak feladását jelenti. 

Meg vagyunk győződve, hogy az egyház meg_ 
semmisitésére irányuló erószakos és a lelki élettel 
nem számoló politika, a templomok bezárása és meg
szenhégtelenitése, a val1ásosság és bitvilág megszQn
tetését célzó minden hatalmi intézkedés lényegében 
használt a vallásosságnak. Ezután bizonyára még 
azokban is felébred a vallásosság netán alvó érzése, 
akik ~zelótt nem sokat törődtek vele. Még azok is 
áldo .. tot fognak hozni az egyházért és hitért, .kik 
korábban \ könnyen tértek napirendre felelte. A szov~ 
jet-orosz barcmezókön a tengelybatalmak minden 
idők háboruját felOlmuló önfeláldozó kO,delme 
a bolsevista rendszer megválloztatása mellett a val~ 
lás uralmának helyreáUitására, az egyházi és hitélet 
akadálytalan folytatásának a biztositására is irányul. 
A jelek 8Zt mutatják, hogya kOzdelem nem hiába~ 
való. 

Amint előbb is bi fatkoztunk rá, a vallás az em
ber lelki és szellemi életével szoros kapcsolatban 
van. Egy kiváló ember szerint nU szó valódi értel· 
mében bitetlen ember nincs". Vitán felül áll tebát, 
hogy nz embernek a vallásra elkerOlbetetlen szQk· 
sége van, attól semmi eszközzel megfosztani nem 
lebet. mert az .emberi élelhez a vallás révén a lelki 
táplálkozás éppen ugy bozzátartozik, mint a minden~ 
napi kenyér. A jelen és a jövő bizonytalanságaival 
szemben minden ember számára biztató er6t foglal 
llZ magában. .' 

Aminek olyan mélyreható és életet formáló a 
célja, olyan fö) emel6 és áld.ott a hatása, azt emberi 
erővel megsemmisiteni nem lehet. A vallás isteni aján
dék. Mulandó hatalmával hiába támad ellene a fel M 

furalkodott ember, El6bb' utóbb be kell látnia, hogy 
törekvéseiben tévedett. Az élet mioden tévedést hely
reigllzit s az emberi természettel ellentétben áll6 
minden erősz akos törekvéssel szemben igazságot szol
gáltat. Hisszllk, hogy 8 mai, minden idők véronlá
saiuál hatalmasabb éJ borzalmasabb világháboru DZ 

istentelen bolsevizmusnak egyszer s mindenkorra 
val6 letOrésével II vallás szabad gyakorlását ott js 
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biztosiIj tI , Abol nzl n tlgy eltávelyedésseI teljesen me~> 
szO ntelni, az emberiség ételéből kitöröloi hitték . De 
bisszOk uzt is, bOjj!y az orosz nép életébe vis,zo. léró 
sr,n hll rl V!lJlás05 gynkorhltl oJ II bit dolgábnn még min· 
dig sö!étségben Qló nép rendre meglálja ti n r.gyobb 

világO!'l'lRjj!ot s annnk fénye mellett o vall4.sos felvi_ 
lágosodás és tisztult hitbeli gondolkozás is ulat t6r 
magának. . 

KOVÁCS LA,JOS. _ ._-

Püspökválasztások és egyházi helyzet az utolsó 100 esztendö alatt. 
Eze16it száz esz t endővel AraDyosrákosi Székely 

Sándor volt ~Z unitárius pQspOk. Az egyház bölcs 
kormányzása melb tl kOltő i és ir6i mak.6désével DZ 

egyház keretein tul is nagy tek r'ntélyre tett szert. A 
l~m p lom i. énekesltö nyve t püspöksége :11811 uj ból ki
=: d ták, m(!Jyb~ Ó 60·nál több él)('kszövq~e t irt. nA. 
Székelyek Erdélybee" ciruii eposz~ív~, I , melyet bécsi 
tnnulás) idején 1822-ben irt, általános feltünést kelw 

teU s az irodalomtOrlénet megaH3pitása szerint e 
hOsköltemény hatás:! al !l tt irta Vörösmarly Mihály 
Or6kéletü epika i költeményeit s b ~SODló hatás t gya
korolt Czuczor GergelJu is. 1852-ben váratlanul 
hunJt el 55 éves korában. A Felsőfebér Körben püs
pöki vizsgálntot tartott. nhol rossz ul lett és hazauta
zás közben Marosszentkirályban meghalt. H alálával 
a1. ejlyhá7. vezetó nélkül maradt, mert a fOgondnoki 
állás is Daniel Eleknek 1848-hnn bekövetkezett ha
lálával üres volt. A~ I!kkori politikai viszonyok mi att 
egészen 1861-jg pl1spökválaszl6 zsinat tart ását nem 
engedé lyeZlék s i~y a püspöki állást 9 évig nem Ie
hetett betöltenI. Ez idö alatt egyházi részról Székely 
Mózes főj egyzo s világi ré~zról Kaáli Nagy Etek fó
gondnok és Mikó Lőrinc nllgyhit'ü tanár és egyház
jogász vezetté k az egyházat. 

A kormány c,ak t861-ben adolt engedélyt pOs
pökválaszt6 zsinat t :l rtására, amidőn Székely Mózes 
f6j egyzóvel szemben K r j Z:l J ános kolozsvári lel
készt választották püspökká, nki vonzó és lehilin
cseleS egyéniségével , lelkészi müködésével, költói bir
nevével, székely népdalok és népmesék gyOj tésével 
s más irod:llmi tevékenységével páratlan ntipszerO
ségnek örvendett. A püspOkvála!lZtás után nemsokára 
Székely Mózes a fójegyzöségl'ól lemondott. 

Krizn Jánosnak 1875-hen bekövetkezett loaláJá
val pOspOkválasztásra kerOIf ti sor. melyet 1876-ban 
az árkosi zsinaton ejtettek meg. Ferencz J,5zsef kow 
lozsvári lelkész és Páp Mózes főjegyzó körül alakult 
ki hatalmas két párt, melynek esélyei annyira egy
formák voltak, hogy előre senki nem tudta meg
mondani a vála$ziás kimenetelét. Ferenc József hivei 
:\'Zok közOI ker.bItek ki , akik a szelidlelka, n agybirQ 
és páratlan népszeraségnek örvendő Kriza János 
után az unitárius po.spóki székben 8Z országos birO. 
s'Z6no~ot és kiváló egyházi ir6t 6hajtolták látni , aki
r61 hItték, hogy kifelé is elödjéhez hasonló tekintélyw 
lyel fogja képviselni az egyházat. Pap M6zes kOrOI 
az~k csoportosu.ltak, akik az uj pCspOkbeu nem 8ny
nylrll a rngyog6 sz6nokot és ko.Is6 tekintélyt keresw 
ték, hanem akitól II két évtizedre terjed6 osztrák 

eloyomatás alól alig pár 'v előtt tOrtént fel!lzabadR
lás után még milldiji! az egyház bebó megerósitését 
vártak s e~ért n n.lgy gyakorlati érzékkel biró Pup 
Mózest akarlák az egyház élére állil ani. Kiváló em
ber vo't mi "daket!ó. kikben fi bár el lentétes, de nagy 
egyéni lu lnjdonságokat sok tekin le tben tt neb ~ z idók 
fejlesztetlék ki. A pQspökválasztásrn II mindkét részw 
ről erós párt p.n~j ének és O:gye!lSé~ének teljes fel
használásával készült . A győzelem érdekében mind
két párt ~ nagy erófeszitéseket tett. Fenom :J r adt hirek 
szerint a harc s z o k a t l a n erővel folJt, de parla
mentáris maradt, ne m faju lt el. Mindkét j elöltben az 
értéket ismerték, azt tiszteletben tartották s ez a 
ko'zdelmet megnemesitette. Amint tudju k, n ko'zde
lemból - melyet a más felekezetQek is tgen nagy 
érdeklődé"el kisértek, - nebány szólöbbséggel Fe
r e n c z J Ó z s e f kerOlt ki győztesen . Az akkori idők 
szemével nézve, aránylag ifjan, 42 éves korában fog
altn a fópásztori széket és viselte 52 esztend6n át, ez 
idej~ a leghosszabb id6n át a püspöki palástot. Szelw 
lemi erejével és tiszta itélókápességével mindvégig a 
haladás és felvilágosodás 6szinte és bátor szószólója 
volt. Gyakorlati tekintetben a meggondoJt, de éles-

• 
látásu emberek köd tartozott. Kormányzása alRtt és 
irányitása mellett egyházunk szellemileg"és anyagilag 
olyaó fejlódést mutatott, amilyenre .gen~i még gon
dolni sem mert. Őmaga nemcsak az egyházban, ha
nem a felekezetközi életben és a társadalomban is 
olyan tekintélyt élvezett, amilyen nem sok embernek 
jut osztályrészOl. _ PdpP Mózes a választás után 
nemsokára az egybázi élettól visszavonult, a 17 esz
tendeig nagy megbecsOléssel viselt C6jegyz6i állásról 
lemondott. Ez időtól kezdve nyugdijbavonulásáig 
csak tanári hivatásának éJt. Ű volt az unitárius egy
házban az elseS nyugdijat élvező tanár, kinek nevét 
és egyéniségét kortársai részéról igen-igen nagy tiszw 

telet övezte s aki vel szemben győztes ellenfele is az 
egykori jóbarát érzelmeit táplálni' soha meg nem 
szant, emléke pedig ugy él az utókor lelkében, mlnt 
8 hozzáférhetetleno.l becsO.letes emberé. 

Ferencz József 1928-ban fejezte he 93 esztendőre 
terjedő, nagy MeSket és Dagy változásokat látott, gaz
dag és áldá,o, életét. Utódjának, Dr. B o r o. György
nek a választása még abban az e,ztend6ben, alig 3 
h6nap mulva megU~rtént. Ez a választás nagy vihar
zút nem keltetl. Ellenfele Dr. K i s s Elek theol. ta
nár volt, akireSI tudta mindenki, hogy alig vaD SZ'

motteveS pArtja . Dr. Boros Györgyöt csaknem 50 elZ
tend6re terjed6 egyházi mullja, egybútáuadalml 



, 

fáradhaiatatlan munkás9ága ti! közéleti szereplése, 
szerkesztOi és irodalmi tevtSkenysége, a Dávid Ferenc 
Egylet, LelkészkOr és N6sz0vetség létrehozásáért (oly
latott küzdelme és lelkes odaadása, az ifjuságért való 
rajongása és társadalmi tekintélye, itthoni és kal
fOldi egyházi összeköttetései egyaránt ajánlták a püs
pöki székre. Még egybbpolitikai ellenfelei is mel
léje álltak, meri a bosszu és kitartó egyházi munkát 
méltányolni és megbecsOlni akarták. De az egyház 
tirdeke is azt kivánla, bogy lehetőleg egyhangu le
gyen II választás. Többsége biztositva volt. Ellenfelé
vel u pl1spökválaszt6 zsinat vezetői magán uton 
igyekeztek megértetni a helyzetet s reábirni, hogy 
hiveit szereJje le, ami nagynehezen 3Z utolsó pilla
nalokban meg is történt. 

Dr. Boros György magas korb:m, de bokros ér
demekkel, testi és szellemi frisseségben foglnlt 9. el a 
pfbpökl széket. Ellenfelének a f6jegyzói állásra ki
látásai voltak s kezdetben mutatott magatartás ából 
arra lehetett következtetni, bogy az uj püspGknek 
jóakaratu munkatársa leu. A f6jegyzői tisztet azon
ban a sors kOIönös játéka miatt nem nyerte el s 
rövid idő alatt minden megváltozott. Jóbiszemüsé
gnkben csalódtak az emberek. Dr. Kiss El~knek 
a nf)vével nemsokára nem várt röpirat jelent meg, 
amely nyilvánosan sulyos támadást foglnIt magá
ban a pQspök ellen s a fógondnokot se kimélte. Ami
kor a fótanácsi gyülésben a röpirat szerzőjét tetté
ért felháborod va nyiltan kérdőre von ták, teljesen 
magára marlldl Fegyelmik következtek, amelyek 
éveken át nyugtalanitották a kedélyeket. A röpirat 
szerzője a.z arra hivatott fórum előtt nem tudta bi
zonyitani vádjait. Meggondolatlan és az egyházra 
semmi jót nem hozó lépése miatt őszinte, igaz ba
rátai, akik amig önzetlenségébeu hittek, mellelte ál
lottak, rendre elpártoltak t61e. Amint a "csak azért 
isI! érvényes1llni akaró emberrel törtjénni szokott, 
sorsába nem tudott belenyugodni. - Közben egye. 
bek is zavarták az egyházi életet. Megindnlt a bát
megetti muoka, a mesterséges izgatás. Alaptalan hi
res.ztelések, kis hibámak szándékos nagyitáss , vádak 
emelése nyilvános kritika nélkftl, az egyházi életben 
addig ismeretlen és joatalan követelés támasztása , 
egyoldalu pártszervezés stb. stb., melyekkel a püs
pöknek kellett szembenézDi s amelyekhez hasonlót 

, 
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9Z unitárius egyház története nem ismer. Nyugto
lanság költözött az egyházi életbe, amit nyugodt ter
mész elO embereknek u bOlcsesége és egyhhszerete
~e nem tudott lecsillapitani. 

A püspök erós lélekkel, határtalan türelemm el 
álloU a mesterségesen szitott kQzdelemnek a sodrá
ban. Az erószakos fellépésekkel szemben hosszabb 
idón át a p~spOki .tekintél~ méltóságával s n meg
bocsátás ha}landósagával J~yekezett jó utra térit eni 
a ~avaro~ba[l halász6kat. Nem sikerIlIt. Végre is 
amIkor latts, hogy sem az állás tekintélye, sem sze
mélyének tiszteletben tartása nincs biztositva hogy 
a további kellemetlenségeket megakadályozza, 'a ki1z
delemben is kifáradva, eleinte szabadságot kért 
majd kényszer hatása alatt nyuguloooba menL ti 
volt eddig az egyetlen nyugalm ezott lloitáriu, püs
pök. A nyugalomra szánt időt nagyszabásu irodalmi 
muokássagr3, egyházi visszaemlékezései nek irásba
foglalására használta fel. Hatvan esztendőre terj edő 
sokoldo.lu munkássága sebbél 10 es~tendős pQspOki 
müködése felett a történelem vaD hivBlvu eUogulat~ 
lan itéletet mondani ., . 

Dr. Boros György nyugdijba vonulásával ~gy_ 
idejü teg választoUa me~ a Főtaná cs dr. Varga Bé. 
l á t pO'pöknek 1938. január 16 án. A főjegyző; ái
Iásból c,aknem egyhangulag bivtn el az egyház a 
főpász tori székbe. Fi!ozófiai képzettsége, tudományos 
munkássága s aDDllk Gszinte megbecsQlést! ittbpn és 
a külföldöD, komoly gondolkozása, öozetltnségról i~
meri egyénisége, tiszta iiélc5képessége minden oldal
ról bizalmat elólegezlek neki, amit későbben is ki
érd~melt. De zavaros belső állapotok között indu lt 
és folytatódott főpásztori müködése. Hiába volt meg 
az általános bizalom, az állandó berendezkedésre tö
rekvő egyoldalu pártszervezkedés és erőszakos párt~ 
uralom sokakat elriasztott az egyházi éle lben való 
részvételtől és visszavonulásra kéoyszeritett. Az erő
szak uralomra jutá,a s törvénytelen lépésektól is 
vissza nem riadó pillanatnyi többség magatartása 
külOnösen a tudásban, szakismeretekben és tapasz
talatokban gazdag viláai embereket kedvetlenitette 
el. Sulyos egyének és felelősséget érzó közelebbi On- \ 
zetlen munkatársak eleitől kezdve hiányozt.2k az egy
ház jobb jövőjéért munkába induló pQspOk oldala I 

me1l61. OJZÓ célokt61 vezetett emberek is voltak kör
nyezetében, akiknek egyéni érdekeiknél és befolyá
suk biztositásánál nem volt szentebb semmi. Több
nyire mondva· csinált szakemberek vezették az egy
ház gazdasági és egyéb Ogyeit, akik ludatl!l;n.ság~kat 
és egymásra halmozott tévedéseiket, lIlulDsztásalkat, 
megbizhatatlanságukat. _ tiszte!et .a ki~ételeknek -
a mult reáfogott és nagyHott hibáival Igyekeztek ta
kargatni. A pftspök tisdán látta a helyzetet. Korá.D 
felismerte a háttérben mOköd6 s részben eUene IS 

irányuló törekvéseket. Az egyik~él .Dzt tapa.sztalta, 
bogy korábban hangoztatott elveit pdlan!ltllYl érde~ 
kei 'szerint forgatja és cselekodeteit .me~tagadj~, ft 

másiknak a szavaiban nem tudott bIDD1. A baj, .. 
• 
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gazdasági kár fiiRyre szaporpdott, az erkölcsi élet 
tisztátnIsnságfl védehnez6kre talált, az egyház erejét 
megbaladó vállalkozásba kezdés komoly aggodalma
kat okozott, 3Z erkölcsi és anyagi felelósségnek a lu· 
data meggyengO,It, az egyházi helyzet fesszabbá vált, 
-mini volt akkor, amikor annak jnitása érdekében 
kiwéletIen haréot inditothlk, kellóleg nem képzett és 
érdemeket nem szerzett emberek csak azért kerQI
tek fontos á llásokba, mert 3. felelótlenOl dolgozó 
párthoz tartoztak stb., stb. És nem volt, aki fi terhet 
elsősorban hordozó , pOspök mellé álljon és önzetlen 
tOrekvéseiben segitséget nyujtson. Az egyházi fő
jegyző, akinek elsiet,ett és törvénytelen válnsztása 
volt főképpen oka :lZ egyházban bekövetkezett meg
hasonlásnnk és romlásnak, a helyzet j avitása helyett 
más uton járt. II saját önző érdekeit és a számára 
hizelgő jövőt szolgálta, erősznkra épitett és követ
kezetesen gyakorolt hibás felfogásával némi elbiza
kodottságb lln élte ki magát, fIgye lmen kivQl hagyva 
a rendesen beválni szokott példnbe!\zéd igazságát, 
hogy nU kerék forog". A püspök idegeit már koráb
ban megviselték az izgalmak s ez az álbpot nem 
szolgált javára. Nem csoda, ba - felhasználva ft 

kedvező alkalmat - csaknem 3 esztendő után szi
vesen vált meg n diszes pöspöki állástól és a nehéz 
gondoktÓl s izga lm ll.któl mentes egyetemi katbédrát 
fog adott el , ahol mint egyetemi magántanár már ré
gebben a tudomány megbecsült munkása volt. 

A megüresp.d eU püsQőki 60Uás ujabb nngy pró
ba elé állitoUa az egyháza t. Egyik old alon az egy
bázat érdektelenül szerető hivek nagy tömege kez
dettől fogva J ó z a n M i k 16 s püspOki vikáriusra 
gondolt, a másik oldalon egy kisebb rész jóbisze
mnség vagy lekötelezettség alapján dr. Kiss Elek 
teol. tanár és egyházi főj egyző jelöltsége mellett fog
lalt állást. A fótilnácsi ta~ok tu lnyomó száma nem 
feledIe el, hogy dr. Kiss Elek pár évelőn a fójegy- . 
zői székbe is törvény teleno.l jutott, holott n törvé
nyes eljárás is biztosithatta volna számára a több· 
séget s még sokaknak fiUébe csengett az az egyházi 
gyo.lésben egészen ismeretlen és éppen papokat ne
velő ember ajkáról megdöbbentően hangzó, fOlve
t~~t fejjel és kipirult arccal nyilvánosan hangoztatott 
kIJelentés, hogya bosszuállás pillanatára 7-8 év óta 
várt: Bár. elöre lehetett látni a biztos eredményt, 
mé~ls amIkor il választás estéjén a rádió országba
tárokon Iul is hirnl adta, hogy a Z'Jinati Főtanács 
~ ó:~ n M i k ló s t választotta pnspöknek, • az egyház 
lövoJét féltő unitáriusok . lény~t nDgy megnyuRvás ér
J.~te töltötte el. Ha a távolbabi!ás annyira tökélete
'sllve volna, hogy gyakorlatilag is hasznát lehetne 
venni, az öröm sugárzó erejét bizonyára azoknak 
az Utcán is látni lehetett volna, akik a választás jo· 
git nem gyakorolhatták vagy nem voltak választók. 
"Tudta mindenki, bogy Józan Miklós nem akart ptis
pOk I~nni. Hosszu id6n át még a jelOlts'g elfogadá~ 
sától IS huzódozoJt. Nevét az unitárius közvélemény 
·önkéntes megnyilatkozása tOzte zászlójára s neki 
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engedni kellett. Meg kellett hozni DZ A.ldozatot a 
egyházért, az unitárius gondolatért, az egyház tekin~ 
télyének és erkölcsi sulyának a biztositásáért. Nem 
neki volt szo.k~ége a bizonyára számára is nem köny
nyo. feladatot ]elent6 pilspöki állásra , hanem az egy
háznak volt szüksége az 6 kipróbált önzetlenséllére 
megbecsO.lt egyéniségére, szerénységében is kivéte.: 
les reprezentáló erejére, amely tiszteletet parancsol 
a legmagasabb helyen és nemesen bQszke OElénetet 
ébreszt ft legegyszerQbb egyháztag szivében. 

Az eredmény kihirdetésével és elterjedésével fel· 
lélegzettek az emberek. Az arcokról az aggodalom 
e1tünt. MegerősOd61t a bit, hogy kedvező rendszer
változás következik, ' megszQnik az erőszak uralma 
a törvényeken való átgázol ás veszedelme, érdeme; 
emberek foglalják el az egyházi fontos állásokat 
h elyreáll a jogrend, a törvény uralma. normális élet 
kezdődik az egyházban. A bizalom vi:!lszatér a szi
vekbe, megindul a p alotáknál is többet érő szerény 
áldozatokban gazdag épitó munka, amely nagy meg~ 
rázk6dtatások at is elbiró biztos alap volt mindig az 
unitárius e"yház életében s az kell maradjon a j6-
v6ben i s. Még jobban kifejlődik az a tudat, hogy 
erkölcsi közösséf:tek életében nem szabad a jövőt sem 
szellemi tekintetben, sem gazdasági vonatkozásban 
bizonytalan reményekre és felel6t1en bátorságra épi
teni. Az egyh áz csak reális alapon bizlosithalja szG.k
.ége. fejlódé.él. 

Dr. Kiss Elek már másodszor volt pOspök
jelölt. Nem kell részletesebben reámutatni, hogy az 
unitárius közvélemény mennyiben nyilDtkozott meg 
meUelte. Azt azonban alig lehel szó nélknl hagyni, hogy 
egyéni törtetése. erőszakos természete, a másokon 
való keresz to.lgázolás hangoztatása, következetlen 
, 

magatartása, bizalmatlanságot kitermelő cselekedetei 
sok szivben keltettek szerencsére hamar muló aggo--

, daImat az egybáz jövőjére vonatkoz6lag. Ebben rej~ 
lik flioka a más oldalon való szervezkedésnek, mely
nek gyózelme nem m aradhatott el, amint nem ma
radt volna el korá,bban se. Heves volt a harc, amely a 
legjobb erőket áUitotta munkába. De az ellentétes 
fetfogások dacára is komolyság, meggy6zódés, az 
egyház jólfelfogoÜ érdeke szokta vezetni sz Onzet
lenOl harcolókat. Sajnos, a kic!inyes gondolkozásra 
mutató nyilt levél, fenyegetések és egyéb lépések 
arra engednek következtetni, hogy ez alkalommal a 
választás elókészitésében és lefolyásában a nemes 
küzdelem helyett az unitárius szellemhez nem mélt6 
eszközök is szerepeltek. 

Er6s a bizalmunk, hogy az uj vezeU5ség irányi
tása mellett li bizalmat kelt6 egyházi élet visSIatér 
rendes medrébe. Az épit6 kritika elfoglalja a azOk
séges ~s kivánatos helyét s az egybázszeretetblU 65 
bitbuzg6ságb61 fakad6 .z6 meghallgatásra talál 

Lebet, ho"y az utolsó száz esztend6 pQSpökV4'" 
la15z16 kOzdelmeibe máskor is vegyGltek olyao kGlap: 
mouanatok és bels6 rugók, amelyek elmaradhaUat 
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volna. De egymást bánt6 érzelmek és hangok nem 
tartolták fenn és nem tápJálták szükségfelentl.l az 
el1tmtétel. A felzaklatott szenvedélyek lecsillapodtak 
8 akik veszteseknek érezték magukat, többnyire az 
utb61 félreá.lloltnk és zavDrt nem csináltak. Hinai 
szeretnők, bogy ez igy lesz most is. Hinni szeretn6k, 
bogy knlOnOsen az ut6bbi idők belső viv6dásai a. 
tiszlábbsnJátás erősödésére és a helyes emberisme M 

ret fokozására szolgáltak s sz egyház erejét felette 
nagy mértékben Dem sor vasztották el. Hinni akarjuk 
hogy 3 Z egyház kettészakadás:! a lelki kapcsokat 
nem törle össze, 3; hagyományos unitárius összetar
tás az egész unitárius egyház terQletén ismét ut
bnn 'rSD és éreztetni fogja áldásos hatását. 

Krónikás. 

Megjegyzés Szervét Mihály 
könyveihez. 

Léczfalvi Szacsvai S á ndor a Szervét Mi
. hály élete és ha.lála ismertetés ének a befezése után 

a Szervét Mihály könyveire vO!ls tkozólsg egy meg
jegyzést tesz, mely a következóleg hangzik : 

nA Szer~ét Mibály halálának egyik Lllgy oka 
... nA kereszténység helyreállitása" (Restauratio Cbris

tianisllli) c. kOny"e volt, melyet b3lá lr. előtt nem 
sokkal irt s melyet veJe egyQlt megégettek. Ebból a 
kOnyvból valami uton 6 darabot a lOzlól megmen
teltek. 1553~ban mb eim nJntt ujból kinyomtatták, 
3 betllvel jelölve : M. S. V., amely a kiadó nevét és 
hazáját jelentette. A könyv 8-ad rész nagyságban 
734 lap. Erre a köuyvre a világ összes keresztényei 
reátámadtak, halálos bllntetés alatt összeszedték és 
szintén megégették. - Azt olvasom abban a könyv
ben, melyból a Szervél Mihály élele és haláln tör
ténetét kürtam, hogy Szentiványi M ár k us Dániel 
erdélyi unitárius nemes ifju, aki Angliában j ii rt és 
késobb unitárius pQspök lett Erdélyben, hazájába 
való visszatérése közben 1660·ban ezt a könyvet 
kéziratban egy Praisz János neva unitárius papnál 
megtalálta, akit mini unitárius papot LeoRyelország
ból kiQztek volt. Szentiványi Márkus Dániel nem 
nyugodott addig, amig harmadmngával ezt a köny
vet le nem irta és Erdélybe Kolozsvárra behozta. 

Az ir6 bizonyosan me~cserélte A Szervét köny
veit, mert fl Reslnm'otio Cbristianismi c. munkája 
eredeti nyomtatásban megvolt a koloz~vári unitárius 
Collegium könyvtárában, melyet egy nagy könyvbu
vár gavall~r Erdélyben megkapván, idegen ország
ban ujb61 ~inyoinatott. Ed az uj nyomtatványt én 
is olvastam. Aki pedig 8Z eredeti nyomtatványt akar
ná olvasni, megkaphatja Erdélyben Marosvásárhelyt 
a gr6f Teleki Sámuel ur ci Extja könyvtárában. 
Amit bát fennirt Szentiványi Má~ku9 DAniel ur le
iratott 6s Erd61ybe bebozott, az Szervét Mihálynak a 
Szenthároms4ar6l irott könyve, amely most is irás
ban van Kolozsvárt j én is olvastam. " 

, 

SZEMLE. 
--

Püspöki beiktatás. 
Méltóságos és Fótisztelendó Józan Miklós püs

pök urnak a választását az államfó megerősítette . A 
Püspök ur október 5-én gyo.lekezetétöl elbucsuzott. 
Hivata lo~ eskütétdc és fópásztüri áUaloáha v:lló Qn
nepéiy~s beiktut5.sa nz október bó 26-án kezdódó 
f6tanácsi gyűlés keretében történik mei(. A kormány 
ltépvilJelt:lében dr. Mikó F .:renc l igazságügyi állam
titkár, a IX egyházkör volt b. fógondnoka jelenik 
Ille~, akinek kezébe teszi le az uj püspök fo ? esküt. 
Miütári személyesen nem vehetünk részt :)2 Qnnepé
lyeD, ezen az uton küldjük meleg üdvőzletünket , leg~ 
jobb kivanaluiu 4.a t és t:gyüttérzésOnkaek a kifejezé
sét II Po.spOk ur és a Fótanácson résztv evők szá-

• m ar a. -
Felekezeti iskoláink. 

A felekez\!ti isko!áknak :l fontosságát e~yh :'i zi és 
általános !lzempontbói kü löilö !>képp~n nem szüh.éges 
hangsulyozni. Ezért csak röviden mutatunk rá fele
kezeti iskoláink heJYielére és müködésére. A mult 
iskolai évbell :.a romániai ua itáriu1 egyházban tudo
roá"unk !lzerint 12 fe lekezeti iskola milkOdOtt, u.m. : 
1. á mugyarzsákodi , 2. a dicsoszentmártoni) 3. a mn
gyarsárosi. 4. II haranglábi , 5.:) küküllődombói, 6. a l 
heth lenszentmiklósi, 7. Il szentmihályi, S. ti mé!Jzk6i , 
9. a szindi, 10. a petrozsényi ) ll. :1 lupényi , 12. ft 

szováti. A folyó iskolai évben a felekezeti iskolák 
heinditásáról a következőkben számolunk be : l. A 
dicsőszentmártoni iskolába 62 növendék ir ::ttkozoU 
be, kik kOzöl 59 unitárius j a t:mitást Török János 
ig. tanHó és Lukács Sándor lelkész végzi. 2. A ma· 
gyarsárosi iskolábll S9 növendék iratkozott be; a 
tanitást Kozma Endre ig. tanitó és Szél.elyná Bene
dekffy Erzsébet lnnitónó végzi. 3. A haranglábi isko
lába 37 növendék irntkozoU he, nkik közül 14 uni
táriu$; n tanitást Pálffy Lajos tgazgató-taniló végzi. 
4. A küküllódombói iskohiba 134 növendék iratko
zott he, kik köZlll unitárius 131: ~Z iskola 3 tanerós 
és a tanitásl Miklós János ig. toniló, Pál Tamás lel
kész és Veress Benedekné lanitónó végzik. 5. A 
bethlenszentmiklósi iskolába beiratkozott 50 növen
dék (110 tankötelesból); bnHó biányában a tanHás-
sal Halmágyi Pál okI. lelkéQzjeli5lt van megbizva. 6. • 
A petrozsényi iskolába 27 növendék iratkozott he, 
kik közöl 21 unitárius; a tanitást Veress Béla lel-
kész végzi. 7. A sz6r;áti iskolába 98 növendék irat
kozotl be; II tanitást Benczédi Márton ig. tanHó és 
Erdélyi István református vallásu b. tanHó végzi. 
8. AIs6felsószentmihályon 87 növendék iratkozott 
be. A tanitást Erd6 Vilma unitárius és Szénássy 
Mária r6mai katholikus valláSR taner6k: végzik. 
9. Magyar%Sákodon a felekezeti iskolába 50 .növen-
dék: iratkozott be és 30 az állami iskolába jár. A 
felekezeti iskolában a tanitást és az egyházközségben 
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az éoekvezéri teendőket Nagy Iránka, középiskolai 
diplomás tanárnő, gegesvári lelkésztársIlok leánya 
végzi, aki ebben az eszlend6ben is meghozta az ál
dozatot 3Z egyházért és a munkát vállnJta, amiert 
n egyházköz!lég nagyon hálás. Azonban állandó 
férfi énekvezér·tanifót szeretne alkalmazni. Sajnálat
tal kell megewlitendnk, hogy a mult évben szerve
zett lupényi felekezeti iskolában a taoilás a folyó 
évben a hivek és növendékek nagymérvQ megapa
dása miaU nem kezdődhetett meg. A mész
kői és szindi iskoIá.inkról egyelőre ndataink nincse
nek. Amennyiben lesznek, ezekről is tájékoztatásI 
adunk. Mogvagyunk győzódve, hogy egyéb tájékoz
tatás hijáa a fentiek közlésével is szolgálatot leHQnk 
azoknak, akik az egyházi és iskolai ügyek iránt ér
deklődnek. Megnyugv ással állapitjuk meg, hogy a 
megnevezett tanerők kettá kivételével mind unitá
riusok. 

Tájékoztatást várunk a ga zdasági életről 
\ 

A birtokkezelésról és egyéb gazdasági Ogyekről 
azelqLt némi tájékozást szerezhettek azok, akik az 
E. K. Tanács gyütésein résztvettek. A fátanáesi ta
gok irásbeli jelentésból is nyerhettek felvilágositást. 
Jelenlegi helyzeto.akben mindent az elnöki értekez
let intéz és sem az E. K. Tanács tagjainak, sem a 
gazdasági ügyek iránt érdeklődő hiveknek nincs 
semmirpl tudomása. Bár a multból szomoru emlé
keink vannak, meg vagyunk győzód ve, hogy a fele
lősséget hordozó személyek le~jobb tudásuk sze
rint intézik a birtokkezelést és egyéb gazdasági o.gye
ket. Minthogy azonban minden egyházi vagyon az 
az összes u tlitáriusoké, mindenkinek joga van tud
ni, hogy a gazdasági helyzet milyen. Ezért sz idejg
tenes egyházi vezatóségtöl legalább körirat alakjá
ba'tl részletes jelentést várunk, hogy uz E . K. Tanács 
és Fóhmác'J tagjai, de más érdeklódők is a gazda
sági életről felvilágositást nyerjenek. 

Szabad vallásgyakorlat Szovjet-
Oroszországban. ' . 

Mostanság sokat lehet hallani és olvasn.i arról 
hogy SZovjetoroszországban a szabad vaUásgy~kor
latot ~egenge~ték. Nem szivesen tették, de :1 hely
z~t raltényszentette. Egyik amerikai protes táns. vnl
laso!l.egyesOlet, mintha kételkednék a dologban kér
dés~t l ~ lézett Szt.l.liQ.hoz, hogy m egfelel-e a . meg~yug
tuto hIr fl ló ' k . v n sa gott s a m ennyiiJen igaz felajánl 
lngye~ l ~OO bibliát a v allá sosság gyakorlá~ának eló
mozdn ásau. 

KözgazdaSági értesités. 
• 

Né :nn~assÓi Köz~azda~ági Bank R T ., volt Brassói 
koic, onök ~i~!l l n2 utOn,.lS érfesili t . ügyfeleit, hogy 

e yezését Ismét m egkezdette. 

-

Eljegyzés. 
Örömmel adunk hirt arról, hogy Tankó András 

M. Á. V. tisztviselő, Csikszereda és Benedek Rózsika 
Brass6, ft brassói egyházközség érdemel pénztáro~ 
dnak kedves leánya, jegyesek. Legyen egy szeren
csés és boldog életnek elindulása ez a lépés. 

A bárhol élö unilárlusokhoz. 
Az unitáriusoknak az is szép jellemvonásai kö

~é tartozik, hogy bárhol ~lnek, egymásnak a sorsa 
Iránt érdeklődnek, egymassal kulturális és hitbeli 
közösséget fennhrtják, egymást erkölcsi és egyéb 
támogatásban részesitik. A kisebbségi sorsban e kő
zösségérzetre és támogatásra vIllóban szllkségQ.nk 
van. Az elöfizetési díj pontos rendezését is az Uni
tárius Jövendő fenntartásának anyagi biztositása mel
lett a velOnk való hitrokoni egyQttérzés és erkölcsi 
támogatás kifejezéséDek tekintjük. Még vagyunk gyó
ződve, hogy a romániai egyetlen unitárius' egyhbi 
lapnak a fenntartásával fontos egyházi és hitbeli ér
deket szolgálunk. Hitrokonh szeretettel kérjük olva
sóinkat, hogy lapunk iránt nagybecsO érdek16désd
ket megtartani 8 azt másokban is felkelteni szives
kedjenek, amennyiben pedig még nem tették volna, 
a lap fenntarthatása céljából, az alább olvasható elő
fizetési tájékoztató értelmében tartozásaikat mielőbb 
rendezni igyekezzenek. Az összeg a sepsiszentgyör
gyi, baróti, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, nagy
váradi lelkészekhez is fizethető. 

Szerkesztőség kérése. 
Tekintettel arra, hogy az Unitárius Jövendó 

Romániáb:m az egyetlen unitárius lap, tisztelettel 
kérjük olvasóinkat, hogy azt unitárius egyházunk 
tagj aival és 8Z unitárius szellem iránt érdeklódökkel 
minél szélesebb körben megismertetni s őket az 
előfizetők sorába léptetni szi veskedjenek. 

Lelkész- és tsnitótárs&inkat külön is kérjük, 
hogy azoknak figyeimét az Unitárius Jövendőre fel
hivni sziveskedjenek, akik korábban az Unitárius 
Közlöny t járatták s egyházi vonatkozásu dolgokat 

\ szivesen olvasnak. . 
A lakás- és cimváltozás sürgös bejelentését 

kérjük. 

Bethlen Gábor a feleSégéhez. 

"NagyslÍgos Asszouyom ! Egy fejedelemasszony 
nem él ... Egy fejedelmi ember nem sir és nem s6-
hajt és nem gondol rosgáx:a, csak egyre ... 8 hazára. 

Móricz Zs. Erdély 48. J. -
Károlyi Zsuzsánna f é r j é h e z Bethlen Gáborhoz. 

• 
"Szeretni kell nzok helyett, akik nem szeretnek . .. 

sozenvedni kell azok heJy c:U. akik ft gyönyörüséget 
vadásszák . . . meghalni azok helyett, akik tomboJni 
ak3rnok az él~tben ... dicsérni !slent azok helyett, 
akik boszorkányok és a Sátán gyermekei . . . magun
kat meg kell nlázni azok helyett. akik kevélykednek, 
sirni azok belyett, 'akik kncagnak ... udni uzok be
lyélt, akik htentt'S1 is megtagadják az imádságot .. _ 

Móricz Zs . Erdély. 

-
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• 

Előfizetési tájékoztató. 
Az Unitár ius J Ovendó előfizetési ára egy évre 

100 lej j kezdett61 számitvn 1941. év végéig 230 lej. 
Tisztelettel kérjnk olqasóinkaf, hogy az el6fizetési 
díj ul 3Z esetleges hátrálé kknl egydt!, az alább meg
nevezettek hez micl6hb megkO.ldeni sziveskedj enek : 

a) RODliíni~b an 3 szerkesztőség eimére ; 
b) Az erdélyi terilleten Hadházy Sándor egy~ 

házi pénztáros kezéhez, Kolozsvár, K03s~th Lajos II 

12 szám. \ 
c) A Nagyváradon tullevó terDIelen az "Unitárius 

Iratmisszi6" vezet6je Ojváry László urhoz Budapest. V 
Kobáry u. 4. sz. 

. d). Kolozsvárt az előfizetési dijakal Szabó László 
tanárjelOU szedi be. 

Bizalommal kérj ilk olvasóinkat, bogy kérésOnket 
figyelembe venni s 8Zt mielóbb tejjesiteni szíves
kedjenek. 

ALAPITVA 1823. 

Scherg Vilmos és Társai 
R. T. 

POSZTÓ ES DIVATÁRU GYÁRA 
- ii t 

a leqfin o mabb és leq
tartó s abb uri- és nái 
divat=z ö vete k e l qvártja. 

LERAKATOK : 

• 

Brassó, Temesvár, Kolozsvár 

Biztositsótok életeteket 
és vOCJyonotokat a 

Alt. Bizt. R. T.-nól 

Ügynökségek az ország 

minden fontosabb városában. 

Felvilágositáaok a biztosítás minden ágában: 

Brassó, Tehénpiac 1. 

Tip. BODOR Br.,oT, 

Támogassuk 
és terjesszük 

az "Unitárius Jövendöt" 

Vásároljon az 

ELEKES 
könyv és 
p,api rÜzletben. 

\ 

==., 

Biztosittlst a legelönyösebbe n 

az Elsö Romániai 
Temetést Biztositó 
R, T,-nál (ezelőtt G, SZAVA és A, SZAVA) 

köthet. 

Bra'ssó, Weiss Mihály-u. 35 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bra,ov, Stro Dr. Babef 1 sz. 

hova a lappal kapcsola tban minden meg
keresés. közlemény és pénzösszeg küldendő. 

Kérjük munkatársainkat, hogya lapba szánt minden cik· 
ket 009Y egyéb kodeményt a hónap 5-éig aziueskedie· 

nek a szerkeszlöségbe julia/ni. 

• 

MI , .--

, 

, 

I 
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