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A hagyomány szerint Dávid
, Ferenc a dévai várbörfönben egy elegiáf irt, amely a fogságban is meg·

lelkének és hitbeli meggyőződésének meghaló kifejezése. Jakab Elek, Dáuid Ferenc kiváló élelTajzirója, a véletlen kedvezésének mondja, hogy e nevezetes emlék fennmaradt. Ha ugy volna, hogy más
larlotl

erős

valaki irfa azt, ugy is a Dáoid Ferenc hitbeli felfogásának meglepöen tömör összefoglalása, melynek alább

közölt részét sv.~an jól ismerik, de annak minél többszöri olvasása a tiszta vallásos felfogásban élő ember
részére
. mindig nagy lelki éluezelel jefenl. Ebből a célból közöljük halála éufordulója alkalmáb61:

,

.

, " . . . Kétszer 10 évig szolgáltam a hazát és hüsegemet sokszor bebizonyitotlam. Vétkem s amiért
hazám előlt gyülöletbe jöttem, az, hogy egy s nem három Istent tiszteltem. Kegyességem, mely az
Istent nem engedte sokszorosilanom, bünömmé lett. Hogy cr részek nélküli egészet szét nem osz/ottam

s a végest a végetlennel nyelvem összezaoarni ' nem birta; hogy a szülöttet félJem az örökkévalóool felcserélni ; hogy elmémet rabbá tenni. a hamisat igazként hinni nem birt(,Jm; hogy Sabellius téves tanát.
(nem három isteni személy, hanem csak az egy Isten három alakban nyilvánulása) nem követtem; s a
megmérhetetlent, akit a mindenség befogni nem bir, egy szűznek méhébe zárni átallom; mert tagadtam.
hogy Isten gyermekként sirjon, éhezzék és szomjuhozzék, irl6zzék a fájdalomt61, s rut hal611al haljon
meg; hogy nyelqemet vakmeröleg, tiszta lelkemet hamisat sz6lva beszenyezni szégyeltem " hogy az
igazat kimondtam és a nem igazat fogadtam : . . . ezek az én bűneim, ez az én istenlelenségem, ezek
az én boldogtalansógomnak okozói. Ezért érdemeltem büntetést, omin a későkor bámulni fog, melyről
hiszem, hogy tisztább hitet fog vallani . . . Mi/1or szűnik meg az emberi ész a hamissá!"f'J.ak hinni?
Mikor hagyja el a babona e földel ? Mikor fogja a világ az egy igaz és nem három Istent a maga
nagyszerüségében tisztelni ? . . . Adja Isten, hogy térjen "issza isr.;ét az igazságban val6 régi álhatalosság, a földet igazgassa ősi jog és törvény I Mi most, elménk józan sugallatát rabbá téve, tévtanokat
tadunk igaz hitnek."
Dávid Ferenc, az ártatlan vértanu. szavakat szokta magában mondani: '

igy végződik a hagyom6ny _ a dévai börtönben ezeket a
.
•

nA pápák kal'UJCi, a' kereszt s a halál képe. - semmi nem fogja az iga%,6g01 utjában feltart6ztatni . •. Azt irtam, amit éreztem. s amit ének, bíz6 lélekkel igaWn hirdettem. Meg vagyok gyözódue,
hogy az én vesztem után a hamis igehirdetők fanai ÓSSZP. fognak omlani:

,
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Emlékezés Dávid Ferencre.
November 15·ike Dávid Ferenc halálának évfordulója. Ilyenkor a magyar unilárius egyház minden templomábaD (el szoktuk ujitani aDu ak. az. embernek emlékezetét, aki nemcsak megalapllóJ8 és
ebeS pQspoke volt a maflyar unitárius egyháznak,
hanem a reformáció századában Erdély 8zabadelvO
szellemére és baladó vf'Uásos gondolkozására mindeI!ki másnál Dflgyobb befolyást ~yakorolt.
A Dávid Ferenc tisztult vallásos felfogásának
meggyőződéses bive és követője vagyok s eszméinek
birdetóje mindig és mindenOn, ahol mőd és alkalom
nyilik rá. Uwlni akarok e rövid megemlékezés kereben is lilla ft nyugtalan lélekre, amely a tisztább

igazságért benne eleitől kezdve lakozott; arra a ma-

I

gasabb 9ZeUemre, amelynek 6 már 400 esztendővel
ezelőtt szokatlaDul bátor k'pviselóje volt. Meg vagyok
győződve, hogy méltán alkalmazhat6 reá Jézusnak
8Z a mondása, bogy ,,8 gyertyát nem azért gyujtják
meg, hogy véka alá rejtsék, hanem, bogy gyertyatarlóba legyék é. fényljék mindeneknek, akik •
házban vannak". Dávid Fp.re.n c· a 16-ik századnak
blyan világossága volt, aki~ek hatás 8 a k~sóbbi századokra is kiterjedt. Szellemének ereje magasabban
lobogva él ma az unitárins gondolkozásban, mint
valaha, s élni fog örökké, amig a vallásos igazságnak köveMje é. megbecsftlóje lesz.
Nem szándékozom áletrajzol adnj, hár igen sok~or csak igy nyer jelentőséget az eszme s le!z iáthat6vá az élet igazi céJjn. melyért az ember bt-Js6
indilásb6l kOzd. C.upán nebány megjegyzé,t leszek
világosdgot szomjaz6 lelke némi jellemzésére.
.
Már ifju korában, amidőn önállóan gondolkozni
kezdeU, az iR'2Ság ollhataUan vágya löltölle be lelkét" mely a fokozatos szellemi haladás véget nem
ismerő utjára állitolta. Ezen az uton mindig előre
'ment, amig Jézus igazi szellemétől vezetve é.s lelkesitve 15ten lényegének a megértéséhez, az emberi
méltóság és hivatás megismeréséhez eljutott. Ene) a
megismeréssel és megértéssel, melyre egJszerrl, érthetó és termés.. etes ~.itéDek az igazságát építette,
Erdély földjén s 8zon tul is ugy világolt, mint a he~
gyen épitett vár. Nemcs~k Erdély felvilágosult és
igazságot szerető fejedelme, nemcsak a tudományt
\és mQveltséRet képvisel6 f6urak, nemesek és általában tanult 'emberek sokasága leU tisztult bitfelfogásának követője , hanem az egyszertl nép többsége is
eszméit elfogadta és melléje állott. Az ,;,gykoru történetir6 feljegyzése szerint aljg volt akkor Erdélyben
valamire való magyar ember, 8ki ne az li vallásat
~követte .volna. Magas szellemét j nem közönSéges gon- ,
dolkozását hirdeti 8Z a törlénel!IÜ tény, meJy szerint
a vallásszabndság törvénybe iktatásával és kibirdetésével Erdély az egész világot megelózte, amire
els6sorban Dávid Ferencnek szabadelvo. vallásos
meggy6z6dése, magával ragadó ékesszólása ás szavainak meggy6zó ereje volt döntő hatással.

•

~ hogya szellemi erő és tudás miként végezte

banne a maga ' mun!:.áját, hogy a jellemszilárdság
miként egyesQlt lelke magl!sabb vágyával , Brra nézve legye~ elég. ba röviden rr-ámutatok az utra, amelyen végIgment.
Amikor a reformáció szelleme Európ a népeinek
ujjásznletés után vágyó gondolkozásat rendre mind
jobban áthatotta, a Dávid Ferenc ifju lelke is ébredező, öntudattal emelkedett ki 3Z egybázi elnyomás
alatt álló katbolikus hitviIágbóJ. Mint tisztább igazságért rajong(i ember a már akkor világhirOové lett
Lulher MártoD követőihez csatlakozot!. Tudása" magns gondolkozása és szónoki ert'je az erdélyi mogyar Jutheránusok pOspoki székébe Oltette.
Az ,i gazságot keresó lélek azonban nem nyugszik. Tovább kula t, figyel s megragadja, magáévá
teszi az uj gondolatot, amit megismer és megHYőzó
désével egYEzik. Amikor tudatára ébredt annak, hogy
a Kálvin János tanitása bizonyos tekintetben, kOlönösea nz urvacsoráról való felfogásban szabadabb
szen~mo., 3. megismert tisztább ignzságnak az ereje
a haladás utján lovábbviUe. Ez az erő olyan hatalomm al dolgozott benne, hogy a lutheránus egyház~
ban viselt pOspöki állást, az 82:zal járó jövedelmet
és tekintélyt feláldozta s a Kálvin követőihez csat~
lakozott, akik szintén pQspöknek választották. A mai
erdélyi reformálusoknak ő volt nz első püspöke.
De lelke a Kálvin tanitásaiban sem tudott egészen megnyugodni. Többre vágyott, a lÍalndás vágya ismét továbbviUe. Az eszmék hullámzása nem
volt lecsendesedve. a lelkek vaiudásban voltak, 3-Zigazságkeresés ellenállhatatlan ereje láthatatlanul
dolgozott sok embernek a szivében; igy a Dávid
Ferencében is. A máglyahalált szenvedett Szervét
Mihály könyveinek a tauulmányozása s nehány ko·
rabeIi felvilágosult gondolkozásu emberrel való eszmecsere folyt atása közben eljutott az I s t e n e g ys é g e eszméjér.ek a megism ?résére , ami alapjában
véve Jézusnak legfőbb tanitása volt és a reformá~
ci6nak kétségtelenül legmesszebbmenő eredménye,
lsten lélek, akit nem cerem6niákban, pem kQlsóségekben. hanem lélekben és igazságblln kell imádni.
Jézus a hozzá kérdést intéző gazd8,:! iljunak azt
fel elte : nMiért mondasz engem j6ufl k ? Nincs senki
jó, c, ak egy, az Islen" , (Mk. X. 18. Luk. XVIII. 19 )
Pál apostol azt ta.altolta, hogy nIsten sincs senkI más,
hanem cSDk egy ... nekOnk egy Istenünk van, az
Atya akitől vna fi mindenség, mi is őbenne". (1 Kor.
VIIl . '4. G.) Istent nem lebet részekre osztani. Isten
nem áll három szeméJyból. Minden erre von atkozó
felfogás téves. A szentháromságot Jézus nem tanjtotta . A sz~ntlláromság lima J ézus bahita után több
száz esztendővel zsinnti gyQlések többségi határozala
a19pj án jött létre. Embereit alkották meg azt u sojót
érdekD:k szerint , 3 politikai hatalomtól hl támogatva.
.
Dávid Ferenc ,a Jézus tiszta tanitására é8 a Joznn

.
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észre tám:m:kodott. nmikoT ~Z I STEN EGYSÉG
hitének a funduOlentumához tért vissza , a keresztény
vallás Jegf6bb ig92ságáboz és ezen 3 fuodámentumon az n oilárius gond olkol'ássnl a keresztény vallási a UZD' Usz ta hnitásá hoz visszavez ette, azon az
unit ária'J egyházat felépit etle, melynek s:lin tén els6
,
pllspöke volt.
Ha nem. élt volna Dá dd Ferencben !'IZ igazság·
keresésnek Dyug talanit6 vágyu és n em lakpzotl volna
benne a jellem csodál atosan n:lgy er eje, bizonyára
nem tudott volna ezen az ulon következelesen végigOlenni ; meg nem rendOlve és m.eg nem bátl"álva
mindig csak (!lóremenni. E Dagy tulajdon ságok nélkOl II m egismert igl4zsáRért nem lett voloa kész beteaen börtönbe menni s életét is fe láldozni.
" Hitbeli meggyőződés foglalta el egész lelki vi-

lágát. amil mindennél többre becsdIt; ennek oz ereje
és szépsége veszi körOI emlék~t. A valláss al kapr.solatban sok elnyomatásról, kinoztat.ísró!, hihetetlen
szenvedések rő l , bábaruról és vérontásról beszél a
történelem, többnyire attól a hamis jelszólól vezetve,
hogy ,,3 cél szentesifi az eszközök et" j Dávid Fe·
rencnek a nevéhez s_ általában !lZ unitárizmus törlénetébez vér nem tapad. Ellenfelei a vitatkozó ~ytl
léseken és nyomtatásban ·megjelent könyvekben durva
szóva), sé rtő idfej c:J!ésakkel, fenyegetésekkel, kigunyo1Ii5501 támadtak ellene; Dávid F erencben a hlrelmetlenség és bánt 'lni ak arás, :l harag és gyütö!et sobase kerekedett felOl. Olvassa el bárki a ml1 veit és
más egykoru kOnyveket s meg feg győződni, hogy
ellenfeleinek gyO!OletlóL szikrázó és durva kifakadá- .
sBival szemben, mily szelid, de határozott hangon
beszél, mint aki biztosan tudja, hogya megdönthetetlen igazság az ó oldalán van.
.
Szép az m2gáb &n . éve és példa adó: hogy I:IZ
Iga z9ágn ~ k oly an keresője és kövctóje volt.
Szép 3Z, amikor meggyőző eróvel hird eti hogy
"a hit bten ujándéka", tehát szabad, eoo beri ~rővel
és hat alomm al bilincshe verni nem lehel. Mintha a
hajdani nagy apostol lelke sz6lalna meg benne :
n oem lehet, bogy a melyeket iáttunk és hallottunk
azokat ne szóljuk".
'
Szép az, amikor megtört, beteg testlel 3Z életfogy~ig tart~ bOrtönbOntetésl nyugodtan fogsdja s a
~eglsm~rt Igazságért .- bár miuden old alról h ang.
ZIk feléje a c!abitó felhivás eszméi megtagadására
- ré[Q~lettól megfagyott kevés hive kiséretében megy
~ déval várba szenvedni és meghalni. Mert "iukább
keil "engedelmeskedni htennek, miot az emberek.
ne k.
Szép az , amikor a lelki világát hiven visszatOkröz6 .szavakbaL ~rOkit: meg meggyóz6dését bör~éne falan: nA p.ápák kardja , a kereszt és a halái
pe, - semmt sem fogja 3~ ·..,.,pzságot uljában
f eltortóztat·
·
•
. éreztem s
.
n l • • . Az t Irtam,
r,Wl!
amIt érzék, biz6 lé!ekkel igazán l-:r..iettem. Meg ~a
:;yok gy6z6dve, hogy az én vesztem után a hamis

67

illebird et6k t:m ai össze (og&3k omlani". Mintba a nagy
Lutbert büllan6k a fényes wormsi birodalmi gyOI ásen: ,.Nem jó az embemek lelkiismerete ellen cselekedni. Itl állok és másképpen nem tehetek, hten
engem ugy segéljen".
Bizonnyal ebból 8 rövid ismerletésboi is kitQnik, hogy Dávid F.arencnek a lényét olyan szellem
~8toUa ál, amire épit61eg lehet re á mut atni minden
Időben . Az igazságnak olyan páratlanul buzg6 keresoje s bitem szerint mindezideig legjobb megtalál6ja
volt. ami 6t a legkivál6bb emberek közé emeli. Ko.
rát , mint annyi igazán nagy szellem, eszméivel száz.8~o~al megel6'zte. 300 esztendőn keresztal, a poht~kal LatalomMI is támog3tott fel ekfzeti elrogultság
mt~ tt, nevét még emlegetni sem volt szabad. A mult
szbftd második felében azonban neve és alak1a a
látszólagos halálból feltámadt, hogyannál r agyogóbb an é lJen ~zo~ k~zött, akiknek el6dei a legnegyobb
tlldOzések IdeJén IS eszméi védelmében kitartottak
Az ujabb kor IOrlénetirása rendre mindinkáb~
kezd igazságot szolgáltatni neki és szellemének ezz~
is bizonyitva, bogy az igazsligot valóban feU'artóztatni nem lehet. ELvitathatatlan nagyságát azoknak
utódai is kellőképpen k02dik méUányolni, akik egykor ellenf,lei voltak. Er6sen hiszem, bogy eljOn az
idő s talán már atban VaD, amikor nevét a nBgy
reform átorok között fogják emlegetni. Mert bár nem
kezdette, de az unitárizm.asban mindezideig a legmesszebbmenő tökélyig fejlesztette a reformációt.

-

-falvL

Testületi közszellem
és lelkészi munka.
Az unitárius egyház ternIelérói nem jutnak hozzáok egyházi lapok és folyóiratok. Igy alig tudunk
val amit arról, hogy mi történik az egyházban, mi·
féle kérdések foglalkozta~ák 11% embereket Egészen
véletlen doJognak kell tekintentlnk. hogy az "Unitárius Egyház" c. egyházi és iskolai lap októberi szá..
ruát olvasbattak.
Jól esett olvasni azt a lapot, meJynek egykor mi
is munkat:irs:J:i voitunk. Tarlalmáb6! azt látjuk, hogy
nagyhordereja egyházi kérdések, a bels6 egyházi
élet elevenitésére irányuló törekvések ' nem foglalkoztatják, BZ általános egyházi helyzetr61 sem nyerank belőle sok tájékozódásI, a küszöbön leveS f6tanácsi gyQlésr6l és pQspOki beiktatásról meg se emlékezik, de egy-két személyi Ggyról és arról, hogy
az áldozatkészség ereje él az igazi unitárius lelkekben, mégis é,.fe.'1QIOnk. V,an azonban benne egy cikk
Pál Dénes lelkészköri elnök tolláb61 "Lelkészi problémti.k" cim<.! n, amelyet nagyobb érdekJódéssel olvastunk el .. amellyel kapcsoJatban a kérdés tisztázása érdekében nerény v61eményOnket az allibbiakban mi is jelezni 6hajtjuk.
•

,
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A Lelkészkör emőke a cikk elején oz egységes
testQleti közszellem megteremtésének tIZ óhaját han·
gOItatja és a testtUeti érdek megvédésér61 beszél, fl
mi mindenik lelkészkOri elnöknek állandóan szeme
eJ6tt lebegett) de kOlöoOsen .8 .testületi közszellem
kialakitásával kapcsolatban valami nagy eredményt
sem személyi érintkezéssel, sem nyomtatásba!]. meg~
jelent véleménynyilvánitlÚokkal nem értek el. A testQleti érdekek v'édeJme szinMn állandóan napirenden
volt s annak érdekében a szOkséges IJpések mindig
megtörténtek.
..
A cikkh6L az tOnik ki, hogy a jelenlegi lelkészköri elnök mindenekfelett a testOleti l;özszeUem megteremtését tekinti e,Iérendő célnak s a lelkészi kar
érdekében plinden egyebet arrtl óhajt felépiteni. E
célból, vagy ebból kifolyólag a következő .Ielkészi
problémák"·at emliti fel: 1. Az Ecetewes és Köri
Lelkészkörök ujjászervezése. 2. Tagsági díjak megállapilá.a. 3. Évi rende. lelkéS7kOri közgyOlé.ek
meRt.rtása. 4. Elméleti é~ gyakorlati önképzés célJlC·.61 évente lelkészi konferenciák rendezése. 5. A
lelkészi fizetések ujjárendezése, illetve a lelkészi fizetés ~inimális Osszegánek megál!apitása, tekintettel
a képesitésre és a szétágazó mUDkakör fontossáRára
(egybázi, fnji, szociális, gszdasági, szövet~ezeti, nép~
jóléti .szempontból). 6. A nyugdijalap eró.iMse. 7,
ÁUamsegélyes segé<\lelkészi és hitoktató· lelkészi áUások szervezése. 8. Az unitárius tábori lelkészi állás
szervezésével kapcsolatos egyházi sérelmelt Ol' f 03~
lá". 9. N em ko.gruás lelkészek államsegélyéoek
foly6sitása. 10. A lelkészkal országgyOlé::'l ti épviseletének !liztositása. 11. Egyházunk kormányzásában
a LelkészkOrnek fokozottabb részvélele. 12. A LelkészkOr lapjainak, folyóiratainak erősitése, I1öve16se.
13 Misszió·lelkészi áUások szervezése. 14. Az iratterjesztó kifejlesztése ntpies irányban. 15. Tan•
kOnyveink átdoigozása unitárius kertIsztény alapon.
.16. Testületi alapok, &nyagi erőforrások létesítése a
a fennti problémák megoldása céljából.
E 16 pontban felsorolt kérdésekel tarlja a Lelkészkör elnöke olyanoknak, amelyek legsürg6sebben
megoldásra várnak. Vannak ezek között olyan kér~
dések , amelyek megoldást nem igényelnek, csak csinálni kell nzokat , mint laz uijászervezés, tagsági díj,
,kOzgyülések tartása stb. A lelkészi konrerenciák már
régóta gyslmrlatbrsn vannak, IIzokat csak folytatni kell.
A lelkészi fiz etések rendezése, államsegélyes se"édés hitoktató s missziói lelkészi állások szervezése,
minden lelkész részére államsegély folyósitástl. sérelmek orvoslása, t1Z egyházi lapok anyagi. erkölcsi és
szellemi támogatása, tIZ IraUerjesztó f~jlellzltse, tankönyvek átdolgozá'Ji s, alapGk létesítés ~tb . mind fon·
tos RyakorlDti. kérdések, melyeknek tárgyalása állaláno~ lelkészi érdek s azoknak megoldására fi LelkészkOrnek a maga sulyá'Val i, törekedni,e kell. A
nyugdijintézet er6sitése nagyon fontos egyházi feladat; a módozatok megtalAlására II Lelkészkör sokat
tehet. Az egyháznak a kormány.zását, gazdasági éle.~

,
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tét, anyflgi javai gondozását legszivesebben egészen
átengednók ft világiaknak, akik anyagi vonatkozásban
az egyhfz ténylege s fenntartói. Jelenlegi életOnk és
szervezetOnk azonban nélktUözbetetlenné teszi az
egybázi elemnek a kormányzásban való bizonyos
foku részvételét, meri ez sok teiintetben létkérdés
is s a mi viszonyaink közölt a. lelki munkát az
anyagiaktól nehéz e~választani. Az azonban meggondolás tárgyát keH képezze, hogy :lZ egyháziaknak a
kor~ányzásb:m való. részvételét meddig belyes fo~
koznl. A központi Usztviselók többsége egyházi jel.
lego.. Az E. K. Tanácsban a kOzpontiak mellett benn
vannak az esperesek csaknem mind, a LelkészkOr
elnöke s több lelkész. Tárgyilagos gondolkozás mellett, általános egyházi szempontból, fel lehet és fel
kell tenni a kérdést, hogy heJyes-e az u. n. papi (egy~
házi elem) uralomra való 'törekvés? V~jjon fenntartható· e az egyház a világiak nélkOl ? Ném lankasztja-e ez a törekvés a világi elem huzgó9ágát az
egyház iránt, akik anyagi érdek nélkOI, szinte cjak
az eszme erejétől lelkesitve, áldozDsk idót, :iáradtságot, pénzt és szaktudá.!lt stb. az egyház érdekében?
A lelké!Szek országgyftlési képviselete bíztositásának
a gondolata pedig kissé tulbuzgó!lágnak tOnIk fel egy
olyan aránylag kisszámu testOlet részére, amilyen a
mi lelkészksrunk. Ez már a politika szennyes hullámaiba vinné bele a lell'.észi knrt, :lmitól jó minél
távolabb tartania maRát. A velejáró pártéleti kQzdelco:: könnyen idéz elő meghasonlást Jelkész és hivek
közölt, ami az egyházi élelnek nem szokott" javára
szolgálni.
'
Azoknak a kérdéseknek egyrésze, melyeket a
Lelkés.kOr elnOke felsorolt, kétségtelenQl a lelkészi
érdekek védelmét is szolgálják, de kételkedQok benne, hogy "az egységes testületi közszellem" kialakitását is uolgálnák. Már pedig a lelkészkOri elnök
ezt jelöli meg ~mnak a célnak, amely felé törekedni kell és annak az a 1a p n fl k, amelyen állva sok
mindent el leh etne érni
Szerintünk a lelkészi érdekek védelmének a lehetósé<Je adva v~n a LeJkészkörbcn, mint elismert
alapsz; bályokkal dolgozó testIl Ietb en. Az. egy~éges
te§tQteti közszellem azonban oJyns valamI, amIl ál r
' landólln napirenden tarts ni szükséges §s annak II
megteremtéséért küzd eni kell, ~e elér~i nem lehet
és nem is szabad. Olyan az. mmt az Igazság, mel~
nek 3ddig van értéke, amig küzdQnk érette, de mlbelyt :lzt mondjuk, hogy megr.aláHuk. értékét veszHette. H a az e$(ységes testO leh köz ,z~lleDl m~gt~
rc:mtes~ lehetséges volna. az sz egyém szabsdsag es
szentnek tartott meJ,lgyózódés fel áldozását jelentené.
Ntllll egysége~ testületi kOzszeIlemre van szükség,
banem egészséges testQleli kOzszeUcmre.
Az egységes testQ leli közszellem alapján egyéni
célok léphet nek el6lérbe a testQletb~n, zavart és felfordu1ást okozJ.at oz az egybá~i életben, mert nem
kiméli n rendet és békességet. mig az egészséges
ÍtlstQleti közszellem mindig nz egyház magasabb érdekét nézi s OnzellenQl igyekszik allnak javárn lenni. MegtOrténbetik, hogy valaki hangoskodássnsl é

•

I

,

I

jól leplezett egyéni árvénycsOlési szándékknl vezet6

vngy irányit6 szerepet viv ki s kiadja II jeln6t. bogy
ezt vagy 3Zt az embert Mire kell állHani oz ul ból,
hamis okoskodással és elforditelt tényekkel félre
tudjo vezetni llZ embereket s nz egységes feslolali
kOzszellemre bivatkozvn jobb meRgy6z6désQk ellenére dJjának n szolgálatára használja etll a tagokatt
mig az egészséges teslQletl közszellem mellett mindenki kritikát gyakorolhat, ,izsgál&tol tarthat, tisztázoli lények alapján itélkezhelik. EI6fordulhat olyan
eset, bogy valaki a közvélemény mejioyilatkozása
nélkül ls pl. püspökj.löllnek lépik rel s oz egy,éges
testQleti közszellem alapján t1zokal is maga mellé
igyebzik állHnni, akik kOlönhen személyét és e8y6niségét nem tartják olkahnnsnák ~Z állás belöUésé·
re, mig az egészséges testQleU kÖZszelJem stabad
utut enged az e~yéni meggy6z6désnek ás az Onzet~,
Jen egyházi érdek szolgálatánnk. Az egységes testOJeti közszeUeoo könnyen árt:l.lmára lehet ft helyesen
értelmezett egyházi életnek, állam akar lenni oz ál,;
Iam ban, mig az egészséges lestOleti közszellem épit
-és el6bbre viszi az egyházi életet.
;
\ hmételjOk, hogy n jobb testOleti közszellem kialakitására törekvést heJyeseljQk, de BDnak olyonno\
kell lennie, amely az egyéni szabadságot nem kor-

lálozz •. Ha a lelkészkOri elnOk oz egyház érdekében
álló lelkészi testOleti szellemet ti fennebb felsorolt
kérdések alapján aksIia létrehozni, téves uton fár
meri o kérdé.ek legiObbjének a megoldásában a
Lelk6szkör, mint szervezet, csuk szorgalmazó lebet
amit egységes testOleti közszellem nélkOl is végezhet, magát a megoldást azonban az egyház eszkö·
zOlheti vagy az egyhhon keresztOl történhetik 8Z
Bármennyire érezz ok o Lelkészkör fontos sze·
·repét az egyháZi életbeo, nem szabad szem el61 tévesztenQnk azt, bogy a Lelkéukör nem egyházrenntartó tényező. ha.nem olynn testQtet, amely a lelkészi érdeJkek védelme melblt elsősorban II hivatásérzetet és tudatot er6siti s igy a bivtltás jo~b betölt6'sére buzdit. Az unitárius lelk6szek a valláserkölcsi

élei h.lhnlós ápolói, oz egyházlennlorlós lelki meg.. ,
alapoz6i , ti keresztény eszme hirdetői, ajz unitúrius
hitfelfogás lerjesz16i és bizonysógtev6i, oz · unitárius
szellem ébrentort6i és erősilőL Az egyház kOlsa:
fennt artása, unyngi fe1tételeinek az el6teremlése és
ft gazdasági élet zavsrtulonságának :l biztositás8 a
világiakra vár. A lelkészeknek, mint Lelki irányit6knak és szellemi munkásoknak lelkiismeretes közremnködésc nélkQl oz egyházi t1zerv~zet csak "zeng6
érc és peuRő cimbalom" volno, viszont nz eszme
nem Olthetne testet olyan hivek nélkQ',okik az egy·
h úzat őszintén szeretik é8 azért szivesen hoznuk ál~ozatot, oz unitá.rius hitfelfogást lényeg~ben megérhk , azt értékelni tudják és ahhoz minden áron ragU8zkodnuk. Az egybázat n hivek :llkolják s igyegé·
n en term éuetcs, bOAY llZ egyház fenntllrtásábon és
korm611yzásábao 16részOk kell lej/yen. SzerintOl1k oz
volna az ideáli,. állapot, hu. a lelkészeknek oz egy-

ház kotsIS kormányzásában nem keHene részlVE\nniOk, csupán l"lki és iránJitó hatást Rynkorolni a
kormányz6krll, AZ nnynszenteRyház rendjére 68 élete folytotás6rn. Igy iobban bivotúauknllk élhetnének.
[lyen felfogás mellett felHint, bo'gy II Lelké9zkOr
elnOke ft hivek lelki gondozását, vogyis n befelé irányul6 leJké!zi munkát a lelkészi problémák között
meg se emliti. Pedig ez ft lelké!lzi munka els6 belyen áll, amit ft Lelké!zkOrnek figyelmen khO\ bbRYni nem szabad. NépOnk egy részének, kOiOnösen a
szegényebbeknek n lelki életével vagy sel!looit. vagy
nagyon keveset IOr6dOnk. Számukra az egyháznak
csak annyiban van lelcntósége,~ hogy beleszOleItek
abba és az unitárius nevet viselik, de 8Z unitárius
bitfelfogás lényegét, thztaságát, igozs'gát, szépségét
kOzOlök soknn nem ismerik. Azzal még n mOveltség magasabb fokán állók sem mindnyájan tOr6dnek. BQszkék vagyunk orra, hogy "a nép szivében

vert gyökeret hitünk", de hogy az a gyökér benne
van-e ma is a nép szivében, virágzik·e és terem·e
gyümölcsöt, az alig foglalkoztat. Ez is hozzájárul
ahhoz, hogy hiveink kozön olyan sok az egybáziatlan és templomker~16 emb~r. Amig szQU5fo.lujokban,
az 6si tolDjon, o megezokott unitárius körben vannak, addig az unitárius nóv hordodsával alig van
baj. De ha onnan elszakaduak, eltávoznak, idegen
környezetbe kerüln",k, elegen v::mnak, 8kik 8Z e"yháztól egészen távol járnak, annak Ogyei iránt sem·
mi érdekl6dést nem mulatnak, az eayházkOnélo( f~ lln
tartá.sáboz nem járulnak bozd, vally csuk p "Iaq'l" :Ss
zugol6dás között. C'iak
, nevót bordl~%1. ö k &z unitáriUS
egyháznak, bels6 érték nélko.l, mert Ores mllrudt nö-

vekedé.Ok lolYl\mán • lelkak • nzl ké,6bb m.gtölteni nehé,,! szinte lehetetlen. Akudnak olyanok is,
akik kOODYÜ szivvel meRtagadiák nz unitár,us egyházat és hitel. Istennek hála ft nép kOzOtl is a több·
,ég még érlelmes, mélyebb lelki élelel é16. hilben
erős, az nnyoszentecyházhoz hitbeli meggy6z6dés

alapján ragaszkodik, amit tanult embereinkrtH még
inkább ~cl kell tóteleznOnk. Olyan .evesen vagyunk
unitáriuso.k, hogy mindenkit egyénileg lehelne nevelni és gondozni, hogy !IZ unitárius eRybáz és hit·
világ számára értékké fejliSdjék. Keresni kellene ennek R módját, neboey II közöny tovább nőjjön, a
meu 1ev6 buzgóság gyeD~Q ljön, Oresebbek JeRyenek

fió/wk:

TIM/$OARA
ORADEA

UNITÁRIUS JOVENDŰ
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a templomok és aggodalmasabb

8Z

egybáz fenntar-

táSB.
Ha ilyen f(ondok is Olnek a lelkeken, abban mi
is bibásoknak érezzQk magunkat, de hibá.sok lehetnek még sokan, ha ugyan nem mindnyájan. Ezért
kell a belső lelki munkát a lelkészi problémák kOzott első helyre tenni és azzal sokat foglalkozni. A
lelkészi hivatás erósitése, öntudatositásD, annak lélek szerint val6 betöltése a gyakorlati életben, va16szinilleg többet ér, mint pl. Ita lelkészkar országgyoJé1li 'i:épviseletóoek a biztosítása wt vagy az "egységes
lesblleti közszellem" célkUQzése. Nagyon kérjG.k a
lelkészkOri elnököt, bogy ezt a kérdést is vegye fel
n lelkészi problémák közé és tegye 0ls6 helyre, ha
a Lelkészkör csakugyan foglalkozni fog az általa fel·
emlitett kérdésekkel.
Az eredményes egyházi élelnek az önfeláldezó
lelki munka az alapja.

,

KOVÁCS KAJOS. "

lan. Anm:k lélrehoz6it komoly és nemes szándéku
embereknek tarlj rl. További fejtegetésében részletesen reám utat arra, hogy ez az érthetetlen tan milyen kÖrQlmények. kötött fejlódötl ki s miért fogadták el azt soksn n keresztények köznt

Szemle.

--

Főtanácsi gyülés és püspöki beiktatás.
Az évi rendes fótanácsi gy o.lés október 26-ról
november 16-ikára marad t s ezzel együtt az ünnepélyes pa.pö'i beiktatás b . Meleg ér deklódéssel gondolunk a gyölés lefolyására és szivból jövő Odvöz.
lelGnket, j6kivánntainkat ko.ldjt\k az Qnnepélyes keretek között ..kOI tett Főpásztornak. L egyen áldh
a munkáján, kisérje siker :\ mftködését.

Az "UnitWius Egyház" c. Iap megindult.

A szentháromság jellemzése.
M. l. Sav"genak, egy kiváló és elfogulatlan hit·
tudósnak nA kereszténység fejlődéstOrtéoete" eimd
angolból Kovács L ll jos által magyarra forditott könyvében a 83-ik lapon a szentháromságról a következőket olvassuk:
• •
Tekintet nélkGl arra, bogy a szentháromság
mint hitcikk eIfoglldbató -e vagy sem, azt biszem
mind barátai, mind ellenségei megengedik azt n kijelentést, bogy az értelmileg megfoghat atlan. Hihetj'O.k, vagy gondolhatjuk, hogy hisszOk, vagy megpróbálhatjuk hinni, de annyi s7emboötlóen össze nem
egyeztethető ellenmondást foglal magában, hogy azt
megérteni és elfogadc.i lehetetlen. Hogy erre vonatkozólag lehet6 egJszeril és tiszta képet nyerjQnk,
elég Jesz egy Lord Baconnak, a n agy filozófusnak
tulejdonitott nyilatkozatra hivatkoznunk . Ez a nyilatkozat azt mondja, hogy 1t3 keresztény hivő a báromságba:r b:szi, hogy egy három és három egy j hogy
az Atya nem irlösabb, mint fia j hof.Y a fiu egyenlő
atyjával j s egyik l\ ruá ~ ke tt6tól sdrmazván, egyenlo
a másik keU6vel ; h árom személyben egy természetet
hisz és hárC':D természetet egy személyben. Hiszi,
hogy egy szűz a fiunak 8Z anyja és bogy az ó tényleges fia neki . nz anyának tel'emt6je j hogy egy sznk
szobába bezárható, akit 8Z ég és fOld be nem foghat j hogy az idóbfm szlUetett, aki örökt61 fo"va volt
és van j hogy gyö nge, ölben hClrdozhal6 gyermek
volt, aki Mindenh ató és hogy megbalt, aki életet és
balhataUlloslig(lt bir önmagában."
Szerző megiegyzi, bogy II nyilatkozat idézésével nem akar támadást intézni u szentháromság ellen, h fl.n em c.up9.n ann!lk megvilágositáss a célja,
bogy a szel.t.tbáromság tana érlelmileg megfogbalatlt

Alkalmunk volt látni ll? nUnitárius Egyház" e.
egyházi és iskolai bpo!. A Xx..'GV. évfolyéoo októ·
beri száma 2-ik számnnk van jelezve. amib ől :lrra
következtetünk, hogy alap valószin üleg egy é vig
szt\netelt és szeptember bónnp ban indult meg ujra.
Formája ft régi 8 eim ében annyi v áltozás történt.
hogy a nszékelykereszturköri " elon evet kapta. Székelyudvarhelyen n yomj ák, Marosi Márion székelyszentmihályi lelkész szerkeszti, minden h ó l-én jelenik meg és előfiz eté si ára 5 pengé . Enn ek:l számnak ft tartalm a a következo ; Októbe: 6. Lelkészi
problémák Pál Dénes lelkészköri eln6któl. A követ·
kezó cikk az egyházközségek v ~gyoni helyzet6h
ajánlja 8 fóható ság fj gyelm ébe. IránygondoJ3tok a
lelki gondozás körül eimen névtelenGl ir valAki folytatásosnnk jelzett cikkel. A jó sziv megnyilatkozása
eimen a Veress GyőzcS és Péterffy Albert áldozatk észségé t közli. Nr. a kocsordi grófi !öldelndásról irI m e:vb61
az unitáriosoknnk n em volt szabaa
•
v enni. A Ker eszturköri D. F. Fiókegyjet közg.y íllése
még egy-két rövid közlemény. A lap ujb61 való
megindulásához szer encsét kivánunk. Örvendenénk,
ho mindenik számát olvasb",mók.

s

Személyi hirek.
Az egyházi életben s egyl.!s egyháztagok életében törtán6 szeo,A.lyi Qgyekr61 és változásokról 2lig
jut hozzánk valami hir. Ez alkalommal a következ6ket közölj ak :
.
a) ~rte5QlésQnk 9zerint Kovács Kálmán, f6gimnliziumi igazgató, tanOgyi f6tonácsos, a folyó iskolai
év kezdel~vel nyugdijba vonult. 37 évig állott a tanOgy és nz egyház szolgálatában. Ebből kOzel 10 esztendeig néhai nagynevO pOspOkOnk : Ferenez József '
mellé berendelt titkár voll ~Ies esdve], kiváló ké-

pe!JSégeivel, megoyer6 m6dorával és ~ámulatos mozgékonyságával eléggé meg nem hálaiható szolgálatobt tett az egyháznak és iskolának. ErdéJyb61 történt eltávozásával budapesti f6gimnáziumi taoár leU,
nemsokára egy minta leánykOz6piskola megszervezésével és igazgatásával bizták meg. Feladatának
olyan sikerrel felelt meg, hogy rövid id~ ala.U a ta~
agyi fótanácsosi mé1tósággal to.nteUék kl. SZlvb61 klvánjuk, hogy a megérdemelt nyugalmat sokáig élvezze jó egészségben. De kifejezzOk azon remenyD.n'ket is, hogy az iskolai gond a161 felszabadulva, sokoldalu tebetségét az egyház javára kiad6s3Qban
fogja használni.
b) /.öli Ödön, bOIOni lelké,z f. évi okt6b~r bó
l-étől nyugdíjba vonult. Lelkészi mo.ködését Hódmez6vásárhelyen kezdte. honnan egy év után 3 évre
Oxfordba ment továbbképzés céljából Hazaérkezése
után 1898-tól 1907-ig Ntlgyajtán, azután BOlönben,
szQlófalujában volt lelkész. Ifju korában verseléssel
is foglalkozott, melyek koznt több az "Unitárius KOzlöny" c egyházi lapban is megjelent, melyek formára és tartalomra nézve nagy tehetséget árultak
eJ. Mély gondolkozásra valló, filoz6fiai kérdésekkel
foglalkozó tartalmas dolgozatai a Kereszt~ny Magvet6ben látták napvilágot. Amig családi élete engedte, nagy kedvvel foglalkozott gazdálkodó ... l é, kitiInó eredménnyeL . Az ut6bbi' időben betegeskedett.
Élvezze sokáig a nyugalmat, jó egészségben.
c) Dr. Szolga Ferencet, fógimn. tanárt és tb
igazgatót a kereszturköri D. F. Fiókegylet az elhunyt
O"áth Árpád belyébe elnOkké választotta. Az egylet kito'nó erőt nyert az uj elnOkben, aki az egyházi
és egybáztársadalmi Ogyekben mindig igen buzgón
vett részI. Mo.ködésébez sikert kivánunk.
d) Dr. Kovács Lajos sepsiszentgyörgyi lelkész a
ieol. tanári vizsgát az ujszOvetségi tanszék tárgyaiból okt. 24-én lateUe. Kivánatos, hogy a teol. tanári
di910mával rendelkező fiatal emberek ne csak a "
vizsga megszerzéséig foglalkozzanak szaktárgyaikkal.
hanem az unHáriu'J teol. irodalomnak olyan munká-sai legyenek, hogy irodalmi ' tevékenységOk kitartó
'Szorg3lmukat mutassa és az unitárius szellemi élet
er~sOdését, tekintélye emelkedését jelentse. Gratulálunk a sikerhez.
e) Pálffy Árpád bOzOdkóri,p.taki lelkész október hóban meghal t. i\fintegy 16 - 18 évig volt lelkész, tehát az ifjabb nemzedéknez tartozott. Közeleb bi adat3ink hiányQzn3k . Nyugodjék békében.

.
Az á ldozatkészség szép tettei.
,
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Veress GyŐZŐ az ország távolabbi részéb61 e"yik
székelyföldi unitárius felekezeti iskola részére 8001000 lej értékben mi!lden hónapban kedvesen fogadott ajándékot knld. A 72 éves öreg urn3k a nevét
eddig nem olvastuk egyházi lnpj niokbti n. Szerény
kOrOlmények közölt él6nek mondja magát. El6dei

300 eszteodó e16tt Bocskayval távoztak Erdélyb6L

Igen nagy !'zer2letet és tiszteletet érez az unitárius
egyház iránt. Öröme telik abban, hogy az unHárius
felekezeti iskolának adhat. Isten éltesse sokáig.

Péterffy Albert tb. kOri f. n. gondnok évi 500
pengő. 20-25 OOO lej évi segitségnyujtást jelentett
be DZ E. K. Tanácsnak, amit élete végéig gyakorolni óhajt. ,.,Az összeg kétötöd része missúói utazások
és ezzel kapcsolatos egyéb kiadások fedezetére felhasználható, háromötOd része pedig fordittassék azon
unitárius lelkész vagy unitárius tanitó jutalmazására, aki az iskolai és iskolán kivQIi népnevelés, ma·
gyar szórvál!yaink lelki gondozásában és faji öntudatának é~r~ntartásában, erositésében kiváló érde·
meket szerez." A julalomdijat évenként aZ E. K. Tanács javaslata ahlpján az Egyházi
Főtanács Héli oda
•
és adja ki. Szép gondolat, nemes elhatározás, mely
ósi székely unitárius szívből fakadt. Az áldozatkész
cselekedet legyen sokaknak példaadó s teremjen
gazdag :\ldást az egyház javára. Isten éltesse sokáig
a buzgóságáról eddig is elónyOsen ismert dtrék
atyánkfiát.

Egyházi gyülések.
Az Unitárius Irodalmi Társaság gr6f Széchenyi
István emlékére október 19 ére felolvasó nlést 'hirdetett. A tárgysorozat szeriBt az elnöki megnyitót és
bezárót dr. Ferenczy Géza tb. fógond ,lOk tartotta.
Széchenyi bite cimen Siwén Dániel rendes t:.~ .izek.foglaló értekezést olvasott fel. P SZt:J\tp!:irioni Katmánné zongorakisérete mellett GY li Utty· Pap' 00000kosné énekszámoknt adott eló.

Az Egyetemés Unitárius Lelkészkör a fótenácsi
gyOlést megelózó napon évi rendes kOzgyQlést tar·
tott, midon egyházi ének és Biró Lajos imáj;8 ulán
Pál Dénes elnöki megnyitót mondott. Kóvári Jakab
a titkári jelentést olvasta fel Barabás István előadást
tartott a valJástörvényekról. Ekárt Andor a. pénztár.:rót és Sjgmond Józs ef :lZ Unitárius Szószékról tettek
jelentésI. Bedó Árpád a lelkészi fizetések javitására,
rendezésére tett javaslatot. Benedek Gábor az egyházi nyugdijintézetet ismertette. Azután általános
tisztujitás volt.

A bárhol élö unitáriusokhoz.
Az unitáriusokoak az is szép jellemvonásai kOzé tartozik hogy bárhol élnek. eeymásnuk ti sorsa
iránt érdeklődnek, egym as~ :l l ku ll urállll és hitbeli
közösséget fenntartják, egymást erkölcsi és egyéb
támog atásban részesjlik. A k~u;lbb"égí sorsb:m e közOsségérzetre és támog >l tlisra vIl1óbun uQk"éa 60.k
van. Az elöfizetési díj pontos rendezését is az Untlária" Jővend6 fenal11Clasának bOy Ut(I bb tosl lá.'JU mel
lett :1 velOak va ló bilrokoni eRy Oltérzés és erkö csi
támogatás kif!!j ezésének tekintjOk. Meg vagyunk gyózódve, hogya romáeiai e~yetlen unitárius egybáz·
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lDpnak a fenntartásával fontos egyházi és hitbeli érdeket szolgálunk. Hitrokoni szeretettel kérjOk oIvas6inknl, bogy lapunk iránt nagyhecsQ érdekIódésft.ket megtartani !I nzt múokban is feJ kelteni !lziveskedjenek, nmenoyiben pedig még oem tették volna.
a lap (eDDlarfbatása céljából, az alább olvasható elófizeré5~ tájékoztató értelméban tartozásaikat miel60h
rendezni jgyekezzenek. Az összeg a sepsiszentgyörgyi, baróti, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, nagyváradi Jelkészekhez is fizethető.
.
Szerkesztőség

Biztosits6tok életeteket
és vagyonotokat a

Ált. Bizt. R. T.-n6l
Üg y ., '5ksé ge k az ország

kérése.

•

minden fontosabb városában.

Tekintettel arra, bogy az Unit6rius Jöuendó
Romániában az egyetlen unitárius lap, tiszteletlel
kél jOk olvasóinkat, hogy azt unitárius egyházunk
tagjaival és az unitárius szellem iránt érdekl6d6kkel
minél 8zélesebb körben megismertetni s őket az

el6fuet6k sorába lépteIni .ziveskedjenek.
Lelké.z- é. tanit6túsainkat kftlön i. kérjQk,
hogy azoknak figyeImét az Unitárius Jövendöre lel-

Felvilágositások a biztoaitás minden ágában :
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Brassó, Tehé n piac 1.
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hivni Iziveskedjenek, akik korábban az Unitárius

Közlöny t júaUák s égyházi vonatkod.u dolgokat ·

azElső

Romániai
Temetést Biztositó

lzi,:"esen olvasnak.

A latás- á. cimváltozás 8o.g6. bejelenté.ét
Urjak.
Előfizetési

tájékoztató.

R. l-nál (azelőtt G, SZAVA es A.~zA~M

k61heL

Az Unitúln. JOvond6 elöfizetési úa egy ávre
100 lej; kezdetUn Izámitva 1941. áv végéig 230 lej.
Ti.zteleUel kérjftk olvasóinka!, J)ogy az el6fizeté8i
dij.! .z esetleges hátráJákkaJ egyfttt, 82 alább meg-

Brassó,

.

Weis~

~.

Mihály-u. 35

Devezettekbez mie16bb megk6ldeni sziveskedjenek:
a) Romániában a azerke!lZt6ség eimére j

b) Az erdélyi tertlleten Hadházy Sándor egyházi pénztá.ros kezébez, Kolozsvár, Kossuth Lajos u

12 szám.
c) A Nagyváradon tullevó tertlleten az "Unitárius
Int mi sszi6" vezetfje Ujváry László urhoz Budapest. V

KohÚ"y u. 4. 8Z.
d) Kolozsvárt az
taDárjelOlt uedi be.

előfizetési

dijakat Szab; Lá.szló

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Bra,ov, Sir. Dr. Babe, t sz.
hova a lappal kapcsolatban minden megkeresés. közlemény é8 pénzöSSZeg küldend6.
Kérjük 'munkatársaln'al. hog~ alapba 8%ánl
ket 00911 e911éb közlemény! a hónap 5-é19
nek a nerkuzlóú9be juttalnL
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Bizalommal kérjQk olvasóinkat, hogy kérésftnket

figyelembe venni
kédjeuek.
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azt mieU5bb telje,Ueni

lzives~

V6s6roljon az
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