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A z .. Unitárius Jövendő" az elő
fizetési dijból tartja fenn magól, a
mit eleitől kezdue igen csekély öszszeg ben ál/apitott meg. Jól/ehet az
előfizetők tekintélyes része időközben
elláuozott s a nyom'dai köllség is
fokozatosan kétszeresénél magasabbra emelkedett, az eredeti előfizetési
dii nem uállozott.
A nyomdai és postai köllségnek
nagy mértékben ualó emelkedése az
.. Unitárius Jövendő" szerkeSf<tősé
gét is arra 'kényszeriti, hogy egyelőre
csak a belföldi előfizetési diiat mérsékell emeléssel 1942. január hótól
éui 150 lejben ál/apitsa meg. A kül\ f<'i ldi előfizetés dija marad a régi.
\ Onkéntes anyagi támogatást köszöneUel fogadunk és nyugtázunk.
Hisszük, hogy igen I, oluasóink
megértéssel fogadják e bejelentést s
az' egyetlen romániai unitárius lapnak anyagi fenntartását azzal is biztositani igyekeznek, hogy az előfietési dijat előre beküldik, illetue elrendezik. A megnehezedett kisebbségi sorsban az előfizetési dij és hátrálék lelkiismeretes rendezése nemcsak férfias kötelesség, hanem az
unitá riu s egymásra gondolás. a ve-

lünk ualó együt/érzés és erkölcsi támogatás kifejezése is.

Az .. Unifárius Jöuendő" az ebben
ualó hit, bizalom és reménység alapján megy touábl>. hogy teljesitse hiua tását az unitárius egyház és lisz·

tull uallásos gondolkozás érdekében.
Szerkesztőst'g.

Készülés karácsonyra .
Korácsonyra gondolok ; karácsonyra ké, zi1lök . Tudom,
hogy a nyugtalanságban
élt; emberek várakozását kell kielé•
gitenem , ha eljő az Qnnep . A napi mpnkában el gyötört lelkeket kell kiemelnem az élet sivá~ságáb61 s meKérezletci velak,
hogy lebel öröm ma isI ' amely az "eg~8z népnek öröme tészen" , Ebb61 a célból sok at forgatom, olvasom n bibliAt, bogy
megtaláljam azt a gondolatot, amely az Qnnepi sZ'olgáJat teljesitésében utmolatásul szotgálhat s összhangban von azz al, ami
a lelkek mélyén ét. Olvasás közben Mlönösen megragadja figyelmemet egyik profétának a beszéde, aki egyebek között
önmagát és reménykedő népét ilyen szavakkal biztntja: n.·.el·
jó, skit kerestek, akit kivántok, ime elj6, azt mondja a Sere·
gaknek Ura." (Mal. ln. 1.)
A bit/>en élő és bizalmában meg nem fogyatkozott nép
a v alóra vált reménységet, a régi igéret beteljesedését II régi
nemzeti dal harsogó szavával köszöntötte: nDics6ség a ma·
. ga"ágban htennek. a föld ön békesség és az emberekhez j6akarat" !
Akkor nemzeti dal volt ez, az 6ta az emberiség dala és
vágya lett amely lelkeket formáló utján uj igéret biztatásiíval induit tovább. Ez a dal, ez a vágy immár kétezer év
óta meg nem szOnó erővel töri a göröngl"öket .a I,elki élet
utján s a nagy emberi cél érdekében. De még mIDdig ll. kez·
det nehézségeivel kQzkÖdik. Az emberiség elhivott vezetói mé~
mindig cs~k val6sitani akarják a békess~get a· földön, de ~m"
népek milliói keresnek és kivánnak, Amiért olyan sok ajkon
imádság epedez: a nyugodt életet, ~ za~ar~alan munkát, a
'békés otthont, a reményteljes jöv6t bIZtosItaDI még nem tudják. Háboru tombol rettenetes er6vel a na~világban : száraz·
földön , tengeren és leveg6beo. S én sok mlUi6 embertársam\ mal egyQtt kéiségek közölt, s6bajtva k~rdezem : e)~ozod-e,
közeled6 karácsony, amit keresOuk ~8 klvfinunk, amd olyao
nagy reménységgel várunk; a békességet a földre '1 /
KészüljQnk j6reménységgel 8Z eJjövend6 kacsonyra ab·
ban a hitben, hogy az az egész emberiséget megnyugtató, fel·
szabadit6, boldogit6 örömöt fog hirdetni.
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Az E. K. Tanács gyülése.

-

Püspöki beiktatás.

Az ideiglenes egyházi vezetőség engedélyt eszközölt ki az E. K. Tanács gyülésének .~egt",:tására.
amely 1940 november óta nem volt osszehlVa. A
gyülés december ll-én tartatott meg Tordán 14 tag
részvételével.
A gyülést dr. Gál Mik/68 fógondnok nyitotta meg.
hivatkozva a főbb tárgysorozati pontokra és felemlilve ez akadályokat. melyek az E. K. Tanács összehivását hosszabb idón áll akadályozták. Lórinczy Dénes előadó ielentést tett az utolsó gyülésen hozott
határozatok végrehajtásár91 és az egyház életében
történt eseményekről s el~óki intézkedésekről. Pataki
András iószágfelügy~lős~ elnök a gazdasági helyzetről tett jelentést. heielelltve. hogy év végére öszszefoglaló jelentés és mérleg készül. melyet a tagok
irásban meg fognak kapni. Erdős Mihály an. ü. b.
jelentését terjesztette elő az 1940-41 isk. évről s a
folyó évi beiratkozásokról. Adorjdn Géza a Bors-hagyaték gazdasági ügyeiről igen részletes, komoly és
fáradhataUan munkásságról bizonyságot tevő jelentésben számolt be. adalokkal támaszlva alá azl a
lelkiismeretességet. mellyel a jÖvedelmezőség utjára
lépett· gazdaságot vezeti. Gyül~s 8 jelentéseket a hoz~
zászólások után a kilejteH munka méltánylásával tudomásul vette.
Az elóteriesztések során 8 gyülés sajnálattal ér·
tesült anól. hogy a szindi felekezeti iskola megszünt.
Minthogy e kérdéssel kapcsqlalban szabálytalanságok is történtek. a gyü}és az ügyet megvizsgálásra
az aranyostordai egyházk.örhöz tette át. Az aranyosgyéresi egyházközséget ideiglenesen a komjátszegi
egyházközséghez csalolták. Dr. Sükösd Zsigmond ügyvéd fellebezést adotl be a brassói egyházközség közgyülésének a segédlelkészi állás ideiglenes megszünte-tése ügyében hozolt határozata ellen. Gyülés az első-
toku biróság elutasító határozatát vita nélkül magáévá
tette. Fodor Árpád tordai s. lelkésznek az államsegély t
a kormány idóközben nem utalta. A gyülés kivétesee 1942. április l-ig havi 4000 lejt szavazott meg a
központ terhére. segély eimen. ,
A szervezkedés kérdésében a gyűléS arra az
álláspontra helyezkedett. hogy a romániai unitá.rius
egyház nem bomlott rel. csupán egyrésze leszakadt
róla.
Maga az egyház a konnány részéról jóváhagyott
•
törvények (alkotmány) alapjAn folytatja tovább az
életét Hogy a megüreseclett helyeket be lehessen tölten s a kereszturi s \.tdvarhelyi egyházkörböl ittmaradt egyházközségeknek képviseletet lehessen biz·
tositani, az az óhaitás merült fel. hogy január hó folyamán a tótanáqi gyűlést hívják össze. A törvény
értelmében járó mindenféle államsegély folyösitására
pedig mielöbb komoly lépéseket kell tenni.
A bukaresti
Lörinczy Géza Magyarországra
megszünt. az ádámosi lelkészi éliás Kiss
eltávoMsával mesÜresedett.
A gyülést dr. Gál Miklós lögondnok zárta be. a
vezetésért pedig Mátyus Gergely esperes mondott
köazöneteL

KL

Az unitários egyház életében történelmi neve.
zetességo. nap volt november 16 ika , amikor az évi
egyházi fótanács gyQlésének a keretében nagy Qnnepé.
lyességek között iktatták be fópásztori állásába 16z a n M i k 16 s ujonnan választott pQspOkOt. Az Qnnepély ~zinvonalát emelte, hogy azon az áUamf6 és
vallás- és közoktatásOgyi miniszter megbizottai mellett megjelentek a kOlönbözó egyházak fejei, ft polgári és katonai hatóságok képviseIói , az unitárius
egyház bgjai az ország minden rés1:éból s más érdekl6d6k nagy .. ámbán.
A fótanácsi gyQlést megelóz6 napon érkezett az.
államfó megbizottja: dr. Mikó Ferenc ny, államtitkár s a vallás- és közoktatásOgyi miniszter képvi.
.elelében gróf K u u n Is t v á n államtitkár, a kiket
dr. Geley József egyházi fógondnok és Kovács
K ci l m á' n tanQgyi fótanácsos hi vatalosan fogadott az
állomáson, mely után a magas vendégek a polgár.
mester gépkocsijfu sd.llásukra hajtattak. KiséretQkben a fcStanács több tagja érkezett a gyOlésre , igy
többek között Dr. Báró Dániel Gábor az Or.zágos Hitelszövetkezet igazgatója, vitéz K o z m a F er e n c ny. altábornagy, Dr. Ver e s s Gábor az IBUSZ
vezérigazgat6ja, K e l e m e n Béla rendórfókapitányhelyettes, vitéz Dr. G y u l a y T i b o r iparkamarai
f6titkár, Dr. Ver e 99 P ál egyetemi tanár, Dr. P~
zsint Odön miniszteri tanácsos, Dr. Szinte János, vitéz Dr. Kozma György kir. kOzjegyz6,
Dr. Imreh Dénes kir. közjegyző, Barabás Istv·
áné.Dr. C.iki G~bor lelkészek .Ib. stb. Erdély
klllönbOzó tájairól nagy .zámmal voltak egyOlI •
vettek részt az elózó napi évi gyOléseken.
Az Dnnepé'l/ leloll/asa. A pOspOkbeiktató
egyházi f6tanács gyillése vasárnap reg"el 9 órakor
kezdődött a diszteremben, igen nagy érdeklődés mellett. Az elnöki emelvényen J 6 z a n .M i k 16 s pOspOk, Dr. Geley. Jó . . . f egybázi fógoDdnok é.
Dr. K i ss E le k egybázi fÓjegyzó foglaltak belyel.
A RyOlést Dr. Geley . JÓzsef f6gondnokIRen .zép
és tartalmas beszédde,l nyitotta meg, A mmden tár·
sadalmi osztályból nagy számmal OS5zegyOlt tanácstagok é. érdeklódók feszQlt figyelme mellell utalt
arra 'hogy a pQspökbeiktatás mellett az egyház fő
beniáró ogyeinek megtárgyalására elintézésére és a
jövőt biztosit6 határozatok meghozatalára gyOltek
össze. Kitért a katonák harctéri kOzdeJmeire s megemlékezett. arr61, hogy 21 évvel ezel6tt éppen ezen
a napon indult meg ft nemzeti becsO.letet lealázó
bolsevista szemét kisOprése. Most a ktUönbOz6 oem·
zetek vitéz katonái összefogva harcolnak a világba·
tatomra törekv6 bolsevizmus eUen és annak meg·
semmisitése végett. Hangoztatt~, bogya jOvcS munk6.j'baD neki és 8Z e~yház mind~n tagj~~k 8 . F6ti8ztelend6 PQspök Ur fogja az uhrányt kIJeJOlDl .. Őt
kell hallgatni és boná kell igazodni, meri 8Z unltá-

,
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rius embernek egy az egyház és annak vezetése is
csak egységes lehet. Az egyházi élet annyit ér, a
~meDnyi szo1gálatot az egyházi munka n köznek
nyujt, stb.
i
A fógondnoki megnyitó egyszersmind fcSgondDoki programbeszédnek voU tekinthető, mert a f6·
gondnok ebben a minőségben elószOr elnökölt a
főtanácsi ' gyOlésen. Beszéde befejez6 részében hálá~
adott Istennek azért, hogy törhetetlen akarattal és
kitartó erővel, soha nem lankadó munkaszerelettel
és sziklaszilárd jellemmel áldotla meg. Igéretet tett,
hogy az egyház Dgyeit mindig legjobb tudása és
meggyőződése szerint fogja intézni s minden vonatkozásban az egybáz javát igyekszik szolgálni. A már
is megnyilatkozott öuzefogást kiemelve, a
jelenlevők lelkes éljenzése mellett nyitotta meg a
gyQlésl.
A minden oldalon közletszésben részesült megnyitó után O t ő L aj o s esperes áhitato! imádságban kérte Isten segedelmét a Fópásztorra, az uj fógondnokra és a végzend6 munkára , mely után a
táviratokat olvasták feJ, melyekben több közéleti férfi
OdvözOlte az uj 'egyházfót s maga a főtanács is több
helyre hivatalos táviratot ko.ldOtt.
A tárgysorozat megállapitása után az egyházi
főtanács Dr. Kiss Elek főjegyző vezetésével küldöttséget jelölt ki a kormányzói megbizottnak : pr.
M i k 6 , F e r e n c nyug. igazságQgyi á'Uamtitkárnak
a gyülésbe való meghivásáf3 , akit a terembe lépés~ko; íÚáIi{,sal és -iiagy lelkesedéssel fogalltak. Dr
G e l e y fogondnok szives szavakkal köszöntötte a
főtanács nevében s megemlékezett arról a történelmi
hivatásról, melyet a multban a Mik6-család az unitárius egyház életében betöltOlt. Azután bejelenlette,
hogy • hüségeskft letétele és a püspOk ünnepélyes
beiktatása a templomban fog megtörténni.
Harangzugás közben indult el n Főpásztor a FOgondnok jobbján, a palástasielkészek és főtanáesi tagok
élén a templomba , melyet az egyházi és társadalmi vezetők, a hivek és érd e klődők zsufolásig megtöltöttek.
Az elsó sorokban foglaltak helyet a. Ref. PQspök és
kisérete, a helybeli ref. egyházközség, Teológiai Fakultás és NőszOvelség küldöttségei. a Róm. Kath
Egyház és Fógimnázium, a Magyar Evang. és németnyelvQ Evang. Egyház. a Hadsereg, Itélótábla Törvényszék, Ügyészség. VármeRye, Város, Tank~ro.leti
Főigazgatóság, a Földmivetésllgyi Miniszterium, Pénz~
Ogyminiszteriulll, Posta , több egyesfUet, társaság, iskola és társadalooi intézmény stb. stb. képviselői.

Az esklllétel. A pC'pök és lógondnok a "templom
piacán kOlön asztal mellett foglaltak helyet. Mögötto.k
helyezkedtek el az esperesek és ft Teológia Akadémia
tanárai. A po.spökkel és főgondnokkal szemben
v~rágokkal diszitett 8sztal mellett a kormányzói meg~
bIzott ült. A templomi ének elhangzása után Ta a r
G é z a nagyajtai lelkész mondott mindenkire mély
hatást tevö szép alkalmi imát. Dr. Geley József
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ismertette a po.spOkválasztist és meger6sitést) felolvasta a "l:tormányzői leíratot, amely a hüségesktl kivételével Dr. M i k 6 F er e n c nyug. államtitkárt
bizta m.eg. Felkérte az egyházUa a hivatali eskü letevésére, melynek szOvegét Dr. Kiss Elek fójegyzó
olvasta és a Főpásztor er6teljes, érces hangon mondta
utána, amit II templomi gynlekezet felállvu hallgatott. Azután Dr. M i k 6 F e r e n c kormányzói megbizott és Józan Mikl6s po.spok a hivatalos eskt1
letevéséról felvett jegyz6kOnyvel aláirták, mely után
az esperesek egyenként a vőrOsbársony zsámolyon
térdeplő pftspök elé járultak s kezCket knlön-kftlön
fejére téve egy-egy bibliai idézetn'tk a hangoztatásával áldást kértek reá és mftködésére.
Az eskt1tétel ceremóniái után a pftspOk a szó~
székre ment s elmondta első f6pásztori beszédéf
János ap. első levele L 4-5 versek alapján: .. Eze~et irjuk néktek, hogy, a fi örömötök te/jes legyen:
ez azért az izenet, melyet halloftunk átöle és néktek hirdetünk: az Isten világOsság és őbenne nincsen
semmi sötétség." A Fópásztbr beszéde a szivekig hatott. A szeretetről, a lelkészi hivatásról, a kötelessé,gekról és egymás iránt való felsdatokról beszélt a
pOspök, TObbek kOzOtt eieket mond!'a:

.

•

"Az unitárius egyház négyszázados mult jának
a leforgása alatt mindig megérlelte a% izenetet,
melyet az apostol lelkén ker.esztül Jézus, az ulai·
érhetetlen T anit6mester küldött az ő követőinek.
Nf!m volt nehéz ez! megérteni, mert a világosság
és az erre va16 törekvés mindig megegyezett az
uniláriusok hitbeli
meggyőződésével
és megegyezett
,
,
.,
annak a fajnak lángo16 szeretetével, amelyhez tartozunk. Nem külön érdem ugyan s ne is vegye
senki dicsekedésnek, ha , mégis szívesen hangoztafjuk,
'
hogy ami kicsiny: sokszorosan megpr6bált unitárius
seregünk száz szá;u;.fékig székely-magyar. Dávid
Ferenc szellemének fáklyafénye mellett Isten kegyelméből a régi bölcseségnek áldott világosságát megismerheltük. 6seink nevében elmondhaljuk, hogy
mi készen voltunk, ci magunk nevében, hogy k~szek
vagyunk és unokáink ne~ében, hogy készek leszünk
ezért a világosságérl minden áldozatra. Legyen ez
egyfelől fogadalom. másfelől pedig tisztelettel és
szeretettel való megemlékezés arr61 a népről. melynek most e templomban imádkoz6 tagjai hallják az
én beszédemet". - A pftspOk további beszédében
hitvallást tett sz' igazi unitáriusság mellett stb. stb.
A gyülekezet alkalmi éneket énekelt s ezzel az istentisztelet végetért.

Tisztelgés

il pUspitki , palotéban.

Templomozás után az egyházf6 és kisérete a pftspOki
palotába vonult, 'a hol a tisztelgő ktlidottségeket fo~
gadta. Els5nek Dr. Geley József egyetemi tanár,
egyházi f6gondnok advOzOlte a pQ:spOkOt az egyetemes unitárius egyház és szervezetei nevében, kifejezve bizodalmát, hogy magasztos hivatását mélt6aD
fogja betölteni. 'Gr6f Kuun István államtitkár ft kul-

,
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tosz miniszter nevében beaztlll. Azután a ko.l0nböz6
felekezetek hat6ságok és sdmos társadalmi, egybázi
és irodalmi szervezet Ulldöttsége fejezte ki ödv6z:
letét és j6kiván8teit 8Z aj ptbpOkkel szemben, aki
mindenik beszédre kalOn válaszolt. Szivb61 fakadó,
kOzvetlen szavai mély hatást tettek .

meg nem szün6 fogalmafbon látom, melyeknek gyakorlása büszkeséggel tölthet el minden unitáriust. Nagy elödök nyomdokain haladua teszek fogadalmat a hithüség és az állam törvényeinek megtartása mellett. Ezek uezéreltek engem eddig is egész
életemben. Stb.

• Il/alés folJrIaIASa A ti.ztelgé.ek befeje-

• Berde-ebéd. A munkaterv felolvadaa
után, melyet a hallgat6ság tObbször zajos helyesléssel szakitoU félbe, a Főtanács tagjai a Berde-ebédre gyQltek Ossze, melyen a Berde-serleggel kezében
Ot l) L ft j o s esperes mondotta az önnepi beszédet.
Felkö"önt61 mondottak még J ó z a n M i k ló. pO.pök, dr. Szent-r,ányi Gábor r. II. gonduok,
Barabás István esperes, Márton András kisgazda, stb. stb. A lelkes hangulatban lefolyt társuebéd utáu d. u. 5 órakor folyt . llák a gyOlé,t.

zése után a f6tanác, folytatta gyOlését. Először a
POspök olvJSla fel munkatervét. Egyebek közOlt
ezeket mondotta:
_ Istenben biz6 le1ekkel foglalom el az unitárius
egyház püspöki székét, ezt a tekinte1yt ~ölcsö~ö.
de nem keresett díszes hivatali, mely a pnmus Inter
pares szerepében jutott reám.
_ Küldelésem magasztos jellege elöirja számomra azt, amiből joggal várhatjuk az egyh~zi .~l~'
minden terén az ónzetll?1 munka sikeres eloretoreJelentések és el6terlesztések. A tárgyséf a ' lelki gyarapodást. az állami éle!be val6 szersorozaton az E . K. Tanács évi beszámolója és egyéb
ve~ belekapcsol6drisunkal. templomaink és iskoláink
jelentések, előterjesztések szerepeltek. KalOoOsen az
buzg6 együttmüködésél abban oz öseinklól örökölt
államsegély kérdé.e keltett élénk figyelmet. adott
harm6nikus szellemben, ameItI még a legn_he:! ebb
okot több felszólalá, ra. P á Uf Y L á s z l ó, a fól.náidókben sem ingadozott, hanem a mult emlék_iból
esi bizottság elnöke. felolvasta ebben a kérdésben
vigasztalást meritve hordozta a sulyos keresztet.
a bizottság javaslatát s azt abban a reményben ajánmeghozva ki-ki a maga áldozatát.
lotta elfogadásra, hogy a kormány P' állam.egélyt
A pO.p6k részlet... n foglalko,olt az egyház ö.~ , a tOr.vény alapján olyan Osszegre fogja felemelDi,
Bzes alkotó tényezlUvel, m.egemlékezett 8 más orsza~
amellyel az egyház a. épitfi é. hiterő.itő munkát
gokban élfi uDitliriu.okr6~ r.ámutatolt a bithú.ég
folytatni tudja. A javaslatot a F6tanács a részletes
megtarl6 erejére, majd igy folytatta:
indokolá. alapján egyhangulag elfogadta. A'PénztárJ.
- Mindenek örök fundamentuma a hit; mindvis.gálatról és tanári .lkalmazásokról tett jelentések
nyájunk imádSágos hite. Unitárius hitünk s ezzel'
után a Főtanács rendes tanároknak alkalmazta a
együtt a történelmi unitárius egyház ezelölt 370 eszkolozsvári fógimnáziuIDnál ifj. Hadhlizy Sándort.
tendővel; 1571·lkn nllertemeg törvényes elismertétésétLászló Tibamért, KriZ8 Gyulát, Lórinczy Zoltánt, PéMarosvásárhelyen az első erdélyi fejedelem. János
terCfy Istvánt és jfj. Ülö Lajost; a székelykereszturi
Zsigmond uralkodása alatt. A fejedelem és papja,
ffigimnliziumnál Árko.i Lászlót, Moluár hl,ánt é.
Dávid Perene, e/só püspökünk, • két v""érszell_m
Péterffy Gyulát. Majd dr. M e n y b á r t D é n e s fó·
példája köuetésre indit.
szolgabir6, a kereszluri kOr ujoDnftn választolt f. O.
- Istenben vetett hilünkkel együlijár a tudás
gondnoka tett eskot.
komoltlsdga. Ezt mivelik az iskolák. Erkölcsi f. leIgen -o.nnepélyes mozzanata volt a tárgysorozntIŐsség kötelez. hogy a tanitvány olyan legyen, mint
Dak az uj alapitványokr61 szóló jelent's, melynek
mestere. Kivánatos, hogy a kiprobált tanári kar, a
során a pOspOk kezdem~nyezésére a f6tanács tagj.ai
nagy Brassai Sámuel utódai. gondosan ápolt hagyokOzöl többen tekintélyes Osszegekben teltek alapltmányainkhoz igazodjék. - Megbecsültis
tekinteté-•
ványt az egyház megsegitésére. A Kossuth Lafo.s-u.
•
ben ne tegyünk IWlönbséget pap és iskolamester
5. sz. alatti áruház belyiségeinek érlékesitésével ás
k:ö~ött. De ne legyen különbség falu és város között
a Sora c6ggel val6 elszámolással kapcsolatban a f6se. Egyetértő munkának keU folynia az egész votanáC! bizottságot kOldott ki az elszámolá$ok megnalon a szeretet jegyében.
!
eitha és jelentéstátel végett. A NyugdijszabáJyzat .
•
néhány szakaszának módositását a gyölés egyban~
A bebfi embereket ne,elG Teológia Akadémiá•
gulag elfogadta, valamint a Teol6gia Akadémia 8Z8ról ,aló megemlékezés után illY folytatta a pOspök:
bályzaU.Dak kisebb m6dositását is és OrO~mel tette
- Hiuó lelkeket. imddkoző szíveket kérünk. nem
magáévá azt a jelentést, bogy a Berde-Bizottság 32
reformokat. Meri a refonnoknak nevezett törekvé8zegénysorsu tanu16nak az eUlitásáról gondoskodik.
sekben nagy tét fekszik: a t9rténelmi unitá~ius egyA taDácskozásokat hétf6n folytatták, amikor kOház egész erkölcsi t6kéje. Ezt oz alapitvány t illik
fOnOsen a tanOgyi jelentések és szórványgondozás
csorbitatlanul megőrizni, hogy a bizonytalan jövő
dgy6nek a tárgyallisn idézett el6 nagyobb vitatkoingadozó pillérei közötllegyen mire támaszkodnunk.
zást. A F6tanács kimondotta, hogy a bitoktatás meg- Az. eSI/ház jöuöj4t Q munka és hit. Q becsület és
feleló ellátása 's a az6rványok lelki gondozása célköteleaatfgtfrzef, a testvéri :aeretet és dldozat soha
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jáb61 hitoktatói ás minzi6i lelkészi állásokat szervez.
A választások sodo. világi rászr6l életfogytig
tartó id6re f6tanácsi tagnak választották p li l f r y
László gyárigazgat6t az egyházi téren kifejtett nagy
érdemei elismeréséOl, egyházi részrGI pedig R o , t li s D é n e s kálnoki lelkész, esperesbelyettest. A
Teológia Akadémia dékánja ujból dr. F i k k e r Já·
D o II teol. tanár lelt.
A lIzámadások és költségvetés tárgyalása során
nagyobb viia fejl6dOlt ki, meUyel kapcsolatban K 0vác, Kálmán felszólalása és javaslata alapján a
F eStanács ugy határozott, hqgy a kOllségvetést id"igJenesen elfogadj a, de ft fizetések végleges megálla.pitásár61 csak az államsegély ngyének a megoldása
ulán dO""
A jOv6 évi f6tanácsi bizottság tagjaid. a kOvetkez6ket választották meg : K o v á c s K li l Dl li n
tantlgyi főtanácsost , dr. A b r II d b á n y a i E d e
f. G. gondnokol, vitéz dr. K o z m a G y ö r g y kir.
kOzjegyz61, P á l CC1 L á s z 16 gyárigszgal61, B álint OdOn és Halmágyi János espereseket, Péter Lajos tanárt, Benedek Gábor
és E k ár I A n d o r lelkészekel.
A két napig lo'rl6 lanácskozás hélf6n este dr
G e 1 a y J 6 z s e f f6gondnok zárószavaival Cejez5dOtt be, aki kOszönetet mondott a tagoknak a tanácskozásokban való komoly és emelkedett gondoltozásu részvételért, mig a f6gondnok s általában az
alnőbég ,tapintatos D'o.Iésvezetését Ot CS {. a j o s es, ,
!Iere. kO"Onle meg. Bezár6 imái B á l i n t Ö d II n
esperes mondall.
(_)

,

Az Ige testté lett.
. Nagy e~zmék szo.letéséhez, _ melyek az emben élet SZin vonalának, a társadalmi berendezke.cJ.ésnek, a tudományos felfogásDak, avagy épen a hit
világának megváltoztatásához vezetnek, _ néha száz~dok, néha ezredévek kivántatnak meg, máskor pedIg öpként és hirtelen sZl'11etnek, szi'nte pillanatok
alatt és észrevétlenQl végzik el világ-átformáló munkájukal.
Ezeket a világmegváltó, vagy átformáló 'eszmé~et némelyek tudományos megállapitásoknak, életIgazsá~oknak, mások pedig isteni kijelentéseknek
neveZIk 8szerint, amilyen módon 8Z emberi élet'
megnyil.ánul~sajra hatást gyakorolaak. Ha e Ihatá~
lok álland6sulnak és eredményQk általánossá válik
ba mtlködésQ'k bármely téren valami kézzelfoghat6
eredményt mutathat fel, akkor 8zt mondjukl: Az
1ge testté lett l"
"
Minden eszme, amely megszQletetl minden ige
amely elbangzolt, arra tOrekszik, bogy 'testté váljon:
Ahhoz azonban, hogy az eSZme testté válj on már
IOkkal több kivántatik meg. E téren aztán igazán
Déba századok, néba ezredévek munkáj., kOzdeJme,
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áldozata, önmegtagadáSR és feláldozása ; néha pedig
harcok, forradalmak, háboruk és vérontisok jelzik
azt 8Z utat, melyet az igének és 8Z igével kezden.nek meg keU tenniOk.
'
Mózes egy Jehova Istent adott népének, de egy I
ezredéven át egyebet sem tettek prófétát, minthogy
a ha.llen népet a bálványimá.dás bilne miatt a Jehova
haragjával rémitgették és probálták visszatériteni
elhagyott Istenéhez,
,
•
Ikaro! a napbarepOlés problémáját akarta va1óságaá varázsolni s bár életét áldozta eszméje megva16sitá.sáért, mégis ezredévek munkája változtatta
testté magasztos eszméjét.
Vollak azonban szerencsésebb eszmék, melyek
rOvidehb id6 olall OUOllek lesle~ pedig megszOlelé.ok pillanatában a Canlá2ia birodalmába larloz6lmok
liUszottak, mint a tengeralatIjáró hajók, stb.
A hil és lelkiélei világában uonban sokkal
nehezebben megy az ige testté válása, mint a gyakorlati életben, vagy a tudomány világában, hol sulya. igazságokat sokkal kOnnyebben hillek el az
emberek, mint azt gondolni lehetelt volna és sokkal
k~vesebh áldozalal és munkát igényeUek, mini a
hllélel lIrOk eszméi.
Miért volt ez igy és miért van ez igy ma is?
Azérl,. meri a gyakorlali élei nagy problémiinok
megoldása láthal6 á. kézzelloghat6 eredmányeket
mnlatoll Cel a világ e1611, mig a szeUemi, a hilálet
világa a láthatatlanság s01é1 kOdébe burkol6zik N
megnyilvánulásai inkább helsClk, mint kOl,1lk • kOl.6
megnyilvánulásainak eredményei könnyen mAi motivumok kOvetkezmányeinek 10nlelhelClk Cel, mint
például jó.ág, alázatosság, szeretet, megbocsátás,IOreJem, stb. stb. A szentirás ezt igy fejezi ki: "A bit
az olyan dolgoknak a valósága , uielyekel remálllnk,
de amelyek nem láttatnak, azoknak a hit bizoDYos
mnlaI6juk !" Már pedig valakil hitáben megingalni,
vagy más bitre vezetni, vagy kényszeritehl a legnehezebb Celadalok egyike, melynek megoldá.. a Názáreti Jézusnak is életébe kerOlt s utána annyi sok
millió ·másnak isI
Az id6nek abban a teljességében, mikor JI1zus
éber szemmel é. megfígyel6 lélekkel szemlélle dpe
és nemzete polgári és bitéletét s annak megnyilatkozásait, csakhamar szomoruan tapasztalta, hogy a
nép hazafidg. bypokritasággá, vallásos élete kegyes
csalássá és ares cerem6niává változott ál A nép vezet6i már nem Józsué és Kaleb kOvet6i, nem ~sd
rás és Nehemiás tanitványai, hanem olyanok, akik
miatt méltán sirt Jeremiás; Hóseás és Mikeás. Vat
vezérek vezették a világtalan népet, melyet anyagi•
•
lag és szellemileg kizsákmányoltak, szolgaságba
k6nyszeritettek, A teokrátiklls Isten uralom csak arra volt jó, hogy a népet rabságba kényszeritsl1k Ü~
tala, a hé~er bOrokratizmus pedig elejét vette annak, hogy az elnyomott nép saru fe161 in.ézked..
he"ék.
.
Jézus, ki népének és hazájának son'. annyira
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szíván viselte, hamar belátta, hogy itt sdrg6sen cselekedni kell, .1la csitt tétlenftl nem akkrja szemlélni
hazája pusztulását és nemzetének megsemmiso.lését.
De alt is belátta, hogy biu ábrándokkal hiába kec!egleti 81' elnyomott népet, hiába vezetné forradalomba ft messiási eszméveJ, bogy visszaáUilsn a Dávid királyi székét. mert ezzel csak sieUetné a katasztrófát, mely ott (!lggott 8 levegőben már. Azt is
hamar megtanulla azonban az ácsmester fiu, hogy
hiábaval6 igyekezet volna beflll"akodni 8Z arisztokrata sadduceusok, vagy a kOppenyforgat6 farizeusok, vagy éppen a szemfényvesztő főpapság kOzé,
bogy megnyerje 6kel a lelkét betöltő uj eszmék nek,
nen;tzet- és országment6 gondolatoknak, hogy egy
vallásos reform kereMben uj élelet öntsön a már
pusl'tulásnak induU romokh:!, mert vagy kinevetnék
vagy lecsukatnák n megszáUó hatalom bérenceivel,
mint ámitót, ki a nápet félre akarja vezetni és az
országot a római hatalomtól el akarja szakitani.
Nem maradt más hátra, mint a prófétai sorsot
választani, de nem a régi szellemben és nem a régi
eszmékkel. Mint élesen látó és a dolgok:lt helyesen
megitéló, a jelenségeket helyesen értékelő lángelme,
beláUa, bogy nemze~ét és hozáját már csak ugy
mentheti meg, ha kiragadja a mózesi tévhitből , mely
sierint Izrael az hten választott népe és a Jehova
csak Izrael Istene; ha megszabaditja a törvény ural·
ma alól, melynek elavult konzervativizmusa kerékköt6je a boladá.nak, a népekkel való béké. egyűtt
éIésnek. Tudta, hogy sulyos feladat ez, mert le kell
törni a faji bDszkeséget és gátat kell vetni a nem·
zeti hiuságnak, meg kell osztani a Jehova kizáróla·
gos nemzeti istenségét.
Mindezek mélyen az elevenbe vágó dolgok és
ujitások voltak, de a gyökeres operáció nélkill a be·
teg nemzet elpusztul, a beteg ország megsemmisOl,
mert nem lehet más sorsa annak a népnek és or·
szágoak, mely leigázott állapptában is nagyobbnak
tarlja magát elnyomójánál.
Jézus igy is látta, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni és vele a nép és ország is és hogy ezt elvisel·
hetővé tegye, ugy alkotta meg Isten·fogalmát) hogy
abba népe megnyugodjék és balsorsában is vigasz·
talbl találjon.
Azonban mindezeket az elgondolásokat és s%án·
d€kokat figyelembe véve, nagyon tévedne az, aki
ezekb61 arra következtetne, hogy Jézus megalkuvó
ember volt} vagy épen kisbitQ.} vagy önmagát féltő.
Távol legyen ennek gondolata is, hiszen életével tett
tanubizonyságot elvei fel61, iie hazáját és nemzetét
jobban szerette, sem hogy veszélybe sodorja. Életét
is kész volt feláldozni övéiért, ha ezzel hasznára Iehetett szeretteinek, hazájWlak nemzetének és az em·
beri~égnek. A tér sznk volta}nem engedi meg, hogy
tetteIvel és beszédeivel igazoljam végtelen nagy faj
és hazaszeretetét, mely egész prófétai munkásságát
~tba!ja, csak azt emlitem meg. hogy élete utols6 utlán lS hazáját és nemzetét siratta, meIy el fOR veszni,

me~t n~D1 baUgatott szavaira és nem fogadta meg,

tamtásalt. Az események mindenben igatollák éleslátását és hoafibuját annak a nagy léleknek amel 'k
még a kereszt fájdalmai között is az éd;sanyC6l
gondoskodott, attyafiának, Jánosnak gondjaira bizva őt.
. Azonb ll n. ami nem használt zsidóországnak és 8ZSIdó népnek. az apostolok s kOlOnösen Pál apostol
munkálkodása révén hasznára váll a világnak
kereszténységnek, mert a nép és bonmentés érdeké~
ben elhangzott igék és nagy vallási reform~eszmék.
és törekvések alapjai lettek a keresztény vallásnak.
és testet öltöttek a közönséges keresztényanyaszent.
egyházb~n. De az ige testté válása kétezer év 6ta
van munkában s mennyi áldozatot, mennyi vért és.
könnyet, mennyi veriték hullatást igényelt. S még
most sem értOk el a célt, még mindig nem vagyunk
tökéletesek, csak igyekszQnk azok lenni. Az évente
meguju16 Jézus-születési ünnepek is azt a célt szolgálj ák, hogy mindig ujabb fog adalmakat tegyönk a~
ige testesitése, megerositése érdekében.
Nagy idők nagy embereket sz01nek} nagy emberek n agy eszméket vetnek fel, melyek testté válása
érdekében folynak a végtelen harcok. A mi szi1kebb
egyb ázi életilnkben is olyan id6ket élQnk, melyek
eszmék megv316sitását követelik javónt biztosit.isa
érdekében. A mult évi bécsi dönlés vetette fel n mi
nagy kérdésünket : miképen akarunk tovább élni"
hogyan akarjuk tovább fejleszteni. kiépiteni, meger6siteni a romániai magyar unitárius egyházkerOleteL
Az emlitett döntés ugyanis ismételten kétfelé
szakito~ta a magyar unitárius egyházat éppen ugy,
mint a többi egyházakat. A nagyobb szervezett rész
Magyarorsz6gboz esett, a kisebb és szervezetlen rész
továbbra is Románi ában maradt 8zz nl a fel adattal,
hogy itt egy szerves egésszé váljék jO"ójének bizto·
sHása érd ekében. A mlgy probléma megoldása életkérdés nemcsak egybázunkra, hanem annak szerveire, szervezeteire és alkalmllzolts ira egy3fánt. Aki
baletekint e kérdés komplexomába , OnkéntelenOI
megretten, bogyan lehet semmib61 valamit terem·
teni isteni mindenhatóság nélInll. Pedig teremteni
kell, ha 8Zt nem akarjuk, hogy mint oldott kéve,
szétbuUjon egyházunk. Ami e téren eddig történt, az
is valami, de nagyOD kevés a kérdések halmazának
megoldása tekintetében , pedig már 16 h6nap lelt el
szóta, hogy a szervezkedés szilksége előáUott.
Már eddig is módját kellett volna keresni és találni,
hogy az egybázépités alapjai lerakhat6k legyenek. A
felelős tényez6k vajjon fogják· e viselni a felelőssé,
get a tehetetlenség kOvetkeztében beállott, vagy b~
áll6 pusztuláséri, veszteségért, vagy azért az egyházr
csődért. ami igy e16bb-ut6bb be fog k6vetkezni ? Ki
vagy mi hiányzik ahhoz, hogy végre szervezett egyházkerQletQnk legyen s annak legyen hivatalos feje,
legyen felelősséget viselő vezat6sége és legyen annYi
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és olyan hivatalos szerve, a mennyire jc1v6nk zav~
talan Qgyvifelének szoksége van 'l
N agy bajok vannak ás Daponta nagyobbak lesznek. Nincs k6zéphkolánk , nmcs teológiánk, képezdénk. nyugdijintézeIQn~, nincs semmink, csak 50 egybúközségaok. melyekben nem lesz D t á n p 6 t l ' s
-sem 3Z iskolában , sem a templomokban. De csak
nlilunk, uniláriusoknál , mert a többi kisebbségi egyház már mind megszervez6dOU és mindenik er6sebb ,
mini mi. Meddig várunk még -és kire, mire várunk,
-egy uj Pál apostolra ? Meg kell tIIláJni, mig nem
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hogy minden erkölcsi sulyát vesse latba a mosta.ni
üJápotok megváUoztatása céljából. A tisztujitást heves választási harc e16zte meg. Elnök lett E k á r t
A n d o r, alelnök Dr. F i kk e r l á n o s, titkir-jegyz6
F e r e n c z J ó z s e f, az Unitárius Szószék szerkeszt6je Kelemen Imre.

Az Unitárius Irodalmi Társaság gyü\ése.

Az Unitmus Irodalmi Társaság évi közgyO.lés61
szombaton délután 4 órakor tartotta, melyen Dr.
Ferenczy Géza elnök távolléte miatt
Gál
kés6, mert ábrándozás és álmodozás az t!ilet megK ~ 1 e m e n alelnök elnökölt. A Társaság l ó z a n
rontója , mely kancsal szemekkel festett egekbe néz!
Mdtló,' pO'pOkOt tiszteletbeli elnOkké választoUa. P.
Az ige ilt vaD, már régen megszl11etett, ideje,
bogy már testet is öltsön I Lássák meg a konzulok • S z e n t m á r t O n i Kálmán titkár gondos és részletes
jelentésben számolt be a Társaság évi müködéséról
1Ss ne legyenek 'Fabius Cunctatorok, mert Hannibál
é, helyzetér61. Vári Albert a .Keresztény Mag.. kapuk el6tt áU I
vet6 ~ cimO lapr61 adott beszámolói és id. Hadházy
NAG'; DItNES járai lelkész.
Sándor a pénztári jelentést terjesztette e16. Tervbe
vették egy Unitárius Egyházi Lexikon szerkesztését
. é, kiadását Két pályadíjat I11ztek ki: az egyikei dr.
Ferenczy Géza elnOk 200 peng6, adományából, mely
az utolsó kél évtized unitárius irodalmának a feldolgozását kivánja, a másikat Józan Mikló, pb- Kedves olvasóinknak nyugodalmas és bé..
pOk 50 peng6. adományából, melynek értelmében
kességes karácsonyi ünnepeket klvánunk 8 az el..
Péterfi Dénesnek, a Keresztény Magvető egykori kijövendő ujesztendőben szerencsét és m:e g e lévál6 szerkeszt6jének sz6noki, irodalmj és egyéb érg_dés"
demeit keU méltalni .

dr:

SZEMLE.

t

I

.Az. érdem elismerése.

•

Az Egyházi Főtanács Dr. M i k ó F e r e n c ny
igazságOgyi áUamlitkárnak a tiszteletbeli f6gondnoki
<cimet adományozta , aki a IX. egyházkOrben a fő
gondnoki méltó.ágot tOltOtte be é. lelke, világi vezetője volt az o ttani unitáriusoknak j Dr. M i k 6
Lőrinc láblai tanácselnOkOt és Kovács Kálmán
tanCgyi főtanác s ost pedig a tiszteletbeli előadó taná_
<csosi eim adományozásával tOntette ki , akik a legnehezebb id6kben eléggé nem lDéltányolható odaadással és páratlan önfeláldozással dolgoztak az egymég tiszteletbeli cimet adományozés önzetlen egyhá2i vezetőnek s munegyhangu lelkesedéssel fogadta
vonatkozó javaslatokat.

gyülése.
számunkban kOzOlto.k a LelkészkOr évi
,ek a tárgysorozatát, most a lefolyás{r61
meg. A gyülést P á l D é n e s elnök nyi. tolta meg I!s vezette, amely a . jelentések megtétele
ul~ h09Szabb id60. át behatóan foglalkozott a lelkészek számtalan megoldatlan kérdésével. A felsz6lalók egyebek között reámutatlak arra is hogy az
u.nitárius lelkészek fizetése igen nagy m6rlékben a
többi felekezetekhez tartozó l'!lkészek javadalmazása
mögOtt marad . A LelkészkOr elhatározta, hogy plnauait al Egyházi F6hatóság elé terjeszti s felkéri,

A Dávid Ferenc Egylet gyü\ése.
A Dávid Ferenc Egylet szombaton cl. u. 5 órakor tartotta meg évi diszközgyttJését, melynek keretében Dávid Ferenc ,zeUemét ujitották meg kés6
ntódai, meggy6zódé,e, kOvetói Máthé Zsigmond lelkész imája után dr. Ki.. Etek emlékezeU meg Dávid Ferencről, az unitárius egyház megalapitójár61
é, el,6 pO,pOkéról. Majd Mur.ay Julia tanitón6 Szabédi Lászl6nak .. Szeretet" c. versét szavalta el igen
nagy hatá.. al. L6rinczy Mihály ifju lelké,z, aki azotban a napokban érkezett haza bárom évi lávoUét
utlin Amerikáb6I, rendkivQl lenydgOző előadást tartott tapasztalatairól és az amerikai lélekről A titkm
jelenté,t dr. Fikker János é, a pénztárit Gálfi LI!rio.c olvasta fel. A titkári jelentéssel kapcsolatban
megemlékezés történt néhai dr. Boros György pOspökr6J, aki ezel6tt 56 esztend6vel a Dávid Ferenc
Egylet 6letrehivója volt és ennek az évnek az elején hunyt el. Anagyszámu é9 eUSke16 közönség egy
perces felállással hódolt a dr. Boros György dics6
emlékének, aki egész életében fáradhatatlanul lelkes
harcosa volt a Dávid Ferenc neve méltó DJegbecsOlésének és pillanatig sem csogged6 szervez6je 8Z
egyletnek. Az egylet J ó z a o. M i k 16 s püspököl dlszf'lnökké válsaztotla. Az unitárius r6iskolások énekkara igen szépen szerepelt a kiváló Kiss Károly
igazgat6-tanH6 vezetésével.
Szombaton este az Unitárius N6sz0vetség lzép-

•

,
számu érdek16dó részvételével igen szépen sikerGlt
mOsoros-eslályt rendezett a régi kollégium diszlermében.

Vidéki szereplés.

Biztositsátok életeteket
és vOQyonotokot a

•

Arról árlesOlank, bogy dr. Fikker János teoI.
dékán november ' ·án d. e. Sepsiszentgyörgyön az
unitárius templomban pTédikált, délután pedig egy
. nagyszabásu OnuepéJyen, melyen a város ~lökelósé
ge is megjelent, igen nagyhatásn előadást tartotl
Vallás és a mai koreszmék" eimen. Általános meg,napit's szerint nagyon sikerlllt szereplés volt, mely
8Z lll1itárius névnek és szellemnek becsOletére váll.

,

Alt. Bizt. R. T .-nál

o g y n ókség e k. az

Adventi istentiszteletek.
A Teológia Akadémia az adventi időszakban a
koJlégium disztermében esle 6 órakor istentiszteletet tartott a következó sorrendben és tárgyról: nov.
' 30.án Vári Alberl: .S,ükség neklek ujoDnan szdlelnetek." Dec. 7-én Simén Dániel : "Adventi utak és
Osvények". Dec. 14·én: Dr. Fikker János: ,Adventi
magatartás". Dec. 21-én : Dr. Kiss Elek: "Az llnnep
kGszObén" .

Felvilágositások a biztositás minden ágában :

Brassó, Tehén piac 1 .

•

Ui missziói- és hitoktató-lelkészi állások.
Az .ulam az uDilárius egybáz lerilleléu is IObb
missziói- és hitoktató-lelkészi állást létesitett. ÉrlesftlésOnk szerint missziói lelkészi központ lett Kolozsvár és Szászrége,ll (kivánatos volna Bodokon is
,
ahol buzg6 és módos hivek élnek s templom van,
a I~rd.nyok száma pedig igen nagy) ; hitoktató lelké"i helyek: Kolozsvár, Marosvásárbely, H. Almás
él val6szindleg Stékelyudvarhely.

•

ALAPITVA 1823.

•
•
•

Scherg Vilmos és Társai
R. T,
POSZTÓ

Saro",-Magyarsáros utolsó pó3tája december 1.
61a GáD' Iti.

ÉS DIVAT Á RU G YÁ RA
. ----

LERAKATOK :

Brassó, Temesvár, Kolozsvár
Sze'rkesztöség és kiadóhivatal:

táiékoztató.

Tiszteletlel kérjOk olvasóinkat, hogy az ellifizetési
clijat az esetleges hátrálékkal egyOlt, az alább megnevezeltekhez mielGbb megkO.1deni sziveskedjenek :
a) Romániában a szerkeszt6ség eimére;
b) Az erdélyi leraleleu Hadházy Sándor egy:
bázi pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Unitárius Kollégium.
e) A Nagyváradon tullev6 terOleten az "Unitárius
lratmisszió" vezet6je Ujváry László urhoz Budapest. V
Kob'ry u. 4. sz.
d) Kolozsvárt az el6fizelési dijakat Szabó László
tanárjelOlt szedi be.
'
.
Bizalommal kérjQk olvas6inkat, bogy kérésftnket /'
figyelembe venni s azt miel6bb teljesiteni sziveskedienek.
.
A lakáJ- és cimváltozás sDrg6s bejelentését.
k6rjDk.

•

a l eqf,i no m abb és l eq·
ta r tósabb u r i- és nöi
d ivatszöve te k et qyártja.
,

-

Előfizetési

ország

m inden fontosabb városában.

•

-

•

Bra,ov, Sir. Dr. Balte, 1
hova ft la ppal kapcsolatban minde n
keresés. közlemény és pénzÖSSZeg
Kérjük munkatársainkat. hogyala pba szánt
ket uogy egyéb kademenyt a hónap ~eig
nek a sz.er kesz. tősé9be juttatni.

,
•

11/// .

Tip. BODOR BraiOv. Strada LaDgA 3. -

T eleroD 3t-'74.

