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Dr. Boros György (
nyug. unitárius püspök

1855-1941
86 éves korában, 60 éui egyházi munkálkodás után, január hó 26-án reggel 4 órakor, nehány napi
betegség után örök álomra hunyla szemeit.
Tordátfaluán született l85S-ben, ösi székely családból, amely. ma is a községben a legtekintélyesebb.
Az elemi iskola elvégzése után a székelykereszlúri unitárius algimnáziumban tanult, amelynek touahhépilésében a nyári idószakban kézi munka segitségével résztvett. Az algimnázium elvégzése után Kolozsvárt.
az unitárius fógimnáziumban folytatta tanulmányait. Jeles érettségi után a leológiára iratkozott be, 3 évig
Londonban tanult, mint a Manchester New.College ösztöndijas növendéke. Hazajóvetele évében 1879-ben az
Unitárius Teol6giai intézet tanára lett, melyben csaknem 50 évig tanított és 40 évnél hosszabb idón át mint
egyetlen rendes tanár. Tanitolt Ószövetséget, Héber nyelvet, Ujszövetséget, Mittant, Erkölcstant, Bibliamogyorázatot és szükség szerint más tárgyal is. Főjegyzővé történt választásáig a Teologia Intézet dékánja (igazgatója) uoU és a papnövendékek önképzőkörének vezetője. 191O-ben főjegyzö lett és 1928-ban püspök, amely
állást csaknem 10 éuen át töltötte be.
Szeruezóje volt a Dávid Ferenc Egyletnek, az egyházi központban és a vidéken, mintegy negyedszázadon át szerkesztője az "Unitárius Közlöny" c. lopnak, egyideig a "Fiatalság Barátjá'" -nak is. Megolopitója az "Alta lá nos Unitárius Lelkészkör" -nek ,és első elnöke'' lellles munkása az egykor szépen dolgozó
tanári értekezletnek.
A munka embere volt. Kora hajnaltól késő estig dolgozott. Sza badeloü szellem és az unitárius egyházért ualó fáradhatatlan tevékenység jellemezte. Megirta hatalmas kötetben a Dr. Brassai Sámuel életrajzát.
Számos cikke és tanulmánya jelent meg az egyházi lapokban, de a szépirodalmi és a napilapok közül is
soknak szorgalmas munkása volt. Az Erdélyi Irodalmi Társaságnak tb. elnöke, az Erdélyi Muzeum EgyJetnek alelnöke stb.
A Dáoid Ferenc Egylet müsoros összejövetelei, 02: egykori hires D. F. E.-i táncmulatságok s a közelebbi időben a püspöki házban tartott kulturestélyek legnagyobb részben neki és pár év elölt elhunyt feleségének köszönhetik páratlan sikerükel.
Az impérium változás. elölt tagja uolt a városi töruényhatósági gyülésnek és számos más társadalmi
intézménynek.
.
A küifö lai unitáriusokkal-állandó összeköttetést és többekkel szoros barátságot tartott fenn.
A családi házban ravatala felelt Ürmösi József püspöki titkár mondott imát és beszédet, mely után
a templomban ravalalozták fel. Itt az imát Halmágyi János esperes és az egyhdzi beszédet Vári Al~bert teol.
tanár mondo fia, a temetőben J6zan Miklós püspöki vikárius bucsuztatta, mely után még több beszed hangxoll el.
Nyugalomba menetele után e m l é k i r a t a i n dolgozolt, amit halála eMtt nehány nappal fejezett be.
Nyomtatá sban val6 megjelenése kiuánatos.
.
Egl;letlen nyugalmazott püspöke oolt mindezideig az unitárius egyháznak.
Eml é k e l e g y en á ldott!
It.
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meggyozo
Az unitárizmus
Aki az unitárius hitrelrogással e16itálet t"is elfogultsig mUkot foglalkolik, könnyen ás bamar megO 6dik arrISI hogy milyen tiszta szellemet 6s
gy z l) 6 er6t ;ejt magábau .. Ezt bizonyitja 8Z alábbi
meggy z
.
t tn' h ·t It.
eset is, amelyet olv8s6iakkal ~egl!lmekr e l :h8J ~n
A klllOnbOz6 protestáns hItfelfele ezete ez artoz6 ifju emberek kOzGl többen szokták lá~ogatni a
kCilColdi teol6giai intézeteket, ,h ogy a le.l~észl pály~ra
jobban el6készQljenek. M egyik Teológ.a. Akadém.án
.ze országokból jöv6 hallgatók közölt. magyar
~ tme! átosok és evangélikusok között erdélyi unitáre orm
- h'tf I' < •
rius ifjak is voltak. A~int a kOlOnbOzo, l e loguSu ,
é. nagyobbára lelkészi pályua ké.zQl6 Ifja~ közölt
többször megtOrténik, e jilymásnak a hdfelfogásár61 sokat vitatkoznak, mindenik a magáét 18rl':,8
igaznak. KalOnOsen 8Z ü'nitár~us ifjakkal ke!lett eros
harcot vivni , akik a Maguk hdfelfogásának Jgazságát
a teTm6szetes gondolkods alapján minden nagyobb
er6feszités nélkal tudták bi2onyitani. A református
és evangélikus ifjak kissé neb~kes, sokszor értelmi·
leg megfoghatatlan magyarázatokkal kardoskodtak
a saját igazságuk mellett Az. unitárius hitfelfogás
egyuerQsége, érthet6sége és természetes volta eleinte
nemhogy jobb belátásra birta volna óket, hanem
féltékeunyé tette, b6szitette, s6t egyik·másikat haragra
is lobbantotta ; k610nOsen egyiket szenvedélye annyira
elragadta, bogy amikor a maga hitfelfogását filozófiai
oko.kodá.okkal é. a titkok viláellval védelmezte, az
imitúiua vallást, egyházat, papjait és azok tani·
tálait t61e telhet6 er6vel lekicsinyelte, haragra
gyúlva becsmérelte, nem tartotta érdemesnek vele
foglalkozni és felette tovább vitatkozni. Az unitárius
vallás egyszerQs6ge, tisztasága és természetes igaz· .
d.ga látbatóan bántotta, de a magáét nem bagyta.
Haraggal d.1t el unitáriWl barátaitól s ment aludni .
.
Lelkiismerete azonban használt szavai és magn·
tartása miaU nyugtalan voU, nem jott álom a sze·
m~re. Bizonyosan sokat töprengeU azon, hogy vajjon
unitárius barátainak nJncs·e igazuk, amikor a maguk
vallásos meggy6z6dése melleU olyan nyugodtan ,
izenvedély nélkOI, foglalnak állá.t. Lehet, holO' jobb
fDeggy6z6dáse ellenére aem valloUa be magának
még a kérdés felett val6 boauabb gondolkozas ut'n
Ile, amit meg6rezhetetl, bogy az unitárius vallásos
gondolkozú felette áll az övének. Hogy mégis vala·
~ennyir e m9gába szállott é!J megbánta , amit cselekedett, mutatja az, hogy m6snap a következ6 aorokat
intézte egyik, a vitatkozásban inkább résztvev6 uni·
t'rius barátjához :
•
"Kedves Barátom I Az unitárizmusra vonatkozólag multkoriban tett és tegnap este meg·
ismételt, eléggé át nem gondolt, de pusztán
6szlnteségb61 adrmaz6 kijelentésem~t ezennel
•
viaszavouom s edrt 1igy1 t6gedet, mint lak6•
társadat ezennel megkövetlek.
Ha az uuitáril'tDul nem volna m's, mint

•

aminek sokszor k1Us6 és els6 tekintetre látszik: etikai ideálizmus, alátámasztva bizonyos
monotbeizmussal, akkor valóban nem tarthatna
számot arra, hogy keresztány és protestáns
szemszögböl mérve értéknek tekintessék i (nem
keresztány, hanem pusztán emberi szempontboi
még igy is nagyra kellene becstlinOnk, mint a
legmagasabb erkö!C9i rendszert, amelyre az
emberiség eddig a keresztén)'ségen kivtll elju.
tott, de ismétlem: keresztény szempontb61 igy
nem jelentene pozitiv értéket még akkor sem,
ba magát annak turtaná.)
.
Az unitárizmus azonban, merem és akarom
hinni, sokkal több ennél, egyike DZ Isten igéjét
és kijelentését hirdet6 egyházaknak s mint ilyen,
önmagában hordja a megújulás és keresztény.
séggé levés forrását s a fentebbi forma. miBt
vallásfHozófiai rendszer, csak mint kisértés. ill.
történeti állapot, átmenet jöhet számitásba.
Amennyiben az unitárizmus ez volt és ez
akar lenni , aminthogy ez is akar lenni , vallási
tanitását61 eltekintve is, mindig tisztelettel
fogom megemelni kalapomat el6Ue és képvi·
.e161 el6tt.
Elbamarkodott kijelentésemet, kérlek, vegyé·
tek úgy _ ha nem is mentve, de legalább
megértve _ : hogy ami6ta teol6giai tekintetben
eszmélkedem, mindig a legádáz al:: b bels6 kOz·
delmet folytattam az ideálizmus mindenféle
fajlájával szemben, flifeg pedig nzon formáival,
amelyek a ker.+séghez v8'6 basonl6ságukban
. azt pótolni, helyettesiteni akarták, f61eg a mult
század folyamán. Ez a veszély minden ker. egy~
ház számára fennáll, de ktllönOsen nagy ez
a kisértés az unitárius egyház számárn.
Még egyszer megkOvetve mindkett6tOket, ezt
nz irásomat mint béke·feltélelt és elégtételt
baráti szeretettel ezennel felsjánlom j ba elfo·
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Brassó, Temesvár, Kolozsvár

tudasd velem
gadoeg
.
d lé télel-adásomal t kérlek
nehány sorban; ba new, azt IS.
A
yiben ellogadod, tekinlst1k az esetet
menn történloek ,' én tovlibbra
ig jó barátod
IDeg neDl
•
aradni I mintha semm! sem történi
:l k II r o k m
volnll. " Stb.
Bizonyára Dem kell mondanunk, hogy 8Z unit:íriu ' ifjak 8Z elégtételt elfog adták, amit talán nem
is vártak, mert az igazi unitárius ember ~ ,harag.
tarlásl nem ismeri. Ez ft levél és a ben.ne klfeJ~zé~re
jut6 tutalom azt is mutatja, bogy aki az unItárius
bitfelfogásról őszintén, minden helenevelt szellemet
félretéve, nyugodtan gondolkozik, elleDállbatat~anul
elismeri a benne levó értékel és tarmészt:te.s Igaz:
ságot s másképpen gondolkozik felőle. ~reznl kezdi
az unitárizmus meggyőző erejét.
A fenti sorok irója még nem tudja egészen
szabaddá tenni magát a születélisel és neveléssel
járó elfogullságtól, de elégtétel-adása és a barátság
fenntartásánnk ohoja mótatja) hogy félszeg vallásos
gondolkozásár61 már sokat lehámozott.
A más hitfelfogásban feln6tt emberekben, ha
lassan is és egyelőre kevésben, de az unitárius
szellem és annak meggyőző ereje azonnal ébredezik
amint valaki arról magába szállva , őszintén gondolkozik:
Az unitárizmusnak azért van jOvője , mert van
meggyőző ereje.
KróniUs.

Valami a
"modern unitárizmus" -ról.
Már jÓideje, hogy az unitárius teológiai ifjuság
vezetői nehány lelkész hez azzal a felbivással fO,r dultak, bogy tutsanak előadást az ifjuság előtt valamilyen gyakorlati kérdésr61, melynek nyomán barátságos beszéigétés fejl6djék ki. Jelezték azt is, hogy
közötU~k a modern unitárizmus és gyakorlati megvalósitbatása .a legvitatott abb kérdés. A felhivásnak
többen tettek eleget. Egyik gyakorlati lelkést e16adásába a "modern unitárizmus"·ról a következ6ket
foglalta bele :
Elsosorban a "modern
,, unitárizmus" kifejezéshez
van nehány szavam. Azt mindenesetre helyeslem
hogy mint lelkészi pályára kász.ül6 ifjak az unitárizmus kérdésével alaposabban foglalkozn ak. Szeretem
azonban hinDi, hogy ez az unitárizmus lényegével,
tarlalmával, célj aival és törekvéseivel való komoly
fo glalkozást is jelenti. Nem kétlem , hogy legnemesebb
vágyuk nem más , mint a lehet6 legjobban és helyesen megismerni , felfogni és megérteni azt a hitfelfo gbt, melynek szellemi hirdetésére és gyakorlati
megva16sitásár a az intáz etben §zakszeri11eg készalnek.

A .. modern unitárumus" bangoztatba azonban ududig bizonyos .kélsfget . ébreszt bennem. Mert a "modern" sz6nak a világ el6tt nincs mindig helyes, épitli
jelent6sége. A "modem" sro nem egy vonatkozásban
sokak szemében a megszokott és rendes állapottól
val6 eltérést, falforgatástól sem irt6zást, széls6séget,
lelki zavsri okozást jelent A mai helyzetben
sem szellemi irányzatnak, sem vallásos feUoaáanak nem használ, ba a köztudatba az a bit fészkeU
be maaát, bogy sdls6séges utakon jár, vagy áppen
a j6zan gondolkodást megzavaró törekvései vatmak.
Há azonban a "modern llDitárizmus"-on azt értik,
hogy az unitmzmns lányegét minél jobban meg kell
ismerni, hogy DZ vérévé váljék nz embernek, azt
minél szélesebb körben ismertté tenni, erre ·sz eszkOzöket keresni és megtaJ6lnj j ha a "modern uni•
tárizmns"-on azt érlik, hogy annak 8Z eszmének,
annak az irányzatnak, amely unitárius nevet vise~
er6t kell adni, abba több életet kell lehelni, szellemileg magasabbra kell .meln~ z!lszlóját !elIOnőbben
kitOzni, hogy 8Dnak igazságaira a mostaninál szél~
sebb körben és nagyobb érdeklMé.. el figyeljenek
fel az emberek, vagy legalább észrevegyék s gyakorlatilag is rokonszenvessé tenni, akkor a gondolkozásunk egyezik; akkor hiszem, hogy nem feltonó )ti.
lengésekre gondolnak, hanem a természetes gondol·
kozás és örök fejlődési törvény alapján abelsó megerósödést61 várják a lelki hatást, ft sikert, amely
Ulönben néha rendkivGli, gyors tempót is megenged magának. A lelkeknek a megismert eszme 61
igazság köral ezen az uton való találkoJása) a
meggyőzódé,ne. ilyen módon való kialakulá.a állandó szokott lenni.
Nekdnk nem az a hivatásunk, hogy az egész
világot csodálatba ejtő lépésekre ragadta ..uk magunkat s azzal s' hittel ámitsuk magunkat, hogy csak:
akarnunk kell s egy c!apásra átalakithatjuk éis a
magunk képére formálhatjuk a hitvilág ábrázatát
Ilyen gondolkozás melleIt könnyen ugy járhatunk,
mint a Bábel torony épit6i. A mi hivatásu.nk a
"kovász" szerepe kell legyen. Igen természetes~ bo.gy
elsósorba.n a lelkészeknek . kell ,ö ntudatos umtáriu.soknak l~nni akik DZ unitárius hitfelfogást rendQletlen hittel és' megalkuvást nem ismer6 odaadással
hirdetik s attól sem riadnak vissza, ba érette szen...
vedni kell. Azután hiveinkbe kell ezt az öntud,atoa!ágat olyan erővel átönteni, . bogy a megismert
igazság ,mellett kitarl6an megálljanak. Magunk kell
a kovász" legyllnk hogy ·egyéniségllD.k vonzó erejé;el a nevllnk beC~dltté tételével, valamint szellemi
!öléoYOukkel a lelkeken hatalmat tudjunk gyakac
rolni:
r
E megalapozás né~kQI, mind,ig . ~sak jhomokra
épitOnk. . ,. . ;.1:
.
.
.
A' modern ·unitarizmns·:'nak ebben kell kire-"
.
jezésre jutni és el6re törni.
kl.

-

Amit minden unitárius embertől
el lehet és el kell várni.
Nevelje rá magát, ha éddig nem tette volna, a
templom rendszeres látogatására.
.
Egyéb egyházi összejöveteleken is lehetóleg mindig megjeleDjék és erre másokat is buzditson.
Olvassa szorgalmasan az II n i t á r i II S egyház
kQzdelmes történetét Az élet nehézségei között abból uj lelki er6t, bizalmat és ~itartást nyer.
Igyekezzék minél jobban megismerni azoknak
életét és tetteit, akik nagyon nehéz időkben egyházszeretetben, hitbuzg6ságban és áldozatkészségben
példát mutattak.
.
J6jjön tisztába egészep az unitárius vallás egyszerOségével és érthet6ségével, igazságaival és szépságével. Gondolkozzék azok feleU és azokra másoknak hívja fel a figyeimét is.
Legyen öntudatos unitárius.
Tegye önmagában minél többször mérlegelés
tárgyává azt, hogy az egyházzal miképpen tehet jót
életében és mit hagyhat arra a halála után. Irja be
nevét a történelem könyvébe s utódainak adjon jó
é. követend6 példát.
Az unitárius egyházat és unitárius hitet soha
semmi köralmények közölt el ne hagyja , meg ne
tagadja.
Az unitárius egyház tagjainak számát felvilágo·
silással és meggy6zó erovel szaporits3, de minden
erőszaktól és hami. ráhe.zélé.tól tartózkodjék.
Az unitárius névre magatartásával és tetteivel
homályt vagy éppen szégyent soha ne hozzon.
Az unitárius ember a konfirmáció alkalmával
a templomban Isten és a gyülekezet szine előtt fogadalmat tesz arra nézve, hogy egyháza érdeke
ellen soha nem cselekS2ik. Legyen gondja arra is
hogy ujszQlött gyermekét nnitáriusnsk jelentse be
az anyakönyvi hivatalban.
Ne felejlse el egy pillanatra se a biztató jóslatot, bogy az unitárius vallásé a jövő.
vJ.
Biztositsátok életeteket
és vagyonotokat a
•

,.

Alt. Birt R. T.-nál
Ügynök s égek az orSzág
•

minden fontosabb városában.
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Felvilágositások a biztositás mini:fen ágában :

Brassó, Tehénpiac · 1.

Az "arany középut".
Régen visszaléptem minden közéleti szereplést61.
Utóbbi idóben azonban nem tudtam kitérni az
ifjusá.g többször megismételt kérésének , hogy egyleti
összeJövetelo.kön tartsak előadást.
Gondolkoztam, bogy mi legyen elöadásomnak
a tárgya. Mi érdekli az ifjuságat ?
Abban állapodtam meg, hogy röviden felsorolom azokat az eseményeket, amelyek ifjukori élelemból, kOlönö.en pedig abból az időból emlékembenmaradtak, melyet éveken át a kolozsvári unitárius
kollegiumban való tanulásom alatt töltöttem. Töprengéseim közben fel ujult lelkemben sok minden , ami
8Z akkori diáknak és ifjunak eszménye volt. Egymás
után sorakoztak fel emlékezetemben a 35 év eUitti
események : a Mátyás király szobor leleplezés országos Qnnepélye, a neves ellenzéki politikusok mel1etti
frappáns to'ntetés, a szab:ldelvü eszmékért való lelkesedés, a szabadság, egyenlőség és testvériség jelszavainak lelkes hangoztatása j az önálló vámteralet,
önálló h adsereg követelése, a nemzeti vezényszóért
való r ajongás j a honi ipar pártolása, a tulipán
mozgalom ; az önállóságért való kQzdelem és ellenállásra való buzditás; a meg nem szavazott költségvetés és ex-lex állapot, stb. stb. j a világháboru e16tti
eszmékért. ideálokért való lelkes megnyilatkozások,
majd pedig az uj irodalmi utakórt való diák-lelkesedés 'és tQntetés száz meg száz esete, s igy tovább.
Midőn elóadásomhoz hozzákezdtem, felém csillogott a még gyermeki !lorban levő ifjak r agyogó
szeme, mint megannyi drágak6. Várakozó fes~Q l t
.éggel figyeltek. Nagy érdeklődé"el hallgatták d.ákemlékeim első mondatait. Azonban amint előadá
somban továbbmentem s a mai gyermeki szemekkel
szembenéztem és önkénytelenQl figyeltem szavaim
hatását, mind jobban észre kellett vennem, hogy
eszmék ideálok szellemi és irodalmi kérdések,
amelyek minket '3 0_40 év el61t lángra gyujtottak,
a mai fiatalságot nem érdeklik. A francia forrl1~alom
világmegváltó jelszavai s az azok nyomán ehndu1t
liberálizmus lelkes hangoztatása üres kopogtatás
volt a szivakön.
OJakhamar beláttam, hogy ezekről a té~ákr61
másokra kell áttérnem. A figyelem 19.,nyhulasa rákényszeritett.
De mi l~ lenne a jelen belyz~tbe~ olyan aktuá~
lis téma, ami a figyelmet ujból blztosttaná, a lelkek
..
ben az érdekl6dést ismét felhangolná ?
Átvillant agy~ mon az narany kOzéput<l régi ~el
szava örök igazságot magában rejtő gyakorla!l~s
ága JA vegyes társadalmi állásu és múveltségQ IfJu:, 'mel et a mai szélsóségesnek látszó eszIDékkel
os~;omofnak mindinkább fokozódó figyelemmel ke~
deU hallgatn'i. ~rteni , érezni kezdette, hogyha baJlama idegrendszere, a mai áramlatok sodra az emberi 'élet utjának a szélére viszi iS J nem szabad, hogy
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az ut legszélso peremén baladjon, ahol csa~ ,h aj. I za réteg választja el e szakadékt61, hanem
áln
sZyla
k ell Igye
'
k
'
b
a
szilárd
ut
közepe
felé
ezme.
b enne b ,
..
é
tft'
's ha n világszellem, az ujszeruség s környeze ~ ZIbaTa is jobbra vngy balra, a legszéls6 vonal felé,
ön~~a.lomm.a,J , tiszta ~ondolkozással és komoly akqrattal a 'közép-felé, aZ nSTany kOzéput·ra kell térillnie.

OrOk igazság ez, amelytől az élet nyugalma s
a jobb jOvő fIlgg.
Dr. T. S.

'Egyházközségi tevékenység.
Mindig buzditásul szolgál és megújitja eronket,
ba a mások munkásságáról olvasunk. Az egyházi
-életben kOlOnösen tapasztaljuk ezt. Ezért igyekezQnk
minél szélesebb körben számot adni arról, ami az
egyes egyházközségekben történik. A közelebbi idő
ben a mind rendszeresebbé váló k a r á c s o n y fa
\'0 n n e p é l Y volt az, amiről beszámolók érkeztek.
Min1hogy a beszá~olók későbben érkeztek, minthogy
a januári számban azokat nyilvánoss~gra hozhaUuk
volna, az alá bbiakban foglaljuk össze :
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Szinden mintegy 1000 lej ért6ko. ajándékot osz.toUak ki az iskolás növend"6kek kOzött.
Bethlensz~ntmikl6son

karácsony másodnapján
a délel6tti istentisztelet után a felekezeti iskolában
tartották meg a karácsonyfa ftnnepélyt nagyszámu
felnőtt közönség j elenlétében. Az egyes osztályok
növendékei a következ ó c. 4arabokat adták eló :
nBeköszönt6 karácsonyfa D.nnepélyre", nAngyal jelenet ", nÖrdög jelenet", nA mosónő gyermekei", nUjévi
verses összjájék", A jelenetek kazött az iskolás nOvendékek a következö verseket szavalták : Jancsika
levele. A karácsonyfa alatt. A názáreti Jézus szertejár. A karácsony. Melyiket ? A karácsonyfára szaks6ges lisztet, tojást, vajat,, cukrot stb. a szill6k adományozták, Sebe Ferencné vezetésével elkészitették,
amiből 70 iskolás és óvodás gyermeknek gaz (lag
csomagokat juttattak. A karácsonyfára $ ebe Ferencné
lelkészné 200 lejt é. az eltávozott Kozma Miklósné
100 lejt ajándékozott. A közönség örömmel ~s meghatva fogadta az o.nnepély megrendezését.

B r a s s ó b a n dec. 22-én d~lutáIÍ istentisztelet
, keretében tartották meg a régóta gyakorlatba vett
karácsonyfa o.nnepélyt. A gyülekezet éneke és alkalmi ima után Kacs6 Sándorné, a N6szövetség tevé.Medgyesen az egyházközség törlénete rövid időt
keny elnöke üdvözlő beszédet mondott, majd 8 iskoölel fel, de a karácsonyfa o.nnepélyek eleitől kezdve
lás
növendék szavalt a karácsonyfa alatt. A lelkész
szokásban voltak, azt 1940-ben is megtartották. Dec.
,
'
szavai után a NÓl!zOvetsóg tagjai 80 iskolás növen"22·én a délutáni istentiszteletre sokan gyöltek össze,
déknek szeretetcsomagot o1ztotlak ki, 19 fiut és· 16
de fájdalmasan kellett tapasztalni, hogy milyen sok
leányt külön ruha féle' segélyben részesitettek, 11 felembernek ilres a helye, akik azelőtt az egyházköznőtt szegény ruhb:, kenyér, cukor, stb. segélyben réségi munkában buzgón vettek részt. Az ünnepély
szesült, 15 szegény család pedig fát kapott. A kioszgyülekezeti énekkel. kezdődött és végződött, SükÖsd
tott segélyek értéke mintegy 25.000 lej, amit pénzP ál lelkész imát, majd a karácsonyfa mellől beszédet
ben és anyagban a Nőszövetség Qnzgó és áldozatmondatt, arra kérve a hiveket, bogy a szeretet ilnnekész tagjai adtak, illelve gyüjtöttek össze.
pének eszményképét e sivár világban vigyék maI
gukkalés azt az életben igyeKezzenek megval6sitanL
10 fiu éstl14 leány ruhának valót kapott s minden
megjelen{l gyermek szeretetdomagot. Közben Csiki
Előléptetések.
Albert 2, és Boér Mária 4, el. oszt. tanulók alkalmi
Kovács Kálmán. fógimn, tgazgató ujabb kitünverseket szavaltak. A kiosztott adományok értéke
tetésben részesült. Az elmult évben lanOgyi fótanámintegy 6500 lej. Az egyházközség vezetősége ezen
cSosi ~imet ajándék9ztak neki" közelebbről az V-ik
a helyen is köszönetet mond mindazoknak, akik
fizetési osztályba léptették elő. Ebből az alkalomból
-ö ~kéntes adománnyal vagy munkával a szépen sikea napisajtó közölte arcképél s eddigi munkásságát
rOlt ünnepélyhez hozzájárultak, ko.lönösen a helybeli
az egyházi életben és II tan ügy terén részletesen isszövőgyár vezetőségének , amely mintegy 5000 lej
mertette. Aki ismeri Kovács Kálmánnak fáradhatatértéka ruházati cikket adott.
lan munkásságát, szaktudását, magas gondolkozásál,
,
társadalmi kiterjedt összeköttetéseit és tekintélyét,
Az erzsébetvárosi kicsiny, de lelkes gyülekezet
nem lepődik meg az egymás után következ6 kitOnka.rácsony ~lső na~ján tartotta meg az ünnepélyt,
teléseken, de szivből örvend az érdem méltó jutalmIdőn a hIvek az Imaházat ez alkalommal is egé~
mazásának. További
sikereket kivánunk.
szen megtöltötték. A gyillekezeti ének után Sakösd
,
"P ál lelkész. itt is imát és beszédet mondott, melyben
Dr. Kerekes István, egyházi tanácsost, a Bo!k~rte a hiveket, hogya karácsony igazi eszm~jét
falusi Cukorgyár műszaki osztályának DZ élére álli,
tották, gyárvezet6nek léptették elé, ami igazga!ói
VIgyék haza otthonukba" Hat fiu és hét leánygyercimet és h atáskört jelent. Dr. K~rekes Istvánnak, mmt
mek ruhafélét kapott s minden megjelent gyermek
vegyésznek a neve külfOIdön is, különösen Magyarszeretetscsoma~ot mintegy 2000 lej értékben. Gyarországon és Németországban a szakemberek között
mathy Honka L és Z'Jidó Lenke 4. el. oszt. tanulók
széles körben ismert. Komoly, kötelességtudó, fáradszav altak. Köszönet a jószivt1 ad akozóknak és fl
hatatlan munkásságú embert ért;a megérdemelt e161éRtetés, aki egyhbilag is a legkiválóbbak köd tartozik.
rendezés munkájában résztvevőknek.
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Templom megnyitó ünnepély.
Mult számunkban röviden megemlékezttlnk a
5zékelym1l2snai uj templom megnyit6 ilnnepélyér6J.
Helyénvalónak tartjuk, hogy a lap megjelenése után
érkezett részletes tad6sitást is az alábbiakban kOzreadjuk:
.
Szép és fOIemeI5 ünnepély volt a székelymuzsnai egyházkOzségOnkben 1940. depember 15-én. Ez
alkalommal adták át a használatnak a nagy áldozatok árán felépftlt szép kis templomot.
•Az uj templomot Z9ufolásig megtöltó gyftlekezet
előtt F e k e t e L a j o s esperes helyettes mondott
, sziveket Istenhez emelő imát és magas szárnyalásu
értékes egyházi beszéde!. B al <iz s An dr á s székelyderzsi lelkész, tb. esperes megáldotta, Istennek ujonnan éplllt hajlékát s unitárius öntudatra" buzditotta
a muz,nai unitáriusokat.
Nagy Béla lelkész ismertette a templomépités
történetét, mely 5 év kftzdelme. életét foglalja magában. 1935 év ószén közmunkával a régi templomot elbont ják, mert erosen megrongálódott volta
miaU veszélyes volt az istentiszteletek tartására.
1936. év tavaszán kezdik meg az épité.t közmunka teljesitéssel és 1940. év ószén a templom épi~
té. befejez6dik. A hivek 600 leje. róvatala mellett
2000 napi közmuntát eteljesitettek' s ezeker. kivOI
többszöri , gabona, tojás, szottes gylljtéssel járultak
hozzá • templomépitéshez. A nagy áldozatkész.ég
eredménye egy kdlsojében is megnyer6 csinos to~
rony és templom.
.
I

•

Lelkész levele az egyház
tagjához.

Ul
•

Ahilrokoni árzés melegségével ártesitem, hogy
az állami anyakönyvi hivatal, __ ._.___.__._ ........kelt,
_____._.5zámu jegyzőkönyve és élőszóval is küejetelt óhajtása alapján az unitárius egyház tagjai
közá törványesen felvettem.
A lépés, mely egyházunkba vezette, saját elhatározásából történt. Úgy kell lennie, hogy szabad
vallásos gondolkozásának és hitbeli meggy6ződésé
nek a következménye.
Az unitárius hiHelfogás előtt nincs szentebb dolog, miut a vallásos meggyőzódés tiszteletben tartása. Adja lsten, bogy személyesen is hacgoztatott
me'ggy6ződése az unitárius egyház keretében n lelki
megnyugvásnak ~s megelégedésnek boldogitó forrása
legyen a saját és szerettei számára.
Az unitárius egybáz nem csábit mesterségesen
senkit tagjai közé. Hirdeli bátor szóval, önérzetesen
és megalkuv6..s nélkQl hHfelfogása igazságát, de r ábizza
mindenkire vallásos meggyőződése kin1:l:kulását. Be8z61 8z0ntelentll az Iden- és emberszeretet nagy erény~r61, a tisztult keresztény szellembe~ való .éle tről

Az egyházközség ' nehéz mnnkáj4ban kOI.6 seRit~
séget is szépen kapott. A derzsi egyházközség közel
7000 lejjel járult a templomépitéshez. (70 napi mun~
kával segitett az épitésnál, ' cserefát adott 8Z erd6!b61 s gabona gyOjtést rendezett). Az udvarbelyi egyházközség Sigmond József lelkésszel 3000 lejt adott.
Hadházy Sándor eoh. pénztáros papiszékre ezer
lejt adományozott. És kisebb adományokkal nagyon
sokan járllltak a templomépitéshez.
..
A lelkesedé.nek szép példáját lehet látni a templom feldiszitése körOl, mikor a hivek egymással ugy~
szólva versenyeznek, hogy ki mit adjon.
Néhai G.dó Lajo.né sz. Bedő Lidia emlékére
férje és nagyanyja 3133 lej érhSko. úrasztali teri~
tót ad. Nóegylet 2649 lej értékft sz6szék teri tót vá.ár61; Kere.tély György 1462 leje. papiszék teritót
adományoz. Nagy Béláné é. Hurubas Jéno.né 15ro
lej értékd urvacsorai abroszt és teritőt himeznek.
Az épitő munkában el nem mulható érdemeket
szerzett N agy Béla lelkész é. Gedó Elek gondnok,
kiknek szivós, kitart6 munkája tette lehetóvé azt,
bogy ez a száp és nagy munka az utóbbi idók mostohasága mellett is befejezést nyerhetetl. Az évadzados küzdelmek után a muzsnai egyházközségünk:
ezzel ti. templomépitéssel tanubizonyságot tett arról,.
hogy kevés lélekszáma mellett is kápes arra, hogy
Dávid Ferenc zászlóját továbbra is dics6ségesen
lobogtassa.
TudósItó•

--

•

Mutatni akarja az embereknek DZ igazi élefcélt ás
életirányt. Azt lényOk nélkftlOzhetetlen voná.ává
igyekezik tenni, hogy óket a magasabb életfelfogásra
való törekvésben segitse. o.e kányszert senkivel szem~
ben nem álkalmaz. "A hit Isten ajándéka", vallj.a
az apostollal s az egyházalapitó Dávid Ferencee], a
kit a nemzeti és irodalomtörténet hova-tovább mindinkább a XVI. század legnagyobb és legfelvilágo.ul'
tabb szellemének ismer el.
Kezábe adom az unitárius egyház immár 400
esztendős rövid, de nagyon küzdelmes történetét ás
3Z unitárius hitfelfogást részletesen kifejtő kátél. '
Tanulmányozza szorgalmasan mindakettőf, hogy
azoknak tartaimát jobban megismerve, egészen beJe~
álbesse magát az unitárius hitvilágba. Ezekből meg~
tanulhatja azt is, hogy 8Z unitárius egyház tiszta és
határozott jellemet ligyekszik adni tagjainak, sZl1kság
eselén kifejleszteni, Azt álland6an csiszolja és fénye~
siti, hogy a kevés szám'.· mellett a belső érték nagy
ás vonz6 le~yen . Munkáját akkor sem tekinti félbeszakadottnak) ha talán volnának, akik hatása al61
kivonják mflgukal.
Az öntudatos unitárius ember soha egy pillanatig
S6m kételkedik, hogy v3lfási tekintetben igaz uton
jár. A régi pátriárkák még csak tapogat6zó vallásos
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felfogása ás n pr6ráták Idenben való er6s bizodalma,
.Jézusnak az évezredek során meg nem haladoU
magas szelleme s az apostolok bálor önfeláldozása,
a tisztult bilfellfogásl61 vaI6 éltérés miatt elégedetlenked6k meg nem szakadt sora s a reformátorok
emelkedett gondolkozása, a vallásos felvilágosodásra
6szinlén törekv6 s a hilQk mellett tűrve és szenvedve is bizonyságot levők sokasága, a· haladás
-szellemében járó és a , megismert hitigflzságért éle!
tOkel is kockán tev6 hitb6s0k mind· mind az unitárius
gondolat továbbviv6i, fejlesztői .

Egyik Ekárt Andor csehétfalvi lelkész az e
háztOrténelmi tansdk tárgyaiból.
gy•
, ~ásik Dr..Kovács Lajos sepsiszentgyörgyi lelkész
az uJszOvetségl tanszék tárgyaiból.
Bizalommal nézD.nk a fiatal lelkészek vizsgáin k
eredménye eht Hisszok, bogy olyan el6készo.tet: l
és szakirodalmi jártassággal rendelkeznek m le
. t a sza bályzat követelményei nyugodtan' alkal.
ey
szerm
mazhat6k rájok.

A brassói egyháztagok ujabb példaadása.
. A. változott helyzet nehézségeit kOlönősen' az
Ujabb ld6ben Mtesolt városi egyházkOzSi!gek érezt6k
meg. Ezek kOzé tartozik Brass6, melynek tekintélyes
s~á~ra n6vekedett és anyagi erőben is gyarapodó
blvelOek a száma alig Ih- ára csökkent. Az egyházközség feJ:!,ntartásának egyetlen forrása eddig is csupán az egyházi ad6 volt. A hivek eltávozásával ez
is nránylagosan alábbszállott. A templomépit6, bels6
emberi lakásokat, tanácstermet, irodahelyiséget stb.
teremtő, felekezeti iskola létrehozására készOlő brass6i
egyháztagok most is megértették az id6k szavát.
A 16gondnok és gondnok lelhivá.ára az egybáztagok
legnagyobb része évi egyház adóját Onként lelemelte,
sokan k.étszeresére, tObben még többre. Ezzel 8Z
egybázkélZ8ég lenntartá.ának leg.. ükségesebb Osszegét bizlosilották. A brass6i hivek az egyházszeretet·
nek és hitbuzgóságnak ujabb szép példáját adták.

MODdjam-e. hogy On fejlett és határozott gondolkozásá vaj. mIlveU lelki vHágával és az önmagában
szabadon kialakitott hitbeli meggyóz6dé9seI azok
sorába lépett, akik a hitigazságot önzetlenOl szolgálják
s ft szeJlemi haladást legjobb erejOkkel munkálni
1I08a meg nem szOnnek. De nem szOnnek meg áldozni
is a jobb jOv6ért, az emberi kulturáérI.
A. ilyen talalko.ás és egyOttes továbbhaladás
öröm nekem és reményteljes igéret az unitárius
egyháznak, aminek e szerény sorokban bizalommjlil
adok kifejezést.
Isten hozta az unitárius egyházba, az unitárius
hitvilágba. Legyen s.ivból OdvOzOlve. Áldás " igyen
Lelkész.
életén és szer.ettein!

SZEMLE.
.-

Székely Sándor csegezi lelkész állásáról való
lemondását visszavonta.
.'

•

A zsinat helye és ideie.

•

Az egyházi lót,nács január hó 12·én Onnepélyes
keretek közOtt .tortotta meg é.i gyOlésél. A fót.náesi
tagok , zámát a IX. egyházkOrból 25-tel kiegészilették
A sok hir é. találgatá. után a pOspOk- és lőgondnok
választ6 Z'J inati F6tanács helyét Marosvásárb"e lyre
és idejét ápr. 27-re tGziék ki. Ebben az e,ztendóben
,van 370-ik évfordutója az unitárins egyház és vallás
törvénybeiktatásának a marosvásárhelyi ország- "
gyOlésen.
I

Halmágyi Pál okI. lelkészjelölt ideiglenesen
Sinfalvára van beosztva kOzQgyigazgat6-esperes a
fia mellé.
Kovács Erzsébet kereskedelmi iskolai 1végzett·
séggel Brassóban kebli tanácsi jóváhagyással kisegilő hitoktat6i szol'láJatot végez, amikor a lelkész
ugyanabban az idóben más iskolában vagy szor•
ványban van elfoglalva. Szolgálatáért az egybázkOzségtól semmit nem kiván.
Helyesbilés. Bed6 Ferenené halálával kapcsolatban téves informáci6 alapján megjegyeztGk, hogy
vitéz Szinte Gábor meghall. Isteilnek bála él é, éljen
sokáig. Szinte L ajos h alt meg Fogarason.

TeolÓgiai tanári vizsgák.
~rtesQlésQnk szerint ujabban két fiatal lelkész
jelentkezett teol6giai tanári vizsgára.

azElső
fiókok :

,
TIM/SOARA

ORADEA

Romániai
Temetést Biztositó

"

R, l-nál (ezelOtt G, SZAVA BS A, SZAVA)
kölhet.

B'r assó,, Weis$ ,MihaIy-iJ. 35.
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Halálozás. Gombási János aranyosrákosi lelkészt
és családját nagy csapás érte. Magduska nevo. leá.
nyak 20 éves korában január l ·én elhunyt. Sz016in
kivOl testvére, nagyszOl6i, számos közeli és távoli
rokon gyászolja. A veszteségben egyQttérzQnk és a
gyászoló családnak ezen az úton kivánunk vigasztalást.

A

szerkesztőség

(Tallózás olvasás ,közben.)

,

r'* $l

Jézusr61 azt mondja, hogy i g a '$i ~é: m b e r
ool! és sohasem szü nt meg errtb~r lenni.

.
Jézus uallása nem egyéb. mint a
' \

'l'

szer~tet

élele
./stenben és felebar6tainkkal va ló közösségben. '
J

közleménye.

•

Amint 'már II mult számban is jeleztnk. az
Unitárius Jövendóból egyelóre a téli idószakban a
nép számára 5 lejes árban olcsó példányokat nyo~
malunk, melyból 1 lej az elárusitóé. Kérjür: lelkész~

társainkat. hogy ezeket a példányokat fog.dják
szívesen, az elhelyezésben legyenek segitségni és a
semmiképpen el nem helyezhető példányokat osszák
ki ingyen hiveik között.
Kérjl1k minden olvas6nkat, hogy a lakás- vagy
cimváltozást azonnal jelezni sziveskedjenek, val8~
mint 8 másokat is érdeklő személyi vagy egyházi
hirekról, e!oeményekről bármilyen röviden tudósitást

kOldjen.k.
Az egyházi vezelóség jónak IáIta az U. J.-vel
kapcsolatban, hozott határozatára köriratban másod- .
szor is felhivni a 'Ielkészek és egybázközségek figyelmét, amikor már azt hittftk, bogy a megértés útban
,
van. Nem filzftnk ebhez az eJjárásboz semmi megjegyzést, csupán azt jelezzl1k, hogya felebbezés fennáll s • megérté. úlján.k megt.lálásában hitOnk.t
nem veszitjl1k el.
,
Előfizetési

F eliegyzések Lessingröl.

tájékoztató.

Valami nem azért igaz. mert Jézus lanitolta
hanem mert a szel/emétól áthatott életbe~ nyilvá:
nul af: igaz vallás hatása.,
.
A kijelentés Islen nevelői müködése az emberi

nemmel szemben.

'

Scherr mondja: Lessing volt Németországra és.
a világra nézve egy mélyebb szellemi ;' irány tulaj- '"
donképeni elindítója és uttörője.
'\r
I . ," . "
,

K.

Vásároljon
oz .
•

.

ELEK E

~"

papi

Az Unitárius Jövendó elónzetési ára 1940. szep-

temberig 100 lej. illetve 4 peng5. 1940. szeptembertm 1941 december végéig 130 lej, illetve 5 pengő.
dija~

előfizetési

az esetleges hátralékkal egyOtt az alább meg-

nevezeltekbez miel6bb megkl1ldeni sziveskedjenek :
~ Romániában a szerkesztőség eimére. A visszacsatolt erdélyi területeken Hadbázy Sándor egyházi
pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Kossuth Lajos-utca 12
szám alá. A Nagyváradon tuH terl1teten az "Unitárius
Iratmisszi6" vezetoje, Ujváry László urhoz Budapest,
V., Koháry·u. 4 sz.
Kolozsvárt az e1lifizetés~ dijakat Szabó László
tanárjelOlt szedi be.
. Bizalommal kérjtlk olvasóinkat, hogy kéréso.nket
fIgyelembe venni s azt miel6bb teljesileni sziveskeqjenek ..
A la k á 8 V á lto~á
teleUet kéf iük .

8

Szerkesztőség és
Brafov, Stro Dr. Babe, 1
hova a lappal kapcsolatban minden megkeresés, közlemény és pénzösszeg
Kérjük munkatársainkat, hogy a lapba szánt
kel vagy egyéb kötlemény ! a hónap 5·eig
nek a szerkeszlőségbe juHaini.

/

stlrRÓs bejelentését tisz~

•

"Az igazság hatalma oly nagy, hogy
részecskéje nélkül azok sem élhetnek, akik
•
tettekból és vétségekből táplálkoznak. 44

•

Fontanes mondja : Te vagy az Les~i'n~, a'kira
betü jármálól megszabaritottál és aki'a kereszlény~
séget, mely szellem és élet, vísszaadiad. Te vagy az,
aki a reform zászlóját kibontád és visszavezettél a
szabadság tiszta légkörü magaslatára l

kön

Tiszteletlel kérjük olvasóinkat, hogy az

,

-

