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Eg~h6zl6rsadalmi, hiléleli és mlsszl61 céIOka:_ saol9616 lap. 
Felelős 8zel'kellZt6 : KOVÁCS LAJOS brassói lelkész-esperes. 'I 

,I"ik minden hónapban. [löfi"Usi ára Romániában hi 100 Ma!Jarországon iri fi Más 

Csendes -ora: 
Március houában gyermek és 

lékezem. Arra az idöre, amikor a 
lelkesi/et/ek. 

ifjukoromra em-• 
márciusi eszmék 

Március nemcsak a tavasz kezdete. hanem amint 
a lelkekben történelmi események folytán kialakult. 
a szabadság hónapja. Annak a szellemnek hir
delóje, mely a IB-ik században a francia forroda
lommai elindult, bejárta egész Európát, 

Különösen az ifjUSág, de 
a nemzet minden lagja lelkesedik érette. Neve hang
zik az ajkakon, lúz lobog a szemekben. örömmel 
és boldog emlékekkel/elik meg a sziv. Költők haza
fias verseket irnak s szavalják azokat az iskolában 
s mindenütt, ahol ünnepelnek. Allamférliak, ir6k és 
népsz6nokok öregeket is fiatalokká varózsolnak lel
kesiló szavukkal. 

Igy volt a multban. De ma már mintha az ifju
ságok is egyébért lelkesednék. Atalakult a világ és 
az emberiség gondolkozása. Más eszmék és más 
vágyak vannak előtérben az egész világon, melye
ket az idósebbek nem is tudnak mindig egészen 
megérteni. 

Szabadságért való lelkesedés oan ma is, mert 
az az emberi élet alkatrészél képezi. Nemzeti érzés
töl Visszhangzik a Világ füle. Néhol tulfütött nemzeti 
'~'k~s~désnek a tüze ég. amely nem mindig tisztU 
es epd, sokszor rombol is. Az annyiszor dicsőitett 
s_za~adSág helyett parancsuralom erősödik a népek 
eleteben.: leslvéri~é9 helyett önkény, egyenlőség he
'~ett eroszak. Kerdezni lehet, hogy vajjon az uj rend 
kialakulásában olt van-e mindenütt az U r n a k 
I lk " "a e e . 

Nem tudom, de ugy érzem, hogy ma már az 
nUr~ak a lelke" inkább csak az egyes emberben az 
egyenben nyilvánul. Az egyes ember őszinte hftvi
lágában, igazság ufá,n való vágyakozásában. ma
~asab~ . gondolkozó:';l1 ",an, lelki élete tisztaságában. 
es .lelkl,s~erete nyugalmában. Ezeknek oöröngytelen 
utJát t~rJa fel előttem és egyengeti a hitvilágban való 
elmerulé:,;, melll szabadSágot ad lelkemnek, erét o 

Püspökválasztás elött. 
A 400 e.ztend6. unitárius egyház XXVI .ik 

pQspOkének megválasztására készQl április 27· én 
vagy az azt kOvető közelebbi időben Marosvásár_ 
helyen, ahol az unitárius vallást törvénybe iktatták 
é. szabad gyakorlatát kimondották. 

Történelmi évforduló és oagyjelentóségQ ese
mény. 

Minél kisebb az egyház, tagjainak ft számát 
tekintve, annál inkább ki kell emelni, meg kell 
becstUni és jele:ntóséget adni a történelmi pillanat
nak ; minél inkább jOv6t rejt magában a biteszme 
a sokféle va!lásos gondolkozásban, annál inkább 
kiváló embert, a legkivá16bbat kell e!birni a ptÍ.pOki 
székbe, aki elfogulatlan magatartá .. al é. j6zan Ité
leUel állit ja munkába a megfelel6 er6ket, irányilja 
az egybáz kOzvéleményét, aki szellemének magas 
szárnyalásávol, tiszta jellemével, sz6noki erejével és 
tár.adalmi tekinMlyével \ hatalma.kodá. nélkdl i. 
megujul6 lenddletet ad "" egyháznak és mé\t6an 

lelki vizsgál6dásnak, szilárd alapo/ a hilb~}i meg
gyözödésnek. közel enged az "Ur lelké -hez. 

Szivesen hallgatom a nemzeti szabadságért való 
lelkesedés szavát, mert ifiuságom szép emlékeit ujitja 
fel; megbecsülöm a nemes küzdelmet. melyet a népek 
uivnak. a jobb jövóért~ de mintha sokszor mindez 
az igazi szabadságot. a lelki szabadságot ueszélyer
tetné. aszükkeblüségetszúkebbreszoritaná, növelnéaz 
elfogult~got. fokozódó lelki nyugtalanságot okozna. 

Március jön és elmulik, de embert boldogit6 
eszméket nem mindig hagy maRa után. A tavasz 
elkezdődik. bimbókat csal ki, Virággal hinti be a 
mezőt. termést igér. de sokszor hideget. dért, fagyo/~ 
jégesőt. vihart hoz. amely leforr.áz Imindent s a 
tavaszi igéret nyomán gyümölcs nem terem. 

Csak egy igazi szabadság van: "Ahol az Urnak 
lelke van. ott van a szabadság." lU. 
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képviseli az eszmtSf, amelyért 400 eszlend6n át 
annyian éltek és áldozták legjobb erej Oket. Olyan 
emberi kell az élre á.l1itsoi, akiben az unitárins 
gondolkozás szeJlemileg és gyakorlatilag megtestesQJ, 
akinek egyénisége kOzbecsOU, gondolkozása emel
kedett erkölcsi felfogása tiszta, akire bQukén tekint
het a~ unitárius közvélemény és jogosan örvend n 
polgári társadalolDj szóval aki szellemi felkészftlt
séghen, egyéni magatartásban és lelki berendezke
désben egyaránt mélt6 8 vezéri helyre. 

Sokan az unitárius pOspökot az egész világ 
unitáriusai po.pöktlnek mondják, holott valójában 
csak a magyar unitárius egyházé. Minél nagyobb 
figyelem fordul valaki felé, minét nagyobb hatáskört 
és befolyást tulajdonitanak neki, annál inkább meg 
kell feleijen a mélt6.ágnak, melyet visel. 

Ma már kolföldOn i. akad olyan unitárius ala
kula~ melynek az élén pO.pök ált, de a kOlönböz6 
vallásfelekezetek és az qnitárizmust számontart6 
népek közölt legi.mertebb a magyar unitárius pO.
p~k. Annak a népnek a pQspöke, melynek szivében 
az ISTEN EGYS!ill hite gyökeret vert, toVllbbfejl6-
dött Ez a nép 400 esztend6n keresztol hiheteUennek 
látszó knzdelmek 60 viszontag.ágok között i. hitéhez 
meggy6z6dtl,.el raga.zkodott, az egyházat meg.em
misitésael fenyegel6 .. eazede1mek, Oldözé.ek, meg
aláztatások és nyomorgattatások között fenntartotta 
• nemzedékr61 nemzedékre az utódoknak drága 
kincs gyanánt örök.égtll hagyta. , 

Aki a pO.pöki .. éket elfoglalja, annak e kincs 
ha.ználatára m6g a2 eddiginél i. mélt6bbnak kelt 
lennie1 mert vezet6.e alatt az nnitárizmusnak fejl6d6 
életet, biztos' jöv6t kell teremteni. Egyéni.ég6ben 
megjelenésében, modorában, szenvedéJyei f.ékeD
tartásában 60 lelki megnyilatkolásaiban, s2ellemi 
6rtékében és erkölcoi magaoabbrendOségében, emberi 
,mivoltában és ü .. tult gondotkozásában, jeltemben é. 
a .zeretet 6szinte.égében tekintély é. példaadás gya
nánt kelt tOndökOlnie 

&téket kell nyerien benne az egyház és er6t a 
hitfelfogáz. 

Talán sok, amit várunk, de az egyház érdeke 
több, a hitigazsig követel6bb. A közetmult 
.. akadást idézeU el6 az egyházban. Legjobbjaink 
lélreálllak. , Az elkedvetlenedé. még mindIg tarI. A 
~em61yeket el6tá.rbe to16 pArt~let nem szOnt meg. 
AJ: er6szaknak Dmcs vége. As uj pOspOk személye 
é. egyénisége kell, hogy a Mn óhajtott békességet 
látrehozza, 8Z egymásratalálás utját megmutassa a 
lelkeket az egyházban a kOzöa munkára elindltsa 
határozott irányt szabjon a megért6 és mindent re~ 
ledtetö szeretet által, a gytUölk6dés és bosszn érze
t~t a azivekb61 kitörO!je, as anyagi és szellemi er6t 
as egyház javára [elh-no"Ja, a sz6 és tett batalma 
illa! a;:unitárins embert az unUárius ember mellé 
6llits •. 
• Felekezetek sokszor kemény harcot vivnak a 
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tisztább igazságért ; birni kell n hurcol s biztositani 
a gy6zelmet. Világnézeti kérdések vannak eUitérben 
és állanank egymáss lllszemben j felismerni az iránJ I 
mely ' az unitárizmus er6sitésére szolgál Jézus tiszt~ 
szellemének n val6sitására törekszik, nz' Isten és em
b~rszeretet. nagy . gondolntát letaszitotl helyér61 az 
uJb61 felálhtott pledesztálra vissznhe1zezi. 

Társadal!lli osztályok néznek az unitárizmusra ; 
nem utols6 dolog, hogy családilag és társadalmilag 
is sulyt jelentsen n pOispök személye befelé és kifelé 
az egyházban. Aztán felkelteni az érdekl6dést a bit
igazság iront azokban i., akik azzal eddig nem so
kat töródtek ; megéreztetni a vonzó er6t, mely az 
embert Isten felé vezeti ; világosságba állitani az 
ilteni bölcsesség igazságát és hatalmát, mely '8 téves 
uton járó é. két.égek közt verg6d6 léleknek uj er6t 
é. megnyugvá.t ad. Békétlenség, gyOlölködés, hata
lomvágy és bosszunomj tölti be a világot ; munkMni 
a vezéri polcon, hogy az ember ismét visszanyerje 
mélt6ságát s ·tisztán lássa a dit, amelyért érdemes 
kQzdeni és áldozatot hozni . . . Mindez nem kicsi 
dolog. Ember kell a gátra I 

A pOispOkvál89ztás szerencsés kimenetelében rej
lik a jobb jöv6 az egyház életében. 

HisszQk, hogy akik hasonl6képpen gondolkoz
nak és lehet6ségQk van a választásban résztvenni, 
egyt61-egyig összegy~lnek s egyház.zeretetok 6. böl
c.e.égek, megfontolt itélettlk é. a jö.6re gondolásnk , 
megtalálja mélt6 embert, akit a f6pásztori palá.ttal 
disziteni lebet. 

A 400 esztend6s nnitárius egyház XXVI-ik pO.
pOkének a megválasztá.a igy lesz minden tekintet
ben uj id6.zak kezdete. 

Menyegző Kánában. 
l. 

Szerkeazt6. 

, 
Galileának voU egy kis városa, Kúa, melyet 

Jézus nem egyszer felkeresett. Nem azért, mintha a 
kis város valami rendkivDli nevezetességgel biri volna, 
vagy talán lak6i igen j6k, v'agy igen istentelenek let
tek volna. Látogatásának nem ilyen okai voltak. ha
nem az, hogy a v'ros uljába esett s több barátja 
élt ott, kik csodálói voltak bOlcse9Ségének, tintel6i 
aláz"tosságának s bámulói végtelen szeretetének. 
Voltak többen, akik nemcsak bámul6i voltak a Mes-
ternek, hanem igyekeztek követni is. . 

E~ik követ6je, egy iobbmódú ember épen lako-
dalOlat szerze, mikor a Mester Kán'ban tartózkodott. 
Reménykedés és agg6dás közepette hivta meg a. 

. Mestert tanitvinyaival egyOlt a lakodalomba, nem 
biuságb61, nem is nagyravágyásb6J, hanem csupán 
tislteletb61 és szeretetb61. Remélte iSt bogy elmegy 
Jézus. miután 6 nem volt azemélyvAlo8at6, de ag86-

• 
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doft is, bogy meg lesz·e elégedve avendégsereggel 
és a vendégrogadásssl ? I 

Mint a !lzentiratokb61 olvassuk, Jézus elment 
Kánában 3. lakodalmas bázhoz, anyjával és tanitvá
nyaival egy11U!I jelenlétével meg9ZenteUe azt és örök 
emlékezetQvé teUe. Itt tOrMnl ugyanis az a csodá
latos esemény, bogy Jézas a ti szta vizet az élet fel
frissit6 borává változtatta. Meri hát a lakodalom még 
Jézus korában is lakodalom. sokadalom volt, hol a 
jó hansu!::lt mellett fogyott a j6 étel s még inkább , 
az ital, a bor is ! Igy volt Kánában is! A ná!lznagy 
eI6U gyorsan ürQltek a kan csók. Mária figyelmeztette 
fiát, hogya bor fogyatékán van. Jézus figyelmen 
kivOI hagyla az intelmet és folyt atta beszédét kOr
nyezetével, mely nogy bámulattal hallgatta a Mestert, 
feledve áteU-italt. A vendégek egyrésze azonban, a 
liiI;: távol8bb tlltok a Mestertől s a zajban szavait 
nem hallották, tGrelmetlenkedni kezdtek, bor után 
áhitoztnk, mások meg hazn készQlÓdlek. Mária ismét 
sz6It Jézusnnk, aki megparancsolta a szolgáknak, 
bogy a báz elóll lev6 hat k6vedret töltsék meg tiszta 
vizzel és vigyenek abb61 a násznagynak és nász
népnek. 

A szolgák felteszik az asztalokra a tiszta vizzel 
lelt kancsókat, 8 Mester felveszi az egyiket és he
szélni kezd, épen mint a samariabeli asszonnyal a 
Jü.6b kutjánál, majd tanitványaival az utolsó V8CSO
rán ; "Vegyétek és igyatok ebb61 mindnyájan, mert 
ez az' élet vize, 8Z én vérem, az uj teslameniuJD vére 
s aki iszik ebből, soba meg nem szomjuhozik és örök 
élete lesz annak . . ,c S nyujtá a kancsót a nász
nJgynak és ittak mindannyian és megelégedének ugy 
annyira, bogy sz6la a násznagy a vőlegénynek : "Min
den ember először a jó hort adja fel s mikor 8ztán 
megborosodtak, akkor a siIányahbat, te pedig II jó 
bort ekkorra tartogattad !" 

Igy történt a kánai menyegz6n, melyet Jézus 
jelenlétevel megszentelt s melyen a vizet az élet bo
rává változtatta, böszéde ' pedig az örökélet be
széde lett. 

II. 

A reformáció korában egyik szász választ6 fe
jedele~ nagy vendégséget szerzett, melyen jelen vol
tak fejedelem társai és barátai, kik kérték a ven
déglátó házigazdát, hogy hivná meg a lakomára a 
váro~ nagy hirben ' álló tudós és bölcs prédikátorát. 
A feJedelem kissé kOlönösnek találta a kivánságat 
de hogy vendégei kedvét ne rontsa, teljesitette ké: 
résaket és követet kO.ldött a pap meghivására. Nagy 
volt cso.dUkozása és megbotránkozása, mikor a pap 
a meghJvásra a~zal válaszolt, hogy esak abban az 
esetben jelenhetik meg ft vacsorán, ba vendégét is 
~agával vibeti. A fejedelem bosszuságában már· már 
vlSszll.akarta mondani a meghivást, de kiváncsi ba
rátai unszolására mégis elfogadta a pap feltételét s 
aggódva várla a ktltOnos vendégek érkezését. 

Eljött a V:1CSora ideje, a vendégek már mind 
egydU voltak s érdekl~~éssel várlák a papot isme
retlen vendegével Nyilik az ajtó és belépik rajta a 
p~p, eg~edti1. A jelenvoltak méltatlankodtak, hogy 
kiváncSJságuK: nem nyert kielégitést. A házigazda a 
paphoz fordul : "Hol hagyta ismeretlen vendéRét kit 
bejelentett s kit érdek16déssel várto.uk ?" "Bocsánat 
Felség I - sz610tt ft lelkész, - vendégem engedel
mei kér, hogy késóbbi órában jelenhessék meg lU 
Az urak, bár bosszankridtak a furcsa vendégen, de 
bamar elfeledk.eztek róla a jó vacsora és j6 bor 
élvez~te mellett . 

Az idó már ft kés6i éjjeli órákba nyult, a bor 
gyorsan fogyott , a vendégek mind bangosabbak let
tek, a beszéd mind inkább hagyott szelidsé!léb6l, már 
már durva kicn pongássá fajuU, asztalok felboraltak J 

székek összetörtek, a bor patakokban folyt a lovag
terem padlójáa. , a józau ász elvesztette a hatalmát 
Ekkor felállott a pap és engedeimet kért, h081 szól: 
hasson : "Uraim, engedelmet kérek, hogy vendáge
met bejelenthessem, mert jövetelének 6rája "elérke
zettU . Egyszerre eUlIt a lárma, minden szem 8Z ajt6kra 
tekintett, ~onnan avendág érkezésát várták. "Uraimt 
- sz61t Ujra a pap, - az án vendégem nem vala
mely f~ldi szemály, az án vendágem, a ki már is itt 
van jelen, a názáreti Jáms, aki igy sz61 hozzá.nk: 
Vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti 9zivetek 
a dobzódások miatt I" 

E szavakra a társaság elcsendestllt, megszQntek 
a léha b~szédek és hangos lármák, az arcokr~ visz
szaaIt az ,értelmes mosoly, mert Jézus megjelenése 
megszentelte az érzéseket és gondolatokat, megtisz
titotta a szavakat és uiveket és 8Z 6 szavai lettek 
az örök élet beszéde, mely megmarad midOrOkké és 
megelégit mindeneket. 

ID. , 

Valahol, egyik székely faluban nagy lakodalom 
volt. 'A falu legszebb és 'leggazdagabb leányát fele-
ségtll .dták egy szegény, de derék és bec,ftlet .. 
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legénynek, ki szálában is szép ember volt. A házas
dg nem volt ugynevezeU érdekházasság, hanem 
épen szerelmi házasság, boi az ifjak hajlama talál
kozott 8 szOlók ::lkaTatával is. Mindenki megelégedett 
ás boldog , volt, de legboldogabb az ifju pár és 

OrOm-szOlók. 
~égls akadt egy pár elégedetlen is, mint a ki

kossrazott ifjak és azok egyrászének a ,zatei is, 
mert 3 hopponmaradottak között is voltak szépek, 
jók és gazdagok, kik vagy 8 leányt sajnálták, vagy 
a vagyonáért bánkódtak, vagy a vetélytárs szeren
c,éje kelleU gyalOIetet bennak. Bár tudták, hogy 
DlindenikllkbOz ugy sem mebetett volna férjhez, de 
ar: fájt nekik, hogy miért épen ebez, a kire ugyan 
semmit sem tudtak mondani, de talán éppen (w: 

Bosszantotta a veszteseket legjobban. A gyalölet és 
bosszu.szom;, a féltékenység és irigység pedig mindig 
rossz barátok, de még rosazabb tanácsad6k. 

Áut a lakodalom nagyban, QU a falu népe, 
barátok és ellenfelek egy táborban, fogyasziják a sok 
j6 ételt és italt, hiszen ugyis van bőven, marad is 
elég, nem ébeznek meg sem a fiatalok, sem az 
öregek. A szellemes és szellemtelen pohárköszöntők 
egymá,t kO,etik. Az ifjupár boldogan, meghatottan 
'Ol a f6helyen. arcuk piros, szemftk ragyog, talán 
most még szebbek, mint máskor! 

A ,ac,orának "ge, kezd6dik a menya'l2ony 
tánc, minden épUzláb ember igyekszik bár egyet 
forduln; &...azép menyasuonnyal, kit mindenki szere
tett volna maga meU' hokr'tának, ,agy menJnek, 
vagy fele!égnek! A menyasszony karcsu, forr6 teste 
kecsesen hajlong ide~oda, mindenik táncosa számára 
van egy meleg pillantba s forr6 kéz"oritásB, a mi 
a barátok szeretetét s az ellenfelek haragját mind 
feuebb korbácsol;a. Nemsokára ennek ft táncnak 
,ége, de ninc. "ge a k6,.tkez6 táncoknak é, főleg 
a bornak, 14ely a meleg szobában kétszeresen he'Vit. 
Közben felteszik a kontyot a menyasszt)Dynak s 
feladj~ . a menyecske rubát, melyben még Kebl>, 
"'g ,mtó~~. Olaj a lIIJ,rel 

A bortól korbácsolt indulat mind inkábB "kdt 
~ti, egy~egy szoritás, egy~egy halk Dlegjeczés 
már nem a barátság megnyilatkozása már nem az 
illem aatárai között bangzik el. A fe'sztUlség állu.
d6an fokoz6dik, ad.nyban a bor fogyasztásával • 
n~elvek mind jobban elmérgesednek. Az intó H6~ak 
mncs íog~natia" a figyel~aztelést nem veszik tekin
tetbe, a jó tanácsot· meg s~ (hallják, ft fedd6 sz6t 
81eft éppen vislza.tasitját. A megjegyzések IiIIÍIr' 
hangosak és sérl6k. áz ' eg,ik tWickOztien igy rig~ 
muaoz: "&árp~ lett 8 P1,~nyaS8zonyi fátyollll A másik 
rád~pl~z: "Hej , de ne~ a v3Iegliny'~U:~tt611" Egy 
1D~Slk. Igy kiált: "Folt ellett a menyasszonyi rtlb6nl" 
Mlre JOn a válasz : "Hej de 1ll'ql a vOleglinye mib.!1I 
A nagy tumultusban elcsaUan egy kier6szuolt csók 
utána egy sikoly s egy csattanás, a v61eg'ny szem~ 
,.'rbe borul, keze OkOlbe uorul, kavarodó lárma 
6klOk, kezek és kések. emelkednek a leveg6be, most 

• 

egy íájdalmns balál-orditb s ulána egy te t h 
nán ' k'- SZU :l-s .... " szlt ozodas. átkozóda·, r tá kftlé . . . .. u s mene-

s. . . . . . csend6rök ... börtön ...' él I k ...... usszeomloU 
e e ..... . 

Va\6?an véres leU a menyasszonyi ruba ft vő
legliny kiontott vérélGl és mély gyászba borult a 
myrlusz-ág . .. .. . 

Me~t ebben a lakodalomban nem volt jelen a 
Názár~h h~ester és 8Z élet vize helyeit a sátán ' 
borát lIták. NAGY DÉN ES, lelkész. 

Valóság a látszat mögött. 
A ~ilágegyetemben lejátszódó tQueményeknek 

csak egy kis törtrésze 8Z, amit lirzékszerveink segit~ 
~égével felfogni. képesek vagyunk. Műszereink tágit~ 
Ják érdkszervemk felfogóképességének határait és 
azok révé~ néha átvillan egy-egy napsugár hozzánk 
abból az lsmeretlen világból, amely érzékelésOnk 
határain kivQl fekszik ; de lényegesen b6viteni eze~ 
ket a határokat mfi.szereink sem képesek. 

Egy él61ény ,zámára, amely [ejI6dé.ében még 
csak a ha1l6szer'Vig jutott el, amely lát6szervvel még 
nem bir, a létező határa egybe kellett voJnn hogy 
e"ék a légkör határával : érzékelé,ének le~m,ga
sabb foka a leveg6réteg rezgéseinek íelíogása. A csil
lagos égbolt, ft villám, a fénysugár, amelyben a ten~ 
ger hullámai tOkrOzódnek, számÚ'a még nem lé
teznek. Aligha volna olyan szellemi er6 elképzelhető, 
amely látószerv,el még nem biró él61ények szá
mára lehelóvé tenné, hogy maguknak a csillagos ég
boltról k'pet alko, .. nak. A nappal é, éjszaka b6kO. 
lönbsége, a napsugarak által hozzánk sngárzó bÓ, a 
meleg napfényt felfog6 felbők, az esó, egész sorozata 
az olyan tOneményeknek, amelyek sdmunkra egy 
tekintettel megoldást találnak, nok számára nehé!: 
k'rdé.ekké. ,uIJo, problélllákká alakultak oolna, é, 
• legélesebb elm'lelek 'pOIete is aligha kOzelUeU. 
.,lna meg 3 .ám.nkra oJy ogyszerGnek látszé vs

lAi.ágo.t. 
A hit6szerv keletkezése ee,y egész 'Világot nyikJU 

meg sdmunkra. lU már nincs szObág anyagi kO .. 
vetitésre: a fénysugarak, az aether rezgései azok, a 
melyek által végtelen távolságokon kereszUU tuda
mást nyerOnk az ligitestek jelenlétéről ; a föld feUl~ 
leten is messze távolaágok nyilnak meg szám.nkra: 
._k.a 1I0rizoBton nyug!laic az 'e:bolt ft fOldin á. voo 
eMU.tot tekinteMlncnek. 

Egy eglisz világ nyilt meg száDlUnkra a Iál6
M 

szerv kelelkezésével, mindennél világosabban IQU

tatva, hogy érzákelésQnk jelenlegi határain kivQI is 
a létez:6nek mily batalmas 'riliga kell hogy fekOdjék. 

• 
A mechanika, fizika ás cbémia to"ényei a világ

egyetem Ulneményeire teJjesen kiel~git6 m·c·rin-
tot nem adbatnak. Ha a 'riJáa:egyetem minden tbe-



ménye, összes mllködő erői olyan törvények által 
volnának teljesen meghatározhatók, amelyek a m~_ 
-cbanika, fiz ika és cbémia irányának megfelelnek, 
ugy ezek az er6k már rég el kellett volna hogy ér" 
,jék :1 teljes kiegyenlit6dés, a teljes egyensuly álla
potát, - sót azt soha el sem veszitheUék volna. Az 
anyag fej16désének ut j 8 , 3Z égitestek jel~nléte , eléggé 
bizonyilja, hogy k.eU, hogy egy olyan erő ' létezzék 
amely alkalm!s arra, hogy ezt az egyesulyállapotot 
mindig ujra és ujra megbontsa j amely erőnek az 

<égitestek kelefkezésOket, a világegyetem minden tGne
ménye létét köszönheti . 

, • 

Az erők általunk fel nem foghat6, 4rzékelhetet
'len mOködáse, amelynek világok keletkezáse és elmu
Usa az eredménye, az élet maga mibál származnak, 
-hova vezetnek ? Honnan jövnnk, hova vezet utnnk ? 
Mi az, aminek szolgálatában a földi élet áll? Mi az, ami 
-életonkön keresztOl, annak legnemesebb, legnagy-
-szerttbb pillanataiban megnyilvánul, amit akarva, nem 
,akarva keresank és követank egész életankOn át é. 
.ami az emberi t'ilet legtökéletesebb alkotásaibaD a 
-szépség és harmónia formájában keres megnyit
.. ánnlást ? 

A mtívészi teremtő er6 a nyers kőbó), a for· 
·mátlan hangból, a szinhól élőt alkot ; valamit, ami 
az é16 minden titokzatosságával bir. Ugyanazok a 
formák, ugyanaz a harmonia keres itt kifejezést. 
amely megoyilvánul életOnköa kereszUU is, amely 

, -8 lermészet minden jelenségében elénk tárul Félre
ismerhetetlen a rokontág a mllvészet és a mate. 
matika harmoniája között, és a szám.ok harmoniája 
nyilvánul meg a tudományban is, amelynek a ma
tematika egyik alapköve; - mindenen keresztOI
.sillognak 8 harmonia é~ SJép!lég r.,lfoghatatlan 
,törvényei. . 

Minden ",aIéiban mú véui. maaka, és minden a 
val6stlg relé baladó twdományos munka batá ... fel

-emelő, lohaseDl leluj*,. A "alában míivészi munlR, 
-bármilyeu formája ia, végeredményben sohasem 
lehet pessimistikus: az emberi élet mindig legnellle
.. ebb fOJm.ájábaB n,ilvánul meg rajta keresztQI. Az 
a ludomáóyos munka pedig, ami ly nem elégszik 
meg a kínálkoz6 látszattal, hanem amegett a való
dgoi keresi, ugyancsak sohasem lehet pissiDlistikas. 
Minden'Olt a TiLágegyetem nagy llarmeniáját, mindeat . 
!felöleli; er6i: .. k mUködését fogj o. tükrözni a tlal
m'nyek megett. Bár a jelenségek végs5 oka isme
retlen marad számunkra és a végsó kérdálilekhez 
minden ·kutatásunkkal is csok annyival jntunk köze
lebb, mint a csillagokboz, ha a horizont felé haladva 
akarjuk megközeliteni eSket. A világegyetem mindent 
megmozgató er6i, amelyek minden to.neménynek 
ku'ford.sát képezik, ugyanazon harmoDia szabályait 
mntatjlik, mint amelyet a földön is mÍodeoQtt kere
.. o.nk él az emberi élet legkiválóbb alkotániban 

, 

kifejezésre juttatni iparkodunk. Nem biába kere_ 
sett a számokban Pythagoras iskolája oly mély ér
telmet. 

• 
Mi az, ami legkiválóbb alkotásainkban kifejezést 

keres ? Mi az 8 harmoDia, · amely megnyilvánul a 
tudományos és mGvészi muuka legkiválóbb ered. 
ményeiben, az emberi test és természet szépségében, 
minden igazán kiváló cselekedetben egyaránt'1 Mi 
az, ami itt kazd a formával, hogy kifejezésre JUSSOD, 

de ami - bármily formában is nyilvánul meg 
Izámunkra - mindig a harmonia, a szápség, az e1'4 
teljének irányába mutat '1 

Az, ami a matematika felfoghatatlan barmonil
jában, a tudományos m.nka mélységeiben, a mtivészi 
munka megmagyarázhatatlan szépségeiben, az emberi t 
tlet legkiválóbb alkotásaiban keresi a megnyilvá
nulás formáját: kilzd a kifejezésért, nem egyéb a 
való.ágnál, amely érzékelésank határai megett lek- ' 
seik. A val6ság az, amelyet csak a matematika fel
foghatatlan harmoniájával tudunk megközeliteni, 
amelyhez életOnk legnagyszertlbb perceiben, legna
gyobb magaslatain, állunk legközelebb, amelyet a 
szépség megmagyarázhatatlan törvényein, ez emberi 
élet legnemesebb cselekedetein keresztOl keresOnk, 
amelyet legkiválóbb alkotás.ink OnlOIdatlannl kife
jezni iparkodnak. Ez a valóság nem látszik ehao. 
tikus,nak : a harmonia formájában nyilvánul meg 
számunkra. A.2 égitestek pályái kifejezhet6k a sdmok 
törvényszerGségeivel ; azok a láthatatlan vonalak, a 
melyeket az é~itestek pályáikat ber.tva leirnak, meg
ismét16dnek a természet legszebb formlÜban, 'I él6-
lények és a mil vészi munka legszebb vdnalaiban is. 

, Ha az ember a kutatás utján egészen a nagy nyilt 
k6rdésekig halad, leomlanak azok a falak, amely,k 
a természettudományt a vallásos érzéstcSt elvá
lasztják, 

Gál V.lmu. 

-------=----' 
, 

Eliztositsótok életeteket 
, 

és vOQyonotokat o 

Ált, Bizt, R. T,-nól 

- - ' Üg y nö ksé gek az ország 

minden fontosabb városában. 

Felvilágos itások a biztositás minden á2ában : 

~ross6. Tehénpi9C 1_ 
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EG YLETI ÉLET. 
Az egyletekr6J való beszámol6 nemcsak tájé

koztat, hanem buzditásl is nd. Szivesen adunk helyet 
ft beszámol6knak, ba azoknt illelékesek bektlldik. Ez 
alkalommal az alábbi beszámolót kOzOljtlk : 

A brassói Unitárius NószOvetség március 12-én 
tartotla évi kOzgytllését két esztendóre vissza men6-
leg hat6sági engedéllyel. A titkári és pénztárosi jelen
tésMl közöljOk a következő adatokat : 

Az egyletnek 1938·ban 112 tagja volt, 1939-ben 
123 ' 1940 végén 75 maradt. Közben többen elthoz-,. 
tak, vagyelhaltak, A bécsi döntés következtében a 
közgyOlésig 41-en távoztak el. 

A NOszOvelség 8Z okt.-májusi időszakban min
den h6nap elsó szerdáján választmányi gytllést tar
tott, a mult kOzgytllés 6ta Ossze!len 18-at, a többi. 
!Zerdán dél.tán kötókét. Rendezett 2 irodalmi estélyt, 
8 vallásos estélyi, 11 szeretetvendégséget, 6 virsli
estélyi, 2 mesedélulánt, 2 gyermek sziniel6adásl, l · 
nyári kirándulást. MegtartoUa mindkét évben az 
"Anyák Napját" , midőn sok gyerm~kes 2-3 szegény 
anyát pénzjutalomban részesitett, megrendezte a ka. 
rácsonyra Onnepélyt, meUyel kapcsolatban 1939-ben 
az iskolás növendékek kOzOU 220 szeretelesomagot 
osztoU ki, 64 növendéket és 4 felnőttet roha, cipő 
stb. adományban része.itett, 29 szegény családnak 
k"'lfere~ lis~et, hus~ cukrot s egyéb élelmiszert 
jutiatot~ 22 családot t1\zif.se~élyben részesiteU, Osz
!Zes.n tObb mint 40,000 lej értékben. 194O-ben 80 
iskolás növendék szeretetcsoma~ot kapott. 35 nOven. 
dék és 8 relnótt ruha, cipó stb. és élelmiszer se
gélyben s 15 szegény család tllzifa segélyben része
sOl! kb. 25,000 lej értékben. 

A NószOvetség tagjai nlján gondoskodott arról 
bogy a templomban az Urasztalán minden vasárnap 
virág legyen. Minden konfirmáció napján délután 
a konfirmál6kat szeretetvendégségben részesitette 
Tagjai számára az Unitárius Köz10nyt díjmentesen 
járatta. Az egylet tagjai közlll mintegy 60-an egyen
ruhát készittettek. Minden gyfUés és összejOvetel rö" 
vid istentisztelettel kezd6dött, flYOlekezeti énekkel 
bibliaolvasással és magyarázattal. ' 

Föbb bevételi tételei a követkozók: Kötókéken 
és háznál tartott te. és kávéfelszolgálásból 2589 lej 
vallásos estélyek p,erselypénze 6492 lej, szeretet. 
vendégségek jOvedelme 15,213 lej, virsli estélyekból 
18,493 lei. mesedélután és kirándulás jövedelme 

Vásároljon ' az . 

ELEKES 
• • 

. könyv és 

I . I papirOzletben_ 
========' 

, 
1,063 lej , szegények részére egyesek önként vállalt 
rendszeres adományáb61 1 ,~90 lej, Karácsonyfa 
ünne~élyre történt és egyéb adományok 17,450 lej , 
VárOSI segély 13,800 lej , tagsági dijakból 13.530 lej , 
összesen 90 ,820 lej . 

Föbb kiadási tételek: Szegényekuek havi állandó
segélv 14,691 lej , alkalmi segélyek 35,717, kulturális 
cé~r~ 20,5~~, ,papir és nyomtatványok 1,024 lej, sd. 
mlntsztrámos költség 1,904 lej, vegyes kiadások 
1,682 lej, összesen 75,615 lej. 

A Nöszövetség havi álland6 segélyben részesitett 
9 egyháztagot, számtalan reászorultat pedig alkalmi 
segélyben részesitett. 

Az egyesOlet élén 7 év 6ta Kacs6 Sándorn" 
állati, kinek tevékeny,égét sz6val eléggé méltányoIni 
alig lehet, de mellette 82 tag is igen buzg6n és. 
nagy áldozatkészséggel vette ki részét a munkáb61. 
Kacs6 Sándorné a közgyOlés végén a tagok tól érzé
kenyen elbncsuzott, mert családjával közelebból 
Nagyenyedre költözik. Lelkész és a tagok fájdalom
mal vettek t61e bucsut. 

Az nj tisztikar egyhangu választással a követ
kezőképpen alakult meg: Elnök Kovács Lajosné, 
.lelnOkok K6nya Gáborné és Ferencz Istvánné, 
titkár-jegyzó Munca Györgyné, pénzláros Eleke .. 
Lajosné, ellen6rOk Preiszner Péterné, Pál Jolán és. 
.Seilfert Jánosné. 

, 

SZEMLE. 
Az egyházi . titkári áUás_ 

Dr. Mikó Lórinc egyházi titkár kOzel 20 évi
szolgálat után állásától megvált és más pályán helyez
kedeU el. A legnehezebb idóben kezdte meg titkári 
mllkOdését s • nagy felelósséggel járó állásban lelki
ismeretes murikáságával és kiváló jogászi fudásávaL 
az egyháznak olyan szolgálatot tett, mely előtt min·· 
dig a legnagyobb tiszteletlel 159 elismeréssel állottunk 
·meg. Teherhordozása és felelőssége nagyon súJyos
és kényes kérdésekben mindenkiénél nagyobb volt .. 
Mint tiszta lelkiismeretQ ember az egyház j6Jfelfogott 
és magasabb érdekét sohasem tévesztette szem előL 
Tengely gyanánt szerepelt 8Z egyházi életben, aki
nek munkakörében összpontosult feJOlról és alulról 
minden kérdés. Ha azt mondjuk, hogy önfeláldozó· 
volt hivatása betöltésében, keveset mondunk. Biza· 
lom vette körOI és tekintélyt élvezett. Az eljövendó
történetir6ra vár munkásságának méltatása, érde· 
meinek és értékének méltó megörökitése. Mi a hála, 
ás tisztelet érzésével gondolunk reá ás az uj munka .. 
körben ~ovábbi sikereket kivánunk neki. 

Az egyházi vezet6ság az egyházi titkári teendök 

• 



végzésére Ferencz 'József missziós lelklliszt rendelte be. 
Eleven temperámentllmmal rendelkez6, munkobir6 
fiatal ember, akinek gyakorlati jártassága is van. 
Hisszo.k, hogy megelégedésre tölti be feladatát. 

Tábori lelkész. 
Az unitárius egyházban a tábori lelkészi áUás 

eddig nem. volt szervezve. Tábori lelkészek a nagy 
világhábora idején tObben voltak, de álland6 jelleggel 

'.kinevezett unitárias lelkész, kinek ez az állás meg~ 
élhetést jelentett volna, nem voll. Most sikerült a 
.szervezést keresztDIvinni és az állást betOlteni Az 
els6 kinevezett unitárius tábori lelkész Nagy Zoltán 

'Voll arad-temesvári lelkész, aki két esztendeig Ang
liában is tanult. Sikert kivánunk mOkOdésébez. 

Elvi álláspont és gyakorlati élet. 
Nem mindenki tudja megkdlclnbOztetni az elvi 

.állá.pontot, a gyakorlati élettől Egyiket hatalmi 
vágy vezeti, a másikat érvényesOlési láz nyugtalanítja, 
-a harmadik minden befolyásnak enged s igy tovább, 
Mindezek a tisztánlátást, határozott itéU5képességet, 
követke.etes magatartást hátrányosan befolyá.olják. 

• 
Barátok kOzött ts sokszor megtörténik, hogy egyel 
kérdésekben más nézeten vannak1 s6t egymással 
szembekernlnek. Aki olyan művelt.égi fokon és lelki 
maga.laton áll, hogy másnak egyéni meggyőződését 
.és elvi álláspontját tisztelelben tudja tartani, aDuál 
a , "élemény-kdlömbség és elvi ellentét a barátságot 
nem befolyásolja, a személyi viszonyt nem rontja. 
De aki gyarló abhoz, hogy a saját érdek étól el
tekintsen s embertársa gondolkozbát és tettéit emel
kedett lélekkel ítélje meg, a meggyőződést és az 
ebből származó következetességet tiszteletben tartsa, 

{8Z ilyen embernél a nézeteltérés igen sokszor hara .. 
,got, gynlölkOdést, bo .. zúérz_tet idéz lel. Tetteit ezek 
"ányitják • jellemét elhomályosítják. Bizalomra 
nem számithat. 

Középiskolai ' hitoktatás. . 
• • 

Az. egyp.úi főbatóság az , utóbbi időben legalább 
minimáli. mértékben . méltányolta annak \'a néhány 
.Ielkésmek többlet .munkáját, akik középiskolákban 

• . , 
Fiókok: 

TIM/SOARA , 

ORADEA 
• 

is hitoktatást végeznek. Ez egészen természetes 
dolog. KDlönösen városon (még inkább nagyobb 
városon) a sok sz~tszórt elemi iskoliban való bit. 
okt?tá~ ép eMgg.é Igénybe veszi a hitoktató erejét 
és IdeJ át. Azonklvo.l IlZ egyházi és társadalmi munk 
ar~uytalannl több. Felhivjuk a kÖZépiskolai hitokta~ 
táSl munka méllánylásban részesitésére 8Z egyházi 
fÓhatóság figyeImét. 

Missziói munka. 

A misszió idegen szó s ko.ldetést, hivatást jelent. 
Ezt lél~k nélkQ~ végezni nem lehet, mert önfeláldo_ 
zást kiván. Aki a misszi6nu a lényegét fel tud'R 
rogj~ s annak erejét61 vezéreltetve cselekszik !z 
olyan, ember kényelemre neD?- gondol, akadály~kat 
nem Ismer. Lelkében egy vágy él: bogy elvégezhesse 
a szolgálatot, melyet magára vállalt Nem mindenki 
érti meg ót, de lelkiismerete megnyugtatja. Egyes 
felekezetek körében akadnak lángoló lelkO mi •• zió
náriu.ok, kik az evangéliumért é. a lelkOkben élő 
bitért semmitól sem riadnak vissza. A mi egyházunk
ban ilyen misszi6náriusok ninc!enek, de missziói 
munka van. Vannak, akik szerény kördlmények közölt 
eredményesen végzik ezt a munkát, de akadnak 
olyanok is, akik dobbal hirdetik a keve.ebbet. A 
missziót 8Z irodáb6l végzik, de dicsekedésGk az iro
dán kivOl i. haUazik. Nem Iél_koz_rinti emberek 
az ilyenek. Kevé. telje.ítménnyel nagyravágyók, bI
zelg6k. Szeretik, ba önreláldozás nélknl önreláld~t
nak tekintik őket • érdemtelenOl a váDakat meg
veregetik. 

l 

Szorványgondozás. 

Az. egyházi f4ható,ág a .. orvénygondodsra •• 
lltóbbi időben mind több gondOl fordilotl. Belátta 
annak fontos éa szftkséges voltál Felismerte azt a 
nagy veszedelmet, amely a jOv6 szempontjü>61 a 
lelkek elka1l6dbával kOlönö.e" a kevés lélek .. ám
mal biró egyhú.t éri. A hivatása magaslatén álló 
lelkész a szorványgOl;ldozásra forditott id6t és fáradt
ságot nem sajnálja, amint szivesen végez minden 
munkát az egyházért méltánylá. nélkOl i •. A .. or
ványgondozás azonban els6 sorban egyetemes egy-
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UNITÁRIUS JÖVENDÓ 

házi feladnt és nem egyházközségi. Nem szabad II 

szorványgondozás anyagi terhét csak annak az egy~ 
bázkOzségnek n vállára teqDi, amelyiknek szorványa 
vaD s amelyiknek nincs szorványa. az semmi ilyen 
terhet nem hordoz. A nyugdijilletéket pl. a lélekszám 
alapi án a szorványokért is az anyaegyházkOzség fi
zeti, de sok belyen még ez az összeg sem térlll meg 
a szorványok egyházi sd6jáb61. Ezért egyetemes egy
házi feladat n szorványgondozás s , annak teljesitését 
az egyházi f6hat6ságoak biztos~tani kell. 

Válasz egy megkeresésre. 
János Zsigmond erdélyi fejedelemnek 400-ik szO

letési évfordul6já alkalmából az .Evangélikus Élet" 
c. lapbilIn mi is olvastuk azt a lefokozott megjegy
zést bogy János Zsigmond az unitáriusok pártfogÓja 
voU: Jobb barátságban vagyunk és akarunk maradoi 
ainagyar evangélikusokkal, minthogy ilyen meg
jegyzéseknek a nyilvánosság eláll való tárgyalásával 
tis helyreigazitásávnl az 6szinte barátságot zavarni ' 
vagy gyengiteni akarnók. Itt is csak arra utalunk, 
hogy nemcsak az unitliriusqk szerint, hanem a tör
ténelem tanitása szerint is János Zsigmond az uni
tárius egyhá.znsk törvényes tis meggyóz6déses tagja 
volt, amit az egyházak tOrMnetével foglalkozó min-
den mívelt ember tud. ' ~ 

Egy kés6bbi számban szintén olvastuk azt is, 
bogy hitrelfogás tekintetében az evangélikusoklól az 
unitáriu.ok állanak a legtávolabb. A hitigazságot 
ál~: 6rtelmes ember maga állapítja meg a maga 
st'm 8, ami természetszerOleg sok tekintetben ko· 
'lönMzik másokét61. Legjobb, ha az ember a maga 
hitfelfogását bátran és önérzeUel hirdeti, de a má-
.okénak békét hagy, I 

A szerkesztőség közleménye. 
Amint már a muU számban is jeleztOk, az 

Unitárius JOvendGbGI ogyelGre a téli ,diSszakban ~ 
'nép számára 5 lejes árban olcsó példányokat nyo
matuDk, melyból 1 lej az elirusitóé. Kénak lelkész
'társainkat, hogy ezeket a példányokat fogadják szi
vesen, az elhelyezésben legyenek segitségdl és a 
semmik~ppen el nem helyezbet6 példányokat osszák 
ki ingyen hiveik kOzOtt. 

Az áprilisi számt6l ilyen olcsó példányokat csak 
azon egyházkOzségekbe kOldOnk, ahova tovább is 
kívá.nják, vngy eimre megrendeli'k; most már pél
dányonként csak 3 lejes árban, melyból 1 lej szintén 
az eláruslt6é. 

Kérjak minden olv8s6nkat, hogy a lakás- vagy 
eimvá.ltozást azonnal lelezni sziveskedjenek, vala
mtnt a másokat is érdeklő személyi vagy egyházi 
hirekr61, eseméoyekr61, D. F. Egylet, Nószovetséll, 
Ifjusági Kör stb. mOkOdésér61, kivál6an tevékeDy~ 
s6&érOl báJ:mUyen rOviden tud6sitást küldeni szives
kedjenek. 

Előfizetési tájékoztató. ' l V , 
Az Unitárius JOvendó előfizetési ára l CJ40. sze~

temberig 100 lej, illetve 4 pengő. 1940. szeJlttlJn~e~ \ , 
tól 1941 d ecember végéig 130 lej , ~etve i..5 "f,eóR6. 
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hog~ az . 
dij at, az esetleges hátralékkal együtt,az Cl'A 
nevezeUekbez mielóbb megkaldeni 

Romániában a szerkesztőség eimére. 
csatolt erdélyi területeken Hadbázy 
pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Kossuth 
szám alá. ANagyvárndon tuH terQlet~f. az 
Iratmisszi6" vezetője, Uiváry László jfboz Budapest, 
V., Koháry-u. 4 sz. ~ . , 

Kolozsvárt az előfi?etési dijakat Szabó László 
tanárjelOl! szedi be, ~ 

Bizalommal kérjük olvasóinkat, hogy kérésOokef. 
figyelembe venni s azt mielőbb teJjesiteni szives~ 
kedjenek, e 

A lakásváltozás sürgős bejelentését tisz
telellel kérjQk, -. • 

i • 

"A tiSztán szerető női szionek kötelesség~ a 
féltékenység . Abban a női szioben, amely ' 
nem féltékeny, egg csom6 közöny is lakik. A 
mely szio megtüri a közönyt, annak szerelme bá· 
gyadt. Az már rrreglüri az alkut, a megfontolást, a 
kiegyezést, a lemondást, a cserét is. Az már nem 
ismeri azt a szerelmet, mely az égben támad és 
a halálban ér oégel. Az a sziv, még , 
tisztes feleség, gondos anya, j6 
szentség már nem lehet, akiért az 
ják az eget s amiért a hősök, a 
tek raJonganak." ~ 

Szerkesztőség és 
Bra,ov. 1 

hova a kapcsolatban 
keresés, 

KériiJk munkatársainkat. 'nogy a lcipba 
ket IXI9I1 egyéb kö%leméi1l/t a hónap 5-iig 

nek a szerkesztóségbe juttatni. 

• 
, 
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