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Csendes ora:

HUSIJéf ebben az esztendőben is ny ugtalan, bé.

kételen időben érkezett. Örömét és bizla lasól csök
kentetle a gond és aggodalom, a kélség és bhonyta·
lanság, melyek reánehezedtek a lelkekre. A természet
is rontatta a hangulatot. Ta oaszi IJirágzás helyett h6
bori/oUa az uccá kat és kerteket. oölgyeket és
hegységekel. La ngyos sze llő helyeit' fagyla ló hideg
fenyegette a megindu lt rügyeket és korai oirágzásl.
De azért a tem plomok m egteltek ünneplő közönség.
gel. Többen ooItak, mint máskor. Mintha a gondter·
hes idő, a megélhetés egyre nöoekedó nehézsége, a
jÖIJónek a bizonytalansága felinditotfa oolna a lel·
kekel, hogy erőt szerezni a hitoilághoz fordu ljanak,
bizalmat az Istenhez 0016 fohászkodástó l oárjanak.
A husoéti öröm és a jobb jövő reménysége éreztette
erejét azok számá ra, akik együttes imádkozással és
közös elmélkedéssel erósiletfék a hitet önmagukban
a jobb jöuövel szem ben s ujitották meg a bizalmat
lelkükben arra uona tkozólag, hogy az igazságnak
győzni kell. A gonoszság és az elném itott lelkiis.
meret hozhat igazságtalan itéletet, a félrevezetett és
elIJakitolt sokaság, a fel korbácsolt tömegszenvedély
~eresz!ref~szitését kioánhatja az igaz ügynek, az ön·
erdek~t fe.llő h?talom megeTÖsitheti a saját maga
által IS latolt artatIanságnak a halálos itéletét de k·,
.
f
'
l
~oznl, megcsu olni megölni csa k a testet lehet, a z
Ig.az~~ ~agy és erős lélek szenvedései között is ellensegelert ,":ádkozik ; bizik és sze ret; hiszi, hogy lsten
vele. oan es nem hagyja el, ö r ö k é le t e t biztosit
neki.

-

.. .. ~ id? Viszontagságai között is van husvéti
oTO.m es b'z.ta!ás, uan ta vaszi virágzás és ujjászü.
letes: Van es lesz husvét egyesek és népek életében.
Az
Igazság gy6zelme nem ma rad el.
,
kl.
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Az unitáriusok kereszténysége.
Megtörtént a multban, megtörténik ma is, bogy
egyes szo.klát köro' emberek az nnitáriusokat leki...
csinylássel illetik.
,
Az U. J. mult számának Szemle rovatában egy
megkeresésre adott rövid válasz eszftnkbe juttatja
hogy egy kGtrOldi magyarnyelvft protestáns lap neO:
is olyan régen hasonl6 elbánásban részesiteUe az
unitáriusokat. Az unitárius vaDást egy sorba állitotta
a zsidó é s mobamadán vallással, vllgyis jelent6ségét
gyengiteni, haladó szellemélalábbszállitani igyekezett.
Sin 3zt a kijelentést tettle, hogy az unitárius vallás
semmiképpen nem keresztény. A felvilágosilásra
szánt sorokat azonban nem adta ki. Bizonyára félteUe olvos6it oU61, hogyha a .aját elavnIt hitrelfogásukk al sze mben az unitárius bitrelfogás magyarázatá t olvassák, az meggondolkoztatja 6ket és szinMn
a haladás utján jtlr6khoz csatlakoznak.
Mid6n DZ .setre visszltérQnk és az alábbi
sorokat leirjuk, nem akarunk vitába szállni vagy
áppen bi!vitát előidézni. Ez nem volna má1tó a mai
időben a más bitfelekezethez tartozó, de magyar
nyelvet beszélő keresztény emberekhez, Nem is til·
takozunk ut61 sg érdeme szerint az ellen, bogy egy
protestáns lap, a mely a haladást és felvilágosodást
kellene, hogy szolgálja, a kereszlányság legfelvilá...
gosodollabb és legel6rehaladott.bb bilfelfogá.át a
keresztány szellemtől távolálJ6 vallásos irányzattal
áUitja egy sorba anélknl, hogy azt kellőképpen
megindokolná vagy éppen bizonyitaná. Csupán a
hivatkozott megjegyzássel kapcsolatban első sorban
a magunk és mieink tájékoztatása és hitbeli tisztánlátása céljából akarunk kissé részletesebben U
unitárius gondolkozúra reámulatni, meJy a Jázus
szellemét a legtisztábban (agia fel s igy a kereszténységet kétségtelen41 a leghivebben képvi.eU, Ha
azonban alábbi sorainkkal másoknak is szolgálatot
leszOok, megnyugvással fog eltOJteni.
Bizonyúa nem Iz4kségel kaJO!lO.téppen bizo•
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nyitani , hogy valamire val6 unitárius embernek ''7an
annyira emelkedett a J!:ondolkozás1l, hogy lX!ásoknak
a hitét és vallásos meggyOz6d.ését tiszteletben tartja ,
ha hitbeli felfogásukat ~s a ko.Is6 gyakorlatot elfogadni nem is tudja. Az unitárius ember nem fokozza
le a jelent6ségét és hasznos voltát egyik . ~al1ás?ak
se nem sfljátilja ki kizárólagos módon a hlhgazs3gr, t
9. 'maga számára, gyarló és eröltetett olc.cskr ,. l ~sok
alapján nem kisebbit és nem itél el más ui!beli f~l
fogást, mert a saját bitbeli felfogása lényegé~61 tudja,
hogy ti bit Isten sjándéka" s ezt az ajándék",
minde~ki a maga értelme szerint hasznosit ja. Az
unitárius ember minden vallást megbecsfil , legy en
bármi a neve, de a magáét mindenkiénél igazabbnak,
tisztábbnak és haladottabb szellemfinek ismeri. Ha
nem igy volna, nem beszélhetne m eggyóz6désről,
öntudatr61, renditheletlen ragaszkodásról s más ilyenekről, legfeljebb ámitaná és szándékosan elzárná
magát a vallásos felvilágosodás á1dá58itól. Kfilönösen
"az erdélyi szellem, mely a hit- és lelkiism .· ~ :; E szabadságot kitermelte, évszázadok óta hirdeti, hogy
mindenki azt a vallást követheti, amelyiket ak arja.
Az unitárius ember abban a feUogásbnn él, s
ezt minden öszintén és elfoguIathnul gondolkoz6
emberről feltételezi, hogy sem a régi egyházi atyák és a
pápák, sem Luther Márton vagy Kálvin János, sem
DIS.vid Ferenc vagy bárki más, akik vallást alapitottllk
vagy annak kiépitésén dolgoztak, nem voltak tökéletes, csalhatatlan emberek. Koruk szinvonsU.hoz
képe!t a maguk m6dja szerint tudásuk, bátors:'t guk,
k1larlásuk alapján Utságtelenlll nogyol alkotto., de
mindeniknek az alkotása alJ.ja van vetve a fePődés
nek. Mindenik továbbCejl6dölt, alakult s a C, jl6dés
tÖi.-vénye a161 ezután se lebet kivenni. Befejezett
hitfelfogást és vallásrendszert nem hozott létre senki•
Változhatatlanról, tökéletesr61 nem lehet heszélni.
De arról igen. hogy Jézusnak a szellemét melyik
felekezet fogja fel ft leghelyesebben s terjeszti anélkG!, bogy kétséget lámasztaaa vagy lelki elégnletleaságel idézne e16.
Et.ben a tekintetben az unitárius hilfelfogás felette
Ul minden más keresztény hitfelfogásnak. A hilfelfogás igazságáról és tisztaságáról g!"l!dolkozó unitárius
embert nemcsak a szo.letés é~ a eveIés teszi unihiriussá és a Jézus követ6jhé, banem 8Z id6k folyamán felekezeti érdekből mestersé"esen létrehozott
hittételek korlátozása nélkOt szabD don fejlódött vr,llásos meggy6z6dése elsa: &orbaD. Ha valaki le tuaja
rázni magáról az eg!1oldaIu nevelés megtévenzt6
batását, ba mentesiteni tudja magát a kevésbbé n::ivelt idGkben egyéni meRIAlás és érdek szerint kifejlesztett bfttéfélek befolyás" alól : csak akkor ismerheti
fel a Jézus tiszta tanitását s foghatja fel annak valódi
szellemét. Mig a hagyomány és .'"!lekezeti érdek
ld.nyitja a hitbeli gyndolkodst II uralkodik a lelkeken, addig Jézusnak tUl/ ta szelleme el van homályoaitva II elfogult gondolk"íl th nak alávetve.
Ha nlaki 8Z unitlirJu'.. hitfelfogást Oszintén, sza-

badon, .elfogultság néJko.l tanulmányozza , boncolgatja
és lelkt . mér;egr~ tes~i; .kikenl1hetetlen1l1 Ul eg rog
gyóz6dm, hogy az umtarJzmus egészen jézusi alapon
áll. Meg fogja ér teni, mit jelent Jézusnak az a mond ba, bogy ő nem a törvény eltör~ésére, hanem betöltésére jölt. Azért jött: azt ér ezle bivatásának., hogy
tová~~fejles~ze ll. vall2.so!l gondolkozást, uj tartalm c.t
és U] Jelentoséget adjon a törvénynek. Jézus vallást
nem adati j irányt mutatott, sz Istenben való bitnek
és bizalomnak bizonyságtevóje voJt, életéve! ~s cseleked~teive\ k~veteDdó péld::iüykép, Isten lényének
meglsmertdó)e s az embed méltósfig, :1Z ember
magnsflbb r endeltetésének hirdetőj e s hty tovább.
Ha t anit ásait ~ vagyis a keresztény vallás h apj át vizsgáljuk, Cálreárthetetlennl meggyózó~helnnk arr61
hogy Istent lt5leknek mondo1t a, mindeneket teremtő'
fenntartó és kormányzó erőnek, amit .részekre osztani
nem lehet. Lényegében egy és személyében három
Istenr6l nem beszélt. Bl1nes etl:"ől, előreelrendelésröl,
Jllég a szftletés előtt üivösségre vagy kárhozatra
v316 ki választásról, életének másokért vtd6 feláldozásáról, tehát mások bftneinek elvéteiéről és hasonló
dol gol,ról tanitásaib an nem találunk semmit. E'l:eknek
egyikét-másikát az egyházaIt fejei és alapit6i, irányit6i találták ki valamilyen érd ekből. Nem e~eknek
elhivésétöl " agy elfoga dásától függ, bogy kereszlé oy. e
valaki VE.gy nem. Jézus a ~anitás aiban rejló igazságért, eszméiért és meggyozódésMrt áldozta fel
életét, ~éld1l 2 dásul minden idók embereinek, hogy
miként k(lll a megisll Irt igazság és a meggy6z6dés
mellett megállani. Eqészen természetes tebát, hogy
kereszténynek lem li nnnyit jelent, mini a Jézus szellemét elfogadni és abban élni, példáját kövelni.
Az unitárius ember ezt teszi, leg alább is erre
törekszik. Nem veheti ej tőle senk:i. azt a JORot, hogy
a JezDs követője vagyis keresztény legyen. Nem mutat kellő értelemre és iyllzi műveltségre, ha valaki
másnak a vallását és b,.',tfelfogásál azért kisebbiti,
hogy DZt a látszatot keJtse, hogy az övé 8Z igaz.
Az unitárius ember a mni!a tisztDlf. de áJland6
fejlődési lehet6ségnek alávetett hitfelfogásál szivesen
és bátran veti alá birálatnak. .Meg van gy6ződve,
hogy annak helyes megismerége ha9Znot jelent mindenki számára. De ar. ellen határozottan tiltakozik,
hogy bárki is a keresztény nevezetet megtogadja
t6le. A keresztény nevezetet, szellemet, hitfelfogást
senki aern sajátithatja ki a magn. vagy felekezete
számárn. Senki sinJ!i r.~ Jrull áz va azzal a kizárólagos
joggal, hogy 6 állnpitsa meg, hogy ki n. keresztény.
Ahhoz szokvll '8,~yunk, hogy elfogult, töreJmetlen, vagy éppen kod .. tolt gondolkozásu ~m~erek ecy
vagy más tekintetben ttimudúsl intéZllek :'1' uoHáriusok ellen. Az sem az eIs6 eset, hogy magasabb emberi gondolkozáshoz és jézusi l~lkOlethez nem máltó
modón lekicsinylésben részesitik 3 vall'st és egyhá..
zat. De mi annál inkább ragaszkodunk Jézushoz s
mái . és 6!lzinte meggy6z6déssel kOvetjOk hmitásait.
6 I;~' mondotta ; nNe féljetek azoktól, akik a testet
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C"lodálkoznunk kell ut6tag is OZOD. bORY ft val~
. Ol 'k meri n Jeiket meg nem ölbetik". A mi leltb t'
k'
meg I ,
Jási Hlrelmetlenség az unitáriusokkal szemben olyao
kOnkel, a wi szellemfInkei sem ö e 1 meg sen l,
egyházi lnpb tln jutoU szóboz, melynek eijybAza élJ
mert :l Z erőt és életet rejt ~ngáb8~ . Nagy .vallásaz unitárius egyház köz6tt ellentét nem volt saba
alopitónk, Ohid Ferenc. s:tcrlUt pe~,g :. "n:r. Igazsás6t te9tvéri~s viszonyról ludunk. Mb egyház:lk ré~
I U'l·ában feUIlrl6zlatm nem lebet. MlDd~n szaba·
go
, á
szér61 elég o.ldöz;ésben volt része DZ unitáriuR egy.
don gondolkozó ember elismeri, hogy nz umt rizbáznak a Ifzázadok folyamán, de nzt sem tArtjuk
mus a vallásos reformáci6 legmcsszebbmen6, leg·
nyilván. Régi id6k féltékenységi szelleme és bántal.
elórehalodoUnbb nyilvánulá.sG, mely n keresztény
mai nom befolyásolhatiák a mai nemzedéket. HllQnk
emberiséget fl Jézus tiszta szellemébez vezette viszszerint mindenki csnk II sflját c!lelekedeteiért felel68.
sza és vezeti szQntelenül. Ennek dflcár~ is lehetsé·
Apák , 6upák bünél nem volna helyes számon kérni
gesnek tartjuk, bogy némelyek szemében 8Z apostol
a fiakt61. Miért keU bát elfogolt módon, mesterséges
megbatározása szerint olyan felekezet vogyunk, mely·
és tD.relmeUen beállit'ssal ellentétet támasztani ott,
nek elfogultságb61:vngy féltékeny.6gból még mindig
ohol nem volt soh tl. Vun ebb61 vnlaqli haszo! bár-sokan ellenemondnnok. Az ilyeneknek s~ól Jézus fi~
melyik felekezetnek vagy egyházi lupnnk? Jobban
~yelmeztp.16 kérdése: .Mi dolog, bogy magatokt61 is
megoyugtatja valaki nyugtalan lelkiismeretét ilyon
meg nem itélitek uzf, ami igaz 'l"
módon s hi91.i, bogy érdemet szerez magának az
Meg vagj'unk gy6z6dve, bogy amint elJ6 oz id6
igazságot megbecso.16 emberek el6U? Nem, ez. nem
ismét, ami kor BZ emberek ti vallás kérdéseivel ko·
keresztény gondol\"ozás.
moly abban és alaposabban foglalkoznak, flZ unitáBefejezésül röviden utalunk az unitárizmus nerizmusrtl mind tObben fognnk felfigyelni ~s annak
hányalaptételére :
keresztény szelleme iránt érdeklődni. Amint 3Z em·
Isten lényegében és személyében egy, megoszt.
beriség hitb elileg is öntud uloson kezd gondolkozni,
hatatlan egység, mindenek~t teremt6, fen.ntar16 és
amint fl sznbodabb és tisztultabb vallásos gondol·
átbató Er6, Atya; Jézus a maga egyszerGságében,
kozásDnk szQkségét fogjo érezni, DZ unitárius hittel·
természetes mivoltában, alúatoB!lágában és szolgálut·
fogás nemcsak rokonszenves lesz sokak el61t, mint~
ahogy rokonszenves, s6t egyedQI igaz ma is más egy·
kéBzségében, testvéries gondolkoz4sával, fennkölt
szellemével, eszméiért való bátor önfeláIdoz4s4val
házakboz Inrto7.6 sok ember el6U, hanem az egyház
számbelileg is nagyon meg fog szaporodni. Amire
OrOk id6kre példátadó ember; D szentlélek Istennek
külOnhen nem tOrekazQnk, mert nem tartjuk n ke~reje, nem lsten, hanem Istennek jóra vezér16 segeresztény szellemmel összeegyeztethetőnek olyan pro· /' delme, amely többé-kevésbbé minden emberben mun·
pagandát folytatni, ami a felekezeti béke megbontákálkodik:j az anyaszentegyhú Jézus tanihhainak hir..
sáboz vezethet. Nyugodtan bizzuk jöv6nket az id6
det6je, szellemének fenntartója; bftneinket megjavu..
el6készil6 erejére 6s a hitbeli felvilágosodás szelIIlsunk alapján egyedal I.ten bocsithatja meg; az
lemére.
OrOkélet bite a fOldi élet kG,delmei kOzOU biztató
Annál inkább ~ego.tOdQnk azon, ha keresztény
eró, el nem fogyó igéret arra nézve, hogy emelk:e..
s éppen protestáns egyházi lapban vallási türelmet~
deU gondolkozásunknak, tiszta élelQnknek és jó cse..
lenségr61, felekezeti lekicsiDyléar6l olvasuuk. Vé1elekedeteinknek ft jOv6 életben meg le .. a jutalma kezo.nk a t61ünk telhet6 er6vel és módon s felemel~
é, igy tovább,
jo.k tiltakoz6 szavunkat ellene. Szolgálatot akarunk
Itélje meg akirki 6szintén, bogy az-e 8 keresztenni ezáUnl a magasabb, a tiszta jézusi keresztény·
iény, aki ilyen alapon áU, az jnttatja-e igazán kife..
ségnek. Magunkra vonatkozólag pedig nem engedjük
jezésre a Jezns szellemét, aki igy gondolkozik s cse·
elvitatni azt, hogy az unitárizmus a reformáci6 szOleked~tei ezzel a gondolkozással összhangban vanlOltje, mint bármelyik más protestáns felekezet, 8
nak, vagy pedig az, aki akár elfogultságb61, vagy
reformáció szellemi vivódásai közben a fejtódés ter~
OnhiU,égb61. akár tudatlanságból vogy féUékenységmészetes utján jött létre s mint annak legfejlettebb
b61 türelmetlennek látszik s másoknak hit6t ~s val·
terméke, a legtisztább keresztény gondolatot fejezi
1ás't mívelt emberhez mélt6 m6don nem becsQU
ki. ~rlelmes ember el~tt nem kell küiOnOsebb m~
meg?
-I,
don igazolni, bogy 8 kereszténység amilyen fokoza.
tosan távolodott el id6k folytán a Jézus igazi szel·
leméU5I, éppen olyan fokozatosan jutott vissza B reformáció szellemi, lelki fejl6dése utján 8Z eredeti
V6s6roljon az
jéz~si .[elfogásboz s talált megállást, megnyugvást az
umtárlzmusban.
. A l6-ik században megindult vallásos reform Ii·
eló nincs befejezve, szelleme mftk&désben van és
k ö n y v és
kell legyen minden id6re, ha az emberiSég vallIisi
~ekintetben is haladni akar. Eddig leKmagasabb pont.
papirO:zletben,
Ját az unitárizmusban érle el.
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Egyéni felfogás és az unitárizmus.
Nem eMsz"r foglalkoztat a kérdé!!, hogy egyéni
felfogásom és flZ unitárizmus mennyiben egyeznek.
Erre vonatkozólag lega lább halvány vonásokbnn számot aknrok vetni magnmnl1k a nyilvánosság el őtt.
Meri ha olyan vallásos irányzatnak VP ~ !lk a bh' e

és követője, :A mely hitbeli meggyólIódésemmel nincs
telj es összhangban, :Ikkor az én vallásos gondolkozásomnak mélyebb gyökerei nem leh etnek I megfel cl6 hatása sem lehet élelemre. Egyllttal m ásoknak
is alkuimat szeretnék adni arr:., bogy m agukra n ézve
ezzel a kérdéssel komolyan foglalkozzanak.

Teszem elt !izért, mert nem egyszer tapnsztoJtam, bogy sok untt árius emb er születéséaél fog"i'n nz

egyházhoz sdgoruan ragaszkodik, de a hit beli fel·
fogás sal nem sokt.! törő dik. Pedig e nélkat unil á rius ~
ságának nagy fogyatkoJás s van. Unitárius sze mpontból ugyanis rendkivo.t font os, hogy a vallásr ól val6
egyéni felfogásunk és az unilárju s hitfelfogás teljes
mérlékben m egegyezzék. Különben a z unitári?:w usnak DeM lebeUlo.k hiva tolt prófélái, m eggjót
ó,
d6ses hirdetöi, ~ wit nemcs* n pop októJ,hnnem minden értelmes unitárius emberloJ az unitárizmus jö-

v6je érdekében el keU várni.
Egyéni felfogásomra és az unitárizmusra vonatkozólag minél többet foglalkoztnm
a kérdéssel, annál
,
jobban meggyózódtem arról, bogy reá l.u nézve n
kettó között nincs semmi koJönbség. En:aek a következménye 81', bogy nekem, aki legJobb m eggyózódésem szerint a legmagasabb vallásos fp'fogást keresem és a legnemesebb erkölcsi életre törekszem, az
unitárizmus a legtisztább és legfelségesebb vallást
jelenti. Az egybázi bovatarlozandóság, mely sokszor

inkább fOgg a stOletést61, mint a hitbeli me~gy6zó
dési61, nem befolyásolja. A me"szokott s nem egyszer csak a felületen mozgó erkölc!lani és tá rsad almi

kérdésekben lelQlál!. A hely.. irinyban fejl6dó tudományt és mdvészetet M3gában foglalja. Szélsóségekt61 óvakodik. Minden magasabb gondolkozást ~gye
sit magában.
Az unitárizmus minde " vonatkozásban a felvilá.gosodás és baladó szeller.u kiCejezóje.
Egyéni szabad vaUasos gondolkozásom és ft bivatalos bitb eli unitárius felfogás között olyan taJ ál·
kozbi pontok vannak, olyan egybevágó meg~nnpi
tásbk és célkitOzések ismerhetók fel egyikben is,
múikban is, b ogy a szQlctés jogán való egybázhoz
tutods semmi képpen sem zavarja a hitbeli m eggy6z6dést. Abban II sokszor márlegre tett ószin te vallisos gondolkodsoan :élek, bogy nekem se m gyakorlatUag, sem szellemileg egyházi hovatartozás és hitbeli felfogás tekintetében ne -o. kell semmi i helyre·
igazitanom. kihugynom vügi hozzátenuem.Az unitáJru.~ vallásol leirogd't egyszer ilnek és
tisztán~k, igazunk li, szépnek ismerem , nemes emberi
ú lelkl megnyilatkozásnak; iránymutatását, célkitQ-

zéscit, a lelk ekre ha tását sem U tom másnak. Minth ogy egyáni vallásos megRyozodésem és az unitár izUlus között sem mi különbséget nem tudok lelfede.mi, ezér t a vallás lelki életemnek, gondolkozásom_
n nk, élctem céljának részét képe2l. J elentósége egész
lénye mre é r ez teti hatását, SZépsége csodálatos szinb en bo.ntako2 ik ki elóttew, ereje :itkOzdeni segit kéts~geken, csalódásokoD, b ántnlmakou . Ugyanakkor
csiUIlpit61ng b a t a n a pi küzdelmek áltnl fe lzak lnto tt
szenvedélyekre, megnJ u gtntólng fl '\"ivódásokban eUáfá r adt id egek r e. Ezért szivesen, O~ ömmel, lelki vágy6dásssl meAsek olyan h elyre, abol "elmarad Illiud ell, ami fö ldi" s 3. lélek ílnneplóbe öltözik. A vallásos. lelk nletQ ember lelki szökségböl jelenik m eg
pl. a t e mplo mbnn, ahol tisztn, gondolatokon, szép eszm éken , ö nzetlen cseleke de tek D, nemes törekvéseken elmereugve, legalfibb egyidóre felejtheti, a mi a
kü lvil ágban, 3Z emberek között nnn:yiszor bá.n tj~ .
Tudom , h ogy :l vnllási igazi lényeg é t, mélységé t,
igazságát és szé pségét t>g';s zen felfogn i bi ábavaló
akarat. Gyarló (l rra az ember i kép esség. Da Dmi!
félfo ghntok h eJóte, megujltja életemet) növeli lelki
. erőme t. H allom figyelm ez t e t ő, ébreszlö szavát a templom falain k ivül i e levenitó, biztn tó h atásá t érz(' w ft
n a pi gondok em é sztő hal'c.\bn.n ; világosit6 szelleme
á tjá rja lénye m e t a sötét órá ban . nz életknzdelem
fánsztó bizon .. lslanságlli közölt j em elked ett gondolkOZ:is3 ki emel a p orból, a közönséges gondolatok és
érzések világ.í.ból. E gyéni vallásos fel fogásom, mint
világnézethen, az unit<\rizmnsban jut kifejezésr e s
jelenik meg ft szab ad on gondolkozó és önállóan itél6
világ ~lótt. Méltáo. leh et csod álkozni, hogy még ma.
is \"sn olyan ország, Ilwely az u oitárizmus szélesköril
sza bad hirdetését nkad ályozz a, 9 ba mégis történik
valami b á tort als n lépés, ~ hit- és lelkiismereti SZD.b ad !lág ellenére, bilnteti.
Az unitárizmusnnk Istenr61 alkotott fogn lma J ézus
legfeJ ségesebb kijelentésén ek tökéletes megértése. Az
embert nem tanitja szándékosan a bűnbe , oem vonj n
meg tőle a j6ratOrekvés, emelkedni tudás le hetős é
gét, h a nem minden gynrl6~á8áva J , minden gyönge·
ségével ti tOké letes ed é.i utj ár a állit js, eszményi célt
toz eleibe, amelyért érde m es kOzdeni és áldozatot
hozni. Csodll·e, ha n min dezideig ismert vallásos
irányza tok legfelségesebb megnyilatkozásának tartom
8Z unitárizmust, 3meJy ft legszebb és legeUogsdh.ltóbb eJgoncl"lásb nn juttutj u kifejezésr e a lelki élet
kivánu lm ait. Ud ugynnezt ft Célt egyéni vallásos meggy6z6dásemtól sem tllgadbalom meg. Elért élek,
közdök és hozok meR minden tőJem telh ető áldozatot. H u nem ez ft céllebegae előttem a legtisztá bb
form á ban akár hivatnlos kötelességem teljesités~
b en akár magánélete m törekvéseiben, nkkor legrelj ~bb névszerint volnék az unitár iusok közé soroz·
hat6, de nem meggy6:r;6d és alspján.

UNITÁRIUS Jc!)VENDO
Vallás tekintetében is m'eggyózódéges. öntudatos
unitárius ember vagyok, volt am és n:'.:.TOB: lenni
mindig. Erre akarok fi gyelmeztetni, nevelni mindenkit, aki hallgat engem.

Kovács Lajos.

A lelkészi pálya kivánalmai.
A másik n agy világhábora u tán, az uj áIlnmi
elrende:zéssel, az egyhát::l.k helyzete is m egváltozott.
Bizonyos tekintetb en m egnőtt a hivatásuk, több lelt
II feladatuk. Átérezte ezt 8 Z akkor i lelké szi pályára
kész ülő ifjuság is. A p a pnev e l ő intéze tben végzett
tanulmányaik m eBen érdeklődni kezdtek a gyakorlati
élet ir ánt, amely ma jd hivatásuk teljesitésében vár

r eájuk. Ezér t kérdést intéztek nehány gyakorl6 lelkészhez, melyben 8Z iránt érd e klődt ek , hogy az nj
helyzetben miféle kivánalmai vannak a lelkészi pályán sk gyakorlati és szellemi tekintetben.
A lelké,zek örömmel vették ezt az é rde klődé, t
és siettek tapu zt alatllik at, erre vonatkozó gondolataikat közölni az ifj uságga l. Az egyik idó!lebb lelkész,
aki a lelkész társadalmi m9gat a rtás~r a és szellemi
képzett,égére mindig nagy ,ulyt fektetett, kOr~lbe l ől
a következókben adta meg a feleletet:
Aki bivatásérzeHel indul a lelkészi pályán, annak
érezni és tudni kell, hogy a lel készi pálya "terhes,
de gyönyörü séges". Terhes volt mindig arra nézve,
aki hivatásszerüleg végezte kötelességét, aki egész
lelkét és minden erejét belevitte munkájába , nki az
egyház jövőjét, az u nitárius gondolkozás mnguabb
'szeltemét és kiván almait nem tévesztette szem e161•
Ezután még terhesebb lesz, m ert a munkatér kiszélesedett, a fel adat megaótt. De gyOnyörOséges is a
lelkészi' pálya, mert bár :myagi j avakkal nem kecsegtet, olyan lelki öröm et tartogat az ember számára,
melyet nem mind en munkakörben lehet megtaJálni.
A lelkészi pályának is, mint mindf'n fontos és mások.ért él6 kivalásnnk, sok tövise va n, mert anro ak betöltóje szélesebb terilleten él6 és munkálkodó,
kölönböző műveltséggel és lelki tulujdon,ágokkal
biró emberek sokféle m egitélésének van kitéve, de
- hűséges és buzgó kötelességteljesitésból oly .. n belsó
<öröm és lelkiism ereti nyugalom fejlődik ki, amelyet
nem l át senki, csak n hivatását átérző és azt odaadóan hetöltó lelkész érez s a mely az elmaradbatatla,n tövisszurásokat feledteti , E-zt a gyönyörQséget szóval kifejezni nem lehel Érzi nzt bizonyára
minden hivatásának élö ember, de aligha oly mértékben, miat a lelkész, akinek a maga munkaterületén kivételes helyzete van. Neki az egyházért, a
szolgálatért, a hivatásért, hiveinek a javáért kell
élnie, Szabad és fOggetl en ember de niDc! hivatalos
,órája. A n ap minden órájában 'rendelkezésre kell
..ru . A
i" am a !cs agy Olekezet érdekét szolgálnia.
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De meDjfllnk közelebb a kérdéshez. A lelkészi
pályán első helyen áU a helyes mogalarlás. Akár
fn luD , akár városon leljesitsen valaki szolgálatot,
mOködésének a sikere föle g attól fo. gg, hogy föllépésével, magat artásával , éribtkezési modorával milyen
tisztelete t és bizalmat tnd maga iránt kelteni. A
népszerOsé.g mesterséges keresése éppen ugy meg
f61é~yes ridegszokta boszulni magát, mintabollV
ség elbidegiti a hiveket a le.1 észtól é~ sokszor még
8 Z egyháztól b. Minél rokonszenvesebb a vezet5
egyénisége és l ekö t elező a bánásm6dj; 3DmU köny.
nyebb és sikeresebb a munkáj a. Minél nagyobb
személyé iránt a bizalom, annát nagy bb tekintélyt
kölcsönöz a sza.vu. Minél odaod6bb a munkáj a és
önzetlenebb n tOr ek vésJ az egyházközség Ilgyeinek
az intézé sében, annál köunyebben valósith atja terveit.
S ez körD.lbelól igy van f o r d i t va is. Akadékos.
kodó, a kákán i !l csomót keresó, a legnemesebb
szándékot i.!I meggyanusitó, a legtisztább elgondolást
is sötét szemmel néz6 ember akad mindenOtt. A
különböző helyzetekben m agát feltaláló é, szellemileg
is helyét m egállani tudó, a társadalmi mQveltség
keHó 8zinvonalán álló lelkész ugy az egyszerO btvek,
mint a t anultahb é s i gényesebb egyháztagok közölt
tiszteletet és általános megbecstUést szerez magának
s növeli egyházkö~ség ének tekintélyet más felekezetek
szem ében is. Mert a másfelekczetüek a hivek egyházias buzgóságában, komoly és er kölcsös életfeJ·
fogásában is, d e kOlönösen at egyházközség fejében.
a lelkészhen látj a az' egyházat és itéli meg annak
értékét,
A lelkésznek önzellennek keJ! lennie, aki nem
_ magáért, banem DZ egyházközság javáért él és
munkálkodik. Egyéni célok, anyagi b 3szon keresése
nem szabad, hogy vezessék. Nem nyomornságr61 és
nélkftlözésról von szó, ami a t ársadalmi megbecsQlést
veszélyez teti , hanem az u. n , anyagiasdgról, amely
igazi hivatásától elvonja s nem egvszer a j ellemet
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llNITARIUS JOVENDO
•

is elhomályosifja. A tiszteslIéges megélhetés biztositása,
a társodelom minden r~negében való megjelenhetés
feltétele nemC!u~k kivánatos, hanem elengedheletleno.l
szo.kséges. Avagyonszerzés őnzó vágya azonban
éppen ugy távol kell álljon t61e, mint a fösvénység,
szt1kkeblOség, szeretetlenség 9tb.
A tapasztalat azt mutalja, hogy ahol a lelkész
önzó anyagi célokért kazd, ott rendesen szenved a
bivatás és meggyeogOl 8Z eszme és hitigazság ereje.
kOzOnyOsségbe mero.lnek a hivek, neru lelkesiti semmi

áket. Ennek az szokolt a következménye lenni, hogy
8 legszebb templomi szónoklat is Ores szavak hal·

•

mnzává válik s az erkölcsi figyelmeztetések elveszitik
erej oket. Akf az egyházközségek törtéDetét vala·
mennyire ismeri, nem egy esetben azt a megfigyelást
teheti, hogy ahol a lelkész anyagi javakra törekedett
és anyagilag gyarapodott, ott az egyházkOzség legtöbb esetben E-nyagilag gyengQU, hátramaradt, legalább is nem fejl6dOU. MindenOtl a legjobb akarat
mellett sem haladhat elóre, mert kevés a lélekszám,
szegények a hivek, nincs jövedelme az egyházkOzségnek s ha meg is van az áldozatkészség, az épo.letek és keritések karbantartása. 8'l adó és egyebek
fölemésztik: az elóteremthetó anyagi jevakat. De
példákra lebet reámutatni, bogy ott sincs haladás,
ahol lehelne. Az egyházközség fejlődése nem a lelkész anyagiakban val6 hövölkOdésétól fOgg, hanem
a hivek jólététól é. a lelkOkbe oltotl erós egyházias
énéstól, a szervezeUségtól és • vele járó j6
szellemt61.
A lelkésznek megbizhat6nak és tiszta kezünek
keU lenni. Johban f611eni áz egyházközség vagyonát
és szelllemi életét, mint a magáét. Legjobb akaf3ta
és legnemesebb tÖNkvése mellett is ki lehet s akárhányszor ki van téve gyanusitásnak. Tisztakezftsége
.. ak egyszer váljék vitá"'JodaleU a megbizhat6sága.
A rosszakarat é. kétszinl1ség mindig készen áll arra,
hogy a gyengeséget kihasználja, a szunyoghól elefántot CSináljon, s még a tiszta jellem bemocskolásától sem irfózik. A tiszta és erős j ellemról azonban
ártalmatlanni pattan vissza minden vád.
A gyakol'lati éleltel kapc!lolatban nem lehet
figyelmen kivftl hagyni azt a kivánaimat, hogy a
lelkésznek igen-igen nagy türelemmel, erós lélekkp.l.
elnéz-ó és megbocsát6 szeretettel kell felru!:uizvA
lennie. Amint már emlitettak; a lelkész sok mindennek van kitéve. Egy nagy közvélemény céllábÍája.
A tudatlanság tObbet képzel magáról, mint amennyi
s szellemi szegénységében irányítani vagy éppen
uralkodni akar. A kevésbbé tapasztalt ember tapasztalatban hiszi gazdagnak m.agát 's mindent iobban
akar tudni, mint aki a dolgokban benne él. A hiu"gnak nincs határa s annak ki nem elégitése megbántott önérzetet szG.l, melynek a nyomában irigység,
mesterségesen táplált gydlölet és bosszuérzet jár.
Az önhittség mindenben legkivál6bbnak képzeli Onmagát. Tudásban nincs ktUOnb nála. ltéI6kép~sségé
ben biztos. Emberismerete nem hasonlithat6
a
,

másokéhoz, Szivesen ég el6szel'eteUel magyarázza
félre 8 legártatlanabb szavakat, bogy megsértve ér€zhesse magát. A lelkészt mindenkinek szabad 'értegetni és tokan kéjelegnek is vele, de csak egyszer
adjon kifejezést a lelkész, bogy ó meg van sértve,
akkor felborult a világ. Sokan tökéletesnek hiszik
magukat a szeretetben és lépten.nyomon fájó tOvisszurásokat osztogatnak. Aztán vannak fOlényeskedó
emberek, akik velök szilleteU természetoknél fogva
n lelkészt lenézóleg kezelik. S a betegea képzelódés
szOleményein át még számtalan tapasztalatot lehetne
felsorolni, melyekkel a lelkésznek '1 gyakorlati életben szembe kell nézni. Tudatában kell legyen ennek
ft lelkészi pályára készdió ifjuság ,m&.. inkább, mint
ezelőtt. Csak ;,smételhetjOk tehát, hogya 111h:éunek
nagy tftrelemmel és nagy emberismerettel, elnéz6
és megbocsátó szeretettel kell birnia, hogy J\ terhes
iga gyOnyOrOséges maradjon számára.
Mindezeket s az ezekhez hasonló, de egészen
fel !lem sorolható dolgokat figyelembe véve, bizonyára nem tulzás, ha a hivatását átérzö lelkész önfeláldozásár61 beszéldnk és azt meg is kivánj uk töle.
Neki sok mhdent fel kell áldozni abból, amit má.
lok életcélnak tekintenek. A mindent meg nem látó
és meg nem halló, a bántalmakat feledni tudó és
hivatása teJjesitésében OnfehUdozó lelkész mankája
nyomán a hivekben m.élyebbé válik az egyházias
érzdlet, Onérzetesebb IE:sZ a hithez és anyaszentegyházboz ragaszkodás s .nyagilag is erősOdik II vezetése alatt áll6 szervezet j megujul a templom és
létesQl a felekezeti iskola; biztositva van a belső
emberek megélhetésének a lehetóségfJ j nehéz idóben a jélen és a jOvó bizoJilytalaDsága miatt az egy·
ház Munkásainak az ajakán nem hangzik a kétiégbeesés szava; az egyházat nem kell az összeroppanás veszedelmélól félteni, ha nem is tudjuk, hogy
meddjg tart és mjkor mulik el R veszedelem. Annál
kevésbbé, mert a megértő és jóérzésQ, a felvilágo.
null szeUemo. és átdozatkész hiveknek a száma sokkal több volt mindig és több ma is, mint akik az.
ellenkez6 uton járnak.
Egyikért, mint n másikért kiváló lelkészi karra,
van szQksége ma és a jövőben az unitárius egyházDak és az unitárius szellemnek.
De van más oldala is a kérdésnek, melyről szinLelkész.
tén szllani fogunk.

,
fiókok:

-

TIMISOARA
ORADEA

Püspökválasztás.
Utóbbi időben nem érkezett hir arról. hogy a
Zsinati Fötanács ülése m eglesz.-e az április 27-ikére
tervezett időben vagy valami :okb61 késöbbre ma·
rad. Széles körben nyilvá nul m eg az érdeklődés ez
iránt a gyül6s iránt, ".ert ez fölti be az üresedésben
levő főpászt ori székel és választ fögondn okokp.t a
Főpásztor mellé m éltó m unhatá rsahul a hitbuzgó·
ságukr61 és erkölcsi m aga tartás ukr61 e [ónyösen ismert oilögi emberek közül. Akár m ost, akár késóbb
történik meg a választás, hisszük, hogy a Romoly
unitárius gondolkozás, a hagyományos ;jsszetQl tás
azokat emeli adiszes eyyházi polcra, akik egyéni
su lyukkal és megbizhatóságukkul, szem éhli arra va·
[6ságukkal és társadalmi tekintélyükkf!l igazá n mél·
tók arra, al.dk nem keresik, hanem megérdemlik ri
kitüntetést, s akikben az egyház jövő békije bizto·
silást nyer,

Evangelikus szuperintendens választás
Az Ágost. i H itvallásu MagyO! Evangélikus Egyházban a szuperintendeD9i állas Fii'nt Lajos szuperintendens halála után, közel egy esztend ó óta,
Gresedésben van. Az uj !zuperintendens megválasz.
táqa szintén április 27· ikére van kitDzve.
I

Bartók Béla
Bartók Bélul ' a-~ viIághirO zongoramúvész és
zeneköUó az uni~árius egyház bOslkesége. Ujságbi.. kból é-le,QIOnk arról, hogy betö!tötte 60-ik életévét.. Bizonyára minden .unitárius emhei'Ilek .8 szivéból ' őszintén tör fel · a jókivánság, bogy a jó bttm
sokáig éltesse IIZ or~zágbatárokon tul messze fOldö.a
is jól ismert és nagy megbecsOlésnek önend6 kivál6 mOvészt és zeneköll6t, 8. mtivészet é~ zeneiro-dalom továbbfejlesztésére és unitárius egyházunk
diszére.

Megváltozott álláspont.
Amikor II világbáborus hel:n-zet alapjaiban rázk6dta~t: ~er. az egyházakat s Lizonylalanná fette
azok JövőJét s nlkalmazoUaik megélhetését, nem egyuer haUotlunr to.zes sz6noklatot és olvastunk tei-jede!mes magyarázntot arról, bogy :JZ · egyházaknak "'
saját erejdkb61 kell biztositaniok f~nutartásukat és·
fizetett alkalmazottaik gondtalan életét, s minden
ko.lső segitséget vissza kell u13sitani. Az előállott su.
lyos helyzetet, "melynek terhe ko.lönösen abel86
em~erek csa lá~.i életére nehezedett s gyermekeik
tamttatását veszélyeztettE, a 1I13:es szónek és ,lelkes
magyarázó egyenes ,n előnyösnek tartotta atert 8Z lit
n em. érintette. Azóta álláspontja megvált~zQ:tt mert
az 6r delr ~. ugy k IhDja.
'
M ost Ol'·r maga Jár' el az
.f " ; '

államnál s nyitogat
•
. . ja az ajtókat' felhaszQ"
ruVIl. a Dö·
lá n ál nagyobb teKlDtélyekt:t is, bogy D lelkészi ál.
ln~segély rendc:zést nyerjen, a nyugdij &s bels6 emberek sorsa elvl~elb.etóbb lcgyE';n,~az ~gyháznak okozO,U ~ru-ok nz ~llam részéről megtér61jenek stb. Ez

mlDd szép és J6 dolog, szQkségesnek is láts"',-k
" , az
li
k sem volna szabad elmaradnia órelle
e sooeré
sne
ba Onzetlennl tOrMnnék. A szépségbibu ,,' aD V8~
bogy a megváltozolt álláspontot DZ t!gyéni érdek
okozza s nem az 6szinteség és mélyen áterzatt sznkségesség, a mely nz egyháznak és mULkasain ~ a
j61éMt OnzetlenOl szolgáija.
~

Barátság.
Sokszor kerQl 3.Z ember hivatása teljesítése és
a maga elé IQzOIt célok val6sitása közben olyan
helyzetbe, hogy a vele egy uton járó emberlársában 6szinte érzelmeket vél felfedezni II barát jává
szegődik. Ez a barátság a jóltiszeml1sé.; t..l~;Jján lelki
k opoccsi fejlődik, a közös célokért v&16 közdelemhe~ mély~bb elhatározássá válik s olykor sokáig,
évtizedekig tart. Van, aki bizalmas baráti kOrLen is
vágyait eltakarja, §'lhmdóan az egyetérlő munkát
és közös eljárást hangoztatja, de igazi törek ..,éseiből
nem árul el semmit. A lelki barátság elvárhatna
némi 6szinteséget, vádak és fenyegetések bangos
szavai közölt v.alami bjzonyitékot, de kérdéseket
nem támaszt, bizik a harát Onzetlenségében. Hosszu
idő után aztán jó egy alkalom, midőn ft~ egyéni
érdek leplezetlenOI el6térbe lépik, amire a harát
sohasem számitott. Az önzetlenség, mely f' tisztaletka embereket össze szokta kapcsolni é!. alspja a
mindinkább lelkivé Cejlódötl barátságnak, homályba
boruJ, kOdszerűleg szertefoszlik, a barátság kapcsai
Onkénytelenlll megtágulnak, a közOs munkálkodás
lehetó.ége meg,zOuik, ellentétes utak tárulnak Cel
Egyiken az egyéni érdek indult el a saját érvényesQléséért, az eszkOzökben nem válogatva, másikon
az önzetlenség baladt tovább sz erkölcsi tisztaságért,
a bat~rozott jellemért, RZ egybáz javáért és a hitigazság elOhaladásáért kQzdve, a maga számára
8~oDbBn semmit nem. kérve, .'Jol itéletet az eJfogu~
latlan jővóre bizva,
'

---------
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Romániai
Temetést Biztosiló
,

R, T.·nál (BzBlátt G, SZAVA és A. SZAVA)
kéJ.heL

Brassó, \\/,;,\ iss Mihály-u.
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Tájékozatlanság, felületesség.

Előfizetési

Az nem [ep meg senkit, ha oa/aki táoo l él az
egyháztól s egyházi ügyekben tájékoza tlan. Az azonban méltón kelthet fel/ünésl min den í6zanul gondolhoz6 ember elöli, ha valaki tájékozatlanu l ugy szól
a dolgokhoz. mintha mindent tudna s tájékozatlansága dacára itélkezik de felületesen ; nem lélezö és hamis ada/ohdt igazaknak tüntet fel. Maga azonban azok
igazságában 6szintén látszik hi~ni. ~aj e-:, me~t Q.z

Az Unitárius Jövendő előfizetési ára 1040. szepe
temberig 100 lej, illetve 4 pengő: ' HMO. szepletDb.er~ '.
t61 1941 december végéig 130 )lej, ill~tve 5 penao.
Tiszteletlel kérjo.k olvasóinkat, hbg:y az ellaizetési
dijat, az esetleges hátraIékkal egyOlt az alább' megn evezetlekbez mielőbb megkOldeni sziveskedjenek·:
Romániában a sz e rk esz tőség cimé're. A ' ViSSZ88
csatolt erdélyi tero.leteken Hadházy 'S'Ahdor egyházi
pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Kossúth '"Lajos-utca 12
szám alá. A Nagyváradon tuti tero.leten az nUnitárius
Iratmisszi6 vezetője, Ujváry Lászl6 urhoz Budapest,
V., Koháry~u: 4 sz.
Kolozsvárt az előfizetési dijakat Sznb6 László

egyházi életben a vezetök megbfzkatoságat ro ntJa es
,

olyan gyanusitásohra adhat alka lmat, melyeket a lelkekb61 kitörölni talán sohase lehel, ami a sikeres és
épít6 munkát nagymértékben akadályozza. Tájékozat-

lanul hozzász61ni valamihez és felületesen itélkezni,
nem tételezni fel másokr61, hogy nekik is Dan meg~
látásuk és ilé16képességük. különc természetü és öszszeférhetetlenségükr61 ismeri embereknek szokott a
tulajdonsága lenni. Betegség ez, amely különösen
az egyházi életben könnyen okoz bajt és zavart, de
nem Disz elöbbre semmit. Az a férfias dolog, ha Q
hibákr61, azok romból6 hatásáról és káros következ~
ményeiröl félreértheletlenül m eggyözödik valaki s
megszüntetéséért. kiküszöböléséérl minden erejével
dolgozik,

Halálozás.

tájékoztató.

,

10C

tanárjelOU szedi be,
Bizalommal kérjl1k olvas6inkat, hogy kérésQnket
fi gyelembe venni s azt mielőbb teljesiteni sziveskedjenek.'
I
Alakásváltozás sörgős bejelentését tisze

leleUel kérjOk,

Biztositsátok életeteket
és vagyonotokat a

,

Nllmelh Islván nyug. lelkész élelének 84-ik és
a.vegy.égllnek 12·ik Ilvében hossza. gyengéikedé.
II. pár nnpi .nlyo. belegaIIg után, február h6 7,lIn
Kolozsvárt elhunyt, amit a lassu postakOzlekedés
miaU c.ak mosl jegyezhelnnk fel. KiváM.n kllpzeU,
nagy tudásu lelké.z é. nép.zern szónok voll, BOlOnben szrueleU és •• nlói ipari pályára .zánlák., Tudánágya és törhetetlen ambici6ja vis9Zavitt~k a
gimn~iumb8, melyben tanulmányait szerény viszo·

nyok kOzOU kiváló eredménnyel végezle, Teológini
tanulmányaibefejezése utánholszabb id6n át oz udvar·
helymegyeiszép Nyik6mentének központi községében,
SiménfalvAn volt lelkész, majd a 90-es évek végén
Ferencz József pGspOk n hires és nagytekintély o. t~

ro.kól egyházka.ségbe nevezle ki. TObb mini 40
éven át szoJgált az Ur szö1l6jében hivei nagy meg8
elégedés6re és az unitárius név becsQletére: Gyer·
mekkel nem áldotta meg Isten, de gyermeket szinte
~and6an nevelt. A Hanez, Németh és Ürmösi csalá8
dok gyásZOlják, kikkel a veszteség fájdalmában egyOttérezD.nk. A temetési szolgálatot Vári Albert leol. Ule

nár 6. dr, Fikker Jáno. leol. dékán végeziék, Nyu80djék csendesen.

A biblia megbecsülése:
Az amerikai eJn6kbeiktatáson az elnök ft kezét
B bibliára teszi és ugy mondja el az eskOt, Azután
a btbUáb61 jelmondatot választ s annak id.nymulae
tba mellett é8 szellemében tartja meg programme
beszédét. Ez at' eljárás egy hatalmas nemzet életében a biblia
meebecsOlését
I

Tip.

C:;::;:::::..-

Ált. Bizt. R. T.-nál

,

Ügynök sé gek az ország

lminden fontosabb városában.

Felvilágositások a biztosítás minden ágában :

B rassó, Tehén piac 1.

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

ft

lappol , kapcsolaiban minden meg-

.keresés. közlemény és pénzösszeg kiildendó.
Kérjük munkatársain'kat. hogy alapba szánt
kel uagy egyéb k6%leményt a hónap !)..éig
nek a szerkesztóségbe juttatni.

