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Épitsük ki egyházi életünket!
VéRre megériOk, hogy nyilvánosan is Langot
mer Qnk adni ilnnak a felism erésn ek és szen t m eggyózódésnek, ami 16 h6nap 6ta él lelkllnkben, hogy
nekO nk. : románüü unitáriusokn3k is szQkségünk
v::m szervezkedésre.
Nem akarjuk feltenni a kérdést, hogy miért
kellett 16 bónapig várni erre a megmozdulásra és
hogy ezért a kés'!delmért kit ter);tel a fe lelős ség. A
lelkftnket fogva tartó legjobb remény,éggel várjuk
a-megmozdulás nyomán jel,entkező uj, egészségesebb
unitárius élet megindulását. Mert bármennyir.e is
értékeljak egyházunk jelenlegi ideiglenes vezetóségének jó szándékát és a nagy eróCeszitéseket, melylyel egyházunkat a közelrnult vábágain átmenteni
igyekeztek, mégis ugy érezzQIr, ho~:y sem tett meg
minden t6le telhetőt abban az irányban, hogy egyházunk szervezete az egész vonalon ugy épttJjön ki) hogy
ne csak a jelen válságain jusson ugy aho~y keresztili, hanem hitében és kaldetésében megizmosodva
a jövőt is biztosits~. Nem kételkedünk abban, hogy
egyháznnk jelenlegi vezetó!égének már a kezdet
kezdetén voltnk elgondolásai s talán kidolgozott tervei is egybázu llk kiépitését illetőleg s ezeket az elgondolásokat és terveket a legjobb s7~ l). dékkJll szerették is volna megvalósÚani. Sajnos, és ezt fájlaljuk a legjobban, ezekről a ,tervekröl és elgondoJásokr61 és azok megva16sitáa8 érdekében tett megmozdulásokr61 és kisérletekr61 vnj Illi k~veseknek
volt és van még ma is tudomásuk. Pedig sem egyházunk történelmi mhszi6ja, sem életérdekei nem
kivánták soha és nem kivánják ma se, hogy a felmerD.16 nebézséRek hordozásának történelmi relelős~
sége csak azokra aulyosodjék, akiket a történelmi
idők állitottak az élre.
A [eImerD.16 problémák megoldása nemcsak
egyesekre tartozik, banem arra a közösségre, amely~
Dek érdekében a tenek, elgondolások megsztUettek. Egyházunk. probléquUt, II mostani id6k által elé-

je · tilzöU célj II it és feladatait csak közösen oJdhatjuk
meg, osztozva a munkában, Amit tehát el kell végezoünk és meg kell oldanunk, csak egyalt vége.z-.
betjnk e, és oldhatjuk meg. Nem végezheti és nem
oJdhalj a m~g sem az Elnökség, sem az E. K. T. T.,
sem valamilyen kialakult c!oport, csak egyQU, közös
erővel, kölcsönös segitésseJ, megértéssel, az unitárius
lélek egységének és egymás szeretetének kifejezé..e
juttatásával.
Azokat az egyházi szerveket, bizottságokat és
biró,ágokat, melyeknek segitségével végezte egyhá.
zunk a maga munkáját a multban és igyekezett
me~oldani fel.datalt, az élet és egyházunk 400 éves
történelmének idónként elhangzott parancsszava bivla élelre. Meg vagYllllk gyó.ódve, hogy ezeknek a
multban gyökerezó egyházi szerveknek, bizotfságoknak és biróságoknak a létjogosultdgát az uj életkOrfilmények nem tették fölöslegessé, 561 ép ez az uj
életkeret és ' uj életviszony követeli" hogy neknok,
romániai unitáriusoknak nem
, megszervezkedni, banem ujraszervezkedni kell
.
Mind ebbót önkénl és törvényszerOen következik nz, bogy,. történelem folyamán kialakult és a
román állam által is elislllert alkotmányunk törvényei értelmében egyházi szervezeto.nkei az egyházi
élet egész vonalán kiépitsnk. Lehetnek, akik nem
tudják, vagy nem akarják ennek a problémának a nagy horderejét ogy ártékelni, mint amely.
nek minál gyorsabb és körftltekintóbb megoldásától fQgg egyházi életank zavartalau és egé.. •
séges folytatása az egybizközségi élett61 kezdve 8Z
egybázköri életen kereszttll, egybázi szervezetQnk legmagasabb szerveinek életéig.
Egyházi életD.nknek ez a zavartalan folytabba
követeli legels6 sorban, hogy egyházi életflnkel a -rendelkezésre álló er6kkel njjwervezzD.k j ezeket az er6ket tevékeny, eredményes, épitó és a jOv6t biztolit6
munkába lenditstlk, az egybázi gépezetet az egyete-
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mes unitáriusság közakaratá. képvisel6 legf6~b egyMussolini:
házi szervOnknek : n zsinati, főtanácsnak n közbizal-,
ma által kiválasztott és elbivott erókön keresztOl
SZi~ai. Rezső Mussolini ifjuságáról iroU r8j~
ujra mOkOdásbe hozzuk.
zá?an hosenek szájába a következő szavakat
adJa:
Az eltelt idő mf'gmutatta, hogy az egyházi álct
,
gépezetét ugy munkában brtani, hogy az általa
nA történelem tele van emberfeletti mQvekkel
melyeket
az emberi hit teremtett. A bO
t
'
elvégzett muua val6ban egyházipitó és g ~ zdagit6
.•
l D.em 8Z0nos
legyen, 3-4 embernek teljesen lehetetlen. Ezeknek
a vannyadt arcu szentek előtt való leborulással d
·a z embereknek még más és olyan munkakörOk is
azonos azzal az ~gyellen forrással, amelyből i a'z
nagyszerQ emberi lettek fil kadhatnak C ak g I
'9'an, melynek betOltáse magában '9'éve is egész emked t ·
hOt á
. !I
n cse e·
bert kivánt a multban, sokkal nyugodtabb életkör01
e es a l p rosulás áb61 szülelhetik örOkkétartó
mények között; mennyivel inkább egész embert kia~kotás. ?vlert ahogy a cselekedet megsemmisQl, ba
ván a mai idegórjó) minden testi, nellemi és lelki
nmcs benne hit, a hit is Qr€s és magtalan fö ld Ol<ier6f igénybe vevő kfizdelemben.
, rad, h '1 nem teremnek benne cseleked etek. A c 1De ez az id6 megmutatta azt is, hogy menykedet h~t és n hit cselekedet nélkill: illuzió. lUu:~:_
nyire korlátozza és megköti a munkaképességet az
kal pedl~ nem lehet -államot alkotni és fenn tartani
a tudat, hogy ideiglenes vezet6sége van.
Az áll~ml épo.let téglái II tettek. Tettek, melyeket a~
Nem akarom ezzel azt mondani, bogy egy zsiemben képesséR. emberi vágy, emberi természet s
nati főtanácsnak az össl,ehivásával és az ilyen m6·
fékénl nz emberi hit ah\pzatárn kell épiteni. Ezen
az alapzaton kell terjeszkedni széltében, hosszában
don ujjászervezett egyi!fizi élet munltába lenditésével egyházunk minden problémája megoldást nyer
é!i mélységben egyaránt. Meg állni egy piUaoll tra sem
sznbad. Aki megáll, :lZ elsorvad. Az ál et értelme:
é. a jöv6ben zökkené. nélkel fogn ak menni • dolc selekedni! Az élet érlehnt: alkotni ! Az ember' nem
gok) minden unitárias megelégedésére. .\zt azonban
zsarnokságot akar és nem aka r megs7.abadulni a
állitom,
hogy a maináJ jobban és eredményesebben
,
zsarnokságtóJ. Az ember vasutat akor, bázat akar
fognak menni és sokkal nagyobb kOzmegnyugvásra.
hidat okor, világosságot akar, utat akar, _ nz em~
Ha semmi más e r e d m tS n y e nem lenne egyházi
her egész egyszerilen csak olyau c~elekedeteket akar,
életQnk ujjászervezésének) már ez is megérdemli
amelyek képessé' teszik arrII, bogy emberi életet él~
nemcsak oz érte vivott kdzdelmet, és o szerzett tahessen, . ,II
,
pasztalokért fizetett áldozatokat, de meRval6sulás
eselén meg fogja birni azt az anyagi tehértételt is,
amely majd egyházunk költségvetésében minden biA bárhol
élő unitáriusokhoz.
"
zonnyal mutatkozni fog. ~ppim ezert egyházi éleAz uniláriu 90knak az is szép jellemvonásai kötfink kiépitésének a kérdése minden más ok miatt
zé tarLozik, hogy bárhol élnek, egymásnak a sorsa
szenvedbet halasztást, de semmiesetre sem szenvedirán t érdeklődnek, egymással kIlIturális és hitbeli
kŐző.9 séget 'fenntartják, egymást erkölcsi és egyéb
het a~ 8?yagiak miatt
támogatásban részesitik. A kisebbségi sQrsbnQ e kOAz unitárius közvéleménynek nagy megnyug-zösségérzetre és támogatásra valóban szt1ksé~ank
vására szolgál már 82 II tudat is, bogy ezzel a kárvan. Az előfizetési dij pontos rendezéSjét is oz Unid6!sel egyházunk jelenlegi vezetósége IS komolyan
tárius Jóvend6 fenntarlásannk nnyagi biztositása mellelt a velünk való bilroko:li e~yOttérzés és erkölcsi
kiván foglalkozni, amit bizonyit'lni látszik a dec.
támogatás kjfeje2é "~ •.I.C:: k tekintjOk. Meg vagyunk győ
ll-én tartott E. K. T" T. gy61ésében elhangzott 016ződve, hogya romáaiai egyetlen uuitáriu5 egybázi
adói inditvány és e tárgybaa kiadoU körirat. Mégis
lapoak a fennhirtásával fontos egyházi és bitbeli érozQkségét láttam e kérdé.nek a nyilvánosság el6tt
deket szolgálunk. Hitr..okoni szeretettel kérjOk olvavaló tárgyalását 6s nal,l'ireuden tartás"át a jelenleg
sóinkat, hogy lopunk iránt nagybec9Q érdeklódé911ket megtarlani s azt másokban is felkeJteni szjves~
még mindig egyetlen unitárius lapunkban, az Unitárius
kedjenek. amennyiben pedig még Dem tették volna.
Jövendőben. Ugy érzem; bogy ez 8 kérdés azokat
a l<.lp fenntartbatása céljából, oz :dá bb olvasbató eM.az unitárius hiveinket is érdekli akik min61' bamaizeté·d tájékozt ató érleimébaD tnr :ozásaikat mielőbb
·r~bb 8zeretnánek intenziven bel~kapcso1ódni egyhárendezni igyekezzenek. Az osszeg s sep5isze~lg"yör~
z! éleUlnk jöv6t munkátó v6rkeringésébe. Az Unigyi, baróti, székelyudvarhelyi, mnrosvá9árbelyJ, nagyváradi lelkészekhez is fizetbető . '
.túiús JOvendó jelenlegi terjedelme nem engedi meg,
hoRY ebben a cikkben tovább vezessem az egybázi
61eta~k kiépitésáre v.onatkoZÓ gon'd olatqimat. De remélm merem, hogy Szerkeutónk további gondolaVásároljon 9z
tahnnak a következő számban is fog helyet biztosi.tani ••)
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Hozzászólás a szervezkedéshez.
Egyházi szervezetünk kiépitésével kapcsolatosan sajtóban és személyes beszélgetések alkalmáva l
is gyakran hangzanak el kívánságok. Kiépitésról,

fejleszlésrá!. időszerűvé tételról beszélnek. E tekintetben semmi vá ltoztafásra . semmi álalq.kitásra r in-

csen szükség. Az a körülmény, hogya bécsi döntés után a püspök, feologiai akadémiánk. lógimná.ziumaink és föfdmivesiskoldnk Kolozsváron, illetve

Széhelykereszturor't maradtak. semrhiben sem változtolta meg itlm aradt hiveink iránti kötelezettségeinket.

sem pedig az állami hatalommal szemben jogi helyzetünket. ÉP ugy, mint 1919 után a román (enha/6ság alá került egyházrész a hagyomdnyoknak, tö,vényehnek megfelelően teljesen önálló életet élt a~
ország törvényei kere/ében ugy kell éljük ezután
is itt tovább önálló életánket. Ezért szó sem lehet
arról, hogy puspöki helynök töltse be egyházunk
fejének helyét, hanem teljesen önálló hatáskörü' püs·
pököt kell választani. 1Amennyiben az állam által.
lélekszámunk arányában nyujlandó püspöki jöve·
delem nem nyujt méltó megélhetést, kapcsoini kell,
amint történelmünk tanusága szerint ez már a mult·
ban is megtörlent, a püspöki mélt6ságof valamelyik
egyházközség lelJ.zészi állásával. Amennyiben a teD·
logia akadémia fenntartá sára szükséges összeget az
állam teljes egészében nem nyujtaná, fenntarthatunk
teologiai akadémiál a más felekezetekkel egyetemfegesen. Az unitárius dogmatika és egyháztörténe:lem tanszékének költségeit bizonyára fedezi a meg·
illető állami fizetés. Az egyházvezetó mellé rendelt
hivatalnoki kar, adminisztrativ szervek és intézmé.
nyek jogfolytonossága természetesen biz t o s i t a n d ó
volna.
Az ideiglenes szervezet tulhosszu ideje mükQdik. Más felekezetek az engedélyeket megszerezték
arra, hogya szükéges . választásokat megejtsék és
tisztikaruk elismertetése érdekében az Allamvezetó.
nél és a kormány nál közbejámak. Erre vonatkoz6.
lag a szükséges lépéseket nekünk is minél hamarább
meg kell tennünk, hogy a püspöki mélt6ságot betölthessük. aki majd a hdségesküt letéve, az egyházi
lf,Bzfviselóktól és lelkészektól a hüségesküt beveszi.
Nem tudom, hogy a pontos számbavétel hi.
uei~k .lélek~ámára, a jogszerinti fótanácsi fagságra,
é:.tekelnk s erőink nagyságára vonatkozólag meg, to~ént·e már. Amennyiben nem, napok alalt végre.
hCl]tandó és lehetőleg központi helyen Főtanács tar.
tandó, mely a további kiegészitésekrő[ intézkedik és
a korszerü vezérlőbizottságra alkotmányos jogait
ráruházza.
Valószinü , hogy helyes erőszámbavétel után
rájövünk arra, hogy egyházunk és fajunk 'iránti kö.
telezettségeinknek. a háborus viszonyok által kivánt
társadalmi munkának sokkal nagyobb mértékben
tudunk eleget tenni, mint az utols616 hónapban
tettük.

A hiveink és népünk érdekében val6 áldozat.
hozatal és szolgálat sohasem uolt annyira szük.
séges, mint ma. Amennyiben e tekintetbf:ll.. valakit
mulasztás terhel, késő utódaink fizetik meg. Egyház
és állam Feladata 'soha !lem mozgott egy s"ikoan any.
nyira, mint ma. A közös munkatéren való együttv
működés nem volt soha annyira szükséges, mint
ma. Meg kell adjuk az egyház szociális tarlalmát.
Nem elég a hivek lelki gondozásával foglalkozni;
megértően segitségükre kell lennünk életük minden
megnyilvánulásában. Az Arad vidékén napközi ott~
honná berendezett imaház karunk , szimboluma:
visszatérés az őskeresztény formákhoz.
Nem szabad megfeledkeznünk egyházunk jogi
személyiséggel bir6 más intézményeiról sem: Nyugdij Egyesület a belső emberek részére, Dávid Ferenc
Egyesület, Nőszövetség, Ifjusági Egyesület. A Dáoia
Ferenc Egylet férfi tagjai az ifjUSágban az utánképzésről
gondoskodhatnának, a Nöszövetség a gyer.
J
mell. és aggondozás kérdéseit oldhatná meg, stb.
A teologia akadémiával kapcsolatosan kell megoldanunk a tanit6 és kántorképzés nagy feladatát, a
a szindi és csányi birtokka l kapcsolatosan pedig a
falusi ifiuságunk továbbképzését, korszerü szinvona.
Ion tartását.
•
Elvész a nép, melynek vezetői nem gondolnak
korszeru nevelésére, harcokban való megedzésére,
feladatainak és kötelességeinek betartására. Mi élni
és nem elveszni akarunk; meg kell találnunk a
módokat, hogy élni tudjunk.
•

Dr, Kerekes István.

--.,, ...----------,
A hit
Az unitárius valló hivei sok nehéz időt éltek
át. Látszik ez templomi énekeink egyrészáb61 is, a
melyek sokszor megkap6 kIIzveUenséggel tárják elénk
8 hivek szenvedését és .kiáltásuk 8 segítségért sokszor megráz6 erejO.
De a sok szenvedésnek, kesertl megpróbáltatásnak sOtét hátlerén kOlOnösen világosan ragyognak
rel a legszebb és legnemesebb emberi tulajdonságok ;
8Z emberszeretetnek, az emberi lélek legnemesebb
megnyilvánulásainak legszebb példáival éppen l!. legsulyosabb id6kben szoktunk találkozni - és a szenvedés, megpróbáUat'á s nehéz id6i er6sitik meg az
emberben a hitet is.
Csak kevesen ébrednek' annak tudatára, hogy
a hitben, a j6szándékon alapuló er6s akaratban, milyen nagy valóságo. er6 rejlik. Sokszor láthatjuk,
hogy az ilyen tiszta hit és akarat megváJtoztatfa az
események folyását és sokazor a legnagyobb veu61y
pillanataiban idéz fel váratlan segitséget.
Egy amerikai filoz6fus, Prentice Mulford, a gOD
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dolol reális erejét vizsgálva, többek között a következ6 szép 9znvskul mondja, amelyek kissé szabad
fordilásb s D igy bangzeDIlk :
"Legwa2os3bbrendO er6 és érlelem kormáDJozza n Vilt'igDlindenséget. A szellem mérhetetlen hullámai szakadatlanul áramlanak a végtelen térben. Mind~nben. ami van , az atómlól a
leghatalmasabb égilestig, legmagasnbbrendO eró,
bölcsesség, értelem nyildnul meg.
Minél messzebbre jutunk ennek a legmagasabbrendil és kimerilhetetlen erőnek a felis merésében, annál többet vonunk m :l gu okboz ebból f,Z u6b61. Minden mulandónak sorso, hogy
l
az ÖrökbOz val6 yiszonyát felismerje, hogy ráeszméljen, bogy a legnagyobb tökélyhez és boldogdgboz vezető egyenes ut a magasabbrendü be vetett megingathatatlan bit és teljes od a·
adás,"
A tiszta bitben tSs akaratban szintén misztikus
eró van, Átviszi az embert leknzdhetetlennek látszó
akadályokon és segitséget hoz reménytelen h elyzetekben, Amikor könnyen megy so~unk, elfeledkezOnk a hit erejéről, de amikor sulyos napok, veszo.yleli id6k járDf>k felettOnk, mindig njra fe ltám ad bennnnk a hit és sokszor látjuk, bogy nem ok nélkOl
bitunk annak erejében. Ha szándékaink tiszták 6'J
nemcsak magunkon, hanem - legalább szok kOrüokben - embertársainkon is segiteni akarunk, akkor mindi" tap ~ sztalni fogjuk , hogy akaratunk megsokszorozódik és reális .erőt képez. Emelt fővel és
biztos bittel járjuk a megpróbált atások nehéz ulját,
és mindig meg fo@juk találni II helyes ös vényt, 8
veszélyb61 kivezető utat.
o

o

Az élet

végső

kérdései nyitva állanak

e\őtlQnk,

nem. hmerjGk a mély kapcsolatot él6 és élő között ;
a mi nOk (öldi életOnkből kiindnlva fel sem foghatjuk teljes grnndiozitáaában az egész Világegyetemet betöltó, elóUOnk mindinkább kibontakozó roppant termel6 erő végtelen bataimát és gazdagságát,
korlátlan lebetőségeit. Hogy mik az élet lehetőségei.
arról a földi élelrendszer szak keretei között magunknak fogalmat sem alkothatnnk. De látjuk, bogy
a fej16dés iránya a földi életben az öntudat mélyOlése, az életérzés intenzitásának, a cselekvési szalbadságnak fokoz6dása. Az ember környezete feleU
nem te~ti, hanem értelmi képeSségeivel uralkodik.
Világos, bogya bala(llist, a jOvöt, az élet fejtődési
tendenciátt akkor szolgáljuk, amikor törekszOnk é letérzésnnk intenzitását, szellemi képeSségeinket, a legmagasabb fokra emelni. Bármily kQrlátoltnak is lássék ma az akarnt batalma, nem tIldhatjIlk, bogy II
- fejlődés mily lehetőségei állanak nyitva számára. A
belyes irányban alkaJlnazott akarat hatalma is nagyra fog növekedni. Létezése már magábanvéve érv

erre.
Mit várhatnnk a helyes irányba beállitott akarater6USI '1 Amikor ft szabadabb, szebb, magasabb-

•

rendü életre irányul mind en 6b ajtásunk. amikor azt
kivánj uk. hogy sikerüljön az életet magunkb an a
legmagasabb fokra emelni, a magasabbrendn felé
irányil ani '1 Amikor m aguukban és i'gyermekeinkben
a legIDogasabbat és legnemesebbet akarjuk nagyrane velni '1 Amikor az élet tiszta tOzét akarjuk magunkb an nagy lángra lobbantani '? (Olyan tnz ez, a
m elynek nem kell anyagi táp,lálék, amelynek kialud.
nia soha sem s7.abad .)
,
A h elyes irányban alkalm azott ak Jlra t önmagá b an h atalmas é s elóbb-utóbb feltétl enni érvényesül. Azért van ez, mert összecsendül nz élet minde on él hatalmasa bb épitó er őive l, azokbó l nyer lendü letet, azok viszik elóre, azokkal párhuzamos. A
tiszt a szándéku nk arat és az eros bit közel visz a
n::gy t e r e mtő erő hOz és 3z élet ósforrá saiból merit
m indi ~ uj és uj e rőI.
'
Hol a mi h elyilnk a Világe ~y e lem örök kel etk ezésében és változásáb an, Il Z É !et e végh etetl en
t en ger én'? Kétségtelen, hogy mi is r észt veszün k II
n agy m ü ben és h ogy a látás, a szellemi ké pességek
nagy adomány a nemc!llk azt a célt szolgálj ", hogy
életo, nk et m agunknak fennt artsuk, ha nem hogy 31t
továbbépilsQk, m in él tökéletesehbé f~ jl e 9 s z0k m agunk és utód aink számá ra.
A t fl p ~S1. t a l a t9k n a k és ö ntudatlan emlékezéseknek végtelen sorozata vnn mögOttilnk. Földünk fejl ő d ésó t a tengerek ké pzód ésétól és lebülésé tól fogva
átéltük mi i!J, és az az eró, a mely nek IéI ilo ket köszö nb e lili~ . kezdet n élkü l, végtelen idők óla hat a
Világ firben.
S..::elle münket mi is egy fokkul tokéietese bben
és m eglisztultabban ndjuk át utódninknnk, Azt az
erót, nm ely nz uj életnek forrás~, poráoyi anyagrészecskéhez .1I; ötve csod álatosképp en valamennyi ta~
p asztalntunkk nl, a mult uj szako.szával, öntudathm
emlék ezése'inkkel adjuk gyermekeinknek tovább, Ők
átveszik nzt, ami egyéniségü nkben a lepj elJemzőbb,
egyednl áJJó és a01i aztán testOket is formálj a, bizonyos m értékben jo vŐ óletilket is irányilj a ~
Ez a szellem, amelyet eI6dei nktól k Jptunk és
utódainknak tovább adunk, egy mindinkább mélyülő öntudat, Oliod tökéletesebben és tökéletesebben tftkrözi vissza a Világegyetemet. Hormooio és
tökéletesedés k ell, bogy eIterjedjenek ezen szellem
ált Hl, amely mind tisztábbá és h atalmasabbá , válik
a Földön. Igy lJZolgálja a földi élet az \,loiverzális
életet, a Vilá gegyetem harmóniáját.
.
Az örök megsemmisithetetlen erők képezJk 8
legf6bb vfiló~ágot. Az a~yflg ke.letkezése. és elmulá& 3 a csillngok fel vilhmaso és klalvása, vlsszabomlásn ' II Világürbe, nem 'egyéb mul 6 lüneménynél. .Mn.ga a földi élet sem egyéb :Jz erők, egy meg~~llvá~
nulásáoál ; ft fOldi élet csak szolg~latá~a . bnJtJ3 DZ
anyagol, amelyen keresztf11 megnyllvá.nul, de Jé~ye i
gében nem egyéb ~ Világegyetem n agy . erólDeK
hajtásánál. Nin c!! olyün élőlény, amely eJpzlgetelten
megállbato a, mindegyik kötve vaD és marad n. természet er6ihez. Az elmulás képét az anyng lIdlO . az
er6k megsemmisitbetetlenek.
GAL VILMOS.

UNITÁRIUS JOV'ENDO

•

Jeles
mondások.
,
'Olvasás közben klJenezte NAGY Sf:LA unitárius lel,kész.

13

Én a vallást is az emberi szellem produlttumának tekintem. S mint minden emberi mn, a válto_
zás, DZ élet és a fejl6dés 1örvényének van alátvetve
(Vári

AZ UNITÁRIUS VALLÁSRÓL.

A vallás minden alakfában sbban különbözik

minden egyébt61, hogy az a tárgya, ami a tapasztalat körét megbaladj a. (Giddings:)

Albert.)

A vallás és az erkölcs ikertestvérek s a gyakorlati étetben lehetetlen a ' keHát egymástól elválasztani.
(Vári Albert.)

I

•

VHágos9ág és igazság, ez til a két sarok, mely
köröl vallásos életnnk forog. (Játh6,)
A keresztény vallás szabadabb, batárlalanabb

a világO,9ágnál vagy a szelekoél. Az nem annyira
rideg tan, mint inkább szellem, ha!ártal:m s~erelt.t
szelleme. A végtelent inkább éreZni lehet, mmt eirni. (ChanningJ
Egy olyan vallás, mint a Krisztusé, megkivánja, hogy a lélek :l lehető legtevékenyebb és legszabadabb legyen. (Channing.)
Szomoru vallás az, amelynek félnie kell 3Z értelem világosságától. A vllllás éltető eleme épen az
igazság és szabadság. (Játhó.)
Vallás nélk1l1 - 0ly3n :lZ ember, mint
iránylO nélkOI. (Ferenc. JÓzsef.l

3.

h ajó

A vallás fejlódéseinek egyes korsz .. kában ezek
a tényezők: papság és szentkönyv - n agy szerepet
játszanak. (Carpenter 1.)

A vallás állandó gyökere elménkben,

szivOnkben és lelkiismeretnnkben van. (Carpenter 1.) .
A tekintély uralma a vallás terén lejárt. A keTesztények nem fo~jlÍk maiukat 'alárendelni a bettl
hatalmának. (Carpenter JJ .
.
A tudomány kivivoU eretlményeit fenntartás
n6lko.l el kell ismerno.nk, az egybázi hagyományokat. amelyek ezekkel összeütközésben állanak, mint
dogmai elveket szó,zerinti értelmezésttkben el kell
ejtenllnk és uRY kell mogyaráznunk azokat, mint a
vallásos eszmék stimboliltus mezét. Fel kell tárnunk
az örök igazságot, 3mit semmi tudományos eredmény meg nem dönthet. A hagyományos tanok porba huUunak, de a vallás eként .megszabadulva el·
avult formáitól, tisztaságban és elevenihS er'liben
mindinkább emelkedni fo". (Dr. PFleiderer Ottó.)
A vallás nngy világa ma nem a felekezetiesség6, hanem az egyeteme~ségé. A vallás oly valami,
amibez az ember b-o., amiért él és hal; a legnagyobb
erő, a legszentebb, nmit ismernnkj szOntelen való
vágy6dás a végtelen és tökéletes után. (S. M. Crothers)
Minden vaUás egyformán az ember vallásos
természetének és vágy6dásának a természetes következménye. (M. I. SauageJ
•

Minden nép vallásában 3 alaptényezli tisj:,tán
megkll.1önböztetl;let6 : u. m.: bit, morál és kultusz.
(Véri Albert.)
Vallás nélkOl hasztalan n!r;arjuk n boldogság
hajlékát relépiteni. (-l '
A vallás a kor mQveitségével lépést kell tartson. (Chq.ntre.)
A vallásnak a tudománnyal s'Zoros összeköttetésben kell álljon. (Chantre.)
Amely valJásos ember fél a tudománytól s azt
félrelöki, halálos itéletet m~nn sDját hit érr [Chantre.)
Maga bele akar temetkezni a vallásba, pedig
az nem temetó, oem sir. nem koporSÓ j az virágos
kerl, mező, melynek virágait szét kell hinteni , osz·
togotni, bogy mindenkinek jusson belóle - bármily
releke.etO - még a vallástal'lllnak is. (-l
Alapjábnn véve neQl volt 9 nem is lehet a világ kezdolálót mind e világn.k vége1.etéig egynél
több vallás. Volt uk ugynn vaUásrendszerek, voltak
tbeológiák szám nélk-o.l, de vallás csak egy volt, VaD
és jeszen. (Mino f. SJ
A vallásos érzés a, létérzetnek érzelmi álspja..
(Dr. Borbély I.)
A vallásossá li! egy csendes folyam, mely a lelkeken átOmlik s Iden felé tereli óket. (Prohászka.)
A vallásos közöny nemzeti éleU1nkre is vészteljes hatásu. (Jakab Elek.)

a

Minden vallásnak 'egy célja: lebozni lstent az
emberbez és felemelni az embert Istenhez. (Haiszler lelkész.)
Katbolikusnak lenni annyit jelent, mint az Istent mindig imádni - mondja egy katbol.iku9 p~p.
Unitáriusnsk lenni annyit jelent: az Istent lIszta SZlVból imádoi, embertársaink'at szeretni s becsttIettel
dolgozni. (Nagy 8.l
A vallás vi9szavonhotatlanul sz egyéni felfogá!
kérdése lelt. A bit csak akkor veszedelmes, ha bizonyos egyOntetOséggel, mintegy szemmellátbató többség agye jelentkezik. De mibelyt egyéni kérdéss6

váJik, akkor a legtermészetesebb dolog a világon.
(Renan).

Korunkban a miveH sz:eHemeknél a vallásos
érzel9mb61 származ6 bol<t.,ogság és felemelkedettség
hi ányzik.
(Emerson)
A valláskOlOnbOz6ség nem fOldsarki jég~ mit
az evangéliumi szer etet melege -felolvasztani ne birjon, csak komoly akaratu elhatározás és kezdeményezé. kell.
_ (Ferencz József!
A nllturalizmus ábéc~je a reJigióknak. Az ember a természeti vagy ktUső er6k imádásán kezdette ms már Il Z erkOlcsi er6k kuTtuszáig jutott. Kez•
•
detben a .aját keze állal raragotl kő é. ra elótl hUJlott meg, ma már az ész és sziv ideálja előtt szellemben bajlik meg.
(S6mi László)

•

b?iu· helyett "Dalbau"-nak van irva. ;rObb példányb61 több lap hiányzik vagy össze-vis!lza van IOzve ~
van , olyan, kogy az unitárius névtár egészen hiányzik. másokban ugyanaz a rész kétszer van meg) stb.
FelveljOk B kérdést, hogy vaüon nem lehetett volna
kOlön unitárius n::.ptárt ki adni, mint tették :1 tObbi
felekezetek, mely az unihÚ'ius szellem elevenitésére
szolgált "olnli' A mptári rész ké!lzen kapható valamint több kimutatás. A tartalmat unitárius' irók
m(1veiból össze lehetett volna állilani s legalább
kétszer annyit el lehetett volna adoi, mint illY ami
az unitárius szellemet is jobbaD erósitette vol~a. Az
egyházi éreeklődés ébrentartás ának legeg:yszero.bb
eszköze s legjobb propagandája a naptár.

•

SZEMLE.

•

A val1ásnak nemc!lak vasárnap s templomban,
imádkozás közben, hanem életQnk minden pillanaIDr. Clark P. 1.).
tában nyilvánDlnia kaU.
A vallás Istennek megismerése és tisztf'lése.
(Folytatjuk.)

(Ferencz J6zsef!.

Az Unitárius Naptár.
Az Unitárius Naptár az 1942-ik esztendőhen itt
a Hangya Naptárbsn jelent meg. Az egyházi névtár
mellett négy unitárius szerzőtól van dolgoznt benne.
Ezek kOzo.i csak keltő unitállius vonatkozásu. Egyiket Barabás Mikl6s ! enyedi lelkész-esperes irta nA
marosvölgyi unitáriulJ misszi6 vallástOrténelmi emlékei, multja és jelene" cimen, kOzOlve az enyedi oni·
tárius báz képét is, melynek fOld!lzintjén a lelkészi
lakás és emeletén az imaház foglal helyet; a másikat Fekete Lajos ftrmösi lelkész· esperes h. "Magyar iflusági szervezet a mnit századokban" cimen,
melyben az ftrmösi egyházközségben önként alakult
és 1909-ig fennAllott, karácsonyra készül6 ifju!lág
népi szokásait ré8z1ete!len ismerteti. Pataki András
várfalvi lelkész "Háborus id6kben - helyes beosztást l" cimen szövetkezeti vonatkozásban ir, mig a
szépirodalmi ré!lZben Gyallai Domokos "Farsangi
álom" ,cimO. elbeszélése van közölve, melyben szerz6
egy Benczédben szolgáló kadácsi legény történeMt
mondja el kedvesen. A 240 oldalra terjedő naptár
még több értékes szövetkezeti, iskolai, szépirodalmi,
gazd8!lági, stb. cikket foglal magában.
Nem tudjuk, hogy ki állitotta össze és ellen6rizte az unitárius részf~ Több zaval és egyéb' fogyatkozás észlelhet6. Az egyházközségek magyar neve nincs meg s egyházkörök szerint nem ABC sorrendben vannak, mint a multban s csaknem mindenik név román helyesiryi hibákkal van nyomtatva. A petrozsényi egyházközség nevét pl. hiába kereas6k benne. KftktUl6domb6 román neve "Oim-

Tárgyalás az egyház érdekében.
Or. Gelei József fógondnok dr. Mik6 Imre képvise16 kiséretében január h6 végén kihallgatáson
, jelent meg a yallás- é9 közoktatásögyi miniszlernél,.
akinél egyházi és is kolai kérdéseket tárgyaltak meg
részletesen, egyebek között a leliészek fizetésemelését is. Dr. Gelei J6zsef azután Németországba utazott, ahol tObb város tudományos intézetének meghivására előadást tartott. Visszatér6 uljábau az egyházi é. i.kolai kérdé.eket tovább tárgyaUák.

,

•

Lelkészbeiktatás.
Mált. é. F61i.zt. J6zan Mikló. pQ.pOk nr eUávozásával megüresedett lelkészi álJ4sra a budapesti
egybázkOz.ég egyhangulag Szent·Iványi Sándor hitoktató lelkészt, teol. tanárt választotta meg. Beiktatása február l-én ment végbe nagy érdekl6dés mellett és nagy ünnepélyesség keretében. A beiktatást
maga a POspOk Ur Őméltósága végezte. A szerencsés választá!lhoz gratulálunk és áldásos munkálkodá.t ki.áunnk.

Lelkészválasztás.

•

~rlesOlésQnk szerint az ádámosi lelkészi állás-

ra Sebe Ferenc bethlenszentmikl6si lelkész pályá.·
zott. A választás február 23·ra van kiUlzve.
•

Az ideiglenesség megszüntelése.

,
A december k6 ll-án Tordán tartott E. K_
Tanác!I-i gyo.lés az egyházi vezetés ideigleIlességé·
nek a megszo.ntetése >mellett foglalt állást. Evágb61
szOkségesnek tartotta a kormánnyal való sOrg6s túgyalást és az Egyhbi F6tanács Osszehtvását. Szélesebb kOrben érdekl6dé8!1el várják, hogy az ideiglenes egyházi vezet6ség teU-e 8Z tlgyben valami lépést s milyen eredm6nnyel '} Lehet-e remélni az:
ideiglene8lég megszOtitetását és a tOrvénYe5 utOl21
való elindulá.t?

,

•

I

•

JOVENDO

8ö.önben Rostás Dénes kálnoki lelkészt
választalták meg, aki f~ broár 15-én taglalta el állásál Jövő számban részletesen számolunk be r61a.
Ktilnokon a lelkészi teendők ellátásával K i s s
Tihamérl bida m eg a pOspök.

A jószág{elügyelóség jelentése.
A jósdgreIOgyelóség elnöke a fentebb emlitett

gyQIésen bej elentette, hogy 32 esztend6 végén drszámadást kés:zitenek s az egész gazdasági életrő l az
E. K. Tanács és Főt anács tagjainak részletes jelentésben számolnak be. Február közepén tul vagyunk
s a mindnn tekintetben teJjes ás tiszta képet ad6
jelentést még nélko lötZt1k. Egyházi érdek, hogy a
jelentést az érdek1ódók mielóbb olvashassák.

Egyházköri beosztás
A rom ~niai unitárius egyház a bécsi döntés
u tán 3 egyházkörre (esper esi kerQletre) van osztva.
E három egyh á zkörbőz vaDnak csatolva azok az
egyházközségek, am elyek elóbbi egyházkOrQkr61 leszakadtak. Többeknek a véleménye szerint 3Z egymásboz közel fekvő, lesz ak adt egyházközségekból nj
egybázkört kell alakit ani s igy a könnyebb egyházi
közigazgatás kedvéért, de a gyakorlati szempontot
is szem elótt tartva , az egyházkörök számát négyre
emelni. Eszerint az egyházkOri beosztás a követke20 képet matalná :

l. Aranyostordai egyházkör : 1. Abrudbánya.
2. A~anyosgyéres. 3. Bágyon, 4. Csegez. 5. Gyéres.
6. Jan. 7. Komj átsz eg. 8. Kövend. 9. Lnpény- Vnlk~ 10. Mészk6. 11. Nagyenyed. 12. Petrozsény. 13.
SmCalva. 14 Szentmihálj. 15. Szind. t6. SZavát. 17.
TordtL 18. Tord9;lur. 19. Torockó. :l0. Torock6-szentgyörgy. 21. Várfalva. 22. Verespatak.

1/. Küküllói e9yházkór, 1. Ádámos. 2. Bethlenszentmiklós. S. DésCalva. 4. DicsószentnJátton. 5. Ha_
rangláb. 6' KüknUódombó. 7. KnknU6széplak. 8. Magyarszentbenedek. 9. Magyarsáros. 10. Medgyes-Erzsébetváros. 11. Szókefalva,

,. III. FeJsüfehéri egyházkör : l. Alsórákos. 2. Brasso. 3. Datk. 4. Fogaras-Szeben. 5. Olthéviz. 6. OrmÖs.

Az iskolás növendékek a "Bethlehemes l·áték"
'd
e.eRJfl
e von ásos g:yerme ksZln arabot igen npgy tetsz'.
mellett adta: e16, 18 növendék alkalmi verses t
vall s száznál több szeretelcsomagot és rft2etek:t uatollak ki. Szatbmáry Géza lelkész megnyitót é.
zárót mondott. Az üDIlepély megrendezéséért és eszindarab b efanitásáért Nagy Irén h. lanit6nlit
nagy eli5merés és dicséret.

0:-

il e:

Halálozás.
László János ny. máv, fóre. gyelő 1941 dec
30-án 70 áves ~orában, Budapesten elhunyt. Tagj~
volt az Egyházi Fótanacs!lsk és tiszteletbeli presbitere a buds pesli egybázközségnek, amely meglisz~ telő cimet buzgó egyházközségi mnnkalkodásával
érdemelte ki. Kenyérkeresó szolgálatát büséges és
p~J~ t:ld6 lelkiisme,retességgel töltötte be. de az egyhazl ügyekkel valo foglalkozásra is mindig tudott
időt szakitani. Erdély szQlöUe volt, s az erdélyi nnitárimok minden j6 lulsjdonságát m agával vitte és
kifejezésra juttatta, bárhova vitte sorsa. Elhnnytát
gyermekei és unokái, testvérei. vejei é.! kiterjedt
rokonság gyászolja a barátok e" ismeró!oi.. sokaságával egyQU. Nyugodjék békében.

László Gyula. a kolozsvári unitárius kollégium.
nyug. testnevelési tanára munká.! életének 78· ik évében rővid, su lyos szenvedés után január 31·én Kir
, Ioz!várt elhunyl Tarja volt az egyházi fótanácmak
és a Kollégiumná.l hosszabb időn át titkári állást
töltött be Vezetése mel1eU a Kollégium ifjusága sok
torna versenyen vEtt részt és mindig igen szép eredménnyel. A2. igezgat6ság klllOn gyászjelentést adott
ki, melyben a következ.őket olvassuk; ,,Finom lélekkel , kivájó tehetséggel, az ifjuság iránt soba meg
szilnó buzgalommal, szoJgálatkészséggel, példás rend
és mnnksszeretettel megáldott férfin voll" Brassóból
származott és sz1116f6ldje iránt mindig a legnagy:obb
szeretettel érdekl6d611. Felesége, gyermekei és anokája
mellett kartánai, barátai és tisztelói gyászolják:. Nyugodjék csendesen.

Szerkesztőség

kérése.

•

11(. Uj

e9!lházkör. 1. Alsóboldogfalva. 2. Magyarz.ákod. 3. KnkdU6.árd. 4. Pipe. 5. Seg.. vár. 6.
Székelyderu, 7. Székelymuzsna. 8. Ujszékely,
~S%erint a leszakadt egyházközségek is megkapnák a maguk sorából választott egyházi vezet6.,éget és egyéb tekintetben is képviseletet nyernének

A karácsonyfa ünnepély

•
•

meglart~ár61 nehány egyházkőzségból a mult

sdmban be,umoltnnk. KiegészitésQI közölj dk hogy
a karácsonyfa dnnepélyt Macarzsákodon is' megtartották dec. 25-én délután az iskola helyiségében.

Az. "Unitáriw Jövendó" az egyházi érdek .zem
el6tt tartása mellett az unitárius gondolkozás és szellem ismertetésére és erósitésére is törekszik. Birt ad
a kisebbségi sorsban éló egybázi élet~r6J, de szolgálatot igyeks.:rik tenni a bárhol éI6 uaitáriusoknak és
az unitárius ogy iránt érdek.16d6knek. A megnehezO.1t életkörülmények között s az ujesztend6ben ujb61
igen nagy mértékben emelkedett nyomdai kőltségek
mellett azonban feladatát csak ugy tudja betölteni
ha a ' szivu olvasók a csekély el6fizetési dijat el6re
poo\osan befizetik: M a bátrá1ékot gondosan rendezik.. KöszOnettel vesszOk, ha egészen dijmentes fáradozúunkat azzal is méltányolják, bogy. lapra má-
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UNITÁRIUS JOVENDO

16

80k Cigyelmét felhivj ák, uj e16fi zet6ket szer eznek s
18mennyiben tehetik, fl lap fennlar tásáboz Ookéntes
kegyes adomáDDyn l is bonájáruloak, omit ny ujltázni
fogunk. A szenIirás Inn ilj ll , hogy naki Sd3kozik, annál inkább gndegodik
A l:l kás- tis ciwváltods sürgős bej elentését
kórjQk.

A LA PITVA 1823.

Scherg Vilmos és Társai

U

,

Előfizetési tá jékoztató.
Tisztelettel kérjOk olvasóinkat, bogy 3Z elúfi zetési
dij at' 3 2 esetleges hátrálékktl.l egyQttJ az alább m eg:'
nevezeUekhez mie16bb megköldeni sziveskedj enek :
a) Ro mániában n sz erke s z tőség eimér e;
h) Az erdólyi terQleten Hadh ázy Sándor egyházi pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Unitárius Kollégiu m.
ej A Nagyvár adon tul levó terMeten az IIUnitárius
Irat misszió" vezetőj e Uj váryLászló urhoz Budapest. V.
Koh áry u. 4. sz.
d) Kolozsvárt az el6fi zetési dij akat Szabó L ászló
tanárj elölt szedi be.
Bizalommal kérjQk olvasóink at, hogy kérésftnket
fi gyelembe venni s S2t mi elóbb telj esiteni sziveskedjenek.
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LERA KA TO K :

Brass ó, Temesvár,
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... Elsö Romániai
Temetést Biztositó
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ORADEA
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R. T.·nál (szslött G. SZAVA és A. SZAVA)

AKözgazdasági Barik!
(volt Brassói Népbank)

k6lhel.

Brassó, Weiss Mihály-iI. 35

értesiti igen tisztelt ügyfel eit, hogy a
nök folyósitását ujra meg

l
Szerke sztőség

•
Biztosits6tok életeteket
és vaQ ~yonotokat a

I,

és

Brafov, Sir. Dr. Babef
hova II lappal ka pcsolatban minden
ke resés, közlemé ny é s pénzösszeg
•
•
Kérjük munkatársainkat, hogyalapba szánt.
ket 009Y egyéb közlemény t a hónap 5-éig 8%;.
nek a szerkeszióségbe iuttatni.

Ált. Bizt. R. T.-n'6l

,

" gy n 6k s ég ek az ország
U

minden fontosabb városában.
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Felvilágositások a biztositás minden ágában:
"

Brass6. Tehénpia
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