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Nem reformok, hanem imádságos lelkek kellenek.
A fó pásztori programbeszéJból messzehangz6lag emelked ett ki ez :l mond!! ' : "Nem reformokat,
hanem imiídságos lelkeket kérünk. Ezek a n agy
élettapasztalnlra és életbOlcseségre mut r. tó szava k
minden' egyébnél jobban Ínegrllg3dták fi gyelmt1 nket
s a2óla is állondóan fogl nJkoztatu 3k. Az :!Z érzé5t1nk,
hogy a progr ll wbeszédnek títlajdonképpen ez ft kivánalom képezte a geriocét, nmely hosszu lelk észi
szolgálat közben meggyózódésszerO:leg alukult ki és
él 3 Főpásztor lelki v,ilágáb:m. A gyakorbli él et nemes leszQródése ez, amely helyes életfetfogásr61 tesz
bizonyságot s a m oi élet h'gfóbb kö vetelményének
a felismerés ét birdeti. Mert va16bnn ugy van, hogy
az unitárius eg)'h~znak m a im áds ágos, vallásos és
egyh~ins, temp!omszeretó és az egyházzal szoros
ö ss z ek ött~ t é s beu élő lelke kre van szüksége. Az ilJ e tl
lelkek sokusáRtl teheli képessé arr!!, bogy az egyház
kétfeM sZliIkadásában is a rán e be~ e dő bajokon sikerrel átk~zdllesse magát s telj esithesse ,i l nl:lny ielki és
szellemI felad atot, mely tisztult bitfelfog ásaban n fel.
világosodás és hllladás érdek ében reá vár.
Az unitárius egyház négyszáz esztendős életében sokszor jutott élet-h alál kl1zd elm f' k közé s min·
dig az u. n. "im ádságos" lelkek t eremtettek benne
uj ~letet. A megsemooisítésre irányuló töre kvéstket
ismerve, régmult időknek fi viharait felujilva., történelmo.nknek a lapjait forga tva leh t tetlen nCL9 látnunk, bogy unitárius egybázunk viszontagságos éle.
Iében mindig csak az imádságos érzésekt61 áthatott,
vallásos szellemben megerősödött, hithibégheIÍ élő
egybáztagoktól várhaUa megujulását és jobb jövő
jét. A mult fájdallnnsan hirdeti, hogy még a bitigazságra eljutott, a bitf elfogásht.lD m essz~ e16r eb aladt, v allásilag megvilágosodoH lel!l. n mG.vf'J !t embe.
rek kO.zOtt is milyen sokan voltak, akik a J éz us 8:t.:avai szerint "iobban szerették n ,c;ötétsé~~1 mint a
világosságot" . Kicoiinyes okokb61 és Onz('j ~élokhÓI,
anyagi érdekblil és ahatalt' 1 k fo"dvéért kOnnyQ lé.
lekkel elh agyták nz egyházRt, eld~bták m ll ~u k.t61 fi
ff
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m egis mert biti gazsá~ot! amely eleitől fogva a k ~resz
tény vallásos gon dolkozásnnk legmesszebbmenő Hszttt ir ányzatát képviselte és képviseli m a is. Megriad. tnk ::l felekezeti féltékenység sz ell emé től is támogatott Oldözó e ró től . mely a. kereszténység kezdetér61
mondo tt szavak at látszott megujitani: "e felekezetnek mindenütt ellene mondanak" _ s most hitbeli

gyeDge.égböl, mnjd elókeló és jól fizetett állás okért
elbomályositani engedték maguk.ban a felderOlt viIágoss:ígot.
Ha a kedvcz6tlen idókben, a nehéz Viszonyok

között nem lettek volna mélyen valláso._ felvilágosult és megérté lelkek, az egyházhoz táDtorithataUanul ragaszkodó s a hiligazságért nagy áldozatokra
is kész buzgó hivek, akkor az UnitáriU9 egyház szervezete 13.Ián ö sszeomlott volna !I legfeljebb az eszme
élt volna test nélkM tovább, melyet megsemmisiteni
nem lehet, mert nnnak számára "Isten a kOvekb6J
iS támaszthat prófétákat." · Istennek hála mindig voltak ilyen ek , akik minél neh.ezebb volt a helyzet, an.!
nál ö ofeláldozóbb módon ragaszkodtak az unitárius
hitbez, minél n agyobb kQ~delmekkel kellett szembenézui, ann";'l f éltóbb módon szerelték az egyházat
s !úk a magas hivatali állást össze tudlák egyez~et
ni az egyházi Ogyekkel val6 foglalkozással, vagyoni
helyzetöket :l hitigazság tisztaságával, a társadalmi
elóketőséget az unitárius vallás egyszerQségével s ba
keHett a bito.kért cserébe igért rangot, tekintélyt és
befolyást biztosit6 gazdag uradalmakat is vissza tud·
, ták utasitani. Megfagyott számban, de megnövekedett egybázszeretettel összeáJlottak, uj kutakat ástak,
uj utako t vertek, az elcsttggedt szivekbe uj reményl.
séget öntöttek, uj élelet teremtettek, a kitartó hiveket imád~;\koJS és hitben éiG egybáztagokká formáll.
ták, nem eLkerQlhet6 és bizonytalan helyzetet terem·
•
t6 r eformokkal kisérleteztek. hanem éiG hittel és 8
biti"8Zság e~eiéve l tápJáUák ft lelkeket.
Unitárius egyházuukban 8Z u t6bbi évtizedek

•

I

UNITARIUS JÖVENDÓ

18

I

alaU, mid6n szinte áHand6aD a megoebezOlt id6k
járá.át frezUlk, ennek éppen az eUenkez6je tOrMal·
A. központi és vidéki g,Oléstermekben bangos reformkövetelések voila k napirenden, melyeknek szQkséigét
s kaJOnOsen so.rgOsségét a meggondoltsághoz szokott
emberek ném hUtákj tudták, hogy a régi alapon önzetlen Jálekkel lebet épit6Ieg dolgozni; a törvényeknek DngyaránYD és rohamos megváUoztatása azonbaD legfeljebb az egyQázi ~et megzavarására és fel:
forgatádra Jesz alkalmas, de lényegében nem VisZI
elébb az e~ybáz8t. Az egyházi :szervezetnek a baI lad6 idővel eg,yOUjáró fokozatos fejlesztését m9guk is
szükségesnek tartoUákj de voltak, akik nagyobb, bár
nélkftl6zhetó reformoknak azonnali életbeléptetését
hangosan és megfeszitett er6vel kOvetelték, mert azok·
tól - tisztelet akivételeknek - saját . érvényesülé·
sfik támoge.tását is remélt~k és jelszavaktól elkábi·
toU jóhisEemfi embereket is tudtak ma guk mellé
állitani. Ezen az uton sztUettek meg Dzok a s&jnála·
tos esemény~lJ, melyek ft közelebbi időben az egy·
házban belso zav~rokat és meghssonlásokat idéztek
eH5; melyek a megigézett tömegnek addig ismeretlen
magatartásáról, feroszskC"s s még törvénytelenségtG!
sem visszariadó Iépéseir61 beszélne~ amiket egyházl
iletQnkhen bizonyára szomoru eltévelyedés gyanánt
fog feljegyezni a történel~m. Utólagosan nyugodtabb
megitéJéssel nézve a dolgokat, a tények mindenesetre
azt igazolják, hogy még a meggondolva haladás ren·
desen bevált elvének szem előtt tartásával megnyir·
bOt reformkivánalmak teljesitése sem használt nz
egyháznak; inkább gyengitette. mint er6sitelte azt,
Az E. K. Tanácsból és Bizottságokhól löbb szakember és tekintély hiányzott, kiknek azelóll az egyház
hasznát vette. A legfőbb egyházi törvényhozó testüN
letbe, olyan emberek elég nagy 6Zámmal kerdltek
akik nagyon jóravaló és becsGletes nnitáriusok s
az egyhhk,Ozségi életben értéket jelentenek, de az egybázköri gyftléseken többnyire már
' csak haUgaló tagok s a !6tanácsi gyOlé.en legleljehb
eakGtételre jelentek meg ~8gy nagyobb felhajtás esetében szavazógépeknek bizonynltak. A magnkkal '\'itt
tapasztalatok nem mindig voltak alkalmasak a nagy
tömeg f'gyhbias go,ndolkozása helyes irányitására,
vagy éppen lelkesitésére. Viszont a tanult és fejlett
ueUemfl, önálló vélemény kialakitására és kifejtésére
is képes egybáztagok kGzftl a f6tanácsból sokan kimaradtak. Pedig ;l hozzájuk hasonló, tanultságban és
ismeretekben gazdag. vagyonilag is áldozni tDdó em·
berek voltak a moltban is az egyház anyagi megment6i és jöv6jéne\ biztosi~6i.
A re[ormtOrekvések k6zdelmé~en az érdeklő·
dést i'tkább hangzatos szavak id.n,itolták, mínt önzeUen és nemes célok. Az egyházi élet elevensége
inkább látszólagos volt, mint bensőséges. A hitélet
elmél,Uéle és céltudatos er6sit6se fogyaMkos er5vel
történl Az. öntudatos UlPtárius gondolkozásra törekvé. veszített erejéb.61. A s2ilárd és biztos alapra tá.
maszkodáa helyett a reménység és bátorság lett az
•

irányitó gondoint. Az egyház erejét tubzmya16 me.
rész és kockázatos tervek is szfilettek és öltöttek
részben testet, melyektől a szerényebb keretekbez
szokott anyagi és szellemi erG visszabnződoU, stb.
, . A főpásztori kivánalom tehát 8Z unitárius egy.
ban áUapotnak találó kifejezése és sok egyházát f61t6 embernek a lelkében talált visszbangra. Meggy~
désflnk szerint annak megbaUgstásD. és követése jobb
jö;őnek leht;t a ~iztositéka. Mert 8Z unitárius egy.
haznak továbbépltését és biztos fejl5dését els6sorban
az imá~ságos és mélyen vallásos lelkek, az egyhá.
zat oszmtén szerető és hitbuzgó bivek munkálbatják. Az ilyenek gondolkozáslÍból a legnagyobb szOkség idején sokszor s7..0lel ett megl f' pö áldozatkészség
amely megmentó erő le.tl A nemes példát adó é~
tettek kel le l~ esiló egyháztagok mindig többet basz.
náltak az egyháznak lis unitárius szellemnek. mint
aszIlntelen r eformokért k"Ozdó, hangosan beszélli
emberek. A[Jl<:!zok annybeto.kkel irtak be nevftket
az egyház történetének a könyvébe, ezeknek a mun.
kája nyomán n em egyszer a szi1árd ~ Iap megren~
dftlé,ét lehet ell félteni:
Ha az idók szelleme az egyházi életben és
szervezetb~n is olykor némi reformot kiván, 3zt
csak alapos meggondoltsággsl és a történelmi mult
meghecsOlésé vel sZ:lbad végreb ::;jtani Az ilyen ala·
pon véghezvitI fokozott fejlesztés mindig el6nyére
vált az egyházn ~ k, de az a munk& , amely nem minden tekintetben n önzetlen esybá:ti érdeket t!lTtja
szigormm szem előtt , az egyház gyengitését és az
aUól való elidegenülést szokta eJÓidézni. Sőt a kelló
alaposságot nélkOlöző, komoly számvetés nélknI n:e·
kilendfUó reformkisérletek vagy éppen merészséget
jelentő. mindent kockára tevő vállalkozás könnyen
az egyház helyrehozhlltatlan romlását vonhatja ma·
ga után.
Ezért tartjuk a helyzetet egészen felismerő, korszerll. találó, n8gy élettapasztalaton .alapuló figyel·
meztetésnek, meghaUgatásra és követésre méltó 8za·
bálynak a főpásztori bölcs célkitOzést : ,.Nem reCor.
mokat hanem imádságos lelkeket akarunk."
I~azában véve az ilyen lelkek épitik az e~·
bázd, szereznek megbecsQlést és tekintélyt az urutárius gondolkozásnak.
•
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kapcsoini az egyetemes egyház életébe, azonban ez
a kisérlet nem járt k e llő eredmánnyel. Az egyházkOr,
melyhez csatolta, maga is megszervezetlen. Földrajzi
terdlete sokk ~ l nn ~yobb leU, és benne ' az egyházközségek ~ elhelyezkedése szétsz6rtabbá vált annál,
hogy egy ember munkája s administráci6ra forditható ideje elégséges lehessen ahoz, hogy mindenik
• egyházközség o.t6erén a kezét rajta tarthassa. Talán
ez t1z oka annak fs, hogy vannak lelkészeink. akiknek több mint másfél éve nem volt alkah;"uk személyes es~mecserét folyltitni nemcsak sz egyházkör
vezetőségével , de még az espereseivel sem. Megvagyok gyóz6dve, hogy nem az 6k j6akaratán mult
g6.ebben egylJázi életOnk kiépitését. Lebet, hogy
ez, h anem a helyzet és \kördlmények nagy befolyásutánok én már s'emmi uj at nem mondok. De ez nem
sal voltak arra.
is fontos. Ha cikkem, a kérdés fontosságát tekintve
Az egyházkörök uj beosztásának a szükségesegyházépitó fus akodásainkal ébrentartja és a meg·
ségét látta meg az nUnitárius Jövendó" 2-ik száma
oldás Iehetóségél közelebb hozza, hiszem, hogy meg~
"Szemle" rovatában megjelent rövid kis cikk is. Jeérdemli a n npvilágot.
lenlegi helyzetünkben nem lehet ci!lravez~t6 az egyeAz utóbbi hónapok eseményei egyházközsé·
,
temes egyházi közigazgatást földrajzilag nagy kitergeink életében nagyobb rázkodtalást nem okoztak.
Lelkészi karunk hivatása tudatában nemcsak helyén . jedésOvé tennt Egyházunknak szem elótt keU tartania azt a célt és feladatot, amely~rt van és melyért
maradt. de érezve a nagy idők velej ár6j aként válkell hogy legyen a jövóhen is az egyhái, mint szerlaira slllyosodó felel6sséget, népünk érdekében igyekezett annak minaen tekintetben megfelelni. Ezekvezet. Ez a "kell" követelte a multban és követeli
mosl is tólQnk, hogy a közigazgatásunk megszervenek 8Z , eseményeknek nehézségeit a felekezeti iskolával bir6 egybázkOzségeink érezték meg a:legsulyozése olyali legyen az egyházkörökön keresztOl, hogy
sabban és érzik még mindig a tanit6 hiány miaU
minden egyes egyházközség életmegnyilvánulásának
Természetesen nagyon sok egyházközségünk küzd a
minden kis érverése és életrezdaIése
azonnal és ska•
a fennti ok miatt az "énekvezér hiány" miatti nedály, nélkül ju..on el központi szerveinkhez. Ki keU
hézségekkel is. Ha egyházkOzség~ink, leszámilva nékaszöb/!lnllnk, amennyire .. ak lehel, a földrajzi táhány városi és bánya vagy ipari központi helyen
volságokat, érintkezési nehézségeket és mindazokat a
levő gyülekezetet, nem is szenvedtek vezetóség~ik.
gátló és akadályozó körOlményeket, melyek bizoben nagyobb változást, nem tagadhatjuk le, hogy 8Z
nyos bénnltságot okozhatnsk a közigazgatás egészegyházközségi élet ennek ellenére is majdnem az
séges menetében, Ezt a célt pedig csak ngy közelitegész vonalon bizonyos mozdulatlanság bélyegét h~r
hetjOk meg, ha egyházköreinket terIIletileg lIem nl!I~ozza magán. Ebhez egyházi szervezetlepségünk, az
veljük, hanem kisebbitjOk. Ugyanakkor életmegnyil!
atfog6 és egységes egybázi élet irányitás éa ellenórváuulásaiban, munkateljesitményeiben tesszo.k intenzés hiányossága is nagy mértékben bozzájárult. Pezivebbé, hatásosabbá és eredményekben gazdagabbá.
dig nekünk fel és rá keU készQlnQnk már most arra ,
A m agam részér61 elfogadom az .U. S." el6bb
hogy amikor a jelenlegi nagy világkrizis és világvaidézett cikke irójának oz elgondolását az egyházköjudás végre meg fogj a hozni a kereszténység ujjárAk uj beosztását iUetóleg, mint amely érintetlenOI
szo.letésének a lehetóségeit, minket unitáriusokat is
kivánja hagyni a régi egyházkörök szerzett jogait.
vallási, erkölcsi, 86t kulturális eróiben megizmoso
(Bár a fennebbi célj érdekében minden bizonydott egyházMzségi életönk keretei kÖzött ott to\ál
nyal az egyházi közigazgatásunk a gyakorlati szemIon. Végzetessé válna reánk nézve az akkori kap
pontot is tekintve semmiesetre. sem szenvedi kárát,
kodás, keresés és a hegy alatti abrakolás.
_
ha Lupény-Vulkán, Petrozsény, Gyére!J, Szovát és
•
Egyházköri életOnkben az utóbbi eseményekNagyenyed egyházközségekb61, valamint az ezekhez
már nagyobb és sulyosabb változá.~okat idéztek eló·
tartoz6 nagykiterjedésQ sz6rványaink gondozása véEsperesek maradtak e~yházkörOk nélko.l ; egybázkO~
gett. egy VAk egybázkör is alakittatnék, melynek
maradt esperes llélk01. Teki~télyes számu egyháznemcsak a közigazgatása, de minden' más egyházi
kOzség4nk szakadt le a réRi egybázkörOk testfról és
munkájának az ellenőrzése, irányitása könnyebb,
mara~tak az egyetemes eJ!yhb életének vérkt: ringé:..
eredményesebb és áldáspsahb is lenne.)
sén klVdl. Egyházunk jelenlpgi veu'tősége megpr6Természetesen az egyházkörök uj beosztása
btlta ezeket az egyházközségeket ideiglenesen bemaga után vonná azok belső élet6nk az egész voAz "lU. J,u foly6 évi 2-ik számábnD fl fennti
eim ala It meg próbáltam rámutatni azokra nz okokra,
melyek szGkségessé tették egyházi életllnk kiépité
séDek a s6rgetését.
Dr. Kerekes István és még korábban, Kovács
Lajos és Nagy Dénes tollából is jelentek meg cikkek, melyek aggódó és féltő szeretettel igyekeztek
felhivni az unitárius közvélem ény figyeimét 1t kér.
dés fontosságára és a megoldás halogatásának ma
még ki nem számilbáló káros következményeire. A
lenti cikkir6k nagy kOrdltekintésseJ mutattak rá s rra
is, hogy hol és hogyan kell megkezdenOok legsQr:
w
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nalOD való kiépitésál. Gondolok e pillanatban nemcsnk 8 szQkebbkörQ egybázkOri vezetői állások be~
tOllésére , de az összes Bir6ságok, valamint fl Bizottságok megszervezésére. '!IZ E. K. T. kiknldöltek ki~
jelölésére és lt2 E. F6hlDáesi tagok megválaszlá!lár~.
Ez ált al nemcsak uj munkner6ket nyerne egyb a-zunk de l:zeknek a kOzremunkál6 te \"ék~Dykedése
nélk~l egészséges és épit6 egyházi munkát ma sem.
lehet várni és elképzelni.
Az utóbbi hónapok eseményei egyh ázunk u . n.
központi szervezetében, tehát a legfdsö bb vezete!lében érinleUék egyházi életllnket a legsulyosfl ob:m ·
Az emberi szervezet örOk törvénye, bogy mindi g
arra fi pontjára koldi és össpontositja n védekezést,
amely meg no támadva. Epbázi szervez~fQ nk kiépHését és restaurálásAt is ott kell a legs ilrgósehben
mt>gkezdendn k, ahol a legutóbbi törtáuelmi események a le gnagyob b rombolást v itték v é~ he2 .
A székb e!y kérdése 9nnl'kidejé n, ! zi n te azt
mondhnljuk, bogy az egász unitárius k Oz ~"éle méDY
kOzmegnyugdsán jeJOite tett ki. Bár azóta 'itt és ott
benfitzottak el kifogáso.k Tord :l eHen, mi nt központi
!zékhely ellen. Azonban mi usrr érezznk, bogy ugy
a IDagns kormánny al, mint a tObbi roagy:lr egyhá'Zakkai, s6t ha a szQkség megkivánja a nMagy ar 'Népközös!éggel" és más, a m~g a s kormány által elismert m agyar kulturális és gnzdasági szerveze tekk el
és intézmények kel való e~yQltmü k öd é s Jeb c:'3tó.ség.;t
vahlmint egyházunk és unitárius népO nk kulturálisI
és gazdasági érdekeinek a megvédés6t is 3 jól és
helyesen kiépített központi szervezelünkön keresz.tDl
Tordáról is lehet eredményesen feontart ani ( s ápolni
a régi h!'l gyomúnyoknsk megfelelóen.
.
A pQ.spOki mélt6ság egybázjogi vonatkoz3.su
kérdésében 3zonban már, ha látszól2g hl, de sokkal
nanobb a kll10nbség az unitárius közvélemény fel-fogásábon és elgondolásaiban. Vannak, :tkik teljesen
önálló hlltáskörQ, fl jelenlegi életkOrillményeink kö.öll i. minden más egyházi állá,lól fnggeUeu állá.· /
nak kivánják a pftspOki állást továbbra is fennl nrts.ni. Mások püspöki belynökké. illetve vikáriuuággá
szeretnék ~tszervezni. Vannak vélemények, melyek
angol és amerikai ~intára egyházi elnöki hatáskör~
pá szeretnék átmint>siteni a pCspöki állás bat\Í..kO~ét
meghatározott időszakra terjedt> megbizatássnl, ter· .
mészelesen ez utóbbi két esetben összekötve más
•
egyházi állássat E kérdés minden bizonny al sokkal
'snlyosnbb és egyházi életünk mikénti kiépitését illetőleg sokkal n ogyobb jelento9égft és fontosabb fUlnáJ,
hogysem csak ugy kapásb61 bárki is közlllönk állást tudna foglalni bármelyik vélemény melJelti vagy
ellen. A megaldásnál nemcsak egyházi jogi szempon·
tok veendők fip;yelembe. de f1llyelembe veendők egytházunk ielenle ~ i enyagi erébirás!, ,véged figy elembe
veendők mindnzok 3. bátdnyok, amelyek uz egyházflii áHásnak más egyházi, kQIOnOsen pedig :l lelkéui
fillással való Osszek ll pcsolásb61 állhatnak elö. E k é r~
désnek tárgy~\l,ísát most és itt nem tartom beJyén-

valón ak ás ezért mel1c5zőID, r emélem , hogy erre
részem re fo g 2.d6doi más mőd és alkalom. A jelen. legi h elyzetQnkben egy dolog azonban nagyon is
kézenfekvó és pedig az, hogy rt pQspöki kérdésnek
bárhogyan vtl l6 megold ása IDinden esetrc számitva
sokk ol inkább fogja szolgálni egyházunk m i n d e II
tekintetb e ni érdekeit, mint II jelenlegi állapotban v aló tová bbi feont 3rtása.
'
~
Sacu eni· Uj székely.

(Folyt. löv.)
MÁTHt SÁNDOR.

•

Dr. Tóth György
kufiai biró 1870-194~.
Dr. Tóth György kuri a i bir ó ftbru ár hó
18·j kán rÖ vid idejg 1 ~ l' l6 betegség után 72 éves kor á ban Bud il pesten elh u nyt. A z unitárius egy h áz ki·
v :~ Jó e m berét vl~s zit e tt e et b enne. Bölönb en született.
Sz egény sa r bói szorgtllmá vnl m d~~\S á llásba közdöH e fel tnil $!:it. 'A kolozsv ári unil áriu, kollégi umbun végzett Érettségi ulán a teol pályára indu lt, de
n e msokára II jogi p ~lyá r a ment át, ahol ta uuhnányai
elvé lt~é s e utáu fokoza to!!::!!] gyorS1Jn h alt\dt. Nemcsak
kitil uó jogász ..-olt. h :ml! rD jogtór! é:.l.ctP kérd éJf'kkel
is al npos.sn fo gl:llkol.Ott. T Ill1u lmány3it II jogi szaklapok ban lelt e hÖl.7:é. Egyházjogi d OJgOZRhli
3Z egy, .
bazi l npokb!m is sQrn a. j elentek meg. Kt:l dla n Szerv ~ z e li Tör ~ é oyt ái E gyházi RendszH bályoku t ~ köteth en, Dla gyaráz !l tok kal d látvo . Foglalkozott Mik6
Lődn c e~ykori tan ár hires egyh ázjogi munkájával
is. Az impérium vált():zás után egyid ejg az unitárius
egyb áz egyik rcfcrense volt A Főtan ács és E . K.
T 9nác!lo gyO[c!sein, mely eknek tagj a volt. sokszor le·
heh:~ tt hall an i sz hkszerQ ért ékes felsz6hl ásait. Budapesten é veken át az egyházközség gondnoka volt.
Lemood ásil után 8 Z e~yházközség a méltán megérd emelt tiszteletbeli. gondRoki eimmel tOn tette ki. A
régi nagy jogászokkDl egy sorban fogj a emlegetni
n evét az u lókor. Vérbeli erős unitáriu, ember volt,
aki az egybázi dűlgokkal eg~sz életében nagy eló·
szeretettel rogl~lkozott. Családot n em ~ lRpitott. ~öJOn
beD. levIS szQ:!ői örökségét pár év e16tt egybázi célra
sjánlotta fel s ke2 ~lésél &. h áromszéki. egyházkörre
6h 3jtottn bizoi Teou·tésén Szent-iványi SáDdor lel~
ké~ z és Dr. ifj. Mik6 Imre képvlse16 beszéltek. MUD·
kAs élete u'tán pibeDj~D; békében.

Ember hiba nélkül. .
Hiba nélkül nem lehel ember a világon. S ha
már h"íbájának kell lennie. jobb. ha kivül v~.n a hj~,!.
' mint belül., A szépség,
azt hiszem, többnYire a 1°..
ság r6vásara megy.
Mikszáth K.
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Jeles mondások.
III.
Olvasás közben kiJegyezte NA G y B E LA unitárius lelkéez'

ADNI.
Az Ilrfa méltónak nem adni, az adakozó ~ibá~
jaj méUatlanul elfogadni, nz elfogad6'bibája.

(Limborch.)
•

ADÓSSÁG.

•

Olyan az adósság, mint valami gonosz ' indulatu daganat: nó .. n6 és elvon a gyarapodást61 minden láplálékot. (Csath6 Kdlmdn.)
I
,

A adósdg, ha ti , kölcsönvett pénzt értékesíteni,
haszonn al forgatni tudjuk : á I d á S; ha nem ke1l6en
v ngy éppen semmit sem jÖ'l,e dalmez5 beruházásokTa fordiljuk: csapás 6s méreg, rocly megsemmisit.

(Kooácsi Anta!.)
•

•

A 16, ba már a zablát bevette, kénytelen hordozlli n f njta illól; igy aki egyszer' nz ad6ss~gba ,el~
mer~1t, soha" ki nem tisztul abból. (Plutórch.)
•
••

AGGLEGÉNY.
Ti is eljutottatok már oda, hogy irtóztok kényelmes legénytanyátoktóJ. Este n e bezen válunk meg
egymástól, dara big céltalan ul cSllvarguo.k a csendes,
kihalt utcákon, h áz unk kapuja e16tt hosszasan ál11,1U& és reme~ ~ kezOnlJ:, mi kor megllyomja szobánk
kilincsét. Oh, bizony - ott bent a magány, a sötétség, az unalom vár; leJkOnk nem foglalkozik a szines kaleidoszkoppal, 3mi! életnek neveznek, h8~em
ráborul 3. szOrke köd, tI mi az elhagyatott megsemmiso' lés jele. Ágyunk kemény, szobá!lk nres, szivOok
verése bágyadt. A limonádé nak csofoU Urzhely melege csábit és ha valahonnan, ideger.b61 integet felénk, rohanunk utána, mint az éhes koldus a kegyelemkeoyér után. (Andor J6zsef.)
.,
Az ö"z,tönszerO szOkség, hogy egy-egy estére ' a

nyakába vegye ft bú.zi d19cipltQ8 ,#elid jármát oÜ 61 rrlinden" agglegéoy szivében, le~inkább azébun,
aki legtöbbet él vis ~ za. ugynevezett fQggetlenségévdll-

(Herczeg
•
•

,

Fer~ncz.)

AHOL MI ÉLÜNK.

Mi ellY virágokkal, fákkal , csillagokkal, tengerekkel felékesitett fOldön élünk... akinek bOJcs6je
kOré annyi szépet raktak . . " szabad-e, hogy az boldogtalan legyen 'l 'l (Perlaky Lajos.)
}

AJÁNDÉK.
'
\
Phoeyonnak - N agy ' Sándor 100 talentumot
kOoldöU njándékba. Phocyon kérdi az ajándékoz6t:
miért kQ ld Nagy Sándor egyednl neki ajándékot
Athénben 'l
Mert a várolban egyedo.l téged tart jeles embernek!
VálflS'Zol Phocyon: Eng edj en továbbá is becsftletes embernek maradnom. - Az ajándékot vissza
kaldé. (PlulorchJ
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l:elkészi
beköszöntö.
,
.
A mult számban jeleztt;tk, hogy a tekint6lyes
bölöni egyházközségbe Löfi Odön nyugdijbavonulása
után R o s t á s D é n e s kálnoki lelkészt, esperesbelyettest nevezte ki lelkésznek ti pQspök ur. A bölöni
egyházközség lemondott vált/szlói jogáról, mert a
választ~s izgalmainnk s esetleg nem kivánatos kortesl;edésnek nem okarhl kitenni magát. Bizott a po'spök ur bölcseSSégében, hogy a nagymultu és VI!8YOnos, er6s uaitárius szellemo. cgybázközaégbe megfelel6 lelki
, vezeti5t fog ka.ldeni. A fi5pásztor nemcsak
" hivek kivánságát teljesiteUe, amid6n DZ egészen
hivatásántlk él6 68 fl nép egyházi- s" magánérdekeit
nagy szeretettel felkaroI6 kiváló káluoki lelkészt nevezte ki BOlOnbe, hanem 3. ,mélygondolkozásu és
nagy tudásu L Ofi Odön helyébe mélt6 embert akart
áHitani. Meggy6z6désQak 8zerint weg is talált:!. ezt
R o s t,á s Déne!'lben, 3. fi ntaI nemzedék egyik legkiválóbb és n ag)'képtettségO. lelkészében, aki 2 esztendeig tanult Angliá ban II akinek felesége is olyan
munk~táf8a az egyházi muokamezón , h ogy mind~
k eUójo'kei. méltán lehet például állitani DZ egyházi
életben .

,

. R ostás Dénestól fájdalmssm vett bucsut febr"
8 ·án a kálnoki és bodoki gy.l1lekezet, melyeknek néh ány éven át igen bazgó és hivatás4t aSRymértékben átérző lelkene volt. De amilyen n ehéz volt a
megszokolt helytől és megbecsüló bh"ektől megv.ilni,
éppen olyan nll~y örömmel és kOIsó megtiszteléssel
várták a bOlöniek. A nagys.jtai papi hkásig, \?;hol
utközben me~:JzáUt 8 lelkészi c'plád, 20 l~~ból ~I!ó
lovasbsndériúm ment eléjük s hosszu VIrágos és
zászlós menetet alkotv::t kisérte őket ' uj lskásukba,
uj állomáshelyQkro. T ana Béla gondnok és Pál I mre
kebU tanácsos vezették 3. menetet. A község végén
~agy tömeg gyO,It össze é8 lelkes éljendssel fog adta
az érkezőket. A politikai község nevében Tana Géza
községi' f6biró ndvözölte a lelkészi párt, a papi" kás
elólt p,e dig Pál Géza másodgondnok adtn át none~
pélyesen uz uj lelkésznek a templom és a lc.l készl
laká" kulcsait.
I
A beköszöotó igen nagy érdeklódés mellett
február \5·én folyt le a kafedrálisszerO: hatalmas templomban, melynek mir. den zugát meg~Ol~ötte fl közönség A beikts tást Taar Géza n .!lgyS )tlil lélkész vé'· ek felhivására dr. Kovács L uios lelkész felgez t e, k In
•
' 11
olvasta a pQspöki ki!levezést, m ely utan oz UJ ekész buzgó imádságot mondott s n (lgyhf~tásu beszédét ez alapigtlre épiteHe fel: "Legye!l hitelek Istenben. 'I Többek között ezeketl m~ndott8:
Az egyháZ nem öncél. Nem olyan földi hatal-

masság amely szolgáltaini akar. Az: egyház maga
akar sz'olgálni" Amit az ember munkában és áldozatb n az egyháznak ad. azt az egyháZ magasabb
lelki ~és erkölcsi értékekben mind Visszaadja a z embernek. Az egyház az embert boldoggá. lelkében

I

..-----------------------------------,-
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kiegyensulyozollá, kifinomulttá akarja tenni s egy-

ben er6t adni az élet küzdelmeinek hordozására.
A mindvégig mngas szinvonalon álló tartalmas
bekO!JzOnt6 beszéd mindenkinek a figyeimét nagyon
lekötötte s a kQIOnben ig jeles sz6nok mondatr61mondatra mindjobban megh6ditotta a hallgatóságot.

Azután T a a r Géza beiktat6 lelkész a tále megnakolt magas szárnyalá"s u és meghat6 beszéddel iktatta
be állásába a beköszöntött lelkészt, akinek széles
munkamezón er6's lélekkel kell dolgozni az egyházkOzség6rt és iskoláért, a hivekért s a kulturális élet
lejl6déséért.
A Iieil<latá. után a templomban NaQyob& Péter
helybeü rer. lelkész egyházközsége, Dr. Koodcs Lajos
az egybázkör és lelkésztársak, László Ferenc ig. tanit6--énekvezér DZ egyházközség, Lászl6 Ferencné a
Nösz6vetség, ifj. Barabás Sándor nz Ifj. Kör nevé·
ben G.dvOz6lték az uj lelkészt, 8ki 8Z M:vözlésekre
megbatva válaszolt. rA beiktnt6 G.nnepély sZÍnvonalát emelte Dr.
Ferenczy Géza tb. egyh. fögondnok megjelenése, de
jelenvoltak Erd6vidék vezető emberei felekezetre
való tekintet nélkOI igen nngy számmal.
A 250 teritékes közebéden lelkőszöntót mon·
doUak Tau Géza beiktató lelkész. Dr. Kovác. Lajos
lelkész, Dr. Szász Ferenc körorvo~, Dr. Ferenczy
Géza tb. 16gonduok, László Ferenc ig. tauitó, LOU
Odöu ny. lelké.z, Ki.. Tihamér lelkész, Dr. Poloukay
Tivadar és Na~yobb Péter ref. lelkészek stb. stb., a
kik. a személyi vonatkozásu megnyilatkozások melleU a lelekezeti békesség. a relekezetekeu lelGhlIIó
nagy közö. gondolat melleU teUek hitvallá.1. A lelköszönt6k sorát az uj lelkész beszéde zárta be.
A magunk részéről e helyen is meleg OdvözletOnket fejezzak ki DZ uj lelkésszel és egyházközséggel szemben. Adja lsten, hogy a beköszöntő alkalmával megkötött szövetség á1laudó é. áldá.o. legyen·
A lelkész n nagyszámu hires és tekintélyes gyOlekezetben találja meg a lelkében élő hivatás teljesitésére a megfelelő mnnkamez6t s az egyházközség
az uj lelkészben azt a vezért, kinek odaadó munkája nyomán a törhetetlen egyházszeretet és 6szinte
hitbuzgóság a szép unitárius gondolatért tovább
lejl6dik.

BIztOSItAIt a legeUSnl/öse .... en

azElsö Romániai
Temetést Biztositó
R, T.-nál (ezelött G, SZAVA és A. SZAVA)
köthet.

Brassó,
Weiss
Mihály-u.
35
•

Változások a lelkészi karban
A lelkészi karban 8Z at6bbi id6ben olyan vált,o zá,ok történtek, melyekr61 nem miudenki tud, det.
többeket érdekelhel. Az alábbiakbau tájékoztatni
6bajtjuk az érdeklöd6kel.
Bölöni Vilmos kolozsi, Katona Ferenc székelyszentmiklósi és Uli Űdön bOlöni lelkészek nyugalomba' von'ultak.
A Duna·Tiszomenti egyházkörben sz esperesi
tisztet Barabás Istoán lelkész tOlti be és a koloudobokai egyházkOrben Erdő János hitoktató lelkész
az espereshelyette,s.

, Kolozson a lelkészi állást Komjátszegi Géza
bib~ri lelkész toglalta el s Biharba Mátyás György okI.

Jelkészjelölt ment. Marosvásárhelyen az Ameriklb61
az ösz folyamán hazatért Lörinczy Mihály hitoktatólelké.z leli. Gálna Sándor okI. lelkészjelQII pedig a
mez6ségi szorványok lelkésze. Péter Ödön a tordátfalvi lelkészi állást a bOzOdujfalusi állássa I cserélte
lel. Tordátfalvára PéterFy Mihdly voll zsákodi lelkész ment. Kadácsba, hir szerint, kOzelebbról ifi.
Sebe Ferenc okI. lelkészj elölt nyert kinevezéd. A
székelyszentmikl6s; lelkészi állásbn Lukács M6zes
tedei lelké ..z kerOU, Kedébe pedig Nemes Dénes
okl.lelkészjelöll. Polgárdi ,zékhellyel Nagy Samtr
• volt mezőséai lelkész lett a Dunántuli unitáriusok
•
gondozója. Nagybánya vidékére az unitáriusok Oszszeirására és megszervezésére Lörinczy Géza volt
bukeresti lelkész kapott megbi2:ást.
•

Az Unitárius Naptár.
Az Unitárius Naptár a Dávid Ferenc Egylet kiadásában, Benczédi Pál szerkesztésében gazdag tartalommal jelent meg az 1942·ik évre is. A teljes egyházi névtár után az egyház uj vezet6sliglit mutatjabe 1ózau Mikló. pOspök, Dr. Geley Józseff6gonduok
és Dr. Kin Elek egyh. fój~gyz6 sreképeivel, megemlékezve Dr. Gál I\Iikló. lógouduokról i•. Dr. Fikker János nAksrjuk Széchenyi szelJemlit" eimen irt
majd Dr. GeJei József nNemzetsligtudat" ,c. egészen
ujszerG és érdekes fejtegetéseit olvashatjuk. Reámutat arra, hogy egy neves nemzetség családtagjainak
8Z összetartása min6 eredményeket szal. Egyebek
között a következ6ket mondja; nA nemzetiségi tagok,
beleértve a leányágon leszármazottakot is) évről-évre
össze"yOlnek s az élő családtagok legOregebbikének
vezetése alatt vuszaemlékez6 s egyuttal családpoli-,
Ukai megbeszéléseket folytatnak. Egyháztörténelmnnkben a közetlDult napokban a bölöni Mitő-nemzetség
emelkedett ki közéleU1nk homlokába I mid6n a f6városban tartott összejöveteIében elhatározta, évente
egy BOlOnből származó szegény székely fiunak középiskolai neveltetését, Ime, nyilván .m egállapithatjuk,
bogy a bOlöni Mik6-nemzettségben ál a nemzetségtudat, 86t aDDyi~a él, hogy már történelmi jelent6-

•

•
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sága nemes cselekedetre is képes. Il A kOvetkez6 cikk
lIA kél Mík6 L6rinc"!.ról emlékezik meg, kOzOlve a
voU egyházi titkár arcképét. Zollán Sándor lelkész,
. teol. magántanár nA mennyei kenyér" eimen t8nul~
. ságos bibJiamagyarázatot közOI. Fel'encz József lel~
iész a délerdélyi uDilárius~ág életér(il emlékezik
meg. Marosi Márton Székelyszentmihály és társegyházkOzségei: Kobátt:dvD, Benczéd péJdátadó multját rajzolja, llemulalva az nzokboz tartozó 4 templom képét. Nagy Sándor leJkész a kocsordi unitárius
egyházközség ~egalakulásár61 és ko.zdeJmeir61 emlékezik meg, kiemelve a megismert unitárius hithez
való tántorithab.tlaD ragaszkodást s az abból származó épit6 munkát. Bálint OdOn esperes nz egyházi
fegyelemr61 mond el megszivJeJésre méJl6 dolgokat.
Bir6 Iz!lák lelkész "Két nemzedék Szentgerice életében" a Jakab, Gál, Boros, Iszlni, Kuli és Benke családok egyházi tevékenységét állitja az olvas6 elé.
Péter Lajos t:lnár ftnnepi beszéde után uj erdélyi
dalköltók szerzeményeit mutatja be s Varcaynak az
Unitárius Irodalmi Társaság novellapályázatán dícséretet nyert "Uruság" c. elbeszélését közli. Benedek
G-ábor lelkész az egyházközségek gazd J,sági jOvójére
vonatkozólag ad gyakorlati tanácsokat. Verseket irtak: Dull Lászl6né Szent-} ványi Anna, Izsák Domcr
ko., A. Gy., Báró 16z"l, Orb6k Gyula. A tartalma.
naptár közleményeit adumák egészitik ki.

lyezkedett, bogy egyel6re nem tölti be a lelk6szi
álIá,t.

Lelkészi beköszöntő.
K á I n o k o u a lelkészi átJást Kiu Tihamér volt
ádámosi lelkész febr. 22·én 1.\nnepélyes keretek között foglalta el. A beiktatást Végh Benjámin tb. esperes végezte. HisszQk, hogy a lelké!zváltoztatással
e defék egyházközség egyházi élete a régi szellemben és buzgósággal folytatódik.

Ui teolögiai tanárok.
Ujabban Benczédi Pál, Ekárt Andor Erd6 Já.
nos! K~vári Jakab, L6rinczy Gér.ll teltek t~ológiai tanárI VJzsgát. A Teologia Akadémiának tehát a rendes
tanárokon kivQl a következő magán13nárai vannak:
ürmOsi J6zsef a gyakorlati, Zoltán Sándor, Dr. Kovács Lajos és Lórioczy Géza az ujszövetségi BenczédiPáJ, Erd6 János és Ekárt Andor az egyb~tortá
nelmi, Kövári Jakab az ószövetségi tanszéken. Osz~zeseIl 8. OrOm~el látjuk a teologiai tudományok
tránt val6 érde.ll:lódést, amely bizonyára irodalmi
vonatkozásban is kifejezésre jul
A Teologia Akadémián mQkOdnek még mint
szak előad6k: Kiss Káro]y énektanár, Dr. Márkos
GyOrgy intézeti orvos 'és Lőrinczy ZoJtán tornatanár.

,

,

SZEMLE.

,

Névváltoztatás.

I

Dr. F i k k e r Jáno. teól. akad. tanár és dékán
vezetéknevét Abrudbányaira változtatta.

Olvasóinknak nyugodalma8. lelket erósitó
husvéti ünnepeket kivénunk. Hisszük, hogy a
lelki erót és fokozódó bizalmat mindenki keresni
fogja a templomban a közösimádkozás és elméi.
kedés által.

Halálozás.

Az egyházi főgondnok tárgyalásai
a kOhnánnyal.

,

Dr. Gál Mikló. egyházi f6gondnok az egyház
fontos Ogyeinek megtárgyalázára kihallgatást kért a
'V~lIásQgyi miniszter ·urt61. A kihallgatás napját a mi.
nl~zter ur február 28·ikára t11zte ki, amikor a' f600
.gondnok L 6 r i n ez y D é n e s ideiglene.!l' egybpi'
-előadó kiséretében a fóvárosba utaz-ott. A tárgyalá'ok rendjén emtékiratokat és ·kéré.eket ~t,k át ..'
illetékes közegekD.~k. Kedvező igéret~li:kel tth'tek ha""
'Za. A váltorptt helyzetben egyJ:J.izi l1Bzet6ségOpkne\
-ez volt az els6 tárgyalása a kormánnyal~ •

.

.
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Az ádámosi lelkészi állás.

.
Ayunt

.,.
jele2tClk, Adámosra

t

.

'. t

'\

" \'

•

.'"

,"

\

.
febr. 23.ikárá volt
kit1lzve a lelkászválasztás. Egyetlen pályáz6 volt. Az
egybúközs~g egyhangulag arra az álláspontra he-

,

23

Tanka Károly. az aranyostordai egyházkör felQgyelti gondnoka, január 7-én Kolozsváron öogyilkos lett és méghalt. Az utóbbi évekbe" kapcsolódott bele jobban az egyházi életbeu és (eltanó sze·
repet is vállalt. Az aranyosvidéki érfékesit6 .9zÖvetkezetuek volt egyik alkalmazoUja. - Nyngodjék
békében;!
•

MODELL.
"Magában jelentéktelen dolognak látszik. ha
egy valaki modellt (il, s más valaki, lefesti. De iga·
zában egy nagy lelki közösséget jelent a festtis. A
művész apróra részletezi az előtte ülö modell minden porcikáját. Külön·külön tanulmányozza a hom·
lokát. az arcát, az orrát, a száját. a szemeit. A modell pedig érzi a rátapadó tekintelet s önkéntelenül
is reagál minden nézésre. Akik sokat és' mélyen néz·
nek egymás szemébe, ott önkéntelenül is megterem
, t6dik bizonyos lelki kapocs".
4

MIKSZÁTH K. KomédJúok, 80 l.

,

,

UNITÁRIUS JOVENDO

24

Szerkesztőség kérése.
Az "Unitárius JOvend6" 8Z egyházi érdek szem
el6tt tartása mellett :IZ unitárius gondolkozás.és szellem itm ertetéllér c és er6sitéaérc is törekszik. Hirt ad
fi kisebbségi sorsbnn éJ6 egy bázi éJetróI, de szolgálnlot igyebzik tenni n bárhol élő unitáriusoknak t1s
,az unitárius ogy iránt ·érd~kI6d6knek. A megnehezilIt élelkOrOlmények kOzol1 s IlZ ujeszldndóben uj.
ból igen Dngy mértékben emelkedett.nyomdai költségek melJelt nzonb~n felndatát csak ugy tudja betölteni, bn aszives o!vasók a csekély előfizetési díj:!t el~re pontosan befiiltetik és a háldlékot gondosan rendezik. Köszönettel vesszOk. ba egészen díjm . . 'lltes fáradozásunkat IIzzal is méltányolják, hogy
ft Jspro mások figyeimét felbivják, ' uj ,elófizet6ket
szereznek s amennyiben1 tehetik, ft IlI:p fenntartásá~
hoz Onkéntes kegyes adománnyal is hozzájárulnak,
: amit oyugtázni foguok. A szentids tanilj'a, hogy
"aki adakozik, annál , inkább gazdagodik."
'
A lnkás~ és cimváltozás sQrgós bejelentését
kérjük.
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8cherg Vilmos és Társai

J

R. T.
POSZTÓ
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DIVATÁRU

GYÁRA
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a leqfin o mabb és leq·
tartó s abb uri~ é s n ő i
di.vat-=: zöveteket Qyártja.
•

LERAKATOK:

••

Brassó, Temesvár, Kolozsvár
•

Biztosits6tok életeteket
és vOQyonotokat a

•

Előfizetési táiékoztató.
I
TiszleJettel kérj nk olvasóinkat, bogy az e16fizetési
díjat az esetleges hátráJékkal egyQtt, az alább megnevezettekhez mie16bb megkOldeni sziveskedjenek:
a) Romániában a szerkesztőség eimére j
~
b) Az erdélyi ternleten Hadbázy Sándor egybázi pénztáros kezébez, Kolozsvár, Unitárius Kollégium.
\
c) A Nagyváradon tullev6 terIlleten az "Unitárius
Iratmbszió" vezet6je Ujváry László urhoz Budapest. V
Kobáry u. 4. sz.
'
d) KolozsvárI az előfizetési dijakat Szabó László
tanárjeiOlt .zedi be.
.
Bizalommal kérjdk olv'as6inkat, hogy kérésGnket
figyelembe v('.nni s nt miel6bb teljesiteni szives"
kedjenek.
~
.

Alt. Bizt. R. T.-n6l
Ügynökségek az ország
minden fontosabb városában.

,
Felvilágoaitások a biztositás minden

Bross.6 , Tehén p

,

-

Szerkesztőség es
B.a,ov, Stro D•• Babe, t

Bank R.T.
-

,.

hova a lappal kapcsolatban minden m'
keresés. k6z1emény és pénzösszeg
KérjQk munkatársa/nkat, hogya (apba szánt
ket 00911 egyéb Mz/emén,,! a hónap Soéig
nek a szerkeszl6ségbe iul/afni.

(vol! Brassói Népbank)
értesiti igen tisztelt ügyfeleit. hogy 8 kölC8Ö~
nök folyósitását ujra megkezdte•

.Vásároljon az

•

E l:. E K E S ,
k ö n y v és
papirOzletben .
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