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Egyhaztarsadalmi, hitéletI és ... lsszl61 célokat szolgal6 lap.
Felel6s 8zerke8z.t6 : KOVÁCS LAJOS bl'a(.lovi lelkész"esperes.

Mesjelenii minden hónapban. ElölizeUsi ára Romániában tvi

I~O

lej.

Elnöki megnyitó
az alba·suseni egyházkör
évi
közgyülésén:
•
Tisztelendő

•

EgyházkOd kOzgyQlés! Unitárius
testvéri szeretettel üdvözlöm .a megjelenteket s kOlőoösen azokat, akik most "eJs6izhen vesznek részt a
alba-auseni egyházkór közgyOlésén. Kivánom, érezzék jól magukat a testvéri kőrben, hiszen mindanynyiaD egy célt kivánunk szolgálni, kicsiny egyházunk .
felvirágoztalásál.
A alba-suseni egyházkór 1939. óta nem tartott közgyölést. A r. cn~.1 de sus· i egybázközsllgben
ugyanis 1940, au~. 30-ig az évi esperesi vizsgálat
nem volt megtartható s ft kOri esperes val6szinOlegemiatt nem tnzte ki a kOzgyDlés napját, melyet rendesen junius végén vagy jUliusban szoktunk tartani.
A mult Ilvben pedig a bécsi döntIIs által elóidézetl
helyzet miaU sem esperesi vizsgálatot, sem közgyO.
16sl nem tarlottunk.
KOri közgyQlésönk tárgya rendesen az egybázkör egy évi bet.ó életéról val6 beszámol6. Ha egyllb
nem volna, már ezért is szOkséges volna minden
évben közgyOJést tartani. Ez tette szOkségess6 a mai
közRy016s Osszebivását is. KOri kOzgyül6sünk másik
fontos tárgya egyetemes egyházunk tlttyeinek megtárgyalása s azokkal kapcsolatban vélemény nyilváDUás, esetleg javaslatok tétele a f6hat6sághoz.
A bécsi dOntés egyházunkat csaknem középen
hasitotta kett6be, kitéve mindkét felet sz elvérzés
•
megbénulás veszélyének, A tulsó félnek részben 8Z
ott mükOd6 er6k jóindulatu támogatásával, részben
az eayház épen maradt szeneinek segitségével siket'O.lt a tátong6 sebeket beheggeszteni és a szervezetet mükOdésben tartani, Az innenesó rész teljes
szenezet nélkOl maradt. Egyházunk vezet6i a hirtelen jött változásban hUva ItZ egyház testének ketté.a:akadását, mflglepelésOkben s azon reményben,
hogy a felkavart hullámok rendre elcsendesednek .9
alkalom és mőd nyilik arra, hogy legalább a szel-

n tli

~

Más

lellli k apcsolatot a két rész között helyreáUitsák
ideiglenesen megbizták az ideszakadt rászen lak6
vezet6ket ezen ré'sz kormányzásával.
Magam is 9zllkségesnek tartom a változott hely.
zet ' követke7.téken megcsonkult szerveinknek kiépítését és a hiányzó magasabb központi szervek megszervezését, mert ezek nélkül egyházunk önkormányzatában közös és egységes kormányzást el~ sem lehet képzelni s elkOvetkezhetik az az állapot, mikor
minden egyes egyházközség teljesen önáU6nnk akarja ma~át tekinteni. Ez nem következett be eddig
azért. mert szegények ás gyengék vagyunk s a közössllgtól várjuk az erót és támogatást. Ne feledjök
azonbaD, hogyegyházunknak az ereje főleg nem az
ügyesen és szakszerOen felépített központi szervezetben vaD, he nem azokban a vallásos, buzgó gyOlekezetek ben, melyeknek hivei nemcsak unitáriusoknak
vallják magukat, banem egybázukIIrt nagyobb áldozatokra iS" készek. Ezeket a gyülekezeteket a mindenkori lelkészek kezelik s mindaddig, amig lelké.
szeink hivatásukat lelkiismeretesen teljesitik, egybázunk alapjai szilárdan maradoak, dacára a hiányos
központi kormányzatnak, amjt igazol a közelebbi
két év története, EgyházUDk kormányzását megszervezhetjük akármilyen ideálisan, de ha a lelkészek
nem foRják fel hivatásukat komolyan és nem teJjesilik kötelességOket odandó szorgalommal, egyhá•
zunkra könnyen a pusztulás és megsemml.GUs v6r.
Az a lelkész, akiben nincs meg 8Z elszántság, hogy
hivei vel kOzösen .-QriOn és szenvedjel\ s a legkiaebb
látsz6lagos veszélyesetén cserben hagyja hiveit, nem
méltó fl palást vbelésére. Az ilyen lelkész a gyQle~
kezelet magántulajdoDDak tekinti, amit akkor dob
el mag't6l, amikor neki tetszik. Feledi, bogy 6 eskavel fogadta agyOlekezet szolgálá9át és hogy 6 van
a gyülekezetért s neM a gyülekezet érte, tebát a
gyÜlekezet ,. nem a saját érdekét kOtele.
szolgál.ni.
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A rossz pásztor el61 e19zéled ft nyáj, a pásztor nélkol maradt nyájat pedig szélugraszlják a leselked6
farkasok.
Miulán olyan hangok is hallatszottak, bogy az
udvarhelyi és kereszturi kOrbls:! leszakadt egyházközségek kOlön egybázkOrt akarnak alakitani, mi
ennek lehet6ségét61 nem zárk6zunk el, ezért ennek
a kérdésnek megvitatását a tárgysorozat 9. és 10.
pontjai közé felveend6nek találom.
~zzel a mai kOzgyOlésOnk munkájára lsten segedelmét és áldását kérve, a közgY,ülést ~egnyitom.
.
BEDO FERENC
köri

r.

ü. gondnok.

A alba-suseni egyházkör
évi közgyü!ése.
Az

•

•

első

közgyülés. Az unitárius egybáz délerdélyi terOIeién ::IZ első egybázkOri kOzgyülésl a
alba-suseai egyházkOr tartotta Sjghi~oaran 1942 julius bó 7-én F e k e t e Lajos espereshelyettes és
B e d IS Ferenc kOri f. Q. gondnok elnöklésével j a
jegyzói tisztet T Or Ok Mihály racosul de jos-i lelkész, jegy.6 hely.Ue. tOMHe be. A változoU helyzetben az egyházkorhO'z csatolt Bra~ov, D§.rjiu, Mujna, Bodogaia, Sacueni, ~oard, JacoduJ, Pipea egyházkÖZSégek ez alkalommal vettek részt ellSszOr a
alba~snseBj egyházkOr életében.
Jelen voltak. A közgyQlésen. letmebb emlitett elnOkségen kivQl jelen voltak: Balázs András,
FQIOp Árpád, Kovács Lojo., Kozma Bélo, Pál Dé·
nes, Sebe Ferenc, Szathmáry Géza, Szén Mihály lelkészek, Pap Sámuel és Petres Albert énekvezérek,
dr. Kerekes István, Kénossy István és Nagy J6zsef
egyházi tanácsosok, Milinta János bra~ovi, Gyeró
János ormeni~i, Biás Ferenc darjiui, Kerestély Dé~
nes mnjnai, Bán Mózes bodogaiai, Menyhárt ' Béla
sacuenü, Kedei Sándor jacoduli, LOrinczi János sigisoarai, Molnos Jenó fiiglirasi és Kádar Zoltán sibiui egyházkOzségi képviselók. Jelen volt Mátyus
Gergely kokOUOkOri eSDeres. továbbá Nagy Ir~n jacoduli tanitónó h., TOrOk. Mihályné rabolIul de josi
hitoktató, Orend Anna sighi~oarai énekvezér h.,
Nagy Béláné sigbi~oarai és Szén Mibályné dopcai
lelkészek neje s a sigbi~o8rai hivek kOzOI mint érdek16diSk többen.
•

Megnyitás és megalakulás. A közRyOlést B e d ó
Ferenc f. n. gondIlok nyitotta meg a lap vezett) helyén közölt beszéddel, melyet a kOzg)Olés egész terjedelméb~n jegyz6kOnyvbe irni határozott. Majd
S z é n Mihály kOzQ:gyigazgat6 mondott buzgó imát
hten áldását kérve a végzendl5 munkára. A tagok
számbavétele, ~ kOzgyQlés megalakulása, a tárgyso~ozat megAllapltúa, a jegyz6könyv hitelesitók kiktlléae ul6.o F e k e t e Lajol esperes helyettes ismertette a f6hatós6.gi lejratokat és fontosabb köriratokat.

,
•

Az elnöki megnyitóbaD emlitett uj eubázkOr ala~
kitásának kérdését az érdekeltek felszólalása Dtáo Do
gynlés napirendr61 levette.
Egyházi utánpótlás. Az ismertetett leiratok és
kOriratok ~artalmát s az azokban foglalt intézkedéseket a kOzgyOlés tudomásul vette. Hozzászólást és
határozatot a bn~o"i egyházkOzség által meginditott
és az esperesi vizsgálószék által {elkarolt egyházi
ntánpótlás, illetve taníttatás kérdése okozott. Ebben
az ttgyben kOri esperes helyettes a braso~i példától
is lelkesitve körlevelet bocsátott ki a lelkészekbez
és egyházkOzségekhez, amely mindeooU nagy megértésre talált és lelkes áldozatkészségról tesz bizonyságot. KGlOnOsen kiemeli T Or Ok Mibály raco~ul de josi lelkész jelentését, aki a hivei által felajánlott évi 10000 lej segély mellett l havi nettó
fizetését kész erre a célra (ordítani. Az elnOk felhivja K o v á c s Lajos bn~ovi lelkész-esperest és
T O r Ok Mihályt, hogy a beinclitott mozgolmalfőbb
vonásajban ismertessék. K o v á c s Lajos a meginditott mozgalmat ismertetve, bejelenti. hogy az egyházközs~g hivei által vállalt taniltatási segély 'mintegy évi 25 OOO lejt tesz ki, melynek fele része a f.
évre már be van fizetve . A dr. Zoltán Gyula egyházi tanácsos elnOkiete alatt mOkOdó bizottság 1 fiut
a lelkészi és 1 leányt a• tanitónói pályára már kiválasztott, kik a felvételi vizsgát sikerrel letették és
az elsó gimnázlumba beiratkozlak j továbbá segélyezni fog egy .6 ik osztályba lépCS tanitónóUpzólS növendéket, esetleg másokat is. T ö r O k Mihály azokra
a jövedelmi forrásokra mutatott rá, melyeknek kiaknázásával az egyházkozségi pénztár megterhelése
nélkttl az anyagiakboz hozzá lehet jutni. Szén Mihály, Pál Dénes, ,Miklós István, Kádár Zoltán, Sza tbmáry Géza lelkes hozzájárulása és megnjánlása
után a kOzgyGlés a tanittatás kérdésének megszervezésére és további munkálásra egy 3 tagu bizottságot választott, melynek elnOke dr. Z o l t á n Gyula
távoIlevl5 egybázi tanácsos lett. ki II bra~ovi bizottságnak is elnöke, pénztárosa F Q lOp Arpád és tagja
T O r O k Mibály, kiktől • közgyü iés lelkes, 3Z ~Ryet
minden vonatkozásban felk3ro16, ko~oly és odaadó munkát vár.
Esperesi jelentés. Ezután F e k e t e Lajos esperes helyettes az 1940 szeptember 1· tól 1941 végéig sz61ó részletes esperesi jelentését olvasta fel a
kOzgyOlés tngjainllk élénk figyelme mellett.
Bevezetés. Mindenekelótt a változott helyzetre
és annak okairn mulatott rá. bálát adva Istennek,
hogy bitDnk meg6rzésére, hivatásunk és kötelességeink betöltésére er6t adott. Elismeréssel emlékezett
meg az ideiglenes egybázi vezetóségról, bogy egy~
házunk bajóját sok .nehéz~ég és megpróbáltatás kö~
zott kormányozta. KöszOnetét fejezte ki az államkormányzattal szemben, amely jogaink tiszteletben
tartásávnl a lelkészek megélheléséhez 8Z államsegély
foly6sitásával hozzájirul~ KöszOnetet mondott B e d 6

'
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Ferenc f. Q. ~ondnokn3k, hogy a kOr irányitásában
és ellenőrzésében el6rehaladt kora dacára a megnagyobbodott terheket és S1;1lyosabb kötelezettségeket vállaUa és nagy buzgósággal leljesitette ; n lel·
készeknek, énekvezéreknek, tanit6knak, egvházközségi gondnokoknak és más kebli elóljáróknak, kik
megfeszHett lelki erővel és ősi unitárius hittel végezték 3: munkájukat. Majd igy folytatta ~

•

,

,

"Lelkemnek teljes megiUelódöttségével veszem
ajkamra a szól, bogy meR,tegyem jelentésemet a
Tisztelendő Egybázköri KözgyOlés eIlitt arról a
munkáról, mil a Gond viselésnek intézkedése és
egyházi felettes bal6sá"om rendelkezései folytán
esperesi hatáskörben 194.0 szeptember l-tól a mai
napig végeznem kellett. A tOrténeimi események
és rendkivüli id6k parancsszava kötelességteljesités eIé állított, midőn c s o n k á n maradt fels6febári egyházkörOnknek igazgatását vállaimra helyezte a háromszéki, udf8rhel.vi és kereszturi egyházkörökból iUmaradt eg.vházközségek llgyeivel
•
eg.vütt. E köt'!lességet Isten segitségével erőm és
tehetségem szerint igyekeztem jól elvégezni, a
mennyire Dzt a rendkivllIi idők, megnebezedett
életkOrDlmények és sulyos pr6bákra vetett egyházi életviszony:Jink engedték."
Változások. A jelentés további részében reámutatott arra, bogy az egyházkör esperese a tulsó
részen maradt, dr. (i y ö r g y Zsigmond egyik f. 11.
gondnok idóközben szintén eltávozott; G áUi Elek
sibiui lelkész eltávozásával 8Z ottani hivek gondozását s minden egyházi munkát M i k 16\9 István fágara~i lelkész végzi. Eltávozott Jacodulból P é t e r f f Y
Mihály lelkész, aki nagy rendetlenségben hagyta hátra
az egyházközséget, melyet a mai napig sem lebetett
egészen rendbehozni i egyidei g még ott volt a felesége i kés6bb ő is eltávozott s az egyházközség lelkész és a felekezeti iskola tsnitó nélkül maradt Ezzel kapcsolatban dicsérettel emelte ki N a g y ~éla
sighisoarai lelkész fáradhatatlan munkásságát, aki a
saját lelke és egybázszeretete inditásából az egyházközséget gondjaiba vette. Közelebbről a templomépitő ifj. N a g y Béla ~1ujnáb61 Pietroasara távozott
s helyét S e b e Ferenc ~anmic1eusi lelkész foglalta el;
B a l á z s András darjiui lelkész csaknem 40 évi buzgó
és értékes szolgáld után julius l·ével nyugdijba vonult; a bra,ovi segédlelkészi állást fedezet hiányában még 1941 elején be kellett ideiglenesen szOntetni. J ~ codulra az egyházi vezet6ség S z a t h m á r y
Géza caoopia lurzii körlelkészt nevezte ki. Bejelentette, bogy kifogásolta az eRyházi vezetőség azon
eljárását, mely szerint a bucuresti lelkészi ánást az
esperes megkérdezése ás tudta nélktll nOntette meg.
Jelezte, bogy jelenleg 14 lelkész, 2 rendes és 8 kisegit6 énekvezér, több belyen a lelkésznek neje;
végzi az egyházi munkát stb. stb Az egybózkörben
egyetlen felekezeti iskola van Jacodulon, abol N a gy
Irén tanárn6i diplomával biró tanit6n6 nagy buzg6-

•
•
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ságot fejt ki. Fájdalmasan emliti, hogy a tanitók közQl milyen sokan távoztak el helyQkróJ.
A jelentésben kitért arra, bogy A r k o s i Tamás eg.vházi elnök felhivására egybázi életQnkre és
sQrgós teendoinkre vonatkozó elgondolásait még 1940
szept. 28-áról kellezve közölte, a következőkben:
liA bécsi döntés szelleme. a most kialakuló felfogás s az a hűséReskO, ~it mi unitárius lelkészek
1. Mibály Király Őfelségének letettDnk, sOrg6s és
komoly tennivalókat jelentenek $IZ állammal önmagunkkal, biveinkkel és fajunkkal szembe~. Ezt
általában az ujjáépités kötelezettségének és munkavállalásának is nev~zhetjQk. Ennek megfelelöleg
szüks~gesnek tarto~, hogy egyházunk jelenlegi
megbIzott és arra hlvatott vezetői egyllttesen sOrg6sen lépjenek érintkezésbe az itteni magyar egy~
házak vezetőségével az együttes feUépés megteremtése érdekében. Sftrg6sen keressenek érintkezást az Allomvezet6vel s kijelt.mlve az ország ujjá.
épilése érdekében az egyftllmftkOdés szándékál, •
jogfolytonosság aJapján kérjenek felhatalmazást,
hogy a romániai magyar unitárius Egyhbat haladéktahmul megszervezzék. MIUtán biztositva van
az állam támogatása, az ujjászervezés lehet6sége,
azonnal összehivand6 a minél számosabb képvise- tőből , tanácsosból és megblzottb61 s más jogszerinti s választott tagokból álló, egyetemes ujjászervező Főtanács, mely részletekbe menően határoz
,a szervezet kiépitéséről a Siervezeti Törvénynek
megfeJelóen. IlIlOrlénnék a három egyhá2kOr megalakitása, vezetőinek ideiglenes megválasztása, a
központi szervezet fcláJlitása s minden stOkséges
kérdésnek megoldás l!, lelkésznevelés, bnHó· és
kántorképzés, egyháztársadalmi szerveink kérdé~
sének megoldása. Sftrgósen mt>goldandóDak tartom
Nyugdij-InlézelQnk kérdését. Valamini egyhá2i életünk keretein belOI a német orientációt. Ideje már
8 szász és német egyházakkal kontaktust teremdmi s egyetemes nevelési programunkban ezl a
kérdést előtérbe helyezni. Égetően stOkséges azegyházi sajtó orgánum beállitása önmagunk és hiveink állandó és halaszthatatlan tájékoztatása érdekében. A mi• problémáinkat mi látjuk s mi kell
minden tekint ~ tben a közösségi élet követelményeinek megrelelően rendre minél jobban s minél
sDrgósebben megoldjuk."
E"peres helyettes szt1kségesDek tartoUa a fennti
elgondolásokat a közgytUéssel ismertetni, mert egyházi szervezkedésQnk tekintetében azokat ma. is
irányadó1mak tekinti. Sajnos, ezekből szinte semmi
sem valósult meg, mintahogy sok felterjesztésre vá~
Issz se érkezett. Nem vonja kétségbe, hogy az egyházi vezetőség az egyház érdekéken sok mindent
igyekezett nagy buzgósággal és jÓlikarattal meglenDi
E,ismeri, bogy a rendkivllli id6k. változó események
sokszor rendkivOli ak .dályokat görditenek a j6szdndék megvalósitbatásának utjába. De azt is megállat

•

•

•
pitja, bogy az eredIDény Egyetemes Egyházunk uj~
jászervezés-, tekintetében nem kielégit6 8Z elmult
23 hónapra terje,d ó id6 ala U, ami mindnyájunkat a
mulasztások lehetó pótlására kell serkents en.
Templomépités. Az esperesi jelentés dicsérlHeg
emlékezik meg arról, hogy Mujnán szép uj templomot épitettek ifj. N 8 g Y Béla lelkész fáradhatatlan
'és kitartó muokásságával, a hivek nagy buzg6ságával és áldozatkészségével, 8Z előljárók öntudatosságávaI, élOkOn G e d 6 Elek gondnokkal. Feljegyzi,
hogy M es te r Albert é s c s a lá dj a a templom,épHés idfje alatl az unitárius egyházból kitértek.

,

A változás hatása. 1946 aug. 30 után a hivek
száma mindenik egyházkOzségben megapadt, néhol,
Fagara~on felénél kevesebbre
_ BrB~ovban
csökkent, de a templomlátogatás javult.
Továbbiakban a jelentés -részletesen tárgyalja
a valláserkölcsi életet; az egyházi közigazgatási, az
iskolai nevelésQgyel, az iskolán kivOli mftködésl, a
szociális tevékenységet, a vagyoni Qgyeket és vagyonkezelést, a népesedés Ogyét, a tisztvjselói karban történt változásokat, ismerteti az egyes egyházközségben
történt áldozatkészséget és aranykönyvi adatokat,
végösszegében bemutatja a számadásukat és költségvetéseket .tb. stb. 1941-ben a kOlOnhOzo korlátozások miatt esperesi vizsgálat nem volt, ami 1942· ben
megfarlalofl.

'9

Hoz?ászól~ok..
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Az esperesi jelentéshez több
hozzász61és tOrhInt. N. g y Béla .igbi!oarai lelkész
kifogásolta a vezetóség azon intézkedését, melyet a
bncure~ti lelkészi állás beszt1ntetésével kapcsolatban
a köri esperesi hivatal megkertllésével és az esperesi vélemény meghallgatása nélkOl foganatositotl.
Meg kell jegyeznonk, hogy • f6hato.ág mOkOdé.ével kapcsplatban ezenkivQI semmiféle kritika , kifogás, elégedetlen hang nem hangzott el. Akiknek mondanival6juk volt, helyesebbnek itéllék a hallgatást.
"Szén Mihály a konfirmálás és egyházközségi magtár ügyében sz61alt fel, melyekre nézve espereshelyeUestól megnyugtat6 felvilágositást kapott. Dr.
K.e r e k e s István az egyházi sajtó orgánum nagy
hIányát s e biánynak jövóre kihat6 káros hatását
tette szóvá, mellyel kapcsolatban F e k e t e Lajos
esperes helyettes ismertette a tett lépéseket s azok
eredmé;tytelenségét és javasolta, bogy az Unitárius
Jövendo érdekében a gyülés éljen külön feUerjesz~el a f6hat6sághoz. Szathmáry Géza a házil~arral kapc~olatban a jacoduli szalmakalap-kötésre
bivta fel a hgyeimet, mire nézve a gyülés meghatározta, bogy a f6batóság kéressék fel az EGE vezet6:gével érintkezésbe lépésre a községnek szalmaka. p-~o: géppel való ellátására. V égQI K o v á c. Las e ész-esperes fejezte ki elismerését F e k e t e
'te:j:'6~:~~: belyettes fáradhatatlan és lelkiismere1l8hezebb id6~~kaki csaknem két esztendGn át a leg.felMdozás l
ban naRY bozzáértéssel és sok Onsa vezette az egyházkOr Ogyeit ; nem ko-

r

J~nb~n elismeréssel szólott

részletes és mind~nre
kIterjedó, gondos esperesi jeleotésr61, melyet javastatára a közgyQlés egészében jegyz6könyvbe irni
határozott s F e k e t e Lojos esperes helyettesnek és
T ö rök Mihály iegyz6 helyettesnek jegJz6könyvileg
mondott köszönetet.
Nevelésügy. A továbbiakban n nevelésQgyi jelentések kerültek tárgyalásra. T ö r ö k Mihály a hitoktatás~ól és egyházi ~nektanitásról, F Q lOp Árpád
a n,án vasárnapi tanitásr61, S z é n Mihály a gyer.
~ekistentiszteletról és sz6rványgondozásr61 tettek
Jelentést, melyekhez több hozzászólás történt. A jelentések és hozzászólások arról tettek tanubizonyságot, hogy az arra b~vatottak a nevelésQgyet nagyon
fontosnak tartják és komolyan veszik.
KözgyOlés a penztárvizsgál6 bizottság jelentését
az egyhá,kOri kOzalapról é. Gyámolda alapról elfogadta.
8

Választások. A vála8ztások rendjén a kOzgyQlés egyhangulag megválasztotta : N a g y Béla sighi~oarai lelkés.zt esperesnek, miután F e k e t e Lajos
azt egészséRI okokb61 tovább vinni nem volt hajlandó, dr. K e r e k e s Istvánt f. Q . gondnoknak, T ör O k Mihályt jegyz6nek, F e k e t e Lajosl, S z é n
Mihályt, K á I m á n Dénest é. K ~ d á r Zoltánt f6tanácsi tagoknak, F e k e t e Lajost és dr. Z o 1 t á n
Gyulát rende •. F ft lOp Árpádot és K á d á r Zoltánt
póttagoknak a fegyelmi és kOzigazgatási bir6ságokba,
F ft lOp Árpádot n. O. bizottsági elnöknek • S z é n
Mihályt, T O r O k Mihályt, S z a t h m á r i Gézát
és P a p Sámuelt n. O. bizottsági togoknak. A válnsztások általános megelégedést keltettek, mert az
egybázkör uj vezetőiben kiváló erők kerQltek az
egyházkOr élére. N • gy Béla tObb mint 30 éven át
volt egyházköri jegyző n I§rnnvni körben az erélyes
és pontos Gvid6 Bála esperes mellett s igy jó gyakorlattal bir, de mint egyházközségi szervezó és
templomépitó lelkész is megérdemeli tiszteletet vivott ki a magn részére; dr. K e r e k e s István lelkes egyházi ember, aki eszméket term el. terveket
készit s örökösen nyugtalan II jobb egyh ázi életért,
a br D ~ovi templomépitésnél megfizethetetlen szolgá.latokat tett ; T ö r ö k Mihály az ifju papi n emzedék
egyik Jegbuzg6bb és leglevékenyebb tagja, aki mindent jól szeret elvégezni. Az egybázkör méltán tekint nagy reménységgel mUDk á~ ságuk elé, akik a
mélyen vallásos és unitáriusságában mindig ·példátmutató B e d ó Ferenc régi f. n. gondnokkal az élen
az egyetemes unitárius egyháznak is ~zoJgállltOt fognak tenni.
Tb. gondnokok. A közgyQlés id. B á I i n t János brs~ovi és G e d, ó Elek mujnai gondnokoknak
:Uszteletbeli gondnokká választását párto16~ag terjesztette jóváhagyásra az egybázi főhatóság elé.
• Tiszteletdij ügye. Az esperesi vizsgál6szék tiszteletdijá.nak megállapitásá.t és az egyházközségek kO. zöU való arányos felosztását B e d ó Ferenc f. ft
•

-

.gondnokTO, F e k e t e Lajos volt esperes helyettesre és T ö r ö k Mihály jegyz6re bizta.
Naptár ügy. K o v a c s ' Lajos lelkész-esperes
'inditványára a kOzgyOlés azzal 8 kéréssel fordul 8Z

egyházi vezet6,6ghez, hogy az UNITÁRIUS NAPTÁR
-ö náll6 kiadásár61 feUétlenill gondoskodjék.
Jövó évi gyülés helye. GyOlés a bro!,lDvi vezet6k meghivására a jOv6 tivi kOzgyQlés belyéQ:I Sra~ovot j elOUe ki.
•

Köszönet. Aszives fogadtatásért és vendégszeretetért az egyházközség vezetóségének s kOlOnOsen a NószOvelség elnobégének 9Z elnök hálás köszönetet mondott.
'
Istentisztelet. D. u. 7 'órakor Qnnepélyes Isten,tisztelet volt, melyen a szolgálatot a kOvetkez6 alapigék nyomán j nE világon"'byomoruságtok lészen, de
bizzatok, én meggy6ztem a világot", (Ján. XVI. 33:)
M i k l ó s István fagar,p~i ifju lelkész végezte, áhItattal imádkozva és a figyelmet mindvégig ébrentartva. Az istentiszteleten a sighi~oarai hivek nagy
számmal vettek részI.
;
(-)
,
•

Balázs András tb. esperes
nyugalomba vonult.
. , '
Balázs András darjiui lelkész, tb. esperes folyó
évi julius l·tól nyugalomba vonult, csaknem 40 évi
szolgálat utá.. Egy tebetséges é, kiváló lelkéssz.1
'apadt meg az unitárius lelkészek száma, kiket ma
olyan neház pótolni. Ez alkalomból kötelességdnknek
érezzOk élete fóbb mozzanatairól röviden megemlékezni.
Balá.. Andrá, 1880. február 23 án szOletett
Corne~tin. A corne~ti elemi iskola elvégzése után a
torockói 2 osztályos algimnáziumban, majd a kolozsvári unitárius kollégiumban tanult, abol 1900·ban
tett érettségit. Mindig
az elso tanulók között volt,
.
1897-161 8Z egYIk erdélyi kincstári Osztöndijat élvezte.
amiben csa~ a jeles tanulók részesOltek. 1903-ban
papi vizsgát tett és elnyerte a Murányi Farkas Sándor palástdijat s juniusban a hódmezővásárhelyi egyházközség rendes lelkésze lett, honnan 2 évi szolgálat után a kénosi buzg6 gyQlekent hívta meg lelkipásztorává. Innen 5 évi szolgálat után 1910·ben szOl6- .
falujábn, Corne~tibe ment papnak, nbol12 évig szolgált. 1922·ben a darjiui tekintélyes egyházkOzség
gondját veHe vállaira, ahol abban az id6ben kissé
zavaros volt a helyzet, de a 'Balázs András tudása és b6 tapasztalata, nyugodt természete és a hivekkel való kedvez6 bánásm6dja csakhamar nyugodt helyzetet teremtett, megvédve és közOsen mun.
tátva a népes egyházközségben 3Z unitárius gondolkozás tisztaságát és biztató jOv6jét.
1897·beu, mint V.-ik gimn. tanuló Brassai bá~,

csio.ak felolvasÓ'- és ir6detkja volt. Kolozsvárt teol6gus kodban 1901-1903 évekbeo. segédkántori tisztet töltOtt be.
H6dmezővásárhelyi lelkészkedése alaU a DunaTiszamenti egyházkör jegyz6je volt. Az udvarhelyi
egyházkOrben 1922-1926 években kOzQgyigazgat6,
,
1927-ben egyházkOri jegyző, 1928-1935 években esperes, azóta tiszteletbeli esperes.
1921-ben az Egyházi F6tanács egyházi tanác,osnak választotta. 1931-ben tagja volt a f6tanácsi
bizottságnak, majd a f6tllnácsi fegyelmi bír6ságnak.
A turdai egyházkörben szintén fegyelmi bir6 volt.
Két izhen, 1910·hen é, 1935·hen a Herde gyOmOlcsészeti dijban részesQlt.
I
Az Unitárius Szószék JI, In, IV, V. köteteinek
',társszerkeszt6je volt Deák Mikl6ssal és Vári Alberttel j a XVIII -XXII. köteteket Onállóan szerkesztette.
A Dávid Ferenc COzeleknek is társszerkeszt6je volt.
Az Unitárius Közlönyben, Unitárius Egyházban, Keresztény Magvet6ben, Unitárius Naptárban, Aranyosvidékben, Ellenzékben, Magyar N6pben, Sz6kely KOzéletben stb. dolgozatait tud6sitásai jelentek meg.
~
Irodalmi dolgozatai kOznl Onáll6 fQzetben jelent meg "Beszélgetés egy tOrekvóvel", az Unitárius
Sz6székben tObb egyháú beszéde j kOlön lenyomatban: Morzsák Székelyderzs életébtil, O§rjiui egykázkOzség, Ez a hely szent fOld (zsinati beszé~), Nószövetségeink •hivatása (felolvasá,) cimeo.
TObb, mint 60 eRyházkOzségben végzett lelkészi szolgálatot. Hét lelkészt és négy énekvezéf-'tam- ~
t6t hivatalába beiktatott, 6 lelkészt és 1 énekvezértanit6t kibucsuztatott. 10 helyen moködött kOzre
templom, harang, orgona, énekvezéri lakás felavatásán. KOlOnIege. szolgAlatot végzett lelkészkOri és
D. F. egyleti gyQlésen, esperesi és pftspOILi vizsglIatok alkalmával, a Homoród· i Borvizen, j61tev6k
emlékftnnepén, jubileumi, nószövetségi gytUéseken,
stb. stb.
Corne~tin "Hangya" szOvetkezetet, D§.rjiuban
tejszövetkezete~ alakitott, melyek mellett még Hitelszövetkezetet is vezetett. Hitelszövetkezeti munkássága elismeréséül 1927·ben diszoklevelet és 1000 lej
pénzjutalmat kapott.
1904·ben nő,OIt, fele,égOl véve a bágyoni áll.
igazgató tanitó leányát, Balogh Ilonát, akivel 38 éven
át, 1941 dec.mber 1S ·An hekOvetkeze!t haláláig megértó "és boldog házasságban élt. Házasságukat Isten
2 leánygyermekkel áldotta meg, kik közOI egyik
Ádám Dániel homorodszentpéteri áll. tanitónak, a másik FOIOp Árpád hoghizi unitárius lelkésznek a felesége. Három unokája van.
Ime rövid és száraz adatokban egy nagyon
mozgalmas, tevékeny, sokoldalu, hosszu lelkészi szolgálatnak a képe, amelynek bizonyára vannak virágillatos emlékei, de lehelnek tövisszurásos napjai is,
kellemes él fájdalmas időszakai. Mindenekfelett azonban ott volt az isteni gondviselés ereje, amely a benne
bizóbt mindig kimenti az id6k zajló bullámaib6L
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Tudomásunk szerint Balázs Andrásnak peres
ilgye soha senkivel nem volt; híveivel minden(ut
hékeuégben élt. Szivb61 kívánjuk, bogy ezt a zavartalan életet élvezze nyugdijas állapotában is. Ha
buzg6 és áldásos lelkészi mOködésére visszogondol,
j61 végzett munkásságának a jutalmát találj a meg
lelkiismerete nyugalmában, melynél nagyobb érték
és elismerés new létezik a földi életben. A j6 hten
áldj a meg jó egészséggel, hosszu ideig tartó életerő·
vel, hogy sokáig gyönyörködhessék gyermekei és
unokái boldogságában és növekedésében. Maradjon
meg egyházias buzgósága s lelje örömét abban , ha
ezután is dolgozhalik az egyházért és unitárius gondolatárt. Őmaga bizonyára érzi, de lelkes és eredményes munkássága is hirdeti, hogy nem élt biába,
Hiveinek szeretete vel~ marad akkor is, ba netán
közOlök másfelé viszi életének utja. Kortársai és
munkatársai meg vannak győződve, bogy a minden
igaz munkásnak kijár6 legnagyobb elismerést szive
utols6 dobbanásaiban ó is meg fogja hallani: "J6l
vagyon jó és hú szolgám, a kevesen hü voltál,
többre bizlak ezután." Adja Iden, hogy ugy legyen,

I

Jeles mondások.
v.
Olvasás közbe n klJegyezle NAGY atLA anJtárlu. lelkbz

ANYA.
Hogy mi egy anya , csak az érti meg igazán,
aki elvesztette. S ott a sir szélén fogja e16szO'r érezni, hogy anyánk halála volt a legelso bánat, amit
nélkQle -keUett megsiralnunk. (Hoek János).
És mond meg, hogy nem vagyok olyan felOletes, gondtalan, könnyelmft és tQrelmetlen, mert anya
vagyok. (A G. Greenwood).
.
,

Mikor a gyermek gőgicsél,
Az lsten tudja mit beszél,
Csak mosolyog és integet. . .

•

Mit gondol ? Mit mond ? Mit nevet ?
S mint virággal az esti szél
Az anyja vissza ugy beszél. ..
Oly lágyan és oly éde.en ...
De ót sem érti senki sem.
Hogy mit beszélnek oly sokat ?

FELJEGYZŐ.

Apának tudni nem szabad.
•

(

Uj lelkész
Ugy halljuk, hogy a Baláz. Andrá. nyugdijbavonulásával megDresedeU ddrjiui népes és tekinté·
ly.. egyháskOz.o!g lelkészi állásába egyhangrilag Tö·
rök Mihály raco'lul de josi lelkészt hivták meg a
hivek. Kinevezése elé bizonyára az egyházi vezeti'5,ég ne", gördil akadályt Igy a kiváló, lelke. é. kötelességtndó fiatal lelkész a képességeinek még in~ább megfelelő helyre jut. Jókivánatainkat előlegez
zak s a továbbiakról be fORunk .számolni.
Raco~Dl de josra PáIrri Károly abrudi lelkészt
emlegetik, kiben az egyházközség sziotéil igen buzgó, komoly és kötelességtudó lelkipásztort kap.
I

Halálozás.
Özv. Kiss Aladárné sz. Égeni Róza, nébai Kiss
Aladár volt hoghizi lelkész özvegye Homoród-darócon f. évi junius l;1ó U-én elhunyt. Férje 16 éven
át volt a hogbizi unitárius egyházkÖZSégnek buzg6
és kedvelt lelkipásztora és iS megbecsQIt papnéja.
Csaknem 28 évre terjtld5 özvegysége alatt sokszor
hang~ztatta s utols6 kivánsága is az volt, hogy porrészel áldott emlékQ férje mellé ahogbizi temet6ben helyeztessenek örök uyuaalomra, ami a mostaai
viszonyok között nem történhetett meg. Homoróddarócon tem~tték el, abol fiánál, Bardócz Béla jegyronel lakott. Fiának s Romániában é16 rokonainak,
f6ként a Rupeán lakó unokahugának: Jákóbiné sz.
Fekete Erzsébetnek és ismer6seinek a gyászában
~eg~elettel osztozik a hogbizi egyházkÖZSég is, amely
]UDlUS b6 21· éo gyászistentisztelet keretében emlékentt Dleg néhai papnéj áról.

\
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Az égi nyelv ez: mély titok,

Nem értik csak az ' angyalok.
(Gárdony i Géza).
•

AD?ely auya szereti leányát, nem ereszti soh'a
egyedal' (-)
•
Legszebb és legelragadóbb látvány. mikor édesanya szive felett imádkozni tanul a gyermek. - (P.
Tretan Leona rd.l
'

Az ember annyjt ér, amennyire meg tudja be-

""QIni anyját (Renan.) _ _
Látunk sok ~nyát , aki másoktól takaritolt és.
csinosgatott gyermekét csak mint játékszert ve9Zi a
kezébe ; aztán, ha meghal , hiu és undoritó búban
áradozik, de nem szeretetből, mert a szeretet okos
és ,illedelmes, hanem az oly anyában a csekély fájdalomhoz sok hiu látszat-vadászás járulván, szilaj,
dOhös és csillapithatatIan kesergésekben mutatkozik.}
(Plu/arch).
Tiszteljétek és becsOljétek az éde~ anyákat, mert
hősök ők, akik életak kockáztatásával adnak uj életet ; mártirok, akik minden uj életért éJetQk egy darabjál áldozzák rel. (Vári AlberU
Ezen a földön a legszebben hangsz6 szó: az.
édes any8. ci csókolta le a legelsó könnyet szemeink- .
ből s az Ő mosolygására jött az első Dlosoly ajkunkra
T6le tanultuk 3Z e)s6 sz6t, szépen zengő anyanyel·_
vQnkön s ó tanHott meg az els6 dalra és imádságraH
(Vári Albert.!
Anyánkat, 'ezt az édes jó anyál, 6 Pistikém .szeresd, tiszteld, imádd I Mi 6 nekOnk, azt el nem mond·
hatom. mert nincsen rá .szó, nincsen fogalom I (Petófi.;
'

;

\
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Anyaszentegyház.
Egyetemes közösség a. Krhztus láthat~tl8n anyaszentegyháza, amelyben mncs gyózó, nmcs legyózött, nincs nemzetk,Olönbség. (Ravasz Lászl6).
A p a.
Vgy-e ugy-e, kis fiam, ha majdan , én n sorból
kiöregedem .. . Iparkodoi fo«sz tultenni rajtam, vagy
belOItOd legalább belyem. (Pet6fi).
Láttam a tengert, nehány szép templomot és
kedves vidéket. A tenger nagy, rt templomok szép~k.
a vidék kedves. De ~ vidék nines oly kedves, mmt
a mily kedves vagy te édes kis le~nyom i.8 templomok nincsenek olyan csinosok, mmt nmlly CSInos
anyád, o tenger nincs oly n3~y, mint ft mily nagy
az én szeretetem irántatok. (Irto egy levélben Hug6
Viktor)

Az npának háládatlan a helyzete ft családban:
Mindenkinek kenyérkeresóje s mindenkinek ellensége. (Stronberg im)
A hajdani amerikai gyarmatokon nz indiánok
elől menekIlIt egy upa 7 gyermekével. Az üps lóháton, gyermekei ~ynlo~ elótte. Gondolta, hogy a melyik o legkedvesebb felveszi s elmenekOl vele, d~
nagy lelkibarc után sem tudott választani. (-)

Uj lelkész

Siinmicleu~on.

A romániai unitárius egyházi fóhatóság a Sebe
Ferenc távozásával megQresedetl lelkészi állásra
Halmágyi Pál okI. lelkészt nevezte ki Sanmicleu~ra,
aki csaknem két éven át ott a felekezeti iskolát általános megelégedésre vezette. Az uj lelkész julius
19-én fORI.U' el állásál. A beiktatás nagy ilnnepo!Iyesség.gel 10rlénl. A köz.ég népe é •• '"dék az 6.i
templomot zsufolásig megtOltötte. Mátyus Gergely
köri esperes nyitotta meg az áhitatos tlnnepélyt,
majd felkérte Sándor Gergely deaji lelkészt a kinevezés felolvasására, aki azt n sz6székb61 olvasta fel
Ezl köveUe Halmágyi Pál uj lelkész imája é. bekO:
.zOnló beszéde, P/db. XXIII. 26. alapján: "Adjad .a
te szioedet nekem, a te szemeid az én utamat 8%or.galmasan meg6rizzék. " Az ifju lelkesedésével elő•
adott tartalmas beszéd kellemesen hatott a templomi közönségre. Azután MátYLl;S Gergely esperes tartolta meg beiktat6 és megáldó beszédét I. Tim. IV.
12. alapigék nyomán: "Légy példa a hiu6knek a beszédben, a maga viseletben, a szer-etetben, a lélek·
ben, a hitben, a tisztaságban." Az iránytadÓ\ espe'resi beszéd nagy felkészültségról és gya.korl~ti érzékr61 ~ett bizonysngC'lt. GyOnybrQség és élvezet volt
a tárgYllngos apo!ltoli. beszéd hallgatása. Majd nz Odvözletek következtek: Szathmáry Gyula köri f. O.
gondnok nz egybázkOr. Sándor Gergely a lelkészi
kar, Udvar Márton nz egyházközség Albert Sándor
• rel. egybázközség, Kovács István lelkész a szomszád s5.b.b ~n~~lci unitáriu~ egyházközség, két növendék az unltarms és ref. iskolák II eRY unitárius ifju
az ifjuság nevében QdvözOl\~k az uj lelkészl, aki az
Cdvözleteket megbatotlan viszonozta. A gyG.lekezeti

szép énekeket Kovács István lelkész reá.termettséggel vezette. A közOnqég körében ott volt Goid6 Béla
ny. esperes is, akinek megjelenése jóles6 érzéssel
töltött el mindenkit. - Az uj lelkipásztor mOködésén legyen Isten áldása és az egyházközség találja
meg benne azt a vezért, akire mindig nyugodtan
hallgathaf és biza.lommal mehet utána.

Az egyházi utánpótlás ügye.
Lopunk más helyén is meg van emlitve hogy
a fels6fehéri e'tyhbkör évi kÖzRyo.lésében r~szlete
sen foglalkozott nz egyházi utánpótlás kérdésével s
u szegényebb sonu, de jó el6menetelO, tanulásra 'alkalmas növendékek ktvábsztását programmjába
vette s a taoittulás segélyezése intézésére dr. Zoltán
Gyula egyházi tnnác!os elnöklete mellett TörOk Mihály é. FillOp Árpád lelké.zekból hizoU.ágol kaldölt ki. A bizottság a munkát me~kezdette s kéri
hogy minden erre vonatkozó me~kereséssel a bra~
~ovi lelkészi hivatal utján forduljanak az elnökhöz.

Az Unitárius Naptár megjelenik.
JeiezIilk, bogy az UNITÁRIUS JOVENOO .zerkeszt6sege foetalkozoU azzal a gondolattal, hogy 8Z.
"Unitarius Naptárt" megjelenteti 8Z 1943-ik évre,
amennyiben az egybázi vezetóség azt nem csinálja
meg. Ahivatatos 'megkeresésre :1 vezetőség azt válaszolta, hogyaNaptért központilag obajtja kiadni
Közben balározalban kérle ezl a fel.ófehéri egybázkOr
közgyO\é.e. Mi.ntho~y az egyb"i vezel6.ég ~Ual kijelölt szerkesztő bizottság a munkát megkezdette,
már most kérjOk lelkésztársainkat s minden más
érdeklMól, bogy • Naplár lartalmáérl é. lerje.ztéséért minden lehet6t tegyenek meg, kOlOnösen
pedig idejében hivják fel a hivek figyeJmát a Nap.
tár megjelenésére.
Szerkesztőség

kérése.

Az "Unitá.rius Jövend5:' nz egyhúi érdek szem
elótt tartásn mellett az unitárius gondolkozás és szellem ismertetésére és er6sitésére is törekszik. Hirt ad
a kisebbségi sorsban é16 egyházi életrc1l, de szolgálatot igyekszik tenni a bárhol élő unitáriusoknak és
8Z unitárius Ogy iránt érdekl6d6knek. A mcgnehezOlt . életkörOlmények kOzött' s az II j b ó I i g e n
nagy mértékben emelkedett nyomdai költségek mellett nzonban feladatát cs ak ugy tudja be~
tölteni, ha ti szives olvas6k a cgekély el6fizetési dijat előre pontosan befizetik és a hátráIékot gondosan rendezik. Köszönettel vesszOk, ha egészen dijmentes fáradozásunkat nzzal is . méltányolják, hogy
a lapra mások figyeimét felbivják, uj elófizet6ket
szereznek s amennyiben tehetik, a. Iap fennturtásához önkéntes kegyes adománnyal is hozzájbulnak,
amit nyugiázni fogunk. A szentírás tanitja, hogy
"aki adakozik, annál inkább gazdagodik."
A lakás- és cimváltozás sG:rg6s bejelentélát
kérjilk.

UNITARIUS JOVENDO
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Elólizetési tájékoztató.

•

Tisztelettel kérjOk olvasóinkat, bogy az el6fizetási
dijat az esetleges bálrálékkal egy6U, az alább megnevezettekhez miel6bb megkflldeni sziveskedjenek:
a) Romániában a 8zerkeszt6ség eimérej
b) Az erdélyi tertlleten Hadházy Sándor egyházi pénztáros kezébez, Kolozsvár, Unitárius Kollé•
gmm.
c) A Nagyváradon tullevó terMeten 8Z "Unitárius
Iratmisszi6" vezet6je Ujváry László urhoz Budapest. v.
Koháry u. 4. sz.
d) Kolozsvárt az előfizetési dijakat Szabó László
tanárjelölt szedi he.
Bizalommal kérjOk olvasóinkat, hogy kérés4nket
figyelembe venni sziveskedjenek.
,

-
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a leQfinomabb és leQt a rtósa bb u ri- 'és női
divats zöveteket Qvártja.
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LERAKATOK :
•

Bra~ov, Timi~oara,

AKözgazdasági Bank R. T.

eluj.

,

(volt Bra~ovi Népbank)
Biztositsátok éLeteteket
és vaqyonotokat a

értesíti igen tisztelt ügyfeleit. hogy a kölcsönök folyósitását ujra megkezdte.

I

Blztosltést. legeUlnyöse ....en
ALt. Bizt. R. T.-náL

azElsö Romániai

Üg y n 6kség e k az ország

minden fonto,sabb városában.

Temetést Biztositó
R, T.-nál (ezelőtt G. SZAVA és A, SZAVA)

,

FelvHágositások a biztositás minden ágában .'

köthet.

Bra~ov,

•

Bra!?ov, Tehénpiac

1.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

.Vásároljon az

Br.,ov, Stro Dr. Ba .. e, 1 sz.

ELEKES
k ö n y v és
papirüzletben.
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hova 8 lappal kapcsolatban minden meg.
keresés. közlemé ny és pénzösszeg
Kérjük munkatársainkat, hogya (apba szánt
kel 00911 egyéb közlemény! a hónap $éig
•
nek a szerkesztóségbe juttatni.
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