
A templom szúkségessége.1 

Nemcsak ti, magam is régen vártam erre az áldott alka
lomra, hogy ilt, most már a saját lelki Sionotokban találkolhassam 
veletek s a beleIjesUIt remény, s a valósult álom boldog gyönyö
rUségétől fényes szemetekbe nézhessek, bra~ovi hittestvéreim, uni
tárius atyámfiai, te maroknyi nép, e nagy város forgatagában I 

Áldott az lsten, hogy ezt a mindannyIunk mennyei örömére 
szolgáló lehetőséget megadta nekUnk s ma itt emelkedik, ha sze
rényen meghuzódva is, de az éveken kereszIGI szivetek alatt szent 
tervezgetések között hordozott, igazán a szivetek vérével táplált, 
aszivetek melegén éltetett mennyei reménységek beteljesUiését hir
detöleg, a bra~ov i maroknyi unitáriusság évtizedeken keresztUI csak 
álmodott, ma megvalósuitnak látható temploma. 

Közületek, unitárius atyámfiai, a legtöbben ugy jöttek ide e 
városba, kicsi székely falvak egyszer ü világából, a s,Ukreszabott 
székely barázdák ekéi mellől, mikép a hajdankor pátriárchája, Já
kob: nem hozván mást magatokkal, talán egyedUl csak az édes
apálok és édesanyátok tiszta szivének áldását, a székely szivek 
csakazértissét, dacos élniakarását. És ha nem is az Ézsau haragja, 
a kijá tszott testvér gyülölete, de UzMt az élet, a mindennapi ke
nyér gondja. S amikor először állottatok meg a nagy város rafi
nált világában ti székely fiuk és leányok, szolgák vagy szolgálók, 
inasok vagy az önálló pálya ezernyi nehézségeivel, az ismeretlen
ség gyanakvó hidegségével kUzdő iparosok, kereskedők, kevesebb 
számu hivatalnokok, vagy más alkalmazottak: bizony, bizony kö
zUletek a legtöbbeknek az első éjszakán talán nem volt több és 
egyéb a feje alja, mint a pátriácha háránpuszlai párnája, ncm me· . 
legitett más, csak a csillagos ég takarója, nem védett más, csak 
az édes anyátok imádsága. Am a mi egyetlen, S egyedUl jó lste-

1 Előadás Braf,iovban az üj unitárius templomban, a rnegn)itás alkal" 
mávall936 január 26-án rendezett vallásos estélyen . 
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nbnk, mégis nektek is munkára, tiszta becsGIetes küzdelemre Ser
kentő, erőtkölcsönző álmokat adott az ö mennyei lajtorjákon szálló 
angyalai állal s tetszett neki növelni, gyarapitani, bennetek, általa
tok az egy Istent tisztelők gyülekezetét, maroknyi sergét e nemes 
városban is. 

Amikor utrakeltetek egykor a székelyszőttes tarka tarisznyával 
vállaitokol), benne az anyátok-"sülte" mesebeli hamuba sült pogácsá
vat, amikor elindulta tok a faluból s vissza-vissza nézve bucsuf in
tettetek még egyszer kicsi falutok tornyának, mely messzi kisért 
láthatatlan siró szemeivel, ameddig csak láthatolt, amikor poros 
vándorként érkeztetek ide e városba Erdővidékről, hol zöld erdő 
zugásán, vadgalamb bugásán nevelt föl az édes anyátok, a Rika 
titkon regélő világából, vagy az ős Hargita, a mesemondó Firtos 
lábal mellől, onnan, hol a Homoród, Nyikó, vagy Mure~ vize folyik 
csendesen, amikor a Barczaság szilaj szelétöl, a Szépmezö der
mesztő, c;ontighasitó Nemeréjétől átfázva, első éjszakátokat aludtá
tok, vagy önmagatok kal küzködve virasztottátok át itt e városban, 
ti a székely havasok sudár szálfái, az ezerszinü székely virágos völ
gyek átultetésre váró tarka virágai és amikor az első viradattal, a 
pálya, a kenyér, a jövendő elhelyezkedés, érvényesülés nagy bizony
talanságával, de merész, dacos, akarással indultatok el - emlé
keztek-é még rá - mintha mo;t is haUanám a Ti ajkatokon is 
IeicsendüIni a Jákob háránpusztai fogadaimát : • Ha lsten velem 
leend és megőriz engemet ezen az uton, amelyen most járok és 
ha ételül kenyeret s öltözék Ul ruhát adánd nekem, akkor az Ur 
lesz az én lstenem és ez a kő, amelyet oszlopul áUitoitam fel, 
Istennek ház.! lészen és valamit adándasz nékem Uram, annak ti
zedét néked adom ... " 

Hát ezt tettétek Ti is e templom épitésével bra~ovi unitárius 
atyámfiai I Ha . megáldott titeket az egykor bizonytalan sorssal ide
szakadl gyermekeil az egyedül jó és igaz lsten, ha adott kenyeret 
és hajlékot, .zükebb vagy bővebb életlehetőséget a Ti számotokra, 
most abból, amit lsten nektek adott, egy részt templomul sze,ntel
télek s megadtátok kül,őkben is a Ti fogadástokat az Urnak, 
hogy legyen ez a hely Béthél, Istennek háza. 

Ez a rövid, de szentül Ig .. története e háznak. Igy épült egy
kor elszakadt székely unitárius szivek titkos szent fogadalmából a 
templom, 
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Engedjétek meg azért nekem is, hogy ebbŐl az alkalombÓl A 
szivem melegével köszOnfseJek ma Titeket örvendező atyámfiai s 
köszöntsem azokat is, akik ttt e mai elsö vallásos estélyUnkön 
részt kérnek a ti örömötökbŐ), akik ha nem is a közös hit, de az 
ismer'!tség, vagy a barátság, a közös magyarság stAlaival vannak 
hozzátok csatolva s akik éppen azért mindnyájan kedvesek elöttem. 

Bizony, bizony nem kis dolgot cselekedtetek, mikor az étet 
ugy kUlsa, mInt belső viszonyait, gazdaságI, vagy a lelkI állapoto
kat tekintve, ma a huszadik század megbillent lelkI egyensulyának 
idején, templomot épitettetek. Hiszen olyan Időket értünk meg, 
amikor - bár a különböző hitbeli felfogások, ha nem is állanak 
egymással olyan éles ellentétben, amely egykor a legdurvább har
cokat váltotla ki - ma éppen maga a vallásos hit, annak szük
ségessége, létjogosultsága, igazságai forognak kockán, amikor a ki
kihtllő, közömbös, csalódások ban megátalkodott emberszivek, a 
kétezeréves kereszténység fájának épen a gyökerére vetették a ta
gadás fejszéjét, hogy kivágattassék az és a tüzre vetlessék, mert 
gyOmölcsöt nem terem már kivénült fája. 

Ma, amidőn a müvelt nyugat egyik leghatalmasabb államában, 
a nagy Németországban mozgalom indult meg a régi germán p0-

gányság visszaállitására, a kereszténység romjain is keresztol, 
Vo tán lsten pogány kultuszának újból való visszahozására, amidőn 

Magyarország fővárosában, Budapesten egyik bőkezO pénzfejede
lern, mintegy 900.000 lej költséggel hatalmas tornyol akar épitletIni 
a pogány, a kereszténységet bevenni semmiképpen nem akaró, nya
kas magyar vezér, Kopány vagy Kupa pogány emlékezetének a 
dicsöilésére, amikor ma a Rasputinok egykor legtöbb szentelt bar
kát és gyertyát togyasztó, tömjénfüstös, misztikus babonákkal kor
mányozott birodalmában is, százados templomok dölnek porba, 
szegény elárvult, védtelen, magárahagyott emberi lelkek sóvárgó 
imáival megrakott, sóhajaikkal megszentelt oltárok gyaláztatnak 
meg, vagy amikor - óh nem is kell messzi menni a szomoru pél
dákért, nálook is mindinkább halkul a zsoltár, meg-meg fakul az 
áhitat fénye, üres a templom s nem a régi már az Istenhezvaló 
szent vágyakozás a szivek mélyén: - szinte belém döbben ma itt 
ez új templom elmélkedésre és gondolkodásra intö csendjében, 
vajjon idő-, alkalomszerO-é ma a templomépités, van-e még hát 
szUksége az embernek, a huszadik század felvilágosodotl, modern 
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tondolkoz.!su gyermekének a tempiomokra, vagy ézek is n,ár bel51-
tötték szerepUket, hivatásukat az emberi élet kulturtörekvéseiben ? 

Igazok volna-é azoknak, akik azt mondják, hogya vallásos 
hit s igy a templomok is csak addig támasztottak szükségérzetet 
az emberi lelkek mélyén, mig az emberiség maga is gyermekkorát 
élte, de miután kilépett a gyermekcipökből, a mindinkább fejlődő 
értelem- és gondolatvilágának növ~kvő világossága és fénye, feles
legessé tette számára a gyermeki Répzdődés világá hoz tartoz6 val
lásos hitet és az ezt táplál6 templomokat is 7! 

Igaz volna-é az a jObblelkekbe döbbentő és komoly lelki szám
vételre késztető megállapitás, amely ma már nem csupán a par
keltek és parlUmök önfeledt, cinikus világába, de a kemény minden
napi munkás szervezett társadalmában, sőt faragott székely kapuk 
vasárnap délutáni mesemond6 16cáin is kedvenc témájává vált már 
a szárnyalni nem tud6 lelkek tagadásának; - hogy a vallás, amely 
egyedUl állott egykor az emberi érdeklődés középpontjában, ma 
mindinkább háttérbe szorul a fel-feltörő napi gazdasági, polilikai, 
szociális és faji kérdések mellett s végleges eltünése csak idő kér
dése 7 Higyjük-é, hogy a vallás, amely régen egyetlen hatalom 
volt mindenben, - szokás, törvény, erkölcs a családban, forma
stilus a mUvészetben, Iira a költészetben, igazság és világosság a 
tudományban, sőt j6 ideig maga volt a polilikai hatalom is, ma 
elveszllelte régi tekintélyét s szomoru vergődésben utols6 halál
tusáját vlvja s mindazok a nemes törekvések, amelyek új erői adni, 
beléje új életet lehelni akarnak, csak meddő kisérletezések csupán, 
nem lesz gyümölcs a fán, melynek nincsen már virága? I 

De hát akkor minek a templomok 7 Csak azért csupán, hogy 
fonnyad6, elhervadt, elvirult virágok költséges melegágyul, virág
házul szolgáljanak 7 Kiért a templom, miért kiért a benne elzoko
gott melletverő bűnbánat, a fényes papisegédleltel mondott mise, 
a litániás ceremonia, a zsoltárok szárnyain száll6 áhitat, vagy az 
djéletre indit6 halk, csöndes, vagy sz6t1an néma emberi magába
szállás? I Az Istenért-é, vagy az emberért? Isten lakja-é a templo
mokat, vagy az embernek, az ember jobbálevésének szent azi/urna, ál-
1I0tt menedékhelye? A huszadik század gyermekének e fel-felvetődő 
nagy kérdésekre feleletet kell adnia, hogy micsoda neki s minő 
lZerepet tölt be életében a templom 7 

KUlsejtt Illetőleg: a templom a legelső embernek, a nagy 
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terrn~szet volt, az ö ezernyi tsmerdlen titokzatos erejének félelme
tes megnyilatkozásában. Jákobnak egy durva kő, Mózesnek Hóreb 
hegyén egy csipkebokor, a sinai magaslat ormótlan szikiál között 
szállongó köd. !iyésnek egy nyirkos barlang s a kereszténységnek 
a katakombáktól a remek bazilikáig fejlett épitészeti mUremekek. 

És a különböző teológiai hitfelfogásokban? Rómának hely, 
hol a leflámadott Krisztus Istennek fia, az oltári szentségben élő 
Isten lakozik, akinek ottvaló lakása a templom minden dlcsösége, 
aki által, akin keresztül egyedül lehet eljutni az Atyához S igya 
templom a legbiztosabb, talán az egyetlen hely, hol az ember 
mindig állandóan, önmaga egyedUI, Iiturgus s elölrott Iiturgta nél
kol is találkozhat az Istennel. 

Lulhernek szent h'ely, aho!'a templomi liturgia alatt az örökké
való lsten mindig jelen van, hogy a szent Ige prédikálásában s a 
sacramentumok kiszotgáltatásában üdvözitö kegyelmét közölje az 
emberrel. 

Kálvinnak Béthél, Istennek háza, ahol az Islen maga közli az 
ö szuverén akaratát az Ige magyarázásában. 

Mindezek a templomot illető különböző teológiai felfogások 
egyben mindannyian megegyeznek: abban ugyanis, hogy az I.ten
nek a templomokra szüksége van, hogya lemplomok első helyen 
Istenért volnának; lsten a templomot választá lakhelyül, Isten az ö 
lidvözi!Ö kegyelmét a templomokban közli, ahol a liturgikus szol
gátat atatt, a sacramentumok kiszolgáltatásában mindig jelen van, 
- Isten a templomokban közli az ő megfelebbezhetetleri akara tát 
az ige magyarázásában . 

A mi templomaink, az unitárius templom, mlndezeknélmásabb. 
Külsejében lehet hasonló a többi máshoz, a benne végzett liturgi
kus szolgálat némely részében is lehet azonosság; de magának a 
templomnak más a célja, más a rendeltetése, más a hivatása, nem 
az Isten, az ember szolgálatában. A mi templomaink nem az Istenért 
vannak, akinek semmire szüksége nincsen: a mi templomaink -
éppen Isten áltat kijelötve - az emberért vannak, hogy az em b., 
magasbatörö tisztább vágyainak meginditói, az emberi élet földi 
megszentelödésének melegágyai, bukásában és sOlyedésében is a 
visszatérés, az ujrafelemelkedés nagy mennyei Ieikiáltó jelei le
gyenek! - Istenem, csak az egykor hatalmas Izrael lelkéből is 
mennyi emberi lelki szépséget, mennyi emberi lelki nagyságot, ön-
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megtagadást, áldozatkészséget, boldog gyönyörUséget váltott kl a 
templom, Salamon dicsö temploma; mekkora hOséget, ragaszkodást, 
kitartást a lerombolt templom, nem felejthető emléke a babyloni 
vizek mellett siró, rab nép lelkében: - nragadjon inyemhez a 
nyelvem, felejtkezzék el én r611am az én jobb kezem, ha elfelejt
keznék r611ad Jeruzsálem, Jeruzsálem.· És mekkora önfeláldozást, 
csUggedetlen reménységet, az egyik kezében kardot, a másikban va- . 
kel6 kanállal templomot épiW zsid6 férfiak és asszonyok szive 
mélyén I Ábrahámot a legnagyobb áldozatra és önmegtagadásra, 
Ják6hot csUggedésében ls új nagyság keresésére. M6zest egy nép 
szomoru sorsának áttérésével egy nagy emberi hivatás meglátására, 
a názárethi gyermeket már 12 éves korában is a mennyei atya 
dolgaival való foglalkozásra, mindcmind a templom hangulata, áhi
tata, szentsége, ihletle és vezérelte. 

Kimondom hát, hogy nem, nem az Isten lakozik a templo
mokban, akit az egek egei be nem fogh atnak, nem az Isten örökké· 
való dicsőségének hirdetésére szolgál a templom, hiszen az e~ek 
hirdetik a nagy lsten dicsőségét, az unitárius templom az embe· 
rért van, az ember megszentelésére szolgál, az emberi töké· 
letesedés nagv, mennvei elhivásának áldott memenlója, emlé' 
keztetffje! 

A mi templomaink nem a mindenUtt jelen val6 fenséges Isten· 
nek lak6házal! Az ember tisztább érzései, szentebb gondolatai, ne
mesebb vágyai, igazabb elhatározásai lakoznak a templomokban, 
mit kézzel csinál az ember l A mi templomainkba nem lehet bele
sUrfleni az lslen véglelen fönségét, a mi templomaink az ember 
magáraeszmélésének. meglévelyedései megismeréseinek, megjob
bulni akarásának és megszentelödéseinek áldott menedékhelyei ! 

• 
Es ezzel feleletet is adtam a felvetett kérdésre, hogy minő 

szükségletei tölt be az ember életében a templom? 
Nem, nem az Istennek van szüksége a templomokra, kinek. 

temploma a nagy mindenség, az eI-elbuk6 meg-megtévelyedő, 

de a magábaszállás szentebb percein jObbik részével mégis mindig 
felemelkedni, megszentelödni akaró embernek van és lesz mindig 
szüksége a templomra. 

Igazán j61 cselekedtél ezért bra~ovi unitárius gyUlekezet, ami
dön templomot épitettél, légy áldott benne-érette! 

Taar Géza. 
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A bra,ovi unilArius egyhAzkiizs6g 
megalapilása, küzdelmei és célhoz JutAS •. 1 

Amikor először léptok át ennek a hajléknak küszöbét, ab
ban a meggyőződésben tettük, hogy: .Akik biznak az Urban, 
azoknak erejök megujul ; szárnyakkal magasra repülnek, mint a 
saskeselyil ; futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankad
nak meg. " 

Ennek a tudatnak bizlató ereje vonul végig a bra~ovi uni
tárius egyházközség egész történetén, amely ma már félszázadra 
néz vissza. Ha korábbi időkből a szájhagyomány mellett volnának 
megbizható történeti adatok egyházközségilnkre vonatkozólag, azok 
is bizonyára e hitről beszélnének. A történeti kutatás azonban 
még nem hozta napvilágra a bra~ovi unitárius egyházközség ré
gebbi történeté!. Ferencz Józsefnek .Unitárius Kis TUkör" c. egy
házlörténeti müvéböl csak annyiról értesUIUnk, hogy a IS-ik szá
zad egyházi elnyomatása és vallásos erőszakoskodásai közölt 
1777- ben a bra~ovi unitárius templomot is erőszakkal elvették. 
Ha templom volt, egyházközségnek is lennie kelleti. IS85-ig azon
ban még a hagyomány is keveset beszél az unitáriusokról Bra~óvban. 

1885-ben Lőfi Áron belini lelkész a treiscauni kör espe
rese és Kiss Sándor santionluncai lelkész, egyházköri jegyző ve
zetése mellett megalakul! Bra~ovban a leányegyházközség és . 
egyelőre abelini anyaegyházközséghez, majd a sancraui, később 
a chichi~i anyaegyházközséghez csatlakozik. 

A leányegyházközség első gondnoka Veress György, jegy
zője Killyéni Endre, első presbiterei Csiki Miklós, Nagy Áron és 
Mikó Elek, egyházfi a ma is élő Nagy János, jelenleg tb. kebli
tanácsos. 

Legelsö lépésnek tekintik a hivek összeirását, ami 1886-ban 
102- őt tesz. Eleinte lassan indul az élet, rendre mind elevenebb 
lesz. Az egyházi élet lelke Veress György gondnok és Killyéni 
Endre jegyző, polg. isk. tanár, kit az egyházközség nagy kárárll 

, Pelolvasva a templomavatási UnnepéJyen. 
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pér év mulva Fiuméba helyeznek s csak évek mulva kerül vissza, 
akkor is Salulungba. Istentisztelet céljára a református testvérek 
engedik ál Hirscher-uccai imaházukat. Csakhamar az áldozatkész
ség jele;" is mutatkoznak. 1887·ben Nagy Áron és neje, Benedek 
Sándor és neje, Veress Györgyné egy· egy urasztali teritőt ajándé
koznak s az iskolai év végén az iskolás növendékeknek jutalom
kllnyveket adnak. 1888-ban a belini egyházközség urvacsorai po
hár beszerzésére 60 frtot szavaz meg és Ungvári Lajos urvacsorai 
tányért ad. 1889-ben Veress György gondnok cinkannát és tányért, 
1894-ben Benedek Lajosné sz. Biró Katalin urvacsorai poharat. 

I888-ban Ferencz József pOspök Dr. Boros György teol. 
tanár, jelenlegi érdemel< püspökOnk és többek kiséretében meglá
togatja az ujonnan alakult leányegyházközséget és pOspöki vizs
gálatot tart, ami biztatást ad a hiveknek és lendületet az egyházi 
életnek. A pOspöki vizsgálat a leányegyházközségnek 23 frt-jába 
kerOI, amit Ferencz József a sajatjaból 25 frt összegben megtérit. 

1889-ben Veress Oyörgy és Killyéni Endre vezetésével meg
tartják az elsö müsoros táncestély t az Oroszlán-vendéglö kert
helyiségében, melynek tiszta jövedelme 102 Jrt 60 kr. A hivek 
IInkéntes adózása melleIt ez az összeg veli meg az egyházközség 
anyagi alapját. Ezek amOsoros estélyek aztán a hivek buzgó 
rendezése ' és közremOködése melleIt évröl-évre ismétl ödnek az 
Európában, No. l·ben s más helyeken, melyeken a magyarság 
elökelöségei is résztvesznek. Ebben az idöben épül a ref. templom, 
melynek épitése céljára az estélyek jövedelmének felét vagy bizo
nyos részét átengedik, késöbb az orgona céljára teszik ezt. 

1892-ben felmerül a lelkészi állás szervezésének kérdése, s 
ezzel egy imaház létesitésének akivánalma. 1894-ben először 
rendezik e mOsoros estély t kimondatlan templomépités céljara. 
1897- ben megujul a vágya rendes papi állás után. Ezekben az 
idOkben az egyházközség önállósitása napirenden van, amit Veress 
György gondnok 1900-ban a köri közgyülésen is sürget. Ekkor a 
vagyon csaknem 2000 frt. 1902- ben a lelkésznek természetbeni 
lakást igémek. 1903-ban papilakás és imaház ,ásárlására a gond
noknak felhatalmazást adnak. Főhatóságtól anyagi és erkölcsi tá
mogatást kérnek_ Városhoz telek átengedéséért kérést adnak be_ 
A város a magyar evangélikus templommal szemben levő üres 
lerel, abol most a Baiulescu-féle ház áll, kilátásba is helyezi, de 
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bizonyos keritési feltételek miatt az Ugy abbamarad. 1905· ben 
Belíniböl kérnek kölcsönt, I 906· ban és 1907·ben a főhatóságtól 
sÜrgetnek nagyobb összegÜ segélyt. 

Veress György gondnok 1908 dec. 19-én meghalt. 23 évig 
volt gordnak páratlan buzgósággal, lelkesedéssel, fáradhatatlan
sággal. Halála nagy veszteség az egyházközségre. Arcképét az 
egyházközség megfestette hálája jeiéÜl. Utódja Ungvári Lajos lesz . 
pénztáros Benedek Lajos, jegyző Török Sándor. Killyéni Endrét, 
aki Fiuméból visszakerÜlt, örökös tb. főgondnokká válaszlják. 
1909 aug. 29-én az Egyházi Fötanács Bra~ovot anyaegyMzközség
nek nyilvánilja. Állandó lelkész beállitására lépések történnek. Az 
egyházközségi vagyon ekkor a 10.000 koronát meghatadja. 

1910 év etején Ferencz József pUspök Veress György aita
marei lelkészt, az egykori lelkes gondnok fiát nevezi ki etsö ren
des telkésznek. Március 20-án maga Ferencz József pUspök ik
tatja be állásába az elsö rendes lelkészt. ApUspOköt Clujról töb
ben lekisérik s a helybeli és vidéki érdeklödök nagy száma jelen
létében igen szép Unnepély Keretében történik a beiktatás A han
gulat az egész magyarság életében, sőt azon tul is feletle ked
vező az egyházközség jövöjére nézve. 

A kedvező hangulatot azonban nem tudják kihasználni. Ad
dig is, mig templomot lehet épiteni, házat akarnak vásárolni, ami
ből nem lesz semmi. Veress György 3 és félévi szolgálat után 
távozik állásából. Az ismert okok miatt ez nagy zökkenöt, anyagi 
és erkölcsi visszaesést jelent az egyházközség életében. A biztató 
légkörnek jó időre vége. Másfél évig a lelkészi állás nincs be
töltve. Templomozás és hitoktatás beszolgálással oldódik meg. Az 
egyMzközség vezetése ekkor Dr' Vernes István kir. ügyész, ideig
lenes gondnok kezében van, aki hagyományos unitárius hitbuzgó
sággal a hivek teljes bizalma melleIt igen nagy szolgálatot tesz 
az egyházközségnek. 

A jelenlegi lelkész, e sorok irója, az egyházközség egyhangu 
választása alapján 1915 május 9-én foglalja et állását. Dr. Boros 
György, ma egyházunk Fápásztora, akkor föjegyzöje ' iktatja be. 
Mint jellemző mozzanat említhetö, hogy Ferencz lstvánné egyház
tag ekkor ajándékoz keresztelő-kannát és tálcát, mintha e jelkép
ben a lelkész és hivek összetartásál, közös munkásságát akarta 
volna kifejezésre juttatni, mint mulhatatlan szÜkséget a jelenre és 
jövOre vonatkozólag. 

- lX-



• 

Már 10 hónapja, hogy a világháboru minden részről óriási 
erőfeszitéssel foly, mikor az uj lelkésszel az egyházkOzség uj élete 
kellene kezdödjék. Ezekben a napokban volt a Kárpátokban . a 
gorllceí áttörés, mely 'az itthon aggódók szivében is némi bizal
mat ébreszt. A mozgalmasabb egyházi életet azonban korlátozzák 
a viszonyok, mert minden figyelem, áldozat és erőkilejtés a há
borué. Az egyházkOzség életében éppen ugy, mint a harctereken 

. és családi életben romokon járunk. Nehéz a helyzet, nagy a lela
dat Az egyházközségben akkor ' kellene új életet kezdeni, mikor 
mindenütt inog a mid az emberek lába · alatt. Mégis a csalódás
ból ki kell emelni a lelkeket, jövőt kell . igérni. Akik távoli harc
mezőkön s még életben vannak, azokat az egyházzal Osszekötte
fésben kell fartani és megéreztetni, hogy hitünk és egyházunk jO
vöjével szemben van bizalom. . 

Háboru. viszonyok meglepetései és forgandó szerencséje 
közben határozza meg a Kebli Tanács ujból 1916 április 9-én 
tartott gyülésében, hogy az egyházközség alapjainak a lerakásához 
hozzákezd és a várostól templomépítésre helyet kér. A maga ré
széről a kOve ; kező négy helyet jelöli meg: a régi gázgyár terü
lete. hol most a tüzoJtólaktanya van; a Postarét eleje, hol most 
a Kereskedelmi és Iparkamara székháza áll; a szász temető mel
letti üres felek, hol most a g. kath. templom épült; a magyar 
evangélikus templommal szemben a posta mögött elterülő üres 
tér, hol a Baiulescu-Iéle ház épült. 

A város a háborus viszonyok s különösen a közbejött szo
moru emlékü menekülés miatt a kérést csak 1917-ben tárgyalta. 
Kijelentette, hogy telek adományozás ára hajlandó, de a megjelölt 
területek közül egyiket sem helyezte kilátásba, azzal indokolta 
meg, hogy azok más célra kellenek. Felajánlotta azonban aKut-u. 
elején a r. kath. temető elött levő üres telke t, melyet az egyház
község köszönettel elfogadott, miután személyes közbenjárásra is 
azt a lelvilágositást kapta, hogya város mást nem tud adni. A 
kivánt alap- és homlokrajzat az egyházközség Pákey Lajos eluji 
épitész-mérnök tervei alapján még ebben az évben bemutatta. A 
város a tervek ellen némi kifogásokat lett, ami abból származott, 
hogy Pákey Lajos a telkel nem ismerle, csak helyszinrajz és szó
beli tájékoztatás alapján dolgozott. Minthogy a lelekkönyvelés az 
emlitett rajzok elfogadásától függött, ez a körUImény az átirás! 
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hátráltatta. 1918 jullus 12·én Pákey személyesen Bra~ovban járt 
s a városi épitési bizottsággal megbeszélést folytatott. melynek 
alapján az átengedendő teralet is szabályosabb alakot nyert. A 
háboru s viszonyok között az új terv késett. A magyar imperium 
alatt a templomtelek nem julott az egyházközség birtokába. A for
radalom és imperium változás ideje nem volt alkalmas arra. 
hogya kérdést napirenden Iehetett volna tartani. Közben Pákey 
meghalt. 

A román impérium első pár évében a légkör nem volt al
kalmas arra. hogya telek ogyével foglalkozni Iehetett volna. Ez 
idő alatt az egyházközs~g minden erejét a Temlomalap gyarapi
tására fordította. A három év elött még csak 800 koronát kitevő 
Templomalap 1919-ben 7373 koronára emelkedett. I 920· ban az 
egyhhközség á megyei alispáni hivataltól helybeli társadalmi gyOj
tésre engedélyt kapott. Nemsokára megalakult a Nöszövetség. 37 
egyháztagnak, inkább nőknek. 47 gyOjtőivén rövidesen 21.562 ko
ronával gyarapodott a Templomaiap. Ugyanebben az évben egy 
mOsoros táncestélyből s más kisebb estélyekből 27.061 korona 
jött össze, ami az egyesek adományát is beleszámitva egyetlen esz
tendőben mintegy 50.000 koronát jelentett. Ez az összeg a pénz
beváltással felére csökkent. De ezzel indult meg nagyobb mérték
ben a Templomalap megteremtése. Ekkor kezdődnek amOsoros 
estélyek. majálisok, tea- és vallásos estélyek, szeretelvendégségek 
vendéglőkben és magánházaknál és folytatódnak minden évben 
egészen a mostani időkig . Legnagyobb baj, hogy nincs sehol egy 
talpalattnyi hely, mely'-t magunkénak mondhatnánk. hol megbe
szélésre, gytilésekre összejöhetnénk. Nemcsak templomot, hanem 
gyaléstermet is minden egyes esetben kölcsön kell kérnOnk. 

Különösen az egyházközség létének a megalapozása, de ez 
a helyzet is sarkalja az egyházközséget, hogy a kedélyek izgatott 
hullámzásának némi csillapodása után 1922-ben ujból lépéseket 
tegyen a városnál a templomtelekért. A város kedvezően határoz, 
amennyiben megujitja korábbi állásfoglalását, mely szerint a r. 
kath. temető elötti helyet dijmentesen átadja az egyházközségnek 
templom, papilakás és más hivatalos helyiségek épitésére. A bi
zalom erősödik. a kivitelre mind nagyobb erőfeszités történik. A 
KebH Tanácsi és kÖlgyOlésben a hivek részéről tekintélyes meg
ajánlások hangzanak el. Lelkész felkeresi a hiveket otthonukban 
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és áldoza Ira szólilja fel öket, akik az első szóra mintegy SO.OOO 
leli ajánlanak meg. Kormányengedéllyel gyüjlőivek mennek több 
száz példányban. nemcsak helybe, hanem vidékre is, pénzintéze
tekhez, gyárakhoz, vállalalokhoz, egyházközségekhez és magáno
sokhoz. Ekkor irat ja jegyzőkönyvbe Kádár Sándor akkori pénztá
ros, hogy nejével való , megegyezés alapján két harangot ajándé
koz, aminek teljesitését halála esetére örököseinek is meghagyja 
s amit özv. Kádár Sándorné a legnagyobb készséggel teljesilett is. 
Ekkor ajánlja fel Dobra Dénes r. kath. vallásu létére unitárius 
vallásu feleségével Oláh Máriával együtt az Uraszlala elkészitését, 
ami szintén idejében megérkezett templomunkba. A lelkész hóna
pokon át vasárnapról· vasárnapra más és más egyházközségbe megy, 
hogy prédikálás utján a templomokban hivja fel a figyelmet , 
br"~ovi templomépilésre s annak nyomában gyüjtést rendezzen a 
kormányengedély alapján, mert a városi határozat szerint a meg
szavazott telken öt esztendőn belül épiteni kell. Igy keresi fel 
Ormeni~t az onnan származó Gocsman Béla és társai kiséretében, 
Bodogaia-t, I. G. Ouca-t, Simone~ti-t. Medi~or-t, Nicoleni-t slb. 
Egyesek szülöfalujukba mennek, nevezetesen Fazakas József és 
Fazakas Zsigmond Aita-Mare-ra, István Sámuel Cobiite~ti-re, Gagyi 
Dénes Filia~-ra, néhai Szabó Dénes Belin-be, Székely Sándor 
R ;co~ul de Sus-ra, kik mind nagyobb összeggel térnek vissza. 
Sok helyen az egyházközségek maguk gyUjlenek és sietnek be
küldeni a gyUjlés eredményét. Alig van egyházközség, amely részt 
ne vett volna a bra~ov· i templomépitésben. A szétküldött felh ivá
sokra is igen sok helyről, idegenektöl is, napról-napra érkezik a 
kisebb-nagyobb adomány. Ezen az uton a helybeli estélyek jöve
delmével együtt évente átlag mintegy \00.000 lejjel gyarapodik a 
TemplomaIap. , 

A telek átadása elé azonban ismét akadály gördUl. A városi 
határozatnak akkor még a vármegyén is ál kellett mennie. Hosz
szabb idöt vett igénybe, mig a vármegyei tiszli Ugyész és vár
megyei föjegyző aklái közül a városi határozatot ki Iehetett ásni 
s véleményüket megszerezni. A vármegye a városi határozatot 
nem hagyta jóvá, ismét arra hivalkozva, hogya szóban ' levő hely 
más célra kell. De utasitotta, a várost, hogy jelöljön ki más helyen 
templomépitésre alkalmas helyet. A város, mint tulajdonos ujabb 
egyhangu határozatban áIJapitotta meg, hogy neki nincs tudomása 
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arrÓl, hogy ez a hely más célra kellene. Ö más lelkel nem adhal, 
mert nincs, ezt azonban adja. 

Közben az Averescu-kormány a város belterUlelén levő összes 
Ures lelkekel kisajátitolta, amibe természelesen ez is beleesett. A 
kormánynak e lépésél maga a város fellebbezle meg. De eltar
tolI három-négy évig, mig a felszabadi/ás meglörlént. 

MialalI a lelek Ugye igy huzódotl, az egyházközség a Templom
alap pénzének reális elhelyezésén gondolkozo II. Leginkább házal 
szerelett volna venni, mely ben legalább a lelkészi lakas és az 
iroda, esetleg ideiglenes imaház elhelyezhelö volna. Egyelöre löbb 
irányu prÓbálkozása ellenére sem lalált megfelelöl, amihez anyagi 
erejét is szabhatla volna és a célnak is megfelelő volna. 1925 év 
elején a Templomalap vagyona megközelitetle a 400.000 lejt. Má
jus hóban néhai Kádár Sándor, az egyházközség akkori buzgó 
pénztárosa, ki az egyházközség kiépitését nagyon szivén viselte, 
lelkész, fazakas József, fazakas Zsigmond és Tellmann Béta je
lenlétében előadta, hogyaRózsatér 10. szám alalt levő emeletes 
házat 700.000 lejért meg lehet venni és meg kell venni. Emlitet
tek helyeslése melletl a lelkésznek 50.000 lejt adott a kezébe, 
hogy még másnap utazzék a Beclean községben (Some~ m.) lakó 
tulajdonoshoz s a házat előlegezze meg. Ha az egyházközség a 
vásárt nem hagyná jóvá, O a házal magának megtartja. Lelkész 
utközben az egyházi fOhatósággal is megtárgyalta az Ugyet s az 
egyházi főhatóság közvetitésével, elsOsorban Kovács Kálmán akkori 
pUspöki titkár támogatása mellett 400.000 lej magánkölcsön nye
résére is biztalást kapott. Ezt a kölcsönt a hiányzó vételár, álirás 
és javilások költsége telte szukségessé. A vásár megtörfénf. Ezzel 
azonban már az első évben a tőke törlesztése mellett 64.000 lej 
évi karnai terhe nehezedeIt az egyházközségre. Az egyházközség 
és a főhatóság a vásárt jóváhagyla. Öl-hat évalatI a kölcsön Ka
malaival együtt vissza volt fizelve s a ház tehermentesen állott. 
Elsősorban Kádár Sándornak volt köszön helO, hogy halározott 
föllépésére a sok verejtékkel összehozotl pénzt ingatlanba feklet
tUk s majd annak érlékesi/ésével az épitkezésre gondolni Iehetett. 
Ha ő nem elég bálor és határozott ember, ha nem tartJa az egy
házközség jövO érdekét 'Szem előtt, ha nem vállalja jóvánemhagyás 
esetén a ház megtartását, ennek a templomnak az épitése talán 
nem indulhatolt volna meg, mert a sok küzdelemmel összegyUjtött 
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pénz a gazdasági romiás idején , mind bankhan veszell voina. 
Kádár Sándor érdeme ebben a bátorságban és határozottságban 
van, ami a bra~ov· i egyházközség tagjai között, sajnos mindig 
hiányzott. Ö elörelátó volt. Fájdalom nem érhette meg a kivitel 
örömét. 1929-ben idöelött eltávozott az él ök sorából. Emlékét 
nemcsak a tornyunkban levö két harang zengi, hanem az épitke
zés lehetöségének előkészitése is beszél róla idötlen-idökig. 

A házvásárral szerencsénk volt, mert a pénz 'esetleges elér
téktelenedése miatti gondunk meg"unt, de a lelkészi lakás, iroda 
és gyUléstartás helyének kérdésél egyelöre nem tudtuk megoldani. 
A lelkészi lakás céljára szánt részböl a lakót nem sikerUlt kitele- , 
piteni. Szinte két évig kellett várnunk, mig az emeleti rész felsza
badult, s a lelkészi lakást iroda, gyülésezés és hitoktatás céljára 
is használ hattuk. A földszinti részböl a lakó megegyezés alapján 
kiköltözött, de a hatóság észrevetle s mint tiszla égből a villám, 
váratlanul reánk csapott, lefoglalva az egész fOld szintet egy kapi
tány részére, aki nevetséges összegért több, mint két éven át aka
dályozolt abban, hogy hivalalos helyiségeket rendezzünk be. Végre 
lelépési dijért szabadultunk meg tőle. Ettől ~ezdve van lelkészi 
irodahelyiségUnk, gyUléstermünk, mely most már ifjusági összejö
vetelek ctljára is szolgált, van az egyházfinak lakása s az 1929-
ben szervezett segédlelkészi állással kapcsolatban lelt a segédlel
késznek egy kisebb külön lakószobája. ' 

Már 1930-at irtunk, mikor a kormány a belvárosi kisajátitolt 
üres telkeket a városnak visszaadta. Ekkor az egyházközség ujból 
sieteIt kérésl adni be a városi tanácshoz a templom helyér!. Ha 
sokszori csalódás és nem egyszer kilátástalannak látszó várakozás 
fOződOlt is ehhez a kérdéshez; az egyházközség nem akart végleg 
lemondani a reményről, hogy mégis sikerülni fog ingyen telekhez 
iutni, ami az épitkezés lehetöségét nagy mértékben elő fogja moz
ditani. Mert a város sohasem mondta, hogy nem , ad telket. Söt 
mindig egyhangulag hozta meg kedvezö határozatát a telekado
mányozásra vonatkozólag. Ez alkalommal is, mosl már negyedszer, 
a mindig mellettünk álló Dr. Szele Béla magyarpárti elnök és vá
rosi tanácsos fáradhatatlan kOzbenjárása, Onzetlen párlfogása és 
vezetése mellett hosszas szorgalmazás után a város ismét egyhan. 
gulag határozta meg a r. kath temetö elötti tér átengedését 1084 
nagyságban. A baj azonban uiból bekövetkezett, pedig már biz-
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losra vettuk, hogy veszedeiem nem lenyeget. A határozat ra vonat
kozó fölebbezési határidő lejárta utolsó napján 7 tiszt és 3 Ogy véd 
meglepeté"zerOleg fölebbezést adott be azon a eimen, hogy ki
sebbségi egyházaknak osztogatja a város az Ores telkeket, de ne
kik nem tud adni. KOIönösen az, Ogyvédek által aláirt fölebbezés
ben meglepően valótlan megállapitások szerepeltek. Most a föle bbe
zők leszerelésére indult meg a munka. Kulturemberek közbenjárására, 
kik a vallásban az erkölcs alapját s a lelki haladás biztositékát 
látták, csakugyan sikerült is aránylag rövid idő alatl elérni, hogy 
a 7 tiszt és 2 ügyvéd minden ellenszolgáltatás nélkül visszavon
ták fölebbezésüket. A megmaradt egyetlen fölebbezö, Dr. Bogdan 
Filimon ügyvéd miatt több mint egy évi fölebbezést visszavonó 
reménykedés, próbálkozás és halogatás ulán az ügy a cluji Helyi 
Fölebbezési Bizottság elé került, hol a városi határozatot Dr. Voicu 
Cornel akkor h.-polgármester, később választott polgármester és 
Dr. Abrudbányay Géza e1uji ügyvéd igen hatásosan védték, minek 
következtében a biróság a fölebbezést tényleg elutasitatta. Dr. 
Bogdán Filimon tovább nem fölebbezett s igy az adományozás 
1932 év végén jogerŐre emelkedett. Abban a hitben voltunk, hogy 
ennek a nagy kitarlást és türelmet igénylő várakozásnak megérett 
a gyümölcse. A még hátralevő keserü levest elöre nem izlelhettük, 
tehát a legjobb reménységgel hozzáfogtunk célunk valósitásához. 
Az 1933, évatelekkönyvelés keresztülvitelével, az épitkezési ter
vek elkészitésével és engedélyezésével telt el, valamint a Rózsa
téren levö, a Templomalap tulajdonát képezö ház eladásával, ami 
nélkül az épitkezést megkezdeni nem lehetett. Kissé vontatoltan 
ment a dolog, mert minden lépésnél a fölebbezési határidő letel
tét bevártuk, nehogy az utolsó pillahatban meglepetés érjen. Igy 
tettük meg az elsö kapavágást 1934 április 24·én s indult meg 
Kós Károly okI. épitész tervei alapján Gartner Demeter Ulódai 
Muli és Roth cég vállalkozásában az épitkezés sza bályszerü ható
sági engedély alapján, melyet éppen Dr. Bogdán Filimon irt alá, 
ki akkor a törvényesen választott városi tanács feloszlatása után 
a Városi Időköz i Bizottság elnöke volt. Április hó 29· én nagy é, 
szép, lélekemelö, az arcokon az örvendezést' sugárzó ünnepség 
keretében, az egyházköri esperesi vizsgálÓ szék, a város és a kü
lönbözö felekezetek képviselőinek jelenlétében és nyilvánosan el
hangzolt jókivánságai mellett emlékokmány elhelyezésével az alapkö 
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lel.!leteti s a munka zavartalanul lolyt egészen május 8· ig, ml
korra már a betonalap a föld szinéig emelkedett s mintegy 
200.000 lejt képviselt. Ekkor olyan dolog törlént, ami valószinU-

• leg páratlanul áll a templomépitések történetében, s ami méltán 
renditette meg az unitárius egyházon tul is sokaknak a lelkét. 
Nagy 'bucure~ti lapokban cikkek jelentek, hogy Bra~ov belvárosá
ban magyar unitárius templom épül, ami megengedheletlen, mert 
sérti a román nemzeti érzületet stb. Táblabirák, ugyvédek, mér
nökök és mások tiltakozó aláirásokat adtak be a polgármesterhez 
és Dr. Bogdán Filimon a lapokban is szó szerint közölt hosszabb 
táviratot küldött a belügyminiszterhez, hogy a közvélemény fel 
van zudulva az unitárius templom épitése miatt s kéri annak be
szüntetését. Május 8-án este fél 8 órakar a városi tanács hivata
losan irásban értesitette a lelkészi hivatali, hogya belügyminisz
ter táviratilag elrendelte ' az épitkezés beszüntetését. Minden indo
kolás s mind e mai napig hiányzó magyarázat nélkül. Lelkész 
már délelőtt telefonon értesitette volt az egyházi főhalóságot a 
bekövetkezhető botrányról és közbelépést kérI. A beszüntető irás 
kézbesitése után pedig azonnal irásban hivta fel a vállalkozókat 
a munka félbehagyására további intézkedésig. Mielőtt másnap reg
gel az érlesités a vállalkozók kezéhez jutott volna, Dr. Bogdán 
Filimon reggel 6 órakor 15 -20 rendőrrel személyesen jelent meg 
az épitkezés szin helyén s a gyülekező munkásokat és fuvarosokat 
a rendőrök igénybevételével elzavarta a helyszinéről. Képzelhelő 

az a lelki állapot, mely az egyházközséget és a város népét ha
talmában tarto Ita. Hihetetlennek látszott, hogy ilyesmi mcgtörtén
hessék. 9-én reggel megérkezett a belUgyminiszleriumból egy 
inspektor, aki az unitárius vallásnak még hirét sem hallotta és 
az egyházi főhatóság képviseletében Rázmán Mór s.-Ielkész. Az 
inspektor vizsgálatot tartott, tájékozódott, elfogult magatartását 
nem leplezve. Az egyházközség nevében részletes tiltakozó távira
tok mentek a miniszterelnök höz, belügyminiszterhez és vallásügyi 
miniszterhez. 

Ki tudná leirni azt a nagy csalódást és megdöbbenést, mely 
az imént még olyan szívből örvendező és nagy áldozatkészséget 
mutató hivek lelkét eltöltölte, amikor olyan hosszas, sok
azor már tUreImet vesztett várakozás, olyan nagy és kitartó küz
delem után a zöldelO vetést máról holnapra tönkretette a hirtelen 

• 
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k váratlanul Jövő tavaszi fagy. Hiábavaló volt a Bucure~tibe lá
rás és napokig talt6 kIlincselés; hiábavaló volt az eredeti hivata
los okmányok felmutatása alapján a miniszteri megnyilatkozás, 
hogy nekUnk Igazunk van. Pár hét mulva írásbeli tiltakozásunk 
ell~nére hatósági intézkedés alapján beföldelték a félbehagyott 
épltkezést s rövId Idő alatt fU nőtt azon a helyen, hol ma is a 
betonalapban emlékokmány hirdeti, hagyott unílárius templom épOlI. 

Az egyházközség vezetősége még ekkor sem adta fel hitét, 
hogy minden jóra fordulhat, bár a hivek lelkében a lehangoltság 
és elkeseredés határtalan voll. Az áldozatkészség egészen meg
szUnl. Az egyházk özség az igazság győzelmével biztaló harc helyett 
a békesség utját válaszlotta, mert a belügyminiszter közben még 
arra is felhivta az illetékes hatóságot, hogy inditsa meg az eljá
rást a telekadományozás megsemmisitése érdekében. Éreztük, hogy 
ez csak ijesztgetés akar lenni, mer.t végeredményében a törvény 
még a miniszteri ulasitásnál is erősebb. Megindult tehát az Ogy 
békés rendezésére a munka. ItIhon Dr. Szele Béla eléggé meg, 
meg nem hálálható segitségével a városnál, Clujon li POspök ur
nak Upedatu vallásOgyi miniszter urral való találkozása és több
szöri memorándum átadás által, Dr. Abrudbányay Ede, Dr. Willer 
József és Szabó Béni országgyülési képviselők bucure*ti közben
járása mintegy 31. esztendei kitartó, erélyes magatartás után sike
rült olyan telekcserét kieszközötni, melyböl az anyagi kár is körül
belől megtérült, a réginél nagyobb telek maradi s amely elhelyez
kedés szempontjából is megfelelő, bár a korábbi teleknél félre
esőbb helyen fekszik. De az erkölcsi kárt, a lelki csalódás fájdal
mát, a megdöbbenés leverő hatását még ma sem hevertOk ki. 

A telekesere jogerőre emelkedése után az egyházközség 
Halász Kálmán helybeli okI. épitészt bizta meg az uj tervek elké
szitésével. Rendre a bizalom kezdett visszatérni, az áldozatkészség 
is jelt adotl magáról, de a korábbi épifkezéssel kapcsolatban meg
indult és szükséges mértéket többé nem érte el. A bemutatott s 
az egyházközségen kivül az egyházi föhatóság és város által is 
elfogadott és jóváhagyott tervek alapján az épitkezés egészen csend
ben, minden Unnepség nélkül 1935 julius l-én ujból megindult. 
Az épitkezés megkezdésekor és folyamán is időnként kOlönbözö 
riasztó hirek felbukkantak, de zavart nem okozott semmi. Novem
ber végén a lakásba és irodai helyiségbe beköltöztünk, 1936 ja-

• 
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lIuár 26-án nagyobbszabásu hÁziünnepély keretében a tempiomol 
és tanácstermet is használatba vettük. ' -

Most már készen van, hónapok óta használjuk és érezzük, 
hogy végre mi is itthon vagyunk. Az ünnepi- és atkaimi beszéd 
már elhangzott. Főpásztorunk ihletett ajka percek mulva hivatalo
san is fel fogja avatni. Most már mint muló emlék él lelkünkben, 
hogy több bucure~ti nagy napilap az épitkezés befejezése után, 
söt a napokban is igaztalan módon és általunk soha nem gon
dolt célzatossággal, ráfogással ujból és uj ból zavart igyekezett 
támasztani épitkezésünkkel kapcsolatban, de célt nem ért. Bizunk 
benne, hogya felavatási UnnepéJJyel a zavarkeltés ideje is elmulik. 
S mi nyugodtan jöhelünk ide és zavartalanul imádkozhatunk fel
avatoJt templomunkban, melynek épitkezési stilusa s általában a 
kivitel elsö látásra és külsö formájában talán sokaknak szokatlati, 
de belsejében nekünk már az elsö pillanattól kedves és kellemes, 
hasznos és anyagi tekinletben is megnyugtató. A tervezés mellett 
az épilkezés ellenőrzését is Halász Kálmán végezte. Vállalkozók 
voltak: 

I. a kömives- és ácsmunkára Gonda Emil mérnök és Torday 
Lajos épitömester közösen; az ács munka egyrészét Csomor Dénes 
végezte; 

2. bádogos-, csatornázási- és vizvezeték . munkára Kósa 
Joachim; 

3. asztalos munkára Lieb és Cserei társasztalosok ; a templomi 
berendezés asztalos munkáját Kovács és Gocsman társasztalosok 
végezték; a szószéket és mellette levő ülésekel, valamint a szószék
koronát Blösz Károly készittette ; 

4. a mázoló munkára Szántó Lajus; 
5. a szobafestő munkára R Jmánszky [stván ; 
6. a lakatos munkára Holly Károly mesterek; 
7. az üvegezést 'az Üvegudvar ; 
8. a parkettezést Kocsis A. és Fiai cég; 
9. a villanyfelszerelést Ferencz Károly végezte; 

10. a cserépkályhákat B3fanyay György rakta; 
II. a lámpákat részben Velkons Konrád, részben Reményik 

Ede szállitotta ; 
t2. kisebb munkát teljesitett Nagy Lajos ács, Koch Gyula 

villanyszerelö. 
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A templomépités céljára évek hosszu során történt önkéntes 
kegyes adományokat itt felsorolni lehetetlenség. Különben is azok 
nyilvánosan nyugtázva voltak, illetve lesznek. Itt csak azt emlitem 
meg, hogy 2 harangot özv. Kádár Sándorné ajándékozott boldo
gult férje emlékére. Az Urasztalát Dobra Dénes volt asztalos mester 
sajátkezuleg készitette s nejével Oláh Máriával ajándékozta. A 
szószék a mellette levő ülőhelyekkel a Nőszövetség áldozatkész
ségéből készült, valamint templomi szőnyegekről is a Nőszövetség 
gondoskodott, illetve fog gondoskodni. Özv. Németh Isvánné di
szes urasztali takarót ajándékozott. Az Ifjusági Kör a tanácstermet 
rendezte be asztalokkal és padokkal. Ismétlem, hogy a pénzbeli 
kegyes adományok felsorolása órákat venne igénybe, melyek sokak
nak hilbuzgóságáról beszélnek helyben ·és. vidéken. És ki tudná 
eléggé értékelni azt a fáradhatatlan és lelkes munkát, mely az 

. egyházközség gondn.okai vezetésével a Kebli Tanács és Nőszövet
ség áldozatkészségél és egyházszeretetét hirdeti a hivek sokaságá
val egyetemben. Ki ne volna hálás azért, hogy unitárius testvé
reink vidékről és egyházunkhoz nem tartozó emberek is kegyes 
adományaikkal rólunk olyan sokszor megemlékeztek? Még. sem 
mondhatjuk, hogy adósság nélkül végeztok el az épitkezést. Sokan 
erejükön felül is áldoztak, de sokan adományaikkal még mindig 
késnek, még helyben is. Bizunk benne, hogy ezek is jönni fognak 
s a templomépités nagy munkájában a még vállainkra nehezedő 
teher hordozásában minket segiteni fognak. 

KUlön kell megemlitenem egyházi főhatóságunk erkölcsi tá
lOogatását, mely szerint a bra~ovi unitárius tempIomépitést egye
temes unitárius ügynek tekintetle és segitségével mindig velünk 
volt; az egyházkőr vezetőségét és népét, mely áldozataival elől
járt; Dr. Kerekes István egyházközségi főgondnok irányitó munká
ját, Fazakas József volt, jelenleg tb. gondnok lelkes fáradhatat
lanságát és példátmulató áldozatkészségét, valamint Bálint János 
jelenlegi gondnok buzgó mUködését, valamint Benedek Dénes 
lelkiismeretes kötelességteljesitését. Hálával gondolunk mindazok
nak lelkes közremüködésére, kik szóval és tetlel elöljártal<, példát 
mutattak, s hitbuzgóságukról és egyházszeretetükröl bizonyságot 
tettek. Hála és köszönet minden munkásnak, minden áldozatot 
hozónak. 

Itt is ki kell fejeznem mély hálánkat és köszöne!Onket a re-
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formátus egyházközséggel szemben, mely eleinte imaházában, ké
sőbb templomában, nem egyszer iskolájában is otthont adott ne
künk, nemkülönben a magyar evang. egyházközség iránt, mely 
szükség esetén mindig szivesen nyitotta meg templomát elöttünk. 

Ölven eszlendö óta foly a munka, a küzdelem az egyház
község kiépiléséért, jobb jövőjéért, az "Otthon"-ért. Oh hányszor 
csüggedtünk el és hányszor · elevenedett meg reménységünk!? 
Most nem a dicsekedés szavával beszélünk, hanem az isteni gond
viselés iránti hálával nézünk a befejezett munkára s a megnyug
vás érzésével vesszük ajkainkra. Annak nevét, aki sokszori csüg
gedésünkből időről-időre kiemeit, eröt adott, megsegilett. Nem 
szinezzük a küzdelmet, melyben részünk volt; nem hozakadunk 
elé a sokszori belsö harccal, bár kedvet rontó ellentétekről is 
emlékezhetnénk. Nem · tesszük, mert az alkotó munkában még a 
nagyok között is mindig voltak kicsinyeskedök s a kicsinyek is 
sokszor bizonyultak megértöknek, eröt adóknak. A feledés fátyola 
alatt bizalommal gondolunk a jövőre. Készülünk egyházközségünk
nek még ebben az esztendöben tarlandó 50 éves jubileumára. 

Legyen hála az Egy Igaz Istennek, ki a kUzdelemben velünk 
volt; hogy a munkára erőit adott, vivódásainkban mell~ttünk állott, 
harcok vivására felbuzditott, az ellentétek és akadályok között erösen 
és egyenesen állani megtanitott, a csalódásokban el nem csüggedni, 
a szükség pillanatában a keblünkben lakozó hit erejéről rendithe
tetlenlll bizonyságot tenni, az eszméért harcolni s a megismert 
igazságért áldozatot hozni idöről-időre fellelkesilett, a turelemre és 
reménységre megerősitett, az égö csipkebokor el nem homályosuló 
fénye mellett másokba is bizalmat önteni lehetöséget adett! 

Lelki örömmel gondolok vissza a hosszu ideig tartó, de hi
tem szerint nem hiábavaló erőfeszitésekre. Ha tehát pillanatnyilag 
kissé megfáradva is, de lelkemben a hit meg nem fogyatkozó ere
jével, szemeimben az el nem titkolható, önkény telen ül előtörő öröm
könnyekkel ismétlem a prófétai figyelmeztetést: "Akik biznak az 
Urban, azoknak erejök - megujul ; szárnyakkal magasra repülnek, 
mint a saskeselyü; futnak és nem fáradnak el, járnak és nem 
lankadnak meg." 

Aldott az Isten, oh legyen mindig áldott! 
Kovács Lajos. 
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Az unitárizmus lényege.' 

Mélven tisztelt ünneplő közönség! 
Unitárius hittestvéreim! 

A brasovi unitárius egyházközség örömunnepéb51 az egyete-, 
mes egyház minden tagja részt kér magának. 

Együttörvendezésünk annál őszintébb, mert éveken át ag
gódó lélekkel kisértük bra~ovi hittestvéreink megpróbáltatásait, sőt 
szerényerőinkhez mérten mi magunk is részesei voltunk annak a 
küzdelemnek, amelynek eredményeképen a bra~ovi unitárius hitélet 
saját hajlék hoz jutott. 

Amikor meghatott lélekkellépjük át ennek az immár felszen
telt, új lstenházának küszöbét, szivünket a Mindenható Teremtő 

iránti hálaérzete tölti el nemcsak azért, hogya mai örömünnepet 
megérhettük, hanem hogya mai ünnepig vezető megpróbáltatá
sokkal és kélségekkel teljes hosszu uton a bra~ovi magyarság az 
összetartásnak, a segiteni kész felebaráti szeretetnek és az áldoza
tos kölelességteljesitésnek annyi szép és követésre méltó példáját 
mutatta. . -

A Jézus szelleme találjon ebben a szent hajlékban örök 
tanyát... 

Az Ö szelleme vezette el a hitet szomjuzókat Istenhez, aki 
Világosság, a mindenséget betöltö Végtelen Lélek, a legmagaszto
sabb, amit ember elgondolni képes, Mindenható, Tökéletes, Szent 
és nekUnk mégis szerető Édes Atyánk, ak! irgalmas, jó és igaZságos. 

Ebben a hajlékban találjon mindenki menedéket, aki igaz 
szivvel keresi az Istent. A hit ereje áldja meg és emelje fel az el
esetteket, vigasztalja a szenvedőket, bátoritsa a cSUggedöket, tisz
titsa meg és tegye nemesebbé az örvendezok örömét. 

Legyen ez a hajlék a hit hajléka. Azonban hitét ne fitogtassa 
• --- . 

• 
l Elöadva a bra~ovi templom felavatása alkalmával 1936. május 17-én 

az új templomban rendezett vallásos estélyen. 
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mert a hit nem érdem, hanem áldás, lsten ajándéka, királyi 
azok számára, akik teljes szivükből és teljes lelkükből 

Szeretik az Istent. 
A hit a lélek ereje, amely által tul nő a test gyarlóságain, a 

hit a lélek szabadsága, amely által t"lnő minden földi erdszak 
hatalmán. 

Mi unitáriusok hiszünk mindazokban a vallási és erkölcsi , 

igazságokban, amelyeket, jézus tanitott. Azonban, amikor jézus 
és az Evangelium szellemének vezetésére bizzuk hitünket és 
életUnket, a krisztusi szellemet kizárólag azokban a tanitá
sokban keressük, amelyek kétségtelenül magától jézustól szár
maztak, 

A krisztusi tanitásokban nem azért hiszünk, mert arra tekin
télyek inditanak, hanem mert Istentől származó értelmünk és lelki
ismeretünk megitélése szerint azok ' helyesek, igazak és meggydző 

erejük magával ragad. 
Isfen létének bizonyitására nem várunk új csodákat, hanem 

szent hódola Ital borulunk le a Mindenség örök csodája előtt, amely
nek végtelen harmóniMa egy mindenható magasabb érlelem irá
nyitásáról tanuskodik . 

• 
Es ha csodát akarunk keresni, nem csoda-e az élet örök meg-

ujhodása, nem csoda-e az alig érezhető tavaszi fuvalom, amely 
duzzadó és tuláradó erővel tölti be a nagy mindenséget. Nem 
csoda-e a gyöngék erejének és bátorságának megsokasodása; az 
anyák 'hősiessége, amellyel magzat jukat védik, a zsenge kis csirák 
ereje, amellyel kősziklákat repesztenek. Mindezekből ' megértheti a 
hivő lélek, hogy isteni célok nem ismernek akadályokat, mert az 
isteni célok szolgálatában az erők megnőnek és a gyengék is dia
dalmaskodnak. 

A krisztusi kijelentés a legmagasztosabb ajándék minden aján
dékok között, amelyek a világtörténeiem rendjén az emberiségnek 
adattak. Isten végtelen atyai szeretetének kinyilatkoztatása által új 
értelmet nyert, megszépült és telmagasztosult az élet, a lélek fel
szabadult, mert megismerte saját értékét és lsten szeretetét. 

Mennyi öröm és mennyi bizalom van abban a hitben, hogya 
Mindenható lsten, a maga végtelen magasságában mindig és min
denhol velünk van. Ez a hit megtart és erőt ad a megpróbáltatá
sok közölt és mosolygóvá leszi a lelket az étet küzdetmeiben. 
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Á világ egyik iegnagyobb unitáriusa Channing mondatia: .Isten 
akaratának teljesitését tartom a kereszténység első és utolsó céljának" . 

Isten akaratát megismerhetjük Jézus tanitásaiból és azokból 
a jelekből és utmutatásokból, amelyeket Isten ad koronként a 
Feléje őszintén kitáruló lelkeknek. 

Isten akaratának teljesitése nem szolgaság, nem félelem, ha
nem a szeretet önkéntes felajánlkozása. Teljesitfm pa"rancsodat, 
-mert közel vágyam Hozzád Uram, közel. 

Ebben a megvilágItásban uj értelmet nyer az imádkozás : 
nem muló vágyaink teljesitését kérjUk Istentül, hanem azért imád
kozunk, hogy az ima szárnyain lelkUnk Isten közelébe szálljon, 
megismerje Isten akaratát és erőt nyerjen annak teljesitésére. 

Eképpen válik az ima áldáSSá I 
Az imádkozás a lélek menedéke, tisztulási folyamata, amely 

által vágyaink nemesednek és akaratunk erősödik. 
Erőt és biztonságot kölcsönöz a hit a béke és megelégedés 

boldog napjaiban is. Azonban, ha az emberi élet tragédiáira gon
dalunk .. . Ii sirra, amely elragadja szereUeinket, özvegyek, árvák 
elhagyatottságára, gondterhelt sivár éjszakák reménytelen kétségbe
esésére, az ármány diadalára és nemes szivek bukására, a mulan
dóságra, amelyben hatalom, szépség, dicsőség minden elvész, vagy 
a nagy világégésre, amelyben birodalmak omlottak romba és ki
rályi koronák hullottak porba, amikor lábunk alaU megingoU a 

- '-föld és körülöttUnk nem maradt egyetlen szilárd pont, amikor ugy 
éreztUk, hogy már élni sem érd !mes, mert mindent, mindent el
vesztett Unk, amiért addig él tunk és kUzdöttUnk : akkor tudjuk csak 
felfogni, hogy milyen kietlen - sivárság és mennyi reménytelen két
ségbeesés van a hitetlenségben és mennyi új erő, mennyi remény 
és felemelő vigasztalás van abban a hitben, hogy _az élei romjai 
felett is él és örökké élni fog a mi erős várunk, az lsten! 

Amint egy kiváló keresztény hitszónok mondotla : .A hivő 
lélek soha sem veszti el egyensulyát, felette áll a bajoknak: leng, 
mint Sirály a hullámok felett, UI, mint madár a recsegő ágon és 
nem fél, mert szárnya van." 

Az unitáriusok a kereszténység lényegét a krisztusi szellem
ben keresik és ez a szellem életük utmutatója és irányitója. 

Az unitárius felfogás szerint a hit és az él.t elválaszt ha tatJa
nok és ezért kiváló gondot forditanak a jelfem fejlesztésére. 
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A hit atapja isten szeretete, a jeHem alapja az emberszeretet. 
Az unitárius szellem ahitéleten tulmenöleg a társadalmi és 

kulturális életre is termékenyitőleg hatott. 
Az alatt a röyjd idö alatt, amig Erdélyben uralkodó vallás 

volt, az egyetemes emberi kulturának mutatott irányt, amikor az 
1568. évi tord,i országgyülésen törvénybe iktatta a vallásszabad
ságot, 4 évvel a párisi Szent-Bertalan éji tömegmészárlás e lőtt, 
abban az időben, amikor Nyugat-Európában százezrek váltak honta
J'Dokká hitOkért és ezrek és ezrek szenvedtek vértanuhalált. 

Az unitárizmus az igazság szabad kutatása és a jellem fej
leszté.se által számos kiváló egyéniséget ajándékozol! az egyetemes 
emberi kultúrának és SOk kiváló szellemet vonzott magához. 

Hogy az ismertebb nevek közül csak egynehányat emlitsek, 
unitárius volt Milton, a költő, Newion a nehézkedés felfedezője, 
Darvin a 'kiváló természettudós, unitárius szelIemU Kant, a legna
gyobb filozófus, Ooelhe, Schiller és még igen sok fáklyavivője az 
emberi kultúrának. 

A bostoni dicsőség csarnoka az Északamerikal Egyesült-Álla
mok legkiválóbbjaina!: emlékét őrzi és e legkiválóbbak közül két

harmad unitárius, vagy unitárius szeHemü szabadgondolkodó. 
Számos statisztika bizonyit ja, hogy az unltáriusok között 

számarányukhoz viszonyilva nagyon sok a kiváló, derék és jó ember 
és elenyészően kevés a bünöző. 

Az unitárius szellem megnyilatkozásának egy kivételes esete 
fUzéídik William Wilde Howland nevéhez, akinek emlékét a buda
pesti unitárius missziós templomban egy emléktábla őrzi. 

A világháboru ezl az amerikai hilteslvérünket is fegyverbe 
szólitotta és a katonai fegyelem Eur.Ópába a francia frontra ren
delte, ahol a központi hatalmak el:en harcolt. 

Majd sulyos sebével egy amerikai kórházba ker UIt, ahol ha
Jálának közeledtét érezve, megitta végrendeletét. 

Végrendeletében elmondja, hogy fiatalsága dacára a halál ' 
gondolatával már megbékélt, de lelkiismeretét a kétségbeesésig 
mardosta az a tudat, hogy a katonai fegyelem parancsára a köz
ponti hatalmak ellen harcolva, olyan irányba kellett fegyverével lő
nie, ahol gotyója esetleg kárt tehetett magyarországi és erdélyi uni- . 
tárlu. hittestvéreiben. Hogya hittestvér! szeretet ellen akaratán kivUI 
elkövetett gyötrö vétségét némiképen is jóvátegye, minden megta-
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karltolt vagyonát, ami kb. egy félmillió lejt tett kl, a magyar_ 
orsdgl unitárius misszió Céljaira hagyta. 

Ha az unitárius szellem közösségéből fakadó hittesivéri sze
retet Ilyen viiágot átfogó erővei tudott megnyilatkozni, benne két
ségleienUi Isteni ihlel"égnek kell lennie. 

Habár a viiág unitáriusalnak száma az utóbbi években óriási 
arányokban növekedett és napjainkban a 20. milliót ls meghaladja, 
ml un\táriusok nem vagyunk harcos egyház, hanem a felekezetközi 
béke hivei vagyunk és hirdet jOk a keresztényvilág szellemi közös
ségét Jézus szelleme által. 

Kedves br8~ovi unitlirius hittestvéreim! 
A jó Isten áldja meg és gazdagitsa sziveteket és lelkeleket 

ebben az új Isten· házában, hogy lehessetek éIllblzonyságai Jézus 
szellemének. Az unilárizmus szelleméhez hiven tiszteljétek mások 
Idkllsmeretl szabedságát, becsUIjetek meJ{ minden jó embert, 
ápoljátok a felekezetközi békét és béke és szeretet által munkál
játok lsten országát itt e földön. 

Beszédemet Dávid Ferenc szavaIval végzem : .Benső liszta
ság, jámbor élet, lsten és emberszeretet és jócselekedetek hirdes
sék, hogy keresztények vagytok.· 

Dr. AbrudMnl'81' Ede . 
• 

---
• 

• , 

, 

• 
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