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Törvényszé k i b ejeUl'zé. i 8..:am I G. u. 1264/1939. 
l. évfolyam. Brass6, 1939. november hó. 

Cenzurat. 
lII·ik Mutatvá .. yszám. 

Egyháztársadalmi, hitéleti és missziói célokat szolgálo' la p. 
FeleUSs _zerkes.zt6 I Kovács Lajos brassói lelkész .. esperea • 

• 

Megjel1nik min den hónap 20· án. E lőfizetési ára Romániában évi 100 iej, Magyarországon évi 4 Pengő. Más omágokban ennek megfeielő összeg 

Dávid Ferenc emléke. 

Dávid Ferenc ma. 

N lay lelk"k tá rsaBá'lZs ban lenni, oHmpusi élvezet. 
Közelebb r ől Pgy Brass&i tanulmányomben ezt a tételt 
álJitottam fl'l : A· DSU lelkt:k hat ása örök. Dávid FerEncre 
alkalmana i""étJ.m: e nsn lélek hatá,a állandó és örök. 

Él.ettibf D kortárfI ai elluu\llbatatlsnul hallgattak 8za· 
Járs, ba követői, ba ellimfalei voltak. Varázserö yolt haDIir
jábaD , beszédében. Hatvan beszédet adott ki s mindenik 

1 ear új uforDlator, uj Dávid Ferenc. Ez a hatalmaB 
szónoki meenyilatkozás erősebb és tartósabb volt a dévai 
várbörtön r. lainál. 

E nSil lél,k iö: ö!tünk jár és hat Erd/ly bércei 
kö ,ö!t. V~n'e, ki e nevet nem ismeri Erdélyben és 
MaiYarorl!2ágon? Van· e olyan unitárius bkklesis, mely
b en az Ö nave ködll nem volnának egyesülve 8. lelkek 
miv elhére, a szivek nemesitésére ? 

El tudom képzelni, hogy ez a név bizonyos uj 
gondolatoki\t éhres7.t lel , nemcsak abban, aki róla elmél

_ kedvo felo lvas, vap:f !.Zava! , h!lnnm minden jeJenle\"őben. 
Képet festünk magunk elébe. Látjuk a tordai szó· 

~Dok kinyujtott kezét ugy, amint fl müvész elképzelto • 
Vesszük é szre, hOiY a fejedelfm nyugodt almerenaéb
ben meg V&.D elégedve papjával. Az udveri orvos ,BiaD_ 
drata állva tapsol örömében, a tudóa Heltai holdoa, bOiY 
8 bibliát szép anyanyelvünkön mfi82ólaltaUa; a ff'je
del em, mellett ilU I Z apród és előr. hajolva a föld feltl 
néz az ifju Báthori, mintha őt csak a jövendő érdekelné! 

A főurak, a székelyek és Bzaszok csqportja bámulva 
hallgatja a Bz6x:okot. laszat adnsk neki, mert a szent
írásból ök is ol'V8!ták amit Dávid ol, tüz;zel szónokolt: 
8 hit pedig leten ajándéka. Ez az éaből jövő, éabe szálló 
ige köti egybe a földit a mennyei vel. És 8 ki hiszen 
boldog földi életében, binást azámit sz égi Rjáodékrs. 

Bs lelki szememmel Végig I!zemlélem a testt aze· , 
meim előtt annyiszor meaielent városi és faluei Dlivid
anl811 ölszejlJveteleket, mindig az Ö neve tündöklik a 
bit isteni fényével. É, nincsen, aki sajnáloá tője azt a 
d iceöséget . Az egykori ellenfél utóds, megengesztellidik 

I 

-

• 
8 igyekszik jobb é s í~az.& bh leoni a muttnál. Aki igG 
u r.itárius. boJdo~" bogy l:.ö!tön ulán uj rény támadt, m~rt 
a lejket meg ne m ÖJ h ~tik. ~ 

A Da,id lalke tüz o.zlopl ént emelked k f,J a ma. 
gasság Istenéhez. Én látom, éa hiszem, hogy Dekdm eb· 
ből a tüzből . bárcsak en szikrához, örOklöttt joao;n vaD. 
Tudom, hogy vele és általa bioépitö lebete~. hitépitö 
vanok. c ssh\.domhflD, a templomban, o;ert az ö lelke 
éltető. 

Ennek a léleknek társaságában lenni, oJimpusi él .. 
vezet. Ott leszek a test halála napján, november 15-én, 
mert fel akarok támadni, mert ujra akarok élni !:lZ ö bi
tében: egy az IateD. 

• "Ki oem oltá bArom század, 
Ré~i rénynél uj fény támad. 
Mejl n6 szüDjék dal é. ének 
Dávid F. "nc emlékének l" (NavY L,l 

Dr. Bo,os Gyö,il'. , 

A kegyeletes megemlékezés nagy napja közeleg. 
Nov, 15, A vallásalapitó Dávid Ferenc halálának évfor
dúlója. 

A hit és igazság vértanújának gigászi alakja meg
elevenedik. A várbörtön mohos, nyirkos falai képzele
tUnkhen dicsfényben ragyogva jelennek meg. A szellem
óriás hatalmas alakja előtt parányi, kis utódok állanak. 

Az élet megszünt. A beteges, öregedö test elseny
vedt a börtön penészes levegőiében. A nagy gondolat, 
a hallhatatlan szellemi alkotás megmaradt. Él közel 400 
év óta. A mi hitvallásunjc. Az unitárizmus. 

Gyözött akkor is, mint előtte és utána annyiszor: 
a hatalmi szó. Gyözött a féltékenység gyáva módszere. 
Győzött az igazság róvására, melyet az ész és meggyö
zés fegyvereivel elhallgattatni nem sikerCJIt. Győzött, 
de csak a múlandó test felett. A halhatatlan lélek, a 
szellem kincse ma is közöttünk él. 

Ma is ez ad hitet. Megnyugtató hitet. A józan ész, 
az emberi logika bástyáival körUlépitett hitet, melyet 
nem rágott, és nem rághatott ki az idOk vas foga. Mely 
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e hátrált és nem félt soha a haladó kultúra vivmá-
~y~t61. Nem is félh.et, ~ert. Dávi~ Ferenc a lelkiismeret 
szabadságának gr~ntt pIllérei re épItette. 

Mi utódok emlékezOnk. Evente. Hivatalosan. 

Szokásból. 
Ez a megemlékezés lehet puszta formaság. Le-

het egy naplári évenként visszatérő összejövetelí alk~
lom. De lehet megifjodás. az önfudatraébredés, az át
érzett köteJességludás, a cselekvésrekész akarat és elha
tározás méltó kútfeje. 

. Csak ilyen megemlékezés lehet egyedül méltÓ ahhoz, 
aki nekOnk az, unitárius hitben lelkiismereti nyugalmat 
'és biztonságot adot!. 

A hatalom vak birtokosai kik a gyászos no<. 15 
én megnyugodoU lélekzeUel vették tudomásul, hogya 
hitviták legyőzhetetlen vezérétől nem kell többé tartaniok 
a fetedés évszázados, szürke homályába vesztek. El
tüntek. Eltüntek gyávaságukat bámuló kortársaikkal. Igaz
ság érveivel szemben az ökOI jogát nem szoktuk dicsöi
teni. örökkévaló maradt ellenben az a szellemi alkotás, 
melynek védelmében Dávid . Ferenc vértanuhalálI szen
vedelt, hogy nekünk gazdag örökség nyiljék. 

Ránkhagyta az élet összes s~ellemi kincsél. Ránk
hagyoU egy olyan hatalmas örökséget, melyböl min
denki részesOIhet széles e világon. Ez kifogyhatatlan. 
Elhasználhatatlan. És mégis életet ad ahitigazságért 
szomjazó 100 ezreknek. 

Dávid ferenc a szellemi nagyság tipikus megtes
tesitöje. Családi , társadalmi elöitéleleklöl, korlátozások
tói mentesen, isteni adománnyal a fejében tör magának 
útat az élet harcában , Meglátja a két igazságot: a sza
bad lelkiismeretet é;; azt, hogy "a hit ajándékait. Szel
lemi harcában ezek a fegyverei, de egyben ezek türel
metlen, folyton kisérö, üző szellemei is. Nem hagyják 
nyúgodni a kényelmes, körül rajongót t, megtiszteltetést, 
jólélet biztosiló hatalmi állásban. Csak akkor nyugsza
nak meg, amikor vészt és vihart verve! maga körUl, hom
lokán a vértanuknak hallhatatlanságot biztosHó bahérá
val győzött. Klharcolta az 'unitárius Istenhitet. 

Kiharcolta és örökségül hagyta ránk, kik ma róla 
emlékezünk. 

Van-e, lehet-e méltóbb tisztességadás annál, mint
ha az erdélyt törlénelern egyik legnagyobb szellemi 
harcosának emléke elölh hódolatunkban élö példá I 
hlfdethetnök, hogy hivek maradtunk Ö Hozzá I va 

Hivek maradtunk buzgóságban, egyházszeretetben, 
összetartásban. Hogy nem lepte be a gyom azt az 
egyen;s ösvényt, melyet Ö jelölt ki számunkra. Hogy 
győzm engedtuk, győzelemre segitettük azt az igazságot, 
melyet a szabad lelkiismeret jelölt ki. 

A nagy . vallásalapitó óriás szellemalakja elött 
szürke, parány t utódok állanak. Ez mentség lehet. 
: Umfánusok! Erősségünk volt . és maradt minden 
Időkre: a lelkiismeret szabadsága. Ez legyőzhetetlen 
összetörhetetlen fegyver. Ne ejtsuk ki a kezünkből Csak 
~~nak a birtokában, csak annak a védelmében t~dunk 
.~;t~elt fövel állani a Dávid forene szellemi nagysága 

Dr. Szent Iványi Gábor._ 

Dávid Ferenc. 

(Ahogy én látom.) 

Dávid Ferencről eredeti arckép nem maradt reánk. 
A tordai vallásszabadság képén látható alakja és arcá
nak vonásai a mú vész képzeletének az alkotásai Azért 
ha a kiváló reformátor alakját meg akarjuk jel~niteni 
vagy elfogadjuk azt, amit a mOvész fantáziája teremtett I 
vagy a . saját egyéni elképzelésünkkel alkotunk magunk: 
nak ulat. Ilyenformán vagyunk lelki arcképével is. 
Mert amennyire tisztán állanak előttünk vallási nézetei 
fennmaradt gazdag irodalmi hagyatékában, éppen any
nyira fogyatékosak egyéni sajátságaira vonatkozó tudó
silásaink. Ez az oka és magyarázata annak, hogya há
nyan foglalkoztak vele, annyiféle jellemzést adtak egyé
niségéről. Voltak, akik .ujságvágyónak" mondották s ez 
a vágy vitte volna állandóan a vallás ujabb terUleteire. 
Mások meg "ingadozó jellemet" tulajdonitottak neki s 
ezért nem tudott megállapodni egyetlen hitrendszer 
mellett sem, Mások meg .összeférhetetlen" természettel 
vádolják, aminek igazolására szerencsétlen tcsaládi éle
tére hivatkoznak, Söt .utánzónak" is mondják, aki tu
dományát a Servét és Socinus irataiból meri tette, Mind
ezek vagy az emberi képzelödés vagy á rosszakarat 
és elfogultság szüleményei. 

Vajjon ujságvág,,6 az, aki a fejlödés és haladás 
utján. feltartózhatatlanul me.gyen előre; akit az igazság 
szomla állandóan éget, amt miatt sem éjjel sem nappal 
nincsen nyugodalma, aki le tup mondani a világi élet 
minden öröméröl, hogy lelke szomjuságát kielégitse? 

Vajjon inqadozó az, aki nem törődve a reá irány
zott rágalom nyilakkal, bátran halad elöre a cél felé· , 
aki elhagyva diszes püspöki székét, elszánt akarattal 
száll szembe az elébe tornyosuló akadályokkal ; aki 
meggyözödése igazságáért vállalja a mártir-halál min
den gyötrelmét és keserUségét? Ö 'szefirh,lellen volt 
az, akit állandóan barátok serege veU körUI, akik kö
vették legveszedelme .. bb lépései ben ; akit Erdély népe, 
mint bálványát tisztelte és szerette s követte reformá
tori utján a katolicizmustól az unifáriz.nusig. És ulánz6 
volt az, aki kezében a bibliávat olyan vallási igazságo
kat hozott felszinre, amelyeket a századok viharai ré
gen eltemettek volt s amelyek az emberi lélek legőszin-

Magyar 
• 

Altalános Hitelbank 

Bra~ov, 
f'lókjai: 

Timi~oara, 
Oradea 

-
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tébb vdl lási szukségleleit elégilik ki, a,melyeket , ~J ~ora 
nem is tudott felfogni , de ma két vIlágrész hlvölOek 
vallási meg~yözödése leszen bizonyságot mel/ette? 

Én Dávid Ferencet ugy lálom, mini a mély ér
zésű vallásos embert, aki korának elfogult . val~ási. né.~ 
eleit a józan kritika rostáján igyekezett meghszhtam; 

~int a reformátorok reformátorát, aki nem- elégedett 
meg az egyház kOlsö javilgalásával, hanem leszál/olt a 
hil lilkos mélységeibe; aki széUörte a százados dogmák 
ko;sö burkolalál, hogy csirál hajison, szárba szökkenjen 
és gyümölcSöl leremjen a . bennük elrejleU vallási . mag. 
Ugy lálom, mint egy Islenlöl ihleleU prófélál, akI kor
IIlrsai lelkél megmozgaUa s ez állal a jövend ö fejlödés 
ulJál meg mula Ua. Ugy láI~m, mint egy keresztény hit
vallól aki Jézus lanilásaiból merileUe a kereszlénysé
gel, ;mely mellell élei ével és halálával bizonyságoIleII. 
Ugy lálom, aminl egyházalapiló püspököl. akI nem 
külSO szervezeUei, aki. nem jogi lörvényekkel veteIle 
meg az egyház alapjál, hanem a hit erejében leUe le azt 
az egyellen fundamenlumol, amely minden egyháznak 
me6ingalhalal/an szeglelköve. 

Vári Albert. 
• • 

Állitsunk emléket • 

Dávid Ferencnek! 

Bárki részérOl tévedés lenne, ha azt hinné ezen 
rövid elmefullalásról, hogy ebben akarom Dávid Fe
renc emlékél megörökileni. Ezt megcselekedték máso~ 
énelOllem és nem is egy szükre szabolI felolvasás. vagy 
uJságcikk keretében, hanem egész könyvben. Azonban 
könyvek sorsa is feledés, elmulás, vagy egy könyvtári 
AI/ványon való porosodás. Dávid Ferenc emléke nem is 
r61a irt könyvekben él s talán nem is csak a róla el
rtevezell egylet nevében, életében és törlénelében, ha
nem inkább abban az egész unitárius vallásban, unitá
rius egyházban, mindenüll a ",Igy világon, hol a lelki
ismerel szabadságában a sziv ahhoz és ugy imádkozik, 
ti mint a nagy Názáreti tanitotta s, a mint annak m6-
dozalail Dávid Ferenc is élelével, lanilásaival és halá
JAvaI is meebizonyitotta. 

• 

Biztositást a legelőnyösebben az 
• 

Is6 Romániai 
Temetést Biztositó -

R. T.-nál köthet 
(ezelölt G. SZAVA és A. SZAVA) 

B r a s s Ó, 

Weiss Mihály-utca 35 szám. 

-

• 
Mégis azt hiszem, hogy helyesen választottam meg 

irásom eimét, amikor annak a legelejére azt irtam: Al
litsunk emléket Dávid Ferencnek I 

Ha én most Dávid Ferenc életének és munkás
ságának méltatásához kezdenék, azt tenném, a mit má
sok már rég meglellek elöl/em. Nem célom lehát élel
rajzot irni, nem akarom hitvifáit sem ismertetni, azo
kon mi már rég tul vagyunk I Mégis messze vissza kell 
mennem, hogy kitUzött célom at elérhessem és eszmém
nek az egész unitáriuságot és minden szabadelvU val
lásos gondolkozót megnyerhessek tengeren innen és ten
gereken Iul. 

Dávid Ferenc, - a történet ir6i szerint, - az 1578.
dik évben március havában közzsinatot tartott Tordán, 
melyen 322 pap jelent meg s amelyen az egyház kö
zönséges hilvallása megállapillaloll. A zsinali halároza
lok elsO pontja szerini szabaddá lelt a zsinat á1laJ el 
nem halározolt bármely hiltani kérdésröl vilalkozni a
nélkül, hogy ezállaJ az űjilók ellen hozolt orszá
gos lörvények ellen vélenének. Miulán Dávid Ferenc 
is nyilvános beszédeket lartoll ' Jézus imádása, 
vagy nem imádása felöl, söt házi körében, bi
zalmasai, a löbbi papok és segéd papok ielenlélében is 
sz6101t ezekröl, ez buzdi/6lag halolt a vele egy nézelen 
levőkre és mozgalomba hozla az uj esz1)1éket. De nem 
aludlak ellenfelei sem, élükOn Blandralával, ki Dávid 
Ferencet sajál házában kémekkel veUe körül, kik min
den szaváról, mjnden vilájáról hiven érlesilelték meg
bizójukat, söt az ártal/an és lényeglelen dolgok, vi/ák 
és lanilások anyagai közé olyanokal is elegyiletlek, a 
mit ellenségei még inkább elferditve lerjeszleltek az 
udvar elé. 

Dávid Ferenc-ismerte ezeket az ellenfeleket, igye
kezelt is velük szemben 6valos és larlózkodó lenni, de 
löbbre becsUIle a megismeri igazságokat és egyháza 
jővOjél, mini a saját nyugalmál, vagy akár éleiéi is. A 
megindulI lavina fokozódÓ rohanással stetetl a végkI
fejlés felé. Egyik zsinat a máSikat kövelle, melyek mind 
löbb ' és löbb adalol szolgállaltak Dávid Feren~ ellenfe
leinek, mig végUl a fejedelem is engedell a !<zsutlák 
és az árulók nyomásának s Dávid Ferencel salát házá
ban örizet alá vélelle, majd a gyuláfehérvárt ország
gyűlés elé állilIaIla a már halálos beleg és gulaülölt 
püspököl az ország törvényei ellen eiköveielI vélketéri, 
a hitujitásért, mert azt tanitotta. hogy Jézus nem lsten 
s öt imádni épen ezért nem is kell. 

A megismeri igazságért mindhalálig harcra kész 
lélek szemben lalálla magál a hiu,4g és nagyravágyás 
Ordögével és megülközöll vele. A gyOzelem felOldt: 
leheleit kélség. Az igazság mártirja magára mara . u
álhokságnak a fejedelmi hatalom is segllell. 1579

t
· lj It 

h kemény örlze a a nius l-én megjölI a parancs, ogy éb A !dkel 
vigyék Oyuláfehérvárra az orszggyúl~s ~~re~c már sem 
illetett, a parancsot teJjesilették. DáV~dféJholtan szekérre 
kéz~I, sem lábál nem ludla moz~~:~limas konnyhulla
lellék. Csaknem ez egész város a SÓ ulján Már 
tása kisérte a szeretett lelkipásztort utol . 
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aiig tudott bt:szélni, alig tudta e pár szót kimondan~: 
"Isten veletek, engem többé nem láttok!U És nem IS 

látlák! Örökös várfogságra itélték. Ellenfelei bevégezték 
a mit eJked 1ek. Dávid Faenc elesett, de estében IS az 
volt óhajtás), li gy azért senki n~eg ne. botránkozzék, 
ha öt elitélik ; .a világ mrg fegla látni ~s valósággal 
~apasztalja , hogy egy az Is.ten. ak,i egyedül akar Isteni 
tisztelettel imádtatni '''' Az Itélet kimondása után ha.rma~ 
nappal Dávid Ferenc a _dévai várba vitetett holhglam 

fogságra . 
Ellenfelei megszabadultak a nagyratörő lélek vilá-

gosságálól és most már gyors lempóban siettek elho
mályositani a Dávid Ferenc állal elért eredményeket, az 
egy Isfen ti szta im8 datá~ ; Igyekeztek ~lsszaformálOl 
az unitárius hitelveket, ami a mcgfélemlltett tömegek 
és papság ingadozó magatartása miatt siket Olt is . Lega
lább időszerüleg sikerültnek lálszolt. 

Ezalatt pedig a dévai várban minden nap köze
lebb jutott sirjához az a nagy és nemes lélek, mely 
elsőnek vivta meg ezen a földön a hit és lelkiismeret 
szabadsáll vérlelen forradalmát. Eleset! a nagy hös az 
ellene velett gáncsok ~övetkfZtt ben, de estében is 
nagy maradt és a benne lakozó lélek soha meg nem 
törl. Ez a nagy lélek lette öl képessé arra, hogy fél
holtan is dacoljon hónapokon át a halállal s még bör
tön cellájában is hilfelfogását védelmezze a kemény 
falba vésett elegiájával. "Kélszer liz évig szolgáltam 
igy ir. a hazát s hivségemet igy sokszor bebizonyitottam 
Ha kérded, mi a vélkem, miérl jöttem hazám elött gyü
löletbe ? Az, hogy egy s nem három Istent imádiam. 
Kegyességem, mely az Istent nem engedte sokszorosi • 
lanom, bilnömmé !ett. Hogy a részek nélküli egészet 
szét nem osztottam s a végest a végtelennel összeza
varni nyelvem nem birta; hogya szülöttet féltem az 
örökkévalóval felcserélni ; hogy elmémet rabbá tenni, a 
hamisat igaznak hinni nem birtam .... hogy az igazat 
kimondtam, ét nem igazat tagadtarn ... Ezek az én bü · 
"eim, ez az én istentelenségem, ezek az én boldogta
lanságom akozói. Ezért érdemeltem büntetést, a min a 
késöi kor bámulni fog, melyrOl hiszem, hogy tisztább 
hitet fog vallani ... Adja lsten, hogy térjen vissza ismét 
az igazságban va'ó régi állhatatosság , a földet igazgassa 
ösi jog és törvény I Mi most rabbá téve elménk józan 
sugallatát, tévlanokat tartunk igaz hitnek ... " 

Aztán elnémullak a beszédes ajkak, a nagy sziv 
megszünt dobogni, az ökölbeszoritott kezek lehanyat
lottak, a dévai vár rabja megszünt élni. Legalább is 
ugy látszott azokból a jelenségekból, melyek abban az 
egyházban a hal,ála utáni időkben mutatkoztak, mintha 
Dávid Ferenc nem is lett volna annak alapitója, mintha 
hiába balt volna meg hitéért. Sem kortársainak, sem az 
államhalalomnak nem volt szüksége rá, hogy feltámad
jon. Sokkal mély. bb sirt igyekeztek ásni szellemének, 
nevének és emlékének, mint lehetett az a sir a dévai 
vár környékén, melyben megkinzott földi porrészeit pi
henni tették. A néplélek is erOtlenebb volt, a ragasz
kodás és méltánylás ingatagabb, mintsem azt, kit any
nyira szeretett és kiért csak nem régen annyira aggódott 

, 

s kiért annyi titkos és nyilt könnyet hullatott , nyiltan 
mesterének merte volna vallani s mély hitében követni 
tudta volna. De az a hálátlanság, mely népénél vele 
szemben oly hirtelen nyilvánult meg, inkább az erőte

lenség és ingatagság, a váralJan tragédia hatásának 
eredménye volt, mint szivböl é3 lélekböl eredö rossz
akaraté. Mert a nép azok kör UI szokott tolongani, kik 
az élet szinpadán mozognak; azokat bálványozza, kik 
a hatalommal szemben sikeresen harcolnak. Dl! mihelyt 
leszálla nak szin pad ukról, mihelyt megtört varázshatal
muk, a bámuló tömeg is, hite s reménye veszleUen 
menekül a bUvköréböl, s csak miután eszmélni kezd az 
eljátszott lragédia nagy jeleneteire s mikor tudatára éb
red lelke elveszett kincseinek, akkor veszi észre és ak
kor kezdi érezni, hogy milyen hideg és közönyös volt 
viselkedése a höss el szemben s kezdi visszakivánni azt. 
Hányszor kötötte fel mAr hálás kezekkel a késő mara
dék alvó porok emlékét s hány emléket emeltek késő 
századok a· kortársak szégyenére? 

A meghaltak iránti hódolat annyira természetes. 
mintha valami titkos összeköttetése volna a lelkeknek, 
mely nemzedékeken áthuzódva e lőbb· utóbb kimutatja az 

. érdemiránti tartozását. Ez az, a mi összefogja az embe
riség történeteit. Akár polgári, akár egyházi és vallási 
viszonyainkra eszmél ve, a régen elmultak szellemét szak. 

• tuk idézni, hogy áldja, vagy álkozza a megdicsőül t 
vagyelkorcsosult késő maradékot. Bele van ez szöve 
emberi mivollunkba s hisszük, hogy ilyen uton lefizet
jük sok tekinteiben teljesitellen maradt taztozá'sainkat s 
azt a hálállanságot, mellyel az é!öket kinozzuk, helyre 
hozzuk a holtak iránti ti szteletben. E föld On örökös 
veszekedésben és kocódásban élünk s egymást a sirok 
felett mégis elsiratjuk. Beomiani hagyjuk a temetö dom
bokat és eIkarhadni a siremlékeket s azután édes visz
szaemlékezéssel keressük fel azokat, megbánva hideg
ségünket, forró könnyekkel mellengeljük a kihült poro
kat. Nem egyszer fordult elő az emberiség történeiében 
az a hódolat , mellyel Dávid hazájának visszaszerzi Saul 
holttesiét, Cinon haza szállitja Áthénbe Th"eus csont
jait, a francia nép Párisba viszi egykor fé/istenként imá
dott, majd számüzött császárja, Napoleon földi marad
ványait, az olasz nép hazaviteti idegen földön eleset! 
hősi halottai t, a magyar nép hódolattal örzi a szent . 
Jobbot s hány templomunk egy-egy régi nagyságot, ré-
gi dicsöséget. . 

De az i. elég úakori eset, hogy 'a holtak iránti 
. hálátlanságból is sokal ad át egyik nemzedék a másik
nak. Megszámlálhatallan sirok fedeznek egykor imádott 
földi nagyságokat a nélkill, hogy az utódok tudnának 

Vásároljon az 

ELEKES 
könyv és papirüzletében. 
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róluk valam t D~ még mi mlgunk se tudju k, hol ft!kiJ ·z
nek minden öseink, hová tem ették öket, hol hány6dnak 
tetemeik lIt nem is kell messze utalnom , csak a nem
régen -Iezajlolt világl1áborura. mely ismeretlen hősök 
csonlhalmaivaJ népesité be a földet. De mégis ugy tet
szik, hogya mi az érdemnek elvitathatatlan sajátja, azt 
nem lehet örökösen visszatartóztatni s a mit egyik nem
zedék megtagadott a holtaktól, azt leHzeti a másik. Bár 
sokszor örökösnek látszik a feledés, mélynek a ha !Iga
jás, de mikor az emberiség lelkét megihleti a multnak 
lehellete, mindig ébredése lesz méltatlanul bema hasadott 
sirok rég elfeledett nagy szellemeinek. 

• • 
. Barmint kiáltsa az érzéketlen, hogy a mrghallak 
semmit sem tartoznak reánk, azért mégis ugy van, hogy 
a hollaknak az élőkkel s az élők n e k a holtakkal nagy 
• .ámvetésük van. Elöltünk kanyarog az idők nagy (0-
Iyama, tajtékozó hullámain emberi .müködések és meg
bizatások darabjai, királyi szék roncsalékok és kunyhó 
r I • 
romok, okos és bolond, egyszerü és nagysze rU dolgok 
b.zkálnak egymásba Utödve. E l obegő élei sorsokat lesve 
a parton emberek tömege tolakodik szüntelen egymás-
o 

sal
l
, egyik sirva, a másik kacagva nézi e sokat jelentő 

hánykodást. Távolról mások közelednek, egyik futva a 
másik ballagva siet, egyik el i:sve, a másik rajta 
mászkálva, tépik, marcangolják egymást s e jelenetek 
felváltva kövelJk egymás I, mialatt a halál, e jégszivil 
• révész ingó hajóján még ingóbb habok felett merészen 
evezve az egész társaságot a tulsó partra száll it ja. Innen 
és túl kesergő imak és átkok, bucsu sohajlások és lel
ket rázó sikoltások s gu ny kacaj jaj szókkal vegyitve 
hallszanak. Koporsók körul fályolos sereg hullámzik, 
gyászruháin a hizelkedés könnyeit csillogtatva; a ha
lotti 113!ang kesergő tremolája szabja ki a szomor u lép
teket , mig éj száll alá s elfedi e zavaros képeket, me
lyek rendszerint a mi élelünk képeit tilntetik fel s 
melyekből megtanuljuk és megismerjük a · mulandóság 
törvényél és hozza szoklatjuk magunkat a halál gon-
dolalához. -

Ez emlékezi elő élellörténések visznek minket kö
zelebb a meghaltak emlékéhez és az elhunylakra való 
• 
emlékezés nem egyszer támasztott mar fel rég elfeledett 
~alottakat és a sirokból kikeit élet példák nem egyszer 
adtak szerencsés új irányt nemzetek életének és mun
~álkodásának. A mindennapi élei tUlekedéseiből örökös 
~lh,degUlést lehetne kimagyarázni . mely e földi életben 
?lyan képet mutat, mely szomorú árnyékát a siron túl 
is kiterjesztettnek láttatja és mégis nem igy van. Talán 
a~ért, hogy e földi életben elköveteit tévedéseinkei hely
{ehozhassuk, vagy azért, hogy a halál · után egészen 

Az e!őnyösen ismert 

"T E L L M A N N" - féle , 

szabó Uzlet Bariliu (Lópiac) u, 12. szám pontos 
kiszolgálás mellett .roérsékeJt áron minden e szak

mába vágó munkát kifogáslalanul végez. 

fCiggetlenül állunk egyma.s mellett, dc annyi bizon) OS, 

hogy kiolthatatlan sóvárgás köt a halottakhoz s az 
életet nem ismeri az, ki elött ismeretlen az élőknek a 
h~lta~hOz való viszonya. Hisz mily édesen andalgunk 
mindig a tem~tök árnyas fái alatt. mily otthonosan é
rezzük magunkat a sirkeresztek birodalmában. mint a 
multak emlékével táplálkozó utas puszta városok rOm
jain s elmult idOk szomorú dUlcdékeill . Szent mindenütt 
a hely, melyben megbecsUlésre méltó porok feküsznek 
s minden ilyen helyhez vallásos megihletödéssel köze
litUnk s ez a megihletOdes a mi tiszteletünk adójának 
ler6vása. 

Ilyen érzelmekk el és gondolatokkal eltelve lebeg 
át lelkem Déva várának omladékai fe:ett s lép be abba 
a cellába és keresi azt a jeltelen ;és emléktelen sirt, hol 
egykor nagy reformalorunk kUzdelmei ulan megpihent ~ 
kiengeszleJódött porrészei végső nyugalmat találtak. 
Erzés nélkül ne lépjünk a hallak birodalmába, meg
bégyenitve riasz lananak vissza a földi érdekekiöl meg
tiszlull árnyékok. Tépjük össze a gyaszfátyolt és törjük 
~! a kesergő lanlot, ha nem az érdem iránti köteles 
liszlelet vezet a halotthoz. Illessük kiméleles kézzel és 
ne zavarjuk nyugalmát annak, ki a :másét sohasem za .. 
varla; meg ne bánlsuk őt közeledésünkkel, ki mást soha 
bántani nem akarj; ne legyen keresésünk oka hivalko .. 
dás, mert nagy szelleme azl soha meg nem bocsátaná I 

De mégse, ne tegyilnk egy lépésl se a halotlak 
között, hisz nem az elmulásnak vagyunk élő szobrai, 
hanem az alkoló· életnek tetlre hivatali munkásai. Ha 
tehát let ettük jel és emléktelen sirjára a kegyeletes 
megemlékezés hála-koszorúját, ne zavarjuk tovább meg
kin zol! haloltunk nyugalmá!. jőjjUnk vissza az ő váro
sába, az ó népe közé, mely szeretetlel és jóreménység
gel várja vissza diadalmas lelkipásztorat a gyulafehér
vári gyC: lésről, a nyertes hilvitáról. Ott gyülekezik a 
tordai úti kapunál, zöld lombbal, virággal a kezében, 
miDt a belhániai úton hozsánnázó tömeg, hogy dia
dalmas vezérének diadalmi ünnepet rendezzen, az ékes
szólásáról hires vilakészségében félelmeles lelkipász-, . 
torának. Otl áll a kerek kö a kapu belső oldalán, p'
henö az az örtálló katonának, szegletnek köve, funda
mentumnak köve az az egyházépilö nagy reformátor
nak. Most otl áll rajta és szónokol, népe áhita Ital hall
gatja, jóreménységgel, hitlel és bizalommal követ" vál
lain viszi a nagy templomba, mely attól a pillanattól 
az egy igaz Istent imádók olt hona lett. Hallgassuk az 
igét és elmélkedjünk, emlékezzünk és ne feledjünk I 

Elmélkedjfínk elöször arról, hogy lerótl"k· e hálán
kat a mi nagy reformátorunkkal szemben, vagy sem? 
Elég-e az hálánk kifejezésére, hogy általa megref~rmált 
vallásunkat ~övetJük, abban a szellemben kö~eIJ(lk-e, 
mely öt hevitet le s mely szellemben ö h:rdeUe ? Elég-e 
az, hogy mint hálás utódok, vallás-erkölcsi egylelltnket 
az ö nevéről nev~ztflk el '( Eleget teUOnk~e magas szel
lemének, hitéért mártir-haláli halt nagy lelkének. azzal, 
ha naponta emlegetjük nevél? Igaz, hogy Dáv,d fe
fenc nem azért munkálkodott, hogy köbe, ércbe véssék 
emlékét, alakjál, minthogy nem azért munkálkodtak a 
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többi nagy reformálorok sem. Mindeniket az igazság, 

b• O öntUdat ösztökélte a jézusi apostolkodás áldo-a ... IlS . é 
I sót önáldozato5 nagy munkájának végbevItel re. za os, . f " 

Dávid Ferenc is azt érezte, mit egyik nagy la nem-

z:tünknek igy fejezeIt ki: 
Mdrvhll/BUJbor M yt./.J ", ha T.drmm fJradnevem, 

E."s ,nélm .qytizedellll p. l ~f}yt>f1. eml·'k jelem I 
Ez az emlék pedig fennáll és log állani akkor 

is mikor más emJékjeleket az idő és a földi hatalmas
ságok Ieiöröinek. Mégis azt mondom, hogy .álli/sunk 
eml~ket Dávid Ferencnek, k, a vallásszabadsaq na.qy 
if/éjének diadalrajuttalásdban megelözte a világ m.inden 
kuUurált nemzetét! Egyszer láttam s talán ma is meg
van egy tervrajz és egy lelhivás, hogy épilsük fel a 
Dávid Ferenc kápolnát, va2Y templomot Déva váran. 
A terv szép volt, de nem fejezte ki azt, amiben min
den unitárius lélek megnyughatott volna. 

És ill velődik fel a második elméikedésre való 
alkalom: Mikor volt nagyobb - Dávid Ferenc, a tordai 
úti kapunál levő szeglet kövön, vagy Déva vára bör
tönében? Akkor, amikor a jezsuilák azt mond hallák : 
.Mit használlok : ime mind az egész nép követi öl? I" 
Vagy akkor, mikor övéitöl elszakasztva, hiveitöl elha
gyatva, a börlön lakás téllenségére kárhoztatva imád
kozik élete végórájának eljöveleléért ?! A dévai börtön 
soha meg nem szülte volna az unitárius vallást, ha az 
a tordai úti kapu melJetti kerek kO nem lett volna az 
unitárius vallás szeglelkövévé . • 

Dávid Ferencnek emléket szülövárosában, Kolozs
várt kell állitani azon a kerek kövön, melyrOl az uni
lárius vallás megkezdie hódiló útját. Torda János Zzig
mond szobrát érdemli meg, - Dávid Ferencnek Ko· 
lozsl'árt kell emléket állilani! Jöjjenek a világ unilá
riusai, kik annyiszor jönnek az unitárius vallás be.l
csöjéhez Eruélybe és együltes ,rövel állitsunk Dávid 
Ferencnek emléket Kolozsváron I 

V. Nagy Dénes lara. 

LálókÖrmér iék. 

Ez a fogalom az arcisme szabályai sze
rint egy nagyobb területen való biztos 
tájékozódási emberi képességet jelent. Az 
emberi képesség egy olyan nagyrészben 
raJtunk kivül álló adottság, melynek száz.lé
~okban kifejező tárgyi mérőeszköze nincsen. 
l'v)égis az etr.beri tények az életmegnyilvánu
lasok különböző változatai ban módot nyujta
nak arra, hogy elvolltan értékeljük egymást 
s ezen elvont értékelésünk alapulvétele mel
lett ml magunkat s egymásközött ugy helyez
zuk el, mely elhelyeződésből kár ne származ
bassék a minket összetartó és " éltető közér
d~kre aZ0!l a eimen, hogy valaki közülünk 
kepességetnek határain túleső hivatali állást 
tölt be. 

• -
, 

, A! embeyi g~e~geség,k, a tömeglélek 
s:ande~osan teves !ranyban való fejlesztése, 
~og?rsag, k?~asag, . rokonság, egy nivó
]usag, nratenahzmustol való nem szaba
dulhatás igen sokszor olyan helyzetet terem
te!" ,k, an:ely mind;n, kétség nélkül . bármely 
kozelel! erdek rovasara könvve lődik el. Hiába 
igyekszünk ~ztán eze!, az eltolódáson egyha
mar segltent, mert hiszen azok a te rhes jelen
ségek, körülmények, látókör hiányok amelyek 
ezt a helyzetet teremtetté k nem kép~sek ma
gukat olyan rövid idő alatt kiélni, mint az 
összes életelvek figyelembevevésével kialakult 
s h elyesnek tudott irányzat. 

Amennyiben a törvények rideg rendelke
zéseit, a közvél~mény hatékonyságait, az ösz
szes emberi közérdek hamisitatlan pilléreit 
össze tudnók gyüjteni tizparancsolatban, akkor is 
csak úgy tudnók a két irányzat közötti sulyos 
különbségeket megszüntetni, ,lla minden egyes 
esetben elmaradhatatlanul felelőssé tennök 
azon irányzat képviselőit, akik nem tudva szá
molni a következményekkel meglátási tehetsé
gük hiánya folytán, akár szellemi. akár anyagi 
értelemben az általános emberi közérdeknek 
kárt okoztak. Ez az állapot vezetne el minket 
embereket ahhoz a helyesnek vélt irányzathoz, 
mely szerint .ne sutor ullra crepidam" .. 

I. 
Talán nem fogja senki vit atni azt, hogy 

a fejlődésért, a kulturális h aladásért kinos fáj
dalmakkal, véres verejtékkel kell fizetni. Nem
csak a kulturális haladásért, hanem ezeknek a 
kapott fokon való megtartásáért és vissza nem 
csuszhatásáért is emberi idegeket, emberi éle
tet vagyunk kénytelenek feláldozni csak azért, 
hogy a minket megöröklőktől sürü szemrehá
nyást ne kaphassunk, tehát mennyivel több 
á ldozatot kell hozzunk azoknak (fejlődés, 
kulturális haladás,) előbbreviteléért. A törtéDe-
lern nem h amikor 

Kalap üzlet Weiss M. ucca 33. szám alat! 

kalapok 
, 
es sapkák -Férfi 

a legjobb anyagból a legujabb divat ulán kapha
tók! Kalap lisztilást, formálást és festési a leg
ujabb divat után vállalom. A n. é. közönség szives 
partfogását kéri Csiszár Béla. 

Boldog és szerencsés csak ugy lesz; 
ha Csiszártól kalapQt vesz! II 
Ma a boldogság nem drága 
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hogy kik őrizték meg a mi javunkra a huma
nista kultunít . Most már láthatjuk azt, hogy 
a történelem nem tévedett, amikor holtbizo
nyosra hagyta ránk, miszerint vo ltak nemzetek, 
voltak vall ásfelekezetek, melyek ezer sebből 
véreztek, de ugya nakkor a faji, a vallási kul

i urát meglartották nekün< azon szigoru célból, 
.hogy azt mi őrizzük meg, sőt fejlesszük to
vább. 

Mi tudjuk ezen soro k irásáná l, hogy a 
haladó eszmék hordozó i a legnagyobb való
szinüség szerint nem fogják megérni eszméik 

-diadalát, de azt;' tudjuk, hogy az igazi szel
lemi ember nem követ het más életelvet, mint 
amit Nitzsehe tüzött ld : " é lj veszedelmesen". 

Kepler nem esett kétségbe azért, mert 
arra való eszköze nem volt, hogy tudását tö
kéletesithesse, hanem egyszerüen kalendáriu
mo kat szerkesztett önfentarl ása végett addig, 
.amig a lát csövet feltalálhattá k. 

Mi kövessü k minden veszedel meken ke
Tesztül ezen élet elveket addig, amig a lehe
tőség meg van adva nekünk arra, hogy egy
.házunk szolgálatában állhassunk 

II. 
Elgondolásainknál nem felejte!tük el szem

-előtt tartani Dr. Ferenczy Géza főgondnokunk 
megállapitásait, melyeket "Jövendőnk" c. cik
kében sorolt fel s melyeket elfogadunk. Azért 
vagyunk ké nytelenek elfogadni, mert országos 
~s egyházi közéleti meg - és áté lései folytán 
nem csalódhatott ezen iránymutatásaiban. 
Azért vagy unk kénytelenek elfogadni, mert 
-egyházunkat változott viszonyok között két 
~vtizeden keresztül vezette, irányitotta, amely 
közéleti tevékenysége sok b.epillantást enged
hetett Neki abban a kérdésben, hogy miként 
lehet egy egy házat vezetni helyesen az állam 
~s egyház viszonylatában felel' ezetközi és egY
házközi viszonylatban. Biztos tudomást szerez
hetett arról, hogy egyházi életünkben kik le
hetnek azok, akik rendelkeznek azon egyéni s 
akár született, akár szerzett tulajdonságok ka!, 
a~ik hivatottak lehetnek vezérlő szerepre, ve
zereszmék megteremtésére és az unitárius szel
lemi és anyagi birtokállományaink megőrzésére 
~s ol yan megizmositására, amilyent a körül
mén yek engedtek. Ezek mind valóságos tények, 
melyeket a már vázolt látókörünk mértékével 
.áUapithattunk meg. 

11\. • 

Ha pedig elfogadjuk, kivánnunk kell azt, 
bogy egyházi életünkben következzék be egy 
olyan változás, amely ki fogja váltani a további 
balrahaladás eléggé nem fájlalható folyama
tát, amely ki fogja váltani a jobbra való hú
.zódás lenetőségeit. 

Magában abban a szóban, hogy egyház-

v~zetés, egy olyan. hatalmas tartalom pompá
Zik, melrnek kIfejtésé hez egy ujságcikk nem 
e~egendő. Anny,t azonban már most megálla
plth:tunk, hogy az . e.g)'házvezetés mŰvészete 
feltetelezl a szellenll es anyagi élet kölcsönös 
és el . nem maradható összekapcsolás át. Az 
anyag~ életfolyama! nem nélkülözheti a szel
lemi elet .fo.lyam.atat, a szellemi életfolyamat 
nem nélkul ozhetl az anyagi élet folvamatát 
A kettő együtt él vagy bukik a jelen huszadik 
század eddi gi szeml éltet ései szerint. Azért 
mondom ezt ezen mondatszerkezettel, mert 
még sok idő ut án elkövetkezendő századok 
amikor az emaer akkor is tanul, ha nem f;z~ 
tik meg s akkor is megél het és megállhat az 
ember saját társadalmában, amikor és ha 
nem tanul. , 

Amint már bevezetőnkben érintettük, 
látó kör nélkül hosszu és ' szé les területen csak 
nagy kárral lehetséges mozogni. Erre a látó
körre tehát, aki ve' etni akar, élesztőhatású: 
szüksége van. A látókö,' ezuttali fogalmi kö-

. réhez tartozik a születettség, anna,k kifejlesz
tése észbeli nagykoru ságunk elérésének ide
jéig, meglátási képesség , amely egYé ni adott
ságainknál fogva ösítönszerűen d iktálja nekünk 
a magán- és közeleti marsot, a még gyermek
Iábakon járó karakterológia eddigi ismérveit, 
asocratesi .szólj. hogy lássalakU-ját. amely 
nélkül csak háziszőttesben járhatunk a leg
nagyobb, a legépitőbb ünnepeken is, az érzelmi 
és értelmi moral azon mértéke, amely nélkül 
a vezeti5nek járó és kijáró szék nem birja azt 
a bűvkört , amelyet, ha nem bir, csak bomlás 
következhetik. 

Vezéreszmére szükség van, vezéreszmét 
termelő agyra (trösztök k~zárva) s.zi!'t~n szük
ség van, ezen eszme kor tenyle~eslte~eh:z ma
gunkból kitermelhető jót a~arnt-tudas es sen
kitől nem függési elhelyezodés okv~tle~ul ~ell 
ahoz, hogy szabadon, nyiltan '- bar latszala
gosan az egyed terhére, -::- .de, ugy".n.azo!, ~
gyedet is magábatartó kozosseg celJ,a ~rve
nyesüljön. A vezető, a ~öz,ös eszme es Id eál 
egybefüző ereje teszi er6s~e atomeglelket. ._ 
, Hiszen jó; hogy mmel megasabbra, ml 

nél forró bbra lehet szita ni a gyíílólet neve ~
lat! lélegző jelenséget a tömegmoz~almon ki
vül állók eUen annál inkább van biztOSItva a 
tömegmozg.lot'n összetartása, de ilyenekről 
beszélni ilyeneket csak gondolni sem sz~bad 
akkor 'amikor erkölcsön, valláson felepult 
élősz~rvezetekről van szó. , 

A vezető mindenek felett kell,. hogy all
jon aki nem hivatali állások belg~résével. 
egyéni előnyök biztositásával tudja osszetar; 
tani a közösség tagjait, hane~ az n

altus .. 
megszentelt értelmével. Ugyams az "altus 

-
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jelenti úgl' a :m.agasat, mint a mélyet, de a 
vezetőnek önmagában, a lelkének szerkezeté
ben kell kikivánkozólag benne lennie ezen 
"altus u két mély értelme, illetve eze n két ér
telműségnek az emberiség javára szolgáló 
megszellteltsége . 

. Va lóban a vezető is csak ember, hát mi 
lehetne más, de ennek az embernek a kedvező 
ar.cisme minden JeIét magában kell hordoznia, 
tudván azt, hogy az emberi arc többet mond 
mint az arc szája, tudván különösen azt, hogy 
ai arc összefoglalása mindannak, amit a száj 
valaha fog kimondani. 

A vezető - itt szándékosan nem hasz
ná ljuk a hallal kapcsolatos közmondást saját 
izlésünk megóvása végett - azokkal a tulaj
donságokkaI kell rendelkezzék,. amely összeköt, 
összeforaszt, tanit, javit, boldogit, bátorit és 
megerősit mindenkit, aki a tömeglék k része
;i-évé akvr és tud lenni. 

Eljutottunk tehát odáig, hogya vezeiő 
k~1I a tömeglélek kormányosa legyen, a maga 
látókörével, a maga szellemi értékességével, 
a maga erköJcsével és minden jó emberi tu
lajdonsá!lával, mert ha defektus ban szenved a 
vezérlő egyéniség, sokszorosan defektusban 
fog szenvedni az általa vezetett tömeglélek
kialakulás. Az a szigorú felfogásunk, hogy az 
egyén lelki életének kifejlődését megszabó és 
"ormány. ó tényezők és mozgató k irányit ják a 
tömeg lelki mozgalmainak menetét is és vég
eredményeiben.. az emberiség szerencsése.bben 
yaló kifejl íídését -

Az a mi megállapitásunk, hogy egyhá'i 
életünk irányitása riem alkalmazkodott a mult 
tanitásaiho?, nem képes a tömeglélek olyat én 
való kialakitására, amely biztosithatja egyházi 
élelfolyamatunk szellemi és anyagi meggaz
dagodásat. 

Az a megállapitásunk, hogy ha csak a 
Dr. Ferenczy G.éza főgondnok "Jövendőnk"
jét látjuk is, a feotfelsorolt szükséges
~égek nagy hiányban szenvednek, amely hiá
nyok pótlandók a kicserélödés természetessége 
értelmében' Vagy hol van az az önérzetes 
férfi-férj, aki képes minden arravalósága nélkül 
az unokük minden tiltakozása ellenére a fele-, . 
seg Jogán az unokák vagyonában bennmaradni 
s csak al,kor távozik, ami!ror az itélet kikény
~zeritő hatalmának engedelmeskedni kell. 
, Sürgessük egyházi életünkben az észtan 
I/Iegteremtését, sürgessük egyházi jövendőnk 
biztositásat, kicserélés folytán sürgessük egy 
~ergilius megszületését, aki hivatva lesz arra, 
h"'gy az egyházi életünk két utóbbi évének 
tortenéseit daktilusokba é.s spondeusokba sze.dje. . , 

Dr. fazakas Miklós 
• egyh. tanácsos-köri f.u . gondnok . 

.. 
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E háztársadalmunk 

b e r e n d e z k e d é s e. 

Nem célunk szociológiai tanulmányt imi csupárt 
lélektani alapon kutatunk a felmerti!O feladatok megol
dásai után . 

. Ha eröteljesebb és célszerllbb egyháztársadalom
épltö munkát akarunk végezni, gyakran kell magunk elé 
idéznünk egY,háztársadalmunk berendezkedését.II!Y tisz
tábban láthatjuk munkaterOnket, a kereteket és lehető
ségeket, valamint a felha sználható eszközöket is. 

Könnyebb áttekinthetés kedvééri legyük fel it 

kérdést: hol vannak azok a pontok, hol a közösségi 
életmUködések alkalma i nyilnak s az egyházlársadalmi 
élei levékenységei kifejlhelök? 

Amikor e_kérdésre felelni akarunk s az egyh. tár
sadalmi élelröl beszélUnk, egy épületet, helyesebben egy 
élö szervezetet képzeljUnk magunk elé, melynek egy
szerU, vagy komplikált szerkezetében megvannak a 
killönbö, ö pillérek, helyesebben ideggócok, melyeknek. 
helyzele, erökifejtése s több irányu tevékenysége adja 
az épUlet, illetve a szervezet tel jességét. 

E hasonlat alapján egyhá' társadalmunk épUletét. 
szervezetét és berendezkedését a következö pillérek. 
ideg-gócok és szervek alkotják: 

I. Családi élet. (A szervezet se.iljeit képezö öslor
rás, az alap). 

II . A gyUlekezettLfejlödöll közösségi élet szerve, 
az egylv;.zköZ3P.g S annak idegcsomói: 

I. Csecsemö védö és gondozó egyesUlet. 
2. Napközi otthon. 
3. Kisdedóvó. 
4. Egyházközségi iskolák : népisk., gazdasági, iparb 

s más szakiskolák, mU helyek, kisérleli munkatelepek. 
Más nevelö, jótékonysági intézmények : árvaház, agg
menház, kórház stb. 

5. Istentiszteleti templomi órák. 
6. Mesedélutánok, gyermekistentiszlelelek, téli,

nyári,- vasárnapi iskolák. 
8. Dávid Ferenc. Brassai Sámuel, Berde Mózséll 

stb. Egyletek s tagozalai : vallásos eslélyek közös együtt
léteL Ifjusági körök, Cserkészalakulatok, Természet járó
csapatok, Legényegylel, Leányegylel, Nőszöveiség, fér
szövetség, Dalárdák, GazdakörOk, Szülői érlekezletek. 
Biblia-órák, és kOrOk stb. Osszejövetelei. 

9. Keblilanács-gyUlések, előljárósági tanácskozá"' 
sok. 

10. KOzgyUlések. 
11 . Bizottsági gyülések. Beteg, árva, anya-gondozÓ' 

csoport gyUlések. GyUjlési eljárások munkái. 
12. AUand6sitott kalákák. Időnkénti közmunkák. 

(favágások, anyaggyüjtések, fuvarozások, szén, mész-ége:-' 
tés slb.) egyUttlétei. Épilkezések, ha!árjárások alkalm ... 

13_ Kepézések vagy más szolgállatások alkalma!_ 
14: Allaiídó -próbák s kUlönböző előkés,zülete!, a,l-

kalmai és egyUttlétei. )";. 
'- t. 
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15. Szinelöadások, estélyek, mulatságok együlllétei. 
Népannepélyek, kiállilások, kirándulások, Kávé, tea, 
kOlö fonó stb. délutánok. 

, 16, Esperesi vizsgálószék alkalmávaJi rendszeres 
egyUlIlélek. Szorványnapok. 

17. I degenből jöll vendégek, kikUIdöllek, légálu
'Sok. felsőbb személyek, vagy, csoportok, tanulmányi ki
ráodulók megjelenése alkalmával adódó együttlétek. 

IS. Mánkalanfolyamok. Versenyek, (Szövö, kézi
munka, faragó, népi pari, gyümölcsészeti, méhészeti stB.) 
rendezések ori tarlósabb egyUlIlélek. Népföiskolások. 

19, Egyházi szertarlások, keresztelés, esketéF, (la
kodalom), temetés, s azokkal összefüggö alkalmakkori 
együltlétek, lemplomi és templomonkivüli, kUlönösebb 
alkalmi szerlarlások lartásakori együlliétek, O-év .éjje
lén, uj év hajnaláo, halollaknapjAn kivonulások, . jólte
vők ünnepén, hösöknapján emlékoszlopok, siremlékek 
megkoszoruzásakor, anyáknapján törlénő szokásos egyutt

létek. 
IV. Egyetemes egyházi élelszervek. Kormányzó, 

végrehajló, IOha.tósági, fölanáesi, zsinali gyülések, ösz
.. zejövelelek, belsőemberi konferenciák, világiak értekez
letei (fő és fe lügyelögondnoki), központi általános ki· 
terjedésű és hatáskörU szervek, ifjusági, tanitói,lelkész
köri szervezetek, külföldi és nemzetközi unitárius egy
házi viszonylatban tevékenykedO alakulatok. Templom 
jskola, kulturház 'stb. szentelések, intézmény alapitási -.alkalmak egyUtliétei. 

Ezek, volnának azok a természet és szükségsze
rüen megadott eröpontok s alkalmak, melyek a társa

odalmi élet idegszálaival kötik össze egyházunk hiveit, 
-érdeklik, érintik, hatással vannak rá, inditásokat, irá
nyilásokat adnak lépten-nyomon. Ezeken kivül lehet még 
több más lényezO is, de vizsgálódásaink során főképen 

ezeket tarljuk szem elOtt, mint társadalmi berendezke
odéstink állandó alkalrészeit. 

• • • 
Ez alapon elindulva ugy találjuk, hogy az egy-

házközségekben levö, unitárius hitben, keresztényi er
;köles és világnézeiben élö csaláUok azok az ősforrások, 
honnan elindulnak egyháztársadalmi életer eink szöve
'vén yes szálai. 

Fekete Lajos. 

A Bors csemetekert ügye. 
Az "Unitárius "Jö'lendö· szeptemberi száQlában a 

"Bors-hagyatékke.l kapcsola.toaan uzt a me&lt' pö birt ol
\l8ehattuk, bogy a kormány a hagyatékboz te.rtozó eey
kor e19örendüdD kEl~elt és messze fOldön hires csemete:
kertet goc.datlan kezelés miatt betiltotta. AlóliroU, miot 
-ezen cS,emetekort é9 1\ szindi GO holdas új gyümölcsös 
tenez6Je és meateremtésénelr vé&rehajt6ja, kötelessé .. 
'lemnek t~rtom a v.dó tényeket e hirt illetöle& ismertetni. 

A kl\'Aló ae.zdaSl\a:i érzékkel biró néhai Bors Mi
hály 1931·ben tervbe vette, hOiY 8zindi birtokAn az 
4lddia külterjel juhlea:e16koe'k: hasznA't terftletein modern 

'-=;, " 
n ümö!C8öst létesit, figyelembe véve, hOiY a t er ű "l t E'i"1 

zArt kat'anban védett fehésd és termő röb"n guda(: 
östalajú. Falkeresett eDgem, birtoklÚ'a hivott. b.hol g ·4 
béten át minden ki~ trrliletet II legala.po!ls.bban meg
vizsgálva, céljainak és terveinek meKreletö ~ n E'gyült U.-
8zitettük el II telepitési terveket. Mindjárt munUhoz is 
ke -d'ünk és p"dia. ami eiY mod,rn ayftmö:csös legfőbb 
elöfeltélele: II talajt kenő mélyst\gpen felfo lgaÜulr. a 
talejviz' t lecsapolt uk, öntöző árkokkalláttuk ol 870 egész ' 
tt rül etet , ami kö zel en millióba került. Az in előké . 
ezitatt terüt6tekan 1933· ban kozdtük el it telrpHéat. 
Ekkor vol ödöt : fel a KODdolat, hogy egy ilyeD Dan gyll_ 
mölc -ös a\land6 pMolhatására é3 ujabb területbk b 1tele
pHérére oltványiskoh\t, csemetekert et is létesitünk. 
, A csemetekertet a legjobb területen a gyOmöJc8öa 
sÚl/ében tervez ük 81;z81 a msgiondoh\9sal, hogy e.mig 
ti kitiltehtt oltványok nsgy fáva nőnek és teremni kez
deuek, a köztes területet egy oltványiskolai fó'góra f.l
ha !ználju~, mert a talaj ó~eröben van és egy fdi~ko1ai
forgó (4·5 év) nem merili ki a talajt a gyümnl"ölL lá· 
rára. Ezt iglu:olfák is a tények, mert a cscm~ték igen 
erő te lj dsen Dőttek és Úlf?zintén ugyanott a inürnOJesfalr: 
még nöteljessbben rej iöd tek, mint a csemetekerlen kivill 
ültétett oltványok. ' 

Ebbő ! az olt.áDyiskolából végezt tik az 1936 éd 
mpy te!epités t és ujya i, c3ak innen sjá.ndékolo:t 6Z 

ogyházn, k Bányabükro, Komjátszeare, oz egyházközsé' 
gekoek é3 sok bsrátjá.nRk, akik messdról msgkOrJlJl
kezlék öt Déhány olt ,ányért, mert ludták, hon. leijobb 
f_jlákat ksph , 'jill< löle, mi • • l Bor. Mihály kőltséllet. 

fáridtságot oem kimélve, kü:röldröl és a legjobb helfek
ről SZfrez{e be az olt6szemaket. 

• 

Még "SY másik lögondját képezle Bor. MihálYDa" 
az, bogy az egész gyümölcjösét mindenütt dS82kakeri
tés3el k~ritse körül. megfédeni akarván oltványa.it fU: 

áUatok kártötelélöl. 
1937 jaDuárjában ~.kővetkoz.tt ,áratl.D halá;. 

berejezen.DIII találta a gyümölcsö,1 és c.emeteke".t, 
mert a tervek szerint még sok minden várt m eg valósi 
lásra, amik mind az elgondolt modern gJ ümö!csös )e

Dyegos alkotórészél képozik, hon a teljes jö.edelmo: 6 · 
séB biztositb.tó l.hessen. Bors Mihály t alála utAn a 
zárgondnok a gazdaság 'továbbvezeté3bvel eOiem bizott 
meK, mivel én ismerem legjobban aDnak minden fáz:: 
sáto Kö " enen ef.után Débáoy hélre jeleDt me, az dJ 
mazögazdasájii törvény, nmely BZiaOrú elöjráso~at t r· 
talmu a gyümölcsös Ok és 6. raiakolákra vonatkozó'ag 
is. Első teendő volt a faiskola engedélyének (autorizatill) 
mei SZer.lés8. Teljetitve az előiroU feltHeJelet, i'-izol'lll 
8zakszeJ Ú vezetést aminis! térium tényleg elismerte a 
faisko'át, miot a 'követelményeinek mea:fel6t és kiad : .. , 
a vonatkozó működési·engedélyt. A minisztérium szak 
közegeivel a faiskolAt eUenőri2.1etlo s iaJ 1937 ~OY 
13-áD éa 1938 okt. 19 éD kiszálló iD.~ektorok fellll .... -. 
,álták az egész gy11mölcsöst és faiskcJát ~s a !t!~tt 
jegyzőköDy.ekben telje. mellelégedéaftket felezték kl • 
szakszerü kezelésről és a gyftmölcBö5Ök nlamiot fA.
kola ked.ező állapotárÓl. 

• 
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Aminl az "iTbA, i jóBzáa'elDiTel68éa 811/1938 évi 
f6tan'cai jelaDt6I6b61 ismeretes: a szindi ljazdasdq 
tlj, redli1abb alafJoh'CJ val6 fekteUse célj áb6!, msebizatá· 
tomat visszavonták és nem kivántl\k tovl\bb szolgálatai· 
mst l5lényba "dDDi. Éo az Egyhazi K. Tanácshoz mult 
év Step:. 3- tn b ,adott részletes jelentésemben (elbivtam 
a tin 'I met az ój m~zölazdasl\ili tOrvény 56 és 109 pont-

o 

jaira ama:! '" sUlkértő műszaki vdzetést irjak elő a 
"ÜtnÖ c f I éJ szölö stcollk 8ngedélyezéséoet és a tovabb· 
müklSdést it S .f. iolO ' Ú l n aho !: kij .llt. Et eo az ügy 'rda ' 
.6beil 8116 j6a~aratú figyelmez t81é1em 8zonb!ln b:zonyo8 
.~~mé i yt célok okiből fölényes l i ,tés lel találkozott.ég 
felejlf"ve .. nf'k tartatott a jóuágrelü~yeJ6! ég ki~ál6 szak
ludad VI'7.()IOl részére roiodPJn hm;tcs. l\1e~szemeI ö eIlS· 
.iHAut'), 8lIvgal m' i magtett~ !U a I y m'l' clős61 érdské· 
kében 8 mU;l lh.szel 8zt. mf'rt a R!timölcsös por~át 

na.non It • zivemen viselem. boay 8. Bor. b!lIBI;\va1 e ·V,lt 
feuvertlrtéBi engedély helyébe, oar pa .. ornek új leiT ' 
vertarlbi e~it' dé l,t 8zerdztem, hOR' minél biztopabbso 
mogvédht l6 jrayen 8 f1iskola. az időközben DSilyon fl · 
lzaporodott DyU ak k~r ",vései rlleo. 

D c 'lmberben távoztam a g8zdaságból és r. év 
fpbru ~ rjthan Szioden járva mea1epőd'18 lapasztBltsm, 
bolY a nyula." ratteOt~t E' 8 pusztitást vittek a télen végbe 
a cSBfflete kert.,t és még az idősebb oltványokbsn is 
Dl1fltba soh ( s .. nki meg ee pr6bafh. voJDa 7avarni a 
nyula.llt nen Btórskozásukban. A't ellerőrző állami 
iospektor szintén március folyamán kis -zállott és tSp!l8Z

talta a ~emetekert nagyfokú elhanyagoltsáaát, Úgy~ZiD. 

lén azt is. hogy nincsen szakértő vazptöje ft fai"kolánsk. 
Jelentése a apjén II m nisztériu'll m~gvoDta a? engedélyt 
• faiskola o . . amit olyao nan utáDjárással szerA.ztem 

• meg két évvel előbb. Az eng :: dely vissz88zerzéBének 
jaJ en bau mar olyan nl h~z f~ltételei és akadályai V8n_ 

nak, amik teljesitéae lehetetlen a gll7dsség jdeDlegt 
AlIapolában. Igy semIDisült meg a Bon Mlbé.ly által oly 
féltO iondddl é8 Dagy köitsépg -I léteslteU és ápolt cse· 
metekert t09a.bbi 'Iéta egy egész nagy vidék kárarll, mert 
egy DBKf vöv6kart !,onzott a szép és jó oltvány, amiDek 
hamar mindenfelé hire men' . 

házi 

Dr. Szent· Iványi Árpád 
egyb. taDácsos. 

szó 

zenénkhez. 
, o 

, ~r~m~~1 'et\e~ !UdomA8ul, hogy hAla Oál ViI
~ .. OS urn~k •. Ismét felszInre került az unitárius egyházi 
zeh~ k~~aés~. Hogy ez a kérdés mennyire fontos, azt 
fölöslege. bIZonygatnom. Tény, hogy ha nem is olyan 
elsörendü fontÓsságu, olint a prédikáció, még sem ma
rad sokkal mögötte. MAr pedig, ha elvArom a prédi
kációtói, hogy szép, igaz, felemelő legyen, természetes, 
ftogy ugyanezt kivánom meg a zenétől is. De hol va
gyunk mi ettOl? 

... 
Sajnos, be kell ismernünk, hogy az összes feleke

zetek közül nekünk van a leghatramaradottabb vallásos 
zeneéletUnk. félreértések elkerUlése vtgell meg kell je
gyeznem. hogy amikor ezt a beismerést teszem, nem a 
meglévö dallamainkra gondolok. Ezek szebbnél szebbek 
ugy. hogy ellenünk nem is igen lehet kifogása senkinek. 
aen annál inkább az elöadás. kUlönösen az orgona ki
séret ellen. 

Egyszólamu közös éneklésünknek az a legnagyob!> 
hibAja. hogy a rilmusnak a leghalvAnyabb nyoma sem 
található meg benne Ez az oka annak, hogy az ének
I~s szélesö, nem ogységes. holott épen az egységesités, 
az istentiszteletre egyb.gyUIt hivek érzelmivilAgAnak 
közösnevezöre való hozása volna az igazi cél. Ezen a 
logyatékossAgon csakis úgy lehet segiteni, hogy az új 
nem.zedéket részesitjUk helyos zenei nevelésben. E cél
ból volna szükség arra a bizonyos kézikönyvecskére, 
amelyet GAl úr emlitett s amely magAban foglalnA it. 

zeneelmélet elengedhetetlenül szükséges részét, azonki'" 
vUl a legszebb egyhAzi énekeinket gyermekkórusra lel
dolgozva. 

A nagyobbik baj azonban az orgona körUI van_ 
Itt el kell mondanom egy élményemet. 

Valamelyik nyarat egy laluban töltöttem el. Az; 
elsö istentiszteletet a karzatról hallgattam végig, hogy 
B. fiatal kántor barAtom mUködését ne csak halljam~ 
hanem IAssam is. A kiszemelt éneket lellapozom a Ré-' 
geni Áron-léle korAIban s felleszem ' akótatartóra. 

- Miért IArasztod magad? Úgy sem onnan jAt-
szom, szólt B. b"Atom~ 

- Nem? HAt honnan? 
- Én "dúrozva" kisérem az énekeket. 
Hogy mi az a "dúrozásm pontosan ma sem tu

dom. Azt hiszem az a lényege, hogy a dallam egyes. 
hangjaihoz kiséretképen olyan hangzatokat hasznAlunk~ 

amelyek éppen az uiiain~ alA jönek, mellőzve minde~ 
öszhangzattani szabAlyt és törvényt. Szelidebben szólva, 
egyéni kisérettel látjuk el az éneket. Csakhogy itt nagy-
baj van. ' 

A zenei halIAst tudniillik két csoportra oszlhatjuIc 
Melódikus és harmonikus hallAsra. 

Az elsöt az jellemzi. hogy egy bizonyos melódiAt 
egyszeri. vagy többszöri hallAs utAn az iIIető egyén ön
állóan el tud énekelni. Ilyen hallAssal az emberiség: 
legnagyobb része rendelkezik. 

AnnAI ritkAbh a mAsik. a harmonikus halIAs. Ez. 
azonkivUI, hogy válamelyes melódiát egy-kétszeri hallAs 
utAn jAlszi könnyedséggel a magAév~ tesz, abban nyil
vAnul meg, hogy ösztönösen megérzi a helyes kisér6-
akkordokat. 

Ha egy harmonikus hallAssal rendelkező kAntor 
dúroz" nem hibátlan) de tlirhetö zenében lesz részank. 
JI' • \ 

De ha még ez sem tud meglelel6 előtanulmányok nél-
kUl tökéletes egyéni kiséretet produkAIni, mit lehet 
vArni egy melódikus hallAssal rendelkez6 egyént61? Az 
ő orgoníijAt~ka egy harmonikus hallAsú egyé.b számára 
nem zene, hanem kin, valósággal fizikai fájHaIbm. . 

Ezért ajAniatos volna, . hogyakAntorok a Régen • 

• 

• 
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féle korál könyvet ne csak vizsga előtt, hanem azután 
is használják. Ez volna az első arra irányuló lépés, 
bogy az unitárius egyházi zen~t magasabb fZinvonalra 

emeljük. . 
A második egy új korál gyűjtemény nyéJbeUtése, 

mert a Réf!enié, habár zenei szempontból toronymagas-: 
.ságban áll mindenféle "dúrozó· muzsika fölött, mégis, 
a huszadik század felfogása szerint. igen sok kivánni-
valót hagy maga után. . 

Tehát kél könyvre volna sürgösen szükség. Egy 
<!nekes kézikönyvecskére és egy korálkönyvre. E kél 
könyv Iéirehozására vonatkozólag volna egy indilvá
oyom. 

Ne hirdessUnk mi pályázatot olyanszerU munkára 
mini "unitárius induló". Unitárius; induló! Egyenesen 
.nevetséges gondolat. Hiszen nyilvánvaló. hogy mennyire 
összeegyeztethetetlen ez a kél fogalom Induló, katona
'ság, háboru, emberölés egyült a vallással. 

Mondom, hagyjunk fel ezekkel s hirdessünk pá
lyázatQt a fenlemlilelt kél műre. Ez talán érlelmesebb 

<és hasznosabb. 
ifj . Márkos Albert. 

Unitárius ifjaink külföldön 

Külföldi hi lleslvéreinknek, akik nyelvünket 
'nem ismerik s igy sajtótermékeinket nem olv.~· 
!halják, majdnem kizárólag külföldön tanuló teo
lógiai hRlIgatóink és lelkészjelölijeink révén van
nak kapcsolat.i1, velünk, erdélyi uniláriusokkal. 
Elsörendü érdek tehát, bogy hilünk követei szel
lemileg és erkölcsileg alaposan felkészült, lelkiis
meretes, öntudatos ifjak legyenek, akik az erdé
lyi unitárizmu, t kü:löldi tartózkodásuk egész ideje 
alatt a lehetö legmagasabb szinvonalon és el ' 
nem lankadó lelkesedéssel képviseljék. 
.Általában megállapilh ató, hogy egybázunk kül
földre küldött k épvi selői legtöbb esetben megáll
ják helyüket és nem csupan kellemes emlékeket 
hozva, hanem azokat is hagyva maguk után ér
ke znek tnnulmányuljukról haza. Mindegyikük 
igyekszik az Welő vendéglátó nép nyelvél el~a
játitani, saját I"tókörét szélesileni és tudását 
gyarapitani azzal a tettel, hogy hazatérve azokat 
ugy az egyház, mint önmaga javára gyümöl
·csöztesse. 

• 

De ba a kérdést közelebbről vizsgáljuk,,Jgen 
sok hiányosságat fedezünk fel lelkészjelbllteink 
kül!öldre kÜldé.ével, "azoknak OtllVli mji.köd tÍsé-

_ vel s tanblmanyaikn* itnn,·t1' a ' kÖz ' javiira való 
• >-> ' ~'. ,hasznositásával kapcsotatban. 

'-l\.J1!,1,~~,'l.z \;, hogy teológiánk, melynek fe-
tadat .... lellii!)l~I-P .. tS.iTyészülö ifjainkat nevelni 
~s képezni, ·ttem foidil- elegendö gondot külföldre 
készülö hallgatóink célludatos irányitására. Leg
leljebb annyit tesz, hogy buzditja öket akime· 

netelre, a~ra hivatkozva, hogy az utazás, nyelvek 
tanulása, Idegen népekkel való 6rintkezés és ma
gas Bzmvonaton álló egyetemi elöadások ballga
tása mindig előny az ember számba. De rend
szeres, céltudatos előkészitéslől szó sincs. Az 
elutazás elött nehány hónappal, néba CSupán 
lJehány nappal van ugyan e~y ViZE ga, amelyen 
angol, tatin és görög nyelvböl kérdezik a hall
gatókat, de ennek a vizsgának nagyon kevés ér
téke éS érlelrr.e van, egYS7.elÜen azért, mert azt 
Dem csak a vizsgázó k, de maguk a vizsgáztatók 
sem veszik elég komolyan. 

Az ilyen módon minden komoly felké3zült. 
ség nélkül ide~en környezetbe jutó Ifjú, elöször 
is csekély nyelvtudása miatt -<>gy jó !lébáuy bó
n ' pig komolyabb munkát végezni nem képe •• 
Késöbb, amikor . már megérti az elő.dásokat és 
a beszélgetési, nem tudja, hogy tulajdonképpen 
mihez is "kezdjen, mert ottbonról erre vonatko
zólag semmi útmutatást nem kapott. Legtöbbsz!lr 
még az illetö ország' főldraj zával és történtlmé
vel sincs tisztában, ami megakadályozza helyes 
itélet~k alkotásában. Ahelyett. hogy ,gy fonto
sabb kérdésre, vagy egy bi20nl'os tudományos 
szakban való elmerü'ésre összpontOfitaná erejét, 
sok minden Ile belefog s mire villagcsabban tá
jékozódni tudna, megdöbbenve veszi észre, hogy 
a rendelkezésére álló két év eltelt anélkül, bogy 
valamely irányb~n kézzelfogba!óeredményt tudna 
felmntatni. Hazajöve, senki számon ncm kéri, 
bogy külföldön mivel foglalk,ozott. Ennek az ér· 
deklödéshiánynak leverő, elfásitó halása megüti 
a lelket, ú . y hogy igen wk akadémisla magá
ban nem érez inditást s másoklól nem nyert 
buzditást arra, hogy tapasztalatait és ta!'lUlmá
nyainak eredményét másokkal, lehetöleg a nyil
vánossággal is közölje s önmagát ittbon tovább · 
képezze. Nehány év mulva legtöbb esetben .a 
méo f nnálló személyes külföldi kapcsolatok IS 
megszünnek, ugy hogy az egész külfö:di tanul
mányút egy egl'szerü emlékké zsugorodIk ossze, 
amely tartaimát teljesen elveszttelte. 

Ennek .a helyz" tnek a jövöben m~~ kell 
szünnie, Ennek érdekében le,ológiánknak blzonl'~s 
reformokon kell keresztül mennie, amelyek kö
zül alefantosabb a7" hogya teológiai tanárok, 
szigoru'an vett tanári elfoglaltságuk mellett, vát
laljariak magukra egymás közölt ~lfgosztOtt kul
turális és missziói tevék.enységet JS. EgYIk .. tart
son állandó kapcsolatot fénn a vid.ékJ gyulek~
zeteink szellemi és lelki Szük~égleteJ~el, a másik 
irányitsa a kütömbözö egybázl kulJurmtézOIénye
ket a harmadik foglalkozzék az ifjúságnak az 
egibázi élet keretébe való bevonásával, a negye-

• 

Ám baraoudjatok de ne vétkezzetek: A nap 
" el 'k" le ne menjen a li haragoto on. V 26 

EfEZ. I. . 

, 

, 
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dik ápolja rend;zeresen a külföldi kapcsolatokat 
stb. Ez utóbbi POllt al kapcsolatban első"endü 
fontosságú. hogya teológia válasszon ki tanárai 
közül egy olyan talpraesett embert. akinek tén,
leges kapcsulatai vannak il különböző külföldi 
unilárius és szabadelvü alakulatok v. zetöivel. 
Ennek a teo 'ó8i.i I.nárnak kötelességévé és sziv
ügyévé kell lenni, hogy az egyháznak legyen 
mintegy Idilügyminisztere, aki nevelje öntuda
tosan, kidolgo7.ott ·terv alapján az ifjuságot, bogy 
külföldre kerülve, ne álljon telj eEen tájékozatlanul 
az idegenben. De mindegyik lanárnak ébe~ 
figyelemmel kell kisérnie a hallgatók érdeklődési 
irányát s annak ala)lján már iUhon hasznos indi
lásokat, állandó tanácsokat és útmutatást kell 
adniok számukra abban a körben, mellyel elő
szereteltel foglalkoznak. Ily wódon el lehet érni, 
hogv hallg. tóinknak már külföldre indulásuk 
alkalmával legyen egy határozott érdeklődési 
körük, melyet nagl'obb időveszteség nélkül kül
földi egyetemeken tovább tejlesztbessék. A leoló
giai t.kullás külügyminiszter-önek gondoskodnia 
kell arról is, hogy állandó ·érintkezésben álljon 
egyfelől a különböző egyelemek t.náraival, más
felől magukkal az akadémitákkal, mert a meg
meguju:ó buzditás, szakszerü ulasilások s az a 
tudat, hogy otthon figyelik és értékelik az elvég
zeit munkát s az észlelbető előbaladást, fokozot
!:lhb 3zcrgalomn é3 kitartá<á, a ösztönöz. Haza .. 
jöve pedig számot keU adni 8Z akadémitán8k 
arról, hogy mit végzett küllöldön s ennek alap
ján kell megkapnia a szakszerü ulasitásokat az 
itthon való komoly foglalkozásTa. 

Amig ebben az iránybau komol yabb lépések 
nem történuek, addig hiába várunk külföldön 
tanuló és onnan hazatért if jainktól az eddiginél na
gyobb buzgóságot, lelkesedést és 

Dr. 

ZE LE. 
, 

Az "Unitárius Jövendő" előfizetői. Az 
• "Unitá illa JÖv8!ldö"·t kivtll c!mzett Igen Tiszte', Atyánk-

de kJŐdésE.t és fil1yelmét k~ rjük tovabbrll ip, bogy törek
vé5tinkbt mpgi9 Ul etbO~8 e 8 ft 18 ~ ts.rttl!mának érlé~ét. 
irányá t és 870f lJemH belVf!soo j'élbflsse roPi'. 

Az "Unitárius Jövendö" iránya és célja I
Az induh:l!Lor réaz letel eo. kifejteltök, hogy az "Uo.itariu8 
J övendő· mJlyeD célki tüz~88el és milyen iráoylh n óhajt 
dolgozni. A szerkesztöséahez érkezett nsgyszáU!u j&~D 
leköt e l c~ II meQDyilatkozásból szt következtetjük, liogy ti 
lap mD~ielE'néaét örömmel foaadlálr, nagy érd~klödé'88el 
v'arj~k {l s slükspgs!nr;k 1altjálr. Da akad. amint ilyenkor 
lenni uotQIt, raY lét olya n ember is, aki elfogult 
maa:atarlásb61 vagy felületes m~~ l é ~éS ala.pján'oIYan célt 
tulajdonít ft lapos k, 8!Dire az alapilók közüi nep.! &o.n
dolt senki a amit a s7.erkesztöség sem óhajt szoJgl\lni ... 
Akik az elöitélettöl nem tudo ak szabadulni, rMoaiAk,.. 
hoay az "Unitár:u8 Jövendő· bllenzéki lap, holott csak 
a szabad véleménynek ed teret, hkárhonnan iön az a: 
legyen bár kedvező V8n kedve l őt!f D eQy~sekrE> , d&l 
hasznos az egyházra, Van, aki felfOl8'atási szándékot 
tulajdonit a lapnRk s ti. csoportokra Of:zlást nem htllyesli, 
Reá kell mutatnunk arra; bogy BZ eubázban a tel(or-, 
aatást nem az "Unih\riu8 Jávendő" s annak barátai>, 
okozták. Hanem céltudatosan, személyi törekvésekből 

készitett e elő s eddi, szokatlan módon vitte véghez aZ", 
a mesterséaeaen összehozott és durva erőszaktól is. 
vissza. Dem riadó ea:Yedül álló párt, amelyhsz haso.nló> 
még nem vol~ ell1házunkban s amelynek élö .zellemel 
81észségesnek és kivánatosnak nem lehet lI:ondani. Kti· 
U'J: ceopor!ot ~z ellyházbs'l csupán ez It párt Alkot. 

" Az "Unitárius Jövendő- háta möaött nem áH párt. Nem 
is akar pártot létrehozni, Hanem 8ondolkozóba akarja 
ejteni. hivatásuk tudatára akarja ébreszt6ni az enhá
zukat őszintén szerető és hitükhöz rendithetetlenöl ra
gaszkodó, dd a történtek miatt kedvüket vesztett és az. 
~gyházi élettől eltávolódott unitáriuwkat. Az "Unitárius. 
Jövendő- minden jót megbecsülö s minden rosszat hi
biztató pártatlan magatartással vinu akar hivni min
den unitériust az egyházi munkamez6re. Erejét hasz
nálni, buzIIÓ.ágát értékeBiteni óbajtja. Ebböl acélbór 
Oem tartja feltétlenül sz.ökséaesoek a közeJmult esemé
nyeit lezárni. Az elkövetett hibákra szükség esetén rl\
mutat. Nem azért, hogy békételeDléaet szitaOD vagy az. 
6811u\zi rend előidézett felforgata.sát állandósitsa s a le!k~ 
kitlbráDdulást növelje, hanem azért, hogya sok tekin· fiinak ettől & námtól ke,.dve, mint rendee előfizetőnek 

tt11ditlk. illetve az HI8pit6~D8'<: tliimenlesen. Szíves ér· tetben betea egyházi életet ay6gyitslÍ. , ~;;;'':''G 

Szerkesztőség , és kiadóhivatal: 
Bra~ov, Stro Dr. Babe~ No. I, hova alappalk.p
csoJatban minden megkeresés, közlemény és pénz
összeg küldendll. A lapb. szánt minden cikk vagy 
egyéb közlemény a hónap 5-ig a szerkesztőség-

ben kell, hogy legyen. . 
MagyarországOD az előfizetési összeg Ferencz Jó
zsef unitárius lelkészhez juttatandó: Budapest, IX. 

Dr. HOgyes E. u. 3. szám. Misszió Ház. 

TIP. ,,~OIMIl CARPATILOR" BRA~OV, CALEA VICTORlEl No. 36. -
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