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EgWháztársadalmi, hitéleti és misszói célokat szolgáló lap. 
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Husvét és Unitárizmus. 

Az alkalom hozza magával, hogy ez a két szó : 
Husvét és Unitárizmus egymás mellé kerOI. Tulajdon· 
képpen egymásnak kiegé~zit6i és igy méltán foglalnak 
helyet egymás mellett, Amilyen mély jelent6sége van 
lelki és hitbeli szempontból a husvétnak, épen olyan 
tiszta. természetes és emelkedett gondolkozást fejez ki 
az unitárizmus Amaz az eszme és igazság erejében ve 
tetl hit g}'6ze lmének élő és éltet6 bizonyiléka ; ez a 
gyO:zelem ti szta hit felfogás szerinli ébrentartója, a hit · 
ig:m 'ág hátor véd6je és hirdet6je, 

AI. unH <l llwIU::.hoz lelki zavdrt okozÓ, kétséget 
elöidéz6 tanitás nc:rn füződik , 

Husvétot még a többi protestáns fdekezettk is 
el5szereteUtl nevezik a feltám adás ünnep~nek s hirde
tik a testi feltámadást. A felekezeti korJátok alól felsza
badult gondolkozás előtt természetellenesnek és meg
magyará7.halatlannak tűnik fel az ilyen tanitás. Az uni
tárizmus . nyilt~ágot és érthet6séget, öszinteséget és 
lelki szab~dságot vallja annak al alapnak, amelyen 
áll s amelyre jöv6 reményét épiti . 

A 19, század második felében és a 20, század 
kezdetén a szabad e l vű, de az unitári zmuson kiv{JI álló 
vallásos gondolkozás szintén ezt kezdte vallani s 
rendre kihagyni látszott hitfelfogásából azt, ami a józan 
ésszel ellenkezik s felvilágosult ember számára elfogad
hatatlan. Egy idő óta azonban a szellemi szabadság 
és tisztult hitvilág felé haladó felekezetek talán törté
neti mult jukat féltve, a régies hitfelfogás tételeihez tér
tek vissza. Ma ujra lehet hallani a templomokban, ke
resztelésnél,' konfirmációnáJ, esketésnél, temetésnél szinte 
tulzoltan kiemcive pl. a testi felámad ás lelket zavaró ta
nát. .Lehetnek, akik különösen husvétkor jobb ügyhöz 
méltó ~uzgósággal, de a saját lelkükön erőszakot téve 
próbá1Jak magyarbni és igazolni azt. ' 

Az unitárizmus nem fOz nehezen vagy sehogy meg 
nem magyarázható hittételeket a husvéthoz hanem az 
eszme erejé~ , a,z igazság gy6zelmét ünnepli ~bban. 

Az umtánzmusnak ebben van ereje és jövtsje . 
Brassó. . Kovács Latos. 

ét. 
Husvéti hit. 

, 
Jézus alakja és szelleme elevenedik meg 

lelkem e lőtt . Róla emlékezem. ' 
IOlt 33 évet üldöztetések, megaláztatások, 

az örök, emberi sors zíírzavaros kicsinyessé
geinek útvesztőjében. Egy pillanatra sem fe
.Iedkezve meg soha küldetésé rő l. Mindig, min
den körülmények között hivatásának magasla
tán állott. Igy lett a keresztény világ örök 
eszményképe, a legtökéletesebb ember. 

. Az unitárius hitfelfogás ilyennek hiszi 
és e hitével közvetlen közelségbe kerül Jézus 
le Ikivilágával. 

E közelség teszi bizakodóvá az unitárius 
lelket; hillel, bátorsággallölti el; munkájának, 
törekvésének céltupatosságot kölcsönöz. 

IOppen a nagypénteki tragédia Jézus éle
tének az a mozzanta, amelyen keresztül bele 
'kapcsolódhatik az ember a mindennapi élei 
igazságtalanságainak mártirjaként Jézus hittől 
és szerete ti ől gazdag életébe és szövetségre 
léphet a békességet munkáló példaadásával 
azzal a lélekkel amellyel még a keresztfán is 

' tudott imádkoz~i, és -ellenségeire bocsánatot 
kérni. 

Jézus lelki világának ez a magasabbren
düsége termelte ki az ő esz,?éért le!kesedők
ben az általa hirdetett igazsagokon at a hus
vétot és egész lényének eszményi örökéleW
ség ét. 

A husvéti hit méltó Jézushoz, aki az em
beri lelkekben oly lángol gyujtott meg, amely 
keresztrefeszítése után sem hamvadt el, hanem 
ujból lángra lobbant s fényével bevilágitotta 
az emberiség lelki világát. 

Serester Lenke. 
Kökös. 

• 

• 
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A törvény. Dr. Ferenczy G~za. 

" K
ell lenni hatalomnak az államban, mely minden 

fGIOtt álljon, és ez a tördtJy. Ezt ne lehessen bOntet-
lenül megszegni senkinek és soha. Ez az elv az alapja 
nemcsak al állami rendnek, hanem minden társadalmi 
közületnek, s ezek között elsO: sorban az egyhaztlalt. is. 

Az kétségtelen, hogy örökéletn törvény csakis az 
Isfeni törvény. Minden más törvény, melyet halandó 
ember készit, a haladó kor követelményei szerint vál
toztatható, módositható, ellör()lhel6, 56f helyébe még 
ellentétes tartaJmu törvény is hozható. Mindaddig azon' 
ban, mig a változtafás vagy eltörlés be nem következik, 
a régi törvény hatályban van s annak kicsiny és nagy. 
vezetett és vezeto: egyformán engedelmeskedni köteles. 
Azt büntetlenül meg nem szeghtti. 

Minden közület, s elslSsorban az egyház, kiváló 
süly t helyez a {Ilaga önkormányzatára, ennek sértetlensé
gére önkormányzatának elveit, irányát éS rendelkezéseit 
törvényeiben fekteti le . s ezeknek ismeretét törvényei 
kOzzétételével tudatja a közületéhez tartozókkal, és tiszt
viseltii utján gondoskodik azoknak végrehajtásáról, azok· 
nak megtartalásáról. 

• 

A törvény meglartásának tirel igy a tisztvisellSk, 
kiknek a törvény rendelkezéseit ismerni, tudni, azt meg
tartani és megtartatni hivatalos feladatuk s gondoskodni 
kötelesek arról, hogy azt büntetlenül megszegni senki· 
nek és soha ne lehessen. Ha a megszegést elné2ik, az
zal már maguk is bünpártolók; ha azt el6segitik, ma
guk is bünrészesek, s mindenesetre hUnenek elhivatá
sukhoz és érdemtelenek 

Az életből. 
Fell ete Lajos : 

NAPLÓMBÓL. 
Fogaras 1922. 

Egyszerü ember, pap vagyok. A sors kis 
területet jelö t ki számomra, ahol élnem kel l. Ez 
a kis terület f1zonban végtelennek tetszik, Mély
ségeiben, erkölcsi méreteiben beláthatatlan kert. 
HIlI~rtalatl az emberi lélek ulj I. S én ez t az u
tat Járom, mikor e kis város kis gyülekeze t<lnek 
l~lkeil .gondozom. N .po akélll benézek egy ·egy 
kl~. ~aJlé~ba R a mosolyok, könny t k és szavak 
mogől! ujra meg ujr. megjel~nik elöllem egy
egy emberélet, egy nép sorsu, mult ja, jelene, 
történelme. S ugy ér"m. hogy bár sokszor el. 
Jelentéktelenedik, szinte észl'evétlenné villik az 
él~t, ~ ~ors és történelem nagy borderf'jü kérdé
B61 kozöU a mosoly, a könny, a sz6, amivel ta
l~lkozom kis 8\,ülekezelemben: mögis rneg k'e11 
kisérelnom megörökiteni pillanatokat és hangula-

Nagy sajnálatuukra azt kel megálIspitanunk, hogy 
egyházunk több ujabb vezet6 tisztviseltsje nem viseltetik 
azzal 8 tisztelettel egyházunk 6si hagyományai és téte
les törvényeink rendelkezései iránt, mely ellSdeinknek 
szellemével sönkormányzatunknak elvtivel összhangban 
lenne. Csak példaképpen mutatunk reá pár esetre. 

Akkor, amikor egy még meg nem üresedett állás 
betölté!ének kérdése voU az ntköztS pont, olvastunk 
magyarázatol egyik egyházi lapunkban, mely szerint a 
törvényhozó Egyházi F6tanácsunk határozata, kijelen
tése törvény. Ha tehát valamely határozata a törvény 
rendelkezéseivel ellentétes is, azzal a régi törvény he
lyezlSdik hatályon kivül, ha nem is hozatott uj törvény 
S ugyanezen fisztvisellS "meghivás" utján lépett elli 
egy magasabb állásba, holott "megtlivásll csak a mult. 
ban már megszerzett érdemek elismeréséül, és nem a 
jöv6beli jogosult várakozások reményében gyakorolhatö. 

. látnunk kellett azt is, hogy egyik főtisztviselő ki
nevezési jogot gyakorolt, holott e jog az adott esetben 
csak a legf6bb tisztvisellSnket illette meg, S napjaink
ban förtént, hogy egy másik f6tisztvisellS fegyelmi fel
jelentéssel kisérletezett, csak azért, hogy visszavonhassa. 
Beadványát nem az illetékes fegyelmi biróság elnöké
nek, hanem tanács ülésnek terjesztette td6, talán tör. 
vény nem tudásból, talán azért, hogy hangosabban te
hessse. 

Mindezek és a hasonló többi esetek arra 
nak, hogy sokan nem ismerik egyházi té .eJes 
nyeinket s azoknak történelmi meg:lla 

lokul. melyek 1\ jelenb .. n é·ök 
s melyek valamikor Inla.n (lrl~k ps 

batn Ak pgybázuf'lk történe mének, 87. igaz i 
törlén !~ Ip'[l I I1t'k egys zer mlljd ugy feltflrnia 
a multat, az eseményekt-t előidéz ö berek et S 

az embert> ket mozgató erőket, azok a 
mindenns:Jok é '(' tszövedékében benne éltek, ha
tottak, pillanatokat é3 hangulatokat teremtettek, 
életformftknt és szelJemiségpt alak ítottak az egfe
lemes élelfejlődés végtelen uljain. 

Egyéni b"Tl YOfllásokat jeg YZí'k f~1 a papi 
munka mf'z~jérö l. Itt ebben II törléneÍmi id öket 
élt városban, nhovu fi !"ors dobott. Valamikor 
n agy embf'rek, fej edelm ek, ft'j edelem asszonyok. 
vajdAk és ors, ágvezérlő hősök lul, lak. Valamikor 
Dauy nemzeti és mÜveJÖdés· történeti törekyések 
eröponlja volt 8 vár és környéke. Kelel és nyu
gat szelleme viaskodtak henne. 'l'örlénefi Köny
vek s régi felje~y2 ések o ! vasása~ közl gyakran 
fog el a váU. hogy bek~landozzam a mult küd
bevesző tájait, bogy megkeressem nSi{V emberek 
elDl~keit' s Erdély népeinek t8fAlko~ásaiban, {el
lángolásaibal1, harcaiban és bukásaIban a törté-

• 
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házjogi iskolázatlanság nélkü! egyé!Ji el~ondolás sze-
tjnt értelmezik az egyházjogot. Az egyházjog oly kü
IOnleges jog, mint akár a bÜntető, akár a 'kereskedelmi 
jog. Onkormányzatunk védelme egyházi törvényeinkben 
van körülbástyázva, ezeket ötletesséfr. vagy szertelenség 
zsákmányául oda nem dobhatjuk. Gondoskodnunk kell 
azért egyh4zjogasz ifjak kiképzésér~l. mely jövi5nk egyik 

• 
. feladata. 

A . mai helyzet s annak veszélyei azonban nem tu
rik a tétlen szemléletet. Az egyházi élet nem birja el az 
állandó izgalomban~ tartást. S ha már tisztvisellSink és 
~gyházi taoácsosaink mindenikének nem adh~tjuk is ke~ 
zébe Or. Tóth György, jeles egyházjogászunknak ."Az 
Unitárius Egyház Rendszabályai" címü nagyon értékes 

. müvének I. II •. HI. kötetét megismerés és tanulmányo-
• --

• 

Figyelem! A lap előfizetési dija nem Fe

rencz József lelkés ' hez, hanem az "Unitárius 

Iratmisszió "-hoz küldendő. Bp. V. Koháry u. 4 sz. 

pitások idején a hiví:5kntk hit . és egyházszeretete 
melllSzhetővé tett minden szervezkedésf. Igy nagy val
lásalapitónk - Dávid FerenCI - életében sem találunk 
egyházszervelf'ti szabályzatot. Ilyennek szüksége csak 
vallásalapitónk vértanu halála után ~erült fel. midőn a 
kUliő és be 5Ő egyenetlenséeo:!k bekövetkezése a rendel· 
kezést már szüksége5sé tették. 

Hunyadi Demeter püspöksége és Blandrata idejé
ben 1579-ben a Kolozsváron tartott zsinat határozatai 

nel em figyelmeztetéseit, miröl e vár, a (öld, a 
hegyek s az Olt völgye b, szél. D. ' most nem 
tehetem. A mindennapi élet paranc.. sodor a 
mának uljain. Hirdetem 8Z igél, merengö szem
mel nézem az ösi hegyeket s a mult emlékeit. 
nyÍlogalom a kis emberek bázának ajtóit. bogy _ 
belepIilanlhassak lopva a szivekbe. Jmádkozom 
és dolgozom, bogy könnyel ne lássak s ba n8gy 
fáJdatmak ,ötét fdbőibe ülközik élet, m, tépni 
kezdem a vad sölétségel, bátba rést vághatnék 
bltem ereiévei az éjszaka leplén s rám ragyogna 
Jsten csodátatos fénnyel. 

Alig négy hónapja, hogy idekerültem s las
sanként megismerlem a városban lakó hiveim 
nagyrészét. Családi.s, szereteUel teljes testvéri 
szellem fogadott Mrmerre montem. Az elemi is
kolás növendékek hittanóráján már ismerem a 
gyerekek arcát, ki hová tartozik. Rendszerint 
megkérdeZEm mindenikiöl : bogy vannak szülői, 
nem beleg-e valaki ottbon s a beszédes éS kőz
vetl?n kis gyerek lársaság igy lassan egységessé 
forri\<. Má: tudlák egyik a másikáról, bo~y ki 
merre lakik, mivel foglalkoznak a szülők, miért 

között már vannak nyomai egyházi &labály.zatoknak. 
Ezek még nem , rendszeres szervezeti intézedések, hanem 
ugynevezett .alkalmi megállapodások· (-canonelg va'g,ls 
egy adott eset alkalmából hozott döntvények) voltak, 
Mindezek között a köziigyigazgatói állásra és hatás
körre vonatkozólag épen semmi rendelkezést nem talá-
Junk. ' , 

Egyházi életünkben ~z elsö szeryezeti rendszabály 
a Radeczky püspöksége alatt 1616·ban készült. Ez az 
ugynev~zett .Dis~iplina Ecclesjastica Radeciana", mely 
felsorolja a supenntendens, a consistori, seniori stb. 
tisztségeket, ezeknek jogait és kötelessége,it, azonban 
közügyigazgatóról szó itt sincs. 

E Radeczky ,fé e szabályzat alapján Almási Mihály 
püspöksége alaU az 1690·es években készült el az ezt 
kiegészitő "Disciplina Ecclésiástica Alrr.ásina" Ilent vi
selő szervezeti szabályzat, mely a közügyigazgat6t ha
sonképpen nem emliti. 

Első irásbeli nyomra, mint Canon-ra, al 1741 évi 
kolozsvári consistoriumi határozatban · találunk, mely a 
közügyigazgat6ra vonatkozólag igy intézkedik: Minthogy 
minden dolgainkban s2ükölködOnk az Istennek sege
delme nél kal, azért concludáltatott, hogy a modo impos
terium az consistoriumnak első kezdeteiben 8Z os eccle~ 
siae egy ahhoz alkalmazott könyörgést tegyen, ugy mi· 
kor a consistoriumi dolgok elvégeztetnek is. Viszontag 
hálaadással cQncludáljon ugya szent zsinati alkalmatos
sággal is a superintendens köszöntése után és elbuc.su
zás után azon dolgot kövesse az os ecclesiae-. 

Es nem sokkal utóbb a Ravában 1743 évben tar-
• 

tott zsinat már a közügyigazgató jogait és kötelességeit 
szabályozza is a következő 9 pontban. 

1. Synati és Consistoriu~mi alkalmatossággal az os 
ecclesiae rövid kezdje és végezze az egész 

nem jöbettek vasárnap el a lemp/omba S" gr.er
mek lélek ö"inte vallomá·aiMI mfgte .. ml6dik 
valami szoros rokon érzés. egymás Ifánli fele
lösség érzet s HZ unitárius bit szellemi fénye, 
az emberszerelet. 8Z Jslen iránti bizalom ell Y /ál
balaUsn, de folyion éffzbelö s • .zeml kből ál
landóan kisugárzó családias légkört lebel körénk, 
amelyben örömmel időzünk s amelynek szüksé
gét érezzük. 

Igy természetes, bogy egymást mind.ig szá
mon tarljuk . Mielőtt számba venném a hiányzó
ka! az óra elején, kis hillelelm már felmérték a 
lélBzároot s előre jelenlik nekem, bOIlY Feri vagy 

-Bőske miért nem jöbetelt bittanórára. Az inda
kok igaz, mindig komolyak és elfogadbatóak. 
Betegség, vagy égetően fontos munkaköteJezett
ség. HalloUam már ilyen indokot is: .édeanyám 
beteg volt s öt kelleIt ápolnom. • Tisztelettel ~ 
elismeréssel fogadom el ezt az igazolást, de nt
kán mulasztom el, bogy nyomban mergy.őzOd~at 
is szerezzek annak valódiságáról. Jól esik letr
nom, hogy eddig még nem találtam egyetlen lIö
vendékemet sem bazugnak. 

• 
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Mzjogi isko!ázatlansáF" néJkt.l! egyé~i elgondolás sze
rint értclmezík az egyházjogot. Az egyházjog oly kÜ
lönleges jog, mint akár a btlnfető. akar a ·keresk~deJmi 
jog. Ön-kormányzatunk védelme egyházi törvényeink ben 
van körUlbástyázva, ezeket ötletesség, vagy szertelenség 
zsákmányául oda nem dobhatjuk. Gondoskodnunk kell 
azért egyhc1zjogasl ifjak kiképzésértsl, mely jöv~nk egyik 
.feladata. 

A mai helyzet s annak veszélyei azonban nem tU
rik a tétlen szemléletet. Az egyházi élet nem birja el az 
állandó izgalomban... tartást. S ha már.. tiszfvisellSink és 
~gyházi faaácsosaink mfndenikének nem "adhat juk is ke
zébe Dr. Tóth György, jeles egyházjogászunknak "Az 
Unitárius Egyház Rendszabályai" dmü nagyon értékes 

~ müvének I. Il. III. kötetét megismerés és tanulmányo
zás céljából, m~lyekben ugy tételes törvényeink, mint 
azoknak történelmi megalapozottsága ismertetve és ki-
fejtve van, annyit feladatunknak érezünk, hogy egyház
jogunkot, ha csak dióhéjban is, de nagy vonásokban 
JsmerlessCk. Jelen ismertetésClnk tárgya a közügyigatga
tói tisztsér!. Talán kerül sor arra, hogy a többieket is 

' rendre ismerlethessük: 
A közt·(qyigaz.qaiót - os eccleSiae· közszónak stb. néven 
egyháztörténelmünk. E tisztviselői állás szerve_ 

'Zésének kezdő időpontját homály borit ja. A vallásala
pitások idején a hivőknek hit . és egyházszeretete 
melllSzhetővé teH minden szervezkedést. Igy nagy val
lásalapitónk - Dávid Ferencz - életében sem találunk 
egyházszervezrti szabályzatot. Ilyennek szüksége csak 
vallásalapilónk vértanu halála után merült fel. midőn a , , 

kClliÓ és be só egyenetlensél!l!k bekövetkezése a rendel
_ kezést már szükségessé tették. 

Hunyadi Demeter pUspöksége és Blandrata idejé-
ben 1579-ben a Kolozsváron tartott határozatai 

nel em figyelmeztetéseit, miröl e vár, a föld, a 
hegyek s az Olt völgye b,széL D. ' most nem 
tehelem. A mindennapi élet paranc. a sodor a 
mának uljain. Hirdetem az igét, merengő szem
mel nézem az ősi hegyeket s a mult emlékeit. 
nyitogalam a kis· emberek házának sjlóit. hogy . 
belepIilanlhassak lopva a szivekbe, Imádkozom 
éS dolgozom,' hogy könnyet ne lássak s ha nagy 
fájdalmak wlét fdhőibe ütközik élet, m, lépni 
kezdem a vad SÖlétséget, hátha rést vághatnék 
bilem erejével az éjszaka leplén s rám ragyogna 
lsten csodálatos fénnyel. 

Alig négy hónapja, hogy idekerültem s las
sa~ként megismertem a vá'rosban lakó hiveim 
nagyrészét. Családios, szeretelIel teljes testvéri 
szellem fogadott bármerre mentem. Az elemi is
kolás növendékek hiltanóráján már ismerem a 
gyerekek arcat, ki hova tarlozik. Rendszerint 
megkérdez<m mindenikiöl : hogy vannak szülöi, 
nem beleg·e valaki otthon s a beszédes és köz
vetl?n kis gyerek társaság igy lassan egységessé 
fo",\<. Már tudják egyik a másikáról hoor ki 
merre lakik, mivel foglalkoznak a szÜlök, ,r miért 

, 
köz6tt már vannak nyomai egyházi szabályzatoknak. 
Ezek még nem, rendszeres szervezeti intézedések, hanem 
ugynevezett "alkalmi megállapodások" (canones vagyís 
eg! adott eset alkalmából hozott döntvény~k) volta~. 
Mmdezc=k között a közügyigazgatói állásra és hatás. 
körre vonatkozólag épen semmi rendelkezést nem talá-, 
Junk. 

Egyházi életünkben <!z els6 szervezeti rendszabály 
a Radeczky püspöksége alatt 1616-ban késlUlt. Ez az 
ugynevezett "Disciplina Ecclesiastica Radeciana", mely 
felsorolja a superintendens, a consistori. seniori stb. 
tisztségeket, ezeknek jogait és kötelességeJt, azonban 
közügyigazgatóról szó iti sincs_ 

E Radeczky·fé e szabályzat alapján Almási Mihály 
püspöksége alatt az 1690-es években készült el az ezt 
kiegészitlS "Disciplina EccJésiástica Aln;ásina" nevet vi
sellS szervezeti szabályzat, mely a közügyigazg.l!.tÓt ha
sonképpen nem emliti. 

Els6 irásbeli nyomra, mint Canon-ra, az 1741 évi 
kolozsvári consistoriumi határozatban ' találunk, mely a 
közUgyigazgatóra vonatkozólag igy intézkedik: Minthogy 
minden dolgainkban siükölködünk az · Istennek sege
delme nélkOI, azért concludáltatotl, hogy a modo impos
terium az consistoriumnak első kezdeteiben az os eccle
siae egy ahhoz alkalmazott könyörgést tegyen, ugy mi
kor a consistoriumi dolgok elvégeztetnek is. Viszontag 
hálaadással cQncludáljon ugy a szent zsinati alkalmatos· 
sággal is a superintendens köszöntése után és elbucsu· 
zás után azon dolgot kövesse az os ecclesiae". 

Es nem sokkal utóbb a Rav~ban 1743 évben tar
tott zsinat már a közügyigazgató jogait és kötelességeit 
szabályozza is a következ6 9 pontban. 

I. Synati és Consistoriu.fOi alkalmatossággal az os 
ecclesiae rövid kezdje és végezze az egész 

nem jöbetlek vasárnap el a temptomba s u gy_er· 
mek lélek ő sz inte vallomáoaiMI mpgteremlódik 
valami szoros rokon (orzés, egymás JránlÍ fele~ 
lösség érzet s az unitárius h it szellemi fén ye, 
az emberszerelel, az I;len iráni i bizalom eg y /át
halallan, de fo/ylon érezhelő s • 8zem,kböl ál· 
landóan kisugárzó családias légkört lehel körénk, 
amelyben örömmel időzünk s amelynek szüksé
gél érezzük. 

Igy természetes, hogy egymást mindig szá
mon tarljuk , Mielött számba venném a hiányzó
kat az óra elején, kis hilfelelm már felmérték a 
létszámot s elöre jelenlik nekem, hogy Feri vagy 

-Böske miért nem jÖ!lOtelt hittanórára. Az indo
kak igaz, mindig komolyak és elfogadhalóak. 
Betegség, vagy égelöen fontos munkakötelezelt
ség. HallotIam már ilyen indokat is: "édeanyám 
beteg volt s őt kelIeit ápolnom. " TisztelelIel ~. 
elismeréssel fogadom el ezt 8Z igazolási, de flt
kán mulasztom el, hogy nyomban meggyözoctéat 
is szerezzek annak valódiságáról. Jót esik leir
nom, hogy eddig még nem találtam egyetlen nő
vendékemet sem hazugnak. 
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-
munkát; 

2 . D isputatiok lévén Synati alkaJmatossággal, min-

den actus! könyörgéssel concludáljon; 
3. Tiszteletes püspök urunk köszöntését excipiálja, 

• 

ugy bucsuzásait; . . ..' 
4. Mikor a Consistoflum valak!lól exclpláltahk az 

jóakaratól toties-quoties, mrgköszönje ; . . 
5. Tiszteletes püspök urunk ha valakit rahone 

officii in jus attrahál, prosequálja az Consitoriumban; 
6. Ha valaki conviciáltatik, az mulctat exigalni 

tartsa kötelességének. ugy azon mulctat subdividálni; 
7. Az szegény atyafiak számára corradaltatni szo

kott collectat subdividálja; 
8. Az notariusnak tartozó fizetést administrálja; 
9. in casu necessitatis, ha az os ecelesiae jelen 

nem lészen, az első esperesi vigye végbe". 
E feladatkört kellett teljesitenie a közügyigazgató

nak, több mint egy évszázadon keresztül. Egyes pon
tokat a gyakorlat mÓdosithatott. de lényegUkben érin· 
tettenek maradtak. Ezt igazolja Mikó USrincz jeles egy
házjog tanárunknak "Az erdélyi Un itárius vallásközön . 
ség közigazgatási rendszere" dmű müve. Ez egyházjog 
tanárunk az 18:-'6-1860 években az évszázadokra visz· 
szamen6 jegyz6könyvekb61 az egyes egyházi törvénye
ket (canon·es) összeszedte és szerves egységbe rendsze
resiteHe. Világi és egyházi nehézségek miatt e mü té

-teles törvén ny é nem vált, azonban mint jogforrás meg
becsülhetetlen értéket képvisel. Ez t'gész müvet az 1931 
évben sokszorosittatta és el6szóval ellátta Dr. TÓlh 
György kuriai biró, kiváló egyházjogászunk. (Korlátolt 
számban még ma található). 

E forrás munka a közügyigazgatóra vonatkozólag 
a következ6ket tartalmazza: 

,,17 §. A közszÓnok hivatal köre, kötel esség ei: 

T 'gn l p ujr. hittanórAIlk volt. Kis ekklé zs'ám 
tizenhat plemi növendéke olt ült a református 
elemi iskol l r-gy ik te rmébe n s vá r la k . Imádko· 
zás és enek lés után ll1 ~gkezdöd,k . a kőlcE' ő [] öS 
kikérdezé..; . i\"lert nemesR k én kérd zem a g,' ere
k,ket a bittanhól s a" CH'skoh, anyagaból, ha
nem ök i3 kMdeznek : m ikor kapunk verset, 
sz!ndarahot, mikor lesz ujra vaJ"áso 3 eslél y, ki, 
mit fog csinálni a karácsonyfa ünnepél ycll e:tb . 

- T~s7.te ' p.tcs bács i, Koms a kéret t'gy t:zép 
k~rácsonYI verset a Tisz teletes bácsitól, állott elé 
hirtelen M. Jancsi. 

- HM Ö mért nem jött iskoláb.? - kér. 
dezem. 

- Még mindig bett'g az édesanyja s a kis 
testvére is, feleli Jancsi. 

- Hát ' te hot talAlkoztAl vele? 
".'s -. Tegnap né.luk voltam. Ed~sanyám egy 
lU enmvalót küldött, mert nekik szükön van_ 

- TalAn rokonok vagytok, hogy segititek 
öket ? 

. - ~en:. Csak azt mondta édesanyám , hogy 
ök J8 umtárlUsok és segitenünk kell fgymásoll , 

• 

1. A f6tanácsi és zsinati gyüléseket imával kezdi 
meg és rekeszti bé. 

2. A zsinati gyülések alkalmával tartani szokott 
papi szigorlat végz6désével mindennap imát tartani; . 

3. A fötanársi é~ zsinati gyülésekbcn apUspök 
megnyitó és berekeszt6 beszédét a gyűlés nevében vi~ 
szonozni; , 

4_ Az ebédek alkalmával a pohárköszöntést 
folytatni ; 

5. A bUntetésekt t felszed ni és a kÖlpéllztárba 
beszolgáltat ni ; • 

6. A szegények számára gyUlt alamizsnát bevenni 
és kiosztani; 

7. A közjegyz6 számára gyUlt fizetést átvenni és 
a közjegyz5nek át adni, (mivel most re fides fizetése jár" 
a közpénzlárból, ez ma már nincs meg) . 

8 A felszenlelendlSk predicatioit megvizsgálni; 
9. A felszent.1t papoknak adni szokott ünnepé

lyes oklevelet a felszentelés alkalmával kézbesiteni. ., 
A fentiekben eliSrebo : sátott történela i jogfoná· 

sok ismertetése után most mar nézzük a ma hatályban 
lev6 tétel'!s IÖ-VbIY 'TendeU:ezéseht. 

A közügyigazgató jogai és köhlességei tekinteté· 
ban a ma is érvényben fennálló az (1 899 Mtan. fkv. 6. 
7. pont, 1902 évi jkv. 107 pont és 1904 évi jkv. 85. 
pont szerint) el6készitett és törvénnnyé hozott: A (ma· 
gyaror slági) Ul.i /ár ius ryyhz ha1d.(á f/a trlok és tfstuitelói 
dUásokt1:ok 8zen·ezete"·röl rendelkez6, az 1905 évi január 
l · én tIetbe lépteteH téleles törv~ny rendelkezik, 

Ennek 253 §-a a következlSket tartalmazza : 

"Egyh,hi közügyigazgató jogai és 
l. Zsinati és egyházi f(Stanácsi ülések ml 

és bezárása után imádságot mond ; 
2 templomi 

mondla JEHl cs i khsA t:"lpiru lva 
- Hat. e ~ szép uolog J.lI cs; Ug y is keH, 

mondom Jl d i s miaI .tt to vább ké ~dez~~n II szent 
történ d ek,·I, e z t: /IIbt ~ jut, ho . y rt kis Ko nisa már 
a két uló bh l ó-án se n j :l ent meg. Nyomban ~ l 
JS hat:\rozom, hogy utana nézek a do lognak. Mi 
van vrle. S ijná llam li kis ~apadt fiucs kál, kirl; l 
tudtam. hog \' bizon y !'zegén y sorsban élo t' k. 
m L'8szt! II város hatt\ ráh:lll , a té~ l acsürne l, béres 
teendőke t vég\"Í~v t! . 

Ora vt\gén Jancsi · n:égcgp zer f~ gyehn ! zte
te tt : 

- Ne 1essék elfe ledrJi, TifzleJetes bácsi, a 
karll cson yi vc rSl!t Konlfának. 

- Jó, jó, ne fé lj J n yughtlam meg Jancsit 
s azzal neki vágtam a város határának, II tégla
csür fel é. 

Hideg, novembtrvé@i 8fél hasogatta a város 
utcáit. Mire k iéltem a halárba, már a nap is le
ment. A szél dermesztően csapkodta arcomt. Szo
rosabbra huztam magamon a téli kabátot s meg
gémberedő k"zeime f zseb~mbe sülyesztve halad· 
tam át a kopár fö ld e ken . Jó darab ut után a 

, 
I 
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bezárja; 
3. Zsinati és egyházi Mtano1cs ülésein örködik az 

egyházi törvényeknek és szabályrendeleteknek megtar
t~sa feJett s széksértési esetekben, azok megtorlására 
a büntetés iránt javaslatot tesz; 

4. Fegyelmi ügyekb!;"o kötelességeit a tisztviseJ6k 
feleJ6sségérlSJ 5zo16 1890 évi 56 főtanáesi végzéssel 
megáUapitott egyházi törvény szabályolza." (Az itt hiw . 
vatkolott fegyelmi törvényt módositotta az 1930 jan. t·én 
életbe léptetett tegy. törvény, s igy az utalás arca ha
tályos.) 

Minthogy a szervezeti törvény feonti 4 pontja az 
egyházi fegyelmi törvényre utal, ismertetnünk kell "Az 
Unitárius egyházi törvény a fegyelmi felellSsségről" ren
delkez6 törvénynek a közügyigazgatói állásra vonatkozó 
rendelkezéseit is . E törvény 35 és 36 §·ai ugyanazo
DOS szöveggel mondják "az Egyházi fegyelmi biróság 
és FlHanácsi fegyelmi biróság elölt a vád képviselője 
az egyházi közügyigazgató vagy az egyházi jogtanácsos." 

Ugyanezen törvény 44 §·a rendeli: .3Z egyházi 
törvények értelmében hivalalos hatáskörében eljáró min
den egyes tisztviselő vagy bizottság fegyelmi vétség 
terhe alatt köteles a tén·yáJlás részletes leirása mellett 
az iIIeté~es fegyelmi hatóság elnökével közölni mind
azokat az eseteket, melyek fegyelmi vétség fennforgá
sára mutatnak." Még a 45 § ra kell reámufafnullk, mely 
szerint . hivatalos megkeresésre inditandó fegyelmi ügy
ben közvádló a 1Jádat képviselni tartozik, s csak akkor 
ejtheti el, ha tfizetesen megokolt . e1öterjeszjésére .az 
E. K. Tanács a vád elejtéséhez hozzájárult." 

Az t ddigid.:be ll d ö lad ak az egyházi kÖlügyigaz
gatói tisztségnek történelmi mult ját és tételes törvények
kel szabályozott jeleni jogait és kötelességeit kimerit6en 
ismertetik. Ezekb61 azt · t tiszt-

ködösödő alkonyatból mulatkoz oi h zdlek az ,I· 
bagyoltnak látszó gazdasági épülelek iromba fa· 
lai. A régi uradalmi berende7. kedés darabjai. Js· 
tállók, csürök. . 

A hideg és a süvitö szél, a természet riaszló 
kopársága visszoforditotlak volna, hogyha nem 
Jálta.nl volna mirlden pillallatban magam elött a 
'kis kopott, vékon y ruház. tu, vézna gyereket, a kis 
Kom, át, ah ugy hivjuk az j. kolában, bogyba nem 
éreztem volna öl egyre közelebb magamhoz, lát· 
vat mik~ppen teszi meg naponként, iskolába já
rás idején ezt a sorvasztó ulat be a városba, 
bogy együtt baladbasson tanulótársaivaJ. Magam 
előlt láttam élénk, tüzben égő szemeit. ahogy ér· 
deklődve tágulnak Ici a nagy ismeretlen, a tudo
mán y, a hit, az Isten elött. 

Kutraugatás fogadott s nyom han rá, hajlott 
Mtu öreg ember lépett ki egy félszerböl az om· 
ladozó épül elek közöl!. Leintelle a kutyát s szu· 
rós tekinteltel várt, mig közelébe érlem. Meg· 
mondtam, illö köszönés után, hogy kit keresek. 
Hümmögött barátságtalan hüvösséggeJ. Megmond· 

• 

séget tOrt~nelmileg nem a közvád képviseletére, hanem 
az egyházI testületek testületi munkájához az lsten se
g~delme seg~lyül. hivás~ra; az egyháznak f{:Spapja _ 
puspöke - Iránti meghszteltetések kinyilatkoztatására. 
az egyházi Unnepségekbeni részvétel biztositására' ; s ál: 
tolánosságban az ünnepélyességek emelésére szervezték. 
Csak kés6bb. mid(Sn eU:'ideink talán átlátták, hogy a 
d~korumért még sem lehet e tisztséget fenntartani, vagy 
mIVel nem állott elegendő szakképzett jogász rendelke. 
kezésükre, csak akkor tették a közfigyigazgató felada
tává az egyházi törvények és rendszabályok feletti Őr
ködést is, de nem nagy általánosságban, hanem korlá
toJták csaki a zsinati ts tótanácsi iilhebe, s csakis a 
széksértés esetére. J:.s kés6bb - szinte napjaipkban_ 
terjesztette ki az 1905 évi törvény ennek hatáskörét a 
fegyelmi ügyek bizonyos mezejére, de csak korlátozá
sokkaI. Nem adott önálló inditványozási jogot, hanem a 
már emelt vád képviseletét bizta reá, s e vonatkozásban 
is csak az E . K. Tanács hozzájárulásához kötötte. hogy 
a már emelt vádat elejthesse. Még ily korlátolt hatás
kör mellett is gondoskodott arról, hogy e nem szakértö 
a fegyelmi eljárásban mellBzhet6 legyen, oda állitottA 
vagylagoson az egyházi jogtanácsost. Talán épen az 
átmenet eI6ké~zitésére. 

. Még arról kell megemlékeznünk, hogy az 1932. 
1933 években előkészitett "az Unitárius Egyház alkot
mányáról, szervezetér61 és kormányzásáról - szóló tör
vényjavaslat bizottsági tárgyalásán hatalmas vita folyt 
afelett, hogy a közügyigazgatói állás fenntartassék-é 
vagy eltöröltessék. Az eltörlést szorgalmazó érvek sú
lyosok voltak. A mai fejl6döft jogérzék nem füri, hogy 
fegyelmi ügyekben egy a jogszabályokat nem ismerő. 

jogászi képzettséggel nem biró , azok jogi értelmezésére 
nem szakember . a közvádat, mikor az 

tam, ki vagyok. Lálhatóan fe lé lénkült, mikor hal
lottu, hogya pap vagyok. Áldatoli az Istennel, 
hogy idejötte lll s e lmondta ua!! }' panasz ló ballgOD, 
bogy mekkora n yomoruságbBIl úlnek. Az ö uno· 
kája a kis fiu, aki nen, rnehet iskolába, bár .. a 
·szive hasad el, ugy vágyik ulúna. De most szuk
ség van rá. A belsö munkál ő kell, hogy e.lvé. 
gezze s még künn is segitsen, mert a bé~esl te
endőket el kell látói, marbák, lovak, dIsznók 
vannak, etelni, itatni kelJ. Ez öket terbeli. el kell, 
"égezniök törik szakad, ha élni akarnak, mert a 
többi béresre e~yéb munka vár. Igaz, segitenek, 
mikor csak tehetik, a löbbiek is rajta, mert tud· 
ják. hogy öreg ember, nyolcvan esztendős, nem 
birja már ugy, ahogy kellene. A felesége fekvő 
beteg már hónapok óta, magatehetetleu. A me· 
nye, a kis fiu édesanyja, eddig végezte a dolgot 
künn is, benn is, de most gyuladása lett: vagy 
mi. A másik kicsi unoka is köhög. szóint s.e~ 
bir ugy megbült szegényke. Jó, bogy ez a kICSI 

.Sá~dor még egészséges, segithet rajtuk. 

(Folyt. kÖv.) 
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( 

, t á osban szakember is li ll re ndelkezésre. Viszont Jog an cs .. ' é 
a tanácsülések fohászkodó és h ~ laa dó Imái ne n~ Ig -

I k Y C
imzetes ti sztvise lő I állást. Ezt a kIVánai· nye ne eg 

makn ak mcgfelel61ev végezhetik az esperes,ek stb. s t~ . 
Annyira súlyosak voltak aZ érvelések, "ogy éppen. _ mi
nimális' suvazattöbbséggel határoztatott el az azon ldl)

beli fenntartás. 
A bizoitság ilag elkészil ett, ugyne~eze tf. Ferenczy

fél to: ény javaslat, bár E. K. Tanács altal IS érdemIe-
e 'I ' tá gyaJtatotf és elfogadv3 lett, ktil sö körülm é· gesen e r . _ 

nyek miatt tOrvénnyé malg sem vált, mmdazonált~ 1 ~r. 
demesnek véljQk ennek vonatk ozÓ rendelkézését IS IS

mertetni a kÖvetkez6kben. 
,, 200 §. az egyházi közüg)' igazgató jogai és köte-

lességei : . 
a_ a flStanácsi ülések megnyltá.sa és bezárása al· 

kalmával fohászkodó és hálaadó im át mond ; 
b. fc5tanácsi üléseken az. törvények és 

Or. Kerekes István : , 
, 

sza b~ lyok rendelkczést inek betartása felett ö rködik ; 
. c. fegyelmi ügyekben a fegyelm i fe lel6sségr61 

szól6 törvény; rendelkezése i szerint a v~d képviseleté-
ben eljár." ' 

" Még cSlIklS annak megemlitésére szorítkozunk, 
hogy jelen törv~ny ismertetésnek 3. többi feleUi cls6bb. 
ségét 3Z a heyzet tette indo'<oltlá, hogy a jeleni köz. 
Ugyigazgató egy adott esetben ftstanács i ülésen kivül, 
köz ügyign~gatói min5ségben és aláirás.sal vád ind ih'ányt 
terj esltelt elti, azt nem a fö tanácsi biróság elnökének 
nyujtotta be, hanem E. K. Tanács iilésén terjesztette 
etes, annak U:itanácsi tárgysorozatba való vételét is ki. 
szorgalmaz.ta, s \'égül a féS tanácson azt mielőtt elöter-, 
jesztete tt vo lna, már vi ssza is vonta . 

Közl emény ű n k közérdeket szolgál, mid5n törvé. 
nyeket ismertet, mert hasonló kil en.gésck, vagy vi ssza
élések iméUödését törekszik meggátolni. Ki a minek 
nem mestere, rombolója annak. 

, 

zetre almi van szüks -=-
Egyházi lapjaink pezsgő harci kedve tu

dat alatt talán a megoldásra váró feladatok 
nagy számát, az egyház és egházi élet e"lelé
sének és korszerüsitésének hatalmas kér
déstömegét rejti magában, Változásokat e lső 
sorban személyi téren eszközöltek. Ez t ermé
szetes kezdet s a legkönnyebb és legkényel
mesebb mÓd, ha valami uj at akarunk alkotni, 
A forradalom azonban csak eszmét dob a köz
tudatba, gátakat rombol és korlátokat dö nt, 
s alkotó munkát csak akkor kezdhet, ha bi
zonyos nyugalmi helyzetet elért. A vezetők és 
vezetettek által egységesen elfogadott eszmék 
lés iránye lvek hozzák meg a nyugalm at é s az 
eredményes munkát. Az igazán szabadelvü fel· 
fogás a választások idején harco.!, ám akkor 
is elismeri a többségi elv alapján uralomra 
jutottak vezetésre való hivatottságát, ha maga 
kisebbségben maradt, s elgondol ásai t csa k jó
zan és épitö biráhlt alkalmazása seg itségével 
igyekszik érvényesiteni . 

Egyházi életünkben is lezaj lott egy forra
dalom, A régi rendszer elbukott , A , bukás 
mindig gyengeséget jelenI. Ha a multra tár
~y i1 agosan · visszatekintünk, könnyen megtalál
Juk a gyenge pontokat. Személyiek és tár
<gyiak ,egyaránt voltak, A haladó gondolkodásu 
vezet6~ fok~zatosan akarták az uj i1ásokat b~
:'v e~etn!, az orségvál41sl. elrendezni. A feltörő 
erok orák alatt évek munkáját végezték el, 
~z.~n .. erőknek azonb:m ne.m le het célja az 
orokos ~ forron ~ás , az ~i zgalrn a k fo lytonos éb
rentartasa, ammt a reg i helyzetüke~ e l\jf!,szte t· 
tek sem ostromolhat ják folyton az a l kottná~ 

J 

nyosság bá,tyá il. Azok, ki k ma az élen van
nak, erejüket és öntudatukat látják megsértve 
a birá latok által s va lljuk meg, hogy a birá
latok sem mindig magas eszmei sikon mozog
nak, nem állanak tárgy i alapon, hanem sok
szor szemé l yeskedő jell egüek, Egyik rész fi
gyeIm ét a helyzet védelmére össpontosilja, 's 
csak a kezdet kezdet~n van eszmei e Jgondo~ 
lásai megvalósitásá nak ; a másik évek tapasz· 
t alata által nyujtott szaktud,ísM nem akarja 
az uj rendszer slolgálatfl ba á lhtani. Népdnket 
és közös; égünket éri talán pólolhatatla n' kár, 
ha ez a huzavona. vita sokáig tart. Igazi egy
házi érzést ől népü nk és miiveltségiink szere
tet étő l é5 111 ~gbe csü! ésé t Ő l áthatva tegye félre 
minde nki egyéni sére lm eit s legjobb tudása 
és' tehetséae sze rint végezze az ép i tő m un kát. 

Unitá~i u s egyházunkban anná l kö nnyebb 
az eset, mert Püspökünk az egyetemesség bi· 
zalm ából és akaratából került aZ élre, Rendel
kezik mindazon képességekkt> l, amelyek e tör-

Magyar 
Általános Hitelbank , 

fiókjai : 
Bra~ov. 

Timi~oar1. 
Oradea 
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'ténelmi id6ben az egyház megtartásához. az 
-egyház épitéséhez és. sikerestovábbf~jl;sztésé
~ez szükségesek. Látja a bajok forrasat, meg
.adta már az emeikédés lehet6ségének utját. A 
.népegyház" magyar ki.sebbségi életünkben 
-egészen uj fogalmát hatarozta meg hIvatalba 
lépése alkalmával. Azt az eszmét hozta, mely
nek megvalósitását itt Erdélyben láthatjuk. 
,Ezen eszmének az eredménye. hogy egy kis 
nép 1000 éven át megtarthalta müveltségét 
<és müvelődési közösségét a legkülönbözöbb 
-és legerősebb hatások és vonzások ellenére. 
.Ezen eszme következménye, hogy a kis szász 
nép ma is nemcsak népi, müvel6dési, vallási, 
hanem gazdasági egységet is képvisel és oly 
-csodás teljesitményekre képes. Megvannak tn

iézményeik, iskoláik, melyek a népből kike
resve a .tehetségeket, a nagyobb feladatokra 
hivatottakat, a tudás és a szakismeret legma
gasabb fokával ruházza fel őke t. Nem azért, 
.hogy uj osztályt, vezető réteget. alkossanak, 
hanem, hogy a közbizalom alapján e lsőkk é 
válva a hasonlók között, a nép javát munkál
ják, népüknek szolgáljanak. Ez alapon alakult 
'ki a példaadó gazdasági és müvelődési rend
szer, mely nem érzések és indulatok, hanem 
a józan és komolyan megfontolt értékelés a
lapján fémjelez Jótékonyság , müvészetpárto
lás, gazdasági törekvések valóra váltása, in
tézmények Iétesitése, minden ez ésszerüségi 
·elv alapján történik, egyetlen cél van: szol
,gáini a közösségnek és előbbrevinni a népet. 

Szertartásunk változtatásával kapcsolatosan 
megjelent cikk e kből is kiolvasom, kü!ömben 
is tapasztalo m, hogy nagyon sokan vannak, 
kik egyhá zi életünkben nem vesznek részt, a 
templomot nem látogatják, intézményeinket és 
megmozdulásainkat ne", támogatják . Nem tu
dom elképzelni , hogy bármilyen nagy mérté k ü 
i s bármennyire gyö keres szertartásváltoztatás 
képes lesz-e élénkiteni, be lsőségessé tenni egy' 
házi életün ket. 

Amint a püspöki megfogalmazásból kilü ' 
nik, nem alaki ujitásokra, de lényegbeni vál-
1oztatásokra van szUkség. A multat nézvf', a 
különböző vallások mindig azokat a kérd ése

. ket igyekeztek megoldani, melyek a népre, a 
nagy tömegre nézve a legfontosabbak voltak. 
S mind~n egyház csak ad:li g tudolt igazi er
A<őlcsi erőt kifejteni, mig közössége tagjait 
szolgálta, Az egyházak nemcsak tul világi vi
gaszt, hanem földi é!etlehetőséget, ann ak ja
vulását igyekeztek nyujt ani , 

Nem hiszem, hogy lett voln a kor és nép 
melynek nagyobb szüksége lett volna és a
m ely jobban megérdemelte vol öldi életi e
hetőségeinek javitását , értékes .m" 'I"désé nek 

->ítmentését, mint a mi népünk ma. Azt hiszem , 

oly nép is kevés van, melyet kevésbé károsi
toUak meg a saját sorai ból kikerült verejté. 
kes munkája áldozatával ,fentartott ' inté2me .. 
"yeiben nevelt vérei. Természetes, ha ily ta
pasztalatok alapján félénkké és bizalmatlanná 
vált. Ne fokozzuk e bizalmatlanságot most 
még azzal is, hogy még ma sem látjuk meg 
ezer baját, fájdalmait, nehéz h ~lyzetét, s ma 
is csak áldozatokat kérünk töle, csak a saját 
személyi sérelmeinket osztjuk, ahelyett hogy 
megkezdenénk ügye előrevitelét, megkezde-
né nk neki szolgálni'. , 

Ha több bizalommal és őszinteséggel vi
seltetünk egymás iránt, belátj uk, hogy alkotó 
munka idején a formát nem lehet mindig be
tartani, s az esetleges kudarc és anyagi kár 
azt terheli , ki az alkotmányos jóváhagyás 
beszerzését s igy a felelősség megosztását 
kellő időben kérni elmulasztotta. Ám a
mennyiben munkáját siker és eredmény kO~ 
ronázza, csak dicséret illetheti a merész vál
lalkozót. 

Eszményi az a felfogás , hogy az élen 
mindig csak erkölcsileg tiszta jellemek állja
nak. Onzetlen, becsületes munkát, ügyszeretetet 
csak ezektől várhatunk, csak ezek tudnak ő
szinte szivvel szolgálni a közösségnek, ezek
ben teljes a bizalom. Az örvénylő forgatag, 
a forradalom felszinre dobhat s ideig óráig 
felszinen tarthat méltatlanokat is. A nyugal
mi állapotban azonban a legp., ányibb tisztá
talanság is leülepedik, elmerül. Nem jobb be
várni ezt a nyugalmi állapotot, a természetes 
kiválasztódást, - bevárni az itéletet? Nem kö
vet el népe és egyháza ellen biint .az is, ki a 
magasabb célok megvalósulhatását, az épit ő 
munkát folytonos kavargatással akadályozza? 
A közösségnek ez is, az is kárt okoz. 

Nyugalmi helyzet teremtése, az epitő mu~
ka sürgös megkezdése a legfonto~abb: J\z" ut 
mód adva van . Álljon mindenkI Puspokunk 
mell é, segitsük elgondolásai me,gvalósitásá~an, 
szolgáljon mindenki népün l< nek es kozosségunk-
nek: ez biztos jövendőnk alapja"). 

. ) Hasonló irll nyil dolgozatokat Sli- eten fogaduDk. nyitn 
.' 'zelk. tArtva III útat a krit Ika számára IS. .... 

Ka lap Ozlet Weiss M. ucca 33 . szám alatt 

Férfi kalapo k és ~apl{ák 
a legjobb anyagból a legujabb divat után kapha~ 
lók I Kalap tisztitást, formálási és festést a leg

ujabb divat után vállalom. A n. é kÖlönscg szives 

partfogását kéri Csiszár B é la 
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Hitelet. -----
Őszinte Istenkeresés" 

Marlineau Jakabhol*, a t9 ·ik század rgyik legna
gyobb angol filozófusához és az angol unitárizmus tu
lajdonképpeni megteremtlSjéhez. az akkor már több, 
mint 60 éves, de testileg' és lelkileg még mindig fugal 
mas aggastyán hoz, egy napon bekopogtatott egy eltítte 
teljesen ismeretlen férfi és kihallgatást kéri t6le. Az is
meretlen látogdtó, aki körülbelül 40 éves lehetett, el
mondotta a nagy filoz6fusnak, hogy idegen. országból 
érkezett s utazásának egyetlen célja az, hogy töle, akit 
nagyszerU irásaiból. mély életbölcseséggel telitett köny
veib61 már jól ismer s akit százszázalékosan becsületes 
és 6szinte embernek tart, nehéz lelki tusájában tanácsot 
kérjen. 

. Martineau nagy érdekl6dést mutatott kellemes be
nyomást keltő látogatója iránt s kérte m. hogy öszin
tén, nyugodt lelkiismerettel öntse ,ki elötle egész Jeikét 
s ő igyekezni fog, amennyire tőle telik segiteni rajta. 

A távolból jött látogató ismertette Martineau előtt 
élete eddigi lefolyásának főbb mozzanatait. ElmondoUa, 
hogy gazdag családból származik. tletében anyagi gon
dok kal nem kellett küzdenie s anyagi gondok nem za
varják ma sem. Egyetemet végzett s tanulmányai elvég
zése után sokat töprengett azon, hogy a maga és em
bertársai számára miként tehetné képességeit leginkább 
hasznossá. Abban az időben minden vallásos tHt és is
tenbe vetett bizalom nélkül állott a világban Isten, val
lás és egyház nélkül igyekezett életét berendezni, mert 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a vallás tulajdon
képpen nem más, mint egyszerü szemfényvesztés s nem
hogy jó, hanem egyenesen káros, romboló hatással van 
az ~mJ>er lelki életére. Ezért elhatározta, hogy minden 
erejét, tehetségét és idejét arra jogja szentelni, hogy a 
vallást gyökerestől kioltsa az emberi lél ekből. Tiz éven 
át rendszeresen folytatta ezt a munkát s mialatt vasár
nap?nként a templomokban az lsten dicslSségét, riagy
s~gat és szeretetét hirdették a prédikációk, és égfelé 
t~rő foh~9zok és közös énelések zengtek az ajkakon, ő 
hiveket Igyekezett toborozni, kik előtt a vallás hiába
valóságát bizonyitgatta s a vallás és egyház béklyóitól 
való megszabadulás szükségességét hangoztatta. Tevé
kenységével itt· ott már számottevő sikereket is ért el, 

*1 Lásd: Tho Christian Register 1984 okt. II 602-ik oldal 

V ásároljon az 
" ' 

ELEKES 
könyv és papirüzletben" 

amikor egy gondolat hirtelen lelke mélyéig megdOb
beuteHe s egyensulyi helyzetéböl kizökkentette. Annak 
a lehetősége villant át agyán s left mind erösebb ben
ne, hogy hátha ö az, aki mégis tévedett Lelke mélyén. 
megszólalt egy hang, melynek számonkér6 szavalt re
megésse l hallgatta. Ilyenféle kérdések ébredtek benne: 
hogy lehetsz oly nagyon biztos abban, hogy mindazok: 
az IstenréSl szóló tanitások, melyeket a kUlömbözö _ 
ház k k"""" " h" d egy a OZosen IS Ir einek, mind tévedések ' mOi z b" , a a 1-
zonyosság, amely azt mondatja veled, hogyakrresztény 
és nem keresztény egyházak s azoknak képvisel(Sj kész
akar~a, progra.mszerüen a homályba , a sötétség fel é
~kafJák ~ezelnl az emberiséget i nem vol na e sokka~ 
Jobb szamodra s főképpen lelked megnyugta tására, ha. 
ezt a vallásellenes prop~l!andát felfüggesztrnéd s nyu
godlan, megfontoltan uJbÓI megvizsgálni. uj megvilági
tásban megérteni pr6bálnád a vallás az lsten a h",f 
I 

' I , a-
lalál, az örökélet na gy kérdtseit? 

Ezektól a kinzó kérdésekl61 fize tve J'elent meg 
"d az 
I egen férfi Martineau Jakabná l s azt I érdezte tőJe 
hogy ő, aki hosszu élete folyamán annyi tapasztalato~ 
és életböJcseséget gyUjtött össze. az ö helyében mit 
cstlekednék ? 

" 
A nagy filozófu s az id t'ge n látógatónak kÖrQlbe-. 

Iül ezeket 1Il0ndotla: kedves jó Uram, én önnek a kö
vetkez6 tanácso t ado m: szenteljen élc léb61 egycsztetll" 
dót arra, hogy két egymássa l ellentétes lég);örben, gon
dolkozásban és körülményék között élö embercsoport 
életét tanulmányozza; töltsön el lI1egszakitás l1éJkiil egy 
a \lilágtól félree ~ő nyugatnémetországi, wesztfáliai falu
nak emhereivel t~y fél cvd olyan hd),/!, :!I101 a );aihe>
!ik us hagyományok ma is majdnem olya lI erövl'l és ha
talommal uralkodnak, mint ezer évvel ezcllS1t; ahova ll! 

kultura . a modern élet és gondolkozás még csak na
gyon kis mérlékben hatolhatott be. - A második félw 
évet pedig töltse el a berlini egyetem orvostanhaJ/gatóiJ 
közötti , kizárólag veHik ; tanulmányozza az emberek gon
dolkozását egy olyan légkörben, ahol a vallásos hagyo
mányok majdnem eg~szen kihaltak, de ahol az embe
rek tel ve vannak a 20-ik század milveltségével, moderru 
gondolatokkal, a modern világ minden kedvességével, 
elevenségével és rugalmasságával. 

A két félesztené6 letelte után - folytatafta taná
csát a nagy fJlózófus - vessen számot II látottakkal .. 
halJotfakkal és tapasztalatokkal; próbálja meg öszintérb 
megállapitani, hogya két különböző embercsoport kö
zül melyiknél találta meg inkább azt a csodálatos misz
tikus dolgot, az élet titkát, az élet igazi bölcseségél; a. 
kett(S közül melyik csoport ismerte jobban /I szulelés .. 
a szenvedés, a szenvedélyek, a bün, az errnyek, a bá
nat és öröm s végül a halál igazi értelmét. 

Az idegen látogató II tanácsot megfogadta s Mar
tinea u Jakab utasitásait követve, egy félével töltött cg)" 
félreeső, várostól távolfekv6 szintiszta r. kath. faluban r 

majd egy félévet Berlinben, a valláslalansdgukról akko
riban ismert orvostanhallgatók között. A kiszabott id& 
leteltével iSlluH megjelent Martincaunál és a következö
ket mondta el tapasztalatainak eredményét : 
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A világlól távoléllS kath. földm ives embert dur
"\'án:a1c . nyersnek, szü klát6körQná tal áltam, ak ine k ér
.dckllSdési köre és emberek iránti szeretete nagyon ki s 
kö rre terjed; ugy ta paszbItam, hogy ezeknek 32 embe
Teknek az élete lele V3n ellJiféletekkel mé~ a legorlha
doxabb protesf6nsokkal szemben is; életük , vall<isossá

;guk II naponkénti kultusz. mise hallgatás stb . gya ko rlá
sá ban, babonákba n és mági kus hiedelmekben merúl ki. 
Ezzel szembe n 37 orvostanh allgatók csoportja vallásos 
tekintetben teljesen szkeptikus, közömbös volt ; vallási 

ikérdések egyáltalába n ncm érde kel1 ék ; kisz vo lt mi n
-denl befogadni, ami uj volt, aminek forradalmi ize volt j 
emellett a Ice-telj rsebbe n meg volt győ2ődve arról, hogy 

..;al ők szkeptiku s, kozömbös vag y tagadó á llásp~ ntjuk 
az egyedOli , melyet felv ilágos ult ember a vallás kérdé

-,sei vel kapcsolatban józan ésszel elfogadhat. 
J::s mégis - folytatta az idege n - ha össze ha

's onlitom a ké t kű lönböző cso port életét és g ondolko
~ását , a mérleg felté tl enOl a \Vesztfá li ai földműves cm
'berek javára billen. Akkor, amikor az élet kegye tlen va · 
:Jóságai va l, a szenvedése kkel, csapásokkal. nyo moruságga l 
vagy a halállal ke llett szembenéznie, a durva és s zű klá
-1ókörű, bigott katholik us fö l dmUvelő ember rendelk ezett 
mély belátássa l, a cse lekvés biltonságával, erOs meggyCS 

-:ző4éssel, t isztadgga l, egyéniséggel, CSszinteséggel, lelki 
megnyugvással és lelki erővel. Ezzel s zemben hasonló 
esetekben a felvilágosodott materi álista öntelt egyetemi 
hallgató tanácstalanul, b elátás nélkül, lelkileg összcrop

-panva , ki ábrándulva , ak a raterő. bizalom és meggyőző
d és nélkül , üresen, szegényen, s ajnálatraméltó an á llo tt a 
világ ban. A wes tfá li ai paraszte'mber a materiálista g on
dolkozásu orvostanhallgatókk a l szemben rendelkeze tt egy 

<óri ási, megfizeth etetlen és megvásárolhatatlan kin ccsef, 
szavakba n ki ll em fejt'z hdő fensőbb sé!?i1e l és lel ki erő

vel. melyöt lelki cgyensulyából Mi zökk enni nem ensredte . 

Ma rti nea u Jakab megelégedéssel !lallgatta látoga
tója szava it s igy szólt : Ön, Uram, nagy kegyben ré
-szesült Istentöl. mert ta pasztalata i fé nyt, világosságot 
gyujtottak az ön számára. Őrizze és ápolja szeretettel 

-és aggódó gondoskodással azt a fényt, az Istenbe ve
.fett hitet és lelki erőt, hogy az vil ágitson életének 
egész tartama alatt . T érjen vissza hazájába s igyekez
zék életét azoknak a tapasztalato kna k fd használásával 
i elépiteni, melyeket egy évi megfig yelCS u tja alatt sze r
--zet t. Igyekezzék megtaláini a legmegfelelBbb kere teti 
melyben lelki életét . ifejlheti. Ön jól tudja , hogy én 
nem vagyok római katholikus, hanem unitáriu s. Sok te
kintetben nagyon messze állok a kath oli kus felfogástól· 
Magam részéröl csal< örvendeni fogok, ha lelkil eg nem 

-f ogja szUkségét érezni annak, hogy Istenbe vet ett hitét 
és vallásos életét a kath . vallással azonositsa. De kérem 
figyel je n jól' arra, amit én most Önnek mondok : ha ld
kiis meretem arra kényszeritene, hogy egyfelől lsten és 
a pápa, másrészt s e pápa, se lsten között válasszak, ak
kor minden habozás nélkül én nem a . sem Istent, sem 
pápát", hanem a pápát, igen, ha kellene, még apápát 
J s választanám Istennel együtt . 

Ebben a mi számunkra is benne van az utmutatb 

" -• 

és tanulság. Egy pilt.matig sem szabad feled nOnk . hogy 
minda nnyiunknak m~g kell harcolnunk a mi Jákób·i 
harcunk at a mi htenün kk el, ha cs~lód ások, lemondá
sok, Müzd elme k és szenved ések arán is. Mindannyiunk
kal megtörténik, hogy olyan hit beli kérdésekre huk
kan nunk, mely ek megzavarják egész hit világunkat és 
lelki bcállíto ttság unkat. Ilye nkor nagyon sokszor, talán 
leg többször, ahelye tt hogy a magunk elé meredts nagy 
k érdése kben elmerülnén k s valamilyen megnyugta tó 
megoldás után Mutatnánk, elsi klani engedjük azokat f~ 

jUllk felett, könnye lmU en arra számitva, hogy a nehéz
ségek maguktól elsimulnak. Ah elyett azonban, hogy el
s imulnanak, Istennel, Jézussal, a h alhatatlandggal, lelki
ismeretOnkk el kapcsolatos megoldatlan, e1illtézetlen kér
dések mir.dinkább e lőtérbe kerGln ek s ezzel cgyidejOleg 
fokozatosan gyengül, h alványodik bennünk az, amit igy 
nevezhetünk : Is tenbe vetett feltétlen hit és vallásos ön
tu dat . 

Az a férfi, akinek érdekes élményét elmondott am, 
s zembenáll ott önmagáva l és kutatásai, vánd orlása i, tépe
lödésci , tapasztalatai h atározott, kétségtelen eredmény
nyel zárultak. Oszi ntén ke reste Ist ent. Kutatásai ered· 
ményeképcn kialakult benne a vallásos öntudat, az Is
tenben való feltétlen és alázato s hit. 

• 

,Mi unit áriusok, akik hil ünk megfogalmazásában. 
legföbb hilté leleinek ma gya rázaUban olya n nagy szabad· 
ságot élvezünk, éppen e nagy subadság és önállóság 
miatt sokk al inkább Mi vagyunk t éve a kételkedés , az 
önmagunkkal való lelki meghasonlás ki séretéseinek. mint 
más felekezetek tagj ai. Ha öszinték .. karunk leoni ma
gunkkal s zemben, be kell ismernünk. hogy hasonló gon
dolatok, mint amilyenek a fennti tö rténet 'izrreplöjét iz· . 
gatták, b enn ünk is nem egyszer felébrednek. Megrsik. 
hogy tulzo tt önállósági ludat, az önteltség érzete fog: 
lalja e l egész lényünket, melynek a hatása alatt mi nth a 
néha magu nk is ugy ~relDéS k, hogy az Istenben való hit 
és biza lom hi ábavaló ság, az imádkozás céltalan és a 
templ om bajá rás di vatj amult szokás, amiMl a mod r lD 
embern l k meg kel l szabadulnia s errtsl néha .még 
mfisoka t is igyek szünk meggyőzni. KlItönösen a világ· 
háboru kiábrán diló tapasztalatai és az azt követéS nyo
moruság táplá lták nagy mértékben a kételkedés és hi
tetlenség gondolatait. Ke serüen kell ta pasztalnunk , hogy 
BZ utó bb i évt izedekben vallásosságunk selc.élyesebbé 
vált, az egyházh oz való ragaszkodás lendül : tébl:S1 nagyOD 

sokat veszi tett . 
Statisztikai adatok szuint körlltbeJül 40 mi1li6 ka

th olikus mutatható ki Franci ac. rszágban. akik között alig 

Az el őnyösen ismerI 

"TELLMAN Nil - féle 
szabó Uzlet Bari1iu (L6piac) u. 12. szám pontos 
kiszolgálás mellett mérsékelt áron minden e szak

mába vágó munkát kifogástalanul végez. 
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7-8. millió é.I IJlom6',e- hitélete'. (.;aukomorJkAbap né~ 
,; .. eredet •• erint 80 lXl\1lI0ra lehelŐ a prot8lt~~o~ 
.dma, ami az ",.r;fakt.d8D1k U'barmadát telZi. E,e~ 
""sQ.l 20- 80 milllóo41 nem lehat IObbat 8u\m,it~Di, akl_ 
a temp! )mot látoIlIIJ(\~ . az olyhui 61et i~4ot O,ulnlt 
6rdekl6détt 'InuIUaolk •• uodlzereson U~v8c,orAni 
"Dfk. AI)Jlh\ba~,,, baliJOmán."ohhoz annyira rllll'.u~odO 
or.'Cée:han. i. I,galébb 10 - 15 mllli() ember ogy(' llao 'l'8Y- . 
b.a. ~boz 88 tlftollk éli u: ,ayhár: uortarl48ai é8 mu n
Uj. ir4nt "CélZon .ö 6mbö,. 

HJiY mi, uoit4riu,ok, a VIl' lbos hit é8 öntudflt 6po
UeAt i1Je\öloe miként élluolr, nt IItali8z1ik.ilaa kimutatni 
Dom tucljulr. Al fl1:ooban tagll dbat,UIID. boU a nl/áRoa 
6ntudat él hi tburaós4a uj "bban DAlunk ia mind több 
'ivAnniy,,'ól ban maia ulAn. Az a hl'io~bon való ('avo' -
értél, az a közmo , diso .. ' dlt 6,.zo(8r l l'\", aT. Il tAnlo· 
rithltlt.,lao bif, a& !<llen th ilazaal\;proF.ésnt>t sz ft ut'J;\t 
""",H, ami eddia minket, unitárlusoht jl'lllflmutt, 8aj
Dal, lad;ad,óbao van. 

P~dii mir d ln omberDnt fliYszer lZombo kell nét-

Gazdálkodás. 

, 
n\e hlonévo1. A az''P0nkérél 6. arémotadél óréjtlt 
enOtl6n halandó lem kOltl heti el. Lelktlnk bébora"'''' 
bSD, azeD'fd6leint h nDlröd6aelnk 1I0tO\t, a balAI ka. 
zeledtt'kor a meaoyuQ,Aet. &:ri "DmlaUukb~ 9610 kibé. 
k\llti,t, az OrOUlct rOm6QJBégét flY fldÜt a •• ltálol ' bU 
at ~slenb~ vetoU alázatos, nermeki bizalom adja me.~ 

SzUkBég: tcbtU, bo~y mindannylu,ok étote őszinte 
httnkerealla h' gyon, Uc i'l\riu, hi tr.Moarhunk att tlnltja 
hoay ftt értolorn roayyerévol lehet ls kell a bitbeli ké~ 
d;éBekot lD egoldan i, do r,·ltét'eo.tU mea koll b6dolnuDk
lalen naayláaa (ta Jézu! hoitás.inllk olL Obbllége eltltt'.. 
K vezérelvek liaztolt tbcn t ~ rltu"'al koll kllrotnünk" Js. 
tent, a mindenható. ~zor t': tö mODnyei Alyát. ~zen az ala. 
pon hl! kiépitonünk 87. öntudatos unilá ri ~. hitviláa:ot és 
gocdolkozt\8', amely 'n,ént a l{~zd ~ a unitárius mult 
Imre.ztény hlayomt\.n,ain tpU I rel , de unanakkor fia:ve~ 
lombo vest i ft j elen kDYe!l'lményeit h" 

S .. p'iazenlgyöriY' 
Dr, KovACS Lajop, , 

Dl', Ftlzakl8 J4008, 

v A L L o M A s o K , II *) 
• \tindsn ol,an munkA. és m"ao,ilatk"oza&. amely 

'I,brhuok 8ny •• i éli prldUcd r<-j I6dé.ét céloJ:ZIIo. maRa 
• manar unitárius lelkiismeret.- (L, olObbi cIkk ,) 

Kt volt al in\l'lyolvom, aml'llypt kOv " l l> m A "' II 't· 
ban é' tD,etni ki9é.oot a jö'őben ia, MlUu\n ~ "edL" 

"nbA,ti lapjaink baslbjain anoJi ,,6ollett. aoklu:or IZe
reDcséUenl1l, enhtzi mozaalmunh61, amely kihdAaait 
ma érezt eti, .6t fl 8Zeovedé'y uralma olyaD k.rl' j ezé8 nek 
• ba,zoélat't i. mogonaedto, mely It. multbaD eITházi köz
é'etOnk IJ:6tArAban hlmerotlon volt (1.. , U h: ,.b&t,árbecatl
."It), h ' Iyénulónak Télem, h. o kérdéasel kel)C5C' latban 
• 9&10"'101 oll/uoi eOa~d8m, 

M.r ~'6bbl r:ikkomben kirejezé,ro juttattllm, hogy 
az 'nbizuok életében 0IY&D kellemetleo, kál Ol él rom, 
boiO kibaláaaiban klnálJlhhalatlan "tiicijdMk"CI"u mlla· 
1l6tOd6aem Bzerlnt bizonyollan véae leaz, mihelyt un 
• yolt mozaftlom t'ajai. mint a tanAcaoaok lia az en' 
bAz eneteme "r6ébred" a val0láaokra. 

Mt8 8t6,,1 klrej61.Ve, a moza:alom tSi'j .ioa lc ft több 
H,e. él padia n'n tObbléaa, k6tléatelentH I.zz.1 a 
.zeDt me2ntlz6délle\ yeU részt l. mozaalombaD, holY 
anDak kO,ettezm6DJelképpon eavbázunk ela6 lorban 
any. gilloS mta rOI erO,OdD!. 

Bilten ulY fostam föl akkor, oz a rOlloaAtom nom 
"AI\OlOtt 6a oem rOI vQ.ltozni jö,Oboll aom, aOl ezen 
IOUoarbomat mindenki mlgáévA tette, bOIf : 6v"a,aclos 
t'lJy.\dt'Qi~k lajunlmuk, mogl/urldq,mktia} ~. hih'lPlkuek 
otfl~", mlnckne~(li14tt I1piUt n~mt btbtya;, arnctyúuck a
laPJa,tu (alent 1tiU." erdk el ticm porlaa~thajdi. til ame
l1l6"~ kcrctlUU egyedül (.I mi kc,t'inkbcn fe,btik ;Clctlt'lyk 
• .1~v6n', S,ont VOU CI mCflllydtUMom, mC,fJIJyd,6ddf"'V" 

6s s:oe1lt ma U, hogy ,' 6fJyMzi hiva'tbud ma és mÚlderr 
id6kbfmi teljes megtlése, ahol faj 6, egyház hit és fl cm
zot oly k mari Men tClMlko,uw1c cgymdlsol, örökNuet l/ tlo· 
R' ,h'lt " m'tJll i;: rjkori twmtel c'IY tör-/l l lo /i h n ft., 

~~ bbon II hLtembtl ll él:! hItün_ben .IIí8~bbségi aor
Bunk cuk mogor ő ~ itelt. mert duplan próbftra teUe élot
képel!égilnkct é8 a ml kel ünkbe éli értel münkbu tetle 
18 ft kél désrk moaold6 ku·cd.f, }.e}ol"" kclldt Ils kell 
ClŐfi l tltli tehát t t ultal is (, f iilött, hO,fJY k rllljllk·e II 1Iaa,fI 
er6",dba' cis "ir-a~le(liink, alJ(Jgy m:m é! tneqsemm'sI1W,,4 r 

Azok II ke,orO él:! !i.lJnyi caalOcAst OkOlOlt valÓII\,
gok, !i.melyolc oll en ft mindenki , 'hl u ' gyrabecsült pUa
pDk 61 Iléhtlny mB8 f'Uhthi 8tOmély totlb\! n é8 Jélell:
bon eU "rA.nt tiltakozlUnk, amelYfkel .b4rom,n~g," "n· 
btbi vezet ő ellik t6r, bitOD')'OISD lem II volt mOlaalom 
taajainak. lom podi" mélokllak az intencióival nir. Cle' 
nek öuzb.ngbHn, 

Ket.éwtelenül helytáll HZ. hon minden jelenvolt , 
. ) E cikkbon ro;hltt adIltokért é. mogftJlapi lt\sok6rt a IIonO (1'1cl/l1 

Biztositást rt l egelőnyösobben 8 Z 

E IsO Romániai 
Temetést Biztositó. 

R, T.-m\1 küthot 

(ozelOII G. SZAVA ~. A. SZAVA) 

B r a s s 6, 
Weiss Mlhály- utca 35 szám. 
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-tanácsol réu;lvett ft fölanácsi és tanácsi határozato\: 
meghozatalában. liu, az is kétséatelen. hen az egy
flá'tat 8 8Z!lvazatokban rejlO több!ég .kormAayozZ8. D' 
<épp annyira való1áQ' az, hon ezt, ft legutóbbi enU&:-má
.:Sik kérdésbeD mf'i'QyilvAnult tnbbséget a .. bérom-Dén
_egyházkormányzati tényező , v.l~amint eiT,két .IngáJat 
alatt, fegyl'lmi alatt lev6, v8if volt zabolátlaosái8 és 
'hozzá nem értél8 avsiY épp ellenszenve idézte piO. 

I,Wlzsálltal&D dolog VolDa 87.8n egyoébáDlnak a 
1etteiért az egészet elitélni, de épp annyira igazságta
lan azt röltételezni, boU az enházuokat mind méJyebb 

<és métypbb pontra juttlltó hibát ostorozása . lIzemélY8s
,kedé!ek ff akarnáoak Jenni. Hi Izen ozeD oatorozásnak 
-semmi más célja nincs, mint azokat ráébre!lzteni a .va· 
llósáaokra. akik rr:éa ma is abb !lD az éIfoaultBágban é,! 
-&200 szenvedélyeknek az uralma alatt támoeatna k bizo
nyos irányzatot, amely elloiu!tBágról é8 szenvedélyről 
ieen soll;so ut hittük idézett iráoyalvfiok fönntartása 
maJ/eU, hon az érdekeit szoJeáliák. Vlllzont igazstiet8Jao 
voloa aonak a megnsmállapilás8, hogy egyházi közéle· 
.tüokben az egyesek bünös tetteiDek a jóvábaiyásáért, ,
vaer eltiiréséé, t vaJamoiyes erkölcsi fulelős~i'gel oe tar
·toznánk II j ~lel'lDek és jő ,őnek! H isten egyházunk e
gésze az áJI eiyesekbő! és kftlOoös8n ene' egyhézkormj!Jny · 
zati tényezők tetteit az egész hoáe!', vagy fc5taoács van 
hivatva fOltllbiráloi. A tOkölelesséa: azollhaD el ső fO r ban 
azt ft világi v('zetót terheli, aki a felelősséget váUalta . 
A feleJ őJséeet nemcsak · vállaloL hane [Q teljesíteni is 
kell, minden I!övetkezményeival J 

E, ime azokhoz: a ponto' kol'. jutot'uolr, amely pon. 
Ilokoál egyes 8nh4zkormányzati téaTezOk véleményével 
·nem egyt'zi k meg sem azoknak a véleménye, akik an
nak idején - most már m sgállapithatjuk - méltt\n 
oly lok aggodlllommaJ néztek at f S lméoyek elé, aem 
·p edi liE uoknak. a véleményp, a.ik a mai helyzet elOidé
zé8éb lD oly szetitnel: h U irc1tlyeluek mellett vettek 
részt. 

E pilla~a'ban csak en ügyről emlékezem mei, h i
Bzen e le p t lZ számának ös,zes. h ,sabjai sem Tolnanak 
eleiendOk felRorolni azoknak mindanuyiát, ahol a véle~ 
mények ellérOk voltaIt. és eltérők ma is. 

. A B,~.s ala pihány .- tebét nem hSi'Yatélr, mert 
Ilyan ma o·ncs, mintbon több mint három éve jogerő. 
Sao át Jett adva az Enbáznak - ezen alapitvány ke. 
zeléaéről és sd minisztrálásAról esik 8z6. 

.Eml~kl z~te8 , h')gy a végrendelet bizonyos jOlo
I at bIztOSItott az Araoyosköroek, a mely jogokat idejé
ben egy Harmas Bllottdgra rubáztattam át ;" s'" ami u. 
t 6~b ezen kö: luJ ságos J okál patti otizmusa folytl\n any
nYI ellen.8Ze(\~t .villott ki~ y!'em. -uembeO; .... 

> A los.z~&teltlgyelős...ég . elnöke 1938:"8zepte~er ha
vában lö ~bata\ma2.á \t Jillrt a"' \aná'cgl óf" "·~ " ..... b~ . I O a sza fl~ él el
en l'Zél ~ n6lkCi p' rzdálkoda.lrs. Nem tetszett neki az 

.bon még-mál . két rg;~i;eiYén ellenőrizze munká8: 
Ié,pt, és ezt. a fÖ~b.atalmazált a taoács tiltakozaaom 
lEHlenérll.mea: 18 \ z.avazla. Az is emlékezetea, .hollJ az 
1988 én fOlanacai tHé. alkalauhal az elnGk16 fŐjond
nok agiodalmakat láplálvAn az iránt, hogy vajjon a fO-

• 

• 

• 
. 

(taná,1:1 b,9zzáj!rul. e az ernbád alapitvéoyi vaDOD ilyeo 
ke'zelési módjáho ~, a Mtacá.ea 81ine e1ött jrá~bm ii 
ifazol h~l óaD lr ij8lontette. bogy: "P. A, jraa elnölo Rell l:
l:(!peeltségUrt 11, ~ i8.ttake.tüJégéétt fel elds.éget vdllal". A 
fOtanác. ,. tett iDtétkedésbe ezen kijelentés elb8o~1ú • 
ut60 belenyu,odott és be!e kellett, holY nyulodjaOl én 
iat art nemcsak az enbllz tönényeinelr, hanem nok 
IZflleménf.'k tiszteletbentartására is rs\ü .. el elkfttelu:
tem magam, Mult az idO é9 un a szindi. mint a Cfá.
nyi ga1duág. m~Jy utöbbi bérlet utján volt és vau 
baszl: oaitva, jövedelmet nem hoztak. Az lUalld6 pall.
Izok alapján Tégrendeleti véarebajtóval kiszállva, 'a u.in
di gazdaság rsnd ell8Dt'ss égeiről 50 pontban foglalt jen
zőkönyvet vettHnk föl , amely az állaod6 pHapOIri Iz6 . 
bell és irásbpli ' fOlbivál d acára aem ker81t tanáca eit 
mikor pedig odalrert11t, akkor UiY ~zav8 ~tatott mea ea; 
elleJlőrző bizottsá, ki\üldls " loar 10 OOO lej er(>jéi, 
"loatanácsos a kG!tségeket viselni elvállalja". (Lásd vo
natkC'zó irá,beli batároZtt uöveaé! :) A bftott,áa kikftl
dés're nézve azonban olyan intézkedés c a u a z o t t 
b.e határozat szövaaéba, minek klhetkeztébeD a ba
tározat végreh&j thatatlanra"t bizonyult. A következő bavi 
taDácsftlés aztán kérésr mre m6doeitotta ezen hatAroz •• 
tát. A bjzo t t ~ág kinállt, Súlyol tényetel ál1epitott mel 
aokkal !lÓ.lyosabbalrat, amint az 50 pontban foglahR voJ~_ 
Az üer nem kerüa főtanács elé, megte14ltatott a módja, 
hoer oda ne kerüljön. Méais a főtanác J az e'oök\ő f60-
gondnok javaslatara más bat személybő l álló bizoUsl, 
kiküldé!ét batároz: ta el. bitva a belyeJ intézlredésbeD, 
amit a felelősséget vállalt fÖiondnok teaz. 

Ez a hat taaból AlI ó bizottda ueraoo1yan aólya. 
tényeket áll s pitott meg, mint az e'őbbi. Minlen félmil
lió lejt érő fai,kolánk a aondatlan ke'Zel~s miatt be lelt 
tiltva . Kö tel AZAz haJdu ~ytimö'cslh c4ak itt· ott volt 
psrmetezve .A Rtö lJ6 dróttal kötözve, m ost rosszul ",
takarvl. a oyAron c~alr a t6 "'rlll kap11va, 120,000 
Jej els7ámolt napszám dacál'p. Kukoric \nkoa. meh ,"'
romlotl" olcsó pén7.An az inté ző disln6i hi; tak. Az ir:_ 
téző fix fizetést kav, méi/is fe les müvelője a terflletek
nek, ö a fuvaro9, 6 az ellenőrző, ő a napsz:ámost fö fo 
gadó, ő a kifIzető , Ö a pénzU roolr, ő V8SZ · él elad, 
az 6 tebep észet"l van a ~$lzdaságbaD, ő az elolzlója • 
termésneIr. a SlI dOj p, v81f1jp. ,érlék. aitöje slb_ Itb. és 

• 
véaeredménlben meaállapitást nyert, hon az Eevhú 
ilyen körlilméoyek között fIzette rá az 1939 évbe1 S 
8zindl andssA,ra a csányi birtok rgé8z, miQtflgy 112 OOO 
lejnyi jöve delmét, sőt e7enkivül ia mintf'gy 50.000 JfOjt. 
A7. 1938 évi számlldá8 ból 24 OOO JeJ h·áoyát élJapitoua 
mrg ft bizottdg ip.; amint bebízoo yoJlodott, ez az iba· 
szei k1Snyveléa és nyilvántartás nélkü l a j'ii elnDt k8~ 
dn mRradt . 

É, m09~, amidőn míodezt'k m ,,,álJapitáet oyer ft, 
sőt ezeken is túlmenő dolQ"o,", most, Il m l döo a karok 
nyilvánvalóan a millió fe'é mozolD.k", ha P&Y80 már ile 

, nem lépték lúl , akkor a ,,\é~-bárornu pnbá:r;j vez:e16 
manövere dgy a reneln.&i kimoDd4sát, mint a lluirlérlf& ' 
,i fele!össégnek meeá.lJapihts6t, a váll alt aar8nd ~ ese · . , 
dékené létel't, van mái teendő iotézkedésp kflt " Imel· 

• 
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16% a mullra néz''', löt - kellemetlen nyomda (edék 
.. Iá l'niodem fl t.rmino'ogiAj4t - az .• e!tUnV' 24 OOO 
ll'j Ilzonollli vieezatéri lé8ét SAm tarlJa szökséiesoek• 
JlHod.,n bh oonyal jórCSl.t azé~. bon az elnöklő fO, 
londnok dUAlt fele lősséa ét ne kelljen, bogy bevAltlll. 

Engodelmet Urt.k. 81'6rt n(lOO feldős Bem az II ta· 
rulc lo8. aki a m'lzaalomb ID részt velt 8 a~ i elött ezek 
az ÜnAk e. rö!aoác' 81~a'má,al napr.é~yrA nom. kertil· 
h t ltok, c sup'" rO .. id. vázlatos .zÓbeh J ~l elltétem révén, 
do mltg klHé.bbé fuleJös az, aki e mozgalrnBkban nem 
.. ftt rM'" 

IWenben aDnáll 6lyoll8 bb felelIIsség telheli 8Z0-
frat IIlrik ezen kérdést ma is elódázd.k. 

, É I itt a'tt kérdezem; Rvally mi lett volna a ro
eondl1oki kötl'lleuéa és II jrifi e l ~ ~kl kölele88~g, tlk , ~ 
mh.dezfik mea1ör1énUröl SZ addl'lI JeHzOkönIV, IsnaCl 1 
tárJVsh'i1Ok alipjdn tudom4 u ul birtak '/ 

Vagy föh'lllni é8 h (l I Y t á J I~, módon bevallaoi 
ho",: iven, fe !e' O '8~Q'et ,4Hallam, fo öllleaeaoek vélt em 
a ke~el(ls ellen(lr~flsét, tehtU tessék mealLlltlplfsni ft U· 
rok ét az eItanI lejak összegét . mert klfizelem . VsltY 
pedig II ma-ik meio1dá,; uámotvetve a föaondooki kO· 
telollséa ily aúlyos megaértéeé9'eJ, - ~lvoDatkozlatva, a 
válhlt !l1.emélyi ff l eJőuóat ö1 , - belátm azt, hogy mm· 
d 4n jOil'r.imet plvellzitet" ami érdemeflsé Il'szi arra, bogy 
eifJ egyház vezetőjéne k tekfotbesae mSiét, 6s levonni 
annak minden kö,etkezméoyeit, 

Knzvetlen j "litt10djt>, Il~j~e l szembeni maaatar:á.
Iomhól reC/ki 6em IUtJhe: tJltl, bon iráLta elfoault 'to:
tilO", RHl:iY volnék. imn nzé:t VOD:8 10 a kÖvf; tk ezmé· 
"vsket, mert e7. altalaTn rö "' n'artoU é'l a fötanács több· 
8ézl\ által elragadott v'\leménnyel !zemb ; n 8Ik ot tl)ány~ ét· 
téat lálott fönnforo~ni. Igepl az ilyen egyéniségek !Zok
ták kivAltloi nemc9uk a jeh' nnelr, b6nem BZ utókoroak 
is a méltó mea becsülé911t: Mart engedeImet kérek, n l' m 
azon mutik·e a vezetésre j""osiló kivá'ó~á9 , hoay AZ 
.. ~yén tudjon k61elefllcgének akkor is c1 l'r et Il"nfli , ha 
&7.: szemé'yi érdekei ellen volna? 

A fennti ketlO~ öI t'8''iiket sem tenni, rőt Pay i1yfn 
Uitvnst, Am ly hónspok, cSKkn em en év ó~ a tBrtja iz
gdomban egyMzunknak j elentő B tényft zOit, rz azt je· 
lenti, hOGY a l i I ,en v e z e t Ö lemondott SZ 
JUtalll il'! vezetett 'Ilylub; érdekeinek tárRyilsQ'O':l, önzet
len, O'l7iote és odaadó minden kflpville!etérő1. 

A"/J.v,y ezen ill tulocnt'. Bsm fE'gvel rn it nem indi
tani. aem kOzbev,etö intézkedést ncm tenni, nem iB Hr· 
talanitani az Nlybáz,t. hs nem döntö!ea résztvenni 6Z 
Ui' tov~bbi .. Jh'J.'ódbflban B r(> nnhsgyoi, mélil h '\ ki
lebbségb ->n ia voln .. az érdeklödök 8záma, f nnek a ki· 
Iflbhséinek A. lelkében 87.t a tudatot, bOIlY ezek é, 81. 
ebbl!z hasonló eaelek kárt6rilés és Izankció nélkUl ma
radnak. ava", mi tDbb: há.z8zabá.1Vliértést elkövetni, a 
tArayaorozatot önbatalmulaa mCRvál 'oztalni, nyomó 3 pro
patle.ndAxal elöltbziteni azoknak a kivé.lu7.lá"V, akik 
~Y-E'k ell'n tiltakoznak, frl Kedf lmet kére" , dn ez olyan 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BI'A$QV, Stro Dr, B!lb~$ No. l, hova a lappal kap ' 
c,oltr.\ban minden meakereaó., közlemény 6u pénz· 
ÖSS'ZE'G kfttdendö. A lapbs szá.nt minden cikk"vlIU 

egyéb ködemény ' a bónap 5 ·ig a 
Szerkelzt08éa:ben kell, hOif legyeD. 

M'lKYBrOrszállon 8Z elöfizetés; össz8i az Unitárius 
lralm;ssziÓ··hoz juttatandó ; Budapest, V. "obáry 

ucca 4 8Z. 

vezér ked él'. ametTnok az elbir41áeát ,egezz8 mara ' az 
olva.ó. 

Azok 8Z ötven éa valemsDoyi .. , ali it lIavazat.ik~
kal mORtIlIztelt ek, az emlitett bn telj es ti fl ztézéaAt k6t· 
8éatE'lt~t11 j~iKal , Ilivánlá" . Ily módon közvetve 'I jog
gal rOBlák InyáDDI mésok 18, a~ik elOlt ez ft Urd68 nlp
fényt méi oem hUou. 

g, ismét engedelmei kérek: thedés vo10a azt 
hl an i, bOH 87.Z(I! 81.umélyt IIkll f Oék I érteni, Imi ene
ne8~n Ilhol áll tölem. Azonban mindanny iunk "Otelel
téaének vélem, aUr vOll ek részt a. mozga!ow ben amely
több bizII Jommal Ubködölt annsk idején II fOao'ndnOki 
tl8zta~g biziob iiása céljab61, BUr nf ru vettek ré llzt de 
sIlját egyhlbulcat láljá tc veric:!dni ezen romboló kérdés 
Bulya alatt, má jOiib l tárják elozen iiQyoll k az elZybá~ 
zunkra nézve is helyes AJiothée6t. Kü'önben amilyen 
erős kézzel vettek réU.t ezen tiSZ1Séll bizl081!ására irá.
oyuló törcl.véackben. - he kell l'sll ll nunk - époly. 
halározo~t~D, de föllétl pnOI Eokkl l fö \;b JORaAl foanak 
olrordulDl az olyan VfZf' lő 1 l1l. lokit,,"II; vezlló A é8 fe
leJös5égiállah\sa az enbáttól il1 8Ul,06 aldozatoluit 
ki"án I . • 

Semmivel sem ak U\ u ~ k többet, mint ba mir olyan 
erkölcsi. VEliY fnhbpolilikei ff jlödést k~ptelenek eue
eek kiváltIIrli, amilyeoro reméey! jcg,al láplá!tuck s ha 
aörcslhen r8g8azkodnak tieztliégelkhe z, 8 ~kor lea:alébb 
srrt\ aarkalbusuk en ház kormányzat unk minden ténye. 

• 
zőjét, ho n 8zt, amivel rendelkezünk. akár erkölcsi. ,kár 
any! ai töke, több meabec' ülésben részea ilrék". 

Hiszen II legk\l ll tl rübb és leafájóbb cnl6dásBal kell 
megállapítanunk azt, hon ezen az óton raji és feleke· , 
ali becsUletünlr, erköl cahé~üD1f. epyelemeB 8nbbuok 
tekinlO 'le Ho minket ~ örttlv 6\' ö más enházak 
,érei llk elölt nivó jából allandóbn (' :<t ~ '< vPl'lzilh .,1. 

l!:z al k.a lom mal i!:lmét h li ngsulyuzc. 1lJ b O!. t a l 
1ete8, őszin'e és eayház8zeretettOl fű tött 

vemel, melyet a mozgalom SZ indulás pilanal 'e"' 
elött tarlolt s mely szerint : egyhlhi 
ve1etőin ket oJyanokDllk kf pzel em el, tk ik 
tudják szabni II helyell irántt; - ba m. 
de mind 8DDyiu nk lIPgitséiéveJ, - akiknok 
j ellem~ben és becsüleIében, fbj! éa fel ekezeti 
Iá.ban. orkölcsi értéL.ében fajuDkDsk é8 
eayén illége, jelleme, becsüle te, erköl csisóae és 
jövO reménye tük,ö:tődik vis8za az ősök 
és hSiYoml\oyaicak keretei közölt. A törtéDelem 
ja, hogy mea rel elő vezetők hiányábaD népek és 
gemmistJl tek mea, és megfelelő veze t ők 

Os államok ébredtok és éledtek ujra. 

• 

Til), .FJeimH Csrpa\Hor" Braeev No, 36. Telefon 25·08 . 
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