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Emlékezés Báró Orbán Balázsra, a legnagyobb székelyre. 
Mikor Orbán Ba lázs szellem ét ébresz1geini kezd· 

tük s 6t a legnagyobb székely névvel liszteltük meg. 
azt mo ndta nekem egyik székely vármegye alispánja: 

_ Miért akartok olyalI nagy embert csiná lni Or· 
bán Balázsb61. hiszen éln~k még, akik sz~mélyesen is· 
merték s azok mást is mondanak r6la. 

, Igen, az élők gyakran fütve az aprÓ féltékenysé
gek v32Y éppen az irigység lángjálÓl, sokszor mást 
mondanak kortársaikról, mint amit a tények igazo~nak, 

de. jön al idiS, a nagy értékmérő, a szidalmazó k elné· 
mul nak, az alkotások pedig s a bennük levő szellem 
hirdetni fogja a becsaJetes munkások dicsőségét. 

Orbán Balázzsal is Igy vagyunk. Nemes alakja 
hova tO\'áhb nemhogy kiseb hednék , ha nem folyton na
gyobbnak és értékesebbnek túnik fel az idiSk végtele. 
né ben. 

, 
Aprilis 19-én van O rbán Balázs halálának ötvene. 

dik évford~llóia . Mint tündöklő csillag, úgy ragyog a 
multból a Jelenbe Orbán Balázs dicső alakja és ha nem 
~olna ("z az hfordu16, az idők szell emének hatása alatt 
IS az ö eszményi alakját gyakran kellene felidézn ünk, 
~ert ne\'~ne~ puszta fe lemlitése is sZtnt eszme, mely 
uJ gyUmö1cs;ot terem s példájára, mint kövdendö esz. 
ményre, nagy szüksége van a mai rr.agyarságnak. \ 

. O~bán Balázsnak a ,,8i:élelyföld leirása· eimea 
I~ hatk?te!es munkája egymagában is örökéletet bizto. 
Sit, de 1161 Illunkásságán kivül igen értékes a pol't 'k ' Mk'.d'. 11 al-
~u o ese IS. Munkásságát izz6 fajszeretd jellemzi s 
Jelsz~va ez v,olt: "A néppel a népér!./< Patriciusi szár
m~zasu, de erzelmére plebejus S népies erköksével an)'
nyira ment, hogy nem használja a bárói cimet. Vérmér
séklet~, demokraHkus érzelme, idealizmusa kije/ölték 
számára a helyet a politikai ellenzékben. 1870.ben Ma
ros vásárhely v~lasztja meg, azután Székelykeresztúr vé. 
gm BerettYÓ'U)falu s haláláig az utóbbi kerületet képvi
~:te. Hon~tyai kötelességét fáradhatatlanul teljesitette. 
k M nt képvlsel(S, nem kereste a hatalmasokkal val6 össze. 
_ ottetést, az egyéni boldogulás útját, hanem az igazság 

c.1svényét. Nem a saját haladásáért dolgozott, hanem a 

, 

köze rkölcsnek , a közszabadságnak volt tántorithatatlan 
harcosa Az országgyülésen mindig védi a székelység 
ügyét, a nyári szOnetet pedig arra használja fd. hogy 
gyűjti az :ldatokat a székelységröl irott munkáihoz. Va
lóságga l bálván)'ozta a székelysége t. Azt tartotta, hogy 
a székelység gyémánt ja a szent koronának. Hitt nemze
te küldetésében. Hilte, hogya székely nép géniuszát a 
nép lelkében fe l tudja kelteni s bár észre kellett vennie. 
hogy neITl tudja életre kelteni azt a szellemet, ami 6si 
formájában nem él már, sohase m csüggedt, kirá1yi eré. 
nyekkt-I ékeskedő, szerető édes atyja, jóltevője volt 
mindig a székelységnek. Mindent érettök tett. Ide irá
nyult egész ir6i. politikai és társadalmi müködese. Cél. 
ja az volt, hogy a székelységet maga magának megbe· 
csaJésere, saját értékéne k teljes felismerésére megtanulta. 
hogy kötelességtudó. nemesen törekvő, becsületesen 
munkálkodó, független érze lmü polgárokká tegye, hogy 
ébrentartsa fajában a széke,ly öntudatot. Dicsö meg
újhodást, szebb jövendöt akart a székelységn~k. Azt 
akarta. hogy a nemzeti é letben a székelyek ujra szá
motte\'éSk legyenek. Régi eszményképek felkeltésével új 
nemzedéket akart nevelni, amely jogos önbizalommal 
eltelve, fölemelt MveI hirdette továbbra is a székely dio 
cséSséget. Ezekben van a székely nép szempontjából 
Orbán Balázs történeti jelentl5sége. 

A székelység iránti rajongÓ szeretete legszebb 
nemzeti erénye s nincs a székelységnek egyetlen embe· 
re. sem a multban, sem a jelenben, aki Orbán Balázst 
ideális gondolkozás ban s ánzetlen cselekvésben felülmul
ná. Egyszerlien éit és öltözködött, csakhogy megtaka· 
ritolt fiIléreivd használ hasson imádott székely népének. 
Végrendeletében tövisi birtokát, Csáklya és Kurety 
községekben levő iIIetményét JeteJepitésre, székely faj
mentési céJra az Erdélyi Magyar KözmQvelódési Egylet
nek hagyta s a székelykereszturi unitárius fesgimnázium
nál is három alapitvány t tett a népnevelés eUSmozditá 
sára . Ime egy ember, aki minden szelleD;li és anyagi 
kincsét a székelységre hagyta. 

_ Orbán Balázs szelleme arra int minket, hogy Je
gyunk egysé1!esek a szeretetb~n. Szünjék meg közöt-

• 



-

38 __ ~~. ______________ -= __ ~U~N~lr~A~R~IU~S~JO~V~E~N~D~O~. __ ~ ______ =-

tank végleg a minket sz~tválasztó felekezctiesség. Le
gyünk szabauelvOek, mint amilyen ő yolt vallásos érzé
sében. Szabadság, egyenlőség, testvériesség volt az Or
bán Balázs szentháromsága. "Az én szente im azok 
- mondta - akik elhaltak a szabadság hirdetésében, 
a nép jogainak védelmében I< Nek ünk unifáriusoknak 
Orbán Balázs örök büszkeségünk, akivel mindig eid i
csekedhetünk. de mi mindig ügy éreztOk, hogy Orbán 
Balázs nemcsak az unitáriusoké, hanem az egész szé
kelységé. az összmagyarságé. 

Orbán BaJázsoak, a legnagyobb székelynek közös 
tisztelete és az ö e zméinek diadalában való hit legyen 
a mi egységes, erős hitünk. Neve maradjon székely 
fajunk közös · zászlója, melyből a csüggedező nemzeti 
lélek újra és újra erővel merit, legyen az ő neve esz
me, melynek megvaJtó erejével eredményese n dolgoz
hassunk az erdélyi magyar jövöör11 

P. Szentmártoni Kálmán. 

A Szervezeti Törvény reformja. 
• 

A Szervezeti Törvény reformja ujból napirendre 
került s ezzel egyiltt a Fegyelmi Törvény reformja is. 
Helyes · felfogás szerint a kettőt egyszerre nem lehet re~ 
formálni. Első sorban a Szervezeti J örvénynek, mint 
alaptörvénynek a reformját kell végrehajtani. Egészen 
természetes dolog ez, hiszen minden egyéb egyházi 
törvénynek ehhez kell alkalmazkodni, illetve azzal teljes 

lenni. 

Az életből. 
Fekete Lajos: 

NAPLÓMBÓL. 
Fogaras 1922. 

(folyt. tás) 
Megdöbbenve ballgattam az öreg pallaszát. 

A sertés·ólak felöl éhes disznók éles sivitás a -hangzott s a közeli istálló nyitott ajtajából szar-
vasmarha bőgé'. Távolabb, a kut felé, itató cseb
ret cipelt egy marcon. béres. Káromkodva kiál · 
tott valaki után. . 

Megnyilt egy rozzant viskó ajtaja s a ltis 
Kumsa Sándor lépett ki nagy sebesen valami 
edénn ye' . Ahogy megpillantott, felkiáltott: 

- Jajj, a Tiszteletes b{Lcsi I - 8 azzal 
tüstént vissza is lépett az ajtón. 

. - No, menjünk csak beljebb itt vannak, 
bIZtatott az öreg. ' 

. Benu a szegéllyes helységben nyomor szag 
terjengett. A bomály jptékony szeretettel takar· 
gatla a benne levöket, a meghasadt, megkopott • 
butordarabokat s a betegen fekvö három nem~ 
zedékel Az öreg asszon y ott kuporgott magáb. 
roskadva egy rossz deszkah\dé.Jl, szakadozott ru~ 
badarabokkal betekert lábakkal, nekidölve lebaj· 
tott fejjel a festellen deszka ~gy v~gének, mely· 

- . 
_T padok h ...... -...:. ----

Irta: Péterfy Albert. 

A m ... .i egyházközségfinkben a hivek beké·ét _ 
varta meg a családi padok használati mÓdi·' E I za 
h' kO é b . z egy-

az • ~~ g en az egyes családok hagyományszerüen 
hasz alJak a templomi padokat s valósággal tulajdonjogot 
ta~anak e padokhoz, bár adat nincs arra, hogyan és 
mily feltételek mellett váltak e p.dok t I . I I . . . emp oml e sze~ 
reles targyava és csak a mult század 70 es é . t' .. veluan 
van nehány, Jkvl adat, de csak arra, hogy 6 frt. Jefize~ 
tés~ elle~ében a család megkapta a templomban a csa. 
Jád i padJát Ez időtől fogva kebli tanács és közgyülés 
fog.lalkozott nehány esetben a rend fentartásaval a csa. 
ládl padok használatát illetően, ez esetek azonban alel~ 
~eket nagyo~b mértékben nem zavarták meg. Az utóbbi 
Időben két taborra szakadt a hivt:k tömege s mindkét 
csoport a robbanásig fesziti a húrokat, igen megzavar • 
va ezzel az eg)'Mzközség békéjét . 

E ~.ét tábor gondolkozásmódja és elvi álláspontja 
szennt uJltók és maradiak táborának, vagy tán demok
ratáknak és arisztokratáknak volnának nevezhetők . Ha 
a maradi szó nem bántó, maradjunk az ujilók és ma. 
radiak kifejezése mellett. 

E két tábor között az utóbbi élts harc azért rob. 
bant ki, mert egy esetben a padban leülni akaró más 

bell a fi atalabb 8""ZOny feküdt lábtól gyermeké
veI. A fJUc6ka most egy rnagaslábu, repedezett 
lapu, kis főző ká lyh a előlt kuporgott " nagy fu· 
vásokkal éleszigett. a füslőlgö ágakal. 

Köszöntésemre nyöszörgö moccanások. felel~ 
tek. Az öreg megbiztal ia a fiatal asszonyt, aki 
fejkendökb e kötözgelett fejét felém ford itotla. 

- Hallottam, bogy beteg - mondtam részt· 
vevöen. 

Megindult a panasz az e rölelen női hang 
medrében is. Ujra hallottam, amit az öreg elbe
szélt az imént, de most az édesan)' a szivéből 
fájdalmasabban batolt minden szó. Megtudtam, 
bogy badiözvegy, de még mindig nem · kapOlI 
egy fitying járulékat sem . Az orvos jé.rt künn, 
de a távolság miatt nem jöhet mindegyre az 

-sem. Rendelt s küldött orvosságot, de nem igen 
basznált. 

_ Hát a kenyéradó gazdájuk ? Kinek szol
gálnak? - kérdezem lovAbb. 

_ Ob, a Doktor ur, járt ill ö is egyszer, ö 
küldötte az orvost is. Tenne az sok mindent. 
hogyha reá érne, de nincs ideje mindennel tő
rödni. M~g jó, bogy meglür igy betegen is s 
megadja a bérünk. igy I.egalilhb valaboiY eltu· 
dunk tengődni a két üreggel s a gyermekekkel. 

Most jutott eszembe, hogy gazdáj uk, akit l> 
Doktor urnak nevezett, ügyvéd s az unitárius 
gimnáziumban végzett. 
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család hoz tartozó templomlátagató! a tulajdonjogot for
máló család egyik tagja .3 padból kiutasitotta ezekkel 3 
szavakkal: "Takarodj helyed re". 

Az ujit6kDak amugy is nem nagyon nyugodt lel
két az eset nagyon fölkavarta és javaslatot teltek az in
iézlcedésre hivatott szerveknek • hogy a femplomi pa
dok nak csa lád i jellege szünteHessék meg és csa ládi vo
natkozásra tekintet nélkül korra való tekint ettel szabas
sék meg a padok használati módja olyképen. hogy a 
legöregebbek a legelsO: pad ba Olh essenek és igy 
tovább. . 

Ezzel sze mben a maradi ak hivatk oznak arra. hogy 
a padok tulajdoni és has:l:nálati joga az egyes családo
kat ugy illeti meg. ahogyan azt a hagyomány, az uzus, 
a gyakorlat kHejlesztette. jogaikhoz ra gaszkodn ak és 
hozzáW zik •. hogyha az t'gyházi hatóságok eze n jogai
kat nem tisztelik, polgári per utján is me;~véd i k eme jOl 
gaikat s ha netán a polgári bi róságnál sem tudnák e 
joga ikat kih arcol ni. nem rettennek vissza az egyház ból 
való kilépést61 sem. 

Nézzük a vitás kérdést jo~i és lelki szempontból. 
Általános jogelv, tételes törvé nyeink is ezen a jog

el"en épO ltek föl, hogy ki é. a föld, azé a rajta l e\'ő é
pület is és a kié az épület, azé az épOletnek alkatré
sze, tartozéka, fel szerelése is . Kétségtelen, hogya föld
terület, a melyen a templom épült. az egyházközségnek 
mint jogi személynek tulajdonát képezi s ebből folyóan 
az ennek 

- AJ . jd beszélek én il Doklor urral, -
mondom - bálb a tudna több segi tséget nyuj
tan i. 

- Pé nz kellene, lelkem T,szteletes ur, szólt 
közbe az öreg, - hogy tudnánk venni nébán y 
ruhadarabot s ennivalót a gyermekek .... részére. 
Nincs semmi pénzkereset. Akkéne! 

CEend lelt. Az öreg kicsuszogott a r aj tón . 
Nagy füsUelleg puffant kl a kálybából, fellobban t 
a Iüz . S a nyomorszagu szobában összeil::evere
~ett II homáll yal , fü sttel éS a szegénységgel az 
oreg állal hátrabagyott varaz.ige: .pénz kel
lene I" • 

- Ne csinálj füstöt, fiam, menj hozzz in
kább fát be még! Szólt a kis Iiura beteg 
édesan yja. 

Sándorka röstelkedve nézett fe lém s kiment. 
Az asszony felélénkült: 
- Igaza van az öregn ek. Tiszteletes ur 

pén~ kelIc.?e, mondla fojtott hangon, hogy n~ 
, ballJa az oregasszony, ki élO halottként ült a 

deszkaládán, - de nincs ki keressen , E:n tud
!lék egyedül, ba nem volnék beteg, Ez fáj leg
lDkább, Hogy ennek a két öregnek nincsen tá
maBza, Mellettük maradtam azután is, ahogy jó 
u~am elesett a háboruban. Mindig jók voltak boz
zam s nem tudtam elbagyni lelketlenül öket. P e
dig kaptam volna embert, aki elvett volna, de 
akkor nem maradhattunk volna együtt, Szegény 

-
minden alkatrésze, tartozéka és fel szerelés!:. Ez alkatré 

• 
szekrt', felszerelések re külön tulajdont és kQlön hasz_ 
nálati jogot létesiteni nem lehet. 

Ne tévessze n meg senkit a tkveinkben még na
gyon szorványosa n látható oszto tt tulajdon i bejegyzés, 
mely osztott tulajdon szerint a földtulajdon az egyiké, 
az épülettulajdon a másiké. Ugyanis ez osztott tulajdon 
az 1848 év ellStti urbéti viszonyb61 származoU, amikor 
a földesur jobbágy és zsellértclk ekef létesitett jobbá· 
gya i és zsellérei részére, e tel kekre a jobbágy, vagy 
zse llér épitkezhetett és a földtulajdon a fö ldesuré, az 
épülettulajdon a jobbágyé li illetve zselléré volt. A tkvk 
beállitása a helysz ioelés alkalmával ezt a viszonyt tUo
tette föl, de már későbbi tOn énypólló szabályrendelet 
intézkedik . hogy a tkvekben található osztott tulajdon 
kitüntetését meg kell szüntdni és a kizárólagos tuJaj
donjog a tényleges bi rtoklást gyakorló épülettulajdonos 
javára jegyzendő be. Osztott tulajdon 1848 után már 
nem volt lét esith ető, minthogy az osztott tulajdon alapját 
képzett urbéri viszony megszünt. 

Jogi szempontbót tehát a fenti általános jogelv és 
tételes tö r"ényeink szerint a templomi padok, mint fel
szerelési tárg yak, csak egyházi vagyont képezhetn ek s 
ebből fo lyólag az egyházközség egyeteme szabhat ja meg 
a templomi padok haszná13ti módját, rendjét is. 

A használatra vonatkozóan, bár a használat erede
tére irott ada t a mult század 70·es évei előtti időből 

'Ol, az uzusból, a 

j ó uram JS szerette öket s utána nekem is 
apám s anyám leltek, N. m bagybattam el, nem 
mebeU, ol uj ra férjhez. Pedig azt a kicsi badi
özvegyi járulékot sem knpom, ami járna, Úb lel
kem Tiszteleles Or, ba tudna valamit lenni, bogy 
megkIJphassam, ming)'árt volna egy kicsi pénz, 
kicsi meleg étel, ruha 8Z öreg{'kn~k, a kicsik nE! k 
s mé~ eröre kapnánk , 

Az ajló nyikorgott , A kis Komsa jölt be 
I gy öl tüziFával. 

Elkéllem az asszony iratait, bogy ulánanéz
, hessek a városbázan az özvegyi járulék kiutalá
~áDak. Közben megtudtam, hogy az asszony ne
ve Komsa, az ura után tért át a keit H valJasról az 
unitáriusra. Az öregek még az állami ménes fenn
állása idej én települtek ez állami udvarba s annak 
megszünte Ul an is itt maradtak a menyük kedvé
ért. De megbalni, ba Ist. n élteti haza mennek Hé
vizre a tavasz folyamán. 

A szükség és Dyomoruság láttára mindig 
összeszorult a torkom S most is csak késöre talál
tam meg a biavtásom szerinti vigasztaló hangot. 

Előbb filmszerüen végig vonult lelkemben en
nek a családnak sorsa. A fogarasi havasok közé 
l<enyérkeresetre vándorló székely család ulja, A 
háboru pusztitó évei. Az uj ,családalapitás küzdai
mei. Az elesett fiú és férj utáni fájdalmak örvén ylO 
kinjal. A béres sors roncsaiból Celujuló hánytveteit 
sehonnai élet. S a szenvedések mélys6geibe is be-
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tű n ik ki, arra következtethetünk, hogy az egyházköz
ségek vezettssége valószinül eg nyomott pénzügyi hely· 
zetben módot nyujtott arra, hogy a templomokat a te 
heUSsebb családok szereljék föl vadokkal s ennek fejé
ben használali ellSjogokat bizlositott a padot készíttető 

családnak. Oe ha a padokat egyes csa ládq k is készi · 
tették a tem plom részére, mi helyt e padok átad attak 
az egykáz kOzség vezetőségén e k fe lszerelésI: céljából , az 
építte tő csa lád tula jdonjoga a padra nézve megszünt ; 
a pad, mini ajándéktárgy az egyházközség tu lajdonába 
men t át s mint tulajdonos csak is az egyházközség egye
teme van hivatva a használat modját és rendjét szabá
lyozni. Az előjogok biztosifásá ra. mi nt emlí tettem, írott 
adat ninc3, it gyakorlat ba vett eléSjogok eredete homály · 
ba vész és ezzel az el őjogokh oz val6 ragaszkodás a· 
lapja is meginog. A templomi padok közcélt szolgálnak 
és ezzd a céllal szemben jógszerzéS elbirfo klásról be
szélni nem lehet annal in kább, mert a kizárólagos hasz· 
nálat is épen a közcél jellegt: me ll ett alígha volna bi
zonyítható s mert a jogsze rző elb irtoklás a tulajdoni 
szerzésre irányulhat csupán s valóban nevetséges volna 
a feni fe lfejtettek után azt állitan i, hogy az egyes csa
ládok a rendszerint, de a li ~ ha kizárólagosa n Ulőhelyéül 

használt padok tulajdonjogát a használat folytán meg' 
szerezték volna. A tulajdonjog a legtelj esebb jog és a 
tulajdonost e jogánál fogva megilleti a kénye-kedve 
szerinti elbáuhatás joga is a padot iIIeföen tehát azt a 
templomból eltávolithatná, összevagdalhatná, eléget het né 

világitó emberszeretet, Is t, nben való bizalom 
nagy bizlatás.i , e leteröl adó s ugalmazá.ai a rész · 
vétbeo, a hálábJ n, a türelemben ,' becsület 
é s ti3zte8,,~g Itriszlusi tÖl'vényeinek b ü -;éges ör
zésében 

S amiG az asszon y sorsának keserü köny. 
n yeit magába fojtva rebegte szavait, bogy meg
láttassa ve lem a s. gitós utját, az , ~rzelmek bá· 
borgó tengere hu llámzolt bensörnben, 

Részvé ttel ",ólt. m az asszonyhoz, majd 
a kis fiuhoz : 

- ~1ég holnap elmegyek a városhazára, 
Nem kell elcsügged oi. J.óra fordul minden 

Rámosolyogtam a fIU ra : 
- Der~k kis fiu vagy, Látom, bogy dol

gozol. Ne félj, megsegit az ls ten ! Haltom, hogy 
üzentél karácsonyi ve rsért. 

- Ugy szeretnék én is egyet e lmondani . 
- rebegte a gye rmek. 

Hirtelen ötlettel kotorászoi k~zdtem zsebeim
ben. VoJt nálam egy szép kis versike az Ar váró l, 
mert a kisebb lanulók r éSzére leírtam leckének, 
hogy otthon taniL'5ák 8 szülők. Közben olt vissz
hangzott agyamban az öreg mondása: pénz kel
lene. S aka ratlanul is , magam ná! levő kis pé n
zemet belefoglalva a vers papirjába, odanyujtot
Iam a kis fiun ak : 

- Nézd, van i~ egy nálam. Majd adok 
még mást iB. 

, 

stb. lIyes jogszcnésre aligha gondolnak a maradiak is. 
Va.gy tán örök~érlet eimén akarnák gyakorolni vélt jo
ga ikat a mara~lak? Az örökbérlettel is ugy állunk, mint 
az os.ztott tuiaidon kérdésével. Az örökbérletet is az 
urbé.n rendszer termelte ki és az urbéri rendszer me _ 
szúntével megszünt a~ örökbérlet is. g 

Jogi alapra tehál a ma radiak nem utalhatnak sike
resen a ~adok has.~nálatát illet ől eg. Említettem, hogya 
templomi padok kOlcélt szolgálnak s igy a mindenkori 
vezetö~éget illeti me~ annak szabályozasa , hogy apa. 
dok ml módon hasznalha tók. E szabályozásnál a veze
tőseg fi~~elembe vehet adott esetekben bizonyos mél
tá nyossag l szempontokat is. talá n vélt e lőjogoka t is de 
ne~ ugy ám, hogy abból családi és átörökölhetéS j O~Ok 
s~ar~alh atn ának. és annál inkább nem, mert é Z egyház
kozsegek vezetőI nem lehetnek hivatottak arra, hogy a 
családi leszármazásra ad infinitum nyilváotarláso kat ve
zethetnének, kiemelve azt is , hogya családok viszony
latában kGiönösen a leszármazást ille tően sok körülmény 
z&var6 lehet. Elég csak a névrokonságra utalnom. 

Megem li tendéS még a kérdéssel kapcsolatban a 
használat és haszonélvezeti jog minösége, jellege. Mind
két szolgahni jog személyes jogositvány, mindkét jog a 
személy halálával megszü ni k, egyik jog sem örökölhetö 
át apáról fju ra. A csa ládok javára a jogok a természe
ténél fogva it yes jogok ala pitásáról sem lehet tehát szó. 

Lelki szempontokra térve ál, e viszonylatban sem 
k e dvezőbb a helyzet a marad iakra nézve, séSt sulyosabb 

Ezzel sie tve bucsuzlarn s a beállt sötétség'" 
ben bandukolta rn vissza a vá ros felé. 

Mai napon clsö dolgom volt a városháza. 
S 'eltem Szentpáli Gyula bácsihoz , ki városí ta· 
nácsos és egyhá.zköz.:égc lI1 Ilondnoka. Nem tar
lozo tt az ö hata'tkörébe az üg y, de készséggel 
vezetett Grama Váro3i főjegrző urhoz, ki a leg
nagyobb megértéssel es elözékenységgellogadva, 
azonnal előve tte az ügyet, eli nlézte s poJ~~rmes· 
teri utalással m l már pénzhez is jut a szegén y 
beteg asszony. 

Hazafelé jövet találkozt.m a téglacsür tulaj
donosáv"l, a Doktor urra l s kértem segitségét a 
szenvedő csal<id iránt. l\'I egértés~el biztato tt, bogy 
minden t meglesz, ami tő le telik, hogy javitron 

agyar 
Altalános Hitelbank 

Bra!?ov, 
fiókjai : 

Timi~oarl, 
Oradea. 
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term észetű . A templom az Isten háza. Az Iste." !é le~ és 
szeretet, akik tehát a templomba lépnek be Imadm az 
Istenr azoknak lélekkel és szerete ttel kell a templomba 
b e lép~iök, lélekben és sze:efet ~en kell im~dni ~ ~ Istent. 
E lelkiség, e szeretet azt JelentI, hogy mlO dnya)an egy 
Atyának vagyunk gyermekei. tehát test vérek vagy unk 
és az lsten házában nincs ur, avagy szolga , h a o ~m a 
hitben mind egyfo rmák vagyunk lsten ~Iőtt. L elki sze
génye k azok, a kik a lelki ,éget vagyoni census mértéke 
szerin t mérik. Vajjon a kegyes adakozásnál az e a na
gyobb adakozó, aki sokból ad V i S2?nyl~g ke\ eset, ~agy 
az, aki nyomoruság os helyzetében IS j u~tat vala~lt a 
kegyes célokra ? Vajjon egy templom éRlt és~né l ~S fel
szereléséuél számszerüsér dönti e ej a hozzájárulas mér
tékét vajjon fe/mérh ető-e . hogy ki "dott többet a tem p· 
lom é~j téséh ez. a gazdag-e, a ki vagyonához mérten ugy 
adakozott, hogy e mell ett családja szükséget nem lát, 
avagy ak i t~ljese n vagyontalan állapotában munkájával 
segitette el6 a célhoz jutás t ? 

Az ujilók harr. i céljait tekintve, t. í.. hogya temp · 
lomi padok csa ládi jell ege szüntefte ssék meg és éld 
kor s7.t:ri nt állapitassék meg a padok használa ti módja, 
kétségtelen, hogy ez álláspont szimpatikusab, hiszen az 
avult vagyoni cc- nzus helyett az öreg kor tiszteletén ala
pul, ámde rad ikál is és elvont módon ez az áll ás pont 
sem valósitható meg, lega lább is bizonyos átmenetre 
szükség va n, olyan átmt:netre, me ly ugy a7. ujitókat, 
mint a marad iakat egyel6re kielégiti, a lelkek egyensu
lyát helyreáJJitall i, vagy lega lább is bizonyos nyugalmi 
állapotot te remteni képes E kérdés nél fi gyelembe ve
en dő, hogya kor szerinti elhelyezkedés is bizonyos 
technikai nehézségbe ütközik, hiszen az életkor élesen 
nem dom borodik ki az ember homlokáról, 

hitreleim helyzetéo, hiszeu ö szeret i és becsü li 
az uni táriusokat, akárcsak, ha közibük tQrtoznék. 

Annyira jól eső érzés Iapasztaini cs feljegyez
ni a megnyilvánuló emberséges érzésekel, a fe
lebaráti szerele t krisztusi jellemvonásmt. Oh, 
mennyire sz ükéRe is van fárs ll dalmunknak e ke
re.? túnyi erények r., bogy boldogulhasson. 

LátogatásomróI beszélve egybázkörünk fe
lügyelö gondnokának, B,dő Ferencznek családi 

. körében, egyszerre feHobbant a nemes elbatáro
zás lü? •. hogy II Dávid Ferencz Egylet nÖlaFj ai , 
~lIetve háztarhist vezet ö asszLnyai rendre küld
Jenek e.RY kis meleg ételt a betegeknek. ~la esle 
már el IS ment az első küldemény a Bedö.csa
lad tól. 

• • • 
.. Az egy házközségek aranykönyn', vei szép és 

ruegOlOkltésre méltó felj egyzéseket tar talmaznak 
a közadakoz:i'okról s az átdozatkészSég megnyi
latkozá»fról hiveink életében . Ob de boi van 
az .. IZ aranykönyv, amelyből ki I~hetne olvasni 
mi~dazt a nenteszivüséget, réSzvétet, jóakaratot 
l!s IfRaltbasságot, mely a mindennapi é let keser ... 
ves gondjai, a sors-kereszt hordozás véres csaló
d .• i közölt is naponként vagy pillanatonként 
épIt templomot hiveink keblében egy Istenünk 
Orök diCSŐSégére. ' 

Vannak, akik lihegve loholnak egy darab 

• 

nai szempontok sem l é vesZlhelők sze m elói és hogya 
tolakodásnak e rendszer sem tudna teljesen gátat vetni. 

MegfontolandÓ volna tehát, hogy az átmenet mily 
módon volna eszközölheto. ~a~ion ne',!' oyugt~tn á' e meg 
a két csoportot, ha az egyhazl hatósagok oly intézke_ 
dést tennént: k, hogy a családi széhk jelleget megs2ün. 
tetik ugyan , de csak a jelen legi családfök kihaltával a 
a csaldfökhöz számih'a a íelt: nleg házasságban I~vö 
minden férfi családtagot ? 

Minden esetben tárgy ilagosabb, emelkedettebb 
szellem kialakitására h elyezendő suly, mert emelkedett 
gondolkozással az egyház i halósagok döntésének ~ 
egymássa l szemben álló két lábor alá fogja rendelid 
magát, eiü l a harci kedv s ildomtalan nak fogja tekiti' 
ten i ama kijelentést, hogy kcdve26tlen egyházi döntés 
esetében jogaika t a polgári bi rÓságnál is hajlandók ér
vényesiteni s /l a íogaikat ott sem tudják kiharcolni, az 
egyházbÓl való kilépésitil sem riadnak vissza. -( 

M" I h { , eg par szó e lang oz. E hang a fenyege 6s 
hangja, már, ped g a fe nyegető hang, a terror avaUt . 
sossággal nem egyeztelhr,dö össze. Sajátságos, ho'g~ 
igeD sok helyen és felekezetnél m~g a világi kérdések~t 
is egyházi döntés alá helyezik és az egyházi döntésben 
a felek megnyugodnak, mig jelen esetben egyházi 
dést kivánnak a maradiak polgári biróság elé 
mintha a polgári bi róság magasabb rendC! 
az eg)'házi biróság. Csak fe nyegető hangnak 
az egyházból va ló kilépés hangoztatása is, mert I 
zeln i sem lehet. hogy akár egy ik, ak ár a másikJJOítf. 
port a tá nézve nem kedvező, vagy neml egésze",1 k«fd
vező döntés esetében egyházát elhagyni tudná. tS ,p.] 
igen, akkor üres lelkfl unitáriussa l állottunk szemben. 

, i.J:11 

ken yérért reggeltől napeótlg. AkiklJek kérges a 
lell )'erük, felsebbzeIt a labuk s meggörbült bát 
tukon óriás terheket d pelnek még ilt is , a. '.Á
ros kén yetmes járda in , Vann aIr, f akik !lihazuQr 
ják az ebédjüket ~. holnapi igéretUE'k sZállják" a 
vacsoráj ukat s éjszakanként n r uglala nul riad/l 'lJ< 
á tm ukból a z idegszálaikon végig, cikáz'; , gondo
lat dűbörgésére : "mit együnk, li lit igyunk s l~li
vel ruházkodjunk?" S mégi., m,kqr belép sze
rény hajlék ukba az lsten szolijája. Krisztus ey~l
géliumát ~rzik mp~jelenni s l e l~ük lörök k inC~f, 
a jóság csodálatosan, átdott szépségben viszha ng
zik a könyörgö szóra: .scgi.tsQuk egy máson !" 
Eltitkolják szegénységüket, ( gondjukpl, fájdalJ1l ~ 
kal s még a föld tenekéböj, is elökaparják .... ir
galmaság filléreit, a testvéri egyült~rzés ápp)á
sára . 

Kalap üzlet Wei •• M. uQca 33 s~ al.l1· 

Férfi kar'apc;>lt ' ~íl ' , Sap~iW-(! " 
a legjobb anyal'MI a legujabb divat ufáll "atlh.
tók! Kalap tisf\ilá'I,'IQrmálásl és fésMlI • I~-. , 
ujabb dival után vAllaiom, A n, ~, kIJz6nségszlyes 
párlfogását kéri Csiszár Bél,!" 

d 
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Gazdálkodás. 
VA L L o M Á s o K I II.) 

A történelem igazolja, hogy megfelelő 
vezet6k hiányában népek és álllamok semmi
sültek meg és megfelelő vezetők kezeiben 
népek és államok ébredtek és é ledtek ujra

U 

(L el őbbi cikk). 
Ez igy voJt és igy lesz a történ elem min

denkori folyamán. Az emberiség életében a 
vezetők egyén 'sége szerint foglalják el helyei
ket a nemzetek és ahhoz képest emelkednek 
az emberiség életszinvonalának csucs pontjaira, 
vagy tűnnek el a történelem szinteréről. Az 
egyes nemzetek pedig vagy egyetemlegesen, 
vagy szétziláltan, de a maguk különböző szer
vezeteikben és egységeikben élik, kell, hogy 
megéljék a maguk faji, felekezeti, szellemi, er
kölcsi, gazdasági és politikai életüket . Ez a mi 
helyzetünk is ma és ilyen egységünk a ma
gyar unitárius egyház, amelyben - :tmint már 
emlitettem és itt idézem - "egyházi hi vatá
sunknak ma és minden időkben való teljes 
megélése, ahol faj és egyház, hit és nemzet 
oly kimeritően találkoznak egymással, örök
életet biztosithat a mindenkori nemzet egy tö
redékének". 

Ime, minő összefüggés van a nemzetek, 
vagy ezek egységeinek élete és a vezetők, il
Ietve vezérek kiválósága, lángelméjüsége kö' 
zőtt, akiknek kezeikben a nemzet, vagy egy
ség nyers anyag, hogyarravalóságukhoz, 
egyéni értelllliségiik"öz képest kialakitsák belőle 
a tökéletesebbe!, vagy pedig - szintén egyéni 
adottságaik"o: képest - faji, felekezeti, erköl
csi, szellemi vagy gazdasági t éren mély pont
ra juttassák, eltörpitsék, avagy épp eltüntes
sék a kezeinkben levő egységet a nemzeti é
let szinvonalából vagy a történelem szinte
réről. 

Csoda' e tehát , hogy ma, amikor két-három 
vezető saját személyes érvényesülése céljából. 
továbbra is oly sulyos erkölcsi és anyagi ál
dozatokat hárit egyházunkra, amint ezt tette 
a legutóbbi másfél évben , biráló szavainkat 
hallat juk és ha tiltakozunk egyes egyhfizkor
mányzati tfnyezők cselekvései vag v türései 
ellen? Csoda· e, ha ezek ellen 'a mindenki ál· 
tal megbecsült· püspökünk szellemiségével 
egyhanguan óvást emeltünk a legutóbbi más
fél évben is és óvást emelek ma tudva azt 
hogy egyházunk az apró vétkes ~selekmények 
sokasága miatt sokkal mélyebb pontra juto' t , 
mint amilyen mély ponton volt valaha az el· 
mult több, mint husz esztendős kisebbségi 
sorsunkban. 

, Ezek az 6v~sok és tiltakozások azonban 
epp azokban talaltak süket fülekre , akikben 
ha eg~ parányi felelősségérzettel rendelkez: 
nek, folt étl enü,1 több tapintatra kellene talál
niok. Ez, s3]nalatosan. szintén az érintett I,ét
három" vezető ,személyi adottságainak hiánya. 
tS hacsak. ~nnYI .. volna, azonban épp ezen ret. 
tenp.tes 'lJalosa!J elt urésébpll gyökerezik j elenünk és 
jövönk telj es tragédiája ! 

. H át hová lettetek ti Elvek, akik egész
segesebb szellemre törtetek, hogy ahelyett 
most omladozóvá tehessétek egyházunknak 

. megrongálódott erkölcsi és anyagi falait? Ho
vá lettek, akik biztosabb vizekre akartuk ve
z~tni egyh~zunk .hajóját, és ~helyett egyeseink 
zaton]'a ju!tatta k, .hogy ,:atonyon hagyjuk 
vergodDl apalyban es dagalyban egyaránt? 

Vagy tényleg ugy vélitek, hogy az 
elveket el lehet tiporoi és azokat csak ad
dig kell alkaalmazni, amig az egyéni érvénye
sülés céljait biztosnak Idtsz6 révbe juttatják 'I 
Dehát' hol van az egyház egyeteme, hol van· 
nak a körök, hogy az egyházi erkölcsi és a
nyagi javak egyeseinek eltékozlását jaj . és 
zokszó nélkül tudjátok viselni ma, holott a 
négy év előtti multban apró lejek, vagy egyet
len alkotmánysértés miatt oly erővel hallatták 
hangjaikat ? M a a százezres ügyek sem izgat
nak és azt kell kitűntetni , aki egyik másik er
kölcsöt oly mélyre tiporta? A kitüntetés ép· 
pen a . két-három" ·ban jelzeltből kell érintse 
mindig legalább egyiket ? Avagy magyar uni
tárius egyházunkat, mely Erdélyt a müvelt vi
lág el őtt is a "szabadság klasszikus fö ldjévé 
avatta ". képesek egyeseink végzetesen romba
dönteni ? Az irtásnak nincs már se m vége, sem 
hossza ? Mindent veszélyeztet ünk továbbra is, 
vagyont, erkölcsöt, tekintélyt, hi tet, megbecsü
lést, ö nzetlenséget, vagyoni és társadalmi ala
pot egyaránt ? Mi ez hát és meddig tart ? 

Biztosil~st a l egelőn jősebben az 

E Isó Romániai 
Temetést Biztositó 

R. T.-ni" köthet 
(ezelött G. SZÁVA és A. SZÁVA) 

B r a s s Ó, 

Weiss Mlhály- utca 35 szám. 

, 
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Hiszen csak pl. emlitem, mint legkisebbet a lok 
közül. bOi' azt. ~ki 24 OOO lej egybAzi kOzpénzr61 ~'8· 
f él éven keresztül feledkezett mee uay, hon az eI8z'· 
molásban 88 szerepeljen, miuh\n a fö/anács szine e16tt 
volt az ilgy leJepJc%Vt', ahelyett, hOiJ menesztenék 
"tisztségébő l , meafenelmiztetn8k, képesek öt bemutatni 
több mint háromszáz szálel, preshiternek. mint, aki 
.,llZdaH\ai és p~DztlKYi kerdések ben "jlUato~'I , ml\8 8ZÓ. 
val .. kivá I6/1. 

Eoeed i!J met kérek, de kérd ezem, hovA jutoItuok ? 
Hová jutott. snbázi erkOlcsiBéaUnk és ft hec!lületérzés ? 

;.ts hová jut a lelkészi tekintély. ba egy tisztes előadás
ra a több mint száz becsületes lelkész "özül nem "vá
lasztunk olyant a bemutat8srü, aki egéu élelét erkölcsi. 
h itéleti és g8zda8áei fejlMésünknek ' szenteli nem cim
j)eo, hanem tettben és lélekben egyaránt, a~i önzetle
nül szolgálja egy házát , v8H aki minden vonatkozásban 
böszkeséie \Tagy egyhazli öLJ!!éaének, vagy körének v!J8Y 

eayh~áoak. 
Le Don Gllst8'fe irja eiyik mUvéban : " Novy-Targ

!baD, a Tátra hegyséaben volt alkalmam latoi en kis 
templomot, meliet rablók emeltek sz6z Mária tisztele
t ére hálábó!, amiért vállalkozésaikoD pártfogásába vette 
~őht(j . 

Minő erkölcsök lehetett ezeknek, ped ig v&l ó,zi
oo.en nem 74 OOO faját relekezetö és saját faju. egyé
ilek közvlI gyonsihoz " téved tek· ? É':I minő el birá !ás alá 
-esD ek ? 

Dehá.t nem erről akartam szólni j alko8la mee min
<denki magának a véleményét. 

Arról esik 8:r:Ó a sok közül. hogy a jószágfelügye
lőség elnöke lemondott volt, amit II. tanács a védőbe
'!Zédek özöne után oem fogadott el. Ezen -véd6beszédek 
i ényege az 901t, bogy amit a kiküldött bizottságok mir 
több rendben megáUapitottak, a hűtlen kezelés, VIlgy 

1 eRyéb rendellenességek, mint pl. a 24.000 lej ügye " nem 
igazak - ,.uincsenek még meKállapitva" és az obiektiv 
.hirá16k pedig azzal voltak elterrorizálva, hon .. nem 
igaz· "számadási h iba." "valótlanság" stb . (Hova lett ft 

házszabály és a parlameutárizmua ?) Ne fogadja el te
~át a tanács a lemondást, mert ,.igaz, hogy 24.000 lejt ' 
az elnök ur visszanzetett, de "ez az elsO eset·, és kü

J öab en sem biztos bon elvette. (Vajjon miért fizette 
-vi.sza ?) . 

• 
Tehát rpindig csak az első e!et, mer t az előbbi 

n gy ut6bbi tlUfedezve oem volt és nincs ia ma mar' 
..aki fölfedezze az uj abb akat, ellenben van kettő.három: 
aki segitsen az elleplezésben. Mindig csak az elsö eset, 
'mert az előbbi megbocsáttatott. Kinek a részéről bo. 

Az előnyösen iS!llert 

"TELLMAN N"-féle 
szabó üzlet Baritiu (Lópiac) u, 12. szám pontos 
kiszolgálás mellett mérsékeJt áron minden e szak

mába vágó mu nkát kifogástalanul végez. 

csáttatott mea ? Aki valamilyeo formában vallJ előD eit 
é~v,\!,zi • . vagT pedig II felelősIéiben o.zt~znia keU:De., 
1 ebá.t Ismé' caak az első 8set. TudjuIr. hó'ay ~1 kÖzÖ~ 
ségel bttnözök is ezzel védekeznek a rendes bir6aiaok 
elött, de ilyenkor, amint joaászoknak alkalmuk volt v,," 
detljeik esetében konstatáloi, a btinöző hozzátette: .a
mit a bir6ság föUedezett , mert ba mindeaiket fölfe
dez'e volna, akkor lehet, bo" akasztófán volnék mAr 

rég6ta" , ~ 

Csak pl. emlitem. bogy éveken keresztOl a bAD, •• 
bükki gazdasáe cakarit6vágása 20- 40000 lejeket hozott 
az egybáznak. Az ottani intézőt azonban a jfa:. elnöke 
arra való hivatkozá,asal. hogy Báoyabtlkkön nincs 8ZÜ,

ség mtézöre, áthelyezte Sziodre. l\hbelyt az áthelyezés 
meetOrténl. a banyabükki gazdaság takaritóváaása mér 
nem 20 sem nem 40 ezér lejt bozott, hanem pontosan 
százezer lejt. Va)ószinüen az volna erre az elnök ur tá. 
laiz8, bogy az elmult évben több fat adott a takarit6-
vágás. Sietek hozzátenni. bogy az elmult évhen az eO
ház több fá t . adb.atott el a takaritó 1ágisb61," mint az 
előbbi években, Azóta az intéző kiválósáll8it az enb4z 
:SZiDd en kellett, hon véllignézze, ahol azon eayet18D 
eSy év alatt 167.000 lej volt a rali.eté . é. k~zel "lJ 
milliós a kár, A tanác. a bérlet utjáni hasznositást ha. 
tározván el, a jfai eltök bf'jeleotette a tanácsnu, hoU 
a szindi intéz őt most már visszaköltözteti BADyabö"re, 
ahol - amint másfél évvel ezelőtt mondotta - "nincs 
szüksée intézőre" . - Az egyik tanácataa, ugy látszik a 
szindi ügyekre YBli) h ivatkozással, ellene volt ezen át
helyezésnek. Mi történt tehát ? A terror és véd6beazé 
dell: özöoe nőzött és meaayilt az alkalmunk ismét bal· 
lani és ki16ntetni ugy a jfi. e: n~két, mill t az intézőI. 

hon ebben az évben a bányabükki takaritóvAetia ismét 
erfdményes lesz, mert legalább 20.000 ltit fOl jÖiO 

delmezni. Tebát a környéknek lesz ismét egyházi fája, 
amivel tüzelhesseo az egyház 600 'holdas erdejéből • . 

Dehát nem ez a I(érdés, hanem az, hogy vajjoD 
,, 'lZ elBő eset"· e a 24.000 lej ügye. 

Emlékezete!", hOBY a csányi gazdaB6e a : mezős. 
legBzebb 217 holdas birtokát holdankéllt en mázsa bu
záért adtuk ki bérbe hat 6vle a jfei elDök barátja.oak._ 
aki azonban a szinen csak a szerződéa megkötésére 
irányul6 reJhiv~sra jelentkezett, mert addie más voJt U 

ajánlattev6. Joggal k6rdezbet6, miért ilyen olcsón, ami· 
kor egy szomszédbirtokoB birtoka holdaoként évi kettG 
mázsa buzáért van kiadva? Azért, mert mepUepodú 
szerint a bérlő vállalta, hogy az épületek r'endbel zedé-

• si költségeit, amely a 100.000 liljt j6val megbaladja, 
esetleg a kett őszáz. t is eléri. vi.elni foaja és az 6ptlle
teket rendbeszedi. és azért bat é'N, bolY ezeo idő a· 
latt amortizálódjék a berekteté', minthogy a Bors alap
nak nincs pénze befektetést eszközölni. 1988 évi juJiua: 
hadban a jfgi elnök a jfa tUéaéheD fölhdllmazáat lért, 
hogy 82 OOO lejt a cBáDyi épületekhe befektessen. En· 
döl voltam, aki ezen befeltetéat oem sz1vaztam mea a 
bizottaágban. hanem különvélemény t jelentettem be. 
amiért az elnök tiazlséllér61lemondott. Különvéleménye
mel oem vontam vissza, az eluöt 8 nap mulva hif.ta 
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lAban ismét me l jtlent, amiMI ]Atazott. bon lemondáaát 
~ •• zavonla. Sem ezen üiY. sam pedia UllOo vélem~ 
nyem, nem került il. tanács elé, nyugodt Jehettem te
hát. hon a bérlők hiT. amiat 8 bérbevételkor vállalta., 
a juHAIokat saját 'öltaéaükOn véarehajtották. Ezzel 
aembsn mi történt? 

1939. nov. hadban a jfgi elnök 8 tanácahoz elő · 
terjelz!ést tett, amelyben ut tldván e16, hogy 112 OOO 
lejt jnitálokba fektetett be 8 mezön8ncsányi épületek
he, kérle. hoV az l!:nhaz ezeD befektetéseket jónak 
ismerje ej. és 8iJideJü tee pedig a 112 OOO lej erejéia 
te.intessék ug, az 1938 évi .té r egészen, hogy sz 1939 
évi hérnek egy része kifizetteteit. A tanácahan egyedÜl 
voltam. aki szót emeltem ez e llen, és indokait bősége

sen el6adtlim. A terror és védőbeszédek azonban ayőz
tek é. tilrakozásommBI enedül maradtam. Külön Véle
ményt jelentettem be a hatarozattal szemben. 

MsajelJzéare méltó, hoiY ez a befek :etés 1938. 
IZfptember be.,tlban m egtörtént", és a jfg elnöke csak 
akkor telt előterjesztést, amikor az eiyház feje irásbar:; 
és szóban több JzboO tölbi,tB, bOiY összes bevételeir61 
és 'iadásairól szAmadásit haladéktalanul terjes8ze elő. 
Kérdezem leba.t, hogy hányadik eset? És hol marad

tak • többiek ? 
Kö1önvéleményemet irásban is indokoltam. Midőn 

.. f6taoacsi bizIltts4a az ügyel vJzeglUta és mindkettőn
ket nemélyesen klhaUaBtoU, a j Tgi elnök azoa jeiYző-

100J,et, amely a jó82ágfélftnel ő6ea 1938 julius bavi üJé
séről szOlott s amijly kttlönvelemonyemet IS kellett, 
hOil tartalmazza, nem terjesztette elő, azt mond , an, 
hogy: vaay elveszett, nay röl sem vettük. Ba elveszett 
kérdezem, miért vesz.ett el, és hányadik eset ? 

Méi cJak az a kél dés, holY vejjon a fötanacs mit 
(oiadolt el? A tanács csaknem ea,yhaogu haiarozatát, 
VBn pedig kölönvéleményc met? Un latszik, itt már 
Dem gyözött a védőbeszéd é8 ft különvéleményem jutott 
elfogadásra. Mind en jOiclmem meavan azonb!:lD attita· 
ni, hon ezen tia)'ben hozolt 16ta acai határozatot a 
tanaC! nem foaja ugy véireb ajtani, hogy az összeg az 
eiYházi p éo tlArba b ~folyjon l 

Ime minO manOver arra, hon ne az egyházi pénz
tárba JUSSOD az a pénz, amely az elllbáz bIrtoka uté.n 
mint bér fizetendő : jeiYzökönyv elveszése, vS&y fö l nem 
vétele, különvélemény hstálytalBnitás8 az által, hOiY az 
oem terjeszte tett tanács elé, a tanáCSOD sz eilház é lde- • 
'ének leBznazatl&, mert a !öaondnok garancIája külö 
ben esedékessé válhatik, és végeredményben 8iyszbti· 
zenkettOezer lej, amit ha · mi vállalllnk eradetIben be· 
fektetni, az 88l\ tben a birtok évente laaalább 30 OOO 

VasároJjon az 

ELEKES 
könyv és papirüzletbeno 

lejjel maaaaabb összegért lett volna kiadható. 
Ime ~iY'egy példa a sok köziU, amelyek Utséatelenül 
nyomlak rá lemoshatatlan bélyeaüket .. két-három- ve
zetO· áltlIll megfertőzött enházi közéletüobe. És a mi 
a több, mindezek a dolgok folyhilttsk enbázi életftnk
ben és rolyhatnak ellenvetés nélkfU . Vaar tényleg ol,an 
b~ök. lettek v~lna elkOvetvp, amelynek 74.000 maay.r 
unItárIUS lélek dy IIZÓ nélkül kell elvillelje ti. hasonl6-
következméyel t ? És ki az a .. két barom- vezetO, akt 
lateo ostoraként ver, van türi véa:igverni 74.000 unita
rius lélek erkö ~csi , becsület és faji érzéset ? É'I rom
bolja. eiYházunk megmaradt romjait, hogy mi S8 ma
radjon az utókornak. 

Eogt delmet kérek, ha vals.\i garanciát vállal meg. 
akadályozn azáltal az ellenőnést, és vállalt a:aranciája 
ilf sUlyoa anyagi és erkölCSI áldozatokba kaJüt 74.000-
maiyar uDifarius embernek, s ha i iirall ciájat bnáltaoj 
vonakodik, és meg\'álasztása elö tti - un IMszik való
ban meg1örtéot - II;lköteh'7ése Hlut képh I"n magat feb 
oldaoi, akkor nem joggal nl er fl.l·e föl az a mind oa
iYobb és nagyobb hullamokat ver6 közóbaj, bon azzal 
eayütt, tllliért ~alJaha a garat.c át, hasonló iarallcJája
tól mentsen mt>g 74 OOO. magyar unitáriulI lelket, és le
gyen tekintettel arra, bugy fah'aíokban, 8Z Unilériua. 
Közlöny bizonyd,ga szerint l~lkészek és pte!biterek, ta
nítók és hivek naphosszat Illüjtik a lej eket, ti ut juktól 
vonják el a tojáfokat, hogy kullurbázb.t, iakolát és tem
plomot építhessenek maguknak, mialatt ilt Ime en té
telben eaY kuhurházat VBgy egy iskolat áldozuok föl. 
egy év abU .. Il szemelyes érvényesülés ollárán. · 

EOiedelmet U rek, de emlékezetbe jutt fltandó idé
zem leaelső körlevelem második, harmadik és neiYedik 

bekezdését, a.mely sokkal jeJenték.telenebb ügyben 1983-
október havában kelt éa idéitm annak megállapit4sára. 
hon vajjon van-e ktUÖDbség és ba VID, mi liZ, hon: 
az egyház közérdekéa esett sokkal kis E: bbm6nÜ sérelem 
olyan aulyos elbirálAa alapját képezhette azoi.nl! k & mea:ité
lése szerint is, akIk ezen 112: ali. pon jutottak ti!Zltéjelkhez~ 
és akik anD&.k idején BZ ilyen !érelmet annyi "önzetlen
&égiel és tárgyilaaossáiaal ItéHéll: mí'g·i massal szem
ben és ma a sokkal naiyobb métvü sérelmet épp ök. 
követik el. Ez a Bollszoro~itott levél igy hangzik: I,BArki 

• legyen az az esyéo, aki ... batáti összeköltetései, van a
aors szerencsés kOzramOködése révén 6erházunkban 
measzerzett pozicióját arra h l:.sznáija, hoil' az impé~ 
riumváltozás,. agrá.r reform és gazdasáai krízis folylán 
anyagilag aliah!lnem teljesen tönkrement 6iYházunk meg· 
maradt romjait vonja ki kisebbséjí fajunkért és vallá
sunkélt önzetlenül kUzdö tanái'aink-, Rólpj~Dk és tani
tóink e161 8 utóda.inkat még e romok örökléaére lIem 
találja méltólmak, annak a köté/eti miik&lése tet'én min
cumki által mec/1rovetelt önzetlell lelkiismerete, faj- és val
lá8rennt.artási kiiteless~érzete s a pecséttelen erkölcsi élet
adta fajsulya an1lyira hiányzik - az ö~z6, aDY~a:1 JJzM:. 
séaletek k.ieléiit~se s személyi érdekeallek II kO:-érdekel
nek a kii!!erdekek röM va16 he~yezése ira'lei vdgya l Jepig 
antiyira kifej16dött, hogy jellemél erkölcsét és Oozetlen
lIégét sem bUnbánó igéretekkej, sem vezelJésekkel II It:ó;; 

I 
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-állal igbt.l/elt mederbe jutta tni IObM sohasem ~Tt~ja , m ert 
8Z egoizmu!J ha11tlomNjutAsB folytán egyszersmmdenkor ' 
Til e l V'eszjt~lte önbirflló jt.'diciumáf. 

Aki önbirá!ó itélOképesséri'el nem rendelkezik, aki· 
Dek tebát !t' lkü lelébeD 8Z 8 b~ zoJut e rklSlc!liség nDvekv6 
hiánya tl!.la. Jt hont. 8Z bármenoyire i8niáli9 képességek
kel legyen feJruUzv8 . megfertőz ött lfllküle to miatt kép

rtelen értelmi ludt sát raj vft llY ogyházffl notartását célzó 
'ftDV8gi igazságok frld eriléFére és 8J~almlle*8I1rl\ II kö~
-érdeket 8Z0 intő tö rekvésok m(lg741 6~ IIAsa.r8 fl'l bl18znAlol. 

mert egy il700 lelkület 8Z ogés?difltl jd ~ák végzetokoz6 
meiméteJyeJ1~é!áre /!iHmhn.!!8 Je hr l, "ammi t aotra sem 
:azonban egészs6gE'ls ideák mSi[tererntésére V8Ji1y kflresz
:tülv i!sl€lre. Egy olyan Bgyén Hibá t, Ilk i n k01.érdekek kép~ 
viselete terén ez ember i lelkülelnok ily alt:l c8ony nivójú 
erkölcsi világ:ában fptrenz. " Am 8Z emberi hi,atásunk 
:által kitözött céltudatos munkánk harcosa. hanem Bn
'nak e~yene8 ell enséR8 lehat c~ upáo. 

A"t. fi faj, tár:lactalom, vagy erkö 'csi intézmény -
leayen akár "i yház - amelyik \liJb i alltol!\sllnak és 
f6nnAIJbatádnuk legelső föltételét: az öDfenntarfásboz 
szükséges abszolut orkö' csiségct sijAt szerveze1ében oem 

.:()rzi meg, vagy a s'7.orveiben esetleg tal ajt t(\1<\lt erkölcs 
'SOtyedést orős elhatározásRaj és törbetet19D akarattal ki 
nem küszöböli és létjogosultsáRat nyujt, akár közvetve 
akár közvetlen, va{ty tud lJa, avagy öntudatlanul az ~n~ 
maea elleD iráoyuló lelkiismeretlen, önzö, kórokozó 
.akaratoknak vegy tetreknek, előbb !lnysgilag, mtl jd tár~ 
'B!l.dalmilag és t-rkölcsileg önmaga tétlenséQ'8 eredméDJe~ 

J.éPPBD • kÖDyörtelBD véRzBt OIéb. huli.' 
Ez volt teMt 1933-ban, hét évvel ez~lött é9 en

nek nyomán mee9zült mozgalom következtében jutott 
az érintett ~ !:tét·bárom " vezető tisztségéhez, sajnos 'uay 
llUflzik azért, bOi Y RZ általuk is annak idején snnyira 
8z6DtnAk mondott elveket ma lá bbal tiporják. 

'Mennyi kefler6ség és mpnuyi fájdalom, mennyi 
t:in és mennyi lelki töprengés és flzenvedés azoknak a. 
<lelkébAn, akik igazán szeretik fajukat és ellybázukat! 

Ö~öai mel és lelkem legnagyobb meuo1égAdé!ével 
AUapitom meg Rzonban az utóbbi napok eseményeiből 
-és meanyilatkozélsaiból. bORJ un viIAgiak. mint belsl'i 
-egyháziak (klerusbeliek) éppannyira, sOl türbetetlenebb. 
nek itélik me" a két barom vezelö által közönyöllen 
'Vett vaay elkendőzött, de napfényt ,látott és napfényt 
-llitó eseményeket is. 

Bilh, az Isteni Gondviselésnek. ami nem volt e~ 
Tény ft multban, nem lett azzá ma sem. Az adott szó 
1olalOO8 sem változott mea s az eloöklö fOaondnok 
<bár mell6zni vélte anDak beváltását, mégis mások is bőven 
"zá~on foeják kérni. KigyuUak tebát a végeken az e",
-re ,obban lObogó ttizek, bogy a lIJ(ét-három" vezető öt~ 
.... özet~t •. meivála,zlAsuk elött annyit hangoztatott arany 
'<és brllháDs értékét vizIIgálat tárgyáv/\ tegye. ,Remélem, 
h OKY az ötvözet alul areny és brilliáns helyett nem 8zi~ 
11rditott savak, hanem legalább V8aérték fog jelentkezni 
~8 unitárius kÖZÖ811éRünk örömére a felmerült Uroknak 
l elllllább 50 sZlUalékát valóban méa II köri gyü14aek 
-elOtt, m"gtériti.t nok, s\;ilt el6idhték, van pedig mi.ik 

megoldáaképpen, fölébe helyezkedve &;ot; ÖOZÖ, azemé .. 
lyes érdekekMIr, tekintettel le,zMk lura, houy auh,lI. 
amig BDnyi köazöra'ht iayekeznek Dyilvé.nitani B 74.000 
manBr un itflr iua léleknek IiZ iskolák körüli akc'óilblD 
adott és véres 1If'rejtéken szcrZf\ tt apr6 Ipj"lIért szerzelt 
enidejlileg mellmeDtik Oket at 61, hORY fO gy év ered
mén ye ismét szizezrribe ksrtll junek ennek a neiény 
74 OOO magfar uni láriu8 léh knek, és fö oldják meaukat 
let~lt e.küjUk tulmérsékeltre manarázott 'kötelezett_ 
alIgei alul. 

HisZP.D mind bnny ioak a megoyugváaát forja 8Z0l
galni akár az üneine.k az ElZ:yház érd8keiben való ha
ladéktalan elintézésp. aUr pedig - ha errovaló!6e 
nir C~ - 82: 0n módoak megudá.sa, ho~y pgészen bizo
llyo!:lau több ráterlllolhérgel rend6J knő euéoiségek 
mentfék meg f"gyhfll unkat ebbOl a ~ üfznvar bÓJ. amely 
kik!lrtilhete l le~ü l & vég~e l felé ralladh l'iJbázunk gond .. 
tArhel! 8ze k~rét. 

Dr. Fazabs János. 

• 

Báró Orbán Balázs. 
Minden idők jelenének sivársága, kilátás

talansága a multba vezeti vissza a nemzetek 
életfonalát. Ez a jelenség különösképpen 
helyénvaló mai helyzetünkben, amikor a 
mult dicsősége is kell, hogy táplálja a jobb 
jövőre hivatolt nép életét, hogy azon át mun
kálja korlátolt lehetőségek között is azt az 
útat, amely a multból a jelenbe és innen a 
jövőbe vezet. 

Az unitáriusok mindig kegyelettel áldoz
nak kiváló elődeik nek, akiket sohasem sajáti- ' 
tanak ki teljesen a maguk számára, hanem az 
összmagyarság közkincsének tekintik. lIyen em
lékezésre méltó, példátadó ember volt báró 
O rbán Balázs, kinek elvhűsége, szilárd aka
rata, céltudatos munkája, határtalan fajszere
tete 1890 április 19-ki halálával nem szállt 
sirba, hanem világitó fáklyája maradt a szé
kely fajnak, amelynek előmenetelében, kiváló 
képességeiben, oly rendületlenül hitt és örök 
büszkesége maradt az unitáriusoknak attól a 
perctől kezdve, amikor elődeinek katholikus 
hitéről az unitárius hitre tért át. 

Halálának 50 éves évfordulója alkalmával 
kegyelettel hajtjuk meg egyéniségének kiváló
sága és tudományos müködése eWtt az emléke
zés zászlóját, ki a "Székelyföld leirásá"-va~ oly 
részletes rajzát adta személyes tapasztalataIDak 
és meglátásainak, hogy az mint történeti rás 
és földrajzi úHeirás értékes és aprólékos hely
rajza az általa bejárt' több mint 500 székely 
helységnek. Emlékét megőrizni, nevét szivébe 
vésni minden székely-magyarnak kötelessége. 

Serester Lenke_ 

• 



45. UNITÁRIUS JÖVENDÓ 
~.' 

Presbiteri Konferencia Székelykereszturon. 
FötisztelE-Ddő Püspök ur Székelykereszturra 

1940 március 28. és 29· én presbiteri konferen
ciá! hivott. A konferencián az egyházkör kebli
tanácsosai a lelkészek vezetésével igen szép szám
ban jelentek mpg. mintegy bárom~zázan. 

Az értekezlet március 28-án istentisz telettel 
kezdődölt midőn Ü t ő L a j o s esperes imát 
mondott.) A tem plomból a résztvevő kÖZÖ!ISél{ 

a fő,qimDázium tornatermébe vonult át, ahol 
Dr. F a z a k a s M i k I ó s köri felügyelő gond
nok üdvözölte a Fötisztelendö Püspök ur6t kiemelve 
kiváló érdemeit s bemutatta az értekezlet elö
adóit, egyben pedig rámutatott arra. hogy mit 
vár a konferencia közönsége az előadóklóL 

A F ö t i s z t e I e n d ő P ü s p ö k ur a 
töle megszokolt értékes szavakkal köszönte. meg 
az egybázkör üdvözletét. örömének adva kifeJe
zést, bogy hivő szavaira a kör presbitere i1.yen szép 
számban jelenlek IUeg és 8 konferencIát meg
nyitotta. 

D r. K i s s E I e k egyb. föjegyző "Uni 
tárius Egybázunk Jnai kérdései és a keblt la
nács" cimen taltolt elöadást Elöadásában igye
kezelt kimutatni , bogy mi a kebH tanács jelenlő
sége, kik lebeInek presbiterek, mi a kebli laná
csosok müködési kőre és jel enlő'ége az egyház
községben és az egyetemes egybázban, a templom, 
a kulturház, az iskola szerepe s a kebli tanácsosok 
nevelésének szükségessége. 

ElöadAsa után Török Lajos énlaki, NaRY La
jos kobátfalvi, Izsák Lajo" rovai presbiterek. Gálffy 
Dénes t. nitó, Fazakas Jenö lelkész szólaltak fel. 
A felszólalásokra részben a Fötisztelendö Püspök 
ur, rés?bcn elöadó adtak felvilágositásokat. 

Délután 3 órakor V á r i A I b e r t teo
togiai taná.r "A. presbiterség a törtéDel~mben <l ci
men t artolt elöadásl. Értékes és tárgyilagos elöa
dáaából megtudbaltuk, bogy Mózes proféta idejé
ben milyen szerepet töltött be a 70 tagu bIzott
ság, kik voltak az örállók, miképpen voltak fel
avatva ti szts~gükre. kik voltak a szcmorok, mí 
volt a hivalásuk, hogy alakult ki a presbiterség 
az uj testamentumban, hogy és mikor alakult a 
kalholikus és protestAns egybAzakban. 

BizonyAra buzditásul szolgált volna, ha a 
különben nagyon értékes munkáhan helyet fog
lalhatotl volna az is , hogy egyes presbiterek mi· 
lyen szerepet jtl.lszottak egyházunk törléneimi (ej · 
lödésében, iskolák, templomok épitésében. 

p a t a It i A II d r á s .,A k"blitanácsos és 
az egyhbközSég anyagi kérdése" eimen tartott 
elöadast. Az előadás tartalma más volt, mint az 
előadás cimc 8 amit várt a presbiterek tClboru. 
Március 29-én elö.dM tartott D r. F i k k e r J il-

n o s teologiai dékán "A keblitanácsos és az egy. 
házközség vdllási és erkölcsi élete" !'!imen. Ha az 
előadók megelőzöen egymás közölt megbeszélést 
tartottak ~olna, e l őadásaik tartalnli összefü ggései. 
re nézve, Igen e l őn yös lehetett volna. 

Ezt kövelőleg S i m é II D á II i e I teoló~i.i tanár 
uA keblitanácsos é3 fog' háztársadalmi munka" ci. 
men adott elő. Ezeket hangoztatta: a presbiter Jó
ember, jó hivő, jó magyar, a családban minta
szerü kelt, hogy legyen s rendben kell tartania 
házatáját és lelkél. Az ilyen emb r tevékenyen 
vesz részt az egyházlársadalom munkajában . Be
szélt közbelyekröl, szövelkezetről, nepegé;zségröl 
(népfürdők), ifj uság szorakozt6tásáról, tánemulat
ságról, IcmetésrÖI, . to rozásról Megál lapitbaló, bo,\< 
az alkalmi vezérfonal mitldt'g\'r.· eltünt a felszin. 
röl s a ballgatóság állandóan zseptengeralatljáró
kat flgyelh eletl ebben a félig olvasotl s félig sza
badon elöadott t-I mondásban. 

G y a I I a i P a p D o m o k o s a népkönyv
tárakról beszélt igPD hatá~osan. Látszott, hogy .a. 
nép nyelvét, a nép gondolkozását i ~ meri , mert a 
hallgatóság csak Gyallait és a légy ziÍmmögését 
hall galla. , 

B O r o s G \' ö r g y gazdasilgi iskolánk igaz
gatója idöszerü gazdasar i kérdéseket fej legelett ért
helöen, népszerü módon. Nagy érdekl ődés kisérte
ezen jól kidolgozott lémát. 

Az e l őadá,ok befejezése ulán a Fötisztelend~ 
Püspök ur vez lésével lelkészi érlekezlet volt, boi 
a konferenci tanu lságait szürték Je. Közben az is· 
tenli~z tele ten Péter Ödön kövi j egyző i fJ1ádkozolt~ 
majd Ürmösi József püspöki lilkár mondott. el 
nagy hatással szép és igazán talliló egy bAzL 
beszédét. 

Az értekezletet a Fötiszlelendő Püspök ur be
széde zárla be Is ten áldását kérve a gyülekezet
re s a konferencia vé~zett munkájára. 

Mcgemlitjük, hog \' március 28-~n este mü
soro!;) estély is volt ugranazon heJYls~gbeD, ahol 
Dr. Elekes Domokos fögonduok nyitolIa meg
pár szóval az estél y t. Lörinczi László l~lkész ve
zetésével igen szépen -énekelt a kadáCSI dalárda,. 
majd a szenlábrahámi dalá rda, egy SZékely leány 
és székely legény szavalata következett, Sándor
Mihálr tanár vezetése mellett pedig a helybeli 
filhArmonikus társaság zenedarabokal adott elö~ 
Gyallai Pap Domokos igen nagy figyelem és ér
deklödés mellell egy szép elbeszélést olvasoltfel_ 
VégliI Osválh Árpád felüg\,elő gondnok pár szö
val az ünnepélyt bezárta. 

Jelenvolt_ 
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Egyházi zene. 
Irta : Régeni Áron. 

Teendőink egyházi zenénk fejlesztése érdekében. 
Lelkem igaz őszinte örömével üdvözlöm az Uni

:tárius Jövendő nagyon tisztelt szerkesztöjéf, midőn b. 
lapjában helyet adott az egyházi zenénkkel foglalkozó 

-cikksorozatnak s Gál Vilmos afiál, kit zenei .kulturált
sága elhivatottá tett arra, hogy e ciksorozafot beinditsa. 

-Zenei felkészültsége -zálog, hogy e megindult munkát 
• :sikerre vigye. 

Örvendetes jelenség, hogy egyházi zenénk eléggé 
-elhanyagolt Ogyével ma már nemcsak az azt hivatás
$ zerüleg művelő énekvezéreink, de ezen testült1en ki
vülállÓk is foglalkoznak. Egyházunk tagjai e téren is rá~ 
<löbbentck arra, hogy mulasztások vannak s e mulasz
-otásokaf pótolni kell . Töobet, szebbet vár e munkamez6n 
.is a hivek egyetemessége az eddig nyujtotta knál. Ma 
már hiveink egyrésze nem csak elfogadja, de birálat

iárgyává is teszi azt, amit ad ni képesek vagyunk. E 
megindult szó csatába azonban bele kell szóljanak a hi

'vatássze rilleg egyházi zenével fogl al kozó énekvezéreink 
is. Az alkalom adva van s tegyék kötelességüket, mert 
.a kötelesség ilyen irányu teljesitése tisztitó tüz, mely 
-elválasztja a salakot a tiszta femtöl. I 

Egyházi főhatóságunk is napirendre tüzte e kér
--dést: anyagot, javaslatokat gyüjt, bizottságot szándék
s zik kiküldeni al ügy minél alaposabb elöké$Zitésére. 

Az egyetemes lelkészkör hasonlóképpen felszinre
"Vetette j sajnos, hogy tárgyalásának menetébe épen a 
legköl\'etlenebbül érdekelteket, az énekvezéreket nem 
vonta be, ak ik pedig ugy az énektanitás. mint -énekve
:zetés terén értékes tapasztalatokkal rendelkezhetnek s a 
,gyakorlati megoldásban utmutatást nyujthatnának. c ne
.keskönyvünk revizióját egy közös érteke zlet kellett vol
na megtárgyalja. 

Azonban, ami elmult, afelett kárba veszett fárad
-ság alámentálás. 

lássuk inkább a jelen pillanatban mi a teendő 7 
~nekeskönyvünk legujab b kiadása elfogyott, vagy 

Jegalább is elfogyóban van. SUrgösen szükséges egy 
'\lj kiadás. . 

Amikor azt látjuk, hogy rövid 19 évalatt egy 
~unka 2 kiadást ér meg, ez azt bizonyit ja, hogy meg' 
Jelentetése nem volt fölösleges fáradság, arra szUkség 
van, az a munka hiányt pótolt. Egyházkörünkben, ahol 

'l1apasztalatom szerint a Jegkomolxabban átérzett tanitói 
munk~ folyik vall~s.erkölcsi nevelés szempontjából is , 
.ugy latta~ ~.agy altalánosságban S ugy tapasttal~~ a: 
m~gam ki S korében, hoe-y hiveink szetetik énekesköpy
.... Ünket s a gyülttezeli"tQekttst g~ftoroljak~sr." -::. • 

• Nem mondotll.. blog-y ne; volp/i na"e hibá',: Voltak 
vannak é I . ~ , " , 

~ ,..es,n~k ..... s .... DE törekednUnk kell arra, hogy 
~zek a hl bal{ nunél JeletrtéktelenebbeklklS::"zsifgorodjariak 

• össze. Nem szabad pl. megtörténnie a"nnak, ami 218. 
~.sz . ének 2. szakaszának 3. és 4. sorában van (3 . kia-

---~--------~. 

dA s), hol a szöveg egy-egy sz6taggal van megcsonkitva.. 
Vagy a 264. ének utolsó sora, hol a dallam gyalázatos 
ritmikáját a legbotf(J\(jbb ember is érzékelheti már el-
56 hallásra. E sor dallama ugyanis nem az, amit itt lát 
az énekes, de egyforma a 2. sor dallamával. A 97. ének 
2 sorával az · 1 és 2 kiadásban ugyancsak baj van. E 
sor dallamát telj es egészében I hanggal mélyebbre 
kell tenni. Ez óriási hibát a 3 kiadás kiküszöbö!te. Szám
talan ehhez haso nló , de jelentéktelenebb hibát komoly 
és alapos nyomdai előkészítés és revizió kikilszöbölheti 
s ki is kell küszöbölnie, mert ezek a hibák még a ta.
nult zenészt is zavarba hozhatják s zenei kis,koruságunk
nak s nemtörődömségUnknek égre kiáltó példái. 

Ezen reviziónál - egyetértek teljesen Gál Vilmos 
cikkéve) - nehezebb, de nem megoldhatatlan kérdés a 
dallam és szöveg között mutatkozó ritmusbeli eltérés-
sek kiküszöbölése. Példaképpen a 151. éneket hozom 
fel. Ennek a Dávid Ferencz korából származó, mély 
vallásos érzést kifejező, ösi, gyönyörü szövegünknelr 
csak az els5 versszaka sza állott a dallamszerzö rendel
kezésére. (Az egész ősi szöveget csak nem rég ismerle 
meg rég i énekeskönyvünk forgatása közben.) Bekövet· 
-kezett ebből az az abszurd eredmény, hogy mig az el
ső szakasz ritmikája jó , avdig a következő szakaszok 
első sora énekelhetetlenOl uyakatekert ritmust kapotL 
Ha ennél az ének ünknél az eredeti ősi szöveget vált~ 

J 

zatlanul hagyjuk a 2. 3. 4. szakasznál is, nem áji elei a 
látható hiba. mert a 2. szakasz eredeti első sora: 

"Nem hágy tégedet a nagy Ur Is'tentl, a 3 szakaszé: 
.. ~n jó Istenem és Uram te vagy", a 4 szakaszé ; 
"Nem kérek tl5led én gazdagságottl. 

Igaz az is, hogy egy új, müvészl értéket nyujt6 
énekeskönyv megszerkesztése alapos és gondos eniké
szités nélkül lehetetlen s csak évtizedes körültekíntti 
munkásság hozhatja meg a kivánt eredményt. 

Ennek a körültekintő sokoldalú munkásságoak 
egyik alapvetéS pillére zeneügyünk történelmi muJtjának 
részletes és alapos feltárása. Bármennyire is kiskoruak 
vagyunk zenei téren , van multunk, csakhogy ezt a mul
tat majdnem teljes egészében sötétség borit ja. 

Enekeskönyveink történetével a K. M. hasábjaia 
pár évtized e lőtt előbb Nagy János, majd Kanyaró Fe
renc foglalkoztak részletesebben. Mindkét neves törté
nészünk csak a szövegi rész mult jára igyekezett fényt 
d'eriteni, a zenei oldala nem érdekelte egyiket sem. 
Nem érdekelte talán azért. mert régi énekeskönyveink 
szövegei a Szenczl Zsoltárok kivétel ével c.~ak da~lalDj 
utalásokkal vannak eJJátva, hangjegyzés ni Ikul. Ami na: 
gyon érdekes s egyuttaJ talán útbaig8z~tó is, r~gt 
kéziratokban fennmaradt magyar graduáliaIDk haDgJe
gyeket nem, de hangjegyvonalzást tartaJ~azoak, teh.'t 
lenníe kellett egy kezdO korszaknak, mikor a hangJe
gyek is fel voltak jegyezve a graduálok hangjegyvonaJ.. 
zásain. (foly tat juk). 
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Szemle. 
Lemondás. A iószágfelügyelöségi elnök le

mondásáról olvastunk. Szerény megitélésünk szerint he· 
lyesen tette. Elhatározba közmegnyug-vást kelt .. Tevé
kenysége ellen kifogások merültek fel. ElveSZItette a 
közbizaimat. Ennek természetes következménye a le
mondás, ami azonban nem mentesiti tetteinek vagy mu· 
lasztásainak felellSssége alól, de erkölcsi testület mun
kamezején az erkölcsi érzék igen nagy érték. 

Ez érzéknek megfogyatkozását vagy lazulását nyo
mon követi a közbizalom vesztése Ezt már sem mes 
terkélt támogatással, sem maga ellen kért fegYf'lmivel 
megakadályozni nem lehet. Egyedüli pg~enes utja a le
mondás. Ez képez biztosilékot az erkölcsi testület élete 
színvonalának fenntartására, annak őszinte szeretetére 
_ s talán feltámadást a lemondó részére. ( - a.) 

Példá. élet. Egyik fontos állást betölt~ egy
házi ember a kebli tanácsos (presb iter) hivatásáról el
mélkedik. A kebH tanácsos kötelességeit mintegy 10 
pontban felsorolja s e lső helyre teszi azt a követelményt 
hogy .a kebl i tanácsos példás életet fo lytat". A hely· 
zet tehát az, hogy az egyszerű falusi kebl i tanácsostól 
elvárjuk a példás életet, de az e2yház legflSbb világi 
reprezentánsának "nem példás életét", erkölcs i botlásait 
jobb ügyhöz méltó bUlgóság-gal s bizony ncm éppen 
következetes magatartássa l véddembe vesszUk és dicső
itjuk. Nincs itt valami r:llenmondás, söt lelk iismeretlen
ség az eljárásban? Unitárius emberhez őszinteség, nyilt
ság. egyenesség, tárgyilagos megitélés illik. Aki ezt az 
alapot kirugja a lába alól, nem szám ithat arra, hogy 
szavaival és cselekedeteivel szemben a nagyközönség 
bizalommal legyen. 

tpitö kritika. Ezl a két szót az utóbbi idő
ben nem egyszer halottuk és olvastuk. Inkább azok ré
szérlSl szokott hangzani. akik közelebbröl az egyházi 
életben eddig nem ism ert tetteket vittek véghez. Sze
retik különösen kihangsulyozni, hogy amik történtek, 

. azokat le kell zárni s azokra a feledés fátylát boritani. 
Lehetnek, akik ezt tartják é pitő kritikának s azt, ha a 
hibákat dicsérik, a szabálytalanságokat szó nélkül hagy
ják. a megbizhatatlanságot és erköl csi botlást takar

gat ják s olyan elmélkedésre pazarolják a nyomdafesté-
ket. melyek egyetlen adatot se cáfolnak meg. - Van· 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
Bri ~OV, Stro Dr. Ihbe~ No. 1 , hova a lappa l lmp' 
cdo •• tbbn miud,m me"IUmtloé4, llözlúDJéfiY el:l pé nz· 
összeg ki1ldeodfl. A lapbll adnt minden cikk VOi' 

enéb Idblemény II bóoap 5·ja: fl 

Szerkuzt6ségben kell, bon legyen. 
MarlfAror!Z ~Kon nz előfizet~8i öS8zeu !aZ .. O "itáriulJ 
IrattQll1l17.ió o ·boz juutLulod6 : Blldap!)lIt. V. K.l'll)áry 

UCC!l 4 sz. 

nak azonban olyanok is, akik azt tartják épit6 kritiká
nak, ha az igazságot oszintén feltár ják, a hibák ra reá
mutatnak s az intézö kötök eljárásaival szémmn ellen
őrzést is gyakorolnak. építő kritika lehet az is ha az. , ' 
elégedetlenség levezetésére módot találnak s ,a: labe ~s. 
helyesebb belátásra utat nyita n ak. A bajok~t még fáj
dalom és restelkedés árán is gy6gyitan i kell, hogy aZ' 
emberek az ellentétes álláspoutról egymás felé köze
ledjenek. Elbizakodottsággal és erőszakos módon, egy
oldalusággal nem chet épiti) munkát végezni. 

Elégedetlenség. A felül etes gondolkozás ré
szérlll nem egyszer támadásn~k, 5tst gyanus itásnak és 
gunyol6dásnak van kitéve. aki elégedetlen hangnak ad 
kifejezést . Az elégedetlenség valóban káros, ha nincs _ 
ok rá. Dc ha ok van rá, szUkséges. Aki az egyházi 
életet figyeli el kell ismerje, hoR'Y jelenleg blSvt:n van I 

ok az elégedetlenség re . Aki elégedetlen volt a multban 
kisebb okok miatt, ne m lehet azt következetlenséggel 
vádolni , ha elégedetlen a jelenben,'" mikor az erkölcs t 
botlás védelemben részesül erkölcs·tanitók részéröl s It 

gazdaság i helyzet mind szomorubb képet mutat és fo
kozódó biza lmatlansá20t ébreszt. Avagy a jelenlegi egy
házi élet egyes vezetöi és irányilói olyan tökéletesek
nek képzelik magukat, hogy nem birálat, hanem hódo
lat ill eti őket? Aki elégedetlen volt a mullban és elé
gedetlen a jelen hibái miatt, nevezzék hár az elégedet
lenek elégedetlenjének, következetes önmagához, kö
vetkezete!> gondolkozásban és cse lel.edetben. 

. Erazmus. A humanizmus a vallásos és lelkl 
refo rmáció utját egye ngette. Nem azt az utat. amelyik 
az egyéni érvényesüléshez méltatlan módon nyujtott se· 
gédkezet s érdem nélkül toJt előre embereket, hanem 
azt az utat, amelyik az emberiség haladását. vallásos. 
felvilágosodás át szolgálta . Ennek a humanizmusnak egyik 
mun kás és kiemelkedő alakja volt Erazmus. Neve bele
került a történelembe és ott az utókor itélete -szerint e lők elő helyet foglal el. Ha talán ugy 
volna, hogy szellemi nagysága mellett, elhalványuló 
fogyatkozása i is voltak. ami többé-kevésbbé min
den emberi névhez hozzátartozik, dc fogyatkozása i
nál sokkal nagyobbak érdemei. Ha tehát valaki abban 
a nem közönséges megtiszteJtetésben részesül, hogy 
szerény munkássága és kritikai megnyilatkozásai alapján 
Erázmus';oz hasonHtják, nem lehet lealacsonyitó az ille
töre. Hanem lea lacso nyitó arra, aki alantos gondol kozá
sáva l és türelmetlen . I~átme
getti célok szennyes világából 
kedni, a porból magasabbra 

maradni. 
• 

Tip_ Bra~ov, Calea Vicloriei No. 36. Telefon : 
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