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É s z r e v é t e I e k. 

Az 1939. dec. 3-5 na pjain lartott Egyházi főta
n~csunk kOzrebocsátott jegyzOkOnyvének olvasása után 
- jó les~ érzettel - azt áJlapithatjuk meg, hogy az 
irály, szövegezés és tartalom tekintetében erőteljes ja
vulást mutat az előző jkvvel szemben. 

JóJJehet e jkv 56 pontja - a Fótan. Bizottság ja 
vaslatára a háromszéki egyházkörUnk vona tkozó előte r

jesztését - alakiságok eimén kifogásolja és elutasitja; 
mégis minden elfogulatlan megálla pit hatja azt, hogy az 
~házkör felterjesztésének a jeleni jkv. szabatosabb 
szerkesztésére jelentős hatása volt. Már az a tény, hogy 
E. K. Tanács az észrevételeket megfelelő mérlegelésre 
a jkv. szerkesztőjének kiadni javasolta, s hogy a Főta
nács ezt nemcsak elfogadta, s ha nem is teljesen meg
nyugvást keltően, de a kolozsvári egyházmegye pUspö
ke elnevezést helyesbiteni törekedett , mutat ja az észre
vételeknek nemcsak helytálló, de szUkséges voltát. 

Külömben téves, sOt hibás a Főtan. Bizottságnak 
az a kijelentése, hogy az egyházkörnek nincs joga és 
hatásköre az észrevételezésre . E bizottság elmulasztotta 
kUlömbséget tenni a fő lanácsi határozatok érdemének 
közlése, és a jkv i f"álya, szöveqezé3e, és alakszer1i~égc 
közölt. Még ha helytállhatna is az a nézet, hogy az ér
demleges határozat egyházkörileg feJUI nem birái ha tó, 
ha~e~ ez ellen indokolt kifogás, felira t és indit ványo ~ 
záSI jog gyakorolható; akkor is egy hOlott határozat 
~ogalmazásának szabatossága, annak jkvi elhelyezése, az 
uályra .vonatkozÓ észrevételezés nemcsak egyelOkelő 
egyház ~ testUletnek, hanem mindenkinek is letagadha
tatlan Joga, sőt kötelessége is. Ezt nem teszi felesle~ 
gessé az a tény, hogy jh. hitelesitök is vannak kine
vezve, és pedig azért, mert a jkvket az ülésen oem ol
vassák fel, a kikUldött hitelesitök pedig _ ugy tapasz
taltuk - feladatuk teljesitésénél leggfenneb a határoza
tok érdemét vizsgálják, de az alakiságokat, irály t stb. 
egyáltalán nem mérlegelik s arra idejilk és lehetöségUk 
sincs. 

Csak ismételhet jUk, hogya jkv. jeleni alakja és 
tartalma reményt nyujt arra, hogy a korábbi jkv. hibái 

. 
a jövőben ismét lödni nem fognak. E reményUnk aZOn
ban minket ncm ment fel az alól a kötelezettség alól, 
hogy a jeleni jkv.-vel foglalkozzunk. fogyatekosságaira 
reámutassunk. Tesszük is az alábbiakban. 

A főta nács el nöki megnyitója a hivatás magasla
tán áll. Ez az egyház' elemi oktatás helyzetének sulyos 
voltát, s a javitási akaratnak elszánt voltát. domboritja 
ki. Hisszük, hogy ebben mindannyian egyetértiink. A 
mennyire fájdalmasan láttuk a ft::lekezeti oktatás fe ladá
sának pusztitó járványát főleg a kereszt uri, torda-ara
nyosi és az udvarhelyi egyházliOreink terUletén. annyi
ra reményt keltö az erőteljes elnöki felhivás, és az an
nak nyomán m:1ri s észlelhetö megmozdulás. Vajha ezt 
3Z általános felébredés követné. Hasonló fontosságu az 
iparostanonc kérdés is. E kérdéseknek napirenden 
tartása és megoldása valóban elsOrendO egyházi fe
ladat. 

Igen sajnáljuk azono; n az elnöki megnyitónak azt 
a merev megállapitását, hogy az egyház nem alkalmas 
arra, hogy házilag kezeljen birtokot, s annak ad kife~ 
jezést. "hogy az eladható birlok részeket bocsássuk áru
ba l< Óvást kell kinyilatkoztatnunk ez ellen, mert bénitó
lag hat az egyházunk részére szóló birtok adományo~ 
zásokra és hagyományozásokra ; s mert az adott viszo
nyok között mégis csak a birtok az a reális érték, mely
re mint fund amentutnra egyházunk biztonsága és jövője -épílhetO. 

Egyházi birtokaink kezelésében hiba azonban va
lóban van. Azok nem kezeltetnek szakszerilen. Bizony 
ez azon mulott. hogy anyagi erönk fogyatékossága miatt 
nem fe,ktethettunk megfelelő sulyt jellemes unitárius fia
inknak szakszerU kiképeztetésére, és pedig ugy az el~ 
mélet, mint a gyakorlat mezején. Jövőre erre is suly 
fektetendő, s igy nem a meglevő birtokaink eJad.1sa, 
hanem gazdasági szakértő kiképeztetése jelentkezik egy
házunk halaszthatatJan feladatának. 

Nem hallgalhaljuk el azt az észrevételt sem, hogy 
E. K. Tanács által elökészitett, felszerelt s épen azért 
bizottsághoz nem is utalt javaslatokat és inditványokat 

• 

• 
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-
is tO l a Fötanács tárgysoroz ~ , ;lra . E j k vből nem tud
hat juk, hogy melyek azok a javas latok és ind itvá nY,Ok, 
de reá kell mutatnunk a szerv. tö rv 246 § 5. a . pont
jára. mery 5z~ri()1 a püspök .. minden olyan Ugyet, mely
nek ellá tása kUlönös szakismeretet, részletesebb kidol
gozásI igényel, az ille tő szak bizottságok nak ki ldja meg:
-vi zsgálásra és véleményadásra ,/I A hiv. törvény hely 
fel is sorolja pl. a vásárt, eladásI , uj ép itkezést, na
gyobb átalakitás t, haslo nbéri szerződés-kötési, felbon

tást, stb. 
lit tehát elvi kérdésrő l van sz6. Ha az el vi ké r

<Iésen rés utödnék, az lévedésekrc:, hibákra, egyoldaJu

.ságokra nyitogatna kapuk at. 
Viszont igen helyesdnUnk kell az elnöki megnyitó 

azon megállapilásá t, hogy "a pártok szerint való elkO
Jönülés nem egyez teth e tő össze a közUgy érdektelensé
gévei, az egyházias érzülett el" s megsziv le lendőnek vél
jOk a más egyházak ta nácskozásaira va ló utalást is. Itt 
azonban reá kell mutatnu nk arra is , hogy más egyhá
zak testU Ietei nem oly tu lbO számuak , mint a mieink, 
s kisebb leslil letben korlátolt számnál ped ig sokkal 
könnyebb a "fegyelm zettség és méllóság- megőr zése. 
19y önkénylelenU I eló tör az a kérdés is , hogy nem kel;" 
lene- é nál unk is a tagok számáI leszállitan; s eddigi 
elvI állspontunkat revi zló alá venni ? 

Általánosan megnyugtató a megnyitónak az a ki
jelentése, hogy " jövőre az összes jelentések előre való 
kinyoffia tása és szet kű l dése ll megtörténik, ami remélhe
tőleg megrövidít! a tárgyalások menetét, s tárgyilago
sabbá teheti az ülés lefolyásál is . 

• • • 
A jkv. 9 . pon tja közli azt a tényt, hogy Dr. Ele-

kes fögodnok afia önmaga ellen a fegyelmi eljárás el
rendel~sét k~rte . Egyedtil álló SZOmoru tény ez egyhá
zunk történelmében. Nevezett teszi ezt a kkor, mldön 
más afia bő indokolás és adat eló terjesztéssel má r ko
rábban kérle ellene. Teszi a nnak kijelentésével, hogy az 
ellene emelt vádak aló l Illetékes ügyvédi- és bi rósági 
forumok már felm entették. '1 ény te hát, hogy főgond

naki minősége ellen oly kifogások t: lIei tettek, melyek 
korábban egyházon kiv Uh hatóságok és b iróságok, je
lenleg pedig egyházi fegyelm i biróság vizsgálatának tár 
gyát képezik. 

A Szerv. Törv. 248 § szeri nt " a fögond nokok vi
.lági részről legföbb tisztvise l ői az egy háznak. 1< E ml-
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nösil és nem IUrheti , hogy annak vivOje vádak 8uly alatt 
állj on. Magának a vAd alatt l evő n ek át kellene látni 
érezn ie, hogy a f~gyelmi biróság i el iárás és a f6g0n:~ 
noki állástan ás összeférhetetlen . A fögondnok ellen e
melt vádak és fegyelmi eljárás az e~y ház erkölcs i te
kintél yét é rintik és rombolj ák az egyházon kivUl és be-
1151 á llók elOlt. Már pedig az egyház erkölcsi tekimé
Iyének ő rzése egy ik legfóbb fOgondnoki feladat. Az a
dott esetben a jog kérdése nem döntő jelentöségU. E 
kérdés elbirálásánál nem az az ügydöntO, hogy az e
melt vádak jogilag helytállok·é, meg torlást igénye lnek-é, 
ha nem az, hogy az emelt vádaknak m i nő hatasa van az 
e.rkölcsi közérdekre ? MinO az állásra ? Minde n egyházi 
hs~tvi se J ö elleni fegyelmi eljárásnál a ténymegállapitás 
célja csupán az, hogy az elkövetö t i sztvise lŐ tovább is 
maradhat é ugya nazon tisztv i se l ő i á llásban vagy nem ? 
Itt tehát nem a személy érdeke, hanem az erkölcsi tes
t01 et közérdeke mérlegelendó. 

• 
Alla lános elv, hogy "az éjen minti ég csak erköl-

csi jellemek á ll janak, önzetlen mun kát, ügyszerete tet, 
csak ezek tud nak nyujtani erkölcsi közösségnek s eu k 
iránt teljes a bizalom." Megtörténhelk, hogy a fegye lmi 
b iróság szigoru jogi alapon felment a vád alól, talán 
azzal az indokkal, hogy más hatóság már itélkezett a 
kérdésben, talán azon hogy hatáskör hiányában , vafly 
elévülés , b izo nyiték t: légtelenség s tb. eimén, de a vád alatt 
Jevölmég ez sem teszi erkölcsi teslOleti tisztségének to
vábbvi te lére al kalmassá, mert a.l lasának erkölcsi lekinlélye 
nem szenvedhet, nem csorbulhat a személy érdekelért. 
Talá n azért nem találunk hasonló esetet, egyházun k 
tö rténelmében . Előd ei , ha megtörlént velük valamely 
hasoIlló szerencsétlenség, szépség IlIba vagy bizalom 
csökkenés, nem f.:gyelml birálatot kértek, hanem önma
gu k birái ták el annak közérdek ü hatását s levon ták a 
következményeket. Nagyon sajnáljuk, hogy nem ez tör
tént a jelen ese lben is s a 9. pontnak helyet kell ett ta-

o 

lálnia fötanácsunk jegyzökönyvében. 
• • • 

A jkv. I I és 18 p:mtja • TIszteletbeli" tanácsossá-
gokat, igazgatói címeket e rősít meg és nyujt. A kik 
kaptak, valamenny ien érdemes, munkás tagjai egyhá
zunknak , megti szleltetés űk ellen kifogás nem emelhetO. 
Azonban előtérbe nyom ul az a kérdés, hogy minő jo
gokkal járhat a tiszteletbeli kitUntetés ? Csak puszta 
cim-é ez val!Y jogokat is biztositó, esetleg jogoktól is 

fosztó megtiszle ltetés? 
Egy házi törvényünk e vonatkozásba n nem ren

del kezik, bizonyára azért, mert e eim v iselők csak azó
la sokasod tak meg, mióta az egyház i li sztségek korlá
toJt idöre tölte tnek be. Ma már van tb . keb li lanácso:s, 
lelkész, esperes, iskola igazgató, felUgy. gond nok és 
fögondnok is . A tb. kebli tanácsos továbbra is tagja-é 
a kebli ta nácsna k. vagy csak a cimet viselheti s a ta
nácsti lésen cselekvéstOl el van zárva? Az esperes, a fe
IUgy. gondnok tagja-é az egyházköri közgyülésnek ? Az. 
igazgató az iskolai elOljáróságnak? Oléseiken megje
lenhetnek-é és meghivandók-é ? A felUgy. gondnok es
peresi vizsgálatokon részt vehet-é? A főgondnok E. K. 
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Tanács tJlésre legalább meghivandó-é ? Avagy minden 
tb . eim a téllen nyugalomba kuld~s ut/evele? 

Tanácsos lenne e kérdésI az összeütkOzések meg
előzése és elkerülése végett napirendre tozni, mert a 
mindennapi éJet minden vonatkozásra ,nyujt már példát. 

• • • 
A jkv. J 6 pontja a püspöki jelentést tartalmazza. 

trdernes és értékes munka, mindannyian csallakozunk 
a főtanács áJtaJ kifejezett köszönethez. 

Azonban a Ft'Hanács állal hOzofl határozatban a 
következőket is taJáljuk : "felmerult és felemlitelt eset
tel kapcsolatban m2gyarázza a PuspC.k heJyetlesitésének 
kérdését, ugy , hogy Egyházi Főjegyző pOspOki megbi
zás utján kinevezéseket is foganalOsithat a jövőben, a 
multban foganatos itollat tudomásu l veszi." E magyará
zat ellen óvást kell emeln ün k, mert törvényellenes. A 
Szerv. Törv. 246 § II pontja belsö emberek kineve
zési jogát csakis p(l spOki jognak mondja . A belsö em
beri választásról alkotott ( 1912 évi fó tan jkv. 41 pont) 
törvény szeri nt is "kinevezés és áthelyezé.s" csakis pOs
pOki jog. A 23- 27 § érleimében minden jogot és 
kötelességet a p(lspök csakis személyesen gyakorolhat. 
Ez tehát személyes jog melJ megbizás utján nem gya
korolható. E rendelkezés magyarázat ra nem is szorul. 

A főjegyző a püspllkOt a szerv. tOrv. 252 § értel
mében "csak akadályozIatása , valamint püs pöki Ures
ségben lét"· eselében helyettes ithel i. Az akadá lyoztatás 
alatt semmi esetre · nem értendó nehány napi távollét, 
és nem a püspöki minőséghez kötött jogokna k gyako
rolhatása, hanem csak a mindennapi halaszthatatlan te
endők intézése. Az akadályozás alatt egyházon kivüli 
erők akadályozás ;! , vagy komoly bt;tegeskedés értendő . 

Ez esetekben is nem egy püspOki megbizás, hanem a 
vonatkozó egyházi hatóságok közremu nkálásával adott 
megbizás ad kinevezési jogot. 

Ettől eltérés egyenesen törvényellenes , ellentétek re 
és a felelősség elveszésé re vezetne. 

• • • 
A jkv. 18 pontja az E. K tanács évi jelentését 

tartalmazza: 

E jelentés is érdemes és értékes munka. Részle
~es áttekintést nyujt egy letelt év egyházi munká járól, 
Ismerteti egyházunk nak jeleni helyzetét s itt-ott bepil
~anlá~t enged a jövőben várható intézkedések mezejére 
IS •• KIemelendőnek vél jUk reámutatni arra, bogy az ele
mi felekezeti oktatás vissza- és felállításának mozgal
ma ~ erös. szüks~e valahára a kereszturi és aranyos 
tordai egyhazköremkben is viszhangot keltett . (Ujszé
kely, Aranyosrákos). Nagy örömmel és elégtétellel ad
vözöljük e hivatás teljesitésre ébredést. 

Tudo~ásunkra adja a jelentés, hogy egyházunk 
és. testtlletemk az állami konverzios törvényrendelkezé
selnek végrehajtása utján 8.263 832 lei valóságos kárt 
szenvedett, s hogy ezért az álla mtól kért kárta lanitási 
kérelmank azzal utasitatott el, hogy . kárpótlásban csak 
az erdélyi és bAnaH ortodox román egyházi és kultu
rális szerzezetek részesi1lhetnek." Kiemeli a jelentés a 
vallá..sügyi miniszteriumtól beszerzelt azon törvény ma-

gyarázatot, hogy egyházunk javai illeték egyenért~ki 
adó alól mentesek. Sajnos. a gyakorlatban egyhAzkö
zségeink vagyonára e magyarázat áldása nem érvénye
sült. ez adó ott nemcsak fenntartatott, de leg!:Obb he
lyen jelentékenyen felemeltetett . Örvendetes, hogy egy
ház szervezeti törvényUnk reformjának ügye napii.lndre 
kerUI, s hogy theologiai akadémiánk reformjának kér
dése is a jövő főtanácsunknak tárgya lesz. 

A nagy építkezés kérdésében azt mondja a telen
tés, ,.hogy az épület haszna jóval meghaladja az ela
dott birtokok és kisajátilá..si kötvények eladási árát és 
egyéb befektetett lökéknek eddigi évi jövedelmét.· Sai
nos, hogy ez nem ténybeli, hanem legjobb esetben is 
csak reménybeli áll itás, mert hisz a j6szágfelOgyelöségi 
jelentés azt mondja , hogy "az épitő váJlalkozókkal a 
végleges elszámolás mé~ nem tOrtént meg;" a Sora cég
gel a fizetendő évi bér számszerU megállapitása csak 
folyamatban van; a főtanács idején nem voltak s talán 
még ma sincsenek a bérbeadandó összes épületek bér
összege megá1lapitva és biztosilva, s igy nem tudható
ma még az sem, hogy mennyibe kerOlt egyházunknak 
az építés ? Viszont az sem, hogy a fenntartási kö!tsé
gek és járulékok levonása után mennyi lesz a kapandó 
bérOssze~? Két ismeretlen tényezővel állunk szemben. 
s igy a .. jóval nagyobb haszon hangoztafása- csak 
pus~ta remény vagy hangujatkeltés. Ez aggodalmainkat 
nem szünteti meg, s nagyon várjuk a joszágfeJUgyeJ6-
ségi jelentés által igért . ponto3 es végleges kimutalá
sokat. • 

Ugy az E K Tanács, mint a jágászfelOgyelőségi je
lentés kiemeli, hogy a "nagy bérház építése be van fe
jeve " Tehát egy befejezett tény áll elöttünk. Ezt meg
nem történtté tenn i nem lehet . Ezt mindenkinek el kell 
ismern i. Tovább nincs értelme azon vitázni, hogy az 
eladott birtokok és ingóknak eladása megengedett és 
szabályszerü volt-é? Megtette a mai egybázvezetöség, 
adott helyzetet teremtett, mit vis3zacsinálni nem lehet. 
Ezé rt a z a felelős . 

E felelősség kérdése és érzése az, melyet bon
colni lehet és kell is a végleges adatok alapján. Azt 
mondja az E. K. Tanács,ehogy ,.az Egyh. Főtanács 
20-936. jkv. határozata. továbbá 1938. jan. 21 és 1938 
okt. 19. jkv. sz. határozatai alapjáo "adott el ingó és 
ingatlanokat és épitkezett"'. Nagyon is mérlegelendók a 
Szerv. Törv. 246 § 5. a. pontja, mely szerint a kOlö
nösebb szakértelmet és részletesebb kidolgozást igénylő 
ügyekben szakbízottságok véleménye kikérendö ; vala
mint a 229. § 2. pontja is, mely szerin t .font03 eladás 
vagy véte' " kérdésében még E. K. Tanács is köteles 

Az e1 őnyösen ismert 

"TELLMANN"-fé/e 
szabó üzlet 8ariJi u (Lópiac) u. 12. szám pontos 
kiszolgálás mellett mérsékelt áron minden e szak

mába vágó munkát kifogástalanul vég~ez ............ ' 
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az Ugylet mt'J.! ~ ü lé;;e előtt a Futanac , jó váhagyását ki
kérn i. A f.!/elösség kérdése tehá l az, meJy az epllkezés 
·és eladások ugye érdemleges lezá rása utá n elbirálás 
tárgyal képeznet i. 

A jell!n tés szerint a bérpalota épitkezésének befe
jezése céljából egyházi nyugdij- i n tézel~ n k hivatott és 
vétetell be 1/5 ará nybani reszesnek. At kell látnunk, 
hogy az adott helyzetben nem állhatott más és szeren
csésebb l ehetőség a mai vezetőség elött. A jelentés nem 
ismerteti az egymássa l kötött megállapodást, s igy nél
külöz;O k a tájékoztatást, hogy az 115-öd arányban va · 
ló részcsités az épü letre, vagy a terület tulajdon jogára 
-is kiterj ed-é ? hogy végleges jeI/egO, vagy korlátolt id ő
re terjedő közösségről van-é szó? bogy az egymás kö
zOlli jogviszony va n é okmányHag szabályozva? tárgyal
ta-é ali E, K. Tanács? é:.l keríil ·é Fötanácsunk elébe 
is jóváhagyásra? A kérdés mindenesetre ugy szaba
tositandó, hogy viia vagy eJ/en tét tárgyát ne képez
Jtesse, 

Az állami hatóságok által kényszer-nyugdijba kül
(jött tanárok és tanilók nyugd ij igénye annyira megter
helte ny tl~dij aJapunkol, hogy az ujabb nyugdij igé
nyeket ulalványozni nem volt képes, Köz,alapunk kel
lelt segilésére jöjjön az 1939 évre. s - a jelentés szc
rinl - "még az 1940 évben is Közalapunk lesz ké,!y 
telen átválI aini. • (E llenérték nélküli segités, vagy köl
csön eimén-é?) E helyzet annyira kényes és .nehéz, 
hogy azza l a vezetöségnek érdemlegesen kell foglal
koznia. t:vi több mim 300 OOO lei kisegitést Közala
punk sem bir meg. Igé ny leszállitás vagy fedezeti alap 
keresés egyházi vczttösegi feladat, természetesen a 
Nyugd ij intézet vez.;töségével egyetértésben. . , 

• 
A jkv. 20 pom ja a jószagfelügyelöség évi jelen té-

sét tartal mazza. Ennck elsO része részletesen ismerteti 
kolozsvári házainkot, ezeknek állapotát, bérösszegét, a 
bérhátrálékok kimutatását, valamint azt is, hogy ezek
nek normáli s keze lés ~ minO évenkin ti kiadásokat vesz 
igénybe. A tel jes tájékoztatóéri elismerést nyilvánitha
tunk. Ezekre vonatkozólag csak a nagy, 169327 - lei 
b! rhátrálékra lehet észrevetelünk, Nem értjük azt az in
dokolást, hogy .. a 6 é i 10 sz. alatti háznál a hátráIé
kak emelkedése a lemondás folylán elköltözött bé rlők 
miatt történt." Ha a bérlemény lebont c. tik, a bérlőnek 
akarva, nem akarva el kell költöznie, de ekkor bért se 

Magyar 
Altalános Hitelbank 

Bral;lOV, 
fiókjai : 

Timil;loan, 
Oradea. 

• 

-
fJ zc lht'r , d ..: ez cseth :n bérhatrá lékul scm Jn ll' IUhaló ki . 

A lQvábbiak nagy részével mar az elŐzö E. K. 
tanácsi jelentés kapcsan foglalkoztunk , s igy csak azt 
emeljtIk ki hogy indokolatlan és tulzott gavallériára 
mu tat. hogy a VI. rész szerint: .. az alamori binok ve
vőinek utólag beadott kérésére tanács hozzájárul! a 
megállapitOlI vételárnak 42.000 Jeive l való lesIállllásához 
terméketl~n terUletek ellenénéke eimén," s hozzájárult. 
akkor, mIkor a vevők a vételárb61 maig sem fIZették 
ki 353474 leit. Vevök minden eset re meg tekintették a 
vásár tárgyál, utó lagos terméketlenséggel nem kIfogá
solhatnak , vagy a kötött eladási szerzödésnek kt: tlett 
fogyatékosnak lenn ie ha elenged ni mégiS kellett, 

E jószágfelUgyelOségi jelentésnek VII. része a már 
régebben eladott binokoknak, mintegy félmillió összcgü 
há.trálékos vélelá rára vonatkozó javaslatoktól es mtéz
kedésekl ő l larlalmaz f o~yatékos jelentést. E hálrálékok 
behajlására Közlapunk helyzetére tekmteHei valóban 
égelő szükség van, s igy csak h elyese l hető a FÖlan. 
Bizottságnak a korábba n elrendelt vI zsgaiatok, a régebbi 
függö ügyek elintézésének, a hozolt határozatok végrew 
hajlása s tb. tárgyában javasolt erélyes szorgalmazasa . 

Egészen tájékoztató a jogtanácsos aljá nak a füg
gö perek röli tájékoztató jelentése is, melynek ulolsó so
raiban a H1gg0ben levő bé rhátrálékos, s késöbb a Bors 
hagy. féle pereket felsorolja, s azok helyzetét ismerteti; 
feltü nő fogyatékosság az, hogy ezek közölI a ft:nnebbl 
vételárhátrálékosok sehol nem találhatok. 

A Bors alapitvány i vagyon ügyeire vona:kozó!ag 
a jelenté'sekböl csak egy lTiadán avlati tájékoztató t lát
ha u 1k. Sem a csányi. sem a szind i birto k .. okszerü és 
rilciona lis" müvelésé~ gátló kÖI UlményekrOl , sem az olt
ványielep álla mhatósági beszünteléseból származott ká
rosodások elenyésztetésére vagy felelösségének kérdé
sére, sem a számadá:lOk hiányara vonatkozólag nem la 
lálun k megnyugtató közléseket. A jogtanácsosi vonat
kozó jelentés is csak végrendeleti "magyarázat"- ról, ke
zelési hármas ta nácsróI, utóbb ennek megszUnletéséröl. 
egycnetlenségekröl s a hagyaték ellen folyamaIban Itv6 
perekről beszél. 

Mimhogy azonban a 2 jelentés sem összhangzó. 
s minthogy a fötanácsi Bizottságnak sem állo lia k ren
delkezésére megfelelő adatok egy alapos lénymegálla
pitás ra, s minthogy főta náesunk is egy külön bIzalt
ságat kUldött ki mindenek megvizsgálása ra és lavasla
tok tételére, kénytelenek vagyu nk m: is észrevélelelOk, 
kifogása ink, s esetleges javaslalamk megtétejét ~ vonat
kozó jelentések érdem leges tárgya lásának IdeJére . ha
lasz tani. Nem zarl<ozhatu nk cl azonban kél megJegy
zésnek jeleni elöterjesztése elöl s,em, és pedl~. hogy 
az egyházi vezetőség figyelmen kiv U! hagyla a fiók vég
rendeletnek azt az intézkedésH, hogy végrendelkező a 
végrehajtási és ellenörzés i ulasitás elkészitésére . rendel~ 
kezéseket telt , hogy az elvi kérdésekben egy blzollsá~ 
voll hivatvil dön teni , s ezek helyett egy jogtanácsosI 
"magya rá.za t" ér telmében rendelkeze,tI. Talán ez , az oka 
annak is , hogy habár az alapitvá nYI .va~yon Jövedel
méből· volt nyujtandó nevelési és tanuláSI segély, mé_ 
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gis a jogtan. jelentés 13. pontja szerint - ilyen jöve
delem nem léte dacára, - az egyház fizetésre kötelez

tetett. 
t::rdemlegesen vizsgálandó és mériegeiendO az is, 

hogy minő lehetőségeken alapul a jogtan. jelentés I. 
pontjában jelzett Macsk<!Sy féle per, mely a hagyaték 
átadása, az özvegyi jog feletti kiegyezés, más egyezsé
gek, s a jelentéséek szerint több miltiónak az egyház 
általi kifizetése után indult. 

A jkv. 36 pontja egy teoJogiai tanári állásnak 
"meghivás" utjáni betöltését tartalmazza. Eltekintve a 
személytől, elvi alapon kell foglalkoznunk e kérdéssel. 
A meghivás egy ifju ember javára gyakoroltatott, kihez 
várakozások fü rödnek, de multban i érdemei még nin

csenek. 
Általánosságban a tisztvise lő i állások betöltésének 

módja a kinevezés és választás. Az egyházak közül a 
zsinat-presbiteri alapon mOködők választási alapon álla
nak. Ez egyházunkban is az általános szabály. Ezt 
domboritja ki a szerv. törvényOnk is, melynek 206. § 
11 . g pon tja nemcsak a pOspök, fögondnokok stb. ha
nem még a " hittani intézet dékánjat" is vál asztani ren
del i. Ujabb törvényOnk már a "meghivást" is ismeri, 
de csak mint kivételt. Kivételes jellegét bizonyit ja az, 
hogy csakis a teolog. tanári állás belöltésénél va.n meg
hivásról sió És pedig azért, hogyha valamely adott 
eselbe n a választhatási lehetőséget valamely alakiság 
(~él dáu l korábbi vi"ga tétel) gátolná, ne kelljen el
tekinteni attól, kit az e~y házi közérdek az á llás betöl
tésére nemcsak érdemesnek, de nélkOJözhetetlennek is
mer. Vagyis a meghivásnak csakis a multbani mfikö
déssel szerzeIt é rdemek és a közismert képességek ké
pezhetik alapját és indokát. Sehogy ~em fér tehát össze e 
~ondolat azzal, hogy a meghivás csak állás elnyerési 
eszköz, vagy többségi akarat érvényesitési eszköz 
legyen. 

Az adott esel ben a meghivás egy ifju javára gya
roll atOtl, kinek kiemelkedő érdemes mult ja még nincs, 
képessége alapján ily munkáját nem látjuk. leglennebb 
várhatju~ . M~ghivták akkor, mikor a Fótan. Bizottság 
azt emelte kl, hogyegyházunknak "igen sok érdemes 
és megfelelő képzettséggel biró" tagja van, miért is a 
.pályázat utján l

' való betQltést, tehát a választást java
solta. Ily helyzetben szó sem lehet arról, hogy közvé
lemény vagy közérdek a meghivást követelte volna. 

A határozatban hangoztatott 1/ tulnyomó nagy több
ség" a választás utján is megválaszthatta volna. Ha 
tehát a befejezett tény elOtt meg is kell nyugodnunk, 
mást nem tehetUnk, akkor is ennek a precedens jellege 
ellen tiltakozunk, óvást emelOnk. 

A jkv. 39 pontja az E. K. Tanács azon javar. latát 
tárgyazza, hogy a törvényeink szerint még nem is szer
vezett tisztviselöi állások munkaköre minO módon osz
tassék tJ.e? NézettInk szerint az állások szervezése lehet 
f~tanác81 tárgy, azonban a munkaköri beosztás a szerv. 
t orv. 229 § 10. és 1 J. pontja szerint már E. K. Tanács 
által foganatosítható. Anpalt fdganatositása és miként je 
legl. noebb jelentéS alakjában terjeSlthetO a fOtanács 

elé. 
A 40. jkvi pont ismertetése az a fOgondnaki Ja

vaslat, mely a volt jogtan.ácsos kötelességének minOsiti az 
egyház pereinek tovább vitelét, ez legaJább is szokat
lan. A jogtanácsos is tisztviselő, ha egy tisztviselői áJ
lásra mást választanak, a korábbi tisztviselő irántl 
többségi bizalom mindenesetre elveszett. Ha e .bizalom 
elvesztés indokolt, akkor a volt jogtanácsos az egyház 
érdekeinek képviseletére, pereinek továbbvitelére nem
csak nem kötelezhető, hanem azok mielőbbi elvétele je
lenthezik közérdeknek. 

A jkv. 45 pont jába s illetve a hozott határozatba 
a Fötan. Bizottság javaslatára az a betolodás, hogy a 
Nyugdij szabályzat "átirása" (?) utján csak oly modó
silás engedhető meg, mely "a szerzett ogokat nem é
rinti· , - a mennyjre szUkszavu, annyira indokolatlan 
is. Ha ez csak a nyugdi j iogosultságra vonatkozik, in
dokolt is lehet, bár felesleges, de ha a nyugdij meny
nyiségére is vonatkozik, az ne csak vitássá, de egye
nesen lehetetlenné is tehet minden módositást. Módo
silás célja csak az intézmény fenntartása és kiépitése 
lehet. E magas'abb cél az egyedOli irány tU, annak biz
tosítását szolgálhatja minden módositAs. Az előterjesz

tett módos itAs érdemleges tárgyalásán mérlegelendök a 
szerzett jogok méretei, és keresendő a lehetőség, hogy 
e méretek ne kisebbitessenek. 

A jkv. 55 pontja a házsza bályok elnöki értelme
zését ismerteti, s azt a szabálytalan ki~ejezést használja, 
hog y az elnöki értelmezéshez, a "főtanács többsége 
látható közmegnyilatkozással hozzájárult. II Sem törvé
nyünk, sem a gyakorlat nem ismer látható többségi 
közm~gnyilatkozást A megyilatkozás történhetik névsze
rinti szavazással vagy a szavazásra felhivotfak többségé--nek mt'gszámlálásával , de semmi esetre a kérdéshez 
hoz~ászzlók többségével. A határozatban használt "lát
ható közmegnyilatkozás" se nem tájékoztató, se nem 
szabatos. 

A jkv. 60. pontja alkalomszerateg egy az egyhá
zunkban eddig vitás kérdésben tesz elvi kijelentésI, mi
dőn kimondja "hogy a lelkészek az egyházközségek és 
az Egyetemes Egyház ti sztviselői is," holott az eddigi 
törvényeink a lelkészekről csak az egyházközségi szer
vezetben rendelkedek. A jeleni alk~lomszerUségből most 
élesen domborodik ki a kérdés: quid juris? .t:: kérdés
nek annyi és oly sok irányu következménye lehet és 
van, hogy a kérdés érdemével foglalkozni itt se mó
dunk, se tertInk nincs. 

A jkv 63 b. pontja a Főlanácsi Bizottság . álta
lános jelentését tartalmazza. Javaslatainak nagy többsé
ge valóban érdemes kiván alom, melyhez valamennyien 
csatlakozhatunk. Dr. Ferenczy Géza. 

• 

Vásároljon az 

ELEKES 
kön:yv és papirüzletben. 

• 

• 
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ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G. 
U:óbb, i d ő h 'II "illh\dIHI. IUlOzAl ' cinnm , vagy 

hu 1111)6 eimen iH, do li kérdesl érintöleg kOL '-' In
házi lapunk cszll1ucaurúl 10 ylulotl. Ez OSZ fII CCl:l l..l l'U 

ah\ lJ bi tlu rok k zzólCLll ló ru ké~z loll!lt OI\ ~ 1:l 1l 1. 
Az :\111\ 811 ~h Il U7.á~ 1t. 1I \'cgi log az ös~(v (érh o· 

tOtl II seg oh7Cl Ól'l ll l l ti 'J,ivelbu(o ' og yhll:d Oll!
Wukboll sok ö,)8zd~r ILutétlc ll sCgcL l,JtUU:iz tulu n k, 
U7.l Jm ' jl l1ufll 1II 0H v dil~ l l tUJ i , hogy jogi és crkö C~ I 
IiIzulUpuu l!JÓI Uli az ö~)oI1.cfórh eto tl erl s(lg. 

Kllud uló poulu ] ,.JOlgllri lö l'vOn yoinl.\ t' l VI~
SZUlU, rnu ly lorvOuyck ró tolcs jO~I:l~u bál y o l(I , 1 tal'
tulmJzlwl< jogrclldülll, bon II közülkalluHzul tokra 
vonutkozólag td \ 'fO"'S hi vatali állÚ<iokra II I P'K
f:lzabják, hUI5Y o Iliv,.L dl t'l l ,á "- j:J II I millő ru;). !oI fog
lalkol.:). ok lI CUI rém I. k ÖtlHl.ll. LpgrcszlclcSt! hb ful
sorv;as l lu alJ li JJi l'ói ,,7,'H V CZ\~tre vOllntkozó tor~ 
vén y, ·k l 'U'l..1! HlllZllUk :11 r I va ló tldk ll l l lJlt(l l, m ort 
:.lZ :\ !1r1,J1 1l Ch t rClldNb~; 1l egyik l l!", maj,( a~llbb hi
" J I • • u lJ rO' karra lIohe7.od,k " " bböl rolyó,," , a 
b(röi Jügg lI \.! mH~g v~dcl ;lI c igen ronto::l állIl IlI i Or
dck, do l' lOrvOI\)'ck iH lu,j e)ol rOH7. letcssét{gd HZ 

ö~:;ldödl cl" tlOn c'bcü' kct kl .... orolui n l~lll kép~~I' I\ 
S igy Ic ·i.!(>!iZlté~liI "'l(ll~alllal( a zon nmdelliezé
sok, IIH: .} I'k al. ILii Imi allialmazoUak (lJ.!yo lt!lId~
ges~é~l!n~ \'vlIl1lliO, .Iuk. I lreon TNlddli 7a)~"k . hOJ{Y 
az Úll.lllJ l li zlvh:H:ln uly ul0llókfoglalkuzllsl neln 
üzlid , III ~Iy JIl61l Idng 'ulko' Ili ti~z lviHt!l bl t~ll lldö l 
nek lcIJ 'J~ 1I1):lúbJU .. )~ [fátolja" el!o.'1u{Ud lehpti , hi 
VUlilH t\d, l ,ulak t,.kw(!Jly,lvf,t ö::l.~ze 11 01/1 l\~~'Cj!.t\ll

hclÖ, :::Itb. AI, n ~~ nllrlh..ll'th!llség kAP'lébl! tari \} · 
zirl töb lnk kU~ö.l t}lI.OIlYO~ l'oko n Sl\gt I,ötdók
bon állókn llk ;IZ \ t.OIllJti IIh'llv , fultl Ó:i (tlti,·.m ~ 
del l ;,l lá ):ll)kból vu. Ó km"mhi ~ IS, J~zc It a jOllf I'I:'H' 
(h:lkol.j\twk til. ori Q C81 ti1.~ n lpo :l hJI{al crilll1k u -
8\IK Il , <\ 10\ c~u kl t! úrll lllk. flu'rl II kor ll latl}'zatllllk , 
avagy választó .I.Ll"VOkIlCk ~ 1 ::lOnmdü fc l 'dala, 
hogya kivt\lu.azlt\'jIlt\1 a r ddbetetlcH (\ r külc~l til.u rn · 
ponl ér \ OnYCbil ljo ll ti lIIorl u bŰlllt'lö törvt"nyck 
ti ctló ll c~ ~ bűnvádi I\~ ft' gyc llll i t'ljálá~ Dalrlok~ 
ICB ka,dj.k~nt örlcöd.\ek • "öztis1.1v •• clő crl<ölcsi 
tSzinvollalo.n, 

1\:g\'ll l\zi lÖI'vC ll yeink c'gy htLzi ólelÜnk ::; <'Ij t\-
tO::lsllKl\rú lekiIIlellei kerülik az ö'jtSz~ férb cloll cH ' 

Kalap Uzlet Weiss M, ucca 33. szám alatl. 

Férfi loliapok sapk{tk • OS 
a legjobb anyagból a legujabb divat ut án kapha
tók I Kalap tiszlitást, formAlást és fe stést a leg
ujabb divat uM,n v.'t.llalom, A ll . é. közOnség szives 
pArtfoga.sAt kéri Csis zár Béla, 

~Cgl o kok , . tl8l'lok móg szűk ,hb kÖ111 rt.:hiO rollLBlI.l 
IS,' d,. a ! lz,/(ai !JtW(l ll , ~7. c1/u!/uu8úY Ó:s kkl1lUly 
~lcm("IC ~"1 - Illul \,ek az t\ lI anll lörvOl1 yekh II fUll. 
tl.Ck 87.I 'r llll ki fej cz~8~e jutnak - i rAn yüdó elvül 
szoJg:\ li drwk cgy hAzl élclii nkbclI is 
" b:.~7.~ él1\' i AlI.i pot :.IZ vUl na, ' ha. cIon hfl.zi 

haz lv l) 'l ő lll k ol y J,w Jld ulm8zQshall r CBzelsul l1 ut
nel1 ek, lI o.r\' ne Icnll ~ l1 ek kóny dC II ~ k 1.1. lél núgy 
11Ii~~l1b U I1 . ItlOIlCkj ~vcdd l~lct Il yujtó IUlil lékl'uglli l
k?zn~ra vall il~koz lHűk ~ Igy !)lúd ll yuJtl.l tll ók lI e
luk, hogy klZ3':ÓUlI ct:l ,l k egyh uzl lisz tl:i()gil kbOI 
fo lyó l<ö tc l'~s~ \~gcl k l1ck óll l\~Sl'1~n6k H II dnde n IUC
j UkUl ~l'l ('I'l'Jüh t c fd adulok IlI unlül IIHtijtU3ubb 
l'I.IIJd fl olll\lal:ll\1'il for<lit haSHiJk . 

Hé~ 1 közllIond:"L i , hogy ,,{'gy8z~rlu kel úr. 
ll~lk sznlRált1l fiNn lel\ll". A nOc ~Zl!ijCIl)' ll ~ h ul y ~ 
u tii" ldll ll ez Cl:IZII10fly i á llu l)OUól távol áll uuk 
C .... c~ilk li !'rU lört'k dhelüuk, hugy II JIlolI~k ro~ -
1.lkolA, Ipholüh ,~ II fö rúij lulkoz .. bch Ilivala. lul
j e~itC~('fI~\k J'ovll .. aru. ne hlűnJCII . 

III j lltok ld 117. (ilIáshalmuzlis l1VÜ8\' a tllI("/m~ 
'1II)!Jf1t;:I<i.~ IUl üldl\J'(> is 

~ltg :\ nll'lI~kf()~1: l knzá.,·na. i ri'luy uló tilalom 
a ki il ö terül , l'l" I <,vő m liCH glalkozAs," vouut
kozl k , ti,- :'llláshHhIlO7.i\1:~ é:-l tIl ullkalll cgol:lz ttl':S II 
b"lbÖ tel ü let ., valósu m ' Ií, 

JrIl. Jl)'lIdó elvk(hct IH' tleltc lekin tel1i tI~ l , ItOHY 
II r liit.(yph~lr(\ hi vatolt :::zer vl, k Ile löllh c~H'i1ck bl! 
II fdll Sl yc'h·lti l( uhl t u' lo , () úl)a~l i ~ - cltl'kllllvll öl:li 
all'Otll l:) II yo~ i 11lÓl.1I1ÓJl )'\' k f ől (pl . e .:.pcru'j· lcl k ész), 
_ 111 1' rt II h'Je1öl-lHf'8 1l\l'MO~zliltil\val jűlJbl.ln leszünk 
rolvérIO'lvl\ a IlJkhi , á rl iJmus intötkedc:jok ellen 
éti 1I{~r1\,lld(l "Ivkfonl lu.: llctlll lt ' kÍlIII~111 lii t. hogy 
II 11 11l1111y ilwIl II kűlölIlhözö l'g ylHl~i ll::; egrházUIr. 
sudu l II J úllu .... ok,3 egy há ?1 ernboroink l:iorllbl.l ll al 
ku lu .u" "~\,<'Ilc'k lulal hulók, ez AlIAsok lJetöttose
Hól 11.1 f hiMyolt~ 1i j l~ kör JI CILI is korlátoz, ez e
::Idbe " !::i ' 111J ltn07ZUllk egy CgY(!1I 10 több állAst, 
hanom kt1 llő l\H'gos1.tal:l~al - szukül:iutl kllúJozCIi 
szeri lit - m: alkotm(uq o::; s:lucuk bl1 h tli )ozzüuk 
cl löbb egyenl hogy több szem löbbct I~sso ll . 
több Cf:1.Z term~IJnn és vlllósih:iOlI I1 I1~M több gon
do latot. A hcl\'es lIl u II1HUt legoHztátSSul a fe l e lősség 
sz(' (c::Iobb körü vll válása melletl hiveinkel szarv 
sabban Iw.Pf;sol j uk c>gy há1. ullk hoz s fölko lljük 
bonn ü k /I ton ni, cso lcked ui .,kan\s túpl~ ló, ólletö 

ösztönö\. 
Ámdo igy THlgy s " jn ~\latla l k ~~ 1 megállapila

nolU, hogy uz áU;\s halUlOzl.L klkeruléso és '.l he
lyes munkaIlIegosztás Ilag)' aklulAlyát I(ÚPOZl amil 
plÍI'loskocl 6 8zollom, mely egybázi Olotünboll U· 
tobbi időbon különőskl1pon megn }' ilvállul s va· 
1081188. 1 uralkodOvd vM\. II pdrto.koda szellem 
n ek olva az, hogy ogyln\zi tisztségro csuk oly 
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egy~nt juttassunk. be, il .ki u~yl\l~nzon . pá,rt köte
lókóbe tartoz ik. l\.lllllha li JÓ u1litárll1s knlertumAt u 
pArI-kötelék szubl1l\ meg I li: tokÜltotb€'H védő 
szavakat olvashun. nrea ut Iv." c védő sza vakban, 
bog ~' szervezkedés [l RruSSlai tun.i rrA vála.szl;1sll 
alkalmával és más ajkaImakkal is vo lt lS hogy 
csak dicséretére vá/hnlik t'gylulz i ti sztviselÖinknek, 
ha több munknle rü [et~ 1I válhllkoZl1llk II lIlU~lk ~\ra. 
Ez u védelem lIe IU helytálló Nkkor, a I11 l ko l' n 
p~\rfs;zenvedély oly ll,ugY,ra fOkozúd?tf, . hogy 1.1. 

terror még II piispöki. bö.r.c ~~~sé~ l IS klkezdeUe 
a Berde-serlpg üun epl ko~zo Il IöJ On . Az CR \' bá
zUllk javát, eWmenetelét szem dől t (IlrIÓ szer
vezkedés ép itö halásu lehet, de a terror sohu. 
l\Ji nil' kics iny egyház és o l)' kicsi n )' (' gy
házlársztdu lolll vagyunk, hogy pár tpolitikai 
tel'ro rt. mf'sTélemlitést nem enged helün k meg 
Illtlgun knak. Tisztségeket Il~m osztogal ha
lunk cSilk n pArtunk emberelfl t: k és pártunk 
embereinél nem halmozhat j uk az álJásokat. lisz t
ségeket. Nekünk szükséGünk van miudeu unitá
rius lélc-kre s kü lőnösen m inden jó unitárius lé
lekre. A terro r nagyobb h\ rssdalmakat is semmi
silett meg. A visszaesés, mlljd a megselUmisülés 
kezd tc az, ha a terror· párthoz BeJH tart07ó jó 
unitárius embereink félreMlunak, bu il liilek ()dö 
sze llemtől megriadnak, egyházi életünk r(,juk kö-
7Ölllbössé vlllik. A Illásodik védő szóra pedig 
utalok urra, hogy n termtlszet törvén ~'e hatúrt 
szab a munkablrásnnk és lormc lőképességnek, a 
szorglllomnak is. 

Elérkezlem felltiek uti", a fizikai gáll i,s lól 
az elfogultsúR kérdéséig. Kélségtelen. hORY a 
pártpolilika olyan egyéneket terIlleIt ki, "kik a 
p~I'l po it ik" balá ••. és llyomása alatt mindent 
pá. lpoli tikai szemlivegen át tekintenek s ebbő l 
folyóan cselekményf iknek, hivata li teendőik tel
jt's itésének IIcm 8 mllgasubb t szmék és tár gyi
lagos~á~, h n~em a párl kövctelmélly fi r ugója. 
.H\'en vIszonylatball e lroguluttanságról szó nem 
1gen lehet. 

Jön az erkölcsi összeférhetetlenség igen ké
n yes kérdése. 

Mi az erkölcsi össze !6 rh etetl en s~g ? Össze
férh etetlen il közhivata li lisztsúggel erkölcsileg az 
alacsou ya bb rendű életmód. 

Az eIn ház a legmagasabb erkölcs i tes lü let 
E. m inöségObő l következik, hO{.l'Y fokozoltan ügye l~ 
Ille k ~ 1t ul'tti, bogy tisztvise lői erkö lcsi szempont
ból kifogás alá ne jöbess0nck. Menlül magasabb 
az allás, annl1l Jl1 a g!l~ llbb llZ erkölcsi követel
lD?ny, mert Ui!Y befelt'l, mint kifelé 19\' hiízlInk 
sZIJl ~onal.á.t szabja Illeg. Épen ezért a ki válasz
t~Bn al . 1mB.deu.ek f?h:tt az erkülcs i li:épességnek, 
a z ~rkö l csl mmösltésll\ k kell irónyadönnk lennie f 1~lI1 ek er~ölcsil cg tört cscrep~ Vall, uz tekin~ 
él ~ t l a rhulI, .~e8 \' ()hnezni ncm tud. Az ilyen köz

alkalmazott kulönöson ll Z erkölcsi irányilás bun 

bónu, nz ilyennek szava nincs, VII8Y hu kockh
tat is meg szöl, nz illuzorius, s ul )· laI30. f:s itt 
is mét It pdrlpolitikn m cgn yilvAn uh\súra irán yul 
önkóntclclli.iI II fi~yc l ctn . Ha a párlpoliliká.t sike
rü l ogyh~? i ö l o l.ünkbő l számiiznünk, hiszC' rn, bogy 
It kivfdnszlás magasabh rell düvé lesz, ('ln h llzunk 
bel ső Olele mf"pjllvu lt (ls kifelé is a megingott 
lekintélyt, tisz teletet helyreál1 ftjuk. 

A pflrtpolitikn megszüntével a munkamek
osztás is bely es iT An yba terelödik. 

A IIlcpjavulás felé az uralkodó partnak keU 
kpzdemón yezö lépést tpnnie és kellö tapintattal 
IIlcg tnlálni a Inódol II lelkek kil!n gt'sz telésére. 

Sok szö l lehetne még fli zni kunkrét felsoro
lásokka i ahh oz, hogy Pgybá.zlá l'sada\munkban 
TlI f' ly cse\(>km~ ny t k Il r lll igszodnll k az összefér. 
helöFóghcz, de e részle lekel nem bolygatolll , 
hanenI HZ ('gyes ti szlviselökrc és egyházi lap
jaink !;j ?e rkeszlöirf'J azokmI k izlesÍ' re IU1gyo m az 
c l mélyiilé~ i j:!' vf z(>lö gondolkozúSl, hogy ö nk riti
k(tvnl ;\llr pilsák meg : mi ill ik n magasabb er
I,ölc!' i I:3z im !onslhoz éS mi neDl. 

Póter!y Alherl. 

• 

Arról értesf' líink, hogya rangidösebb rögondnak 
azzal a gondolatta l foglalkozik, hrgy fögondnoki II szt
ségétől megváljék. Az okai ra is utalnak, azonban erre 
nézve pontos információn k nincsen. Némelyek szerint 
egyik oka az volna, hogy lehetellennek latja az egy ház 
fU~gö Ugyeit kOzmegel~gedésre, illető leg a tObbs'g 
megelégedésére l11ogoldani. Ezek kOzOIt szerepel fO· 
gondnok-társának a fegyelm i (Igye, főleRYző fegyelmi 
figye, a közügyigazgaló fegyelmi Ugye, és alli t61ag Izgalja 
az is, hogy annak iején a föttlnácson felelősséget vál
lali a j6szágfel Ogyelőség einOkének helyes gazdálkodá
sáért, akiben nemcsak az egyház, hanem ö maga is 
naqyol csalódott. A munkalársak ezekben az ílgyekben 
a fögondnok párIfogáscH rt'mélik és az összes ílgyeknek 
rájuk nézve kedvező elintézésél. Ebben viszont a fő
gondnok azt JAIja, hogy saját helyzetét még Jehetetle
nebbé teszi az e~\ ház t"gyeteme és a közvélemény előtt. 
Nem meglepO lehát, ha a lemondás kérdésé\'cl fog lal
kozik, tudva azt, hogyha ftIggetlenUl akar eljárni, ezt 
elsO sorban azok veszik rossz néven, akik tisztségéhez 
juttattak. és igy teszi lehetetlenné további helyzetél ; ha 
pedig elkO lelelettsé~ének lesz eleget, az esetben tény
leg a közvélemény és az egyház e~yelell1e fog esetleg 
löJe elfordul nL Különösen megnehez iti helyzetét az. 
hogy mindenekFölött az Egyház érdeke it kellene érvény
rejuttatnia, ami egyes munkalársaitól való megválásával 
volna azonos. 

A kibontakozás mindenesetre, bármelyik legyen, 
habár cJl észen 1lt'0l billentené helyre egyházunk hely
zelél, mégis sokat javitana rajta, kfllOnösen ha az el
szenvedett karok is megtérUlnénck, aOli természetesen 
bármelyik megoldásnak velejárója kell, hogy legyen. 

(Dr.) 
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Elö haladáshoz békess é s züksé e s. 
folyóirat f. vi III rc havi Slá lll tlban 

Dr. I erek es Isl ván t 11 b I .,Nvuga hni It Iy
zetre VAll stnks gU cim alatt ~ rt 'kes közle
mén)' jelent meg. A cikk irójn mélyebb jád· 
Sil és tárgy iln ll"os szrm l l ődés.e l teszi kez t 
llI ai cQyhnzi éleliink iif er~ rc ~S . ~ IHi véle
rn ri ICmkkel egyet trt ,en IIl cgá lluPltJ R, h ~gy ez 
az érver I; lJíZll . nem ny tlgodt. Sőt hossz.a bb 
idő óta fenn 611 ez il beteges nIIal ot. 

Erre a rendelleno< körilintényre nz " U. J • 
lapjain többször tö rt ~ nt i akarahí reéímutatás. 
liisZCII 111; is részei vagyunk az egész szerve
zetnek s III ;'i ltaJlinos Jlyugtalan kÖl rzetn ek 
hátrányai reánk is \'i ~sza hat l1ak. 

Dr. I erek es Istv,ln. mint g akorlot! lII ér
nök gazda!! iSlllcrete. tevékeny I'IlUnk áss:l ga 
és ,;z életh I n 'ert tapaszta lata alapján szük· 
séf!$zer l/l tudj ) hogy a míiszaki vil.:'gba n az 
elen cd hetetlen és legFon l sa bb törvé ny : 1/ 

nyug7dlll i " fI.'I~t.'t m"!Itt'r,.mftl .:t'. E nélkü l minden 
emberi fnradság- es alko to s hi:lbav.16, s I 
ennek figyelnl en kiviil Ingy:í ~áva l a tervez 
sokszor saját életét vc,zélyezteti és lIIag:l val 
egyült r:ín tl,,1 tölll ~gek e l r mlásba vagy Sle

ren eséttensé!!'be . 
A tlÍ rgyilagos" l g'ondolko?6 e m her kö ny· 

nyen be lő t j" hogy erry t úr, adalmi élc t fol)'á· 
sa, $JldHrI h 'spnli t (' l!Y kémia i vagy fi l il:\ai 
folyam athol. p"n r,ér t a cikk ir6jn helyes 
követkeJett!s.s~ggc l ;llk ~llnt <llla il mŐiL.cl ki világ 
alaptörvényét a 11ír" .,rtn lmi életbea is Itt is fő· 
szab,l l)' al , h l!Y ~yümölcsöz ntunk:í1kod:\st 
és gyarap dó et tih ,ladást cs ,k az al. e mberi 
ö.;,zefoq;ís tud kifejt t ni. amelyhen megvon a 
nyuf.l11mi hel zet 37a7 bM,ps/ultl. 

Ahogya míi" , ki vi lágbln minden lé r és, 
mely a nyugalmi helYld törvényét megsérti, 
megbO$':::/.ulj ,1 m 'lglH, éP"' tlllg \1 megbénitja egy 
társadalmi let eJ!éslséges 11111ködé,ét is Ill iu
den hel telen jntézk.d~s . III őrh e lyekre á ll it· 
toltak g)'engesége , Il e III od avalósága , sót jó· 
hisleme; és jÓlk ar tIl tudatla"sága vagy j lírnt
lansága, melyek mind a7 öSSlIl'ng és békés 
egyii (tnt Iköd S el r sének feltéte leivel elten· 
tétben vannak. 

Or. Kerekes Is/vúll atránk fi a 1II 0i egyház
t á rsad~I",i életiink áll apotát Vi l gálvn gyorsa" 
áltaplt) o meg a való tényállást és még gyor
sabba" mondj o ki ité tetét. Aki h uú hason· 
ló.n önzetlenül és telj es t rgy il agosnn sle mté
ló_dik a dolgok foly ásn felett , nem juthat mús 
kovetkezményre: egvs'Stl,qtl'leu tiLI/etek l~C'ért be
lel1l6ebk ~9yltdei tYatil ll kbell, tii err hidlHjcik IwMlo (I 
békés egyrlórtls. . 

Sajnáljuk, hogya cikk csak az okoznt 

eg):szerit, IIl tgá ll aJli t:1sáv.'\1 foglalkozik és ncm 
terj ed kl. I1Z okok felsorolásárn, hogy vélem ;!
nr.c szerint 111Ikor lé::; 11I cly l-.ödihn ények kő
zott .. liII ti eló Cl a ny IIg talan és békesség 
" élk"II ált apot egy húzi ételilnkhen és hogyan 
lenne or voso lható gyors8u és biztosan. 

jelen esetben mi sem akarunk 'foglal
kOl~i ezekkel, :1 k érd~3ekkc l. lesz még 31ka10tl! 
késoblJ rd vIsszatén" . Most csa k a követke
zőket szeretn ök cI6 rcbocs.\tani : J\l\.iután mind
nyáj,~1fIknak legnagyobb óhaja, hogy ('gy házi 
életIInk .rverése késed elem II Ikül iSlllét ren~ 
des. és "~ugodt legyen, hpgy a f élbeszakadt 
régi évszazaclos term ékeny é-: virá~u6 munk .. 
mennél hamarább újbó l Illegkel d " dhessék 
ho~y .fl llj ~.n :/issza ~ közöttünk a hagyo lll á nyo~ 
uOItán u ~sszclti.~rll l s és rgymást rncgbt'cs li1ő 
szeretet, vl?sgulJuk meg azokat a körii lménye
ket, mel ek ezt elő ldéd l etik . 

E rre a kérdésre egysze rCie ll v5laszolha
tllok 

Eg)' hr. zi életünkben a nyugalom és bé
kesség telj esen a1.onos módon á llhat eló. nlint 
a nyug~llIti hely u t ee)' nagyarány ú műszaki 
alkotásban : a lll íí köj ö erőknek helyes fel is· 
11l t' r é 3C és III 'g li ltáro l ásn. pontos kiszámítása 
val alll in t azokna k il kellő hell'e l,ell való el~ 
osztása tí Jtnl. . 

Nekiink se m kell eg)'eb, t te lIII i. Illint II 

leg nag')'oblJ körültekintéssel s közös egyet
érlés« I lI\ egállall itani a hékess g Iéirejöttét 
akadá lyo1.ó eróket és körülményeket. Ezek 
ellensúIY01Ú$á r" mi nden pártállás nélkül csak 
a tehets~ge t és tudást \'é\'e :!I apul kell kiv1i
logatm " megfcleli; emher~ke t. Előzetes vizs
g~1ltldás é~ alapos Illegfontolás uhÍn II kivá
Insztottak oda oSltandók be, ahol lI1unknbi
Zt15u k és felké::zül tsl!giik nem fog alu lmaradni 
a re:\j uk vtíró é ~ clvrg l cndó kötelességek 
nnbrystígán ak tcljc$itésében. Az cgyh;i 7 at k p
vi, el fŐl isz/ l' i,előkneh lellyen súlyos erkölcs i 
tekintél)'ük a l ~1!.vh r.z kerelén beiiiI és kivül 
n)' i1vlÍlllllt bizJlomért, nem nedig mások ke
ze~ség(\ VJgy j . tál/ása. Utólngos munka re
ményében. hozomra s osltogassunk nagy fon
tossá S!'lI hi\'atnlok!l t. Ezeknek elnyer sérc fel
t 'll en ~ r\! é flyes iilJö lI a szabad verseny, sőt pr6-
baidő bevezetése. Vcgül. ha volná nak kiegyen
litItetetielI nknd.ílyoz erők. azoknak megszün
tetése kése . elelll nélkül intézkedni kell. 

zt hissziik, a fe lsorolt javnslatok egyike 
scm áll ellentétben nz unitárius szabad felfo-
gással és halad ellll élettel. . . . 

Vajjon eg ' I"lm " k új rendjének klnlakltó
snkor mindezpk li kö iilrnények figyelembe 

• 
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vCl r ttek- (' ll l. niít k r .SZ r I P 
lj 'feje, siH P' r ",cgJ 'gyl. s i fil . ilnk II cikk 

l ich ny kif(·iC'1~s~hc1 . melyek t6 mÖrs 'J.!nl{ n ' I 
és rö~idsfg i\kll I f Og'Vll n"m el g vihtgoslIk 
...,1 lIiInk, 

Teljes('" C~)! ct rtilllk nr. K\!re~cs ls!v II 
..n t on 1I1 cg1llnpiMs. vII I, hogy cg' -lIlll i 1,)tl \ l1l\ · 
ben .. Mcelgyes·t el It ~Cllt volt ny ng'nlulI II ly" 
~e t. Min Iny .ill U 6SLlcljnk, il gy ez fl "rugnl ~ 
Ill i helyl.ct .. Mcdgycs': nt ri S iti fi llott be; 
l 'Jc lyescljiik tnn tS t, il b kes~ IX ru i:1 1,!b1 

el r s 'nek rcm ll)' ben lit Irtmdenkl PIIS· 
" ,," ', II" pO~III1 " Ille . 

'1 II f clhiviÍs lI t Ollban lI 7. t II gondnhltot 
\rlt ltj n ki bel Jil l1k. h0lr)! (.'g 'hIttIInk ny IlgAlIIIi 
Jlel)'zct nek hUIZ h~ kess~~.rc l1 k IH eg! "I'CllIt ~e 

gl'edi11 csnk " I lisp ' kiinkl (il fil g'g ll., Il n 
igr ll . Ill i , II !Hj hlln ? \l tl1,l tnllin VIl I Ilki \log 
vnlnnd. mint n b ke l ~ lreJ \I S II ck • knd.í l)'fl? 
E r nt köriil lI t III I rtQtt volnfl h j vcbh I' SL· 
Ict ez~s, ' 

Feleslegesnek flt rljllk, dc nl': rt líj b I Ic-

S .. il~C'/ ilk, h M' "" .. U, J," kör(l1 CSOI' rl09ull 
0 1 \IM t bor k", t de:tt ü l fOR'vfI tö rhet cll 'n ra
~n sÍ' k(){.t ss,,1 sornkol.oU 'f -I I;:' lp sttorlluk 
IrU, " ne rn "M dJl fes· 
hnj:,!'l' t csn k r S1 r t nknrta 
lU )sf.lntc ll1cR'lIy l1vlinuh\stlukat n cikk ir6jl\ is 
j ' I IlIdjn , Mlndj /Ii'1 kljel enth 'Ijilk Azt is , hOl/Y 
e, cn rfl silnk n j \160 II SC m f · g \I ltotA! t 
szellvedni. 

l~ ' UI Ijilkl h og f il közeli j \16 Illeghozta 
n hel ' ~$ III 'gold st ~s elosdlk nllnden hOIllAly 
/'lIlii lItJ ri hAII 11 11 fl II k('ss~gts ~ I dó. Sf)~ 11111n .. 

kn uJ kors~ tlkl' 1IIe.J.tI)), iI s~·nnk. 
IlIss? iH\, hOgy Il?OkIlUk hRrl110 llikll ~ t Ry'Ut .. 

1I11wkltlkod lhw, lIkik Ütwctl II C~ Ilu v,sh,'rct -
ti\ld JI 1\~ l1)'~v.critvc komoly 'S ml11(h'" hefo· 
11'Aslll cllt es lej tcl/'l 'sel kkel, houA • . lr.slllkkn' 
's j .. y .. sllltnikknl ll . .. , J." oldnlnln C ~I" 

dtk b II k 'lrcllIiiködt ' k, " ' Ill yoltllk lII'dd 
S hlfibnYIl16 fArn,tovísok, 

P-n, 

A felelősség k ,öte I ez. 
/1. '1. .Umlóduf; j 6vcm dO' mef!el lC st.~ IlIl\bn n IObh 

-OlYIlII til EA)'hl\r. b ... I ~ ll'I~1 érllltO, (lU al f!K~St CR)' Ic· 
mes u lll1f1 riuRs"~ot érdcldö kérll~s \/cllutCIt fej, nlllely k 
tl slHh,dsu ('~y h (wJl t k jobb JOv(\!c ér(!ek6b 11 nmlh ntlll · 
hUlItl ~lOksé, tes. 

r~f:ly l llbt1l1k glllt1nsft,.:i v nnlvul.eU:s6t nz utóbbi 1-
dOhon föpondll kl k1lclenlésck szahft\k til nkkor, tni
d On nt I n3S. évI FOlll1ftc.sotl A kifOl!á!l.Clk I\ I ~ cSUIt 
gllldftsl\f,t i v<' lch':R védcltnél'c dl!vn ftzon kljel(H!lés hang
zott cl, ho~y ft 1 6S1,,~reltlJ:yelöséf! {'I nOkének IIRltllkc
lt1ségé~rl v(tJlnlom II f Iclöseget és hogy aki SIIJd l ki s 

I Rntt! lls3ut't1 olyan Jól vc:t:t!tI . onnlik kezébe Ilyugoct lflll 
tenem UI cgyház. glt1(ln sá~flnnk vc~tU:sét. E~W más 
alknlo1l1mll l Illeg olynn Indokolás tétetelt, miszerint ti . 

Z ri kellell • Il ,,,, ~,"d'sllllb. " • jó"áglolllgy I '~g 
-(!lnOk6nek korláUntI relhattt lmntt\st udni. tuerl (\ II1Jlon
d6 voll nz flnyngl felclOsscgct ls vnllnlni II lill lok v • 
zeh':s~~rt , Ezek mindenesetre OlYIUl IlyOInÓS érvck vOltnk 
II S'lomélyl kOrlátJau hlllolOIl' Ulcf,ts'1.erzCs mellett . !tURY 
u7.0k,kul Szcmben ~ I fts lfoglnln! 61\hunlOlllhnrc leli vol .. 
nn, MeAI!! UlCIUlfObl\lInLll 011 - i ~lfIZIl I11 tt\ (tntóbnn 
~8 • jÓ"ÓRfeIlIRye IO,~~ jelentesóvel •• emben "t 1938, 
~vl FötnuncsolI rnmlllAlllulI arrIl , hOgy fi je lentős nek II 

Bors.gazdAsl\g ' lrt\nyitA!u\rn vonutko7.ó relite nCUI felOl 
1,IICg (I vlllóstlRnnk, csnk stCIIIÓJyl érdekek clli,mlez6aerc, 
I61revezut6s01 s7.01/;!tl lhl\l, IIIUlttCk l.J ebl tOllylthnI1'\8~rll kér
tem objekllv sZlIkOrtO bl lOtt8t\g klkOldés6t, hogy minden 
vOnnlkotllsbulI VllS/o;tUJn fU1l1I (I !(l'IldtlsAg okkOl'1 VCIC" 
tés61. ezcn Javl1shuOIII fclszOlall'l.uba tt tAl11ognlt\srn lu11\II, 
ondllvónyolllllv .... k6rtO fellllvlt8gM6 bllOIl8dg kl-

, 

kl lld6scl. A j(\8.ÓA f. l lI~ycI08é~ elnöke Idl 91Ólog b le
lIIe,,1 II 1)lloltság <lklilll 's bo, de kivAnin, hORY '" tRY
hCII kft rbcrslO blz()tI $~A I~ legyen. 1111111 ón késlS~~U:tel 
Clfo!tncltnl1l . lVl:ouhOIt lilivel C~ II f IIUv!II:Hlft lt\ tljArt\a 
nknd/Uyoiln "0Itt a II 82:OI tl ólyl ·étkUU l.ósek 1:itlrgö91 hll
ln 2.lIl1t tntlnn ItlcgvnlóMM$(\I, II Jl\v , I ~I(I , n hl l(ll t ~ Afl kl ... 
kllld~scro 01. elnQkl leled kenyscg homályAba 1.111\ cl óa 
iMY tI~ 1lt bocs{\tllIlnl! hlill\roznlh02in t ,Iffl, !'~,e l ,I IJ~ mé-
Iyl .kodály ls elhá,ult II j(\s, AAfclll!!ycIOscAI cl lOk kOro
IÓII . " Inlc.k.dcsl I r h !'löSc!!~ "ek "ljából és IIIegkMlöd-
1t .:IUII II liu l g · ~nt.d n.s. gtll nC:t ve ztldl'\sn>( kor~tll k'. 

Nem leJt él 11 01l 1'\ 0y It él $-tlll, w Ar ht'AIIOlfrlk" 
J3 rs J.(A l d1'sltRhl'lIl n 8111y li kftrtÓlduk. Iltlllk II It l.i~ yltl etk 
f1J1ngó t lIIegbOlr nkOtlUlónn klkCl\hck , Le~dOtl'lOr II!l ftl 
olrld I kOIl 'C!!W'1 IClcsltell .. Inlll OO'S' Pi ,kból kl\'A~ tt\k 
II kg81bhb (l tá,lll et Ust fonyOk "I h (l~y ta SUlla t\rulll\" 
l.nt IIl1'gnyllftskur feldlsl llhess6k. I! tl'knck II fO llyO"'1I 'k 
' l.mbjAO " .trekel fl. IUIl '1 1I 1I " I~Sllk 1(lujO. Illlrs MI
I\lUy . KÖVf!lkelÖ kárl6101 1\ Ifllskoln 10nkrclélCIt: v(III. A 
1(:1 folyaml'\u ft~etlve(l il lt hllll nllall lIyulrAgdskl\r luhl llltw 
.ó,ó,'o upO,. lálllAktl1 dolllnk kl O. CgellOk el •• uli vA
lIyok/lt II l/-ty löbb ndul 10 OOO ultvnny SOIllIll I~ 1111 meK· 
A m0A'tlmrll{lI Oll vl\ uyOktl1 II dig cgyAII/ll&n UDUI .:ou" 
d01.It\k. 11111\11111 50'/0. 05 í.':1'tókkár'o;.todl\s órlo II ttJ~N I1U!1C'"' 
I1mrn(1I oltvnnyokftl ls. 1\ vndOtlIJ18kOll\I ped11llh:m 9'"'' 
lIndltotll\k meN' H Ilyomlól, hl'lllollt IIILldenc81l)1 l uk.~ 
Sl/Ulflk. 1I1 h\ltltl klpusltltoUnk SOk I,l lcr VftdOIlCOI , Facit 
Ilnjlyroku cJltnnyngolda mlAH RI: AIII\IIII cngodétyt It 
mc"vontl'l.k " 'RY luhetcllCUlut: vau I1I~K " IIIcA'ltuuadt to 
Ollvt\ny MOku911~8U 18, 

I 



~. U~ITARIUS JOVEN;;D.;;O _______ _ 

A tavasz folyamán pedig a termó-gyümOlcsösre 
kerOU a sor azzal, hogy a szerződés nélkru beáJlitoH 
intéző marhacsordája és lovai szabad Irgelés-re találtak 
a gyOmOlcsOsOkben, .il hol számtalan fiatal gyümölcs
fá;']ak a koron!ját marcangolták össze és tették tönkre. 
Továbbá ahol nem volt elég hely az intézőnek felesbe 
kiadott gyomOlcsOs-kOzles talaj szántására, ott ugy se
gitett mag!n, hogy a sorok között telepített kiváló faj
táju őszIbarack ollványokat - melyek meghonositasá
ért Bors Mibilly a kOIfOldél járta be és nagy gonddal 
hozta onnan a szaporitószemekel - az intéző sajálke
züleg ásóval vágta ki , csakhogy minél több kukoricát 
termelhessen magának. A gyűmöJcSOsben a kezelés hiá
nya miatt a betegségek és kártevök milliói szaporodlak 
el ugy, hogy összel már a gyümOlcsOsOknek szomoru 
képét találhatták a felalvízsgálásra kiszálló kenészeti 
szaktanárok. A szólOk szintén siralmas rongáló1áson 
mentek ál, tavasszal dróttal kötOztek meg, ami a nö
vekvő fában mélyen b01levágott és összel a fedéskor a 
\)(vágásnál legtöbb lő derékba tört. mert össze-vissza. 
lefelé. feHelé oldalra fektették a tőveket, mint akik még 
sohasem láttak szőlőfedést. 

A nyár folyamán szerencsésen mutatkozott óriási 
barack1ermés is jelentős kárára vált 3 gyfimOI
csös állagánakr mivel a termés alalt roskadozó és meg
hajlott barackágakat elfelejtették feltámasztani és igy 
saját áldástosztó sulyuk allitt törtek le az ágak. sOt a 
fialal fák törzse ketté hasadt igazolva, hogy adtál Uram 
áldást, de nem voll, aki megbecsülje azt. 

Visszatérve a parkba, - mely éveken át azelőtt a 
tordai hasadékba kirándulóknak egy külön szórakozást 
nyujtott , hogy a természet szépsége mellett gyönyör
kOdhessenek az emberi kéz által alkotott tündéri kert 
szépségeiben is - az elmult évben a park 30 ~Oldö 
és növekvő sertés állandó tanyájává vált, hoey a gaz
daság terményén jól felnövekedve, hizlalhassák az ínté
ző zsebet, persze a parkot a feli 3merhetetlenségig ösz
sze rombolták. 

A birtok állagának róvására megy továbbá az is, 
bogy a gyümOlcsösöket kDrülvevő cea 6 km. hosszu 
keritésből, melyet 2 éven át hiánytalanu l megöriztünk, 
az elmult egy év alatt 2 km. hosszu kerítés tiint el. 
NemkUlönb~n egy óriási istálló lebontásából összehal
mozott faanyag nagyobb részét feltOzelte az intéző, 

krumplit fözve a diszn6inak 
Ezeket a kártételeket mind a szakértö fel Olvizsgá

lók megállapitásaiból meriihetjUk és még számtalan a 
tavalyi terméshozadékban előál lott károsodást. melyeket 
azonban itt már nincs eleg hely, hogy mind felsorol
jam. De tisztázni kell még a számadásoknál tapasztalt 
visszásságokat is. Igy elsősorban a zsebben felejtett 
24 OOO lei kérdéseI. Az 1938 évi szilvatermést a jószág
felügyelőség elnöke adta el a tordai Ave szövetkezetnek 
és magának tartotta f~nn az ár inkasszálását, meiyet az 
év novemberében a kezei közt lévő átvételi elszámolás 
alapján teljesítenie kellett volna. Egy év leforgása után 
a decemberi Főtanácson belerjesztett számadásokban 
azonban hiányzott a szilva árából 24 OOO lei, ugyszin-

tén hiányoztak a teljesitett fu.etésekr61 szóló elismer 
nyugták, az átvételi elszámolás. valamint a befiutések
r61 szóló el ismerő nyugták, az átvételi elszámolás vala
mint a behajtandó követelések kimutatása is. Midőn e
zen tétel hiánya nyilvánvalóvá lett, odanyilatkozott a 
jgf. elnöke hogy ilyenformán azt incassálnia kell Ez
zel szemben a Főtanácson a szövetkezet vezetője az 
összegnek az elnök kezéhez kifizetését ámtotta . Igy az. 
örökfcledés homályába veszni szánt összeg hól1éle igen 
bizonytalan, a 6-os bizottság is csak annyit állapitott 
meg, ~ogy a 24 (xx) lei az Egyház pénztárába még 
nem fizettetett be. Tehát 15 hónap óta használja azt 
valaki a gazdaság nagy kárára . Azóta az összeg befolyt. 
Szerk. 

Hasonlókép a Főtanács elé ter jesztett számadás
ban I vagon oltvány ára 16 OOO lei sem szá.moltatott 
el, ami szintén 1938 novemberében voll esedékes. Az
összeg incassálására vonatk07ólag az iratok kOrt csak 
annyi volt találhaTó egy év leforgása alatt. hogy mikor 
vevő alkalmilag az EgyházkOzponthoz bejDn, akkor az.. 
Ogyet rendezze. De az alkalom inkább a feledést vár
ta. amiből kellemetlenül ébresztette fel az Ogy napfény
rehontala. 

Ez tehát a közpénzek, a .közvagyon tiszta keze
lése. amiért f6gondnoki garancia vállaUatott. ugy látszik. 
amikor ezen hiányzópé02ek tisztázására sziopadias pát
bossza! Onmaga ell n fegyelmit kért a jószágfelfi!!yelöség 
elnöke már tisztában volt azz21, hogya garancia fedezete a· 
latt ugysem rendelik el ellene a fegyelmit, nehogy annak fo-
Iyamán a ga rancia bevAItása is felszínre vetödhessen. 

Mindezeket csak azért kellett itt leirni. mert az; 
U. j. legutóbbi számában azt a meglepö hirt olvashat
juk, hogy a csak 2 hónappal ezelőt! párt jának bizal
mából ujra megválasztott jószágfelügyel6ségi elnök be
adta lemondását olyan indokok alapján. amelyek lénye
gében megválasztásakor is fennforogtak. Tehát a fele-
16sségrevonás elől ilyen módon kiván kitérni, vagyis. 
csendesen elvonuini és azután jDhet utanna a vizözön. 
Azonban a közérdek sulyos sérelme nél kOl ez nem ie-

• hető, hanem a jószagfelügyelöség elnökével szemben a
saját módszerét kell alkalmazni és hozzáértő kárbecslő
bizottsággal fel kell becsültetni a hozzávetőlegesen is. 
több százezerre menő károkat, amiket egy évi korlá t~ 
lan intézkedéseível a Bors-gazdaságnak okozott. A fel
hatalmazÁsok megadásakor hangoztatott felelOsségvál~ 
lalás nem maradhat csak ares szó, mert arra épittetett 
az elmulI évben az egyház illetve a Bors-gazdaság lej~ 
hatalmu vezetése és most amikor a szomoru eredmény 
áll elOttank, akkor méltán felvetődhet minden igaz uni
tárius emberben, aki egyháza ügyét szívén viseli, an
nak jogos követelése, hogy az okozott károkat a kár
okozók és a kik a felelősséget vállalták, hiánytalanul 
téritsék iS 7" meg. Tehát le kell járatni az önmaga eliel) 
kért fegyelmi eljárást az összes vádponlokra néz \re. 

Kolozsvá r 1940 március hó. 

Dr. Szent-Iványi Árpád. 
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EGYHÁZI Z E N E. 

Teendőink egyházi zenénk fejlesztése érdekében. 
<~==~~~~~~~.--~~ 

(Folytatás.) 

Ennek a k fl rollt' kinf6 sokaldal U. munkásságnak e· 

,gyik alapvcilS pillére ze neugyilnk förté~el~i ~ultjának 
-részletes és alapos feltá rása. Bármennyire IS kl skoruak 
-vagyun k zenei téren. v3n multu nk, csakhog.y. ezt a mul-
iat majdnem teljes egészében sö tétség bontja . 

~nekes könyveink történetével a K. M. hasábjai n 
pár évtized előtt elóbb Ndgy János. majd Kanyaró Fe
renc fog laJkoztak részleteseb be n. Mindkét neyes törté· 
nészúnk csak a szövegi rés7. mult jára igyekezet! féllyt 
derileni, a zenei olda la nem érdekelte egyiket sem. 
Nem érdekelte talán azér!, mert rég i énekes:C önyveink 
szövege i a Szenczi Zsoltárok ki\'é teJé\'el csak dalla mi 

'iltalásokkal vannak ellátva, hangjegyzés nélkül. Ami na· 
gyon érdekes s egyutlal talán útba igazitó is. régi ké· 
ziratokban fennmaradt mlgya r graduáJjaink hangjegye
ket oem, de hangjegyvooalzá:;t tartalma7nak. tehát len 
nie kellett egy k~zdö korszaknak , mikor a ha ngjegyek 

j s fel voltak jegyezve 3 g raduálok hangjegy vo nal
úsaio . 

• 
O:ii dallamaink legrégibb á ltala m ismert hangjegy-

zése kéziratban Bartók Mihály kolozsvári kántortól ma
radt fenn 1806-ból, amely kézirat a kolozsvári egyház· 
község levéltárában őriztetik. Cime: Némely válogatott 
liaeni dicséretek kóta szerént. A 4, rét a laku kö nyvet 
.az első lapon irt bejegyzés szerint T it. Komjátszegi Já
nos uram és kedves élete pár ja, Tit. Désfah'i Désiko
vits Erzsébet asszonyajándékozták 1806. julius nak 20. 
llapján, T it. Siménfa lvi B. Moyses és Bartók Mihály 
,káotoroknak idejében a Kolozsvári egyházközségnek. I 

A '2. lapon egy kedvelt énekünk - hitem szerint 
- eredeti szövege: 

Világosság Szt. Att)'3 
Jelenjek meg köztünk : 
Szent öröm lelkünk haftya 
S ime egybe gyiiltOnk. 
Sziveink et jer buzditsad, 
Szent lelkeddel elmenk világos itsad. 

A 3. lapon: 

Non vox, sed votum, no n chor dula, sed 

[Cor, 
Non Ctamans . sed amans , Cantat in ore dei. 

~ Ezt a pár soros distichont, Istent segitségOI h ivó 
~ma zárja be. VégezetUI fel van jegyezve elapon : Le
Jrta Bartók Mihály kántor 1806-ban 9 ber. 

. (Régebbi megállapitása szerint "Világosság szent 
AtYla" sze rzö je Sebes P ál. E kézirat azonban arról 
tesz tanuságot, hogy azt korábban nem más, mint Bu
tók Mihály sze rezte.) 

A 4. Iaptól kezdve 23 számozatlan levélen 65· ősi 

• 

énekü nk dallama és egy-egy szakasz szöveg BartÓk Mi
hály kántor kézirásával, az t 777-ben utoljára nyomta
totC Oávid F. korabeli psalte riumunkhoz. Hogy ezen 
énckcsköny"Onkh Oz késziilt a fennti hang jegyfOzet, azt 
a dalla mok fel etti számok bilOnyitják , amelyek az olva
sót a hivata los énekeskönyv azo n lapja ira veze tik, ahol 
azok szövege fel található. E füzet hozzá van kötve 3 

Fran kfu rtumba n 17 j O·ban nyomtatott Szenczi Zsoltárok 
4. re lO gyönyörii , ti szta na gyalaku, jól olvasható hang. 
jegy nyomásá hoz, amit a régi énekeskönyvü nket kie
gész itö, Kolozsvárt P ata ki József által ny omtatott z!;ol. 
tár da llamokról egyáltalán nem mondhatunk el. A fennti 
6S dallamból a Székely Sándor á ltal sz(-rkesztett éne
keskönyvbe 8 d:l llam iött át. Legujabb énekesköny. 
\Or,k ezeke n ki vül még 6 d allamot vett fd fölt'g az iin
nr pi énekek közé . A többi 51 dallam napfényre hozása. 
ismertetése a jövö kötelessége. 

Egy másik unitárius zend Orténeti nagy érlekünk 
a kolozsvári szász unitárius egyházközség graduáljai az 
1600·as évek kezdeté ről . E graduálok nagy fólió alak
ba n 6 riztettek mrg a k olozs\'~ri kollégiumu nk /(onyv
tá rában . O yönyöriien szines kezdőbetü i gótikus stilus· 
ban a könYl/ másolás remeke i. Unitárius zenetörténeti 
szempont ból azo nba n azok a ko ráldallamok teszi k nagy· 
értékűvé, amelyek 4, 6 és 8 szólamu vegyeskaroHá 
vannak feldolgozva. Ezek közül egyetlen egy van fel· 
véve új énekeskönyvünkbe ( 144 ) Egyik graduál tartal· 
mana még a Pass iót sze rep ekre osztva, 4 szólamu ének 
karral ~ a l ámen tációkat. egy másik Szt Dá\id 2sol
tárai t 2 szólamra á tirva. Ezek a nagyértékű zenei dó
kume ntumok azt bizonyit ják, hogyha a Dávid F. !c ora· 
beli unitárius egyház száműzte is 3 hangszeres ze nét 
tem plo mai ból, a vo kális zene rriiivelése nemcsak meg· 
ma radt, de magas foku, egyenlő rangu a lu :heri egyhá. 
zéva l s a fokozatos visszaha nyatlás az évszázados el· 
nyomatás szomoru k övetkez~énye. Egy mási k történel · 
mi tanulság, hogy ős eink Dávid Isoltá rainak francia 
dalia ma it Sze nczi magyar forditása e lő It is ismerték, 
sőt hasznáJlák is . 

E tekintetbe n könyv- és levéltáraink még teljesen 
feltáratlanok . Ala pos kutatások meglepéS eredményeket 
rejtegethetnek. Nincs tisztázva, megse próbálta még 
senki fellebbenteni a fáty lat arról a kap csolatról, amely 
egyháZI énekeskönyveink s a testvér egyházak ősi é ek: 
könyvei között van. E kapcsolatok feltárása nélkül régi 
dallamaink történeti mult ja nemcsak homályos marad. 
de kom oly bázissal se rendelke2ilr. Kanyaró Ferenc 
csak odavetve jegyzi meg pár sorban, hogy a Gyula
fehérvárt (valószinüleg a káptalani könyvtárban) lSnött 
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Batfyányi kodexben, eRY a Kor. század 60 as éve iblSl 
e redt másoJa~ban. nem csak a legrégibb unit árius éve 
ken va nn ak meg. de megvannak a zsoltárok is Heltai 
fordiMsa után áHrva pr6zába. M eg vari a Passio is , de 
a befejező sorok nélkOJ 8 utána következnek a lamen
tadók. 

A Kájoni kodexxel is van kapcsolatu nk. Hisz .. Di
csérjétek az urat .. kezdefü l1i mnuslunk da llama felta lál· 
haló benne "Christu s felt.imada, ki értünk meghalt va. 
Ja a kezdefü himnuszban. Unitárius változatban két e 
a kezd6 tonikus hang, mig a kafólikusban egye. Egye
b ekbel} semmmi kOlömbség. 

~s mit nyernénk a két un itárius zsoltárfo rditó: 
Bogáthi Miklós és Tordai János dallam kincsével, ha 
megoldhatnák. E két, eléggé iroda lom történetileg sem 
méltányolt unitárius költ 6 zsoltár á tdolgozásaiba n a kől

t<Si form át csak kis mértékben veHe az egyház <Ssi him
nuszaith l. Kin csesházu k, amelyb6J meriteUek, a nép aj
káD kelt virágénekek volta k. 

Kapcsolatnak kell lennie az . oly szo morú unitárius 
emlékeket ébreszt6 szomb,üos szekta éoekeskönyvével 
is , amely szintén kolozsvári könyvtárunkban őrizteti k. 

Elh ivatottak, keressétek e kátfejeket! Ezzel ncm
csak unitáriu s egyházi ze nénk. de az 6si maryar ze ne 
fejlőd ésének homályos nt jára is sok fény derülIle. 

Ezen az ti ton jutnánk el egy új énekeskönyv szer
keszthetésének pro ble májá hoz. De tléSbb egy unitárius 
zeneközlönyfl Az 6si zenei kincseket, melyeket a levél
Urak. könyvtárok poros polca iról napfé nyre s ikerül 
hozni, az il; d allamokat, amelyeket itt' o tt az iróaszta
lok fiókjaiban rejtegetnek, közzé kell tennü nk, hogy mie-
16tt egy minta énekeskönyvbe besorozta tnának. kipró· 
b.6ltassanak: értékek· e, érdemesek·e arra, hogy közhasz
nálatba vétessenek? Erre azonban, amint Gál Vilmos, 
Péter Odön és Nagy Sándor is megálapitják, évek ko · 
moly. o daadó munkája s az én megállapitásom szerint 
az egyetemes egyháznak, a D F. ~gyletne k , mint leg
tevékenyebb kultur· és egyháztársadalmi egyletünknek, 
az unitár. Irodalmi társaságnak - amelyalakulásakor 
beinditotta volt - együttes áldozatossága szUkséges. 
e:n töretlenül hiszek a jövőben. . 

Péter Ödön soknak tartja énekeink számát. t:n 
el1enkez6leg. t nekeskönyvünk ön korszellem ünknek s a 
8Orozatos világtörténeti események által összezuzott lé. 
lek érzés világának kifejezője borongó hangulat vonul 
végig . Még ünnepi énekeinknek is ez a je llemző szine. 
Hol a karácsonyi, husvéti, pUnkösti szin, a hozsánná
zó öröm ? Alig-alig csillan itt-ott fel ! Ez az ünnepi Ö. 

röm hangulat nagyon hiányzik kezdő énekeinknél is , ilye
nekre még szükségünk van. 

o 

Egyházi zenénk fejlesztésének egyik, talán leghat
hatósabb módja, az énekkarok céltudatos megszervezése. 
Azonban már itt szükségesnek látom megjegyezni, hogy 
az énekkar a gyülekezeti éneket soha sem helyettesit
heti: csak füszerezi nagyobb üonepség~ink, öS8zejöve
tdeinek l\angulatát. Az egyszólamO. tümegének. hoJ a 
nertnekek és nök csengts szopránja összeölelkezik, ösz
neo)vad a f'érfia~ dörgő baritonjával, szinezve az or-

gona jubil áló fényesen csillogó ha ng jával, a legszeb~ 
Istent d icsöitts kar. 

Az énekkarok lehet nek gyermek- vagy nöi karok 
szoprán és alt (2 , 3 és 4 szóIIam). vegyet: ka rok szop
rán, alt, tenor, (esetleg bariton) és basszus (3, 4; 5, b
és 8 szóII am), és férfikaro k tenor és basszus (3, 4: 
szóll m) hangokkal. Hogy ezek közül melyíket szervez
zük meg, azt a helyí körül mények határozzák el. l eg. 
szebbek, mert a legtökéletpsebb harmóniát nyújtják, a 
vegyes k<llrok körü lbelül megfelelnek a vonÓs quartet
teknek az instrumentális zene körében. Kár, hogy ne
hezen mozga thatók, hanganyaguk különö5:~n falusi vi
szony latban kényes, könnyen szétmegy. Sokk al mozgé. 
konyabb, nem oly érzé keny s biztosabba n keze l he tő <t' 

férfi kar, amely ne mcsak istentiszteleteken, templomi Un
nepélyeken s más va llásos összejöveteleken, de teme
téseken, esetleges ha ngve rsenye ken is kön nyen kezel
h ető . A gyermekka rok az iskolaiokiatás keretében he
lyez hetők el. A többszóla m1\ gyt:rmekkarok b eta n i tás~ 
azonban, ha azt akarjuk, hogy" a jót megközel ítse, óri
ási fáradságot igényel s az eredmény nem áll arányban. 
a ráforditott erökifejtésseJ. Mindenesetre érd emes már 
a későbbi , fe lnlS ttek b ől . alak i tott énekkarok elökészitése 
kiegészitése érdekében is évenként 1- 2 könn yebb
gyermek kar betanitása. Itt Nagy Sándornak ado k ig a
zat : minél több dallamnak tökéletes betanitása a cél
sze rű . Karénekek helYf"s elsajá títása , anny ira leköti az: 
iskola szükö n mé rt énekóráját, hogy 3-4 ének az e
gész iskolai ~vet lefoglalja, pedi g az egyházi énekok· 
tatás azt a cé lt kell e lérje, hogy ami kor a növendék az;. 
elemi iskola 7 osztályá t elvégezt t>, én ekesk önyvűnket is
merj e s az istentiszteleten a gyülekezeti éneklés ben tu-

• 
dással és kedvvel vegyen részt. 

Ezeknek az énekkaro knak használatára egy kar-
o 

énekeskö nyv megs"lerkesztése feltétle nül szükséges. Tar-
talma karénekeken ki vül rövid el mélet s nehány szóló
ének lehetne 

Mindenekfelet! fontos énekeink orgona ki séretének" 
sokszorositása . Egy jó o rgonak iséret. legyen it dallam 
Cantus plan us (egyenl lSméretG), akár kiélezett ritmusbaJl> 
szerkesztett, magával ragadja a gyülekezeti énekel. Jó> 
org onis ta, még ha netn nagy (hangó) énekes is. jó ének 
vezér. Ezt a szászok nagyon jól tudják s e tapaszta · 
latukat ügyesen fe l is használják. Náluk ahol mindenütt 
több tanitós felekezeti iskola van könnyU e kérdés meg
oldása : KUlön orgonista, külön énkvezér. Kántor kép
zésük elslSrangú, nemcsak tanitóik, de papjaik is követ
kezésképpen kiválózenészek. 

O rgoni stájuk, mivel fel van mentve az énekvezetés: 
gondjától (ezt ellátják tanító kollégái), teljes fjgyelmét 
az orgonajátékra , a gyülekezeti ének ritmikai haladására.. 
e ketttsnek összhangba hozására' fordithatja. Nálunk 
énekvezéreink, kik egyuUal orgonisták is jó nagyhá
nyadban, abban élik ki müvéslÍ elhivatotlságukat, hogY" 
minél er<Ssebb hangon, mondjuk túJfeszitett hangsza
lagokkai uralkodjanak a gyülekezet hangtömegén, saját 
hangjuk miatt nem hallhatják a gyülekezet énekének' 
meQefé*, hol el6Ue járn<llk.· hol' utánna kalloguak s kész 

o 
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az idci;:eli:et t€p kákorónia. Slázs2lZálékos!l:u baj. ha az 
-orgonista ftlJes: n naturálista (durozlk), foga lma ~J~~s a 
~allamok hangnemének mincl1lflségéroJ, módulaclóJaTOI. 

..oktáv párhuzamokról. keresi és mée el"éh'~ ~em !a lá~ja 
meg a dallamhoz illa akkordokot. Hogy varjunk Itt n t
mikus éneldé-sf ? Ilyen kisé-ret csak hangttt\'art s követ· 
-kum~Dyébt"n a R.)'i1h:kenti éQeklésben teljes e!ked ,'ef· 

Jenedfsl dit ki. 
Egy jó orgonistá\'& szemheni elemi kö\·ete lmé~IY. 

;hog~' lapról ki)nu) üslt'rrel já tszék S h9ngszeré-n nun
.<fen körillmények között uralkodjék. Ma az.onban ott 
állunk. hogy kö"ttelmény dérésére a lehet6s~g ~s 
.hiányzik. Régi kora lk öuyviink. mint Márkos Alber t IS 

meg{iII, pitja. uemciak, hog,y ellWUlt, mNt fl dall.amok 
J'itm usukban "áItoltak. a bennük előforduló mehzOIá k 
ki hagyatt tl: k. új énekek "étcttd, haSlnálatba, de t'gyál-
1alában nt: U1 is kttphutó, r- lfog)'o tt. Egy tíjnak a kiadá· 
sára eo!,!!'n t'lérkelt"tt a 12 óra Ebbt'n II korálkönyvben 
.a kezd6 énekhez hosslabb l élekzetű. a dallamok moti
\'um!tin felépUlt prellld iumok. a beláró énekekha pedig 
postludiumok irsndók. A f · és közénekek u~)'ancsa k 
ellAtandók ro\id léle-ktelC! t'115- utó és szakaslközjáté. 
kokbl IllgyprC'blema gvakorhnlan orgoni:.-táinknál a 
kezdG. és Mének helyes össukapesolás:l Erte II célra 
szolgál az átmenet (módulálá,), ami k~zdl5knél é:1.. nat u
rálistákná! annál nehezebb feladat. minéllá,'olabt'li hang
nem bt" történik a kitérés (pl. kezdti ének d moU, II flS · 
ének asz dur). Az ilren kitéré$ kétségbeejf(Sen kapkodó 
hangza\'arral s a legdisslouánsabb zökkel\éssel oldódik 

-
meg. Hogy ilyent:kll t' k eh:jét vegyük, ro\'id atllleQelre 
is szüksl-g ünk \'a n, Mi ... el az uj korálköny\' ncotncSlik 
tanköny\'e II kántornö,'endékeknek. de \'uérkönyve az 
ének\'e.zéreknek, tartalmu oia kell ft dallam \eljes ,~ 
\'egét IS. hog)' a s2ö,'eg orgonajátszásközbt' n mindic 
Slt"1II eJ6tt legyen, ne kelljen két köny ... re figyelnie az 
orgonistának s esetl eg még az énekes kö nyv lapjait ls 
forgatnia játék közbe n, A játszó figyeimét az orgoDa 
mekán il~ája, küHinöst-n, ha az orgona ptdálos is és. 
hangjegyek tömkelege ugy is elég~é lekötik s ne kény
szt'ritsUk a S2övegért egy harmadik nehézség leküz.
désére, 

Kántor képl ésiink ? Nincs, Jelenleg az önkép2ésre 
\'agy unk utalva. Ezen csak egy nagy és \lj er6feszité9-
sel, a ta nHó- és kiintor kepzl5 felállitásá\'al seg ithetUnk. 
Ez pedIg csak a teologiai akad~miá \'a l kapcsolatos8n 
oldható meg. kolozs\'ári koUeg iumunkban. Erről besla~ 

ni ma még korai. A hiányokon valamit ja\'ithatnáok 
nyMi kurzusok beinditásá ,'al. 

Vég fil feltétlennI ki ... ánatosnak tartom. hogy a kő
vetkezli nyári tanit6gynlés ahol legalább is felekeuii 
iskollünknal mllkődi5 kántor tanitóinknak jó hányada j~ 
len lesz, \,("gye ftl tárgysorába az unitá l ius zell~ h~ 

nyosságainak kérdését és e tárgyalásra hh'ja meg az 
e ) h Izi ,enénk iránt érdektódó Ielkészeinktt. s6t \'ilági 
ali ait is, hogy \'éleményeiuket t"gy közös fórumon tár~ 

gyalhassuk meg. 

• 
Régeni Aron, 

Népi kulturkincsek meg mentése. " 
Hog)' népi kulturkincseink , népmU\'ésl.et. népköl· 

1éuet , népi zene, mily I1ltgy értéket képeznek, mi nd

n)'á junl nak ludatliban \'an. Ugyszól\'an minden t~nyez('S 
közI't'játslik ft~J lödesUkben , ('mesak a népi jelleg nyil
vánul meg t'lellll uük , hanem hi\'en tükrözik a ~ örnyeze
tet, u vidéket ; bennük \'an 9Z átélt mult, az életkörül· 
mények, a k6tdelt m II mindennsppal. Csodálatos hogy 
a "alÓdl népzene, akár a magyar nt"p dalait, akár a ro· 
mán doinákat nézzük, mennyire \'isszaadja a tájék han
gultttát. A ,'égtelen rónas!\R"ok. n minden irányban nyilt 
horilont, amelyen forró nyári napokon a fa ta ruorrrana 
titok18tos tüneménye jelenik meg, csodálatosan tükrŐzö
d~k népi zenéllkben, éppen ugy mint a mostoha hegy. 
'\'ldé , és annak esodás ta\'ast i hangulata, A nép teremtö 
er~j e . örökké éber fan táz.injn mindent szolgálatába hajt ; 
flUlIdeut megstépit a It p öntudatlanul {uilköd6 képzeili 
ereje, Aton primit", ftnyngok, t\me1yekböl II butorznt, 
hbak ruhák ké.slülnek, miml stebbnél s1cbb formákat 
"es.znek fel, "itAgba borulnak ; fl szöveg t imes form t 
kap, dalokk!\; ainkul, amelyeknek kifcjez.ö erl.'je oly nag'y, 
llogy sohase.m hallhatjuk ket megilletGdés nélkül. 

Oe e.teket ft rendkh'ül értékes népi kullurkincse . 
ket mi?denfltt a pUSltul s VtSZ lye fenyegeti , Teljes 
POln l>8.Jukban cSlk ott bontakoznak ki, ahol II nép m g 

• 

együtt él a természett I; a városi élet méreg a uépl 
I11Ü\' l'lCt 51ámárn. A népieS ruhát olcsó gyári cikket .. 
a népies butorzatot ug) ancl'.lIk a tömeg áru sloritja ki ; 
a népi zenét s költé-szetet a ,.slágerek- pótolJák ; unf~ 
form izálódik minden; a városi pIet nlindennllpja 18\'aros 
rké.nt nyeli el fl nép i kultura megnyih'ánuhisait. 

áhmk még jobb a helyzet mi ot sok más hdyt. 
F:th'aink szt'gén 'sége, amt"ly megakadá lyozta , hogy rá
dió. gyári tN mrkek !olönöljék a nrpet. egyben meg.
őrzi fl népi kulturkincsek eg}' rész.€t; és L: i1lö nöscn et.
dugot t f'lh'akban még tisztán megtalál h~tj uk ('isi szoká~ 
sok, hagyományok nyomát Ezeket megmenteni egyike 
a legszebb fel"dntoknak. t agyon fon tos azonbau~ hogy 
nagy sZfretettt'1 sz.erén)'séggel és igazi hozzáértéssel 
lI)'uljunk It né pi mth'észethez. Olyau " llc pm(h'éslC~ 
mint a hamvas gyümOlcs. amelyeH dun 'a, avatatlan kE& 
azonn!t! nyomot hag)', 

H a foglalkoluuk kissé gyermekek- számára irt 
kön "'ekkel, meglcp,'e fogj uk lálni, mily sok a silány éa 
é rt ékte len köttUk. Azon a dmc n. hogya gyermekek 
sz lll\'onal ra ert'Slkl.'(lik le, meglepö dolgokat enged 
mcg magának némely ember. Holott lelk iismeretlen do~ 
log tn ilyen, Éppen a gyermeknek kell a legjobbat. a 
h:gOlih'ész.ibbet D) ujtani , mert - amin~ erröl lUilldeokl 



62 UNITÁRIUS JÖVENDÖ 

számot adhat magának - elsa: olvasmányaink kitöröl· 
hetetlen és feledhetetlen emlék ként maradnak meg szá

munkra . 
Ugyanugy van a nép számára irt könyvekkel. 

Akár j"meretterjeszt6 könyvekra:I, akár szépirodalomról 
van szó, csak a formának kell egyszerunek lennie ; de a 
tartalom, müvészi érték szempontjából még a legjobb 
sem elég jó a nép számára. Egyenesen megdObbentö 
pedig, hogy egyes "irók" mit engednek meg maguk· 
nak, ha a nép számára irnak, vagy ha tárgyuk népies. 
A népies tartalom sokszor jogcim mindenre, és az u. 
n. népszinmOvek egy része borzasztó torzképe a falusi 
életnek, amelynek csak felület es killsOségeit látja. 

Ami az irodalomban a népszinmü, ugyanaz a .. mü
dal" a zene terén. Lényeges része ezeknek a mOdalok
nak nem egyéb, mint felilletes utánzása a népies for
mának minden belső tartalom, minden müvészi érték 
hijával. Tudnunk kell azt is, hogya cigányzene, ame
lyet a megszokás sokak számára kedvessé tett, nagyon 
távol áll az igazi népzenétőL 

Hasonló uton népi kulturkincseinkért nem tehe
tünk semmit. Durva, avatatlan kézzel hiába nyulunk a 
népis müvészet virágai hoz. Nagy megértés, le hetöleg 
mQvé zi hajlam kell ahhoz, amellett gondos és fárad· 
ságos munka, hogy a szépet és helyeset fdismerjUk, 
kiválasszuk megörizzük . tS éppen ezen a téren párat
lanul szép feladat, nagy l ehetőségek nyilnak meg fia
tal papjaink és tanitóink számára. 

Ápolni és növeloi a népben a nemese~ és az er
kölcsi tartalmat, óvni és őrizni a népmü vészet, a népi 
kultura minden megnyilvánulását, elnyomni, kigyomlálni 
az it·otl burjánzó durvaságot különösen a mai időkben 
- amikor az eröszakba vetett túlságos bizalom külö
nösen a tulzásra mind ig hajlamos fidtalságnáJ nagyon 
is gyakran megrendíti az erkölcsi, 3 szellemi értékekbe 
vetett hitet - rendkivül fontos, de egyben rendkivüli 
nehéz feladat is . tppen ezért a kiváló képzettség, a ma
gas szellemi szinvonal talán sehol sem annyira fontos, 
mint a papnál és tanitónál, a nép munkásainá!. A jó 
pap és jó tanitó valóban jótevöje: a vidéknek. 

Egy vidék népét boldoge:á t ehet juk azzal, ha 
visszaadjuk bizaimát az erkölcsi értéke"kbe, ha szelle
miségét, muvészi hajlamait ápoljuk és nevelj uk. 

Hogy ennek a feladatnak fontosságát papSágunk 
már korán átlátta, annak legjobb b izonysága egyik ki
váló puspökünknek, Kriza Jánosnak nagy irodalmi érté
ket jelentö, hiressé vált népköltészeti gyUjteményt:: a 
.Vadrózsák". Csak kimagasló szellemO férfi . egyben ki
váló megértője a népléleknek lehet ilyen munka meg
teremtője . 

Boldog az az ifju papi és tanitói nemzedék, a
mely ilyen szép célt tüzhet maga elé. amelynek ilyen 
szép munka lehet6sége kinálkozik. De olyan munka ez, 
amelyre nagy gonddal, gondos szellemi munkával, kell 
telkészUlni. A jó munkán lsten áldása van. Ez pedig 
olyan munka, amely egyformán boldoggá teszi ugyan· 
uk müvelőjét, mint azon embertársait, akiket tanitani, 
ltJ'kölcsileg felemelni módj iban van. Gál Vilmos. 

, 

A szindi-faiskola végpusztulása. 

Amint lapunk ban már többször megirtuk a száz
ezer darab nemes oltvány t magábafoglaló, nagy költség
gel és gonddal létesiteft és ápolt hires faiskolát a mult 
1939·es év fo lyamán a jószágfelUgyelöségi elnök veze
tése és ell enörzése mellett a birtokkezelö teljesen elha
nyagolta és szaktud ás nélkül kezeletlenül hagyta, miál
tal az o ltványok szabálytalanul elbokrosodtak vagy pe
d ig a nem idejébt'n eszközölt hi bás metszésekkel jóvá
nem tehető sebeket ejtettek s igy az alapjába n e l söre n~ 
dU oltvány ok hi básokká, beteg o1tványokká lettek . En
nek következménye lett, hogy a faiskola t61 az állame 
engedély visszavonatott és az eladások betiltatfak. A. 
mill iós értéket képviselö faiskola igyaBorsgazdaságra 
nézve elvesztette értékét, amint azt a felülvizsgálást esz
köz'ö kertészeti sZá ktanárok j egyzőlcönyvileg megálla
pitotUk. 

I 
Az idén tavaszon az Egyház·Tanács jobb kezt'kbe-

kivánta adni az egész sz indi g~zdaságot de t'z a szán
dék a j6szágfelUgyelőségi elnök ravasz meste rkedésein 
meghius ult, de rrégis a Tanács kimondta, hogy leg
alább az oly sok visszaélést elkövetett intézőt azonn a J ~ 

tehát még a munkálatok .megkezdése. előtt , helyezze el 
a gazdaságb61. Ezzel szemben azonban mi történt !? Az 
intézö rávette magát a még tönkretett állapotában is né
mi jövedelmet igérő faiskoJára és egy vásaros kufárral-
engedélyt .szerezve a faiskoJából való oltvány eladásokra
az utolsó kegyelemdöféseket is megadta a drága fa is
kolának. Ugyani s nagy arányban százáva l ezrévt:l adták: 
e l 2, 3, és 5 Jeié rt az oltványokat, holott az ugya n
olyan nemesitésü szabályosan kezelt oltva nyok más fa
isko lába n 30 - 401eiért kerOltek eladásra az idén. Te
hát a szindi gazdaság az oltványaiban megvolt milliós . 
értékének még a roncsait sem kapta v i ~sza s őt az olt
ványok kiszedés ének költsége többe áll, mint ame nnyiért 
eJvesztegették azokat. A tordai. kolozsvári és más pia
cokra dobták a kufárok ezeke t az oltványokat és ott 
átlagosan 20 1eiért adták el darabonként és igy jó hasz
not vágtak zsebre az idén a Borsgazdaság kárára. De
épületes jelenetek is folytak le ezen oltványárusitások" 
közben, igy Kolozsvárt több vevő a rend6rséget vette
igénybe, hogy száraz .oltványokat adtak ej nekik Szind
r6l és a tulajdonos gazdá ra nem a leghizelgtibb kifeje
zéseket használták a piacon a rászedés miatt. Tordá .. 
pedig a gazdaság és a 1rufárok által piacra vitt oltvá
nyok százait hasogattatta össze fejszével az ellel1tirt~st 
végzti gazdasági f e l ügyelő, mivel az oltványok az eltilr*' 
szabályok nak megnemff"leJő hi básak, betegek voltak. 
AzonkivUl Szinden a faiskolában is megsem misitette a 
kiszálló ellenör a szabálytalanul kezelt és ki szedett olt
ványok ezreit. Az okozott károk sok százezerre men
nek. Mindez pedig a jószágfelügyelőstgi elnök kODOk" 
ellenkezésén. terrorján mulik. aki a Tanács határozatá
nak semmibevételével nem haj landÓ átadni a szindi-gaz-· 
daság vezetését és kezeJését hozzáértöbb embernek, ha-
nem kárt- kára halmoz. . 
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Közvélemény. VaD ember. akit a közvéle
ané ny nem e mel, mégis emdkc:dni akar. A közvélemény 
.azonban sokszor szeszélyes. Néha behunyja a szemét. 
bedugja a fülé t, nem lát és nem hall Máskor azonban 
hangosan bes.zél, felkorbácsolja a lelkeket, sorompÓb~ 
áll ifja a néma vá rakozásb::n levö emb~reket . E:reztelnl 
kezdi erejét. Az ideig-óráig tartó gy6zelmet vá ratlanul 
\'erc~éggé \'áltoz tatja. A jogot félre tenni, a tö rvényt 

'1áb bal tiporn i, az igazságot megszégyenitni, az ertiszak
nak utat engedni sokáig nem ldl el. A meg ncm érde
melt emel lf: td ésből e lőb b utóbb alábbszállas lesz vagy 
1alan épp ~ 11 kese rüségtt okozó bukás . A közvélemény 
.;nagy dolog és ki számitha tatlan. 

RAlv Máty á s. Ez a szász nemzeti ség il u nitá~ 
Tius pap :I 17 ik század e l ső felében eit Az unii árius 
~gy h á z történetében nem hagyott maga után megbecsOlt 
l1evet és szé p emléket. Pilspökség re \'ágyott arravaló · 
'ság nélkQ I. Bet t'ges nsgyrav:lg)'ás \'cze tte. Egyéni ér. 
dekböl az egyháznak alig helyreállt béfcéjét, még za

"Yartalanna k nem mondható nyugalmát !'e kiméltl'_ trde
mes emberek erö~lakos félreállitásával, az ut jában álló · 

:kon való ki méletlen keresztiilgázolással akart hatalo mra 
j utni Utat kereseit a fejedeimig "ádaskodásaiva l, s még 
külsö országokban is feketileni igye kezett a tiszta jel
Jemet. a békessége t védö és áld~zatothozó lelkeket_ Nem 
1udolt célt érni s igy a legalacsonyabb indula to któl ve · 
zéreltelve. gy(l]ölködés ben és bosszll szomjban élte ki 
e rejét. Aki mi nden indoklás és meggyözö bizonyit ék 
nélkUl az álnév gyávasága alá rejtéSzve a Ráv Mátyás 
tt:rmészetével és tö rekvése iv t I gysnusitj a azt , akiIlek 
saját elhatározásából magasabb igé nyei soha !lern vo l· 
i ak, nincsenek ts nem les7 nek, az nemcsak alacsony 
go ndolkozásról tesz bizonyságot , hanem a Ráv Mátyás 
:szel1emét saját maga hord ja lepleze tlenül magában. 

A közel á ll o rokon. A k ellő judic ium nél
küli vag)' éppe n rossz lelkiismerefü ember még felho
l ott példáival is mdléje fog annak, amit bizony itani 
.akar. Igy van 3 közeli rokonnal is, aki valóban nagy 
-szervező tehetség volt. amig közötlünk élt és az egy· 
h ázi élettel foglalkozott . Csak vég ig futott a termen, 
az emberek között s mindenki tudta , aki az egyház ér
dekét nézte, hogy Ill i ! kell tennie. De az alkalmi pill a
natokon tul sohase m ment. Nem izgatott hcitmög ül s 
nem gyU jtö tt elhallgatások kal és félrevezetésekkel tábort 
maga köril l. Ne m hivott össze gyUlést titok ban kissze
rU dolgok kiszinezésével avagy éppen szándékosan ve
zetve félre és bód it va el ci j6hiszemli.. Ieikp.ket . Nem hi-

... v att össze éjszakai gyülést estétöl --reg geli g tartó t ár· 
gyalásra, ti llások igéfjj!etését és osztogatá~át is sze m e
ltitt ta rtva, az egyéní szabada karatot guzsbakötö, meg . 
szé~yeu i t<S fogad alomtétellel az erőszak utjára vezetve 
az egyházat . Nem járt aláirági ívvel faluról·falura, em
b erről-emberre , sokakat félrevezetve és tévedésbe ejtve 
-csalogatva a pártérdek hálójába. Az unit árius gondolat és 

csel( kvés i szabadságot nem alacsonyítva le odáig. hogy 
embereket erk ölcsil eg pártpolitikai célokra kÖldezze n ' 
el s csak pártbeliek támogatását ta n e maga elé Soha
sem engedt e meg ma gának . hogy az unitárius egyhh~ 
ban gya korlatil il g igaznak látszodjék a jezsuita mondás: 
"a cél szentesiti az eszközöket. " A közeli rokOn önér~ 

vényesOlésé re nem törekedett és az erkölcstelenség vé • 
delmére nem volt kapható. Az egyház magasabb célja 
lebegett mindig szeme e lőtt . Egyházának a legnehezebb 
idöben minden ellenszolgáltatás nélkül o lya n szolgálato. 
kat tett , milyenek re más nem válla lkozott s talán nem 
is Id t vo lna alkalmas. Önző és egyf ni érd eket szolgáló 
emberek, amint a önzetlen emberekk el történni szokott 
érd emeit és szolgálata i értékét szr nn)'l apok utján igye· 
keztek elhomályositani, de ezzel csak növelték a ti sz
tA n látók és elfogulatla nul gondolkoz6k szemében a ki
Véld es tehetség ma sajnosa n nélkülözött nagy értékeit • 
Sántikálva jár és nagyon melléje fog az, aki maga ala
cso ny célt szolgáló sze rvezö mu nkája.t ezzel a magasabb 
ren d ű szervezéssel ts pá ratlan ügyességgel akarja ta
kargatni vagy elfogadhatóvá tenni. Meg vag}un k g}ő' 

ződve hogy a történe lem megfelelő helyet fog biztosi· 
tan i az ilyen szolgálatok számára. 

ROS9zhiBzeműség v a gy hazugság'? Az 
" Unitarius Egy házI. C. lapunk kal és az ab tran megjelent 
cikkekke l ne m fog lalkozott soha. Ezul:í n sem leszi, ha 
alapta lan gya nusitás és az igazság meghamisitása rá 
nem kényszeriti. A7. U E. azo 'lban más k~ppen cselek .. 
sz ik s az U. J - b61 bőségese n táplálkozik. Különösen az 
utóbbi id6ben feltünöen érdeldödése körébe vonla az 
U. J. I és an nak s zerkesztőj ét Ne m tudja eltürni, hogy 
egyes cik kekb t " az egyház..i élet fokozódó hibái ra né-. 
ha a cikk ir6k reám ulatnak. Nem cáfol eg yetl en állt lást 
sc, csak neh eztel, lal án haragszik is . hogy olyanok is 
vannak, ak ik a fd ületességet. gonda llallságot, tuda tlan
ságol, a hi bá kat nem dicsérik. I udja, hogy a tények et. 
k árokat, hozzá nem értö g azdálkodást, t"rk liJcsi botlást. 
szabálytalanság okat stb. el hallga tással, "édő beszédf kkel 
lelkiismeretlen maga tartással, \'ára kolá~sa l és ióremény· 
s éggel ne m lehet meg nem történtté tenni. 1\7 U E. 
azt is ráfog ja az U. J. szerkeszl őségé re , hogy amikor 
pl. a jószágfcl ü gyelőség elnökével kapcsolatban a kriti
kán ak utat enged és az egyházi közérdek véde lmén: a 
lapot nyitva tartja, a / rendes nél több pé ldányt nyoma t s 
a j6s zágfelügyeli5s 19 elnöke azon hivei nek is megk ~ldi. 
akik 3 lapot nem járat ják. Megbizha tó forrásra IlIvat

kozi k. 
. Hitünk szerint ali gha vétene az egyházi közérdek 
ell en, ha a · meglév5 szellemre és helyzetre minél töb· 
be kn ek a fi gye imét felhivná, meri az egyház és annak 
vagyona f1tin denkié s nem árt. ha ~iné l többen_ tudnak 
arról hogy mil ye n szellem uralkodJk az egyhaz ban s 
miké~t kezelik a vagyont. De az lJ. J. sokkaiIisztóbb 
s zánd ékkal dolgozik, mintho!!y ilyen fogásokat megen
gedjen magának. Kézen fekvő 'dolog voln a megkérd ez· 
ni, hogy amikor az U. E . a nagyközönség f~lreve~e té
sére ilyen eszközhöz fo lyamodik, vajjon rosslll~zemuség 
vagy szándékos hazugság vezeti-e ? Mi a megbizhatóság 

• 
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,. ,~ • IhArtt fl" (olwu .,~.,lélro 8,Emt hirfllr.t(t lé.rfl cuk 
"If ~~Ou l Iljleltill.: blltvg.lla. VArjuk II mPlblzblló ror
rt .. bl. onyiték$t. Az U. J. "j'~tel oé"üI mindi" csak 

• • 

'lI"odó nlwlllólna lr mellY· . ' 
KOlllmb."g. KHIó'",b,óa no a 1~lkb. 6_ • jó· 

• ú"feIUne1ő.éll elnö"" köz:&t. Az eayllr:'hiveinek" lelki , 
vel~r6 •• mA,lk II.Z 8(lYot0fl298 8llJhá.z 0081;8 8 inaatlansioBk 
keze115j,., Irányitója, aki fL ~lIlJon jövedolrno7.6l1égóért 
UlY'aillll I. telelő'. AmMrt a jÓlzé"rel11ayeUbég elnökf'l 
vé/ollenDI le:k6u:; é8 olyan ogyházi HZflr epre mert vál
lalkozni, amihez nem l rt, umihl'7. aem ludállft, tlem kél>' 
zettll6«o nlocl, honá Of m érl6aét ne~ lehet azzal ODy~ 
bitoni .R" t1ppnn tll.trr.ltll.tnl , holZY JeUléll7.. 'fudomáAI.lOk 
.zorint II lelkéB?"n /lí': U •. 1. részéről tlérBl~m 80ha nem 
",,.tl. Do II jÓs:.lágfeWno)öaég elnökének lud9.t laDB~gá. 
ért éfl AZllblHytnhto el jár!\fI"i6rt 11 telel őuéaot l),kkor ;a 
hordozni trell, ha lelk'6sz. AT. eay~á7. közöosélZ6t még II 

.éc!V beBzédek dacára 110m lehet m~" e8ztendők mullán 
i, azzal hitf'liotnl, hogy ft jón:áafelüarelOsét,t elnöke idi'S
.01 tiaztán kOltU ki 11 n,akába lI1.akadt Bok bajból. 5r.a
"Al,talnnaáiDuk mar flZ elsO pillanatban ReDl lett VOIDtt 
nabad történnio ",i80ru fele16né8re vonat! nélktll Köz
unoMál ft ti lzlakezt1aéa fl rOdolo&l. f:gek t"D át nem 10-
bet urra hiVAtkozni, hon a " izaIlAlIIt ninc. beft' jozve. 
Amint Ho hiány kfpaUsot Os s 1l8zdftl !(odth!~1 kapcsolat
ban ddsk hRogzotta\ oJ, IlzODDRl hivatlilbóJ kellett vol
Da ft ft'8}'clmit beBndillni "I igy ti.ztázni fl klll rdést, nl\m 
dd6 bOlz~dekkel hal08atni ut. Milyen lármi\t cSAplak 
volna n6DlalyeJr. hu ft rézi vPtzotl!-éí: ~ll'·· 'X:-i"O:t~t 

• 0ID8. hnooló dol jiCok. 
HAt még ez is? Ar ról értesülünk, hog, onik 

tiva.!ó enMú emborUnket és mea:beclült tud68unkat 
két ifju "torror-leaéuv" mBRta.madtf\ éB 9zemrebdnyáat 
tett noki, amiért illU. J . bo cikkot irt. Hát I,U: cnházi 
élottOt Ilnnyiakat olr in87. tÓ pártélot é8 8. v~le jfLró urö
Irako! mAaatartáa még oddi8 ia képes olmonni? Van ' 
AbrélldokLaD élnek vern MU890linira bivatkozó romboló 
uralmukoak: "éie közolfldéBét érzik. A beClület08en 80n
doUrot6 és t'8yh!hát öuintén szerotő un itárius vsllás 
IrOzönlléanek jobban koll felfiuolnie, miDt eddig' tette. 
Kl kell kés1.tuni olyan doljiCokra i8, melYAk egyházunk. 
ban eddig mél II tOrténtok után is ismoretlonok vol
tak. 

Allé.halmoz' •• E;::on ft cimen ray rnvid iR
mertetéa jelent mea ft hl» ercyik sdmáhn Helyet ad· 
tunk neki. mert UItV találtuk, hOK' ijiC8zat mond. Arrlt.~ 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
BI'b$')V, Sir. Dr. Bltbe~ No. l, hova ft Illppal kllp
CNolutbsn minden moakoroBÓfI, közlemény 68 pónz· 
öflBtCg klUdendö. A lIlphIl RzR.ot miroden cikk van 

egy6b közlemény II bónflp 5·ig II 
S7.UrkellztőBéabOD kell, hon loevon. 

Ml:I.afArorBz:).Q:on az elöfl zet61:11 Ilsflzea az • UnitáriulI 
l ratmiluszió· ·hoz juttatandó: Budapost. V. Knhá.ry 

uccu. 4 870. 

valb emberek állottaIr rendolkezélro, ",kiket mollözlelr, 
mort nem tartottak ft ml\r ls Hl'Ioyl kárt OkOlÓ pértbl . 
Moat .alál m&"ulr igazoláaak6ppen ut OI-fl.,Uk', bon 
halonló állAlhalmm'ások li multban ia voltak. lIa.t nom 
ugy vn,~' bon amivolt 6! ma au .zinyonfdoD állO en • 
bt\zl uJ)l\uület6'8e l az enhbbao minden meaváltozott 

1'1 ezzel liflind6n hlb1J. olttiot. minden baj ffieaezUnt. Imi 
a mlllthlln volt, m~R a:r. álláahalrnozá. II '? Ime, az ui 
roodazor hivei II mult hibáiva.l ta.karózoak. Nioc. ebb6tl 
9aleml kö,etkontleua6R? Minth" méKufI IfJtt volna min
den olyan rOBJz fL mu'tblto, mely az: iudokolt kritikát 
Bz6 nt'ilktil tUr~e. 

Hord6p~né.zt ecetpené.z. A aazdálko~ 
dá~ i könnJelmü,égnf1k Oli fele16t1ontté"uelr, un látszi Ir. 
tlohaflfJm lil8z véae. Közelebb ről is iIIetéke8 hAlyakro hi. 
vatoH f'lmber rél'Zérőt hi'lAhJofl h fl jqlentélnk töuOotek a 
ODra haKYlltékho:r. tarlo"ó hordók t\" ujból mintegy tél 
kilómétBrrel mflRapadt keriléllek dolgdbllD. A bp adváoy~ 
ban el van mondva, boU mOg sz ~8"zfl l tnbb (joo lite
res hordóbllD mu_lot B~áUitottll.k 6Rylk koloZl"árí cég,," 
nek. A 8zéUitáut VÓK~ ö cea ti. kiürltAlt hord6kat viaua
azállitolta a meaállapcdáll szerinti helyre, de oem mOl't& 
ki 8Z0kat BAnki. A lIazdaaáa: IObbazOri figyelmezteté,re 
sem vitette (I I. E«,,jlz télen h6bsn- PllőbeD fl 8zállit6 cée 
udvarán 8. 8z"bad éK 1l1a.tt állottak, kit6ve mindenré le. 
vesy.t '1 'lleD'oDek. TOhbo!!k !lZ oldl11a·teneke bAl0rött, bel· ' 

• 
eeje pedig meltpenélzosedeU. Eavik hordópaoél7.t ka-
pott, ft mál ik pedia eC6tpenéllzt, ami roallzabb az 
"'b' " l. .... ... . :h .•. 

ft. hordók bortartáBárll h,"ználhatatlanokká váltak • 
Jeafeljobb (C6tet lt!het tartAni bennök. A U r L\lll tólag: 
25- 80.000 lej. ~;hhez járul mÓII az, hogy S,inden ujab
ban IIZ eddiaiek mellé fél kilométer h08lzus:iKlI da. z
kakerit6s hiányzik A beadványokbllo (ol vaD téve II kér
dO" hoay ki r61elő3 e7.ek6rl ? De és telbábo, 
radvs kérdezhet i et.t m;n' 

Uj teolé 9;a; 
közole bbről /lZ 

tanári vizegát tott. 
méltányoljuk, 6s 

PAl vallálltsnár
I teol .. 

"Kit hosszas haraaUDkra méltatuDk 8 boszul ko
boluDk allBno, akaratunk ellen ia VEln 

.aay fólUnk tölo". 

A?-
z.z ~ ,uaAt.o' 

,P/W"" rI~ . 
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