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Felel6s 8zerkeut6: KOVÁCS LAJOS brassói lelkész-esperes. 

I minóen h6napban, El őfizetési ára R;mániában éli 100 I', é;,5 Más 

Ui emberek az unitárius egyház élén: 

JÓZAN MIKLÓS püspöki ,vikárius az uj főpásztor és 
Dr. GeIey József egyetemi tanár az uj főgondnok. 

Az UNIT ARIUS EGYHÁZ zsinati fótanácsa neoezetes alkalomra gyült össze junius hó 29";n 
Marosuásárhelyen, a székely fóvárosban, hogy az unitárius egyháznak sorrendben 26-ik püspöJiét és ' 35-ik 
'fógondnokát megválassza. Nagy történelmi évforduló adott alkalmat a hely megválasz.lására. amely külön~ 
ben is minden tekintetben érdemes a kitüntető szerepre. Ebben az esztendőben vol14()(J esztendeje annak. hogy 
a Marosoásárhelyen tarlott erdélyi országgl/ülés az unitárius vallást törvénybe iktatta s a rom. katolikus. 
evangélikus és református mellett ezt is a bevett vallások közé sorozta. 

Távol élünk att61. hogy a választás elözményeinek és lefolyásának tanui lehettünk volna. Mi, 
Romániában élő unitáriusok, csak a nagy érdeklódéssel várt eredményről smmolhatunk be. mety szerint az 
ősi unitárius egyház a főpásztori székbe JÓZAN MIKLÓS püspöki vikáriust, a kiváló egyházi vezérl, orszá· 
gos hirü szónokot és társadalmi tekintélyt hívta el. aki előbbi...állásáoon is püspöki hatáskörrel intézte az 
Egyház hozzátartoz6 részének ügyeit, a fógondnoki székbe pedig Dr. GELEY JÓZSEF egyetemi tanári 
ültette. 

, ' 
Nincs miért titkoljuk, hogy étenk figyelemmel kísérjük a bárhol élő unitáriusok egyhá.zi mozgal-

mát. de érdeklődésünket különösen foglalkoztatja azoknak az egyházi élete és az azzal kapcsolatban végb,e-
menő fontosabb egyházi események. 'akikkel egy nyelvet beszélünk és közös szellemnek vagyunk az örökösei. 

Már ezen a eimen is őszinte örömmel. legjobb kivdnafaink kifejezésével és a megnyugvás nem 
közönséges érzésével üdvözöljük az uj Főpásztort felelősségteljes állásában, valamint az új Főgondnokot 
elődei díszes sorában, akire szintén nagy kötelesség oár. 

a) JÓZAN MIKLÓST szeretetremélt6 egyénisége és meleg emberszeretete, tudása és szónoki ereje, 
érdemekben gazdag mult ja és megalkuvást nem ismerő tiszta erkölcsi felfogása, tekin.lélye és népszerüsége 
egyaránt mélt6vá tetté.k arra, hogy az unitárius közuélemény melletle nyilatkozzék meg . . 

Aranyosszékról származik, melynek unitárius népe már 'olyan sok ·nagy és kiváló embert adott az 
egyháznak. Tordai és kolozsvári g,imnáziumi tanulmányait kiváló eredménnyel.végezve, ueleszületelt hajla# 
mái követve. a lelkészi pályára lépett. Mint nagyrahiuatott ember Polgárdiban ·kezd(e meg lelkészi müködé
sél. majd 3 éui angliai tanulása után a vallásosságár61 és templomszeretetéról •. díszes ruházatár61 és né~ 
múvészetéról hires Torock6ra küldötte Ferencz J6zsef püspök, ahol ifjui lelkesedésével és beszédeinek tartal· 
móual, uarózslalosan szép hangjával és müvészi elóadásdval esetről·esetre magával ragadta mindig. nagy· 
számu hallgat6ságát. Sokoldalu kiuál6ságának hire hamar elterjedt az Erdély hegy·völgyes tájain lak6 uni· 
táriusok között s a közvélemény már akkor nagy jöuöt, püspökséget j6solt neki. j 

Nehány évi torockói feledhetetlen szolgálat ulán az ország fótiárosának. Budape,tnek lett unitáriu& 
lelkipásztora, később esperes, majd püspöki vikárius. Több. mint két éutizeden kereSztül egyedül látta el ,(ke2:lo 
delben 1-2 évig ·segédlelkésze is volt) a nagykilerjedésü fóvárosban és messzefekvő sz6rványokban önfel· 
áldoz6 és soha fáradtságot nem mutat6 hioatásérzeltel a lelkészi, 'hitoktat6i és azzal kapcsolatos minden szol. 
gálatot, melyek mellett arra is jutott ideje. hogy társadalmi uton megbecsülést szerezzen magának, ·család· 
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jának és e9yházánák, tekintélyt az unitárius névnek, irodalmi és költői működésével pedig beírja nevét a 
magyar irodalomtörténet könyvébe. 

Ahol délceg lermetéuel, szép férFias alakjáuol megjelent s erőtelje~. zengő hangoal sz6lni kezdett 
azonnal magára Donta a figyelmet és emlékezetes pillanatokat raktározott el feleke.:::et különbség nélkül haU: 
gat6i lelkében . 

Mint ember a t~slvéri, szeretet ,és, tis~.taJe~l~m: az . ószintesség ,és egyenesség, az önzetlenség ' és 
magas erkölcsi felfogás mmtakepe. Lelkesu mukodeserol melt6an beszé. nek dicse:tkedve azok, akik között 
életét töltötte és szelleme kincseit pazarolla; különösen fóvárosi hivei, kiknek 4 évtizedei meghalad6 idő alatt 
pro/éfához illó lelkipásztora, büszkesége volt. 

ElókeIó hazai és külföldi egyházi kapcsolatai vannak. Álland6 összeköttetést torlott és tart fenn a 
külföldi uníláriusokkal és szoros barátság füzi az unitárius és más szabadeIvil vallásos gondolkoz6k eyye
sülete sok tagjához. A vallásos konferenciákon többször képviselte az egyházat s minden előadása, minden 
felszólalá~a sz~katlan érzéseket váltott ki a haIlgatóságb61. I 

Meg vagyunk győződve, hogy JÓZAN MIKLÓS nagy áldozaiot hoz az egyházért, amikor mükö
désének fényes fővárosi helyét kincses Kolozsvárral, az általa nem kel"esett, de az eddiginél sokkal nagyobb 
felelősséggel járó unitárius püspöki székhellyel cseréli fel. Nem neki volt szüksége a diszes püspöki állásra. 
hanem az unitárius egyháznak volt szüksége reá. Éppen ez.ért az egyháznak minden elfogulatlanul gondol
koz6 tagja őszinte örömmel és mély hálával fogadja, hogy vállalta a megtíszteló bizalmat s a vele jár6 
terhel. Mi ugy érezzük. hogy J6ZAN MIKLOSBAN az unitárius egyház. multjához és jövójéhez mélt6 Főpász
tort nyert s hitvestársában olyan N a g y a s s z o n y t, akit gyermek- és ifjukora Kolozsvárhoz füz, nemes 
szive, miveit lelke és felvilágosult hite férje buzg6 munkatársává tesz. 

Az uj Főpásztor magas kora dacára testben és lélekben töretlen erővel VBszi kezébe a vezéri 
pálcát Emelje magasra és kezelje ugy. hogy megbékélt lelkek, bizalommal telt szivek, egyetértésben és ösz
szetartásban élő unitáriusok tekintSenek arra mindig. A szigoruságban szerek" vezesse, a hibák láttára emel
!1ieCIett gondolkozás legyen ismertető jegye. Bölcs vezetése, lelki ' fJnIJe rrielletl az. eszme menjen tovább és 
erősödjék. A sok és nehéz próbákat kiállott Unitárius Egyház m"egvivolt harcai' után egységes' közvélemény
lól támogatva lépjék ujból a fokozatos fejlődést jelentö alkotás utjára, IerázI)a magár6l minC:ent. ami homályt 
vethet reá. . / . . ~ _. 

bJ Dr. GEI.EY JÓZSEF, = uj {ögondnok Arkoson szdleleii;' a sz'ép és "lérmékeny Hiíromszék • • 

bármegyének e tekintélYes. ' vallásosságar61 és egyházszeretet~ről ismeri nemes községében. Egyszerü föld-
'rrti~es ' szülóknek a gyer.uwke. kiknek áldozata ri fiuban j6 földbe 'hullott és gazdag" termést hozott. . ,. . 
- . " , . Középiskolai tanulmányait. mint öszt6ndijas tanuló. a kolozsvári unitárius'" kollegiumban végezte 
•• • 
Jeles éTeltségivel. .' ., 

' o AZ- egyetemen tanári pályára lépett és a természetrajz szakot választotta. Dr Ap6thy István egye-. ., 
terni tanárnak, a világhirü tudósnak az oldalán müködött s hosszabb időn át tanársegédje volt. Mesterének 

o ..".. • 

"S%aktudásáf. ludomdnyszeretefél és minden szépéri val6 páratlan' lelkesedését oly mértékben sajátitotla el, 
'fiogy neve és tudományos müködése már lanársegéd korában külföldön is ismertté vált. Külföldi tudományos 
intézetek által hirdetett swkpalyd:uiton nem egyszer ó nyerte el a dijat. A kellőképpen n.em tisztázott 
kérdést tudontányosság tekintetében a célhoz közelebb vitte. Több dolgozatát a Magyár Tudomán yos 
'Akadémia adta ki. m'e/yfU?k már 1921. 610 tagja. 

A mult világháboru után az imperium változással a kolozsvári unitárius kollégium természetrajz 
,la.nára lett, honnan nehány év mulua a szegedi egyetem hivla meg az e111Unyt Dr Apáthy István helyére. ,n a közelebbi éuekben az egyetem reklora uolt. 

A bécsi döntásal uiS3zakerült a kolozsvári egyetemre, tudományos munkásságának kiindul6 
hlyére. Itt oltja az ifjuság lelkébe a tudományszeretetet é.s szaktudást azzal az odaadással és lelkesedéssel, 
.amely rokonS%enves egyéniségének mindig jellemző vonása volt. 
~' . Az unitárius... egyháznak hithü és lelkes tagja maradt, akárhol kellett teljesitenie kötel~ssé~ét. 
Tennészeltudományos buvárkodáso nem idegenitetle el az egzhá=tóI és hittől. Mikor sorsa Szeged uarosaba 
,bitte. (ahol unitáriusok kevés számban és szorványosan élnek, megmaradt annak a hitbuzgó egyházt~gn~k, 
.akit ewhózának minden mO%zanata lélek szerint érdekelt. Ezt az érdekIödést és hitbuzg6sápot az umtónus 
eguMz azzal viszpno%ta. hogy amint alkalom ~yilt rá, a világiak által elnyerhető legmagasabb tiszteletbeli 
ólldsba. a főgondnoki székbe ülteUe. 
r ',' blyan embert tiszteli meg a Zsinati Fötanács kitüntetö bizalmával, aki szerény volt mindig és 
111ep9Yözödéses unitáriu.s·; aki hivafásos életével és tudományos m~nkássá9áva.1 az unitárius névre is mindig 
.dt.;;';6,séget hozou1 N~ törtet.ell Soha: h~nem ~agy tl:'dása és iankadatlan siorgalma yitte bi~tosan elöre pályáján, 
- .. Az egyszeJji. lalusi azülóknek saját erejéböl nagyranött tud6s fiát 8~int~n őszinte tisztelettel és a 
Jegiob~ renufnYMggel .höuóntJÜk á. fögondnoki székben • 
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Legyen áldds a munkán, melyet az uj püspök és uj (ógondnok az egyház javára, az uniláriussdg 
előmenetelére hivatva van végezni. 

lsten éltesse sokáig j6 egészségben és fokoz6d6 munkakedvben a z uj egyházi vezéreket1 

KOVÁCS LAJOS 

T6moqassuk. oLvassuk és terjesszük 

a z .. U n i t á r i u s J ö ven d ő tU. 

-

Szervét Mihály élete és halála. (Folytatás). 

Kálvin Lyonba egy ked ves b3rátjának, aki r6mai 
valláso volt, ezeket irte. : "Nálunk Genf~en egy eret· 
neket se szenvednek meg, nálu tok pedig Franciaor· 
szágban Viennában ennél s ennél a báznál egy Szervét 
l\1ibály nevo., az egész világon a le"veszedelmesebb 
eretnek tarl6zkodik már rég6ta. Ez egymásra adja ' 
ki a veszedelmes kOnyveket, amint itt látod (elktU· 
dOUe kOnyveit és a vele ez idcS alatt folytatott leve
Jezéseit). A ti országotok - irta - csupa eretnek 
fészek". Ez a lyoni buzg6 r6mai vaUású ember ilyen 
dologban lelkiismerete ellen vaJ6nak tartotta a hall .. 
gatást s azonnal megirta ezt ugy a viennai fcSpl1spOk
nek, mint az eretnek ftldOzG törvényszéknek Viennába. 
Ebben a városban Szerv ét (már most Nova Villanus) 
igen nevezetes és kedvelt orvos l'véD:, s6t még a 
f6pO'pökkel is barátságban élvén, nem akarlák el
hirtelenkedni a dolgot, hanem alattomban nyomoztat. 
Kálvin azonban megkOldOtl mindent, még pedig 
Szervéln~k tulajdon . kezeirásá.t 21 darabban, 81 6 
akkori titkos neve : Villa Novanus alatt. Ekkor már 
az eretnek nyomoz6szék is, bár nem szívesen, de B 

pápa szigoru rendelete kGvetkeztében kénytelen volt 
ft dologboz nyulni, mert az eretnek nyomozásban 
egy h~jszálnyit sem volt szabad engedni. Ennek 
alapj {n a viennai birák kénytelenek voltak Szerv'6tet 
Igen kiméleles m6don fogházba vinni. Ahalálo, 
raboktól cl szoktak szedni mindent. Szervélnek 
50 aranyat ér6 aranylánc volt a nyakában, volt 
6 drága gyOrQje s mindkét 2Sebe tele arannyal. Űt 
ezekkel vitték fogságba a kOnyvét nyomtat6 Alnoret 
Boldizsárral egyOtt. A szolgáját is egy tisztességes 
foghbi szobában vele haRyták. Megengedték, hogy 
minden becsOIetes ember szabadon bemehessen bozzá. 
Kito.nik ebb61, hogy a birák maguk nem jártak el 
szigoruan vele szemben és mindnyájan sajnálták 6t. 

Szervétet Viennában hétf6n vitték fogságba és 
kedden már Q. tOrványszék elé áUitották.' C§QtörtOkOn 
másodszor. Mindent beismert élj a saj át keze irásának 
vallott. De nem is tagadh.att8, olyan világos 'til volt a 
dolog. Pénteken reggel 9 órakor a porkolábl61 el. 
kérte az árnyékszék kulcsát, kiment és szerencsésen 
ellOnt. Ha meggondoljuk, hogy hozzá minden becso.~ 
leles ember bémehetett, sok j6 barátja volt és elég 
pénze, akkor nem csodüko.lbatunk azon, hogy tovább. 

állott. A tOmlOctarl6 és a nyomdász igen Qgyesen 
igazolták maguklll 

Amikor hire ment, hogy Szervét szerencsésen 
elillant, az egélz várost tllvé tették; de sebolaem 
találták ~, ezen nemc,ak a 16pO,pök • a birák, 
hanem csaknem az egész város is 6rvendett. Az 
ország királyi kormáoyz6ja azonban azt kiváota, 
bogy Szerv~tet távoll~tében is it~ljék el mint olyan 
fóerelneket, aki kOnyveivel az ország legf6bb tör
vényeivel szembehelyezkedeU és azok a Iegveue. 
delmesebb m~reggel vannak tele, tehát a képét to ... 
vényesen és nyilvánosan ágessék el. Erre a tanács 
csakbamar összegylllt. Az akkori szokás szerint a 
fOrvényszék kikiált6jával, Gorge. Ambrn .. al .",más 
utáo háromszor kikiáltatlát, hogy három nap alatt 
jelenjék meg, mentse magait ft törvényszék: elGtl 
Miután Szervét nem jelentkezett, a h6hér rOvid to ... 
vényes ceremónia után képtU az uccüon meghor
dozta, valamint. nyomdáb6l egy talyigáo elvitetett 
5 bál kOnyvét, azotáo kIvilte a bantetés helyére, 
kép~t feltelle egy arra a célra. ké,zitell akaszt6fára 
~s az alaIla lev6 kt'lnyvekkel egyatt nagy cerem6nlával 
megégelle. 

Szembetftn6 volt az a vagyon, melyet Sze"ét 
tudományaival és könyveivel szerzett, de amelyet ez 
o.gyével mind elveszitett. AzonkivOl a birák, amellett 
hogy a magok számára j6l megvették a törvényes 
költséget, a királynak 1000 font .terlinget adtak a 
tOrvény értelmében. Mégis annyi maradt a vagyon· 
b61, hogy egy nemes ember azt a királyt61 a fia 
részére OrOkségOI nagy bajjal nyerte meg. A nemes 
ember neve Mangeron. 

A fogságból megszabadulva, Szerválnek az volt 
a szándéka, hogy Olaszországba menjen és ott Nea· 
poliszban a maga orvosi gyakorlatáb61 csendesen 
éljen, amint halála el6$t maga mondotta Genfben. 

S~ervéit attól' tartott hogy levelet kOldenek utána, 
tehát Svájcon kereszloi 'Genf felé vette utját, de el6bb 
Franciaországban i •• okafhujkált. Végre julius t3-b. 
gyalog Genfbe érkezett és beszállt a R6zsa nevO 
fogadóba. EI~tte ' v~6 'jszaka le Luizat nevd faluban 
hált meg, ahova lóbáton t1rkezeH. E vendégrogad6ban 
titkon egy 'h6napig id6z0tt, senki el6U nem m.utat· 
kQzva. A fog,ad6sn~ nt ján arr~ tOre.kedeU, hogy tov4bb 
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mebessen. De nem ka'poU "alkalmatosságol. Amikor 
pedig ft fogadósné már kapott egy hajói és éppen 
indulni akart, - a tanác~ letartóztatta és fogságba 
vitte. Kálvin Ján09 tudta meg csak, hogy Genfben 
vnn aki a tOrvénY9Zék eMU mint igen veszedelmes 
pesÚst, országzavar6t és a nemzetek gyilkosát vá
dolta be. 

Az akkori törvényszék szerint az, aki halálra 
keresett valakit, az illelónek tOrvényes vád l6ja kellett 
bogy legyen, és a vádlónak a vá~lot!al egy.nU "fo,g. · 
sáaban kellett tUni atOrvényes eljáras befejezéséig. 
Ezt Kálvin maga new cselekedhette meg, mint abban 
az időben igen nogy tekintélyD férfi, hanem egy 
Fonttijna aevo. ifju embert tett maga helyett vádlóvá, 
aki szakácsa volt neki, és ennek ft neve alatt maga 
Kálvin folytatta a pert. Az. elfogatás vasárnapra esett 
s másnap már a törvényszék eleibe kellett állani 
mind Szervétnek, mind Fontájnán:lk. Jóllehet Kálvin 
Fontájna részére irásba foglalta a ·"Vádat, Fontájaa 
mint tudatlaD ember egy Szervéltel szemben (aki 
akkor tán egész Európában tudó. é. nagy bátorságu 
ember volt) nem tudta felvenni a versenyt s a 
Szervél szavafra féleini nem tudott. 

Aki halálra vádolt valakit, annak azért kellett, 
• vádlottal együtt fogságban alm, hogyha a vádloltat 
igaznak találják, a vádló éppen azt a bOnletést 
szenvedje, amit a vádlottal akart ártatlanul szenved
teIni. KáJvin látta, bogy Fontájna a célnak nem 
felel meg, nagy tOnOdésben volt. Ő maga mini nagy
tekinleta. férti, akinek abban DZ id6ben még a Status 
nagy emberei is engedelmességet mnlattak. szégyelte 
volna Szervéltel fogságban tini; Fontájnával pedig 
nem bOldogult. Mert noha Szetvét beismerte. hogy 
a Szentháromságról val6 balvélekedésekról irt könyv, 
a jegyzésékkel kiadott biblia, a Krisztus birodalmának 
belyrdllitá.sáról sz616 kOnyv stb. mind az Ové, de 
Fontájna ezekre vonatkozólag a feltett kérdésekre 
olyan feleleleket adott, hogy a tanács nem talált elég 
okot az elitélésre. Ekkor Fontájnát is Szervét mellé 
láncolták, :tki eddig szabadon volt a fogházban. 
K41vin pedig arra az állúpontra helyezkedett, hogy 
a papi tanács nélkül nina is hatalma a küls6 Hszt
ségnek végső itéletet mondani a dologban. Ilyen 
ontos vallásbeli kérdéseket csak a papi szék itélhet 

tmeg. Ezért a második t6nényes gy111ésre maga jelent 
meg egész papi tanácsával 

Hosszas volna leirni, bogy itt Kálvin és papjai 
mDyen tOzesen veszekedtek Szervétlel. A dolog azon
ban most se dölt el 8 igy a megláncolt Fontájnának 
umét vissza kellett menni a fogságba. Hogy azonban 
az ügy szerencsésebb véget ~TjeD, Kálvin reábeszéfte 
testv'r~t, Antalt, hogy Fontájna helyett zálogul menjen 
bé a (oghúba, minthollY (éttették a dolgot és ez is 
folyton s'zepegeU. Fontliinbak azért, mint vádol6-11.., mindig elé kellett ülani, de ekkor már ' Kálvin 
maia vitte a pert ·3Zem~lyeaen . . 

·A Szervétllgyének nagy . bire futamodott Genf
ben, sek p§.rtfog6ja tAmadi, ; kalönOlen Klilvin 

, 

kénytelen volt p3pj ::.ival egyntt a templomban n 
gyülekezet el(lj! t :.í.lh.ad6an a Szervét cáfolásával fog
lalkozni, ót és tnclományát rt legveszedelmesebb 
bajnak ttlntet 'iO fel. Szervétet azonban oly szigoru 
fogságban tar tották, mint a legnagyobb bünöst. Sok 
ideig tartolt a törvényes eljárás, mialatt Szervét a 
királyi rti KOr)' ~í.ny~. 1nak is levelet iri sorsár61 és 
a vele v alÓ l.. u.tásm6dr61. A fókormányz6 el6vétette 
az ügyet és jeLenl6t05ben tárgyaltMIa, megballgatva 
a ~S v~d~t. Klhben Ká.lvin elhozatta Franciaországból, 
VlennaboL a bJ Iálos ltéletet is. A vége mégis az lett 
hogy S vájc papjai a Synodus tllésén Szervél meg~ 
Olését határozták el. A genfi tanácsnak ebbeu az 
értelemben kellett itéletet hozni, amire nehány ta
nácsbeli, mint Aruadeus, Perin stb. a Szervét barátai 
a lanácsházból eltávoztak. Az itéletben azt is ki
mondt.ák, bogy mlisnap mindjárt megkötözve vigyék 
ki a Ka mpel uevn helyre, ahol a gonoszfev6ket 

. szokták kivégezni és minden irásaival, könyveivel 
é5!essék meg. troU könyve az volt, melyet Kálvinnak 
küldött voJt Vicnnából, hogy mondjon véleményt 
róla, de amelyet Kálvin nem adott vissza. Nyomtatott 
könyve ped ig rt Krisztus országa helyreállitásár61 
sz6ló (Re.!lt nura1io Christianismi) . 

(Foly h tjuk). Közli KOVACS LAJOS. . 

, , 

Élőfák a ,mesgyón. 
, 

.." najflan él6rákat nItettek a nemesi birtokok 
ősi 'mesgyéj ére. N6tt S' megyék szilfája és erósödött 
évról-évrJ , n",mzedékról-nemzedékre. Gyökereivel 
sz any:1földbe, lombjai val a levegőbe terjeszkedett. 
A Lidokos váLtozott, elhalt, ujratámadt'j egyik nem
zed~;, Q . másik kezébe adta át a földet.; .viharok 
jólh!k, IÍndás, ellensélt pusztitol~ - a mesgyét bizton 
6ri~te a százados szil. Perpatvar, tüzvész, könnyelmü
ség asszonykéz megbolygatta az 6si levéltári j királyi 

, ad~mányok osztálylevelek, halárjáró igazsájlok eItan
lek elenyé~ztek de a százados szil da,colt minden 
vib'urral s hns~kén és l'endaletlenOl óriz.le .az 6si 

• • • 
mesgyét \.! . Eötvös K. 

-

" ALAPITVA t823, 

Scherg Vilmos és' Társai 
, R. T, 

POSZTÓ ~S D I VATÁ R u GYÁRA 

, 

• 

Ö' lec;l f.i<ló r:r:>o.bb é s leq, 
tartósa e b .uri - és n ő i , 

.divat-= z ö vete'ket Gyártja. 
• • 

,L E R A K A T ,O K: 

6rassó, Temesvár, Kolozsvár 
- , , , .. 



SZEMLE. 

Püspök és fógondnok választó zsinat. 

Az U. J . elöbbi számaiban tObbszOr emlékeztDok 
meg arról, hogy az unitárius egyház pibpökv'lasz. 
tás előtt áll. Egyik fógondooki állás betöltése is napi 
rendre kero'lt. Az április hó 27· ikére kitQzOtt Z'dnati 
Főtanács gyftlésének a megtartását n vis'Zo~yok I.Qiatt 
kés6bbre baluszlolták. A gytUést junius hó 29·én Ma
rosvásárbelyen nagy érdeklődés mellett és nem kis 
harcok izgalmai kOzött megtarlották, amidőn Józan 
Miklós pilspöki vikáriust pOsppkké és Dr. Gelell'Jó
~sef egyetemi magántanárt fógondnokká választották, 
kikről vezétó helyen bővebben sz61ullk. 

Más egybá2i állások betöltése is szerepelt a tárgy
sorozaton, melyekrór 
egyelőre csak snnyit tudunk, bogy a kolozsvári kol
légeium igazgatójává továbbra is Gálffy Zsigmond 
eddigi igDzgalót választották meg, aki nehéz időkben 
:sokszorosan rászolgált a megujuU bizalomra. Csif6 
Nagy Lászl6 egyházi titkár és wrinczy Lászl6 ka· 
dácsi lelkész székelykereszturi fögimnáziumi vallás
tanár lett. 

. , 

Lelk.észavató ünnepély Tordáit. 

Egyházi szervezetftnk az uj alakulásban még 
nincs annyira kiépitve, hogy az egyházi fóhatóság a 
legfontosabb jogokat. pl. ft lelké,zavatást, Jelkészké
pesil6 vizsga tartását stb. eddig megfeleló módon 
~s keretek küzött 'gyakorolhatta volna. Most azonbau 
kényszeritó körQlmények nyomására, az E. K, Ta;' 
nács felhatalm3zása alapján, julius bó 20-ikára az 
egyházi vezet6ség Halmágyi Pál és jfj. Sebe Ferenc 
okI. lelkészjelőltek ilnnepélyes lelkésszé avatását na
pirendre tOzte a tordai templomban s e sorok meg· 
jelenéséig a felavatás már meg is történt Amennyi· 
ben Fodor Árpád V. éves lelkésznOvendék közben 
a lelkészképesit6 vizsgát letette, őt is felavatták. -
HeJyeselnQnk kell az egyházi vezet6ség eljárását, 
mert' kész emberekre bá'rOlely pillanatban sZilkség 
.lehet. Az uj alakulásban ez az első lelkészavatási On
nepély, amelynek fi kOzönségesnél nagyobb jelenló
sége van. Meg vagyunk győződve, hogy a kevés száni 
nem sZál.litja · le az ünnepély ,jelenlóségét és nem 
csökkenti az érdeklődést. A tordai templom és a 
tekintélyes ősi gyQlekezet, valamint a közelben lakó 
uaitáriusok és mások érdeklődése bizonyára mélyen 
átérzett ünnepi szint kölcsönöz az alkalomnak Hju 
barátaink le\késszé avalásáboz meleg üdvOzleÚlnket 
kaldjl1k s tövIS munkRsságukkal szemben legjobb ki
-vánatainkat fejeztük ki. Megnyugvással tölt el. hogy 
-egyházunk számára három reményteljes ifju áll ren-
delkezésre. Akárhol vannak és lesznek, legyenek hi
zalommal a jOvóvel szemben s töltsék be nagy liiva. 
tbérzettel, önfeláldozó szellemben a rájok váró kö_ 
telességet. . 

Kitüntetés. 
Örömmel értesQIQnk róla, bogy Dr. Gál Kele

men tb. igazgatót és kollegiumi fell1gye16 gondnokot 
a tanogy~ fótanácsosi cimmel UlnteUék ki. A tanOgy 
munkásaI köznt érdemesebb embert aUg ért a 
szép kitnntetés, Dr. Gál Kelemen mintegy 40 eszten
dőn át volt főgimn. tanár és 25 esztendőn át koné_ 
giumi igazgat6. MO:ködése a mult világháboru ide
jére esett, amely az iskolai internt.usok és konvik
viktusok fenntartásánalr1 nem ko.lönben a rendes 
tanitásnak óriási nehézsé~k'et okozott, melyekkel 
Dr. Gál Kelemen er6s lélekkel. nagy kitartással és 
eredményesen nézett szembe. Ifju korában filozófiai 
és pedagógiai tanulmányokknl foglalkozott. Egy év
tizeden át a magas szinvonalon álló Keresztény Mag
vetlS c. folyóirat egyik szerkesztője volt. Fiatal korá .. 
t61 kezdve résztvett az egyházi életben. Tagja volt 
több törvényelőkészitó bizottságuak. Igy a ma is 
életben levő Szervezeti Törvény egyik legalaposabb 
munkását találta meg benne. Nyugalomba vonulása 
után kiváló érd.emeket szerzett nagy egyháztörténeti 
műveivel, igy a kolozsvári Unitárius Kollégium Tör
ténete két nagy kötetben, Ferencz József po.spök élele 
és kora, Jakab Elek élete és jellem stb., melyek a 
jövő egyházlörténetirásnak megbecsülhetetlen rorrás~ 
művei. KitOntetése alkalmából szivból ndvözöJjOk, 
életére és további áldásos munkásságára Istentói erót 
és segedeimet kérOuk. ' 

• 

Egyházi ügyekröl táji'koztatás. 

Lépten-nyomon halljuk vagy olvassuk a panuzt, 
hogy a nagy kOzönséget is érdekló egyb'ázi Ogyek
r61 ugyszólva semmi tájékoztatás se történik s még 
az U. J. is alig boz valami egyházi hirt. Pedig az· 
elótt legalább az egyházi lapokb61 sok mindenrŐl 
táj6koz6dbattak az olvas6k. MindenekeliItt meg kell 
nyugtatnnuk ' az érdeklódóket, hdgy az U. !" mindig 
készen áll a kivánt tájékoztatásra s amihez hoziájut, 
azt sziveseD használj a fel az érdeklődés kielégitésére: 
Sajnos, az egyházi vezetóségnek eddig nem' vólt mon~ 
danival6ja a nagyközönség részére. Mi ls ugy Iáljuk, 
hogy az ideiglenes egyházi vezetőség intézi ti keze 
alá kerOló hivatalos Ogyek~t, de továbbmen6 Jépé
sekről, egyetemes egyházi irányitásr6J, az egyházi 
élet jövőjéről, a gazdasági heJyzelról s egyéb kér
désekről magunk se tudunk semmit, pedig az .E. K. 
Tanácsnak ta{!jai vagyuok. Nem adhatunk b6vebb 
felvilágositást arra vonatkoiólag se, bogy 8Z ideig~ 

' lenes egybázi vezetóség eddigi szervező munkája 
miben áll. Magunk részérói csak annyit tudunk, bogy 
az E. K. Tanács már kezdetben az ideiglenes eloOk· 
ség mellé egy előadót és egy pénztárosi alkalmAZott 
s gépirói állás belöltásére felhalalmazást kapott. Csak 
jelekb61 k~v~tkeztetQ~1f mi .js . arra, .ho~ Q. kOzp,onü 
irodán val6szioQleg más alkalmazottak IS !DftkOdnek, 
De bogy 8 központi napi munkán tul tOrtánik-e va
lami: pl. "eméIyi tekintetben, ki hO',a nyert elhelye-

-
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z6st van-e valnhol Ores álJás, milyenek tlZ egyház-, 
községi és egyházköri állapotok stb. stb. - arról 
nem tudunk semmit. 

Azt azonban a magunk 
ráslér61 is szakséaesnek tartjuk, hogy legalább 8Z E K. 
Tanács tagjai, 8z esperesek és f. Q. gondnokok az elin
tézett fontosabb tígyekr61 valami módon tájékozta
tás nyerjenek, hggy maguk is ft kOzölhet6 további 
tájékoztatást, fel-lflágositást adhasssnnk. 

Az előfizelésí díiak könnyebb kezelése. 
A lelkészek kOzQI tObben kerestek meg arra 

vonatkozólag, hogy az el6fizetési , dijat miért nem 
vonat juk le a kongruáb61. Ez által megkimélnök az 
illetóket a nehéz po.tázá.i munkától, amely több 
helyeD tapasztalhat6. Igazuk van azoknak, akik arra 
hivatkoznak, hogy az el6zékeny Hadházy Sándor 
egyházi pénztáros mindig a legnagyobb szivességgel 
teljesHette a levonást és elszámolást ellenszolgáltatás 
nélktU. Meg vagyunk gy6z6dve, hogy a jelenlegi egy
házi kOzpont pánztárosa is hasonló szivességre kap-, 
hatO, ha megkeressQk. Némi fuzteletdijat is szivesen 
helyezdok kilátásba. Eddig azonban nem kerestOk 
meg, mert a lelkészek kOzGI is tObben magán uton 
az eI6f .. eté.t e\intézték. De nem tettduk lépé.t ez 
irányban azért sem, mert ismerjt1k az ideiglenes 
egyházi vezetóség nem éppen rokonszenves maga
tartását az U. J.-ve~ a Romániában lev6 egyetlen uni
tárinslappal szemben és semmi jót nem remélhelldnk. 
Megtörlént, hogy egyik lelké.ztársunk még az év 
elején önként irásbeli meghatalmazást koldött hoz
záuk, mely .. erint az el6fi.etési dijnak kongruájáb61 
való levonásába beleegye:zlk. A meghatalmazást fel
terjesztetok az egyházi f6ható.áahoz, de hogy mi 
történt vele, nem tudjuk. Pénzt azonban nem kaptunk. 

Ilyen kOrQlmények kOzOIl egyel6re egyebet nem 
tebetdnk, minthogy megkö.zOnjOk a több oldalról 
megnyilvánuIt érdekl6dést é. megigérjok, hogy amint 
az id6 megárik rá, igyekezni fogunk eleget tennj 
az ohajtásDak. Addig is keresni fogjuk a módot 
romániai olvas6ink el6f1%etési dijainak a könnyebb 
kezelésére. Szeretn6k azonban hinni, hogy az el6-
fizetési dij rendezésére sehol sem áll fenn legy6z
hetetlen akadály. Amint egyik olvasónk írja, aki a 
lap tlgyét dicséretes módon azivén hordozza, az 
el6lizetásnek idejében val6 rendezése erkOlcsi és 
becsftletbeli kOtelesség. Meg vagyunk gy6z6dve, hogy 
etekintetben nincs és nem lesz hiba. ' Amid6n mégis 
megujiljuk kérésdnkel 8Z e16fizetési díjak rendezé~ 
sére, csupán figyelmeztetést akarunk olvas6inkhoz, 
juttatni. Most már f. év végéig esedékes 8% el6fizetás. 
Sziveskedjék mindenki az eU5fizetési táfékoztató 
értelmében eljárni. 

• 

Az olcsó példányok elszámolása. 
Az olcs6 péld~nyokat lelkésztársai.ak nagyobb

nllt elszámoltAk, de még többen VaDnd, akJktQ 

aZ elszámolást várjyk. Tudjuk, hogy kOlön munkát: 
jelent ez, de szeretettel kérjo.k, kogy az o.~y érde~ 
kében tl mutlkát vállalni sZiveskedjenek. 

Ui előfizetők. 

Kérlftk olvas6inkat s e kérésQnket megismételjo.k. 
hogy lapunk számára uj el6fizetóket szerezni szives~ 
kedjenek. K6sz0neU\nket fejezzo.k ki mindazokkali 
szemben, akik kérésQnket meghallgatták és azt telj~ 
sitellék. A lapot az illet6k eimére beinditolluk. KérjOk 
a további szives támogatást. Elsó sorban a Romá
niliban él6 unitáriusokhoz szeretnénk minél nagyobb 
számban eljutni. A magyar terQleten lak6 olvasókat 
és előfizetóket sem nélkOlözheljOk. Ok is megértik, 
hogy támogatásukra szQkségftnk van, s bizonyára 
nem késnek erkOlcsi és anyagi támogatásukkal. Mi 
igyekezni fogunk az érdeklődést az egyház é, hit 
iránt ébrentartani, az igényeket legjobb er6nk szerint 
kielégileni, az egyházi helyzetről tájékoztatást adni, 
az egyházszeretetet és hitbuzgó,ágot ápolni s általá
ban az egyházi érdeket szolgálni. Meg vagyuuk 
gy6z6dve, hogy minden egyházát Oszintén szeret6-
6s tárgyilagosan gondolkozó ember velQnk van. 

Megjegyzés a, cimzésekhez. 

Egészen terméazetes dolog, hogy el6fizet6inknek. 
hivatali és társadalmi álásukat megilleUS eimére t6-
140k telhet61eg figyelemmel ngyuuk s igyekez4nk 
megadni mindenkinek a .kiérdemelt tiszteletet. Azon
ben klIlOnOsen magyar terlUeten történnek el6lépte
tések, kitOntetések stb., melyekkel magasabb eim 6~ 
jelleg jár, amelyekr61 mi tudomást nehezen és sok-
8Z0r kés6re szerezhelönk. Ezért elnézést kérOnk, ba 
minden esetben talán .aem a társadalmi rangot meg
illetó jelleget használjuk a eimJé,eknéL A helye .. 
bit6st mindig szivesen és kOszOnettel fogadjuk. 

Halálozás. 

Özv. sepsiszentiványi Szent-Iuányi Mik16sné, azQ .. 
letet! hatolykai Potsa Gizella életének 83-ik. özvegy
ségánek 27 ~ik évében hosszas szenvedés után f. évi 
jUDÍus hó 27-ikén Bra .. 6ban elhunyt, egyik leányá
nak Dániel Viktorné", sz. Szent-Iványi Zsuzsánna rer ... 
igazgat6n6 házánál, ahol özvegyi napjait a gyermeki 
lZerelet melegségének az érzetében tOltOtte. Egy fá
radhatatlan, jóságos lélek tért vissza Teremt6jéhez, 
mélységes gyászba döntve övéit, kiknek élete utols6 
percéig. szive teljes melegével szeretet~ - mondja a 
szomoru jelent6, aminek kdlOnben mindazok tanui· 
voltak, akik ismerték. 

O maga nem tartozott az unitárius egybázboz~ 
r6m. kath. vaUásu volt, de a család férfi ágOD a leg
r~gibb unitárius családok egyike. Férje Háromszék 
vúmegye alisp6nja. kés6bb országgytllési l!,:épviseJ6, 
a háromszé.kl egybúk6r f. a. gondnoka lJ a kOri 



\ 
UNITARIUS JOVENDÓ 47 • 

Dávid Ferenc Egylet elnöke voU, aki neDlcsn~ magn 
lelkesedett, hanem másokat is lelkesiteni tudott al 
unitárius egyházért és bitért. 

Dr. Szent-Iványi Gábor laborfalvi földbirtokos 
-és ~ háromszéki unitárius egyházkOr felQ~ 
:gyeló gondJloku , II kivál6 közéleti és egyháZi vezet6 
ember édesanyját gyászolj a az elhunyt N8gyasszony~ . ' 
ban. Fia Szen/-/oányi Tamás gazd. akadémiai hallgató 
pedig ti szerető nagyanyát, akik - valamint gyer
mekei és unokái ' közDi többen nem vehettek részt 
.8 temetésen. Brassó társadalmának tekintélyes része 
kisérle a sirboUig, honnan a szentivánlaborfalvi csa
ládi sirba fogják szállítani. Oszinte részvéttel vagyunk 
és a megszomorodottak számára Islenh~l vigasztalást 
ltérOnk. 

Szerkesztőség kérésé. . . , . 
Tekintettel arrs, hogy . 8Z Unitárius Jöoendö 

Romániában az . egyetlen unitárius lap, tisztelettel 
kérjQk olvasóinkat, hogy Dzt unitárius egyházunk 
tagjaival és az unitárius szellem iránt érdeklódókkel 
minél szélesebb körben megismertehJi s 6ket az 
-e16lizetllk sorába léptetni sziveskedjenek. 

Lelkész-. és tanit6társainkat kOlOn j. kérj Ok, 
hogy azoknak figyeimét az Unitárius Jövendőre fel
hivni sziveskedjenek, akik korábban 8Z Unitárius 
KOzlOnyt járatták • egyházi vonatkozásu dolgokal 
szivesen olvasnak. , 
Előfizetési tájékoztató. 

Az Unitárius JOvend6 el6fizetési · ára egy évre 
100 lej ; kezdett61. számitva 1941. év volgolig ' 230 lej. 
Tisztelettel koIrjOk olvas6inka~ hogy. az el6!izeto!sl 
<lijaL Bz eseUeges hátrálo!kkal. egyOtt, 'oz alább' meg- . 
nevezeUekhez mielőbb megkaldeni 'szeveskeejenek: 

aj Romániában a szerkeszt6slg eimére; 
b) Az erdélyi tertlleten Hadházy 

Sándor egyházi pénztáros kezébez, Kolozsvár, Kossuth 
Lajos u. 12. szám. 

c) 'A Nngyváradon tul lev6 terDIeten az Unitárius 
-Iratmisszi6"·vezetóje Ujváry László urhoz B~d8pest. V. 
Koháry u. 4. 9Z. 

d) Kolozsvárt az előfizetési dijakat Szab6 Lászl6 
rtanárjelölt szedi be. ' 

Bizalommal kérjnk olvas6inkat, hogy kérolsDnket 
venni s azt mielőbb teljesileni szives-

A lakás- és cimváltozá8 
kérjük. . 

, _'ph". 
sOrgO. bejelenté.oIt 

• 

• 
Támogassuk 

és terjesszük 

az "Unitárius Jövendöt" 

Az okos séta. 
"Az orvosok az állitják, bogy a séta arravaló 

hogy az ember lábizmai, ágyék- és hasizmai II bizo: 
nyos mértékig derékizmai is mozogjanaJr, munkát 
végezzenek, terhel emeljenek s igy a vér megfele16 
részét a lest' als6 részeire téritsék s ekként az agyat 
a vér odaomlásától mentesitsék, az emésztó szervek 
m6ködését pedig élénkebbé tegyék. Az agyban ne 
legyen vértolulás, az altestben ne legyen vérpangás, 
a vér egyenletesen mozogjon fl test egészében: ime, 
erre való nagyrészben a rendszeres sétálás. 

Igazak lebet. Ám ez az eredmény csak akkor 
áll elő, ha a sétn egyuttal valódi szórakozás. Kossuth 
Lajos sétája is arra volt jó, hogy sz:órakozzék, lele;t
kez:z:ék. Gondjait elOzze, agyáról a nehéz gondolatok 
varjuseregét elbessegesse. 

Hatalmas idegzet és nagy bOlcs~ség az, hogy erre 
tudta és erre akarta basználni. Ezért volt sétája okos. 
Felejtkezett általa. 

Aki a sétára is magával viszi gondjai: rejtély.eket 
old, hitelOzóivel veszekszik, követeléseit vagy pénzeit 
számolgatjB, ha.tlen asszanyán busul, hazájáért eped~ 
zsarnokát átkozza, mult ján sirdogál, jövend6jén kétel-

• kedik és számítgat, verset farag, tözsdekOtéseken 
töpreng, árfolyslD;0kat vet egybe, csata tervet csinál, 
Osszeeskftv6st szó vagy sz6noki cépeken és hason
latokon emészti magát: az hiába, meg},:. ' ,étálni. 
Fáradni ugyan elfárad, de 'odOIni . nem Mnl. 'S5t 
bágyadtab,bá lesz, mint a rosz .álom után. Mert 81 

altest is több vért emolsz! a mozgás é. munka által 
s az agy is több véri pusztit\ el a tOnódés, töprengés, 
aggodalom, gond oIs gondoikozás által. Annyi vére 
pedig nincs a testnek, bogy vele a test egy id6~en 
IObbf~le lokozoll munkálkodást végezhessen . . ' 

• 

Aki " sétán se tud agyának és szivoInek nagy 
terheitól szabadulnj: az ne menjen sétálni Kereuen 
társaságot" . . Ea~öa K. 

• 

Biztosits6tok életeteket 
és vOQyonotokot o 

, 

• • 

Ált. Blzt. R. T,-n61 
I " J ' 

Úgyn6kaégek az ország 
, 

minden fontosabb városában. 
• 

, 

• 

• 

, , 
Felvilágositások a ' biztositás minden ágában: 
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Szószék, szónoklat. 
"Sajátságos hatalom a sz6~oklat. Oly alkotmány 

ez ' melyhez a tudomány, a sZlopad, a költészet, az 
e~éniség é~ a véletlen adja az anyagol 9 amelyben 
mindez csodálatos vegyOlékben van együtt és ver· 
senyez 8Z egymás felelt val6 uraságért. Ez a verseny, 
ez a soha el nem dönthető verseny 8Z, mely a 9z6-
széknek a titkát képezi s hatalmát alkotja. 

A tudomány tulsulya értekezéssé, a színpad tul
.ulya .zíDjátékká, a költészet tul.ulya képzel6déssé, 
az egyéniség tulsulya társaJgás!á, s a véletlen tul .. 
sulya adomázás!!á teszi a sz6noklatot. Pedig a sz6-
noklat egyik se és valamennyi. Kevesebb, mint akár
melyik s több, mint mindegyik összevéve. 

Gondolat, mely lángol ; szenvedély, mely gondol
kodik ; egyéniség, mely eszmévé magasal ; költészet 
az öDérdek szolgálatában s önérdek, mely a világot 
OleJi magához. Visszanéz a multba, elóretekint a 
jOv6be s szeme mégis mindig a jelenen fagg. Ismeri 
a 'történetet, a tud~mány érveit, 8Z erények és hD.nOk 
voni ó erejét, a természet szépségeit s a vallásnak 
titkait és nagyon ismeri az emberek gyöngeségét. 
Ismeri és ,felhasználja mindezeket s ba szakség, el 

• is használja. Eszközeiben nem válogat, vagyis min~ ~ 
dig , azokat választja, melyek a célra biztosan vezet~ 
nek. Ha a magasság ne,!! elég, a poklot hívja 
.egit.égOI. Az égben, _a földön é. a föld alatt lev6 
hatalmak közt ~ legnagyobb hatalom, - igy mondta 
Stephen.on Gyllorgy, De •• ak akkor, ha .ikert . icat: 
Ha sikert nem arat: elveszett, ' eltOon.t, mintha soha 
nem I. történt volna, Gnny vagy közöny é. feledé. 
moha nyomban eltemeti. 

A szó.zék gyakran azt a hatást gyakorolja a 
sz616ra. amelyet a mámorít6 "-italok gyakorolnak. 
A szónok agyábau gondolat gondolatot kerget; ORO

mék gyulnak ki • tOnnek el nagy hirtelen: képeket 
fajzol, miként az álom; költészetet teremt, mint az 
irjo!lág és ' szenvedélyeket kelt, mint a gyOlölet, ' sze~ 
relem, . bosszu, csatariadás, örft1tség s vallási ddh. 
Szerencsés ember, ki a sz6széken komoly, -nyugodt, 
a fontolgat6 értelemnek s teljes öntudatának ura. 
~ég szerencsésebb, aki ezen felftl ura önmagának, 
~lrtokosa' az emberek és' a világ titkainak s ki aZ 
~nbizalom és önérzet rendithetetlen alapjáról mo
solyogva beszél a mindenséggeJ. Ez a vidám komoly~ 
ság, melyet humornak nevez az irodalom". 

Eötvös K. 
, ' , ... , ... . -, . . ~. 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bra,ov, Sir. Dr. Balte, ! sz. 

hova a lappal kapcsolatban minden meg": 
keresés. közlemény 

Kérjük munkatársainkat. .hogy a lapba szánt 
ket vagy egyéb közleményl a Mnap 5;-éig 

nek a s:Zerkesztóségbé juttatni. 
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