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UJÉVI ÜDVÖZLET 
valamennyi Egyházközségünkhöz és összes Hiveinkhez . 

Kedves Unitárius Testvéreink ! , 
Vannak pillanatok, amikor a sok mondanivalótól alig tud' az ember megsz61alni. Mindig igy vagyunk, 

valahányszor megállunk egy uj esztendő bölcsőjénél és feltesszük a kérdést: .. mit . hoz a jÖDendö?" Mennyi 
öröm, mermyi bánat, mennyi remény és mennyi csa.lódás foglalata van e kérdésben. És ez a kérdés még 
rendes időkben is hogy bele szokott markoini a szivekbe 1 Mennyivel inkább belemarkol ma, amikor csak
ugyan elmondhatjuk, hogy a kerek világon nincsen egy talpalatnyi hely, ahol az ember nyugodt bizton
Sággal lehajthatná fejét! 

Kelet és nyugat, észak és dél egét rettenetes ágyusárkányok tüzlán}/ia festi pirosra. Nemzetek sorsál 
hömpölygeti maga előtt a sok kiontott vér áradata. Tüz, vér és kínszenvedés itt-ott és mindenütt, mintha a 

• 
"mennyei jelenések büntető angyalai" belefujtak volna trombitá ikba J 

Ilyen körülmények között álljuk ma körül az uj esziendé 'bölcsőjét s ezeknek érzetében tör fel keb
lünkböl a kinz6 kérdés: "mit hoz a jövendó?" Boldog örömei-e, vagy soha el nem muló bánatot. 

Ki tudja? Ki tudhatná ezt elöre? De talán nem is lenne jó előre tudni a jöuőt. merí ha tudnók: 
az örömnek nem lenne semmi édessége. a bánat pedig idő elölt összetörné a sziv.eI. Jobb ez igy, ahogy 
van, mert sohase tudni és mindig hinni, ezerszer csalódni és mindig ujra re'1lélni: ez ad szint életünknek~ 
értéket fáradozásainknak. 

A szenoedések között is hinni Isten jóságában; gyülölködö. gonosz időkben is bizni az erény, a 
a becsület diadalában és biztosnak lenni afelől, hogyaszerelet munkája Isten orszdgál e földre varázsolja: 
ez az igazi, Jézus szerinti. unitárius keresztény élei I . 

Testvér, ki ezt a hitet melengeted kebledben és tagja vagy Unitárius Anyaszentegyházunknak, add 
hát a kezed J Bízzunk egymásban és szeressük egymást 1 Aztán majd jön, aminek jönnie kell. Az lsten csak 
jót akar s ha mi eleget leszünk iránta és embertársaink iránti kötelességeinknek : mért ne lehetnénk bol-
dogok? f . 

Meg kell csak állani a hitben; legyünk csak jó unitáriusoll, azaz öntudptosan hivő és lelkiismerete
sen munkálkop6 keresztények: ragaszkodjunk csak buzgó hittel és áldozatos buzg'6sággal a mi viliaruerle. 
tépettarcu kicsiny ösi egyházunklioz, meri a többit mind elvégzi a j6 lsten, kinek áldott s~gedelme, hOBY 
legyen és maradjon Mindannyiunkkal a beállott ui eszten,dóben. szivünkböl kiuánjuk. 

Vagyunk és leszünk Mindnyájatokho% féltó szeretettel 
• 

ÁRKOSI TAMÁS dr. GÁL MIKLÓS 
U5gondnok~'V1I6gl elnök. kktlgyigug,-é8peru, egyházi eln6t. 
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Az esztendő kezdetén. 
Mikor az esztendő muI6ban van és uj esztendő 

k zd6dik az egyszerQ emberek közOI is sokan szá
m:' veln~k magukkal, bogy mit végeztek és milyen 
eredménnyel a multban, s mi vár rájok a jöv6ben. 

Egy közösségnek, amilyen az egyház is, még 
inkább számba keU venni a mult eredményeit s fel
rajzoJL. a jöv6 legfont.?~abb teendó!t. .ReméUOk is, 
hogyaRománini UnilanD' Egybáz IdeIglenes veze
t6sége az egyházközségekhez és .bivekhez intéze!t uj
esztendei nyilatkozatában e tekmfetben valbmIlyen 
képet állit előnkbe ; legalább röviden reámutat az 
elvégzett munkára. célokat tGz ki, melyek alkal
masak arra, bogy az egybázi ftgyek iránt érdeklo
dók is foglalkozzanak vele. 

Az el.o oldalon olvasbató f6bató.ági Odvözlet 
ilyen irányban nem nyujt semmit. Nem azért muta
tunk reá erre, mintha szándékosan hibát keresnénk 
csupán bangat akarnnk adni a többek lelkében él6 
vágynak , A vezetoség bizonyára :udj a. bogy mit miért . 
cselekszik, Mi is tndjal<, bogy egyházi vonatkozás
ban sem könnyQ a helyzet. De arról is meg vagyunk 
győződve, hogy a nehézségeknek sikeres lekQzdése 
s annak a bivek elótt való saemlélteto feltárása épito 
éa hHkesitő hatással van az egyházias gondolkozásra 
szorosabban rozi az egybázhoz a hiveket ; viszont 
az érdekJódés felkeltésének az elmaradása, a hivek
nek az egybázi életból val6 kikapcsolása tágitia a 
kopcsot az egybáz és a hivek közölt. IsmerjOk a ne
hézségeket, melyoknek a onlyát ma az egybázi élet 
ill hordozza. Tudjuk, hogy a vezetók nem adhatnak 
.annyit, amennyit várnak tólak s , amennyit maguk is 
adni szeretnének. Éppen ezért távol áll tollInk, hogy 
mindenért az ideiglenes vezetőséget hibáztassuk, sót 
llzivesen állunk melléjök, ha a bizalomra méltók 
lesznek. Amit azonbbn meglehet, azt halogatás nél-
kal meg kell tenni ' 
~ Meg ken teremteni mindeneke16tt az ö s s z
h a n g o t az egyházban i le kell rakni a közös mun
kálkodás alapját, amely kivlllrol bizalmat boz, bellll 
erGt jelent. Félre kell tenni a fölényeskedést, a ha-
,ragot, a kritikától való irtózást, a fenyegetést, a ha
lalmi eró mutogatását s teltekkel, egyforma bánás
m6ddal, me1l6zés nélko.n megbecstUéssel érdemelni 
.ki mindenki részér61 a bizalmat s önzetlen tevékeny
.kedéssel, emelkedett gondolkozással, rózsát termő 
tGrelemm el és áldozalhozatallal biztositani a szQk. 
séges tekintélyt. Az E, K. Tanács dec. ll-iki gyftlése 
~utatja. hogy az egyeté!tó munkálkodásra megvan 
ft lehetŐSég, bár ott is sok elmaradbatott volna 
Rendre azonban el fog maradni, mert azt kivánj~ 
az egyház érdeke. . 

, 

Az összhang és egymás iránt val6 bizalom az 
al. -PIa az annyira 820kaégea eredményes szer-
v e z k e d 6 s n e k, amelyet sokan hiányolnak éa sar
gelnek. Et kell indulni kelló hatúozottsággal és szel
lemi felkélZl1ltséggelaDnak u elvnek 6rv6nyesihSsére, 

bogy Romániában az unitárius egybáz nem bomlott 
feJ , nem szOnt meg, hanem államilag elhmert és 
szentesiteU törvények alapján áll és foly tat jn. régi 
életét. Az egyház központján a k a székhelye 
megváltozott, de személyi s egyéb tekintetben csak 
annyiban történt változás, amennyiben a változás 
lehetősége. má.s kör~lmények között is fennáll. Meg 
kell értetni mmdenklveJ, bogy az unitárius egyház 
nem uj~ törvények als'pján szervezkedik, h~nem régi 
alkotmanyához és ehsmert jogaiboz rendOletlenal 
ragaszkodik , amit eddig se lett volna szabad kihasz
nálaUanul bagyni. Ebbol a célból id.jét multa a ta
pogat6zás. Talpra kell állani és komolyon munká
hoz fogni . N em siránkozással és jajgatással palástoini 
a tebetetlenséget, nem panaszt-panaszra halmozva 
gyengiteni a meglevő erőt, hanem önérzettel, böl
cseséggel és meghátrálni nem tudó erős akarattal 
az alkotó ID.unka terére lépni. Minden elveszett pil~ 
lanat elveszett lelki erőt és kárba ment anyagi se
gib éget jelent, amiért hiába akarnánk valakit fele
lősségre vonni. Ossze kell hivni minél gyorsabban a 
törvényes alapon álló fótanácsi gyQlést. Alkalmat kell 
adni mindenkinek véleménye szabad nyilvánitására. 
Meg ken szft.ntelni az ideiglenességet s beinditani a 
törvényes életet. Ugy a vezetésben, mint a tisztvisel6i 
karban és a bizottságokban felel6sséget hordozó, a 
jövőt munkálni tud6 emberekkel kell betölteni az 
állásokat. Nem vagyunk olyan szegények emberek
ben és munkaeróben, sem egyéb tekintetben, bogy 
a nagyobbszabásu, öntudatos unitárius kötelesség 
vállalásától és teljesitésétól vissza kellene riadnunk . 
Csak fel kell h::19ználnuak minden erőt és akaratot 
az egyházat támogató és épitő munkában ; nem el
riasztani kicsinyes és önző gondolkozással az embe
reket IlZ egyháztól , hnnem az őszinte szeretet éltető 
melegéTel egymás mellé állitani és alkotó ténye
z6kké tenni őket. Hallgatag és félénk, miaden prog
ramot nélkOlOző emberek helyett a jövőért bátran 
és kitartósn kftzdó erős jellemek et, tudásban, gya
korlati jártasságban és önzetlenség ben példát szol
gáltató tekintélyeket kell az egybáz élére állit ani s 
ba kell kifejleszteni, kiknek :lZ egyház jelenben és 
jöv6ben egyaránt b3sznukat veheti, 8kik az unitá
rius gondolatért minden áldozatra hajlandók j a hi
veket olyan oszlopokká erősiteni , kikre az unitárius 
jövő biztosan támaszkodbatik j bennök az unitárius 
szellemet annyira Ontu.datositani. bogy akárhol legye
nek akárhova menjenek, az unitárius bitfelCogás , . 
apostolai, példás bizonystigtevői legyenek. Ebből a 
célból a felekezeti iskolákat megtartani s lebetőleg 
szaporitaDÍ, a lelkészi és tanítói utánpóUásról g::>n
doskodni : az egyház legsGrgósebb feladatai közé 
tartozik. 

'Ezekre s az ezekkel kapcsolutba.n áll6 felada
tok megoldáll;ál'a lör~kednQDk kell, célul kell mngunk 
elé tOznOnk az ujesztendőben ! 
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S ba mindent nem is val6sitbatunk, de a ;61-
kezdett uton messze haladhatuak e16re. 

Ebben a reményben akarjuk hasznositani (or
rón szereteIt unitárius egybázo.nk j O v 6 j e érde
kében gyenge erőnket, önzetlen munkánkat, sirig 
tartó lelkesedésanket. 

KOVÁCS LAJOS. 

• 

A szervezkedés szükséges. 
Egy 6rn'O.tés történt, egy pillanat pergett le egyet

len foggal fordult tovább az idő kereke s mi azt mond
juk: el mult egy év, uj köszöntött reánk, pedig minden 
a régi mnradl : Isten, világ. ember, nappal és éjszaka 
világosság és sötétség, jóság és gonoszság, igazság 
és hamisság, békesség és háboru. Semmi sincs uj a 
nap alun, azt mondja BOlcs Prédikátor, minden csak 
az, ami már volt és az lesz ezulán is. Valami azon
baD mégis meguju1t: fi kívánságok, ft vágyak és re
mények, az akarások és követelések uj formát öl
tOltek. 

Aki azonban szembeszáll a robanó időve), azt 
az idő kereke eltapossa ; ne legyOnk te bát vakme
rók s vegyQnk búcsut mi is a tovarobanó időtől, az 
elmult évtől, mely annyi fájdalomnak, veszteségnek 
csalódásnsk és szenvedésnek lett gyászos temetó
kertje. Talán azért, mert vágyaink és reményeink 
nem állottak egyenes arányban tettre-készségo.nkkel 

és szorgalm unkkal, talán azért, mert azok megfor
málásának nem a józbn okosság, nem az életböl
csesség volt n szQlóoka, vagy talán azért, mert az 
alkalmas pillanatokat, a kedvezó fordulatokat nem 
voltunk elég bátrak, vagy elég gyorsak kiha.ználni. 

Az idő elrobant visszahozbatatlanul és mi itt
maradtunk kifo5ztottan, reményvesztetten, csalódot
tan. Lehet, bogy olyan alkalmakat sznlasztottunk el, 
milyenek tObbé nem adatnak életökben; lehet, olyat 
hibáztunk, mit hátralevő életilnkben sem tudunk 
már jóvátenni. Kétségbe essOnk mindezekért? Ha 
egyszer elestön., tObbé ne keljönk fell? Egy év si
kertelensége örökös tétlenségre kárhozlasson?1 Nem 
s28bad ennek igy lennie, hiszen a mai idők is csak 
olyanok, mint a régiek voltak, ami akkor volt, most 
is megvan: Oreg id6, r6gi vágyak, Orökös remények, 
csat éppen Ossze kell egyeztetni a jelen követelmé
uyeivel és a jöv6 lehet6ségeivel, valamint emberi 
teherbirásunkkal. 

Mid6n tehát Istenhozzádot mondunk az elmult 
évnek és boldog ujévet kivánunk egymásnak, mi is 
csak a régiek vagyuqkl De vajjon szabad-e azoknak 
is maradnunk a jOv6re náne? _ Vannak esetek, 
mikor meg kell maradnunk régieknek és vannak 
esetek, mikor le kell vetkeznOnk az 6 embert 6s fel 
kell OltOznOnk. az ujat II meg kell vAltoznunk a mi 
elménknek megujulása által. , 

Meg kell maradnunk a régieknek a tDrelem-
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beo, a kitartásban, a 8zenvedt1seknek zugol6dás nél~ 
kOl való elviselésében, az igazság keresésében és 
kOvetésében, a szIllöröidhOz és 8 szolgálathoz való 
ho.ségben és ragaszkodásban, a nemes, erényes 68 
erkölcsös életben. MeR kell maradnunk reményke
d6knek és v4gyakozóknak, de nem CiaUa képek és 
ábrándok, hanem egy jobb, nemesebb, békésebb és 
igazabb jÖ'16 után. Meg kell maradnunk 3. régieknek 
eszm6nyeink, ideáiok meg6rdsében és önfeláldozó 
szol"ábtában, melyek nem lehetnek számunkra olya
nok, mint o ruha, amely megavul s aztán ujjal cse~ 
réljOk fel. Vannak értékek, emberiek, egybáziak, 
nemzeliek, melyek minél régebbiek, annál értékeseb
bek, annál ked ~esebbek és vannak emberi tulajdon
ságok, melyek minél változhatatlanabbak, aDnál be
csOltebbek é5 annál több dics6séget szereznek vi8e-
16jének . 

Vannak esetek, - sajnos. ez a több, - mikor 
le kell vetkezno.nk az óembert és el kell változnunk 
a mi elménknek meguinlása által. Ilyen első belyen 
a mi vallásos életOnk, szereteto.nk és munkakészsé
gOnk, melyek kivánUÍval6t hagytak (enn a multban 
és éppen azért kell megváltozzanak • jOv6ben. 

Ki mondhatná, hQgy a mi vallásos életflnk nem 
hagy fenn kivánni valókat? Vagy elég. vallásosság
hoz, ba felvesszflk Onnepló rabánkat és nem dolgo .. 
zunk, leg.lább i. épit6 mnnkát nem ? Nem knlOnb 
korunk és abban a mi vaUásosságDnk sem 8 (ari
zeusoknál, kik megszo.rik a szunyogot és lenyelik a 
tevét, kik megmossák. pohár kalsejé~ de nem tO
rődnek bel.ejével. Az igazi vallásosság távol áll a 
bigoll.ágt61, de a hiteUenségtől is és nem olYI\Il, 
mint a megizetlenOlt 56, mely egyáhre nem val6, 
minthogy kivellessék. A kOzOnyOsség jobban Ol és 
gyilkol, mint a nyilt vallástalan.ág, pedig ma éppen 
elég nagy kOzOnyOséggel taláIkoznnk, mutatják a 
néptelen templomok. De nem eszmény ma II stilita 
szentek mozdulatlansága a hitnyomoz6 törvényuék 
biráinak fanatizmusa se, viszont Pál apostol épit6 
munkássága ma éppen nélkdlOzbeteUen, s6t ez az 
egyeUen és f6kOvetelmény. 

Egyházszeretetönk és mnnkakészségönk nem 
áUanak egyenes arányban egymással. Pedig ha igy 
állanának, akkor nem volnánk ilyen szegények. Ha 
igéretekb61 meg lehetne gazdagodni és szavakkal I .. 
hetne épiteni : akkor mi volnánk a leggazdagabbak 
é. a leajobban megszenuellek, felépitették I Noha 
a mult sok nemes példával szolgál, egybázegyete
mOnk tagjai még sem azt a munkát fejtik ki, amire 
a példa tanilja s amire az egyhúsze~etet kOtelezné. 
A ma okoskodása az, hogy dolgOZOl a közért ne
mes ,de nem érdemes! Vagy megtenné-e valaki ma 
azé:t hogy egyháza felvIrágoztatására .. ánt milliói 
jo~b~n szaporodjanak, hogy megelégedj~k egy uo
bás laUssaI, napl egy Uter tejjel és két .. emléve1?l 

Meg ken válto.nnok, njjá ken HOletnOnk val· 
14,sos életOnkben, egybázszeretettlnkbe.n II mindenek 
felett mnnhké ... égGnkben, mert talOnben .oha fol 
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nem épOl, meg oem erősödik, életképes nem lesz a 
Romániai Unitárius Egyház, melynek hDjója mág ma 
ls nélkOIOzi a kormányost s ide-ona imbolyog a szer· 
vezetlenség ut \' esztójén, noha egybázszervezetOnk és 
annak törvénye minden Jehet6séget megfldott és meg 
ad ma is a szervezés 9zokséges, gyors és elenged
hetetlen keresztOlvitelére, mely nélköl könnyen szir
tekbe otkozve. ehnenllbet az enyészet tengerén! 

Ujévi kivánságaim közötl első helyen szerepel 
az egyházszervezés munkájának nemcsak látszóla
gos megkezdése, hanem annak gyors keresziülvitele 
jelenOok meger6sitése, rendezése és jövénk biztasi 
lása érdekében. De nem is szervezésról van itt tu· 
lsjdonképen sz6, mert szervezni azt kell, ami eddig 
oem volt megszervezve. Már pedig amint ismeretes. 
a romániai magyar unitárius egyháznak megvan a 
magas kormány áItal is elismert, elfogadott, megeró: 
sitell egybázszervezeti törvénye. Ennek a szervezeti 
törvénynek a lényegét, a hatályát és a formáját senki 
és semmi me" nem változtatta, még az 1940. évi 
bécsi döntés sem. sem pedig országunk kormánya, 
vagy más hivatalos szerve. 

A bécsi döntés követke2tében a romániai ma
gyar unitáriás egyhh testéről leszakadt az egyház
községek fele és átcsatoltatott egy más állam kere
tébe, átcsatoltatott a p1lspöki székhely és annak a 
másik államnak terOletén maradt az egyház pOspöke 
és más hivatalos szerveinek a tagjai. Románia kor
mánya ezt tudomásul vette s egyben n uj egyházi 
központot elismerte Torda székbeUyel. - Mi vaD 
hátra, mi tehát a tennival6 'l 

Egyház· alkotmányunk, vagy szervezeti törvé
nyo.nk értelmében, mell' a romániai mllgyar unitá
rius egyháznak a legróbb állami batalom által is el
pmert alkotmánya, kormány, vagy más hat6sági en
gedélyel, - tekintettel a ki ~ ..ileles állapotokra , -
össze kell bivni a zsinatol és azon a zsinaton meg 
kell választani a megdresedett OS!lZes belyekre és 
áUásokra , valamint a szervezeti törvény által meg
jelölt bizottságokba a megfelel6 egyéneket és tag> 
kat, melyeknek meg választása a zsinati főtanács elé 
tartozik. A zsinati egyházi fótanács van bi vatva an
nak eldöntésére, hogy mely állásokat tölt be és me
lyeket nem, melyeket véglegesen és melyeket ideig
lenesen. Valamint a megválasztott egybázi vezetók-, . 
nek és hlvatalnokoknak kötelessége felelósségOk , 
tudatában átvenni bivatalokkal egyo.U az eg:ybá .. -
vezetés és továbbszervezés minden munkáját. 

Egyházközségeink és azok vezetó szervei meg
vannak választva, a szi1ks~ges tisztu)tások kereqztG.l
vitele nem berol:yásolja a 2smat teendőit · és nem 
akadálya a zsinat megtartáSának és határozat· hoza
talainak. Ujra szenezendők az egyházkörök és be
osztást keH találjanak a más esperesi körből ittma
radt egyházközségek. V~leményem szerint az egyház
községek ma bárom. esperesi körbe osztQr.d6k be· a 
földrai zi elhelyezkedésnek é.s a könnyen megköze-

• MI négyet javaslunk. Szerk. 

lilbetőségnek szem előtt 13rtásával oly m6don, bogy 
16- 18 anyaegybázkOzség essék egy esperesi kerO
let be. Ezt II munkát kell az egybázi főtanácsnak, 
vagy az egyházi képviselő tanácsnak legel6bb ke
resztül vinni, de még ez sem befolyásolhatja a zsi
nati főtanács megtarthát, mert a szerzett jogokat 
megsemmisiteni nem lebet s igy a szavazatok szám
aránya nagyfoku változást nem szenved. Mibel,t ez 
egybáz~örök beosztása és tisztujitása meglörténik, 
egybázl berendezkedésünk teljessé válik, a további 
mnnk3 szervezeti törvényünk r endelkezései és az 
egybázi fóhatóság irányitása mellett foly tovább, il
letve" kezdetét veszi, mert csak egy f6tDnácsilag meg
választott és megerósitelt , felelósségteJjes egybázi ve
zetőség és tisztik::.r le!lz abban fl bel:yzetben, bogy 
egyházi életünk oly sok és sú lyos kérdésének meg
oldásához hozzáfogbasson. 

~findezek érdekében természetesen dolgozni 
kell, még pedig sokat, nagyon sob t, de a cél : egy
házunk jelenének és jövójéntk biztositása, megéri 
nzt ! Munka és szervezkedé, nélkül .széthullunk, meg
semmisOlOnk, de egyesdIt erővel és közös akarattal 
még a lehetetlen is lebetóvé válik. Ehhez azonban 
megki.vántatik, bogy mindenki megálljon a maga he
lyén, akár egyházi. akár világi tiszt viselő, vagy egy
báztag legyen is, d e kül6nösen szól ez az intelem 
az összes lelkészek hez és tanitókhoz, mert ha ezek 
állomáshelynket elhagyják, egyházunk ellenségeivé. 
áru'óivá lesznek, mert eskQjöket tagadják meg. A 
stolgálat nemcsak addig kötelező. mig előnyöket biz
tosit, banem akkor is, sót éppen akkor kötelezó, mig 
előnyöket biztosit, hanem akkor is, sót éppen akkor 
kötelezó és egyben érdemet szerz6, mikor az terbes 
és áldozatokat is követel és önmegtagadással jár. 
Sz61 ez világi elóJjáróinkra ~s minden bittestvérQnkre 
is mert bennOnk és általunk él és áll az egyház s a , 
mi megfntampdásunk egyházunk és felbeczillhetetlen 
értékeink veszlét is maga ulán vonja , ezért pedig 

~ felelősséggel tartozunk nemcs:J k a jelennel, hanem 
még a j6vóvel szemben is. • 

Ennek a munkának előmozditására szolgál az 
egybázi sajtó, mely az egymástól lávol él~ bi!tes.t
vére knek hirOlviszi az egyházi élet történéseIt, buelt, 
fel adatait rendeleteit. Épen ezért lényeges, bogy az 
egybázi élet és hivatalos felfogás ne álljanak eUen
tétben az egyházi sat jó célkihlzéseiveJ, illetve az egy
bázi stljtó egyháznnk bels6 lényegéD.ek és hivatalos 
felfo~ásán 3k legyen ft sz6vivóje. Ezen a téren szo~ 
moru t:lpasztal:ltokklll rendelkezOnk. Egy idében 
olyan terv jelent meg az U. 1.-~en, bogy felsá be
Iyen graluláltak bozzá, de hozzatették, b~gy a terv
ból nem lesz semmi, mert az U. J.-ben Jelent meg. 
Az ilyen bang és az ilyen modor ell~ne mond . a 
"hagyomÁnyoi unitáriu, összetarlásnak. és. nem épLt. 
bunem rombol. Épen uért, ezen a téren IS szilk:s~ . 
ges az tljjászQletés, mert az eddigi jelek és. tOriéne
sek nem voltak biztatók, kivánatosak és épIl6k. Me2 
kell találni az utat abboz, bogy kOJs6 és bels6 éle-

\ 
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tDnk ibszhangba hozassék. A jogos kritika szüksé
ges és épiló, de ne legyen az leszólás, becsmérlés, 
épen ugy, mint egy hivatalos lap hangjrt nem lehet 
basáskodó és ellentmondást nem tOrő. H3 van, aki 
dolgozzék és van, aki áldozatot hozni nem !:Iajnál, 
hadd dolgozzanak és irjanak, meri a jeles irások 
épitők, ft gorombák magukban hordják sbrsuktll é9 
büntetésüket! I 

Egyházi élehlokbeD, egyházi ügyeinknek már 
eddig is sok szolgálatol tett az Unitárius Jövendó, 
bár:a bazai birforrások sokszor el voltak zárva előtte, 
pedig neve és célja mutatja értékét. Cimében is benne 
van az unitárius fogalom és élet, munka és célkitQ
zés: Dávid Ferencz egyháza jelenének kiépitése és 
jOv6jének biztositása. Jézus is Názáretből jött és elég 
jót hozott magával. nem 6 volt a hibás, ha tanait 
félremagyarázták. Hl az U. J. egyházlársodalmi és 
egyházpolitikai kárdésekkel foglalkozik , nkkor még 
elférne egy unitárius Szószék is a szószéki, vallás· 
bölcseleti, egyháztörténelmi és hitoktatási dolgozatok 
közzétételére és ilyen kérdések megvitatására, hogy 
egyházi irodalmunk ne s t a g n á lj o n és vissza ne 
essék. 

A kivánni és várni való nz ujévtól nf.l~yon sok. 
Hogy a kivánságokból valami meg is valósuljon, ah~ 
hoz mindnyájunk vállveteU munkájára vnn szo.kség. 
ts arra, amit ft szóban és irásban annyit emlege
tQnk, de megvalósitása érdekében áldozatokat hozni 
nem vagyunk hajlandók: igazi, valódi, őszinte ha
gyományos unitárius összetartásra ! 

Ilyen árzelmekket és gondolatokb l léptem át 
az ujév kQszöbén ás ilyen reményekkel és VágY8k
kal lelten ki vánok összes lelkészlársaimnak, egyhá· 
zunk minden vezetőjének, összes hill óstvéreinknek 
és unitárius egyházunknak Boldog Uj Esztendőt I 

• 

Jara . 

• 

NAGY DÉNES 
lelkész. 

Biztositsátok életeteket 
és vaqyonotokat a 

Átt. Élizt. R. T.-nál 

Ügynökségek az orSzág 

minden fontosabb városában. 

Felvilágositások a biztositás minden ágában: 

Brassó, Tehén piac 1. 

·~MIMIMi. 

A Brassói Magyar Népközösség 
közleménye: 

A brass6i Népközösség eln.öksége a határidős 
teendőkre né2ue tájékoztat6t adolt ki, me/y ból az 
alábbiakat abban a hitben. közöljük, hogy többek
nek szo/gála/ot teszünk vele: 

l . A légügyi parancsnokság közleménye szerint 
az ünnepek elmultával ismételte" érvénybe lépett a 
teljes elsötétités. Az üzletek, lakások és házak külsö 
világitása is. tehát teljesen elsötétitendö. tekintet nél_ 
kül a csökkentett utcai világitásra 

2. 1942 január l-iki kezdettel kell leróni a re
pü!öbélyegilletéket a folyó évre minden cégtábla, 
reklám, figyelmeztető tábla, felirat, stb. általában te
hát minden után, ami műhelyben .• irodában, üzletben 
ki van függesztve. Az illetéket kimutatáson (borderou) 
kell bélyegben leróni. A kimulatásban fel kell tün- t 

lelni a sorszámon kivül a tábla vagy felirat szöve
gét. nagyságál négyzetdecimélerekben, valamint a kj_ 
függesztés keltét. A bélyegen át kell imi a megsem
misités keltét: 1 Ianuarie 1942 s át kell ütni raita a 
cégbélyegzöt. vagy át kell imi az aláirással a bélye
get. Az illeték 20 négyzetdeciméterig 10 bani. 40 
négyzetdecimélerig 20 bani, 1 négyzelmélerig l lej. 
Az illeték lerovására iel lehet hasznáini a régi kimu
tatási. megtoldván azl egy tiszta lappal. vagy a hátsó 
oldalán tüntetvén fel az 1942. ével. , 

3. A bélyegtörvény rendelkezéseinek megfele
lően a számlák sorszámozását kötelezően minden ' 
év január 2-án l számmal ujra kell küzdeni. Ennek 
elmulasztását a törvény éppen olyan szigoruan bün
teti, mini a számlák kibocsájlásának elmulasztását. , 
Itt jegyezzük meg, hogy mig a magán felek számáar 
csak 5000 leien felüli eladásnál kötelező a számle 
kiadása, addig a kereskedők és iparosok köz6U már , 

3000 leien felüli eladásnál kötelező a számla kibo
csátása. Ennek elmulasztása esetén a törvény ugy 
az eladót. mint a vevőt sulyosan megbünteti. 

4. A katona-könyvecskék lá~tamozása vfgelt , 
minden 55 évet be nem töltött tartalékosna.k 0914·es 
évjáratlól 1939-es évjáratig bezárólag) jelentkeznie 
kell a hadkiegészitó parancsnokságnál (Cercui de 
Reclulare) az évjárata számára megjelölt napon. 
Amennyiben igazolt ok miatt a hirdelményben meg· 
jelölt napon nem ielentkezhetik valaki február 12-
IS-ig, utólagosan is láttamoztathalja könyvecskéjét. 

5. Január 31-ig kell hivatalos ürlapon három pél~ 
dányban a helybeli iparfelügyelöséghez bejelenteni az 
1941 dec. 31-én alkalmazásban volt személyzetet. A 
bejelentési kötelezettség minden vállalatIa ~8 iparos
ra vonatkozik. Kivételt csak az képez, akinek ötnél 
kevesebb alkalmazottja van s ugy ezek mint a tu
lajdonos kivétel nélkül román állampolgárok. 

6. Január 31-ig kell beadni 8Z egyenesadó tör
vény értelmében a jövedelmi adóvallomásokat. Ki· 
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vételt képeznek azok, akiknek adóját osztályozás ut
ján három évre álJapitolták meg: ezek nem adnak 
be adóvallomást. Miután a pénzügyminiszter szoká
sos évi közleménye ebben a kérdésben nem ielenl 
meg, nem lehel tudni, hogy esetleg a törvénnyel el
lentétben a pénzügyminisztérium nem rendelkezik-e 
másképpen. Igy határidöben, de mindenesetre a val
lomás beadása előtt mindenki helyesen teszi, ha az 
ügyben a pénzügyi halóságoknál érdeklődik. 

7. Január 31-ig kell láttamoztatni a bejelentő 
hivatalban a személyazonossági igazolványokat (Bu
letinul Biroului de Populaiie) ; befizetni az alkalma
zottak fizetése után december hóra járó adót; ille
tékeztetni a január l-iki kezdettel megkötött bérleti 
szerződéseket. 

8. Január 31-ig a 250 lejes Károlyezüstérmek 
forgalma meg van .hosszabbitva. 

Fentiek közül saját érdekében és a bünte· 
tés vagy biróság elkerülése végett határidőben intéz~ 
ze el mindenki mindazt. ami érdekli. Irodánk kész
Séggel áll rendelkezésre mind a fenti. mind minden 
egyéb oly kérdésben, amelyben iogi. vagy bármilyen 
tekintetben felviIágosilásra van szüKség és segédke
zet nyujt a szükséges iralok kiállitásánál vagy kitöl
tésénél is. 

Kérünk mindenkit, tartsa kötelességének, hogy 
fentieket közölje ismeróseiveI. barátaival, karlársai
val, szakmai társaival. Ezzel nemcsak a mai idők
ben fokozoHahhan ér.vényesülö testvéri parancsnak 
tesz eleget, hanem magát és másokat anyagi kárlól 
-és kellemetlenségtöl mentesíti. 

• • • 
Továbbá közli a Népközösség, hogy munkát 

keres 1 mozigépész, 2 Bollör, 1 viJlanyszereló. 2 ház
mester. l pin~r. 2 gyárimunkás. l kötélgyártó, t 
üzleti szolga; Brassóban munkát kaphat l faeszter
gá!yos tanuló. l lőznitudó mindenes. 1 bejárónő, 1 
szakácsnő. több gyári munkás. Érdeklődni lehet a 
népközösség irodájában Brassó. Weiss Mihály-utca 
35 szám 1I.-ik emelel. délelőlt 9-1 és délután 4-7 
óráig. Telefon 17-97. A szerkesztő a közvelitést 8zi
vesen vállalja. 

, 
fiókok: ' 

TIM/SOARA 
ORADEA 

Karácsonyfa-ünnepély. 
Az utóbbi években a legtObb egyházközségben 

szakásba jött, bogy az iskolás növendékek részére a 
templomban vagy iskolában karácsonyfát állitanak 
o'nnepélyt rendeznek s a szegényeknek 8jándékok~ 
kal kedveskednek, bogy nekik is részo'k legyen a 
karácsonyi örömben. Ilyen o'nnepélyr61 a következő 
egyházkOzségekból ér<eztek jeientések. 

Dicsószentmártonban dec. hó 21-én az elemi 
iskola tanulói részére a templomban rendeztek ka
rácsonyfao'nnepélyt n délutáni istentisztelettel kap
csolatban. Az tlnnepélyen megnyitót és alkalmi be
szédet Lukács Sándor lelkész tartott. A növendékek 
TOrok János ig. tanit6-énekvezér vezetése mellett 
több karácsonyi éneket énekeltek két szólamra. Hu
szonkét iskolás növendék három részletben szavalt 
K.riza Ilona 7. oszt. tanuló felolvasott, meJy után a~ 
ajándékok és értesit6 kiosztása következett. A ked
ves és megh3t6 ünnepély ~a lelkész zárószavai után 
a gyülekezet éllekévet ért véget. . 

Segesoárl a N6sz0vetség dec. 21-éD délután 4 
6rakor szépen ~ikerO,1t karácsonyfao.nnepélyt rende
zett. Huszonegy iskolás növendék és egy 4 tsgból 
álló apanélko.li család ruhasegélyben részesO,It mint
egy 25 OOO lej értékbeD. Az ünnepély megrendezé
sében s az s jándéktárgyak és pénzösszeg Osszeho
."ában Nagy Béláné és Orlel Jánosné fáradhatat
lan, önzetlen munkásságot fejtettek ki . Az Qnnepé
Iyen a gyermekek énekeltek és alkalmi verseket sza. 
vallak, metyel Nagy Béla lelké.z imával nyitott meg 
é. beszéddel zárt be. 

Brassoban a N6szövetség szintén dec. 21·én~ 
d. u . 3 órai kezdettel rendezte meg a templomban 
az évek 6ta tartani szokott karácsonyfa-ünnepélyt. 
Az Qnnept'iJy Bajkó László ének vezér vezetése mel
lett karácsonyi énekkel kezdődött, mely után Kovács 
Lajos lelkész imát mondott, majd a meggyujtott ka
rácsonyfa mellett a N6sz0vetség taRjaitól körOlvéve 
a karácsony jelent6slSgét s 8Z angyaJjárást magya· 
rázta meg. Hat növendék alkalmi verseket szavalt .. , 
mely után a NOsz6vetség tagjai Kovács Lajosné: el
nök vezetésével kiosztoUak 90 szeretetcsomagotjo 
melyben fonottkalács, cukorka, dió, alma, stb. volt. 
AzonkivOl cip6, ruha, szvetter, kesztyi1 , barisnya, sál,. 
sapka s más ruhaUHe segé:lyben részesO,lt 21 növen
dék és 4 felnOtt, ételfélét kapott 14 család és 15 sze
gény család egyenként 200 kg. fasegélyben része
Idlt. A kiosztott adományok értéke mintegy 3O.()()()o. 
lej. A szeretetcsomagok tartaimát nagyrészben a N6-
szövetség tagjai adták Ossze, a mintegy 25.qOO le} 
készpénz összeR)'tljtésében pedig Kovácl Lajosné, Ele
kes Lajosné, Szabó Andrásné. Seiflert Jánosné, Wag
ner Péterné, Dobra Dénesné, Ferenez Istvánné, Pál 
Jolán, Szabó Jen6né és Kovács Lajos lelkész buzgól
kodtak, melyb61 karácsonyra 8-an 100-400 lej pénz
segélyben is részesOltek. Karácsonyra tO kg. liszt és. 
6esztend6re 10 kg. bus ajándékozás is történt. A hi-

, 



k közQI sokan kérés néJk61 hozták el kellemes 
:eeglepetésDI szives adományaika.t. Az ünnepély a 
gyOlekezet énektSv'el ért véget. 

Igen örveodettOnk volna, ha a bizonyá,ra sok
kal több helyen megtartott karácsonyfaQnnepéily 
mindenikér61 beszámolhattunk volna , meri sz jóles6 
örömmel tötti el a hiveket s növeli n buzgóságot. 
ReméljOk, hogy jöv6ben hiánytalanul számot ~dba-

tunk. 

Jeles mondások. 
Olvasás közben klJenezte NAG y BÉLA unitArius lelkész 

AZ UNIT ARIUS V ALLAsRÚL. 

Dávid Ferenc 1566. március 15·én iratta alá 
hitCeleivel a megalakitandó Unitárius Egyház els6-
hHcikkelyeit. Ez ft nap a magyar Unitárius hitvallás 
(confessio fidei) sznIetésének napja. 

Az unitárizmus lényegében véve fej l6dó moz
galom, az észszerQségnek és a szabadságnak a val
lásban való minél tökéletest'bb me~vaJ6t.itásn felé 

(Wi/bur Morse Carl.) -
Az Uoitárizmus oly nagy szolgálatot tett n mult-

ban az emberiségnek a vallás egyesitésére nézve az 
által, hogy az egyetemes igazságot kiemelte az ész
szerQtlen s kölcsönösen ellentétes babonák hálójá
b6l, melyben az fogva volt, hogy szinte természe_ 
tesnek jön azt kivánnunk, vajha jövőben ugyanazon 
'Szolgálatot látnók megtenni az Unitárizmus részérŐl 
az érzés birodalmát illetőleg, nmit eddig az értelem 
légkOrében meglett. (Tcherlkopf Wladimir, orosz) 

• 

A XVIU·ik század második felétól kezdve a 
genfi papok nagy többsége unitárius volt. (Chantre.) 

Az unitárius álláspontot a szabadság teremtette 
meg, vagyis, mid6n a lélek abba a helyzetbe juthat, 
hogy minden külső befolyás és erőszak nélkal, egye· 
dal a maga egyenes ulján keresse 8Z Istent: az 
uniláriu. felfogáshoz jut. (Benczédi PdI.) 

Én vagyok és leszek, aki eddig voltam; sziv
unitárius, szeretem II szolgálom ügyeit 

fOl-fOlujitom jeleseit, megirom nagy' 
a résre állok s ha kell. megnyilt fO/dbe 
; ha szt1kség, kezemet 8 tQzre teszem 6r-

mert az egy bten eszme legdics6bb e16ttem , 
ezért szenvedtek, mert 8Z emberiség ci
legfőbb tOkélyi fok. ez. (Jakab Elek.) 

tlZ egyéni meggyóz6dés szabad
iIágát a keresztény vallás fOD~éges szeUemét61 elvál-
hatatlannak tartják, azért azt semminek fel nem ál-
odozzák. (E. Tagart) 

Az unitárius vallás hasonl6 a tavaszi ntlpboz, 
mely egyszerre fényt és meleget áraszt magáb61. 

(Kriza János.) 

7 

Az Unitárizmus lOrtánelmi eredete eRyid(>jfa u 
emberi léleknek az bteo egységér61 valO felfog'-
gibáva!. (Lőfi Ödön.) 

l\finket, - unitáriusokat - 8Z evangéliumi vi
lágosság és a hitszabadság áldás3it61 semmi világi 
tekintély, vagy ko.ls6 kényszer meg nem foszthat II 

ezért akárbányszor a protestáns ortodoxia ellen iB 
tiltakozunk. ElóUl1nk legdrágább kincs a Krisztus 
szelleme, melynek fényénél keressük azokat 8Z igaz
ságok~t, melyek lelko.oket megnyugtat ják lj o.dvOsségre 
vezérlIk. (Vdri AlberI. 

Az unitárizmus nem valamely megcsontosodott 
rendszer, melyen az emberiség tut haladott s amely 
teher az emberen; hanem az ész és sziv vallása . ' 
mely az embenséggel eg~ütt f.jlódik. (Vári Albert.) 

Az unitáriusok Jézusban egy (elsóbb vanásos 
szellem képviselőjét látják, ki érzelmei általlegtOké
letesebben közeledett nz Istenhez. (Sárni Lászl6.) 

Hu tehát a mi drága unitárius hitünkben és 
vnlhisunkban v:m valami olyan, ami hathat az érte
lemre s megszeoteli a sZLvet ; ha feUelte áll ama bit
nézetnek, amelyek megalázzák az Isten jellemét s 
eltorzitják a Krisztus valódi képét; ha olyan vallás 
a miénk, amelynek állandóságát ugy erkOlcsi 
természetQnk törvényei, valamint a tudományos fel
fedezések biztosítottAk és amelyben a józan ész, ke
gyesség, bit és ismeret ujra vissza foglalták iU6 be
Iyeiket és az isteni magaslatot : ne késsQnk és ne 
vonakodjunk nz illó elismerést és hálát leróni azok 
iránt, akik sok méltatlan szenvedés és meg nem ér
demlett gunyol6dás árán szerezték meg számunkra 
és adták kezo.akbe a pohár élóvizet, hogy laz 
igazság után szomjuhozó lelkanket megenyhltsQk. 
(Kooács JánosJ 

A tiszta forrás birtokunkban vaD, d~ még most 
is ott ólálkodik so betlehemi képletes kut kOrül ama 
sOtét és f61~lmes árny, amely oly sokáig megakadá
lyozla a gyenge, jÓilehet aggódó lelkek kOzeledé.ét: 
a b a b o n a, a képzelet re h .. tó ijesztgetéselvei, s b l
g o t ts á g fenyeget6 arcával, a t é vel y plDcélba öl
tözve s kezében 8Z álbö!csesség kalapácsát tartva, 
az e16itélet szigoru tekiotetáv~l, sz O~érdek 
sóvár és kielégitheteUen piJIsnlásJllval , 9 d~ vat fe
cst!g6 beszédével és "égre :J k i n c s e k k e I t e l e 
marok, mely mindenrelé intt'"et - - neko.ok kO
telességOnk szembeszállni az elleDsé~gel s lIZ 19at.S'g 
kardjával megértetni velök, ho~y ők vakon barcol
nak eRY rossz agy melleU. (KoDács János.) 

Vásároljon az 

ELEKES 
, 

könyveS 
papirOzletben. 
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Közlemény. 
A románositási , teJepitési és leltározási állam· 

titkárság kOzli, hO$!:Y a bivablos Jsp 1941 május 3-i 
102. sZÁmában megjelent 1219. számu rendelettör
vény tizenhetedik szakasza nlnpján az államtitkár
ság kebelében kisebbségi. ig3ZgStó.ág létesült. 

A fe.nti rendeleltOrvény dzenbetf dik szaksszá
nak megfelel6en "minden közbenjárás és kérelem, 
amely a kisebbségek életére és ténykedésére vonat · 
kozó kérdéseket érinti, ebhez aZ igazgatósághoz 

nyujtund6 be." 
_. ; A kisebbségi igazgat6ság mükOdését jelenleg II 

románositási, telepitési és leltározási államtitkárság 
keretéb~n kezdte meg (Bucur(~ti , Strada Manlulea· 
sa 22, etaj ll, apari. 14). 
. ' > ,Kisebbségi személyek és népcsoportok minden, 
~z állami hat6sáaokhoz intézendő kéreimeiket II ki· 
sebbségi iga,gat6ságboz juttassák el. 

Az E. K. Tanács gyűlése. 
Az E. K. Tanács dec. hó l1·én tartolt lO'alésé

ról molt számunkban már megemlékeztOnk, de hely
szoke miatt csak röviden. Kiegészilésképpen közöl
jok • következőket: A gyfilésen jelenvoltak: Dr. 
Gál Miklós f6gondnok, Árkosi Tamás kozilgyigazgat6-
esperes, egyházi elnök, Lórinczy Dénes előadó, Dr. Bar
dócz Béla pénztáros-jegyz6. P.tnki András jószágfelO
llYel6séghlnök, Adorján Géza a Bors hagyaték .zindi-
kezelóje, T. Szathmáry Gyula kakollökOri és Dr. Ta
más István aranyoskOri r. 'O.. gondnokolr, Erdős Mi
Mihály n. o. b. eInOk. Mátyus Gergely, Barabás Mik-
165, Kovács Lajos esperesek, Fekete Lajos esperes 
h., Máthé SAndor ujszékelyi lelkész, mint behívott 
fótanácsi tag, azuokivo.l mint érdek16d6 résztvett a 
gyolás,n Nagy Dénes járai lelkész é. Székely Sán
dor központi tisztviselő . A f6tunácsi tngok kOz1l1 még 
be volt hiv a Dr. Kerekes István gyárigazgat6, aki 
o.zem lévén, a gyárt61 nem mozdnlbatoU és elmara-
dását kimentelle. A gyolást Dr. Gál Miklós f6gond
nok vezette. 

• A már ielzelleken ki.Ql a gyalés a következó 

Gyászhirek. 
Dr. &logh lsloán nyng. szolgsbiró, volt tart. 

főhadnagy, fronthaTcos, hosszas szenvedés után nov. 
12·én 54 éves korában Torockón elhunyt. Halálát 
gyászolja és emlékét szereteltel óni II Balogb. Ba
tár, Inczeffy, Kriza és Fdkesch család. Szert Uei e 
meghat6 szavak~al ~~csuznak tóle : "Nemes gondol
kozá.sn, aranyS'llVÖ, lO ember ,"oltál. Fájdalmaidat is 
mosollyal titkoltad, a kevés jót is sok~ bálávul viszo. 
noztad." 

Balázs Andrásné szül. &logh llona n szé
kelyudvarhelyi lel~ész. tb . esperes neje szé'p életé,. 
nek 61 .i\, boldog házasságának 38·ik é.vében nehéz 
szenvedés után dec. 18·án földi pályafutását befejezte. 
"Egy nemesen' munkálkodó, melegen szerető ig , z 
keresztény lelko.!elü nó távozott 3Z élók s~ráb61 
Teljesitette az igét: "munkálkodjatok, alllig nappai 
van . . . " Kincse volt I:IZ iguz szeretet , mely nem fogy 
el soba.." 

EgyO:ttérzUnk II ve! zte sekkel .9 \'igasztalást ki· 
VáDllnk a jó istentóI. 

I 
• 

A Közgazdasági Bank R. T. 
• 

(volt Brassói · Népbank) 

értesiti igen tisztelt ügyfeleit. hogy a kölcsö~ 
nök folyósitását ujra megkezdte. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Bra,ov, 51r. Dr. Babe, , sz. 

hova a lappal kapcsolatban minden meg
keresés, közlemény és pénzösszeg küldendö. 

Khjük munkatársainkat, hogyalapba s-~nt 
ket uogy egyéb közlemény' a hönap - In 

nek a szerkesztösé9beQI '-- • 

t 

határozatokat hozta: A középiskolába járó tanköte
lesek tanulásuk belyén veend6k statisztikába j az 
ideiglene"ég helyett az egyházi tOrvényes életfoly
tatúa beinditand6; a központi tisztvise16k, feleke
zeli iskolák stb. részére a tOrvényes államsegél~ fo· / 
ly6sUására a Iéipések so.rg6sen meateend6k j az egy· ~ 
házi szervezkedés 6gyében a lelkészektGl vélemény 
kérend6 be j a nyugditilletéket az e~yházkOzségek ' -
1941-re a régi alapon, illetve összegben fizetik, 1942-
161 uj megállapitú alapjáu j felmer61t akivánalom, 
hogy legalább negyedévenk6nt E. K. Tanácsi gyGI6s 
tartaaHI!: s az elnöki értekez~et fontosabb intéJked,,", 
teir61 8.2 E. It. Tan'cs tagjai id6llként kOriratban 
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