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ropászforunk beiktatása alkalmával mondott beszédéből 

Amidőn itt állok Isten szine előtt, hogy be-
iktatva a Dávid Ferenc örökébe, mint Unitá-
rius Egyházunknak huszonhetedik püspöke, el-
mondjam főpásztori beszédemet: első szavam 
a hála és a köszönet az isteni gondviselés iránt, 
hogy élethivatásommá tette a feladatot; a Zsi-
nati Főtanácsnak, hogy megválasztott e szolgá-
latra s a Királyi felségnek, hogy megerősített 
az állam részéről e kiemelkedő tisztben. 

Alapigénk az ember- és Tstenszeretetben fel-
ölelvén valláserkölcsi életünk egész mezejét, az 
az emberi tökéletesedésben pedig a fejlődésre 
hivatott emberiségnek magasztos hivatását: tisz-
tán és világosan mutatja Jézusnak nemcsak 
korszakalkotó, hanem örökidőkre szóló alapvető 
tanítását. Ez a tanitás egyfelől az evangélium 
lényege s másfelől az unitárizmusnak kikrislá* 
lyosodott megjelenése az idő teljességében. 

Nekem, mint unitárius püspöknek, aki ma 
arra vagyok hivatva, mint amire Dávid Ferenc 
volt saját korában, az a közvetlen hivatásom, 
hogy egyfelől a jézusi evangélium tisztaságát, 
szerető bizalmát, testvéri közösségi együttérzését 
hordván keblemben, másfelől a tudományok és 
bölcselet mai szemüvegén át szemlélvén az élet-
nek összes kérdéseit: próbáljak az unitárizmus 
szellemének megfelelő feleleteket adni a követ-
kező évezredes, ellentétes kérdésekre : 

I. A tragédia és a hivatás: a bukás és a 
fejlődés. II. A rossz és a jó, III. A halál és 
az élet. IV. A z uralkodás és a szolgálat. _V. 
A bosszú és a szeretet. 

A d I. A z ember évmilliárdokon keresztül 
alakul ki s megy át az élet növényi és állati 
formáin. Mikor már emberként jelenik meg, 
természetesen csak mint a legkezdetlegesebb 
ember jelentkezik! Ennek az embernek kell az 
isteni tökéletesség felé haladnia. Jézus határo-
zottan erre is szólit fel minden embert a Hegyi-

Alapige : Mrk. XI I . 3 0 - 3 1 . Mt. V. 48. 

beszédben. Azonban az ember éleiének alsóbb 
szakaszaiban tragédiát keresT és lát mindenben 
s ennek megfelelően bukást, az összes Mester 
rek és iratok szerint, kivéve Jézus felfogását. 
Minden tragédia s általában a tragikus szemlélet 
az ember alsóbbrendű életének a szemlélete. 
A tudomány, és a bölcselet is, a vallás is ál-
talában magáévá teszi ezt a tragikus felfogást. 
Nekünk unitáriusoknak s nekem, mint az uni-
táriusok püspökének az a meggyőződésem, hogy 
az élet s igy az ember élete is nem tragédia, 
hanem hivatás. Jézus és mi ebben egyek va* 
gvunk. 

Ad II. A rossz és a jó (kin, élv, bánat, 
öröm, sirás, nevetés, szidalom, dicséret stb.) két 
irányú értékmérőként jelenik meg életünkben s 
jelentése nagyon függ attól, hogy milyen körben 
itéljiik meg a rossz és a jó tárgyát. Szemléletünk 
mozoghat az egyén önző mezején, avagy a kö* 
zösség önzetlen világában, egy család, egyház, 
nép vagy állam körében s általában a föld, vagy 
a mindenség téréin. Mennél szűkebb és kizá^ 
rólagosabb ez a mező, annál gyatrább az itéle^ 
tünk tartalma s mennél egyetemesebb kitekintés 
sünk, annál fennköltebb és igazabb a rosszról 
és jóról alkotott fogalmunk. Minden más taní-
tással szemben nekem' az a meggyőződésem, 
hogy emberi élethivatásunk egyetemes célzatú 
s Isienfiuságunk nemes hivatássá értékesiti még 
a legnagyobb küzdelmeket és szenvedéseket is, 
lévén az élet célja a tökéletesülés, aminek me-
zején a gyötrelmek is édessé válnak. Igy a rossz 
is csak eszköz arra, hogy az élet sikeres legyen 
s az ember jól élhesse hivatását. 

Ad III. A halál gyötrelme s az élet öröme 
általában ismeretes mindannyiunk előtt. A halál 
s az élet azonban csak felületes megkülönböz^ 
tetés a hiányos emberi ismeret világában. A mai 
atomszemléletben és anyag-energia-ismeret tokán 



fel kell adnunk a halál fogalmát is sok esetben, 
ahol eddig az enyészetet szemléltük. N e m be* 
szélhetünk örök halálról és örök enyészetről. 
Egyszerűen azért nem, mert az nem az örök 
élet olyan mozzanata, amelyet csak akkor fo* 
gunk lényegében megismerni, amikor a világ-» 
mindenséget a maga egészében jobban fogjuk 
ismerni. Nekem, magamnak, mint püspöknek, 
az a meggyőződésem, .hogy tényleg nincsen 
halál, csak örökélet. Ebben pedig nemcsak Jézus 
támogat, hanem az általam ismert legmodernebb 
tudomány is. 

Äd IV. A Hegyibeszéd Mestere látta a leg* 
tisztábban, mit jelent az ember valláserkölcsi 
életében a szolgálat s hogy ez mennyivel ma* 
gasabbrendii az uralkodásnál. Egész erkölcsi 
világa az emberi hivatásos élet magasztos szol* 
gálatában fejeződik ki. A testvéri, a másért is 
élő hivatásos emberi élet, amely a közösség 
egyetemes nevelését, fejlődését szolgálja: az 
igazi hivatásos élet. Unitárizmusunk s ennek szol* 
gálatában Egyházunk a világ életében a test* 
véries szolgálat munkásaképpen óhajt élni, tevé* 
kenykedni! 

Ad V. A vérbosszú s a felebaráti szeretet, 
vagy az ellenségnek is, mint Isten gyermekének 
a szeretete állandó kérdés tárgya a világ s az 
ember életében. Mivel a kezdetlegesből lehet 
csak a fejlett, a tökéletes, a bosszú megelőzi a 
szeretetet az emberi közösség életében. Megelőzi 
s meg is marad mindaddig, amig az ember mi* 
nőségileg magasabb lelki fokra nem emelkedik. 

Nekem, mint Dávid Ferenc örökösének s Jézus 
lelki követőjének az a meggyőződésem, hogy 
az Egyház nem teheti magáévá semmi esetre a 
bosszú gondolatát és gyakorlását, mert az Egyház 
hivatása az ember tökéletesítése a testvéri sze* 
retet rugójával és eszközével. A z Istenfiuság 
magaslata kizárja a bosszú jelenlétét. Egyetemes 
emberszeretet, sőt a világmindenség életének 
egyetemes szeretete a mi feladatunk. 

Szerintem, aki Dávid Ferenc örökébe léptem 
a maí napon az Isten segedelme folytán történt 
emez ünnepélyes beiktatásom útján, az Egyház 
hivatása s így az Unitárius Egyház hivatása 
nem abban áll, hogy a hivei s az emberiség 
részére a túlvilági üdvösséget szolgálja csupán, 
hanem főképpen abban, hogy ezen a világon 
hirdesse és gyakorolja az Istenországának a meg* 
valósítását s igy létesítse nap*nap után a test* 
vériség tényleges birodalmát. 

Alázattal kérem Istent, jó Atyánkat, adjon 
nekünk lelki és testi erőt arra, hogy hivatás* 
tudattal, szeretettel, bizalommal és feltétlen hittel 
teljesíthessük szerves kötelezettségünket népünk 
és az emberiség odaadó szolgálatában, hogy 
igy tényleg valóraválthassuk alapigénk szavait: 
...„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes 
szivedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és 
teljes erődből... Szeresd felebarátodat, mint ma* 
gadat. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti 
mennyei Atyátok tökéletes..." s igy szolgáljuk 
unilárizmusunknak és Egyházunknak örök hi* 
vatását és szent küldetését. Amen. 

Püspökbeíktafó Egyházi Főta* 
nácsunk üléseit augusztus 10—11. 
napjain tartotta. A sok gátló kö-
rülmény dacára a főtanácsi tagok 
és érdeklődők aránylag elég szép 
számmal gyűltek össze, hogy a 
régóta várt gyűlésen részt vegyenek. 
A gyűlés fénypontja Főtisztelendő 
Dr. Kiss Elek püspök úr ünne-
pélyes beiktatása volt, mely alka-
lomra az ősi templom zsúfolásig 
megtelt. Az istentiszteleten áhítatos, 
gyönyörű imát Ekárt Andor leikész, 
m.-tanár, lelkészkörünk elnöke mon-
dott. Ezután Popescu-Valcea mi-

A nisztériumi főtisztviselő Őfelsége 
megerősítő okiratát olvasta fel, 
majd Dr. Erdő János esperes, 
megbízott egyházi főjegyző felolvasta 
a püspöki esküminfát, amelyet a 
Főtisztelendő Ur meghatódva ismé-
telt el. Ekkor került sor a "püspöki 
székfoglaló beszédre, amelynek 
nagyrészét (apunk első oldalán kö-
zöljük. A püspöki lakásban Dr. 
Groza Péter miniszterelnök sze-
mélyes kiküldöttje, Dr. Vasca lel-
kész mondott meleghangú, emel-
kedett szellemű üdvözlő beszédet. 

A kormány üdvözletét Dr. Bianu 
Péter megyefőnök tolmácsolta. Ez-
után következtek a különböző fele-
kezetek, Népi Szövetség és egye-
sületek üdvözlései, legvégül Dr. 
Gál Miklós főgondnok afia köszön-
tötte a Főtisztelendő Urat. ö r ö m -
mel közöljük, hogy a Főtisztelendő 
Püspök Ur, aki e gyönyörű ünnep» 
ségen betegen vett részt, teljesen 
felgyógyult s régi erejének és 
munkakedvének teljében van ismét. 
E helyen is szeretettel, tisztelettel és 
ragaszkodással köszöntjük Főpászto-
runkat s kérjük életére, munkásságára 
egy igaz Istenünk gazdag áldását. 

Egyházi Főtanácsunk az alábbi 
igen fontos választásokat ejtette 
meg: egyházi főjegyző lett Dr. 
Simén Dániel teol. tanár, teológiai 
tanárok Dr. Erdő János a hittan, 
Lőrinczi Mihály az ószövetségi tan-
székeken, teológiai dékán Dr. Ko-
vács Lajos, kolozsvári gimn. igaz-
gató Dr. Bodor András, keresztúri 
igazgató Arkosi László, jogtanácsos 
Dr. Szathmáry János, kolozsvári 
gimn. felügyelőgondnokai Dr. Nagy 
Miklós és Bálló János, keresztúri 

gimn. f. ü. gondnok Dr. Csiky 
Andor, Teológia f. ü. gondnoka 
Dr. Gyarmathy Árpád, ipari leány« 
liceum f. ü. gondnokai Dr. Mikó Lő-
rinezné és Mülíer Géza. E válasz-
tásokból fontosságánál fogva kiemel-
kedik a főjegyzőválasztás. Tudjuk, 
hogy a közelmúltban a főjegyző 
főképpen személyi okokból nem 
tudott alkotó munkát végezni, 
mint a főpásztor első munka-
társa, amiből az egyháznak sok 
kára volt. Hisszük, hogy ez a he ly 
zet a jövőben megváltozik, hiszen 
egyházunk egyetemes érdeke azt 
fokozott mértékben megkívánja. 
Hisszük, hogy a főjegyző tevékeny-
sége ezentúl nem fog a jegyzőkönyv* 
irásban s a püspök időnkénti he-
lyettesítésében kimerülni, hanem 
alkalma nyílik arra, hogy egyházi 
életünk irányításában, a jézust sze-
retet parancsolatainak értelmében 
képességeit a közös alkotó munká-
ban kifejthesse, hogy az összhangzó, 
önzetlen, mások előtt is minden te-
kintetben példát mutató irányító, 
Istennek tetsző szeretetmunkán 
megnyugodjék Istenünk áldása. 



p C S B N D E S O M A 

Bizdn^ságtevök emieke 
1 í t 1 <1 - I 

A Golgotán a Mester forrón dobogó emberi 
szive elcsitult. A z aláhulló alkonyatban ugy 
látszott, hogy valóban beteljesedtek utolsó sza-
vai : „Elvégeztetett". De még sem igy történt, 
mert a diadalmasan kibontakozó új világot semmi 
sem tudta már útjában megállítani. A történe-
lem nagyot fordult s új hajnal biborfénye ra* 
gyogta be az emberiség életét. A megriadt ta* 
nitványok piros pünkösd tüzében döbbennek rá 
küldetésük nagyszerűségére, s vállalva üldözte-
tést, börtönt, billincset, kínhalált, viszik az evan-
gélium világosságát^, hogy több fény ragyogja 
be a szegények, a szenvedők, a nyomorgók 
életét, két kézzel szórják tele az Evangélium só-
jával a züllésnek indult, erkölcseiben megrom-
lott, pusztulásba sodródott társadalmi közössé-
geket, és mint új magvetők hintsék az Evangé-
lium magvait a felszántott lelkek barázdáiba, 
hogy több jóság, szinesebb boldogság, fehérebb 
szeretet aranyozza be az új világ emberének 
egész életét. Küldetésük, munkájuk nem volt 
kÖnnyíi. A régi világot visszasírok, hatalmukat 
féltők, kiváltságaikat még romjaiban is megtar-
tani akarók, a világosságban is a sötétséget lá-
tók, a társadalmi életben a romlást fel idézők, 
és az örök konkolyhintők börtönökkel, bilin-
csekkel, vérpadokkal válaszolnak minden cse* 
lekedetükre. De a történelem hömpölyög tovább 
feltartózhalatlanul, s ma idézzük férfiak és asszo* 
nyok, fehérhajú hitvédők és mosolygós arcú 
gyermekek, mártírok, hősök emlékét, kik mind-
annyian életükkel és halálukkal pecsételték meg 
a nagy testamentumot: „Inkább Istennek, mint 
az embereknek" engedelmeskedünk. 

így fonódik össze az első keresztény száza* 
dok bizonyságtevőinek emléke a reformáció nagy 
századának és az azt megelőző korok új világot 
teremteni akaróinak emlékeivel. Mit is akartak ők ? 
Wald, Wiklif, Husz, Szervét, Luther és a mi 
nagy apostolunk Dávid Ferenc ? A z első a 

uiKaDO engedni, 
hogynem az embereknek.« Ap. csel. V. 29. 

szegények rongyait akarta fölcserélni egy kicsit 
jobbal, emberhez méltóbbal; Wiklif a pusz* 
titó járvány idején, mely a -lépet pusztította, látja, 
hogy sehonnan semmi vigasz nem érkezik, sőt 
a népet utolsó pénzeitől is megfosztják; Husz 
János a háborút indítók és e célra a vallást is 
felhasználók keresztes hadai ellen lép föl; Luther 
a wormsi birodalmi gyűlésen szól: „Ami kor* 
hadi az egyházban, az a korhadásé, csak a mi 
lélektől született, az örök; Szervét nem alkuszik 
s végül a mi Dávid Ferencünk a lélek bilin* 
cseit lerázva, emeli magasra a lelkiismereti sza* 
badság addig dogmákba temetett zászlóját. Esz* 
méik, tanításaik mellett halálig kitartottak. Wald 
hazátlan bujdosóvá lesz, Wiklif csontjait meg* 
égetik, Husz hamvait a Rajnába szórják, Szervét 
fiatal életét Genf máglyáján fejezi be, Luther 
szembeszáll az egész világgal, s Dávid Ferenc 
a Maros partján Déva várának penészes bör* 
lönében fejezi be életét. Bizonyságtevés volt 
egész életük a reformáció, az emberi lélek 
szabadságának, újjászületésének fenséges eszméi 
mellett, mert vallották a máglyán, börtön mé* 
lyén, bujdosás közepette, hogy inkább Istennek, 
hogynem az embereknek kell engedni. 

Mit jelenthet az ő emlékük a mi számunkra? 
Miért emlékezzünk ő reájuk akkor, amikor 
mindennapi munkáink között, akár falun, vagy 
városon alig van időnk pihenni, megnyugodni ? 
Azért, mert ma is szükség van bizonyságtevő 
emberekre, kik az új világ számára új emberei-
ket is akarnak teremteni, a béke, a szeretet, a 
jóság emberét. Reformációt élünk egyénenként 
és társadalmilag, egyházként és népként, s nem 
kétséges, hogy amilyen mértékben mi unitáriu* 
sok hűek maradunk nagy apostolunk és 1 5 f 9 n o v . 
15. emlékéhez, olyan mértékben leszünk bi* 
zonyságtevői a kibontakozó béke, szeretet és 
testvériség megálmodott világának. 

Izsák Vilmos 

Lelkésztársainkkal közöljük, 
hogy Rázmány Mór, egyházunk 
megbízottja bukaresti hivatalos ut* 
járói hazaérkezett. Beszámolójából 
megtudtuk, hogy az állami nyugdíj* 
intézetbe való felvétellel kapcsolatos 
minden teendőt elintézett. Két hé* 
ten belül a szükséges számításokat 

elvégzik és azoknak alapján ki* 
tűnik, hogy kinek mekkora Össze* 
get kell visszamenőlegesen a nyűg* 
dijpénztárba befizetnie. Reméljük, 
hogy az esedékes összeg befizetése 
esetén a nyugdíjba vonuló lelké* 
szek nyugdijukat már 1948. január 
l ' től meg fogják kapni. 

F Ű Z F A , 
A M I B Ő L P A L L Ó L E T T 

Mig lombja volt, fészket rejtegetett, 
Zöld ágain hintáztunk, gyermekek, 
S lám, holtában se változott e fa: 
idegen partról ő ringat haza. 

LÉTAY LAJOS 



„Ti pedig minek mondotok engem?" 
A z őskeresztény utókor Jézust, 

aki az Istenhez vezető utat számára 
megmutatta, hálából csodatevő ha* 
talommal ruházta fel és Istennel 
egyenlő rangra emelte. Ez abban 
az időben, amikor királyoknak, csá* 
szároknak, bölcseknek és hősöknek 
olyan könnyen isteni cimet és _ tu-
lajdonságokat adományoztak, a ke-
reszténység számára egyszerűen 
életszükséglet volt, ha azt akarta, 
hogy Jézus egyedülálló kiválóságát, 
misszióját, evangéliumát az embe-
rek előtt érthetővé, világossá tegye. 
Szükségesség volt,ez akkor, amikor 
a föld volt a világ középpontja, 
amikor Isten és az emberiség kap» 
csolatát mint két jogi párt egymás-
hoz való viszonyát fogták fel ; 
amikor azt hitték, hogy Isten a bü* 
nös emberrel közvetlen kapcsolatba 
nem léphet s mig a földön Isten 
akarata ellenére ördögök és démo-
nok uralkodnak, az istenemberek-
nek kell Isten és az emberiség 
között közvetiteniök. Mióta azonban 

, ez a világ- és istenszemlélet össze-
omlott ; amióta Isten munkáját nem 
a csodálatos beavatkozásokban, ha-
nem a természeti történések tör-
vényszerű folyamatában tanuljuk 
tisztelni; amióta az emberiség fejlő-
dését mint a vad, alacsony ösztön-
életből erkölcsi renddé, szellemi 
életté való fokozatos felemelkedést 
szemléljük, — már nem szükséges 
többé, hogy Isten közvetítők által 
beszéljen hozzánk; elég az is, hogy 
a döntő szót Isten és az ember 
egymásközti bensőséges viszonyáról 
egy valódi ember mondja ki, aki 
mint ilyen emberi méltóságának és 
Istenéhez való tartozandóságának 
tudatában élt. A Jézus istenségéről 
való lemondás tehát nem valami 
haszontalan elrugaszkodás, modern, 
jogtalan követelés, könnyelmű for-
radalmi játék, hanem az ujabb 
szellemi, vallásos fejlődés és mo* 
dern világszemlélet egészséges 
eredménye, melyet az ember 
hosszú évszázadok nehéz, sokszor 
véres, de mindvégig bátor, ön tu-
dalos hittel és lelkesedéssel teli 
harcában vivott ki és becsületes 
módon, saját lelkiismeretén elköve* 
tett erőszak nélkül nem cserélhet 
fel egy elavult nézettel többé soha. 

Jézus számunkra mindenekelőtt 
egy »agy, általunk eddig ismert 
legnagyobb történeti személyiség, 
aki olyan életet élt és olyan dolgo-
kat tanitott, melyek ma is millió és 
millió ember életében eleven való-
ságot jelentenek. A szeretet, amit 
prédikált és gyakorolt, ma is min-
den erény közt a legmagasztosabb* 

nak, a világon a legjobbnak számit. 
Jézus magát sem Istennek, sem 
csodatevőnek, sem emberfeletti lény-
nek nem tekintette egy pillanatig 
sem. A gazdag ifjúnak, aki „jó 
Mes te r inek szólította, igy felelt s 
„Miért nevezel engem jónak? JSTincs 
más jó, hanem csak az Isten". 
Istenséget és isteni tökéletességet 
ezzel kereken elutasított magától. 
Arra ranított meg minket, hogy 
Istennel, az Atyával való kapcso* 
latunk közvetlen, szabad, bensősé* 
ges, olyan, mint az apa és gyer-
mek egymásközti viszonya, ahol 
közvetítőre semmi szükség nincs. 

Jézus, mint senki más, tudott 
emberi módon szeretni és hinni az 
-emberi lélek rejtett értékeiben. A 
kitaszítottban, a megvetettben, a 
nyomorultban is megkereste az 
embert; felfedezte a szamaritánus 
könyörületességet és örvendezett a 
a pogány százados hitén. Végtelen 
szeretettel közeledett a bűnös embe-
rekhez, bizalommal hajolt le hozzájuk 
és boldog volt körükben. Tudta, hogy 
nagyon gonosz tud lenni az ember, 
de azt is tudta, hogy van képesség 
benne a nemesre és jóra. Ezért 
hivfa őket a megtérésre és igért 
nekik megbocsátást; de messze, 
nagyon messze volt attól, hogy az 
emberi fajt elveszettnek, végleg 
megromlottnak tekintse. Ellenkező-
leg, hitte és remélte az emberi jó-
ság végső diadalát. Ezzel lette ér-
tékké az embert, a személyiséget; 
ezzel határozta meg örökre az ember 
hivatását ä a szüntelen fejlődés, ál-
landó tökéletesülés tántoríthatatlan 
akaratát, vágyát és reménységét. 

Jézus számunkra nem csupán 
ábránd, nem csupán eszmény, ha* 
nem élő valóság. Valóságát végső 
fokon bizonyítja a goigotai kereszt. 
Az a tény, hogy a kereszt nem 
bukását, hanem ügyének diadalát 
jelentette, a legnagyobb jelentőségű 
számunkra, mert ezzel valósággá, 
bizonyossággá lett az, ami külön-
ben életünkben csak kívánság és 
kegyes hit lenne, hogy a jó, ha 
időnként el is bukik, meg nem 
semmisülhet; hogy 3 jó bukása 
tulajdonképpen annak végleges győ-
zelmét jelenti. Ezt a tényt -saját 
egyéni életünkre is alkalmazhatjuk 
vigasztalásképpen, mert arra tanít, 
hogy semmi, ami bennünk értékes, 
el nem vész. Amiképpen Jézus 
nem tudta, hogy dolgával és sze-
mélyével halála után mi lesz, ugy 
nekünk is mindnyájunknak át kell 
lépnünk a halál kapuját az isme* 
retlen istenakarat által. Jézus óta 
ezekkel a szavakkal lépünk be : 

„Atyánk, a te kezeidbé ajánljuk 
lelkünket." Jézus keresztje halá-
lunkban is bizonyosság a jónak, 
nemesnek feltétlen győzelmében. 
Ezzel a szenvedéstől és haláltól 
nem vagyunk megváltva, de meg 
vagyunk váltva a szenvedés és 
halál félelmétől. Ebben az értelem-
ben mi magunk is megváltónknak 
nevezzük Jézusi és lelkesülten felel-
jük Péterrel: „Számunkra.Te vagy. 
a Megváltó, Te vagy a Krisztus !" 

A cézárea-filippi-uti kérdésre: 
„Ti pedig minek mondotok en-
gem?", sokféle felelet hangzott el 
a történelem folyamán. Hisszük, 
hogy az unitárius vallás, az örök 
haladás, a szüntelen reformáció, a 
mindig nagyobb világosság és több 
igazság utáni kutatás, az észszerűen 
gondolkozó és Istenéhez áhítatos 
lélekkel imádkozó ember vallása a 
nagy kérdésre a legtisztább, legter-
mészetesebb és legészszerübb fele* 
letet adja. 

A ' Jézus szellemében igyekez* 
zünk azért élni az életet. Az el-
mélyedés csendes pillanataiban 
mindnyájan tegyük fel magunk* 
nak a nagy kérdést: kinek 
tartom is én Jézust ? Mit is jelent 
ő számomra ? Hisszük, hogy aki 
őszinte lélekkel, józan ésszel és 
mély áhítattal közelit a nagy kér-
déshez, annak számára a felelet 
igazi erőt és áldást, az emberi hi* 
vatás szent felismerését fogja jelen* 
teni. Mert aki a maga jobb, neme-
sebb, magasabbrendü életének for-
rásai után kutat és e forrásokból 
inni óhajt, az Jézusnál mindig 
meg fogja találni, amit keres: a 
kérdésre a megnyugtató feleletet, a 
szomjazás után az enyhet adó, 
üditő italt, az élet italát. 

Dr. Kovács Lajos. 

A Dávid Ferenc Egylet Központi 
Választmánya nov. és dec. havában 
" A vallás korszerű kérdései" cimen 
Kolozsváron felolvasó üléssorozatot 
rendez. Az első ünnepélyt a Püspök 
Ur nyitotta meg. „A vallás és az 
ember" cimen Dr. Simén Dániel tar* 
toít előadást. Énekszámot adott elő 
Lengy i Xénia, Zoltán Aladár zon-
goia ki séi etével. Bezárót mondott 
Müller Géza. A második alkalommal 
Izsák Vilmos beszélt „ Vallásos moz-
galmak napjainkban" cimen, majd 
Koszta Rab László hegedűit, költe* 
ményeiből adott elő Létay Lajos s az 
ünnepélyt bezárta özv. Barabás Bé* 
láné. A még hátralevő két előadást 
Dr. Vörös István „Vallás és hala* 
dás", illetve Dr. Kovács Lajos „ A 
vallás jövője" cimen tartják. A kollé* 
gium dísztermében rendezett idő* 
szerű előadások iránt igen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. 



A Magyar Népi Szövetség átirata 
Egyletünk működése tárgyában. 

„Szám: 9970/1947*111. 

Tárgy: Dávid Ferenc Egylet működése. 

Dávid Ferenc Egylet Központi Választmányának, Kolozsvár. 

November 1-én kelt 5*1947*48. számú és Országos Köz -
művelődési Bizottságunk vezetőjéhez címzett levelükre vála* 
szólva elvileg leszegezzük, hogy a Dávid Ferenc Egylet ne-
velő célzatú valláserkölcsi munkásságát éppen Dávid Ferenc 
haladó szellemében kivánaíosnak és szükségesnek tartjuk. 

A levélben emiitett akadályok, amelyeket a Magyar Népi 
Szövetség egyes szervezeteiben, különösen Udvarhelymegyében 
a Dávid Ferenc Egylet működése elé gördítenek, kivizsgálan* 
dók abból a szempontból, vájjon nem lépik-e tul a vallás-
erkölcsi nevelés keretéi, vagyis nem térnek át olyan munkás-
ságra is, amelyben a Magyar Népi Szövetség ifjúsága feleke-
zeti különbség nélkül egységesen óhajtja népi jövőnket szolgálni. 

A magunk részéről utasítást adtunk szervezeteinknek, 
hogy a Dávid Ferenc Egylet valláserkölcsi jellegű és az uni* 
tárius egyház haladó szellemű hagyományaihoz következetesen 
ragaszkodó munkásságát kellőképen támogassák, s ugyanekkor 
kérjük a Dávid Ferenc Egylet központi választmányát is, hogy 
a maga részéről hivja fel tagegyesületeit a Magyar Népi Szö-
vetség ifjúsági mozgalmával való viszony tisztázására. E tisz-
tázás értelmében fel kell világosítani a Dávid Ferenc Egylet 
tagjait, hogy az általános magyar népi, nevezetesen szociális 
és kulturális feladatok betöltésénél kerüljék a felekezeti elszige-
telődést. A mai demokratikus közélet teljesen szükségtelenné 
teszi, hogy a régi kisebbségi idők mintájára az eredetileg val-
láserkölcsi célzatú egyesület általános nemzetiségi jellegű munka-
kört 'öltsön be. 

U g y érezzük, hogy a fogalmak tisztázása elősegíti mind 
a Magyar Népi Szövetség egységes ifjúsági munkáját, mind 
pedig a Dávid Ferenc Egylet eredeti céljai szerint való haladó* 
szellemű vallásos nevelést. 

Kolozsvár, 1947. november 14. 
Tisztelettel: 

Balogh Edgár ü.o.vezető. Mezei Lajos elnököli." 

Kérjük fiókegyleleinkel, nőszövetségi és 'jusági alakulatain* 
kat, hogy esetleges nehézségek esetén mutassák fel a Magyar 
Népi Szövetség állásfoglalását tükröző átiratát és amennyiben 
az egylet működése komoly akadályokba ütköznék, jelentsék 
azt haladéktalanul a központba, hogy a szükséges kérdéseket 
tisztázhassuk. 

A z Iratterjesztő ujjászer-
vezese megtörten!* Uni-
tárius közösségünk szí-
ves támogatását kéri. A z 
iratterjesztéssel kapcsola-
tos rpinden javaslatot Dr. 
Erdő János teol. tanár 
cimére kérjük beküldeni. 

A kidéi egyházközség 
újjáépítette templomát. 

A kidéi egyházközség a kolozs-
dobokai egyházkör legkisebb egyház* 
községe. Temploma, melyet 1804* 
ben a hosszumacskási SzentJványi 
Sámuel építtetett, egyike volt a 
legszebb barokkstilü templomoknak. 
Az idő megemésztette az emberi 
alkotás remekét: 1946 novembe* 
rében már annyira megrongálódott 
a templom belső szerkezete, hogy 
istentiszteletet nem lehetett tartani 
benne. Az egyházközség lélekszáma 
kicsi, gazdag patronussal n^m ren-
delkezett, de a templom újjáépítését 
Fülöp Elemér lelkész és Biró Árpád 
gondnok afia vezetésével végre-
hajtotta. „Ha nincsen földesúr, — 
mondották, — itt van kis község 
günk minden jószándéku, istenfélő 
embere, legyen az bármilyen val* 
lásu. Zörgettünk, kértünk. Meg* 
nyitották ajtaikat és adtak azok, 
akik hittek Istenben." A község 
lakosai; román és magyar, reformá-
tus, katolikus, unitárius, a reformá* 
tus és román tannyelvű állami is* 
kola növendékei lelkészeik és tani* 
tóik vezetésével segítették a kicsi 
egyházközséget nagy vállalkozásá-
ban. Az anyagi alap megteremté-
séhez nagy mértékben hozzájárul-
tak : özv. Sinkó Józsefné sz. Biró 
Lujza, Sinkó Cinta, özv. Fülöp 
Mózesné, Biró Árpád stb. Igy 
ép".!t ujjá a kidéi unitárius templom 
a falu áldozatos, egyetértő munkája 
által 1947 év pünkösd ünnepére. 
Az újjáépített templom felszentelé-
sét Főtisztelendő Dr. Kiss Elek 
püspök ur végezte Kelemen Lajos 
köri f.ü.gondnok, Dr. Erdő János 
esperes, ifj. Sebe Ferenc kolozs* 
vári lelkész, több egyházi vezető 
ember és a Középiskolás Leányok 
Munkaközössége csoportjának je* 
lenlétében és közreműködésével 
október hó 12'én. A kidéi templom 
megujult, adja a jó Isten, hogy le-
gyen továbbra is a lélek pihenője 
és építője. (A templom újjáépítésé-
ről részletes beszámoló jelenik meg 
az 1948 évi Unitárius Naptárban.) 

L A P U N K több mint hat hónapi 
szünet után újból kopogtat hi* 
veink ajtaján. Reméljük, hogy 
ezentúl rendszeresen megjelenhe* 
tik. Mindent megteszünk, hogy a 
jövő évben már rendes előfizetői 
alapon küldhessük szét lapun-
kat. Tekintettel a nyomdai* és 
papírárakra, híveink fokozott ál-
dozatkészségét és lapunk minél 

szélesebb körben való terjesztését 
kérjük. Hogy a megjelenésben 
további akadályok ne álljanak elő, 
kérjük a Tisztelendő Lelkész Ura-
kat, hogy az eladott lapok árát 
lehetőleg minél hamarább juttas-
sák el Rázmány Mór egyleti 
pénztároshoz, hogy abból a ka-
rácsonyi szám költségeit fedez-
hessük. 



RÖVID EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS 
a z u n i t á r i u s B f f y s á g h o z i 

A Kolozsvári LJniíárius Közép-
iskolás Leányok Munkaközössége 
az 1947-48. iskolai év első munka-
ülésén foglalkozott a kövendi ifjú-
sági találkozó hitvallásával. Ezt a 
hitvallást a maga teljes egészében 
magáévá tette s ennek szellemében 
elhatározta, hogy mozgalmat indit 
a dévai várban elhelyezendő uj 
Dávid Ferenc emléktábla helyre-
állítására. 

Az első emléktáblát Dávid Ferenc 
születésének 400 éves évfordulóján 
állította fel az unitárius közösség. 
Az 1914— 18--as világháború alatt 
szétrombolták. 1929-ben újra hely-
reállította az unitárius közösség, 
sajnos ez is az emberi gyűlölet és 
rombolás áldozata lett. Ma tehát 
semmi emlék nem őrzi a dévai 
várban egyházalapitónk, a vallás-
szabadság és vallásos türelem már-
tírjának, Dávid Ferencnek emlékéti 
Mi, unitárius tanuló ifjúság, az uj 
világ küszöbén, ugy érezzük, hogy 
erkölcsi kötelesség ennek az emlék-
táblának helyreállítása. Munkára 
hívjuk az unitárius földmives, ipa-
ros és tanuló ifjúságot, a vasárnapi 
iskolák, elemi és középiskoláink ta-
nulóit: fogjunk össze, teremtsük 
meg az emléktábla helyreállításához 
szükséges lelki és anyagi alapot! 
Ne legyen olyan unitárius ífju, 
aki ezt az ügyet magáe'vá nem 
teszi és aki a maga kicsi anyagi 
áldozatával ne kapcsolódnék be 
ebbe a mozgalomba. Legyen ez az 
emléktábla egy összefogó kapocs, 
egy alap, melyen minden unitárius 
ifjú találkozik s egyházalapitónk 
szellemében vállalja az ő örökségé-
nek védelmét és tanításának ter-
jesztését ! Adja a jó Isten, hogy 
felhívásunk ne legyen pusztába ki-
áltó szó! Adja a jó Isten, hogy 
az unitárius ifjúság összefogásának 
eredményeként 1948 november 
15-re valósuljon meg az emléktábla 
helyreállítása, hogy' hirdesse Dávid 
Ferenc emlékét s minket pedig fi-
gyelmeztessen minden időben vál-
lalt kötelességeink teljesítésére ! 

Kolozsvár, 1947. november 15. 

Borbély Lenke Botár Judit 
e lnök . i i tkár . 

Dr. Erdő János. 

A Z 

UNiTÄRiUS Í%MPTÁÜ 
a napokban megjelenik 

A lelkészeknek az országos 
ny ^dijintézetbe való felvétele fo-
lyamatban vau Az összes személyi 
lapok és kimutatások elkészültek, 
Rázmány Mózes afia Bukarestbe 
levitte s Qtt a szükséges további 
lépéseket megteszi. Reméljük, hogy 
az ügy még e hó folyamán elinté-
zést nyer s nyugdíjazás alá kerülő 
lelkészeink a megállapított összegek 
befizetése után, a lehető legrövi-
debb időn belül nyugdijat is kap-
hatnak. 

Reményünk van aziránt, hogy 
a komprimált lelkészek három havi 
kongruát még fognak kapni anélkül, 
hogy ezen összeg végkielégítés-
számba menne. Ez ügyben is sze-
mélyes közbenjárással igyekszünk 
kedvező megoldást kieszközölni, s 
talán még e hó folyamán sikerül 
ez összegeket kiutaltatni. 

Igen szomorú egyházi nyugdí-
jasaink helyzete. A nyugdíjintézet 
a stabilizáció után nem tudta még 
a minimális nyugdijakat sem fizetni. 
Köri esperes afiaihoz felhívást in-
téztünk, hogy a kör területén élő 
nyugdija sok ellátásáról valamilyen 
formában gondoskodjanak, összes 
egyházi alkalmazóit afiaií felhívtuk, 
hogy a nyugdíjintézet fenntartásá-
hoz szükséges járulékaikat hala-
déktalanul küldjék be az egyházi 
pénztárba, mert a stabilizáció után, 
mivel mindenki csekken, névre-
szólóan kapja a fizetését, egyházi 
pénztár a nyugdíjjárulékokat nem 
tudja levonni. Nyugdíjintézet meg-
állapította az uj nyugdijakat s ufa* 
sitotía köri elöljáróságokat, hogy az 
októberi nyugdijakat a kör területén 
levő nyugdijasok részére fizessék 
ki a köri lelkész afiaitói nyugdíj-
járulék cirnen befizetett összegekből. 
A minisztériumhoz ismételt kéréssel 
fordulunk az egyházi nyugdijasok 
támogatása érdekében, kérve ré-
szükre is az államsegély folyósítását. 

Az egyházi földek házi kezelése 
ügyében, a miniszter rendelkezésé-
nek megfelelően, körlevelet bocsá-
tottunk ki, s e helyről is felhívjuk 
a lelkészek figyelmét, hogy idejében 
tegyék meg a szükséges intézkedé-
seket e nagyon fontos ügyben. 

A vallásügyi minisztérium a be-
lügyminisztérium felhívására meg-
keresést intézett aziránt, hogy a-lel-
készek az őszi vetési munkálatok 
elvégzésénél legyenek a hatósági 
közegek segítségére s a népnek a 
figyelmét hívják fel ezen fontos 
munkára. Erre lelkészeink figyel-
mét ezúton is felhívjuk. 

Az összes egyházi iskoláinkat az 
előirt időben megkezdettük. A teo* 
logia akadémiára 31, a kolozsvári 
gimnáziumba 286, a székelykeresz-
turi gimnáziumba 226, a kolozsvári 
ipari leányliceumba 118, a székely-
keresztúri gazdasági iskolába 52 
növendék iratkozott be. Nehézségek 
merültek fel kolozsvári gimná-
ziumunknál a VII. osztály és 
székelykereszturi gimnáziumunknál 
a VIII. osztály fenntartása iránt, 
tekintettel arra, hogy a törvényben 
előirt 25-ös létszám nem volt meg 
ezekben az osztályokban, de a mi-
nisztériumhoz és a nemzetnevelés* 
ügyi minisztérium magyar állam-
titkárához intézett kéréseinkre re-
mélhetjük, hogy ez osztályokat is 
minden nehézség nélkül megtart-
hatjuk. 

Kéréssel fordulunk a vallásügyi 
minisztériumhoz # aziránt, hogy a 
jövő évi költségvetésbe az összes 
komprimált lelkészeink fizetését ál-
lítsa be. Kérjük a minisztériumot, 
hogy még a folyó költségvetési év 
tartama alatt utalja a 3 városi (Ko-
lozsvár, Marosvásárhely és Seges-
vár) lelkészünk kongruáját, mert 
ezek a lelkészeink helyi javadalom 
hiánya miatt a komprimálás követ-
keztében igen súlyos helyzetbe ju-
tottak. 

Ismételten eljártunk és több ké-
rését intéztünk a földmivelésíígyi 
minisztériumhoz a mezőnagycsányi 
birtok felerészének kisajátítás alóli 
mentesítése tárgyában. Ez ügyben 
még kedvező döntés számunkra 
nincs. 

Felekezeti iskoláink elöljáróságai* 
val közöljük a brassói tankerület 
10.203/1947. sz. rendelét, amely 
szerint az állam részéről csak a 
minisztérium által kinevezett ma-
gyar ellenőrző szervek (főfel-
ügyelők, kerületi felügyelők, tan-
felügyelők és segédtanfelügyelők) 
látogathatják a népiskolát. A tan-
felügyelők" által megbízott tanítók 
látogatása tilos és érvénytelen. 
(1358/1947. E.K.T.) 

Közöliük továbbá a kolozsvári 
magyar tankerületi felügyelőség 
20441/1947. sz. átiratát, amelyben 
a népiskolai törvény vonatkozó sza-
kaszaira hivatkozva a szabadság-
kérések szabályszerű beadására 
nézve átiratban közli, hogy a fele-
kezeti tanerők szabadságkérésüket 
az illetékes egyházi hatóságon ke-
resztül kötelesek felterjeszteni a mi* 
niszteriumhoz. Felhívjuk tehát taní-
tóinkat és iskolaszékeket e ren* 



delkezés betartására. (1550/1947. 
E.K.T.) 

Felhívjuk felekezeti elemi isko-
láink iskolaszékét és vezetőségét, 
hogy az 1947/48. tanév megkez-
dési idejéről, a tanerők számáról és 
a beiratkozott unitárius és más val-
lású növendékek számáról f. évi 
december 5-ig minden iskolától 
küldjenek be pontos jelentést. 
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Főtisztelendő Püspök Ür QeU 
férd Imrét, székelykereszturi gim-
náziumunk kiváló és lelkes h.* 
tanárát Siménfaivára, Kelemen 
Miklós lel kész jelöltet Bordosra és 
Adorján Károly magyarzsákodi lel-
készt Pipere rendes lelkészeknek 
kinevezte. Gállalvi Péter, aki a 
napokban a Bolyai Tudományegye-
temen középisk. tanári oklevelet 
szerzett, a marosvásárhelyi áll. ta-
nitóképző-intézethez h.-tanári kine-
vezést nyert; egyben megbízást 
kapott a különböző városi iskolák-
ban tanuló unitárius vallású növen-
dékek valláserkölcsi oktatására. 
Mindnyájuk munkájára Isten áldá-
sát kérjük. 

A Dávid Ferenc Egylet augusz-
tus 10-én tartott népes közgyűlésén 
egyhangúlag az alábbi tisztikart vá-
lasztotta meg: diszelnök Dr. Kiss 
Elek püspök, elnök Hadházy Sán-
dor tankerületi főfelügyelő, ügyv. 
alelnök Benczédi Pál és Dr. Mikó 
Lőrinczné, titkár Izsák Vilmos, 
szerkesztő Dr. Kovács Lajos, szer-
kesztőbizottsági tagok Dr. Bodor 
András, Léfay Lajos és Dr. Simén 
Dániel, kiadó Imreh Lajos, jegyző 
Dr. Elekes Ernőné, pénztáros Ráz-

, mány Mór, ellenőr Márton Samu, 
jogtanácsos Dr. Kiss György. Az 
Egylet a téli időszakra a vidéki 
tagozatok részére munkaprogramot 
dolgozott ki, amelyet körlevélben 
küldünk szét. 

A z Unitárius Lelkészkor aug. 
8—10. napjain magasszinvonalu 
továbbképző tanfolyamot tartott, 
amelyen főképpen nevelési kérdé-
seket tárgyalt. Az új tisztikar a kö-
vetkező: elnök Ekárt Andor teol. 

m.-tanár, csehétfalvi lelkész, alelnök 
Dr. Kovács Lajos, titkár Dr. Erdő 
János, szerkesztő Dr. Simén Dániel, 
pénztáros Rázmány Mór. A jelen-
leg szolgálatot feljesifő lelkészeknek 
az állami nyugdíjintézetbe való fel-
vétele folyamatban van. A Lelkész-
kör felkérésére Rázmány Mór e 
héten utazik le Bukarestbe e rend-
kívül fontos kérdés végleges ren* 
dezésére. 

Brassói egyházközségünk tem-
plomépitő lelkésze, Kovács Lajos 
esperes halálának öt éves évfordu-
lóján; október 19-»én kegyeletes 
emlékünnepélyt tartott, melyen né-
hai lelkész érdemeit Kővári Jakab 
lelkész és ifj. Szabó Sámuel kebli 
tanácsos méltatták. 

Kulturházavatás. A szentgericei 
unitárius egyh. község 1947. okt. 
5-én avatta fel a háborús viszonyok 
miatt leromlott és teljesen újjáépí-
tett „Jakab Elek kulturházát". A 
község nagy szülöttje nevéhez méitó 
épületet emeltek, melyben „a nép-
kultúra emelkedni és haladni fog. 
Egyházi főhatóság nevében Főtisz-
telendő Dr. Kiss Elek püspök ur 
is elküldte írásbeli üdvözletét és fő-
pásztori áldását. A magunk részé-
ről is kívánjuk, hogy Szenfgerice 
derék vallásos népe használja bé-
kességben és Isten áldása legyen 
a gyülekezeten. (ü) 

Az Unitárius Irodalmi Társa-
ság évi közgyűlését 1947. augusz-
tus 9-én tartotta Kelemen Lajos 
elnöklete alatt. Szentmártoni Kálmán 
főtitkár felolvasta jelentését az Uni-
tárius Irodalmi Társaság 1944., 
1945-, 1946. évi működéséről. A 
második világháború súlyos követ-
kezményei Unitárius Irodalmi Tár* 
saságunk életét is mélyen érintették 
s ezért az 1944—46. évekről kevés 
pozitívumról tudunk beszámolni. 
Dolgoztunk csendben és ápoltuk a 
testületi szellemet. A második világ-
háború egyik súlyos következménye 
a pénz leromlása, nagy anyagi vesz-
teség volt Irodalmi Társaságunkra, 
de nagyobbak voltak szellemi vesz-
teségeink. Az 1944-ik év szeptem-
ber havától l^zdve Irodalmi Tár-
saságunk értékes folyóirata, a Ke* 

M E G H Í V Ó . A z Unitárius Irodalmi Társaság 1947. december 
7-én délelőtt 11 órakor az unitárius kollégium dísztermében 
r \ i , . . j , tart, melyre az érdeklődőket ez utón is 
f € J O l V £ l S O U l G S i meghívja az Elnökség. Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó, tartja: Dr. K ÍGS Elek püspök, tb. elnök. 
2. Versalkotás és álom munka. Székfoglaló értekezés. Tartja: 
Dr. László Gyula egyetemi tanár, rei^des tag. 3. Verdi: Aida. 
Énekli Szentmártoni tíva, zongorán kiséri: Szentmártoni Lenke. 
4. Bezáró. Tartja: Dr. Kiss Elek tb. elnök. Belépődíj nincs. 

resztény Magvető sem jelenhetett 
meg, mert a magas nyomdai költ-
ségeket leszegényedett unitárius tár-
sadalmunk nem tudja megfizetni. 
A Kolozsváron 1946. február ha* 
vában tartott értekezlet, valamint 
Egyházi Képviselő Tanács és Tár* 
saságunk mindent elkövettek Erdély 
legrégibb tudományos folyóiratá-
nak újra megindítására, de még 
nem sikerült és várnunk kell. 
Az irodalomnak minden időben 
Maecenásokra volt szüksége. A 
Keresztény Magvetőt, " mely a 
tiszta unitárius felfogásnak, gondol-
kozásnak, fejlődésnek iránymutatója 
volt, az áldozatkészség éltette a 
múltban s hisszük, hogy az unitá-
rius vallás- és egyházszeretet to-
vábbra is védi, ápolja és fenntartja 

, az unitárius hagyományok ápolására. 
Kelemen Lajos alelnök felhívta 

az Unitárius Irodalmi Társaság tag-
jait, hogy állítsák össze életrajzi 
adataikat, irodalmi munkásságuk 
jegyzékét egyfelől az Unitárius 
Lexikon céljaira, másfelől azért is, 
hogy azok a magyar írókról ké-
szülő nagy munka céljaira is fel-
használhatók legyenek. Kivánatos 
ugyanis,'hogy a Magyar írók Élete 
citnü munkában az unitárius írók 
is minél többen elfoglalhassák az 
őket méltán megillető helyet, ö r ö m -
mel említjük meg, hogy E . K. Ta-
nács hozzájárult ahhoz, hogy a 
kollégiumi nagy könyvtár mellett 
egy kis helyiség az Unitárius Iro-
dalmi Társsaság használatába men-
jen át. Itt lehet majd csendben 
folytatni az Unitárius Lexikon össze-
állítását, mely legközelebbi célkitű-
zése az Irodalmi Társaságnak. 

Kegyelettel emlékezett meg a 
közgyűlés az Irodalmi Társaság el-
hunyt nagyjairól. A választmány 
egyhangú javaslaiára a közgyűlés 
Dr. Kiss Elek püspököt az Iro-
dalmi Társaság tiszteletbeli elnöké-
nek választotta. A választmány Dr. 
László Gyula egyetemi tanár afiát 
egyhangúlag rendes tagnak, Tóth 
István tanárt pedig a közgyűlés 
választmányi tagnak választotta. 

A „Küküllődombói Unitárius 
Dalkör" 1947 október 5-én ünne-
pelte meg 100 éves fennállásának 
évfordulóját. Ez a tény fényes bi-
zonyíték egy haladó-kulturális uni-
tárius egyházközség vezetőinek és 
népének gondolkozására, hogy 100 
esztendővel ezelőtt már dalköit ala-
kit, amikor még ma is hány ma-
gyar község van, melyben nincs 
dalkör. A küküllődombói dalkör 
megalapít ' ía néhai Kisgyörgy J ó -
zsef unitárius el. iskolai tanitó ne-
véhez fűződik, de az utána követ-
kezett tanítók is lelkesedéssel foly* 



' tták a vezetést és irányítást. Az 
utóbbi évtizedekben Miklós János 
ig.'tanitó vezette szép sikerrel a 
dalkört, mely résztvett több dalárda* 
versenyen és többször díjnyertesen 
tért haza. Egyházi főhatóságunk 
egyházi téren több alkalommal gyö* 
nyörködött a dalkör énekében, leg* 
utóbb 1946. szeptember 15*én a 
székelykereszturi püspökválasztó zsi* 
nati gyűlésen, hol a templomban, 
műsoros estélyen és az uj püspök 
tiszteletére a Jött szerenádon kiváló 
készültséggel szerepeltek. Hő kiván* 
ságunk, hogy Küküllődombó népé-
nek ajkain ne szűnjön meg, ne 
némuljon el a dal, s zendüljön to* 
vább lelkesedéssel. Isten áldása 
legyen és maradjon a dalt szerető 
és ápoló népen. (ü) 
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Unitárius iskoláink tanszemély* 
zetében 194T. szeptember l*től a 
következő változások történtek: 

Áthelyezések: Szabó András 
nyárádgáifalvi tanító Kisadorjánba, 
Szabóné Damó Margit Szenthá* 
romságra, Fodor Mária csikfalvi 
tanítónő Ádámosra, Eördögh Ilona 
vadadi tanítónő Csikfalvára, Katona 
Sára küküilődombói tanítónő Nyo* 
máfra, Szász Klára szentháromsági 
tanítónő Küküllődombóra, Pávai 
Ferenc küküilődombói t^nitó Ádá-
mosra énekvezér-taniíc iák, Nagy 
Jenő ádámosi énekvezér-í -nitó Tor* 
dára énekvezérnek és reí. el. isko-
lához tanítónak, Gyarmathi János 
szentháromsági énekv.*tanitó Nyá* 
rádszentlászlóra. 

Kinevezések: Sitnó Aladár Csík* 
falvára, Fekete Éva Nyárádpálfalvá* 
ra, Cs'ki László Buzaházára, Dobos 
István Iklandra, Szász Zoltán ének-
vezér*tanitónak Küküllődombóra, 
Fodor Ferenc tanitónak Küküllő* 
dombóra, Ádám Dénes énekvezér* 
tanitónak Magyarzsákodra, Asztalos 
Irén h.*tanitónak Szentháromságra, 
Vasas Sámuel énekvezér*tanitónak 
Szindre, Forró László énekvezér* 
nek és r. kath. iskolához tanítónak 
Sinfalvára, Pap Zoltán székely* 
szentmihályi tanító énekvezérnek. 

Benczédi Márton szováti ének* 
vezéríanitó ezen állásáról lemondott, 
miután a homoródalmási áll. el. 
iskolához kapott tanítói kinevezést. 

Molnos Lajos volt székelyderzsi 
áll. énekvezér*tanitó kinevezést nyert 
a bölöni unitárius elemi iskolához 
énekvezér*fanitónak és álUiát azokt. 
havában Bölönben tartott köri köz* 
gyűléssel kapcsolatban foglalta el. 

Incze Erzsébet árkosi unitárius 
elemi isk. tanítónő állami szolga* 

latba ment át. Őszintén sajnáljuk e 
szorgalmas és kiváló tanitónő íá* 
vozását. 

Nyugalomba helyezett unitárius 
felekezeti tanítóink. Az állami tör-
vény rendelkezései szerint részben 
a korhatár elérése, részben a be* 
töltött szolgálati ~idő miatt 194T. 
szeptember l*től kezdve nyuga* 
lomba kellett, 4iogy vonuljanak: 
Szentmártoni Bálint budaházi, Fe-
kete József kisadorjáni, Lőrinczy 
Miklós nyárádszentlászlóí, Boga 
László árkosi, Utőné Osváth Róza 
székelykereszturi, Miklós János 
küküilődombói és P a p Dániel cse* 
hétfalvi felekezeti iskolai tanítóink. 
Mindenik hiv és buzgó munkása 
volt egyházunknak és a magyar 
tanügynek. Azok a nemzedékek 
melyeket felneveltek bizonyára há* 
Iával és szeretettel gondolnak reájuk. 
Egyházi Főhnfóságunk is elismerő, 
hálás köszönetét fejezi bi a hiv 
munkásoknak s óhajtia, liogy bé* 
kességben, lelki nyugalomban el* 
vezhessék nyugdíjazási éveiket. 

Gyászhirek 
Dr. Benke János vármegyei 

tiszti főorvos, egyházi tanácsos, sepsi* 
szentgyörgyi gyülekezetünk buzgó 
tagja ez év április havában elhunyt. 
Nagy részvét kisérte szentivánlabor* 
falvi családi sírhelyére. Emlékét 
kegyelettel őrizzük. 

Tana Sámuel ny. pénzügyigaz* 
gató, tb. fü.*gondnok, egyházi ta* 
nácsos, 84 éves korában Sepsi* 
szentgyörgyön elhunyt- I aitaképe 
volt az egyháza dolgai iránt mindig 
nagy szeretettel érdeklődő unitárius 
embernek. Hosszú, szép, kiegyen* 
súlyozott, szorgalmas élete után le* 
gyen pihenése c endes, err' 
áldott. 

Vaska Dezső kereskedelmi isko* 
lai igazgató, egyházi tanácsos, 
nyugdíjintézetünk irányitója és lel-
kes munkása, hosszas szenvedés 
után augusztus havában elhunyt. 
Egyházunk és magyar életünk 
egyik legkiválóbb egyéniségét vesz* 
tette el benne. A megtestesült fér* 
fiasság, becsületesség, önzetlen hi* 
vatásteljesités, a népéért és család-
jáért ragaszkodó szeretet, az Istené-
ben feltétlenül bízó ember példa-
képe volt. Tisztelőinek és tanítvá-
nyainak óriási serege kísérte utolsó 
útjára a házsongárdi temetőbe, ahoi 
Csifó Nagy László méltatta érde-
meit és hirdette a legközelebbi 
hozzátartozók s a gyászoló gyüle* 
bezet számára a Vigasztalás evan* 
géliumát, Áldás legyen emlékezete! 

Pá l Dénes siménfalvi lelkész. Az 
emlékezésnél eszünkbe jut a költő 
szava : „Kitép, legázol a vihar, k e 
mény tölgyet, nyíló virágot". Ha-
talmas testalkatában a kemény töl-
gyet képzeltük. De jött a vihar, 
a háború, a megpróbáltatás. Szén* 
vedések, bántalmak érték, amelye* 
ket máskor higgadt természete nem 
tudott békésen elviselni s a sziv 
felmondta a szolgálatot. Egyházunk 
egyik munkás, vezető lelkipásztorát 
veszítettük el benne, ki nemcsak 
egyházközségéért munkálkodott, ha* 
nem mint az egyetemes lelkészkör 
elnöke több éven át irányította a 
lelkészi kar munkásságát. Szövet* 
kezeti téren is vezetőszerepet töltött 
be s hosszabb ideig tagja volt a 
„Hangya" szöv. központ igazgató* 
ságának. Temetésén, amelyre a 
környék népe mély részvéttel vo-
nult fel, a szolgálatot a Főtiszte* 
lendő ur végezte. Emlékét egyhá-
zunk kegyelettel őrzi. 

Dr. Kriza János, ny. ügyészségi 
elnök, egyházi tanácsos, besz-
tercei szórványegyházközségünk 
gondnoka és lelkes irányitója 68 
éves korában Besztercén váratlanul 
elhunyt. Mint Kriza János költő-
püspökünk unokája, e nagy unitá-
rius család nemes hagyományainak 
öntudatos hordozója volí. Kriza 
Gyula, kolozsvári gimnáziumunk 
tanára benne édesapját gyászolt?. 
Beszterce város lakossága nyelvre 
és felekezetre való tekintet nélkül 
egységesen vett részt temetésén, 
ahol a család nevében Kovács 
Mózes afia mondott megható bucsu* 
beszédet. Nyugodjék csendesen, 
emléke legyen áldott! 

Lőfi Öden, ny, lelkész 15 éves 
korában Bölönben elhunyt. Elet* 
rajzáról és életmunkájárói nyuga-
lombavonulása alkalmával megem* 
lékeztünk (Unit. Közi. 1942. aug.) 
s méltatására következő számunk-
ban még visszatérünk. Emlékét ke-
gyelettel őrizzük. 

Megjelenik minden hónap 15'én. 

Minden pénz Rázmány Mór pénztáros 
Kolozsvár, Unitárius Kollégium ciinre 

küldendő. 
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