ANGOL UNITÁRIUS EGYHÁZI ÉNEKEK.
(Hymnus for use in Manchester College.)
(268.

sz.)

1. Még nem, még nem szeret
Elég forrón szívem,
Még tántorogva taposom
Ösvényed, Istenem.

4. Még nem, nem itta bé
Szavadnak harmatát,
Nem szomjúhozza szüntelen
Igédnek italát.

2. Még vak, még lázadoz,
Nem látja arcodat,
Még nem siet betölteni
Minden parancsodat.

5. Egészen a tied
Uram, mikor leszek,
Mikor fogom munkálni szent
Országod ide lent?

3. Még nem, még nem siet
6. Oh, szólj hozzám, Uram,
Ismerni tégedet
Mutasd meg arcodat,
S a merre lépnünk rendeléd
Tebenned lássam üdvömet
Csodás ösvényedet.
És boldogságomat.
(126.

sz.)

1. Te voltál eddig jó Uram s jövőben is Te léssz,
Te léssz reményünk, vigaszunk, ha ostromol a vész.
2. Hegy hegyre még nem tornyosult, ég-föld nem létezett,
Örök törvényüket mikor megírta már kezed.
3. Évmillió előtted egy arasznyi röpke perc.
Elpattan mint a buborék, ha csak reá lehelsz.
4. Hátán hurcolva aprait a vén idő szalad,
S tegnapról a holnapra csak egy foszlány sem marad,
5. Évmillió előtted egy elrebbent pillanat.
Ki kérdi, hol az éjtszaka, ha már fent jár a nap ? 1
6. Vészben, viharban vigaszunk, Úristen, csak te vagy.
Oh légy velünk, fogd meg kezünk, magadtól el ne hagyj.
Pálffi

Márton.

AKTUÁLIS ÜGYEK.
Jelenlegi

egyházpolitikánk

irányelvei és

teendőink.

A politika — Kautz szerint — az államszervezés és kormányzás tudománya. Concha szerint p e d i g : azon módosulások
törvényeinek tana, amelyeket az élet különböző változásai bölcseimi, erkölcsi, jogi, gazdasági tényezőink egymásra hatása szül.
Az egyházpolitika p e d i g : az állam és az egyház közötti viszony
szabályozásának tudomáiya, s jelenti: 1. a célszerű szabályozásra
vonatkozó tudomínyos elveket, 2. az eljárást, melyet a tényleges
szabályozás követ. A célszerű szabályozásra vonatkozó tudományos elvek alatt értjük azon elméleteket, melyek az egyház és
állam egymástól való függetlensége, avagy az áliamnak az egyház
életébe való beavatkozásanak mérteke felett vitáznak. Viszont az
eljárás kettős vonatkozású és p e d i g : tartalmazza azt a tudományt:
a) hogy a törvényhozás a célszerű szabályozásra vonatkozó
tudományos elveket miként mériegeii és ön<i rendelkező tételes
törvény alakba, b) az eljárást, mellyel a tételes törvények a
gyakorlati életben alkalmazást nyernek. A mérlegelést és a törvény
alakba öntést az állami törvényhozás, az alkalmazást a közigazgatás, a mindenkori minisztérium gyakorolja.
Jelen értekezésnek nem célja az egyház és állam közöt'i
jogviszony célszerű szabályozásának tudományos elveit ismertetni,
azok helyes és praktikus volta vagy fogyatékossága felett véleményt nyilvánítani, hanem célja csupán az eljárás, s annak egyházunkra vonatkozó hatásának ismertetése, s az ezekből előtörő
kívánalmak és követelmények kidomboritása.
Az a fontosság, melyet az egyház az állam egész kultur
életére gyakorol, az a befolyás, mellyel az egyház közegei az
állami életre biznak, az állam és az egyház közötti viszony helyes
szabályozását, úgy a törvényhozás, mint a közigazga'ás terén, a
politika egyik kiváló feladatává teszik. E politika helyes megoldása szempontjából vizsgáljuk meg az adott helyzetet, s állapítsuk meg azokat az iránytűket, melyek szerint cselekednünk
célirányos, helyes, vagyis minő legyen a mi jövőbeli egyházpolitikánk ?
Egyházpolitikai szempontból az államunk és egyházunk közötti
jogviszony szabályozására vonatkozó tudományos elvek már
kodifikálva vannak azokban a tételes törvényekben, melyeket
dr. Borbély István a „Keresztény Magvető" folyó évi 1-ső számában „A Magyar Unitárius egyház alkotmánya az államhatalommal való viszonyában" cimü tanulmányában szerencsés módon

