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KELEMEN LAJOS. Kelemen Lajos, az országosan ismert 
tudós, az Unitárius Irodalmi Társaság alelnöke, miután betöl-
tötte a törvényben előírt korhatár t nyu galmazt at ás át kérte, 
tötlte ia /törvényben előírt korthatárt, nyiugalmaztatását kérte, 
sét. Azonban az Erdélyi Múzeum-Egylet közgyűlése a jeles 
tudós további munkásságát annyira szükségesnek és nélkü-
lözhetetlennek tartoititla, hogy sürgős feliratban kérte a mi-
nisztériumot, bogy továbbra is bízza meg a Múzum-Egylet le-
véltárának kezelésével és rendezésével. A minisztérium is mél-
tányolta Kelemen Lajos sok tudását és kiváló munkásságát, 
s öt továbbra is eddigi ügykörének az ellátásával megbízta. 
Valóban igazi érdemet ért ez a kitüntetésszámba menő meg-
bízatás, mert Kelemen Lajos levéltári főigazgató szaktudása 
és minden kétségen felül álló becsületes munkássága pótolha-
tatlan és nélkülözhetetlen. Nekünk nemcsak örömünk, ha-
nem büszkeségünk is ez az általános megbecsülés, melyben 
Kelemen afiának része van„ aki, minit az E. K. Tanács tagja 
s a kolozsdobokai egyházkör felügyelő gondhoka, egyházi éle-
tünkben is tevékeny részt veszen. Isten sokáig éltesse a ma-
gyar kultúra javára s egyházunk dicsőségére. 

A KÖZÉLET TISZTASÁGA. Háborús időkben rendkívüli 
intézkedésre van szükség. A háborúban felszabadulnak az em-
beri gyarlóságok és indulatok. Mtegsokásódnak a zavarosban 
halászni szeretők. Mint az, áradiat sok szemeteit' hoz felszínre, 
úgy háborús időkben is felülkerekednek a talmi-értékek. 
Mintha az emberek elveszítenék józan ítélő képességüket, fék-
telenül til tott útakon és hamis eszközökkel akarják megala-
pozni jövő boldogságukat. így szenved csorbát az erkölcsi vi-
lágrend, s elvész az igazság és becsület értéke. Ezért nem tud-
juk eléggé méltányolni a magyar kormány azon törekvését, 
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hogy Ikülön törvény által aka r j a biztosítani a közélet tiszta-
ságát . Mert ahol elhatalmasodik a protekció, ahol lúrrá lesz a 
rágalmazás, az egymás lekicsinylése, az alattomos áskálódás 
s a hátmegetti támadás sokféle fa ja , ahol az emberek álúta-
kon keresik előh al adásuk at és boldogulásukat: ott megrendül 
az állam alapja és felfordul a társadalom rendje, ö rök igaz-
ság, hogy minden állam „támasza, talpköve a tiszta erkölcs". 

A GYERMEKEK VALLÁSA. A visszacsatolt erdelyrészi 
és bánáti területeken 1Ü12. julius l - ig még érvényben volt a 
tornán kultuszi törvénynek azon intézkedése, hogy a vegyes 
házasságból született gyermekek vallását az apa határozza 
meg. Azonban a magyar va i l i ? és közoktatásügyi miniszter 
4030—1942. számú rendelete 1942. ;ulius 1.-től kezdve ezekre 
a területekre is kiterjesztett .J a magyar t ö : 'éiyeknek azt az 
intézkedését, mely szerint a kiilőr-.blvv) vallásfelekezethez tar-
tozó házasfelek, házasságuk előtt egyszersn.indenkorra meg-
egyezhetnek a r ra nézve, hogy gyermekeik valamennyien az 
apa, vagy az anya vallását kövessék, megegyezés hiánya ese-
tén a gyermekek nemük szerint kövei'ik szüleik vallását. 
Azonban a rendelkezés szerint az 1928. évi április 22 napia 
e lct t létrejött és az állami jogszabályoknak megfelelően bc 
jegyzett megyegyezés a gyermek vallását illetően 1942. évi ju-
lius 1-től ismét érvényes. E rendelet ha tá lya előitit megszüle-
t e t t gyermek vallása azonban nem változik meg. Azok, akik 
1928. évi április 22. u tán és 1942. julius 1. előtt kötöt tek há-
zasságot, 1942. évi december 31-ig megegyezhetnek, hogy ez 
után születendő gyermekeik valamennyien az apa vagy az 
anya vallását kövessék. A már megszületett gyermekek val-
lása nem változik meg. 

Az át térésekre vonatkozólag egyelőre továbbra is még a 
román jogszabályok maradnak érvényben, mivel az erre vo-
natkozó magyar jogszabályok még nem léptek érvénybe. 

BEIRATKOZÁS FŐGIMNÁZIUMAINKBA. Az ú j magyar 
élet hatása mutatkozik a középiskolákba behiatkozcil.it tanulók 
létszámának emelkedésében. Ezit! tapaszta l juk a mi főgimná-
ziumunkban is. Bár a kolozsvári főgimnázium ősi t a l a j á t ké-
pező aranyostordai és küküllői egyházkör még mindig idegen 
megszállás alaitit van, mégis az 1942—43. iskolai évre beiratko-
zott 250 tanuló, akik közül 169 unitár ius. — A székelyke-
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resztúri főgimnáziumba beiratkozottak száma 305 rendes és 
14 magántanuló. Utóbbi helyen az I. giimn. osztályba olyan 
nagy volt a jelentkezők száma, hogy párhúzamos osztály be-
állítása vált szükségessé. 

HÉT NYELVEN JELENIK MEG A NÉPTANÍTÓK LAP-
JA. Szmyei-Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter 
elrendelte, hogy a Néptanítók Lapjában folyó évi szeptember 
15-től kezdve a lap magyarnyelvű részének érintetlenül való 
meghagyása mellett német, szlovák, russzin, román, szerb és 
horvát nyelvien, is jelenjenek meg pedagógiai vonatkozású közle-
mények. Szinyei-Meirse Jenő ezzel az intézkedéssel visszatért 
ahJhoz a szentistváni gondolathoz, amelyet halhatat lan emlékű 
elődje. Eötvös József báró követett akkor, amikor a Néptaní-
tók Lapjá t 1867-ben, t ehá t éppen 75 évvel évvel ezelőtt meg-
indította és azt nyolc hazai nyelven jelentette meg. Hazánkban 
2689 nem magyar tanítási nyelvű iskola van. Ezek közül több 
olyan, amelyben magyar tagozat is működik. A 2689 nem ma-
gyar tanítási nyelvű iskolában minibegy 5500 tanító taní t . 
EJzeknek nagyrésze nem tud annyira magyarul olvasni, hogy a 
Néptanítók Lapja magyarnyelvű cikkeit megértse. Ezek a ta-
nítók a többnyelvű Néptanítók Lapja ut ján az anyanyelvükön 
í r t cikkekből gyarapí tha t ják pedagógiai ismereteiket. 

MARKOS ALBERT. Márkos Albert a kolozsvári unitá-
r ius főgimnázium magyar-latin szakos rendes tanára,, betölt-
vén a törvényben megállapított szolgálati idejét, f. óv szep-
tember hó mtlől kezdve nyugalomba vonult. Márkos egyike 
/volt legképzettebb tanárainknak, aki szaktudásával jó hírne-
vet szerzett intézetünknek. Tanítványai pediig rajongásig sze-
ret ték. A keze alól kikerült nemzedékek a hála és szeretet ér-
zelmeivel emlegetik nevét és nemes egyéniségét. A tan í tás fá-
radalmai mellett ju tot t még ideje arra, hogy tankönyvet ír jon, 
a magyar nyelv egyes hibáira rámutasson s jó ízü humoros el-
beszéléseivel gyönyörködtessen. Különösen n a g y szolgálatot 
t e t t és teszen egyházunknak az Uzoni—Foszltló-féle kéziratos 
egyháztörténelem lefordításával, amelynek 5 kötetéből már 
egy hatalmas kötettel készen van. Ugyancsak lefordította 
„De Dualitate" c. kisebb művet, melyet sokan Dávid Ferenc 
utolsó művének tar tanak, s amely tiszta és határozott körvo-
nalakban í r ja körül a jeles egyházalapító püspök felfogását 
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az ellene emelt kettős istenség vádjával szemben. Markos A. 
csak a tianítás fáradialimlait t e t t e le, de tovább fo ly ta t ja meg-
kezdett munkájá t . Sőt nyugalomba vonulása után még ered-
ményesebben fo ly ta tha t ja irodialimi tevékenységét. Mi tovább-
r a is jó egészséget és munkakedvet kivárnunk neki, hogy a iól 
megérdemelt nyugalmat sokáig élvezhesse. 

AZ EGYHÁZI FŐTANÁCS ELMARAD. Az E. K. Tanács 
megállapította, hogy a jelenlegi külső körülmények nem alkal-
masak az idíei E. Főtanács megtar tására , s azt a folyó évről 
elhalasztotta. 

AZ UJ HATÁRON TUL MIARADT HÍVEINK HELYZE-
TE;. Nap-nap után újabb elszomorító híreket kapunk az ide-
gen megszállás alatt maradt híveink és lelkészeink anyagi és 
lelki életéről. Különösen bántó az a rendszer, amellyel lelki-
pásztorainkalt igyekeznek lehetetlenné tenni. Nemcsak, hogy 
hivatásuk teljesítésében akadályozzák, hanem fenyegetéssel, 
veréssel és bebörtönzéssel kínozzák, abban a tudatban, hogy 
a pásztor nélkül maradt nyáj ja l kényük-kedvük szerint bán-
hatnak. Ebből a gyötrelmes helyzetből egyesek szökve mene-
külnek, mások meg börtönben sínylődnek. Vájjon meddig bír-
juk még ezt a veszedelmes és megszégyenítő helyzetet?! 
HITOKTATÓ LELKÉSZEK. Ujabb időben a magyar állam jó-
indulatú támogatásával több egyházköségünkbe u. n. hitek* 
taltló lelkészek nyertek alkalmazást. Valóban idteje, hogy a na-
gyobb egyházközségekiben, hol a szoros értelemben vett lelki-
pásztori munka is megszaporodott s a hi t tani órák száma is 
megsokasodott, a munka megoszoljék s az egyházközségi 
éleit elmélyüljön. Azonban ezen hi toktató lelkészek helyzete, a 
rendes Jelkésszel s az egyházközséggel való viszonya tudtunk 
szerint nincsen szabályozva. Ezért esetleg összeütközések, 
egyenetlenikedések keletkezhetnek. Ezé r t egyik sürgős felada-
tunk a helyzetek törvényes szabályozása. 
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