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Karácsony i kérdés . 
Elmennénk-e mi a bethlehemi csillag után? 
Ez az a kérdés, amelyet így, karácsonykor meg kell kérdez 

mink magunktól . Az első karácsony gyönyörű legendája szerint, 
a naplementi bölcsek elzarándokoltak Bethlehembe, hogy tisz-
tességet tegyenek Jézusnak, kinek „lát ták csillagát az égen." A 
csillagokból való jóslás, melyre ez a csillag-legenda visszavezei-
hető, abban az időben megszokott dolog volt. Keleten. Ha tehát 
lefordít juk ezt a hangulatos, szép elbeszélést a mai nyelvre, azt 
jelenti, hogy a keleti bölcsek tudomást szereztek a kis Jézus 
születéséről s messzi hazájukból elzarándokoltak Zsidóországba, 
hogy lássák őt. 

Ma már nem a csillagokból olvassuk le a nagy eseménye 
ket. A nyomtatot t betű ú t ján biztosabb és részletesebb tájékozó-
dást szerezhetünk mindenről . Nincs is hiány abban, hogy szebb-
nél szebb eszmékről, mozgalmakról ne olvasnánk, ne hallanánk 
nap-nap után. Ám vá j jon megvan-e m a bennünk az a jóakarat, 
mely nem sajnálja a fáradságot, az áldozatot, hogy a jó ügy 
mellé hozzászegődjék? Mert nem szabad mindig csak várni a 
csodát, azért tenni is kell valamit. Vallásos é le tünkben sokszor 
előfordul, hogy hiányt érzünk, h ibáka t veszünk észre, panasz-
kodunk, hibáztatunk — csak sajá t magunk langy-melegségét 
nein kárhoztat juk, mely pedig igen nagy súllyal esik a hiányok 
és hibák latjába. 

A Karácsony nem az okoskodások, hanem a drága áhítat és 
a mély érzelem ünnepe. Mi sem fo lya t juk tovább gondolatmene-
tünket, hanem lélekben leborulunk mindama ragyogás, nagy-
ság, szépség és szentség előtt, mely a bethlehemi szülött drága 
személyét körülveszi. Ünnepeljünk, unitáriusok, ad juk ál ma-
gunkat a vallásos áhí ta tnak maradéktalanul . Közben azonban 
ne fe ledjük el megkérdezni magunktól : , ,Elmennénk-e mi a 
bethlehemi csillag u t á n ? " 

Egyházi Főtanácsi gyűlés . 
December 3-án reggel 8 órakor nyílt meg az Egyházi Fő-

tanácsi gyűlés. Mintegy 150 főtanácsi tag jelent meg. Dr. Fe-
renczy Géza elnöki megnyitójában mindenekelőtt sajnálattal 
szögezte le, hogy az elmúlt évben n e m tar thatot t az egyház fő-
tanácsot és más egyházak példájára tavaly nem volt alkalom 
megismertetni az egyházi élet intézőivel ez egvház helyzetét. A 
főgondnok hangsúlyozta, hogy a fő tanács elnapolása nem sze-
rencsés, mert az uni tár iusok kicsiny egyházának minél gyako-
ribb tanácskozásokra van szüksége. 

— Nem dicsekedhetünk anyagi erőink többszörösítéséyel, 
sem az egyetemes egyházunk, sem annak és intézményeinek 
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tisztviselői és alkalmazottai •szempontjából. — folytatta beszédét 
a főgondnok. — A magunk áldozatkészsége fogyatékos, viszont 
az állam az állami segítés mértékéül — törvényellenesen — 
csakis a hivők lélekszámát vette alapul. Ezzel szemben a knl-
tusztörvény 31. paragrafusa a nyúj tandó államsegélyek mennyi-
ségét nemcsak a hivők számának az ország lélekszámához viszo-
nyított a ránya , hanem az egyház „anyagi helyzetével és valósá-
gos szükségletével arányosítva rendeli nyúj tani" . Hangsúlyo-
zott egyházi sérelmünk — mondta emelt hangon a főgondnok — 
hogy a törvény szelleme nem hajtatot t végre. Előterjesztéseink, 
folyamodásaink és közbenjárásaink ellenére pótlólag is csak 
morzsa-nyújtásban részesültünk. És e sérelem oroszlánrészét 
éppen lelkészeink és tisztviselőink szenvedik. Az állami konszo-
lidálódás munkamezején pedig éppen az ő vállukon nyugszik a 
legtömegesebb munkarész és tőlük igénylik a legtöbb munkát . 

Beszédének további részében a főgondnok annak a remé-
nyének adott kifejezést, hogy az ú j kormány talán orvosolni 
fogja az unitáriusok súlyos sérelmeit. A főgondnok beszédét 
azzal fejezte be, hogy a lelkészeknek csupán mindennapi fekete-
kenyeret nyúj t a sovány kepe, mégis béketűrővé teszi a lelki-
pásztorokat az a tudat, hogy elődeik éppen így küzdöttek a 
múltban. 

— Nagy a mi nyomorúságunk, nehéz ma a mindennapi élet 
terheinek, gondjainak a hordozása, de úgy Erdélynek, mint 
különösen egyházunknak történelme azt tanustíja, hogy nincs 
olyan reménytelen helyzet, amelyből kivezető út ne lett volna, 
— voltak a főgondnok záró szavai. — A legnehezebb időkben 
mindig egymásra találtak azok, kik a kor szava megértésével — 
a velük egyetértők tömörülésével, belviszályok, sőt hatalmas 
külső ellenségek dacára is meg tudták menteni Erdélyt és meg 
tudták menteni vallásunkat és egyházunkat. 

A főgondnok beszédét lelkes éljenzéssel fogadták a főtanács 
tagjai. Ezu tán G v i d ó Béla esperes közügyigazgató kérte áhí-
tatos imával Isten segedelmét a tanácskozásokra. 

A fő tanács megalakulása után iildvözlő táviratot küldött a 
királynak és Duca miniszterelnöknek. 

Az üdvözlő táviratok elküldése u tán bevették az esküt 
K e l e m e n István felsőfehérköri ú j esperestől és G s i k y Albert 
udvarhelyköri felügyelő gondnoktól. Az ú j egyháztanácsosok 
esküt tettek. A főtanács elé került E l e k e s Domokos és P é-
t e r f f y Albert felügyelő gondnokoknak lemondása is, melyre 
vonatkozólag az E. K. Tanács azon javaslata fogadtatott el, 
hogy tekintettel azon önzetlen és egyházszerető és áldozó mun-
kára, melyet felügyelőgondnok afiai egyházunk és ennek egyes 
intézményei fenntar tása érdekében kifejtettek, kéressenek fel 
lemondásuk visszavonására és tisztségük továbbvitelére, amelyet 
a Főtanács egyhangú bizalma folytán megtettek. 

Tíz óra után a főtanács tagjai átvonultak a templomba, 
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ahol az ünnepi istentisztelet keretében W e r e s s petroztsényt 
lelkész mondott nagyhatású beszédet. 

A déli templomozás után került sor dr. B o r o s György 
püspök beszámolójára, aki az egyház két küzdelmes évének 
képét rajzolta fel a főtanács tagjai előtt. A püspök nagyterje-
delmű és gondosan összeállított jelentése részletesen foglalkozott 
a vallási élet mozgalmaival. Elsősorban azt hangoztatta, hogy 
az egyház jogos panasza: nem részesítik az unitáriusokat a többi 
egyházakkal egyenlő elbánásban. Aki hű képet akar látni a c s a -
ládos papok és tanítók sorsáról: a kérvények, panaszok és elke-
seredések között nézzen szét. A püspöki jelentés részletesen 
ismerteti a püspöki látogatásokat. Boros György püspök szemé-
lyesen látogatott el az összes egyházközségekbe. Mindenütt 
alkalma volt meghallgatni a panaszokat és vigasztaló szavát fel-
emelte ott, ahol szükség volt a főpásztori biztatásra. A püspöki 
vizsgálatok meglehetősen szomorú képet nyúj to t tak az egyház 
helyzetéről. Ezzel szemben jóleső érzéssel töltötte el a püspököt 
az, hogy minden egyházközség vezetője teljes energiával veszi ki 
részét az egyházfentartás nehéz munkájából . 

A főtanács ülésének további programjá t az egyházi képvi-
selőtanács jelentése körül folyt vita töltötte be. A szónokok 
egész tömege jött elő javaslatokkal és bíráló megjegyzésekkel a 
különböző pontoknál . Ezek" a gyakori hozzászólások: beszédes 
jelei annak, hogy az unitáriusok mindent elkövetnek a jobb 
jövő érdekében, mer t csak az egyház ügyeinek pontos ismereté-
vel és vállvetett munkával lehet fenntar tani az egyház intézmé-
nyeit. A vitát csupán a közebéd szakította meg, amelyen dr. 
Ferencz József kollégiumi felügyelő gondnok tartotta a szo-
kásos emlékbeszédet nagy hatás mellett a Berde serleggel. 
Boros György püspök a királyra mondott pohárköszöntőt. 

A képviselőtanács jelentése nagy panasszal állapította meg 
azt a siralmas és kétsébeejtő helyzetet, melybe az uni tár ius 
lekészek — akiket még a többi kisebbségi felekezeteknél is 
mostohább elbánásban részesítettek — jutot tak az államsegély 
megvonása miat t . 

A jelentés további részében minden részletében ismertette 
a képviselőtanács az unitárius egyház jelenlegi helyzetét. 

A hozzászólások közül rendkívül nagy jelentőségű volt Ko-
vács Lajos brassói unitárius lelkész beszéde. Kovács Lajos át-
fogó, alapos és lelkiismeretességtől vezetett bírálatban ismertette 
az unitárius egyház egyetemes helyzetét. 

Kitért az iskolák sorsára, a papok és tanítók helyzetére. Be-
szédét azzal fejezte be, hogy a vidék az unitárius lelkészek és ta-
nítók egyeteme több szellemet, ötletet és erőt vár a központi ve-
zetőségtől, mint a múltban. Elengedhetetlen szükségesség ez a 
jelenlegi helyzetben, amikor az egyházkörök papjai és tanítói 
százszorosan rá vannak utalva a központból jövő irányításra és 
tanácsokra. De több gondosságra, erőre és kitartásra van szűk-
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ség a népnevelésben is. A lelkészek foglalkozzanak szívvel-lélek-
kel a vezetésükre bízott egyházközségek népének életével. 

Nagyjelentőségű határozati javaslatok. 

A felszólalók közül érdekes határozati javaslatot nyújtott 
be S. Nagy László újságíró. A határozati javaslat, amelyet egy-
hangúlag elfogadtak, arra kéri a kormányt, hogy 

1. az unitárius egyház iskolái a gyulafehérvári határozatok 
és a kisebbségi nemzetközi szerződésben vállalt eziránti kötele-
zettség realizálásaképen méltányos összegű államsegélyben ré-
szesüljenek. 

2 A magyar többségi községekben az állami iskolák magyar-
nyelvű tagozatainak magyarnyelvű műkdését magyarul tudó ta-
nítók alkalmazásával biztosítsa a kormány az iskoláknak mind 
a hét osztályában, 

3. Kéri az egyház, hogy az unitárius egyháztól átvett állami 
iskolák élére olyan unitárius vallású tanítókat nevezzen ki a kor-
mány, akik az unitárius kántori állás"betöltésére is alkalmasak 
Biztosítsák ezeknek a kántori teendők zavartalan betöltését és ad-
janak számukra általános felhatalmazást. 

4. Biztosítsa a kormány a jövőben általános rendelkezés út-
ján, hogy az unitárius vallású és magukat magyarnak valló szü-
lőknek gyermekei névelemzés címén a felügyeleti hatóságok ré-
széről ne tiltassanak ki az unitárius felekezeti iskolákból. 

5. Kéri továbbá az egyház a kormánytól az elvett unitárius 
iskolaépületek visszaadását az unitárius iskolák számára. 

Tiltakozás az igazságtalan államsegély miatt. 

Az egyház helyzetének legsúlyosabb katasztrófáját az 
okozza, hogy a bukott kormány törvényellenesen leszállította az 
unitáriusok államsegélyét. Ebben a kérdésben dr. Abrudbányai 
Ede volt képviselő, felügyelő gondnok terjesztett elő jelentős 
határozati javaslatot a főtanácsnak, amely a következőkben fog-
lal ja össze az egyház panaszait és kéréseit: 

— Az unitárius egyház legfőbb törvényhozó testülete, az 
egyházi főtanács 1933. év december hó 3-án tartott üléséből a 
magas kormány iránti mélységes tisztelettel, azonban az 1932. és 
1933. évi költségvetések szűkkeblüsége által a legkétségbeejtőbb 
anyagi nyomorba taszított unitárius papság súlyos helyzetét 
egyetemesen átérezve és segély kiáltásuknak feltétlenül méltá-
nyos és az érvényben levő állami törvények szerint is jogos vol-
tát megértve, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a magas kor-
mányhoz, hogy a nyomorba döntött unitárius papság gyors 
anyagi segélyezésére a folyó költségvetési évben megfelelő ösz-
szegű rendkívüli segélyt kiutalni méltóztassék. 

— Kéri továbbá az egyházi főtanács a magas kormányt, 
hogy a jövő évi költségvetésben a kultusztörvény 31. artikulusá-
nak b) pontja rendelkezésének, valamint az 1931. évi költségve-
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tési év érvényben volt törvényes gyakorlatnak megfelelően, azr 
unitárius papság részére a többségi egyházak hasonló végzettség-
gel s szolgálati idővel biró papjaival egyenlő államsegélyt mél-
tóztassék eőiránvozni. 

A határozati javaslat végül a törvényre való hivatkozással 
indokolja az államsegély felemelését és hivatkozik arra, hogy az 
állam 11.000 kataszrális holdat sajátí tott ki az egyház tulajdo-
nából, de a törvény értelmében előirt művelhető területet még* 
sem adták meg az egyháznak. 

A tanítói fizetések rendezése került sorra, amelynek folytán 
a megjelent tanítók a legelkeseredettebb hangon ismertették a 
felekezeti tanító nyomorúságos helyzetét. Követeljük, hogy visz-
szamenőleg 1932-ig töröljék el a hátralékos egyházi adókat, 
amely sok esetben már 50—100 ezer lejt tesz ki. Ezután legyen 
a központban a tanítóságnak is egy képviselője, aki jelen le-
gyen minden olyan ügynek a megtárgyalásánál, mely a tanítóság 
helyzetével kapcsolatos, hogy érdekeik képviselve legyenek. 

Dr. Kiss Elek teológiai tanár felszólalásában elmondja, hogy 
az egyházi adót intenzivebben kell beszervezni, mert enélkül Er-
délyben egyházat nem lehet fenntartani . Szervezetileg misszió út-
ján tudatosítani kell az egyházi életet, hogy legyen minden hi-
vünknek meggyőződése, hogy az erdélyi magyar unitárius egy-
házra szükség van, mert anélkül nincs létjogosultságunk. Utasí-
tani kell elvileg a képviselőtanácsot, hogy állapítsa meg a lehető-
ségét a maximális fizetésnek s a fizetések ezután a közpénztár-
ból történjenek s ne az egyházi adóból, amelynek behajtása bi-
zonytalan. Csifó Salamon teológiai dékán is csatlakozik ehhez a 
véleményhez. A tanítókon okvetlenül segíteni kell anyagilag. Ele-
get tanácskoztunk erről és keresni fogjuk az útat, hogy mikép-
pen lehet megoldani ezt a problémát. Ettől függ további fennma-
radásunk. A tanítókban pedig már nincs utánpótlás, mert a je-
lenlegi viszonyok között az if júságnak nincs kedve ezt a pályát 
választani és kockáztatni jövőjét. 

A legnagyobb ba j azonban, hogy mines á pénztárban pénz 
és nincs mód arra, hogy pillanatnyilag segítségünkre lehessünk. 
Csifó kéri, hogy ezt az ügyet adják vissza a képviselőtanácsnak 
rendezés végett. Minden lehetői megteszünk a tanítók érdekében, 
ha a költségvetésben valahonnan lehet elvenni, elveszünk, de ezt 
az ügyet elintézzük! 

Szentmártoni Bálint kéri, hogy delegáljanak két tanítót a 
pénzügyi bizottságba, a tanítókról vegyék le az egyházi adó ter-
heivel való küzdelmet. A jószágfelügyelőség jelentésével kapcso-
latban vasárnap a késő éjszakáig tartott a zárt ülés vi tája dr. Ab-
rudbányay Géza jogtanácsos ügyvédi elszámolása körül . A zárt-
ülésen végül is azt a határozatot hozták, hogy mivel Abrudbá-
nyay elszámolását a főtanács nem ismeri kellőképen, tehát nem 
tudják megállapítani a vádak jogosultságát. Éppen ezért a főta-
nács visszaadja a jelentést és elszámolást az egyházi képviselő-
tanácsnak. 
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Község ügye. 

Az egyház fejlődésével kapcsolatban ismertették, hogy Lő-
rinczy Dénes fiatal lelkész energikus munká ja eredményeképen 
sikerült Bukarestben Önálló unitárius egyházközséget alapítani, 
amelyhez a regáti szórványok is tartoznak. Nagy munka és lel-
kes kitartás kellett a bukaresti egyházközség megszervezéséhez, 
amelyért Lőrinczy Dénest teljes elismerés illeti. 

A közös vagy magán úrvacsorai kehely használata kérdé-
sében, az egyházkörök véleményének meghallgatása után úgy 
döntött, hogy megmarad a közös kehely használata mellett, ahol 
azonban a hívek többsége általánosságban vagy egyesek kérik a 
magánkehely használatát, engedélyezi. A mindennapi istentisz-
teletek tar tására vonatkozólag fenntar tot ta a vonatkozó szabály-
rendeletet, mely szerint hétköznap minden reggel istentisztelet 
tartandó. 

A választások. 

A választások során theologiai dékánnak megválasztotta 
V á r i Albert tanárt, kolozsvári koll. igazgatójának ismét 
G á I f f y Zsigmond eddigi igazgatót. A székelykeresztúri fő-
gimnázium igazgatójának, a betegség miatt lemondott G á l -
f a 1 v y S a m u igazgató helyébe S z e n 1 m á r t o n i Kálmán ta-
nárt. A jogászfelügyelőség elnökévé P u k s a Endre egyházi 
tanácsost, az Egyházi Képviselő Tanács tagjául C s i f ó Sala-
mon theologiai tanárt . Ezután Ü r m ö s s y József püspöki 
titkár a tanügyi jelentéseket referálta, melyeket a Főtanács 
megnyugvással tudomásul vett és a szükséges intézkedéseket 
ezirányban jóváhagyta. Ezekkel kapcsolatban dr. V á j d a 
Béla egyházi tanácsos elismeréssel emlékezett meg az unitárius 
if júság lelkes és törekvő egyházias munkájáról , melyet az egy-
házközségekben, egyházkörökben és az Egyetemes If júsági Kon-
ferenciával kapcsolatosan kifejtett, amit a Főtanács örömmel 
vett tudomásul . Dr. K i s s Elek tanár a kórházak és börtönök 
lelkészi látogatására tett javaslatot. A szórványokban lakó hivek 
gondozására irányuló javaslatot a Főtanács kiadta a Missziói 
Bizottságnak egységes tervezet kidolgozása végett. A székely-
keresztúri egyházkör meghívására és Péter f fy Áron egyházi 
tanácsos indítványára elfogadta a Főtanács, hogy 1934. év ta-
vaszán Székelykereszturon lelkészfelszenteléssel kapcsolatos 
zsinati főtanácsot tart, melyen az egyházszervezet! törvény kerül 
tárgyalásra. 

A fő tanács egyébként 5-én (kedden) déli órákban dr. F e-
r e n c z y Géza főgondnok elnök zárószavával és G v i d ó Béla 
esperes közíigvigazgató hálaadó imájával ért véget. 

ü. r. 
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A Dávid Ferenc Egylet közgyűlése . 

Szombaton, december 2-án d. u. 5 órakor tartotta Egyle-
tünk évi rendes közgyűlését. Közének u t á n Fikker János kö-
vendi lelkész imádkozott áhítatosan, szép gondolatokkal. Utána 
dr. Abrudbányai Ede elnöki megnyitót mondot t , a tőle már 
megszokott, tar talmas, mély gondolatokkal, önzetlen, áldozatos 
m u n k á r a és összetartásra híva fel az Egylet tagjait. Máthé Sán-
d o r újszékelyi lelkész belmissziói problémákról olvasott fel, a 
gyakorlat i lelkészkedés kapcsán nyert sok érdekes szemponttal 
világítva meg azokat. Ezután Puksáné Boros Irén úrnő énekelt 
Ütő Mária zenetanárnő harmónium kíséretével. E program-pont 
ér tékét nem kell külön mél ta tnunk. Az a művészi teljesítmény, 
melyet nyúj tot tak, csak veszítene köznapi dicsérő jelzők által. 

Most a t i tkár i jelentés következik, melyet Szent-Iványi Sán-
dor , titkár, állított össze s melyet helyszűke miatt csak kivona-
tosan közölhetünk. 

Az elmúlt év az új alapszabály kultuszminisztériumi jóvá-
hagyását várva telt el. Alig két hónapja, hogy ez a jóváhagyás 
megjött . E késedelem következtében tervszerű, egyetemes mun-
kát nem indíthat tunk meg, folyt minden úgy, ahogyan eddig, lel-
kesen, sokhelvt gyönyörű eredménnyel is, de hiányzott az az 
általánosan elfogadott, egyöntetű célkitűzés, mely néhány évvel 
ezelőtt még büszkeségünk volt s melyet a jövőben még fokozot-
t abb mértékben kívánunk megvalósítani. Ahhoz azonban, hogy 
ez az egyöntetűség létre jöhessen, szükséges, hogy Egyletünk 
minden fiókegylete érezze az összetartozást, az egymásrautalt-
ságot és a vállvetett munka elengedhetetlen kellékét. Epen azért 
kívánatos volna, hogy fiókegyleteink m á r jelentéseik megtéte-
lekor kifejezzék összetartozandóságunk jellegét azzal, hogy 
jelentéseiket közvetlenül a központi vezetőségnek küldjék be 
fa jelen esetben a Nevelésügyi Bizottsághoz érkezett jelentések-
ből kellett kiszedegetnünk a D. F. E.-re vonatkozó adatokat.) 
Ugyanazt a célt szolgálná az is, ha a fiókegyletek tisztán fel-
tüntetnék, hogy mit végeztek, mint egylet volt-e tiszújítás és 
hogy milyen az anyagi helyzetük. Igen sok jelentésben egylet-
ről szó sincs, egyszerűen csak az iskolán kívüli tevékenységről, 
vagy általános kulitúrmunkáról számolnak be — nem a D. F. E. 
vezetőségének és közgyűlésének, hanem a Nevelésügyi Bizott-
ságnak. Távol áll a I). F. E. központi vezetőségétől, hogy büro-
kra t ikus célzattal a kákán is keresse a csomót eme jelentések-
kel kapcsolatban — mindössze fel szeretnők hívni a figyelmet 
az öntudatos egyleti élet jelentőségére, különösen ma, amikor 
szerte a világon mindenütt a szerveszkedés erejét és diadalát 
lá t juk . A legtöbb jelentés tartalmával a Nevelésügyi Bizottság 
m á r foglalkozott s arra igazán semmi szükség nincs, hogy mi 
csak megismétlőjük azt. amit a Nevelésügyi Bizottság már el-
végzett. -
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Az ilyen általános jellegű jelentésekkel szemben díesérőleg 
és elismeréssel kell megemlítenünk azokat a fiókegyleteket, 
melyeknek pontos és részletes jelentéseiből öntudatos és jól 
megszervezett egyleti élet képe bontakozik ki. Különösen a 
Maros- és Székelykeresztiir-köri fiókegyletek jelentéseit kell 
kiemelnünk, mint amelyek már évek óta át tekintő gondossággal 
összeállított összegező jelentéseket küldenek fel, de a Torda-
aranyos-, Küküllő- és Udvarhelyi-köri fiókegyletek is elisme-
résre méltó pontossággal számolnak be végzett munká jukró l 
s b á r köri t i tkári jelentést nem mellékeltek, az egyházközségi 
fiókegyletek jelentéseit elismerésre méltó részletességgel terjesz-
tették be. Fentieken kívül a többi egyházkörből is kaptunk több 
egyházközségi fiókegyleti jelentést, melyeknek bizonysága sze-
rint öntudatos és jól megszervezett egyleti élet folyik kereteik 
között. Eme fiókegyleteink munkássága minden reményre feljogo-
sít Egyletünk immár 50-ik évébe forduló fennállásának további 
sikeres és eredménydiís folytatódására nézve. 

1. A Kolozsdoboka köri fiókegyletek. 

IIa kr i t ikának lehetne nevezni fenti észrevételeinket, melye-
ket a fiókegyletek jelentéseinek egyrészéről elmondottunk, s 
melyeket egyáltalában nem szántunk, nem is szánhattunk kr i -
t ikának — úgy az észrevételeket mindjár t ar ra a körre kell al-
kalmaznunk, melvbe a jelen titkári jelentés írója is tartozik. 
A jelentések tanúsága szerint u. i. a kolozsdoboka-köri f iók-
egyletek jár tak elől ;i legkevésbbé követendő példával egyleti 
életünk szempontjából. E körben nincs köri fiókegylet s így 
jelentés nem érkezhetett ennek munkájáró l . Bár mindnyá jan 
tudatában vagyunk annak, hogy az a kör kevés egyházközség-
ből áll s azok is egymástól nagyon távol esnek — s bár az is 
tény, hogy az itt székelő központi szervezet minden erőnket és 
időnket lefoglal ja, mégsem szabad ezeket a mentségeket taka<-
róiil használnunk, hanem viselnünk kell a felelősséget azért, 
hogy a köri fiókegyletet még nem szerveztük meg. 

Még kevésbbé menthető az a körülmény, hogy az 5 egyház-
község közül csak kettő küldött be — tudomásunk szerint — 
jelentést D. F.-egyleti munkásságáról . Ezek egyike 1. Kolozsvár. 
E város abban a szerencsésnek mondható helyzetben van, hogy 
a központi szervezet is itt székel, melynek intenzív munkája , a 
társ- és test véregyletek hasonlóan lelkes munkásságával együtt, 
abba az irigylésre méltó helyzetbe jut tat ta az itteni unitárius-
ságot, hogy már-már alig lehet szabad napot találni, melyen ne 
volna valamilyen unitárius gyűlés. Hála Istennek, hogy így van. 
Erről azonban részletesen később emlékezünk meg. 

Jelentenünk kell azonban, hogy az elmúlt évben megala-
kult a I). F. E. fér f i tagozata, mely a központi szerv mellett a 
helyi fiókegylet szerepét tölti be. E fiókegylet magába foglalta 
a régebben megalakított, de szűkebb keretei miatt célszerűt-
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lenné vált kolozsvári Unitárius Kereskedők és Iparosok Körét, 
mely így megszűnt. A férfitagozat állandó érdeklődés mellett 
minden vasárnap istentisztelet után tar t ja gyűléseit. Leg-
újabban a várost szomszédsági szervezetekbe osztotta be s ennek 
a nagyon fontos egyháztársadalmi m u n k á n a k szenteli ereje leg-
javát. 

2. Nagyenyed jelentéséből örömmel lát juk, hogy élénk mun-
kásság folyik a faluról szolgálatba jött lányok (38) és legények 
(5) szórakoztatását, valamint valláserkölcsi ápolását illetően. 
Nem tűnik azonban ki a jelentésből, hogy 1). F. E. van-e egy-
általán Nagyenycden. 

II. A Tordaaranyosi kör 

fiókegyletének munká já ró l Erdős Mihály nevelésügyi bizottsági 
előadó számol be részletes és gondos jelentésben. Jelentése az 
„egyháztársadalmi kulturál is munkásságról" szól, aminthogy a 
körben ütközik ki legjobban annak a lehetetlensége, hogy kis 
egyházközségekben a D. F. E., a Nőkszövetsége, az I f j . Egylet, 
valaimnt a hasonló célzatú alakulatokat egymástól szigorúan el-
különítsük. A munka folyik s az a fontos. Tekintettel azonban 
E. K. Tanács ismert ú tmuta tására s az ennek nyomán átdolgo-
zott új alapszabályokra, mi mégis kénytelenek vagyunk jelen-
tésünkben figyelmen kívül hagyni a Nőkszövetsége és az If j . 
Egyletek működését, melyekről azoknak központi szervezetei 
fognak sa já t közgyűlésükön beszámolni. 

III. Marosi kör. 

Mint minden évben, úgy most is, részletes, gondos jelentést 
kaptunk a Maros köri fiókegyletek működéséről Fülöp Zoltán 
köri t i tkártól , A köri fiókegylet évi közgyűlését Vadadon tar-
totta, de rendezett egy nagysikerű estélyt Nyárádszeredában is 
Sz.-keresztúri főgimnáziumának felsegélyezésére. Mindkét alka-
lommal igazán tar ta lmas és művészi színvonalon álló műsort 
adtak. 

IV. Udvarhelyi kör. 

Sem összefoglaló, sem a köri fiókegylet munkásságáról nein 
érkezett jelentés, pedig mindnyájan tudjuk, hogy a kor minta-
szerű egyleti életet él. Lehet, eltévedt valahol, mert más évek-
ben innen is pontos jelentéseket szoktunk kapni . 

V. Kükülló'i kör. 

Török János nev. ügyi bizottsági előadó küldött részletes, 
gondos jelentést. Köri fiókegyleti életről nincs említés. 
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VI. Székelykeresztúri kör. 

Igazán minden elismerést megérdemlő az a pontosság és 
<egyházszeretet, mellyel a keresztúri fiókegyletek, valamint köri 
vezetőségük nemcsak munkálkodnak, hanem a szervezettség 
fontosságát belátva, a központi szervezettel az összeköttetést 
f en ta r j ák . Ennek az összeköttetésnek érdekesen jellemző doku-
mentuma a gondosan összeállított t i tkári jelentés, melyet Máthé 
Sándor, újszékelyi lelkész készített. Lát juk belőle, hogy a köri 
fiókegylet 4 választmányi ülésén tárgyalták az egyh. községi 
fiókegyletek munká jának intenzivebbé tételét, továbbá figye-
lemmel kisérték „egyházunk irodalmi megnyilvánulásait s kü-
lönösen az Egyletünk által kiadott Unitárius Közlöny vallás-
erkölcsi és egyházépítő munká jának irányát s azokra jóakaratú 
észrevételeiket alkalomadtán a szerkesztőség tudomására is 
hozták". Minden dicséretet megérdemel az összeköttetésnek 
ilyen építő irányzatú, önálló, de jóakaratú megjegyzések meg-
tételével való ápolása. A székely népies kultúrterinékek össze-
gyűjtésére lépéseket tettek. Sz.-keresztúron évi rendes közgyű-
lésüket megtartották. Munkatervük a Közlönyben is megjelent. 

Az egyházközségi fiókegylet munkájáról legyen szabad most 
csak összesítő képet adnunk az idő előrehaladtára való tekintettel, 
13 I). F. 13 Nőegylet és 18 I f j . Egylet működik. 11 Egyletnek 
van sajá t könyvtára, 8 Egylet kebelében működik állandó Da-
lárda, 4 Egyletnek van saját kultúrháza, 8 Egylet pedig a községi 
kultúrházakban nyer engedélyt m u n k á j a kifejtésére. D. F. E. van 
Bözödön, Fiátfalván. Énlakán, Fitosváralján, Kadácsban, Medesé-
ren, Magyarzsákodon, Pipén, Ravában, Székelykeresztúron, Szent-
ábrahámon, Siménfalván. Egyetlen kivánságunk lenne ettől a 
gyönyörűen dolgozó körtől, hogy a 28 egyházközségből ne csak 
13-ban legyen D. F. E. 

A többi, 2 körből nein érkezett jelentés. Ismételjük azonban, 
hogy a jelentések nagy részét a Nevelésügyi Bizottságtól, illető-
leg annak előadójától, Ürmösi József p. titkár s egyben —- tá-
vollétem alatt — D. F. E.-i helyettes .titkár úr afiától szereztük 
meg s ha esetleg egy-egy jelentés valahol elkallódott volna, kér-
jük a helyreigazításokat. 

Ami már most a központi szervezet munkájá t illeti, arról 
már elmondottuk, hogy alapszabályaink kultuszminiszteri jóvá-
hagyása késett s emiatt minden átfogóbb természetű terv készí-
tése és keresztülvitele lehetetlenné vált. A tisztikar, melyben a tá-
vollevő titkárt il j. Hadházy Sándor, jegyző, s a szerkesztőt Ür-
mösi József, p. titkár afiai helyettesítették, mely helyettesítésért 
fogadják mindketten a titkár-szerkesztő hálás köszönetét ez al-
kalommal is, — tehát a tisztikar és a központi választmány min-
dent megtettek így is, hogy Egyletünk nemes tradícióit ápolják 
s az egyháztársadalmi munkát elősegítsék. Alapszabályaink mó-
dosítása tárgyában rendkívüli közgyűlés tartatott, június 7-én. 
Kár, hogy vidékről csak két kiküldött volt jelen. 
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Megalakult a tervezett bizottság közül kettő: a missziói bi-
zottság, mely elnökének Vári Albert vallástanár úrnak lelkes ve-
zetése alatt Kolozsvárt perifériális istentiszteletet indított be s két 
külvárosban I). F. E. tagozatot is szervezett meg, valamint az 
H. n. Rendező Bizottság, mely elnökének, Dr. Boros György né 
őméltóságának minden áldozatra kész útmutatása mellett kul-
túrdélutánokat, valamint más összejöveteleket is rendezett a püs-
pöki lakásban, melyek jövedelmével egyletünk gyenge anyagi 
helyzetén nagyot lendített. 

Örömmel vette tudomásul a választmány a magvars-zováti 
egylet mozigép vásárlását, az alsóboldogfalvi egylet fúvós zene-
karának megalakulását, melynek alapszabályait jóváhagyta. 

Közbenjárt a székelykeresztúri fiókegyletnek a művészeti 
inspektorátustól kért állandó engedélye ügyében. Ügyvezető al-
elnök személyesen részt vett a köri fiókegyleti közgyűlésen. 

Kiadtuk a Konfirmációi Emléket ú j ra átdolgozva, valamint 
a „Tűzhely" rovatból népies tárgyú füzeteket adtunk ki Ürmösi 
József szerkesztésében az E. K. Tanács felhívására. 

Ez évben is kiadtuk az Unitárius Közlönyt. Nem foglalko-
zom a Közlöny múltjával, de szükségesnek tartom felhívni a 
közgyűlés figyelmét a Közlöny jövőjére. Részben a gazdasági 
helyzet leromlása következtében, többen visszamondták a Köz-
li iny megrendelését — viszont több ú j előfizetőt is nyertünk, 
ami ékes bizonysága annak, hogy ahol lelkes munkások dolgoz-
nak, ott a lap terjed a gazdasági nehézségek ellenére is. Jól meg 
kell fontolnunk, hogy közönyünk, vagy lustaságunk nem fogja-e 
eme régi, kipróbált és a múltban gyönyörű eredményeket elért 
kebli lapunkat a romlásba juttatni. Jelenleg az a helyzet, hogy a 
Közlönyt még ma kis terjedelmében is csak a Kolozsvárt rende-
zett összejövetelek s így a kolozsvári unitáriusság újabb megter-
heltetéséből előálló jövedelemből tudjuk, úgy ahogy, megjelen-
tetni. Ez a helyzet már magában véve sem nevezhető egészséges-
nek, mert az egyház egyetemét szolgáló orgánumot az egyház 
egyetemének kell fenntartania s nem egyetlen egy városnak, 
melynek unitáriussága nem gazdagabb, mint a többi városi egy-
házközségé s számtalan egyházi intézmény fenntartásával amúgy 
is túlontúl meg van terhelve. De azt is számításba kell vennünk, 
hogy a jelenlegi kis terjedelemben a Közlöny nem felelhet meg 
céljának, mely a változott idők következményeképen többet, job-
bat kell. hogy adjon, mint eddig. A választmánynak az az elő-
terjesztése, hogy vagy jelentessük meg a Közlönyt havonta két-
szer, vagy pedig adjunk 20—24 oldalt havonként. Ezt azonban 
csak úgy tehetjük meg. ha egyrészt ú jabb előfizetőket szerzünk, 
a régieket visszanyerjük és a hátralékokat behaj t juk. Az az évi 
36 lej nem oly nagy összeg, hogv öntudatos és buzgó unitárius 
ember meg ne fizethetné, épen ezért kér jük a közgyűlést, tegyen 
lépéseket, hogy ú j előfizetések szerzésére építő mozgalom indul-
jon meg. 

Legvégül pedig meg kell emlékeznem arról a nemcsak az 
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Egylet barátait, hanem minden unitáriust egyaránt érdeklő ese-
ményről, hogy a I). F. E. a jövő évben fennállásának 50-ik évébe 
lép. Az eltöltött félszázad alatt a D. F. E. annyi sok érdemes 
és marandó értékű szolgálatot tett egyházunk és fajunk javára, 
hogy az 50-ik évforduló fölött nem térhetünk csak úgy napi-
rendre. Egyletünk választmánya illusztris alapítójával, főt. Dr. 
Boros György piispök és díszelnök úrral az élén már megtette az 
első lépéseket az évforduló megünneplésének méltóvá való téte-
lére. Intézkedett arról is, hogy az Egylet rövid története meg-
írassák. Szükséges azonban, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a 
maga részéről is és tekintélyével hasson oda a meg nem jelentek-
nél is, hogy minden egyes fiókegyletünk már jó előre készüljön 
az évforduló megfelelő figyelembevételére. Nemcsak a mult 
iránti hálánkat és kegyeletünket kell lerónunk az Egylet részben 
életben levő, részben már elköltözött áldozatos lelkű munkásai 
számára, hanem egyúttal szent fogadalmat is kell tennünk, hogy 
elődeink alapvetését méltó építéssel folytatni kívánjuk. 

Ezek után tisztelettel kérem titkári jelentésem elfogadását. 
Ezután a pénztár i jelentés olvastatott fel, melyet Gálfi Lő-

rinc pénztárnok készített: 
Az egylet 1933. évi pénztári állapotáról tájékoztató jelenté-

semet a következőkben teszem meg: December hónap l-ig bevétel 
volt 32.990 lej és 50 bani; kiadás volt 59.715 lej. így a kiadás 
26.724 lejjel és 50 banival több, mini a bevétel. A többkiadás 
egy része abból állott elő, hogy a Konfirmációi Emlék kiadása 
16.403 lejbe került és abból még semmit nem kaptunk be. A 
másik részének oka az, hogy az Unitárius Közlöny díjai nagyon 
hiányosan folytak be. Ugyanis az Unitárius Közlöny költségei 
december l-ig 34.729 lej kiadást okoztak. A bevétel azonban ala-
pítói, rendes tagsági és előfizetői díjakból csak 21.359 lej volt. 
Tekintetbe véve azt a körülményt, hogy az 1932. évi számadá-
sunkat is 10.839 lej hiánnyal zártuk, komoly megfontolás és in-
tézkedés tárgyának tekintem az egylet vagyoni biztosítását. 

Titkári és pénztári jelentés után Dr. Varga Béla ügyvezető 
alelnök bejelentette, hogy ú j alapszabályunk miniszterileg is jó-
váhagyatott s így a mai nappal életbe lép. Ennek következté-
ben úgy a titsztikar, mint a választmány lemond s ú j választás 
tűzetik ki. Dr. Boros György díszelnökünk elnöklete alatt köz-
gyűlés a következő választásokat eszközölte: 

Tisztikar: Elnök: Dr. Abrudbányay Ede. Alelnök: Dr. Boros 
Györgyné. Ügyvezető alelnök: Dr. Varga Béla. Titkár és szer-
kesztő: Szent-Iványi Sándor Pénztáros: Gálfi Lőrinc. Jogtaná-
csos: Dr. Lukácsi József. Jegyző és kiadó: I f j . Hadházív Sándor. 

Választmám): Nők: Özv. Csathó Pálné, Csifó Salamonné, 
Guráth Béláné, Gyallay Domokosné, Dr. Gyergyay Arpádné, Dr. 
Hintz Györgyné. Dr. Jancsó Ödönné, Márkos Albertné, Ürmösi 
Károlyné. Férfiak: Gálffv Zsigmond. Hadházy Sándor, Kovács 
Kálmán, Patakfalvy Zsigmond, Pálfi Márton, S. Nagy László, 
Ütő Lajos, Ürmösi József, Vári Albert. 

Ezután a közgyűlés végetért. Jövő évi közgyűlésünk az 
Egylet 50 éves fennállásának jegyében fog lefolyni. 
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Socinus Faustus s íremléke. 
A világ- unitáriusainak egy nagy adósságát rótta le az elmúlt 

nyár folyamán Dr. Wilbur amerikai történettudós és tanár. Tud-
juk, hogy a reformáció idejében szinte az erdélyi unitárius egy-
ház megalakulásával egyidőben Lengyelországban is egy, velünk 
testvér unitárius felekezet alakult ki, amelynek követőit vezérükül 
Socinus Faustusról szociniánusoknak nevezték. Virágzó egyházi 
életük, számos iskolájuk, templomuk volt.' Összeköttetésben álltak 
más szabadelvű protestáns felekezetekkel, világhírű tanáraik, 
tudósaik voltak s habár a későbbi kegyetlen üldözések még az em-
lékezetüket is igyekeztek kiirtani, ami sajnos részint sikerült is, 
a fennmaradt emléktöredékek azt mutatják, hogy számottevő erőt 
képviseltek s az erdélyi unitáriusok testvéri összeköttetésben vol-
tak velük. Némi fogalmat nyerhetünk szerepükről, ha számba-
vesszük, hogy az .1612 évi rahowi zsinatjukon 400 képviselőjük vett 
részt, majd 1618-ban 549, és 115 egyházközségüknek a neve ma 
ismeretes. Sajtójuk u t ján élénk részt vettek a reformáció utáni 
ker. nagy bitvitáiban s nem véletlen, hogy szereplésük egybeesik 
a. lengyel irodalom egyik aranykorszakával. Tanulóik külföldi 
híres egyetemeken tanultak s mindenfelé szertevitték a szocin iánus 
szabadgondolkodás csiráit. 

Ennek az élénk, virágzó egyházi életnek 1579-től 25 éven át 
irányítója, mestere és lelke az olasz származású Socinus Faustus. 
Elete történetének feltárására és jelentőségének méltatására nincs 
kellő tér ós idő ez alkalommal. Élete utolsó szakaszát 1598-tól 
1604-ben bekövetkezett haláláig egy unitárius nemes birtokán töl-
tötte állandó irodalmi munkálkodásban. S í r já t követői kegyelet-
tel őrizték és gondozták 1660-ig, amikor a lengyel unitáriusok val-
lásukhoz való ragaszkodásuk miat t országukból kiűzettek. Csak-
nem másfél évszázadig nem történik említés Socinus sírjáról, míg 
végre 1822-ben újra felfedezik a leírás szerint egy fákkal szegélye-
zett helyen, a síron egy olasz nyelvű felírást viselő nagy, lap >s 
kövei. Ettől kezdve az angol Gordon Sándor h ív ja fel reá az uni-
táriusok figyelmét 1879-ben. Egy emberöltővel később 1910-ben az 
amerikai Wendte Károly keresi fel s összeköttetései révén sikerült 
kieszközölnie az orosz kormánynál, hogy azt mint történelmi mű-
emléket védelmébe vegye Az ő agyában fogant meg a gondolat, 
hogy az elhagyott sír fölé egy méltó emlékmű létesüljön. Egy 
nemzetközi bizottságot szervez e célra, azonban mire a munka 
véghezvitelére szükséges pénz összekerült, kitör a világháború s 
így a. terv ismét megvalósíthatatlan maradt. 

1924-ben kereste fel újra a sírt Dr. Wilbur a most már ú j életre 
kelt Lengyelországban; látogatása alkalmával sikerült megnyer-
nie e kérdésben lengyel vezető körök rokonszenvét. A régi alap-
hoz a gyűjtés ú j ra megindult különösen Amerikában. 1800 dollár 
gyűlt össze e célra. 

Az elmúlt évben végre megbizhatták dr. Wilbur-t, hogy készít-
tesse el az emléket. A krakói építészeti főiskola igazgatójának 
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tevei szerint készült el végre az emlékmű klasszikus mór stílus-
ban. Mikor a terv és megfelelő kő-anyag mind megvolt, még 
egy nehézséget kellett áthidalni. A szomszédos telek tulajdonosa 
megtagadta, hogy telkéből egy annyit átadjon, mint amennyi az 
emlék felállításához okvetlenül szükséges volt. Már úgylátszott, 
hogy ezen a kicsiségen hajótörést szenved a terv, mikor végre 
annak a, parknak tulajdonosa, amelyen Socio us utolsó idejét töl-
tötte, felajánlotta e parkot az emlékmű felállítására. 

Ott áll az emlékmű most már a park egyik sarkában árnyas 
fákkal szegélyezett út végében, közel egy ősi kis kápolnához, 
amelyben a hagyomány szerint maga Socinus is imádkozott. Az 
emléken magán a következő felírás olvasható latin s olasz nyel-
ven: 

„Az olasz Socinus Faust us emlékére, ki 1589 december 5-én 
született Siennában s meghalt 1004 március 3-án Lusbawice-ben. 
A vallásszabadság, felvilágosodás és türelemért viselt küzdelmei-
nek elismeréséért. Emelték 1933-ban azok, akik az ő nevét tisztelik 
Európában, Angliában és Amerikában. 

Az erényes ember elismerést arat. 
S az igaz elismerés a halálon túl is megmarad!" 

Levari törlesztve a kegyelet adóssága. Csak egy van még hátra: 
az emlékmű méltó ünnepélyes keretek között való felszentelése. 
Erre a jövő évi koppenhágai nemzetközi konferenciára igyekvők 
figyelmét h ívja fel az emlékmű megvalósításának legderekabb 
munkása dr. Wilbur. (Dr. Wilbur írásai után.) 

Kénos, 1933. Kővári Jakab. 

A bet lehemi csillagok. 

(Karácsonyi, jelenet. Emelvény középén asztalkán sorban hét 
gyertyatartó meggyújtásra készen. Jobb oldalon hét nagyobb, 

baloldalon hét kisebb gyermek.) 

Nagyobb gyermekek. 

Első gyermek. (Égő gyújtóval az első gyertyához lép): lm 
felgyújtom tüzét a Hitnek, amelyet a nemes élet tesz erőssé. 

Második gyermek: lm felgyújtom tüzét a Reménynek, amely 
nélkül az élet iires. 

Harmadik gyermek: lm felgyújtom tüzét a Szeretetnek, 
amely az életnek céll és tartalmat ád. 

Negyedik gyermek: lm felgyújtom tüzét az Igazságnak, 
amely vezérünk az élet sötét ösvényein. 

Ötödik gyermek: lm felgyújtom tüzét az Egészségnek, amely 
az életet kellemessé és boldoggá teszi. 

Hatodik gyermek: lm felgyújtom tüzét a Szépségnek, amely 
életünk folyását ízlésessé és lendületessé teszi. 

Hetedik gyermek: Végezetül felgyújtom tüzét a krisztusi 
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Szolgálatnak, amely segít, hogy életünket másokkal megosszuk. 
Vezető: E tüzek legmagasabb életeszményeink jelképei. Sze-

meink az égő lángokra szegződnek. Imádkozzunk Istenhez, hogy 
szíveinkben magas életcélok tüzei égjenek. 

Első gyermek. (Kezében az égő gyertyákkal): Kérdezem tő-
letek, vállaljátok a szent megbízatást, hogy a lángokat fennen 
fogjátok lobogtatni? Vigyázni fogtok arra, hogy e tüzek az em-
berek szívében mindig tisztább és tündöklőbb fényben égjenek? 

K i s e b b g y e r m e k e k , 

Első gyermek: ígérjük, hogy a megbízatást vállaljuk. Az 
eszmények lángját magasan lobogtatjuk s tüzüket az emberi szí-
vekben élesztjük. Amint nekünk átadtátok, úgy adjuk át mi is a 
következő nemzedéknek e szent események égő fáklyáit. 

Legyetek felavatva általunk is az emberiség szolgálatára: 
Hit, Remény. Szeretet, Igazság, Egészség, Szépség! 

(Megnyitóul és bezár óul énekelhető (esetleg az egész gyer-
meksereg) „A szeretet szent ünnepén" c. énekünk első és utolsó 
versszaka, vagy az Iszlai gyűjteményben Hitünk nagy ünnepén 
és Az Égen Betlehem felett kezdetű énekek.) 

Közli: Kiss Sándor. 

EGYLETI ÉLET 
Boldog karácsonyi és újévi iinnepe-
jke/ kívánunk kedfî es olvasóinknak! 

Kultúrdélutánok Kolozsvárt. A D. F. E. minden hónap máso-
dik péntekén délután 5 órakor a püspöki lakásban, Kossuth La-
jos-utc'a 7., Kul túr délutánt rendez, melyre minden unitárius csa-
ládot, azok vendégeit és minden érdeklődőt szeretettel fogad a 
rendezőbizottság. I. délután dec. 8-án. Felolvas: Gyallay Do-
mokosáé. Énekel: Bede Emil. Hegedűl: Diviátzky Mária. Zongo-
rán kiséri: Ütő Mária. Zongorázik: Tatár Ferenc. II. délután ja-
nuár 12-én: Felolvas: Báró Huszár Pálné. Duett hegedű: S. Konba 
Paula. Zongorázik: B. Rohonczi Mária. Énekel: Per] Ilonka. Zon-
gorázik: Kozma Ede: — III . délután március *9-én. Felolvas: 
Szent-Iványi Sándor. Énekel: Dr. Siró Zsigmondné. Hegedül: I f j . 
Márkos Albert. Zongorázik: Gál Nusi. — IV. délután április 8-án. 
Felolvas: I f j . Gspann Károly. Énekei: Puksa Endréné. Zongorá-
zik: Szász Edit. Vidám előadás: Lengyel Rudolf. 

Ismeretterjesztő előadások Kolozsvárt A D. F. E. központi 
választmánya az idén is megrendezte népszerű ismeretterjesztő 
előadás-sorozatát. A hat előadáson, melyeket társadalmi életünk 
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legkiválóbb képviselői tartottak, a közönség állandóan nagy ér-
deklődéssel hal lgat ta a kiváló szaktudással és élvezetes módon 
előadott időszerű vallásos és tudományos problémák fejtegeté-
seit. Első izben Dr. Márkos György a kitűnő gyermekgyógyász 
beszélt arról a sok betegségről, amik gyermekeinket lépten-nyo-
mon fenyegetik és azokról a lehetőségekről, melyek a tudomány 
rendelkezésére állanak a veszedelmek leküzdésénél. A következő 
héten Dr. Varga Béla egyh. főjegyző olvasott fel „A mai kor szel-
lemi válsága és Dosztojevszkij" címmel. Társadalmi életünk sok 
minden nyomorúságát a vallástalanságban l á t j a s ennek meg-
szüntetését teszi a vezetők legfontosabb kötelességévé. Dr. Fe-
renczi Sándor koll. tanár „Küzdelem a létért" című vetített képes 
előadása keretében vázolta azt a szakadatlan harcot, ami a föld 
őskorától egészen napjainkig folyik ember, állat és természet kö-
zött a fa j fenntar tás érdekében. Az Amerikából nem régen vissza-
tért Szent-Iványi Sándor lelkészünk „Az ideges háziasszony" 
címmel arról az általános ideges állapotról szólott, amely eltölti 
háziasszonyainkat a mai nehéz napokban. Az ezután következő 
elődáson Dóezyné Berde Amál, az ismert írónő beszélt a vallásos 
nőről, mint a család éltető lelkéről. Az anya és hitves szerepe 
nem merülhet ki csupán az anyagiakról való gondoskodásban, 
igazi munkatere ott van a nőnek, ahol természetes gyöngédsége 
és finomsága miat t a család tagjainak lelkéhez legkönnyebben 
juthat , — a vallásos érzés ápolásában. Az utolsó alkalomkor Dr. 
Veres Ferenc volt egy. tanárnak a kozmetika köréből tartott elő-
adására is nagy számú hallgatóság gyűlt össze. A tudós előadó 
élvezetes, természetes modorával világította meg a tudományos 
Kozmetikának sok olyan titkát, melynek ismerete nagyban hozzá-
já ru l az egészség megőrzéséhez és a modern kozmetikai eszközök 
helyes értékeléséhez. 

A D. F. Unitárius Nők Szövetsége 1933—34. évi téli pro-
g rammja : (Az előadássorozat címe: „A mai ifjúságról.") Decem-
ber 4. hétfő: Dobay István vargyasi lelkész: Az i f júság lelki vi-
lágáról. Lőrinczy Dénes bukaresti lelkész: Az erdélyi i f júság 
problémái. December 7. Választmányi gyűlés. December 17. Ka-
rácsonyfa-ünnepély. Január 4. Csütörtök: Választmányi gyűlés. 
J a n u á r 10. Szerda: Kötőké, Dr. Gspann K. Az olasz if júságról. 
J a n u á r 24. Szerda: Dr. Varga Béla: A német i f júsági mozgalom 
ismertetése. Február 1. Csütörtök: Választmányi gyűlés. Február 
7. Szerda: Kötőké, Csifó Nagy László: Az angol ifjúságról. Feb-
ruá r 21. Szerda: Szentiványi Sándor: Az amerikai if júságról. 
Március 1. Csütörtök: Választmányi gyűlés. Március 7. Szerda: 
Kötőké: Dóezyné Berde Amál: Az anyák ós a mai ifjúság. Már-
cius 21. Szerda: Dr. Gál Kelemen befejező előadása: „A mai i f jú-
ságról." A karácsonyfa-ünnep d. u. 4-kor kezdődik a Kollegium 
tornatermében, a gyűlések, kötőkék és előadások mindig d. u. 5 
órakor a Nők Szövetsége irodahelyiségében. (Leányotthon.) Min-
dezen összejövetelekre és előadásokra minden unitárius nőt és 
azok vendégeit szerettei hívja a választmány. 
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EGYHÁZI MOZGALMAK ÉS HI11EK 
Az Unitárius Teológiai Akadémia Ifjúsági önképzőköre 1933. 

dec. 2-án este a kolozsvári Unitárius Kollégium tornatermében 
jótékonycélú műsoros tea-estélyt rendezett. Műsor a következő 
volt: 1. Megnyitót mondott: K ö k ö s i Kálmán IV. éves. 2. Sza-
valt: L ő r i n c z y Mihály III. éves. 3. Magyar dalokat énekelt: 
B e d e Emil IV. éves hallgató. 4. Székely t ré fáka t adott elő: 
L e n g y e 1 Rudolf. 5. Két alkalommal énekelt a Teológiai Aka-
démia Dalárdája, Ü t ő Lajos tanár úr kitűnő és pontos vezetésé-
vel. 

Örömünnep Iszlóban. A marosi egyházkor ezen kicsiny egy-
házközsége tapasztalt öreg lelkészének, Fekete Józsefnek vezetése 
mellett a mai nyomasztó körülmények között is megtalálta a 
módját annak, hogy omladozó templomát líjjáépíthesse. Az élni 
akarásnak, az áldozatkészségnek ez újabb tanújele annál megle-
pőbb, mert csak alig néhány éve, hogy e maroknyi nép iskolát 
épített gyermekei számára. A megújított templom november 5-én 
ünnepi istentisztelet keretében adatott át a közhasználatnak, 
mely alkalommal imát Bedő Árpád vadadi, felszentelő beszédet 
Máthé Zsigmond nyárádszentmártoni lelkész tartott . A templom 
építésének történetét a helybeli lekész ismertette. Resztvettek az 
ünnepségen és jelenlétükkel emelték annak színvonalát a köri 
felügyelő gondnok urak : K. Nagy Árpád és Dr. Péterf i Áron, kik 
közül az első tolmácsolta az egyházhatósági elismerést az áldo-
zatkészség e szép magnyilvánulásáért az egybegyűlt közönség-
nek. Halmágyi János köri esperes és Dr. Fekete Gyula a köri 
D. F. E. elnöke levélben fejezték ki az egyházközség épülése fe-
letti örömüket. 

Értesítés. Értesít jük lelkész, énekvezér és unitárius tanító 
afiait, hogy amint a lelkészekkel körlevélben is közöltük, a Dr. 
Czakó József által bérletbe vett „Marosvásárhelyi Szanatórium-
ban" a belső emberek és azok családtagjai betegség esetén ugyan-
azokkal a kedvezményekkel igénybe vehetik a Szanatóriumot, 
amely a bérletbe vétel előtt is megvolt. E tárgyban részletes uta-
sítással kibocsátott körlevél szolgál. A beutalást ezután is Hal-
mágyi János marosköri esperes fogja végezni. 

Unitárius cserkészek Kolozsvárt. Végre a mi unitárius if-
jaink a jka in is felhangzott a „Jó munkát!" — a cserkész köszön-
tés. November 1-én megalakult a kolozsvári kollégium V. és VI. 
osztályú növendékeiből, valamint önkéntesen jelentkező leányta-
gokból egy 30 fiúból és 5 leányból álló cserkészcsoport, mely Lő-
rinczy Zoltán tornatanárunk lelkes és szakértő vezetése alatt ta-
nulgat ja a cserkész-élet fő tudnivalóit. Ezekből lesznek tavaszra 
az első őrsvezetők. November 15-én a vasárnapi iskola keretében 
megalakult a 12 éven alóliak cserkész-szervezete, melynek „Far-
kaskölykek" a hivatalos neve. Első nyilvános szereplésük a főta-
nács alkalmából kínálkozott, mikor is a részükre otthonnak adott 
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cserkésztermet berendezték a főtanácsra ágyakkal, bútorokkal. 
A főtanácsi tagok kellemes meglepetéssel használták fel ezt a. 
30—40 ágyat, mely oly közel a gyűlésteremhez, sokkai alkalma-
sabb volt részükre, mint a városban való elszállásolás. Még kelle-
mesebb volt azonban a meglepetésük, mikor a köröttük sürgő-
forgó, mindenben segítségül jövő és szolgálataikat önként és in-
gyen felajánló cserkészfiúkat meglátták. Már csak ezzel az egy 
szereplésükkel is igazolták lelkes megszervezőjüknek, Lőrinczy 
Zoltán tornatanárnak a cserkész-eszméért való kardoskodását. 
Fiúk, sokat várunk tőletek a jövőben is. Isten legyen veletek és 
— „Jó munkát!" Sz. I. S. 

Irodalom 
Gyallay Pap Sándor: Felsikoltok!. . . Kolozsvár, 1933. 96 oldal. 

Grafic-Record. 
Fiatal költő hetvenhat versét tartalmazza ez a csinos kiállí-

tású könyvecske, melynek gyönyörű címlapját (Tóth István 
rajza) kár volt dísznyomássá tenni a szerző oda-nem illő b e á l l í -
t o t t s á g ú arcképével. A versek valósággal megrázó élménye-
ket, csodaszép gondolatokat, költői szépségű szófüzéseket és kife-
jezéseket csillogtatnak meg, melyeknek értékét ugyan ront ja a 
szerző — úgylátszik — minden áron szabad verselésre törekvő 
rímtelensége és ritmustalansága, — de lelkünk mélyéig való hato-
lását nem akadályozhatja meg. Ritka mélységű, érdekes készség-
gel rendelkező lelket ismerünk meg a versek olvasása közben s 
ha szerző végre elhatározza magát, hogy szabad, vagy kötött for-
mában kiván-e megnyilatkozni, — a versek többsége e két véglet 
k ö z ö t t ingadozik — úgy igazán nagy tehetséget nyer szerzőjé-
vel erdélyi magyar (és unitárius!) irodalmunk. 

E könyvet megvételre szívesen ajánljuk. Kapható az Irat ter-
jesztőnél. Ára 80 lej. Sz. I. S. 

Előfizetési felhívás. Az „Unitárius Irodalmi Társaság" által 
hirdetett pályázat ut ján Szentmártoni Kálmán megírta,: „János 
Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jel lemrajzáét . E munka kö-
rülbelől 16 ívnyi terjedelemben János Zsigmond arcképével, cí-
merével, karácsonyra meg fog jelenni, mint az Unitárius Irodalmi 
Társaság kiadványa. A munka előfizetési ára 100 lej, bolti á ra 
120 lej lesz. Az előfizetési íven, vagy más úton leendő megrende-
lések Szentmártoni Kálmán tanár címére küldendők Cristur-
Székelykeresztúr (jud. Odorheiu). Minden 10 előfizető után, a 
gyűjtő egy ingyen példányt kap. 

Örökbe fogadásra ajánlunk egy tíz éves, elhagyott unitárius 
fiúcskát. Bővebb felvilágosítások lapunk szerkesztőségétől nyer-
hetők. 
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Unitárius Naptár ügyében értesítem lelkésztársaimat, hogy da-
rabonként 10 lej árban kell egyleti pénztárunkhoz elszámoljanak.. 
Az esetleges utánrendeléseknek csak az esetben tudunk eleget 
tenni, ha esetleg az egyházközségekből el nem adott példányokat 
küldenek vissza. Erre kérem is lelkésztársaimat, hogy 1934. ja-
nuár 15-ig az el nem adható példányokat szíveskedjenek vissza-
küldeni. Tisztelettel a Szerkesztő. 

Olvasóinkhoz! Jelen számunkban még nem valósíthattuk meg 
lapunk ú j beosztását a leközlendő főtanácsi és egyleti jelentések 
miatt, melyek lapunk terjedelmének nagy részét lefoglalták. 2. 
Lapunk szétküldése ú j kezekbe került. H a a posta gyakori téve-
dései következtében valaki nem kapná meg lapunk valamelyik 
számát, kérjük, közölje azt velünk — esetleg lelkésztársaink ut ján 
is, — s mi gondoskodni fogunk az e lmaradt szám pótlásáról. — 
3. Lapunk az eddiginél nagyobb terjedelemben fog ezentúl meg-
jelenni, azonkívül — a lehetőséghez és anyagi viszonyainkhoz mér-
ten — képekkel is változatosabbá fogjuk azt tenni. Ehhez azonban 
szükséges, hogy előfizetési diját mindenki pontosan befizesse, vala-
mint, hogy új előfizetőket is szerezzünk. Bizunk olvasóink ragasz-
kodó szeretetében és pártfogásában. 

Munkatársainkhoz. K i s terjedelmű lapunk csak akkor felelhet 
meg hivatásának, ha minél többféle t á rgyú ós különböző színe-
zetű közleményt helyezhetünk el benne, hogy olvasóink más-más 
érdeklődési körbe tartozó táborát kielégíthessük. Épen azért* ami-
kor minél több közleményt kérünk, egyúttal azt is kérjük, hogy e 
közlemények minél rövidebb formában közöltessenek. Szeretettel 
üdvözlöm olvasóinkat és munkatársainkat! A szerkesztő. 

Alapítói úif ÍOOO leu, mineR ellenében 
as Unitárius Közlöny ingyen jár! 

Minden kézirat Szent-lványi Sándor címére küldendő, Cluj-Kolozsvár, Unitárius kollégium 

Előfizetési é r : Egész évre nem egyleti tagoknak 36 L, Akik a 60 Leit egy összegben előre be-
fizetik. kapiák a lapot, a Dávid Fe renc Egylet rendes t a g j a i n a k tekintetnrk, s egyleti jogaikat 

gyakorolhat ják. Örökös a lapi tódi j 1000 L. Magyarországi előfizetés 90 L. Minden pénz 
Gálfi L ő r i n c egyleti pénzt r e shoz kü ldendő . 

Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T. Cluj-Kolozsvár. 19159 

Szerkesztői üzenetek, 




