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Ahoz a kiváló, jelesen felkészült, puri tán életű, ékesen 
szóló, irói vénával megáldot t angol unitárius papi gárdához 
tartozott, amely az unitárius névnek általános megbecsülést 
szerzett a szigetországban a mult század utolsó s a jelen szá-
zad elsó negyedében. 

Politikai felfogásának erkölcsi gazdagságát annak a libe-
rális pár tnak nagy szelleme szinezte, amely az angol unitáriu-
sok vezetőit eszmei közösség folytán e pár t élharcosaivá tették. 
A z irodalomban Shakespeare volt eszménye. 

Teológiájának mélységében kedvenc tantárgya : az Újtes-
tamentum tengerszeme csillogott. Ele tének szabadórái t a ter-
mészet járás ava t ta ünneppé. Előadásait a lélek melege sugá-
roz ta a tanulók szívébe. Lelkészi szolgálatait a nemes puritán 
hagyományok komor fensége s egyszerűsége tette patinássá. 
Került minden zajt, csillogást, hírverést . Amikor az angol rá-
dió az első unitárius istentisztelet t a r t á sá ra őt kérte fel, ko-
molyan tépelődött, nem jelent e megalkuvást szereplése elvi, 
felfogása rovására . 

Papi családból származott . Pá lyá já t tanulmányai végezté-
vel, mint missziós lelkész a szegények közt i munkával kezdette. 
7 évig volt liverpooli, londoni szegény-negyedekben missziós 
lelkész. Csak aki valaha személyesen tekinthetet t be világvá-
rosok szegény-negyedeinek döbbenetes mélységeibe, az tudja 
megmondani , mit jelent 7 évi ilyen önkén t vállalt munkának a 
keresztje. 9 évig a leicester-i tekintélyes gyülekezet papja volt. 
Innen hívták meg egyik legelőkelőbb unitárius eklézsia, a lon-
doni Rosslyn Hill papjának. 19 évi áldásos munkával gyüleke-
zetét felvirágoztatta s a 38 londoni uni tár ius egyházközség közt 
<elsővé tet te . 

1921-ben az oxfordi Manchester College új testamentum 
t aná rának választották, ahol 10 esztendőt töltött a nevelés 
szolgálatában. 

1923—24-ben a bri t t és külföldi unitárius társulat elnöke, 
1926—28-ban a másik unitárius egyházi szervezet, az úgyne-
vezet t nemzeti konferencia elnöke. E két unitárius egyházi 
szervezetben élvezett bizalom s szeretet folytán döntő befolyást 
gyakorolt abban az i rányban, hogy a csaknem egy évszázadon 
át kétfelé forgácsolt erők 1929-ben egy egységes angol unitá-
rius egyházban egyesüljenek. Mint társelnök vezette át egy 
éven keresztül az uj szervezetet a kezde t nehézségein. 

1931-ben megvált a tanár i szolgálattól s egy kedves, tenger-
part i kicsiny gyülekezet papja volt még 6 esztendeig, amikor 
végleg nyugalomba vonult . Az elmúlt nyáron az oxfordi nem-
zetközi szabadelvű konferencia egyik napján elnöki tisztet töl-
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áött be. Munkás földi életének ez év áprilisában vetett véget 
-a halál. 

Oxfordban két évig volt tanárom, atyai jóakaróm és 
„pártfogóm. Mint a bentlakás igazgatója, minden este velünk 
étkezett a közös teremben, majd átjött velünk egy pipa do-
hányra s egy csésze feketére az ifjúsági társalgóba. Jelenléte 
soha nem feszélyezett. Ugy ült velünk a hosszú asztal mellett, 
mint apa a családja körében. Egyénisége, mint valami drága ál-
dozat jóillatu füstje, ugy töltötte be körünket. Tenníszezett, ki-
rándulásokra, sétákra, színházba jött velünk. Lakására össze-
gyűjtötte az egyetem mindkét nembeli s minden szakbelí uni-
tárius hallgatóit, hogy ismerkedjünk, tudjunk egymásról. S amikor 
a párolgó tea illatának barátságos légkörében padlóra, szőnyegek-
re, párnákra telepedtünk, közénk ult feleségével s a vidám tréfák 
Jsözben szeméből a gyermeki tisztaság jézusi fénye csillogott. 

Engem egy svájci tanulóval együtt angol irodalmi órára 
jrendelt hetenként kétszer feleségéhez, aki közismert irónő. Mi-
kor már otthonosabban lábaltam az angol nyelv zsombékos út-
vesztői között, londoni volt gyülekezetében egy előkelő család-
nál helyezett el vakációra, hogy e kínai fallal körülbástyázott 
szentélybe, az angol családi életbe is betekintést nyerjek. An-
gliai tanulmányaim végeztével pedig egy hónapra Birmingham-
be a Chamberlain-ek eklezsíájába küldött e nagyszabású eklé-
zsia belső életének megismerésére, 

Hazai egyházunk sorsa iránt mindig élénk érdeklődéssel 
viseltetett, az unitáriusokról irott történeti művében meleg sze-
retettel emlékezik meg rólunk. 

Földi maradványait ez év ápr, 23-án hamvasztották el a 
londoni krematóríumban, ahol a gyászszertartást Dr, Hall ve-
zette nagy gyülekezet részvételével. 

Amint Dr. Drummond, egyik legjobb barátja írja búcsú 
soraiban : „azon ritka tehetséggel volt megáldva, hogy mindig 
jobbnak látott minket, mint amilyenek voltunk s így segített 
minket, hogy alacsonyabbrendüségünkből fennebb emelkedjünk. 
Amikor az ilyen életek a láthatatlan világba vonulnak, vallásos 
örökségünk részeivé válnak. Nemességük által fenntartják a 
világ szerkezetét s az emberek fiai számára jobb dolgokat tesz-
tnek megvalósíthatókká". Kővári Jakab. 

I Pipei Bálint Mózes. | 
Pípeí Bálint Mózes ny. vasúti őr folyó év május 6-án 75 

^eves korában rövid szenvedés után Pípea-n elhunyt, Egyház-
községe benne egyik jóltevőjét, hűséges épitő presbiter gondno-
kát veszítette el. Szeretett felesége Bálint Katalin és gyermekei 
Róza Tóth Józsefné és Árpád jegyző fia édes apjukat gyászol-
ják, kiknek a meggyógyító Isten szeretete adjon enyhülést és 
vigasztalást szivük mély fájdalmára. Kozma Béla. 
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Dr. Iván László emlékezete. 
A fájdalom még nagyon erős, az elkerülhetetlen végzet, 

még mindig túlságosan korán érkezett ahoz, hogy kemény vo-
násokkkal meg tudnám rajzolni azt a lélekarcot, mely mara -
déktalanul jellemezte Iván László lelkésztársunkat. Csak torzó-
ban néhány gondolatot, mely hozzájárul emlékezete idézéséhez.. 

A középiskola után az egyetem padjaiban érlelődik meg 
a fiatal tanárjelöltben az elhatározás, hogy katolikus egyháza 
világa helyett, ott keresi meg lelke békességét, ahol azt telje-

sen kiélni tudja. Ezzel 
egyidejűleg megkezdi 
teológiai tanulmányait 
is cluji akadémiánkon. 
A teológián lelkészi*, 
az egyetemen közép-
iskolai tanári okleve-
let szerzett, egyháza 
angliai tanulmányútra 
küldi, azonban nem 
bírja a nehéz éghajla-
tot és néhány hét 
múlva hazatér. Egész-
sége sohasem állott 
erős lábon, de szor-
galmas szivósággal k é -
pezi tovább magát. A 
német és a francia 

- teológiai és bölcseleti 
irodalom jeles isme-
rője s bölcsészdok-
tori disszertációja: A 
misztikus intuíció ez-
irányu gazdag tanul -
mányainak szép ered-
ménye. Amikor a bu-
dapesti egyházközség 

szervezi vallástanitó lelkészi' állását, erre nyer kinevezést, s 
ettől az időtől kezdve, — 1927 — életének munkája egybe-
forrt a magyarországi unitárizmus életével, 

A budapesti és pestkörnyéki vallástanítás kifejlesztése ér-
dekében nagy érdemei vannak. Az első és második elemi osz-
tályú növendékek részére tankönyvet irt, Nagy erővel igyek-
szik a speciális viszonyok között — a szórványoktatásban — 
a legtöbbet nyújtani. Az ő elgondolásai és vezérkönyveí alap-
ján alakul ki a vasárnapi iskolai, későbbi gyermekistentíszteleti 
oktatás, mely vasárnaponként is foglalkozott a gyermekekkel» 
akiket hétköznap csak hetenként egyszer lehetett egybegyűjteni * 

Dr. Iván László. 
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A^budapesti egyház ifjúsági munkájának minden ágában részt 
vesz. Alelnöke volt a Brassai Sámuel ifjúsági egyesületnek, s 
részt vesz 1923-ban a hollandiai Sleenben megtartott első nem-
zetközi ifjúsági találkozón, melyből a Leyden International Bu-
reau szervezete kialakult. A megalakult cserkészcsapatnak egyik 
•lelkes támogatója, s gyakran elkiséri őket táborozásaikra, hogy 
ott is közelükben lehessen. A magyarországi konferenciás moz-
galomnak lelkésztársaival együtt, egyik elinditó lelke, itt tar-
tott, előadásai melyek közül néhány a Keresztény Magvetőben 
is megjelent, értékei egyházi irodalmunknak. Nagy része van 
abban a mozgalomban, mely a magyarkúti nyaralótábor felállí-
tásához és beszervezéséhez vezetett. Néhány esztendőn keresz-
tül szerkeszti az Unitárius Értesítőt. A lapot teljesen átszer-
vezte, munkatársait ielfrissitette, s élénk, egyházi tényezővé 
tet te . Legnagyobb dicsérete ezen a téren az, hogz a lap szer-
kesztése idején, s azóta is, teljesen meg tud állani a saját lá-
bán s előfizetői támogatásából él meg. Itt megjelent cikkei 
egyházi életünknek és egyházpolitikai harcainknak sokáig em-
lékezetes hirdetői maradnak. Az egyházi irodalom szompontjá-
ból legjelentősebb dolgozata a Keresztény Magvető hasábjain 
jelent meg, melyben egyházalapitó püspökünk lelkiségét veszi 
bonckése alá, s erős kritikai érzékkel birálva eddigi méltatóit, 
helyét a mai ember lelkivilágban kijelöli. Korunk lelki válsá-
gáról irt értekezése a magyar olvasóközönség nagyobb körei-
ben is érdeklődést ébresztett. 

Iván László erős hivő ember volt, hitében a Bibliára tá-
maszkodott. Bátor ember volt, aki nyiltan hirdette azt, ami a 
lelkében élt. Jó ember volt és mégis nagyon sokat csalódott. 
Soha senkit sem támadott meg, s mégis rengeteg támadásban 
volt része. Unitárius ember volt, annak dacára, hogy a tradi-
cionális unitárizmus nem minden vonása volt lélekarcán felfe-
dezhető. 

A sors ugy adta, hogy többször volt alkalmam két fiata-
lon elhunyt nagytehetségű lelkésztársunk betegágya mellett órá-
ka t eltöltenem. Balázs Ferenc és Iván László jelentették a har-
mincas években bontakozó unitárius ujraébredésnek két ellen-
téteiben legszélsőbb pólusát. Amikor a magyarországi kórhá-
zakban is hosszú időn át gyógyulást keresett Balázs Ferenccel 
beszélgettem, akkor az ő útkeresései között mindig ott járt gon-
dolatvilágomban Iván László is, aki megkritizálta a farmeréle-
te t élő lelkészt, s benne a magasabbrendűségét kereste. Balázs 
Ferenc halálhirét Iván Lászlóval én kellett, hogy közöljem. 
Szegény Iván László, amikor könnyei letörlése után megszó-
lalt, — súlyosan beteg volt már ő is akkor — azt mondotta, 
hogy elment az egyik legszélsőbb baloldali pólus, most már 
nincsen mit keresnie itt a másiknak a jobboldalinak sem. Mind 
a ketten csendesen megpihentek már annak a földnek a 
mélyén, melyet olyan nagyon szerettek. Egyházi életünk ér-
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tékrendjében jelentőségüket a történelem majd szépen méltatni! 
fogja. De egy bizonyos, bogy amikor a harmincas évekről i r 
majdan a jövő krónikása, egymás mellett kell emlegetnie B a -
lázs Ferenc és Iván László munkásságát, akik más és más sí-
kokon ugyan, de egyházi életünk reformálása, öntudatraébre-
dése terén, lélekben és cselekedetben, ma még felbecsülhetet-
lenül sokat tettek. Aldassék emlékezetük. Ferencz József. 

Kelemen Lajos a Magy. Tud. Akadémia 
külső tagja. 

Csak nem rég olvastuk a lapokból azt az örvendetes hírt, hogy 
Kelemen Lajos az E. M, E. és egy, könyvtár éppen nyugalomba 
vonuló tisztviselőjét a Magy. Tud. Akadémia külső tagjává vá -
lasztotta. Ez a kitüntetés nem mindennapi, mert a Tud, Akadémia 
csak igazán arra érdemes tudósokat választ be a tagjai sorába». 

Mégis ugy érezzük, hogy Ke-
lemen Lajos ezt a kitünte-
tést már legalább másfél év-
tizeddel ezelőtt meg kellett 
volna nyerje. Azonban jobb 
későn, mint soha. Kelemen 
Lajos az Akadémia figyelmét 
tudásának gazdagságával és. 
odaadó szolgálatkészségévet 
érdemelte ki, mert alig van. 
olyan tudós ezen a világon», 
aki oly szivesen bocsássa má-
sok rendelkezésére tudásának, 
gazdag tárházát, mint ő. 

Az Unitárius Egyház ke-
belében eddig a következő 
nagyjaink nyerték el a Magy* 
Tud. Akadémia tagságát Í Dr». 
Brassai Sámuel, az egyetemes 
tudós, Bölöni Farkas Sándor 
a nagy amerikai utazó, Kriza 
János főképpen mint nyel-
vész, Kozma Ferenc a Szé-

Kelemen Lajos. k e l y f ö l d k ivá ló i s m e r ő j e , J a -
kab Elek a nagy történet-

tudós, Dr, Jakabházy Zsigmond a kiváló vegyész, egyet, ta-
nár, Dr. Gelei József a szegedi egyetem rektora, természettu-
dós és Kelemen Lajos a nagy történettudós. 

Az uj akadémiai tagnak igazán megérdemelt kitüntetése-
alkalmából jó egészséget s hosszú, munkás boldog életet kí-
vánunk. 
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Szentmártoni Bálint. 
— Egy jeles népnevelő nyugalomba vonulása. — 

Az emberi művelődés Istennek egyik legáldottabb kincse* 
Akik ezért a drága kincsnek kibányászásáért küzdenek és mun-
kálnak, a legnemesebb hivatást teljesitik. Az emberek azonban, 
nagyon hajlandók arra, hogy 
elfelejtkezzenek az igaz mun-
kásokról. A művelődés áldá-
sainak örvend minden lélek, de 
a szellemi életnek igazi hősei-
ről ritkán emlékeznek meg. 
Mi, mint egyház nem enged-
hetjük meg magunknak azt a 
fényűzést, hogy elfeledkez-
zünk azokról, kik minden 
munkájukkal, teljes erejükkel, 
teljes lelkükkel Isten és em-
bertársaink szolgálatában töl-
tötték el munkás életüket. 
Most egyházunknak és közmű-
velődésünknek egy ilyen mun-
kásáról, Szentmártoni Bálint-
ról kívánunk megemlékezni, 
abból az alkalomból, hogy 40 
éves hűséges és sikerekben 
gazdag népnevelői munkás-
sága után nyugalomba vonul. 

Szentmártoni Bálint Mit-
re$ti-ben született, hol atyja Szentmártoni Kálmán lelkész volt. 
Öt testvére közül Szentmártoni Kálmán a jeles történettudós 
az I. G. Duca-i főgimnázium volt igazgatója, az U. I. T. je-
lenlegi főtitkára vált ki kiválóan értékes munkásságával. 

Korán árvaságra jutott. Tanulmányait Rimetean és I. G. 
Ducan végezte. Utóbbi helyen elvégezte a tanítóképző intéze-
tet is. 1896-ban tanítói oklevelet nyert. 1896-ban Buzea-n meg-
választották tanítónak. Ebben a külsőleg szerény állásban 40 
termékeny munkás esztendőt töltött el s a jelen évben nyuga-
lomba ís vonult. 

Mindjárt állásának elfoglalása után daloskört szervez, 
amelynek természetesen ő nemcsak az indítványozója, hanem 
karmestere és éltető lelke ís. Majd meg fokozatosan ifj. egye-
sületet, Gazdakört, Fogy. és ért. szövetkezetet, állatbiztosító 
szövetkezetet, könyvtárt, faiskolát és a faluban a peres ügyek 
elrendezésére békéltető bíróságot létesített. 

Szentmártoni Bálint. 
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Iskolán kivül, mint községi képviselő, közbirtokossági el-
nök stb. működött . 

A közhatalom-változás előtt a mureßköri felekezeti taní-
tók egyesületének alelnöke, jelenleg a mure$köri unitárius fe-
lekezeti taní tók egyesületének elnöki t isztét tölti be. Fia ta labb 
korában gyakran találkoztunk a nevével a napilapokban, tan-
ügyi lapokban és az Uni tár ius Közlönyben is ; igen érdekes novel-
lákat, költeményeket, tanügyi és gazdasági tartalmú cikkeket irt. 
Megírta Mure^megye földrajzát s lerajzol ta a megye térképét . 

Pedagógiai tanfolyamon is vett részt . Az ott nyert diplo-
májával s . - tanári cím is jár t , de sohasem használta. 

Nyugalomba vonulásával gondoskodik, hogy az anyaföld-
ből nyerje meg azt, ami t egy ilyen nemes és hosszas mun-
kásság után a társadalom kellene biztositson neki. 

íme, néhány rövid és vázlatos sorban egy igazi munkás 
élet. A nép és egyháza i ránt i hűséges szeretetet már az anya-
tejjel szívta magába s ez te t te azt, hogy egy munkás élet alatt 
mindenkor hűségesen szolgálta a népnevelés szent ügyét. 

Szentmártoni Bálint nyugalomba vonulása után még sokat 
fog tenni egyházi életünk és művelődésünk érdekében, mert — 
Istennek hála — még jó erőben van. A d j a az Isten, hogy még 
sokáig működhessen gazdasági és szellemi kulturánk érdeké-
ben, melynek eddig o'yan lelkes és hűséges munkása volt. 

IKeresztély Lajos 
1850-1938. 

30 évig volt tanára annak az iskolának, amelyet mi öre-
gebbek „Kereskedelmi Akadémia" neveztünk. Nemcsak meg-
alakulásánál volt ott ez intézetnek, hanem áldásosán vet t részt 
annak fejlesztésében is, oktatói és nevelői hivatása céltudatos, 
magas színvonalú betöltésével. 

A természet tan és vegytan voltak nagy szeretet tel és hi-
vatottsággal előadott t á rgya i . 

Ugy ezeknek tanítását , mint életterheínek s ezek között 
egy elég hosszú időn keresztül a magánosságnak, hordozását je-
lentékenyen elősegítette a természet i ránt i nagy vonzódása és 
szeretete. 

Mint ember, tipikus példája volt a nemesebb veretű , tísz-
tultabb, emelkedettebb vallásosságnak, amelyet nem csupán 
vallása és temploma iránti szeretetével bizonyított meg, hanem 
nemes emberi erényekkel ; ezek között a barát i és kollégíális 
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együttérzéssel, emberbecsülő természetével, szigorú, Ítélkezések-
ben részrehajtatlan, még az ellenséget is védelmezni kész, igaz-
ságosságával és a pedánságig menő kötelességtudásával. 

88 éves korában halt meg, május hó 19-én ; temetése 
május 22-én volt, amelyen a temetési szertartást végező lelké-
szen kívül, volt tanítványai és tanártársai nevében, érdemeit 
méltatta Szentkirályi Samu, kereskedelmi líceumi tanár is. 

Emléke áldott, nyugalma csendes legyen ! Ü. K. 

A Baraolt- i Unitárius Egyház templom ügye. 
Baraolt-on erdővidék központjában egy unitárius szórvány-

gondozó központ létesült 1936-ban. Azóta a szórványgondozó 
lelkész Késmárky Miklós, aki tíz községben pásztorolja az uni-
tárius híveket. Baraolt már több mint 30 éve, ugy szerepelt, 
mint Racosul de Sus leányegyház községe, mig 1938-ban a Fő-
hatóság rendelkezése folytán rendes lelkészt kapott és elvált az 
anyaegyháztól. 

Már Kelemen István beszolgáló lelkész idejében szükségét 
érezték a hivek annak, hogy saját templomuk legyen. A be-
szolgáló lelkész és lelkes gondnoknőjük : Sebestyén Sándorné ve-
zetése mellett éveken keresztül gyűjtötték a pénzt erre a célra. 
A pénz, mintegy 35.000 lei, a Racosul de Sus-i hitelszövetke-
zetben volt betéve. Azonban konverzió alá esett s igy 50°/o 
csak 17 év után jut a Baraolt-i egyh. község birtokába. 

Késmárky Miklós a nehéz szórványgondozói munka mel-
lett elhatározta, hogy Baraolt-on a már rég óhajtott, kicsiny 
unitárius templomot és lehetőleg a papilakot is felépiti. 

Ebből a célból kifolyólag 1937 év tavaszán elindult hívei 
és felesége Késmárky Miklósné sz. Barlabás Ibolyka kíséreté-
ben külömböző unitárius egyh. községbe, ahol prédikált és az-
után felkereste az unitárius hittestvéreket otthonukban és gyűj-
tött. Minden egyházközségben igazi testvéri szeretettel fogad-
ták és segítettek munkájában és gyűjtésében, ugy az egyház-
községek vezetői, mint hivei. így gyűlt össze az alábbi összeg : 
Hoghiz 1052 L, 2. Belini 3293 L, 3. Calnic 1012 L, 4. Arcú? 
3261 L, 5. Valea-Crisului 1200 L, 6. Racosul de sus 6699 L, 
7. Brasov 5225 L, 8. Várghis 2099 L. Br, Dániel Ferenc 1000 
L, 9. Turda 4985 L, 10. Cluj 6377 L, 11. Aita-Mare 5500 L, 
Dr. Ferenczy Géza 5000 L, 12. Coltesti 1884 L, 13. Iára 2335 
L, 14. Pietroasa 960 L, 15. Moldováne$ti 1563 L, 16. Cornesti 
1278 L, 17. Tureni 809 L, 18. Cheia 1635 L, 19. Badeni 2852 
L, 20. Valeni 2800 L, 21. Piáiesti 3600 L, 22. Dopca 1101 L, 
23. Raco?ul de jos821 L, 24. Telisoara (Baraolt szórványa) 740 
L, 25. Rímetea 650 L, 26. Diciosanmartín 2185 L, 27. Seuca 400 L, 



122 UNITÁRIUS KÖZLÖNY 

Ezenkívül még adományozott a Baraolt-i Erdőbirtokosság 500Ö 
L, és a Baraolt-i Unitárius Nőszövetség 30.000 Leit. 

A Baraolt-í Unitárius Nőszövetség csak két éve áll fenn» 
Késmárky Miklós lelkész indítványára alakult meg Danér Ist-
vánné elnöklete alatt. Később e tisztet Késmárky Miklósné 
tiszteletes asszony töltötte be. Ez a parányi kis Nőszövetség 
csodálatos eredményeket mutatott fel két év alatt. Alig van 15 
tagja, de mindeniket szent hitünk iránti lelkesedés tölti el. Több 
összejövetelt, vallásos estélyt, bibliaórát, Dávid Ferenc ünne-
pélyt tartott. Ezenkívül négyizben rendezett táncmulatságot» 
mindannyiszor szép erkölcsi és anyagi sikerrel. Nagy szerencse 
az is, hogy a baraolti kicsiny unitárius egyházközség megnyerte 
a többi kisebbségi egyházak szimpátiáját s igy minden munká-
ban felekezeti különbség nélkül segitséget kap. 

Ennyit tudunk irni röviden a baraolti unitárius templom 
ügyéről. A munka megindult. Az eredmény nagyon szép, de 
korántsem elég ahoz, hogy a feltett cél teljesüljön. Még sok 
áldozatra van szükség, azért e lap soraiban kérjük azokat, 
akik e szent ügyet támogatni akarják, szíveskedjenek adomá-
nyaikat az alábbi cimre küldeni; Parochia Unitariana Baraolt. 
Jud. Treiscaune. Azokra pedig, akik már áldozatokat hoztak 
bármilyen formában, meleg köszönete mellett Isten áldását kéri 

a Baraolt-i Unitárius Egyház Vezetősége. 

Az oxfordi ,, csoport- mozgalom " eszméi. 

E mozgalom megteremtője Frank Buchman schweitzi 
származású evangélikus lelkész. Nem külön felekezet, ha-
nem a felekezetekben a vallásos elmélyedés, az Istenhez-
térés és Istennel való állandó megmaradás gyakor-
lása. Alapelvei a következőkben foglalhatók össze : A 
föltétlen becsületesség, föltétlen tisztaság, föltétlen önzetlenség 
és föltétlen szeretet. 
Hogy a világ örvendező, bűneitől megszabadult, Istentől 

vezetett emberekből álljon, tudjon Istenré hallgatni és az Ö 
akaratának engedelmeskedni. 

Olyan világ legyen, amelyben minden nő, férfi, ifjú és 
leány egy közös érdekért dolgozik, mely méltó arra, hogy érte 
meghaljon, de éljen is ; ez a cél : a világot Jézus számára meg-
hódítani. Látjuk, hogy az emberi tervek mind megbuknak. 
Miért nem próbáljuk meg Isten terveit is végre ? Nehéz lépés, 
de meg kell tenni, mert különben elkerülhetetlen a világ-
háború. 

Ha megnézünk egy újságot, csupa problémát olvasunk, de 
Jézusnak minden problémára van megoldása. 

Minden, minden Istentől van s ezért neki is kell mindent 
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ajándékozni. Nemcsak a pénzt, hanem egészséget, időnket, hi-
báinkat, bűneinket, munkánkat, gondolatainkat, szóval mindent, 
amivel birunk. 

Ha mindenki igazán szeretné felebarátját, akkor meg-
szűnne minden gazdasági válság, mert ez nem más, mint er-
kölcsi kérdés, Ha mindenki odaadná a feleslegét, akkor min-
denkinek elég jutna, Minden gazdasági kérdésnek ez a gyökere. 

Mindenkinek megváltozhatik az élete Isten vezetésére való 
hallgatás által és e megváltozással olyan erőket nyer, aminek 
segítségével minden lehetséges, Csak fel kell állani és egy kéz-
mozdulattal meggyújtani a villanyt, akkor világos is lesz. 

A mai keresztények nagyon merevek. Jézus nem volt 
merev ! A zárkózottság is nagy bűn. A Biblia idejében min-
denki halhatta Isten szavát. Isten nem változott meg, akkor 
miért nem halljuk mi is most Őt ? 

Minden meg nem oldott kérdés valamely elkövetett nagy 
vagy kisebb bűn következménye s az ember csak a belső meg-
oldhatatlan, kinzó kérdések miatt érez fáradságot. 

Ha mindent átadunk Istennek, Istentől mindent sokszoro-
san visszakapunk. Igaz, nem mint a magunkét, hanem, mint az 
0 tulajdonát. 

Isten azért teremtett minket, hogy bizonyossá váljék az 
az igazság, hogy 0 minden megoldhatatlannak látszó kérdést 
meg tud oldani. Hogy megváltoztassuk a mások életét s hogy 
egy uj nemzedéket és világot épithessünk s az 0 országát. 

A félelem egyik legnagyobb bűn, Ebből származik a bi-
zalmatlanság, ellenségeskedés, háború, gyűlölet, minden más 
rossz. A bizalom, szeretet és nyugalom minden kérdést megol-
dana és ez egyetlen megoldás hozná meg a világ békéjét. 

Azt sohasem tudhatjuk, hogv Isten előtt mi nagy és kicsi. 
0 teremti a betegségokozó bacillusokat is, melyek óriási ha-
tást válthatnak ki! Nagy önteltség kellene hozzá, ha mi akar-
nók megállapítani, hogy mi a fontos Isten elctt. 

Imádkozni nem azt jelenti : a magad szavát hallani. Az 
imádság ténye ez : csendben lenni, némán maradni és figyelni, 
mig a könyörgő hallja az Isten szavát. 

A csend ideje olyan, mint a telefonbeszélgetés. Nemcsak 
mi beszélgetünk, hanem hallgatjuk azt is, amit Isten mond ne-
künk. Amit O mondott, azt azonnal meg kell tenni és nem 
szabad vesztegetni az időt. 

Engedelmeskedni Istennek annyi, mint hinni . . , 
Bűn mindaz, ami Istentől és embertársainktól elválaszt ? 

Mi választ el Istentől? Ha nem akarjuk elfogadni, amit 0 ad 
és ha nem akarjuk átadni, letenni, amit O kiván tőlünk . . . Mí 
választ el az emberektől ? Ha az ellenük elkövetett bántalmat 
nem akarjuk bevallani és jóvátenni. Bűn minden gyűlölet és 
bosszúság is ! Péter Rózsika. 
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Dr. W i l b u r : A mi uni tá r ius örökségünk. (A szabadelvű 
kereszténység összefoglaló története). Fordította és kiegészítette : 
Szent-Iványi Sándor. (Cluj, 1937—1938. XVI. bevezetés és tar-
talom -f- 430 szövegoldal -f- 80 oldal kép). 

Régóta vártuk, hogy Dr. Wilburnak, a ma legnagyobb 
unitárius történetirónak fenti cimü műve megjelenjen. Ez a vá-
rakozás most be is teljesült, a jeles könyv megjelent magyarul. 
A terjedelmes mű alapos átolvasására még nem volt időnk, de 
gondos és értékes munkának látszik. Az árak az uj megren-
delőknek : 1. fűzve 150 lej, 2. kötve 180 lej, amatőr példány 
famentes papíron és díszkötésben 220 lej. Kapható és megren-
delhető az Unitárius Iratterjesztőnél (Cluj, Liceul Unitarian). 
A könyv méltatására még visszatérünk. 

Nemes Nagy M á r t h a : Vád. Egy szép kiállítású költemé-
nyes kötet, melyet az ífj. egyletek egyetemes szervezete adott 
ki. Lapunk 5. sz. 106. lapján a figyelmet felhívta rá Símén 
Dániel, a szervezetek elnöke, s boldogok vagyunk, a felhívás-
ban nem volt semmi túlzás. A megjelent kötetben sok lelki 
finomság, vád, panasz, benső őszinte érzelem jut kifejezésre a 
mostani időkkel és szokásokkal ellentétben s jó verstechnikával. 
Olvasóink figyelmébe ajánljuk. Ara : 40 lej. Beszerezhető az 
ifjúsági szervezetek utján. Megkeresésre mi is szívesen köz-
vetítünk. 

Eladó. Körösfői Kriesch Aladár s A vallásszabadság kihir-
detése a turdai országgyűlésen 186S. Műlap, rámával, teljesen jó 
állapotban eladó. Az érdeklődőknek kívánatra a szerkesztőség 
megadja a szükséges felvilágosításokat. 

Shakirov Sebestyén hitrokon, orosz festőművész koráb-
ban megajándékozta volt a D. F. Egyletet egy festménnyel, 
melynek tárgya : Dévavár alkonyatban s amely eddig az egy-
házi irodán volt látható. A választmány elhatározta ennek a 
képnek az eladását. Az érdeklődőknek a titkár megad minden 
további felvilágosítást. 
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A jelen évi Ifjúsági Konferencia 
Julius hó I, 2 és 3-án lesz Clujon az 
unitárius püspökség dísztermében. 

Elszállásolásról a rendezőség gondoskodik; napi ellá-
tás közös étkezéssel 30—40 lei lesz. Akik a közös étkezés-
ben részt akarnak venni és elszállásolásra igényt tartanak, 
ebbeli szándékukat jelentsék be a központi választmánynak 
junius hó 15-ig. Féljegy elnyerése iránt a választmány 
a kérést beadta. A Clujról szomszédos Some§eni állomásra 
fürdő-jeggyel lehet utazni. Ajánlatos ezt a lehetőséget 
igénybevenni Részletes programot később küldi szét ä ren-
dezőség. Az elszállásolással kapcsolatosan felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy aki könnyebb takarót hoz magával, az 
az elszállásolást megkönnyiti. A bejelentéseket kéri a 
rendezőség junius 15-ig okvetlen megtenni, mert 
csak ebben az esetben lehetséges a kifogástalan elrendezés. 

Dalárda-est Hoghizon. A Hoghíz-i Unitárius D. F. E. 
Dalkör f. évi április hó 18-án (húsvét másodnapján) szépen si-
került műsoros táncmulatságot rendezett. Lelkész megnyitó be-
széde után Csokonai „Tihanyi echóhoz" cimü ismert dalát éne-
kelte a vegyeskar, Szilárd János „Megyen a nyáj" cimü egyfel-
vonásos palócvirtusát játszották a dalkör műkedvelői, népdalo-
kat énekelt a dalárda, Mahovits Gyula „Csordaeresztés után" 
c. egyfelvonásos vígjátékát adta elő műkedvelők másik csoportja, 
majd népdal-egyveleg és lelkész zárószavaíval ért véget a vál-
tozatos és gazdag műsor. Szereplők valamennyien derekasan 
megállották helyüket, neveiket csupán helyszűke miatt nem kö-
zölhetjük. Színdarabok betanítását Fülöp Árpád lelkész és Fe-
renczy Mózes ifj. énekvezér végezték. A nemrégen alakult da-
lárdával elért siker énekvezér odaadó munkásságának ered-
ménye. A dalkör minden egyes tagját, lelkes vezetőkkel együtt 
illesse e helyről is elismerés és hála. Jelenvolt. 

Hibaigazítás. Lapunk 5. számának 104. lapján alulról a 
14. sorban a kötőké háziasszonyainak sorából kimaradóit a Nő-
egylet egyik legtevékenyebb tagjának : Tana Ferencnének a neve. 
Ezt a hibát ezennel helyreigazítjuk. 
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Sz, 222/1938, Pályázat hirdetési-körlevél 
U, P. az ö s s z e s l e lkészeknek é s segéd le lkészeknek . 

A nyugalomba vonulás folytán megüresedett diciosan -
martini unitárius papi állásra pályázatot hirdetek. A belső-
emberek választásáról szóló törvény 13. §. alapján a pályázó 
köteles a folyamodványhoz csatolni a Teológiai Akadémia vég-
zettségét igazoló bizonyítványt, szolgálati bizonyítványt mind-
azokról a helyekről, ahol rendes- vagy segédlelkészi minőség-
ben szolgálatot teljesített. Esperesi bizonyítványt arról, hogy a 
pályázó nem áll fegyelmi vizsgálat vagy ítélet alatt. 

A pályázat határideje s 1938 évi junius hó 4-ik napja. 
A pályázati kérvényeket a kitűzött határidőig a Tárnává 

Mica-i esperesi hivatalhoz Seuca, u, p. Diciosanmartin kell be-
adni. A később érkező folyamodványok nem fogadhatók el. 

A papi állás javadalma a díjlevél megállapítása szerint a 
következő : 

1. 5 szoba, konyha, kamara és előszobából álló lakás, gaz-
dasági melléképületekkel s a leltár szerinti gazdasági udvarral, 
gyümölcsös és veteményes kerttel 1307 • öl. 

2. Tizenegy hold 1548 • öl szántó a „Tövisközt", mely-
ből 2 hold kaszálóvá alakíttatott át. 

3. 2 hold szántó az „Egyházszeren". 
4. 2 hold kaszáló „Tul a vízen". 
5. Belső telek (Str. Horía) í / i hold gyümölcsössel és ez-

időszerint havi 100 lejt jövedelmező bérházzal. 
6. Radnóti uton V4 hold beépítetlen belső. 
7. 100 • öl legelő rész. 
8. Hívektől 208 véka (a 20 liter) szemes törökbuza. 
9. Hívektől 9,116.—, azaz kílencezerszáztizenhat lej kész-

pénz. 
10. Hívektől 26 napszám. 
11. 100 mázsa száraz tűzifa (vagy 24 szekér vastag- és 12 

szekér aljfa). 
12. 2093 lej földvásárlási alap évi kamatának ^/3 része. 
13. 496 lej dézsmakárpótlási alap évi kamatának 2/z része. 
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c s i r k v r e p e m e g v á ] t á s i segélyalapból: bor kepében 666 lej, 
1 5 ' -ben 274 lej, ifjúsági napszámváltságban 166 lej. 

helyreáll] n ] o m s z o m b a t i vámjának 2/s része, ha a malom 
16. Az 

Jegyzet: kiutalandó kongrua. 
emelkedik vagy\ ( io, Sz. alattiak a hivek létszáma szerint 

Cluj, 1938 év*ken, 
us hó 20-án. Dr. Varga Béla s. k., 

Egy kedves v e i . — e . főjegyző, 
nak május havában ige.Játogatása. Cluj városi unitáriusok-
Snow, aki 1920-ban Metcdves vendégük volt. Dr. Sidney B. 
saságában meglátogatta az \ Witte amerikai hitrokonok tár-
s keresztényi szeretetreméltósts unitárius egyházközségeket, 
hagyott hátra, most középeurófnl oly feledhetetlen emlékeket 
rándult Cluj városába. Itt a régi+ja alkalmából 2 napra át-
amily csöndben és meglepetésszeríieerősöket meglátogatta s 
Snow most is az a daliás és végtelerit, ugy is távozott. Dr. 
akit ezelőtt 18 évvel megismertünk voltkedves ember, mint 
•ezelőtt 18 évvel meglátogatott egyházközVözletét küldi a rég, 

Pályázat. Unitárius Teológia A k a d é m i á k , 
zatot hirdetek az 1938/9 és 1939/40 iskolai éváievében pályá-
az angliai Manchesterben levő teológiai akadémuvonatkozóan 
Pályázhatnak szakvizsgát tett lelkésznövendékek isztöndijra. 
löltek. Pályázati határidő 1938 junius 15. Pályázónklkészje-
juníus hó folyamán vizsgáznia kell Cicero : De amicitiäz évi 
véből, a görögnyelvü Márk ev.-ból s angol nyelvből a 
Akad. Igazgatósága előtt. Cluj, 1938 május 21. Dr. Kiss Elek, déki-. 

Az I. G. Dúcai unitárius egyházközség a Főgimnázium 
tanulóinak közreműködésével május 8-án, a vasárnap délelőtti 
istentisztelet keretében jól sikerült ifjúsági napot rendezett. Mű-
sor a következő volt: Imát Mátyus Ferenc VIII. o., egyházi 
beszédet Szász Dénes VIII. o. tanulók mondottak. Mécs László 
verseiből szavaltak J Bíró József VIII. o. és Elekes Domokos 
V. o. tanulók. Triót adtak elő : Péterffy Gyula zenetanár (or-
gona), Török László VII. o. (hegedű) és Elekes István VI. o, 
tanuló (cselló). Bezáró szavakat mondott Bede Emil s.-lelkész. 

Tájékoztató. Felhívom összes lelkésztársaim és unitárius 
hiveink figyelmét arra, hogy Gále§ti községből nagyon sok ké-
regető cigány jár gyüjtőkönyvekkel faluról-falura, akik külö-
nösen unitárius hitű községekben azt állítják, hogy a Gále?ti-i 
unitárius templom javára kéregetnek s én bíztam meg őket a 
gyűjtéssel. A Gale$ti-í egyházközség igaz, hogy kijavította tem-
plomát, de a saját hívei támogatásával és én kéregetéssel ez-
ideig senkit sem bíztam meg. Ha ilyen kéregető látogatna el 
valamelyik községbe, vonják felelősségre és tartóztassák le, 
mert itthon nem lehet ellenük eredményesen eljárni. Kovács 
Domokos lelkész. 
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Az I. G. Duca-i Unitárius Téli Gazdasági Iskola 
ben is megrendezi szokásos nyári női gazdasági és h? l r m 

tanfolyamát, melyre felvétetnek mindazok, kik mag*-*' A  

es olvasni folyékonyan tudnak, 16 életévüket be* Jelent-
hallgatók létszáma legkevesebb 15, legtöbb 40 *<yeggel el-
kezni lehet julius 10 ig személyesen vagy i r á sb -^Y 1 a d a t a i 

látott folyamodvánnyal, melyben a jelentkező" vagyoni hely-
(életkor, előképzettség, vallás, szülők foglald n 8 m szükséges, 
zete) fel vannak tüntetve. Egyéb iratot b D a a z egész tan-
A bentlakás teljesen ingyenes, élelmez^ napi háromszori ét-
folyam tartamára 750 lej fizetendő, fehérneműt, amelyet 
kezés jár. Kell hozni ágyneműt, ry^tartástant, egészségtant, 
mindenki maga mos. Tanulnak .nyésztést, zöldség- és gyű-
tejkezeiést, sertéshizlalást, barefnódját. Az eltevéshez szűk-
mölestermelést, azoknak elte-szerzi be, a készítmények tulaj-
séges anyagot mindenki m-mlius 30.—-szeptember 4-ig tart. 
donát képezik. A tanfolvg beküldése mellett az igazgatóság 
Bővebb felvilágosítást igi Iskola Igazgatósága. I. G. Duca 
készséggel nyújt. Garorheiu. 
(gara : C r i s t u r ) jud e g y l e t p é n z t á r á b a á p r i l i s 27-től m á j u s 22-ig 

Nyugtázás,k: Nagy Béla Síghi^oara 1929-1930-ra, Lő-
tagsági dijat fkure$ti, Németh István Cluj, Gálffy Dénes $oi-
rinezy Gézaczefy Lajos Reghinul-Sásesc, Nagy Dénes Iara 
mo§ul-MiQiemen Árpád Cálu^erí 1937-1938-ra, Kovács Gábor 
1938-raj 1934-1938-ra, Özv, Móricz Albertné Sánmicláu$ 
Sántijr38-ra (100 L), Török János Diciosánmartin 1937-1938-ra, 
1926vay Dezsőné Sarmiseghetuza 1938-1939-re. — Előfizetési 

,íjat fizettek: Szüts Józsefné Bucure§tí 1936-1938-ra, Unitárius 
Egyházközség $oimo§ul-Mare és $oimo§ul-Mic 1935-1937-re, Sig-
mond Tamás Chichi? 4935-1936-ra (70 L), László Péterné Re-
ghinul-Sásesc, Nagy Károly Cluj, Kelemen Árpád Be§eneu, 
Dimény Lajos Budapest (66 L) 1938-ra, Székely Ilona Rimeteá 
1938-1939-re. — Alapitói dijban fizetett: Síidén Dániel Lupeni 
100 L-t. Cluj, 1938 május 22-én. Gálfi Lőrinc, pénztárnok. 

Az Unitárius Közlöny előfizetési ára évi 36 lei. A D. F. E. 
évi rendes tagsági dija 6 0 lej. A D . F . E . örökös alapitói dija 
1000 lej. A rendes* és alapiló-tagok egyleti tagsági jogaik gyakorlása 
mellett kapják az Unitárius Közlönyt is. A z előfizetési dij csak a 
Közlönyre jogosít. Kívánatos tehát, hogy mindenki lépjen be az egylet 
tagjai sorába s dijait rendezze. Egyleti jogait csak az gyakorolhatja, aki 
tagsági dijait rendezte. Előfizetés külföldre 9 0 lej. Minden pénzküldemény 
Gálfi Lőrinc pénztáros cimére küldendő C lu j , Calea Marechal F o c h 12. 
nGDDDaaDaaDDDDDDDDDODDDODDaaDDaDDDaODODDQDDaQaaa 

Az „Unitárius Közlöny" megjelenik havonta. 
PorjDODaDonaDnQDDaaDnnnnDaanDQnoDDCiaoüCjaoannnoDoa 
Szerkesztő : B e n c z é d i P á l , C l u j , Colegiul Unitarian. 

Tipografia .Pallas" könyvnyomda Cluj, Strada Vláhuta 3. 


