
K Ü L Ö N F É L É K . 

Olvasóinkhoz és előfizetőinkhez. A „Ker. Magvető" 64-ik 
évfolyamába lép. Pályafutásában sok szép sikert ért el és sok ál-
dást árasztott egyházi életünkben. Az eddigi köteteiben felhalmo-
zott szellemi javaink, lelki értékeink olyan kincseink, amelyeket 
senki és semmi el nem vehet tőlünk, sőt az idők multával mind 
becsesebbekké válnak. De nemes munkájában nehéz akadályokkal 
is találkozott. Ezeket az akadályokat az unitárius hitbuzgóságnak 
és áldozatkészségnek sikerült mindannyiszor legyőznie és lehetővé 
tennie azt, hogy szellemi javainkat tovább gyűjtögesse, hitünk igaz-
ságait ápolja és mélyítse, egyházi és iskolai ügyünket szolgálja, 
multunk drága kincseit Jelszínre hozza és porladó őseinket halot-
taiból föltámassza. Most ismét nehéz idők küszöbére érkeztünk. Az 
általános világválság minket is sodrába ragadott. Aggódva nézünk 
a bizonytalan jövő elébe. Soha sem volt nagyobb szükségünk, hogy 
még a hamu alatt levő parazsat is megbolygassuk s a multat is 
segítségül hívjuk jelenünk megmentésére és jövendőnk biztosítá-
sára. Ebben a munkában kíván segitő jobbot nyújtani a mi folyó-
iratunk, amely ezen kívül ma azt a missziót is végzi, hogy össze-
kötő kapocs legyen a világ unitáriussai között. Egy szóval úgy 
érezzük, hogy a „Keresztény Magvető"-re szükségünk van, hogy 
fenntartása legalább az eddigi keretek között, egyetemes egyházi 
érdek. 

Mégis, mintha a nyomasztó gazdasági válság csüggesztőleg 
hatna a lelkekre. O.yan emberek állanak ki a barázdából — hála 
Istennek kevesen — akiknek elől kellene járniok a hitben, a biza-
lomban, az áldozatban és a munkában. A szerkesztőség és körü-
lötte csoportosuló írói gárda készséggel ajánlja fel a maga szolgá-
latait, minden díj nélkül a további magvetés munkájához, anélkül, 
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hogy ezért aratásra számitana; de ugyanakkor kéri és elvárja, hogy 
az előfizetők sorai ne ritkuljanak, hanem erős akarattal és kitartás-
sal legyenek segitségünkre a krizis átélésében. Abban a remény-
ben hogy hátrálékos előfizetőink hátrálékaikat kiegyenlítik, tekintet-
tel a minden oldalon visszafejlesztett jövedelmi forrásokra, az U. 
I. T. választmánya az előfizetési dijat 1932 január 1-től leszállította 
s azt Romániában évi 200 leiben állapította meg, ami bármilyen 
részletekben is fizethető. Ellenben Magyarországon továbbra is az 
eddigi 10 pengő előfizetési díjat tartotta fenn. Folyóiratunk azon-
ban, amíg lehet, az eddigi alakban és terjedelemben jelenik meg. 

A szerkesztőség. 
Egyházi gyűléseink. A mult év dec. 12. és 13.-án folytak 

le a Főtanáccsal kapcsolatosan az egyetemes lelkészköri, az U. I. 
T. és a D. F. E. közgyűlései. A közgyűlések külső képén is lát-
ható volt a mai nehéz gazdasági helyzet, amennyiben a mult évek-
hez mérten kevesen voltak jelen; de lefolyásokban is a kétség és 
bizonytalanság köde borongott a lelkeken. Talán ennek tulajdonit-
ható, hogy ritkán tudtunk egyetemes szempontokra fölemelkedni. 
Különösen ránehezedett a lelkekre az, hogy az államsegélyt a kor-
mány annyira leszállította, hogy az lelkészeink, tanáraink, tanítóink 
és más tisztviselőink megélhetését lehetetlenné teszi s ez által több 
százados intézményeink fennállását veszélyezteti. Ilyen viszonyok 
között csakugyan nem kellene megengednünk, hogy azt keressük 
egymásban, ami elválaszt, hanem egy akarattal és közös erővel 
a mi közös anyánk védelmére és támogatására kellene sietnünk. 
Hiszen mi mindnyájan unitáriusok vagyunk s mindnyájan ugyan-
azon cél felé kell törekednünk. Mi bizunk a mi jó Istenünkben, hogy 
megfogja mutatni nekünk az unitárius egységre vezető utat, amelyen 
egymást megértve és megbecsülve testvérekként együtt haladhatunk. 

Új isk. felügyelő-gondnokok. A mult évi E. Főtanács a 
kolozsvári kollégiumunkhoz a dr. Váradi Aurél elhalálozása folytán 
két új f. ü. gondnokot választott a dr. Gál Kelemen és dr. Gyeigyai 
Árpád személyében. így ez idő szerint a kollégiumnak három f. ü. 
gondnoka van. Ez utóbbi választást sem kell megokolnunk, mert 
Gál Kelemennek az intézetben eltöltött 40 éves tanári és igazgatói 
múltja; Gyergyai Árpádnak Európaszerte ismert tudományos hír-
neve csak dicsőségére szolgálhat ősi kollégiumunknak. Mi, amidőn 
tiszteletbeli állásukban szeretettel üdvözöljük az új f. ü. gondno-
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kokat, kérjük a jó Istent, hogy adjon nekik erőt és kitartást, hogy 
a mai megpróbáltatások között is biztosan és sikerrel irányíthassák 
a hullámokkal küzködő hajót s azt nyugodtabb vizekre átvezethessék. 

A lelkészgyerekek jövőjéért. Kapi Béla dr. magyarországi 
dunántuli evangélikus püspök nemrég mozgalmat indított egyház-
kerületének lelkészei között, hogy azok egymást segítve tegyék le-
hetővé a házonkívül taníttatott lelkészgyermekek nevelését. A lelkészek 
el is határozták, hogy önkéntes megadóztatással, évente huszonnégy-
ötven pengős adományt fizetnek be erre a célra s az így begyülő 
összeget azután azok között a dunántuli evangélikus lelkészek kö-
zött osztják fel, akik gyermekeiket házon kívül taníttatják és a 
segélyezésre jelentkeznek. A főiskolába járó gyermekek után, még 
egyszer akkora lesz a segély, mint a középiskolás gyermek után. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság közgyűlése. Dec. 12-én 
tartotta meg 1931. évi közgyűlését az Unitárius Irodalmi Társaság. 
A közgyűlést dr. Ferenczy Géza főgondnok elnöki szavai vezették 
be, melyekkel a mai súlyos helyzetben is reménykedést hintett a 
szivekbe. Ezután az évi beszámolók következtek. Elsőnek S. Nagy 
László főtitkár ismertette a mult év eseményeit s részletes beszá-
molóban mutatott rá azokra az értékekre, amik a mult év kedve-
zőtlen viszonyai között is gyarapították szellemi életünket. Utána 
Vári Albert a „Kereszteny Magvető" helyzetét ismertette. Csökkenő 
előfizetések dacára is hiven és öntudatos unitárius készséggel vé-
gezte munkáját folyóiratunk a mult évben, illő volna, ha ezt a 
munkát a maga jelentősége szerint tudnák mérlegelni, hogy a folyóirat 
végezhesse hivatását. Köszönetet mondva hűséges munkatársainak, 
a közgyűlés úgy határozott, hogy az 1932. évi előfizetésekárának meg-
állapítását s az ezzel kapcsolatos további teendőket az elnökség 
hatáskörébe utalja. Hadházy Sándor a pénztári jelentést és költség-
vetést terjesztette elő. A jelentéseket a közgyűlés általános elisme-
réssel fogadta s előterjesztőiknek egyenként is köszönetet szavazott 
önzetlen és lelkiismeretes munkájukért. Ezután a mult évi pályázat 
eredményének kihirdetésére került a sor. Három pályamunka érke-
zett be. Egy történelmi novella „1567. Erdély aranykora" cimmel, 
egy lirai vers „Hitünk" cimmel, egy elbeszélő költemény „Templom-
védés" cimmel. Márkos Albert és Pálffi Márton bírálatai szerint a 
két első pályamunka egyáltalán nem felel meg egy ilyen pályázat 
nívójának, míg a „Templomvédés" cimü költemény, ha nem is az 
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egész jutalomra, de szorgalomdijra érdemes. A bírálatok alapján a 
választmány a „Templomvédés" című munkát 500 lej szorgalom-
díjban részesiti. A mű szerzője, amint az a jeligés levél felbontása 
után kitűnt: Vári Domokos. A közgyűlés a pályázatról szóló jelen-
tést tudomásul vette, egyben a jövő évi pályázatok kiírásával az 
elnökséget bizta meg. Az új választások során fő itkár javaslatára 
a közgyűlés egyhangúan választmányi tagjai sorába iktatta dr. 
Gyergyai Árpád egyet. rk. tanárt, a kiváló orvos-tudóst, míg rendes 
tagjai közé beválasztotta Deák Ferenc és dr. Ferenczy Sándor taná-
rokat. Az indítványok során a közgyűlés a következő határozatokat 
hozta: 1. Felkéri az elnökséget, hogy indítsa meg a tudományos 
szakelőadásokat, a társaság tagjait pedig kéri, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt ezeken az előadásokon legújabb munkáik 
bemutatásával. Kimondja a közgyűlés, hogy ezentúl a főtanácsok 
alkalmával ünnepi diszgyülést is fog tartani s már most megbízza 
az elnökséget, hogy a jövőben tegyen meg minden erre vonatkozó 
lépést. Kelemen Lajosnak a választmány elé terjesztett indít ányára 
elhatározták, hogy megkeressük a többi irodalmi és tudományos 
egyesületet, alakulatot s közös akcióra fogjuk felkérni abban az 
irányban, hogy a belépő dijak nélkül rendezett előadások után ne 
kelljen külön adókat fizetni még akkor se, ha esetleg egy-két zene 
szám szerepel azon. Nem zárhatjuk le a közgyűlés beszámolóját 
anélkül, hogy meg ne emlékeznénk a közgyűlés tagjainak arról a 
spontán megnyilatkozásáról, amellyel dr. Gál Kelement, a társaság 
alelnökét nyugalomba vonulása alkalmából részesítette. Az elnöki 
meleg szavak s az őszinte lelkesedés a tagok osztatlan szeretetét 
fejezte ki Gál Kelemennel szemben. A közgyűlést megelőzően 11-én 
d. u. ugyancsak dr. Ferenczy Géza elnöklete alatt választmányi ülés volt, 
melyen a közgyűlés tárgysorozatának előkészítését tárgyalták meg. 

Gyászhír. Csókfalvi Raffaj Zsigmond nyug. unitárius lelkész, 
életének 77-ik évében hosszas szenvedés után f. é. február 14-én 
Kolozsvárt meghalt. A verespataki unitárius egyházközségnek 44 
évig volt lelkipásztora. A körülötte levő szép természet és a biblia 
volt az, amiből lelke táplálkozott s amelyeknek bőséges tanulságaival 
táplálta kicsiny gyülekezetét. Egészséges testében vidám és kedves 
humorra hajló lélek lakozott. Nyugalomba vonulásának rövid idejét 
Kolozsvárt András testvérénél töltötte, ahol meleg otthont és gon-
dos ápolást talált. Testvérein kívül a verespataki egyházközség őrzi 
emlékét. Nyugalma legyen csendes. 

A szerkesztésért felelős: VÁRI ALBERT. 
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Nyilvános nyugtázás. 

A Keresztény Magvetőre a legutóbbi nyugtázás óta be-
fizetett összegekről: x 

Korond (1930—31) 600, Boros Jenő (1931) 100, Szent-
háromság (1930—31) részlet 460, Szentgerice (1930) 300, 
Vadad (W3Q) 300, Medesér (1925—30) 1300, Székely Sándor 
(1931) 300, 74 lelkésztől az 1931 II. negyedévi elszámolás-
ból 4216, 74 lelkésztől az 1931 III. negyedévi elszámolásból 
5234, Teol. akad. (1932) 300, Ürmösi Károly (1932 részlet) 
100 Lei; Dr. Gelei József Szeged 41 P. 20 f., Unitárius Egyház-
község Debrecen 10 P., Dr. Koncz János főjegyző Csepel 
4 P. 50 f., Dr. Májai Dezső Kaposvár 5 P. 60 f. 

Tisztelettel kérem a hátralékok mielőbbi befizetését, hogy 
a Keresztény Magvető szétküldésében akadály ne álljon elő. 
Egyben jelentem, hogy az előfizetési dijat 1932. jan. 1-től 
kezdve Romániában 200 Lei — Magyarországon 10 P-ben 
állapítottuk meg, aminek beküldését kérem. 

Kolozsvárt, 1932. február 5. 

Hadházy Sándor, 
pénztárnok. 






