
KÜLÖNFÉLÉK. 

Csi fó S a l a m o n - e m l é k a l a p . A Teológiai Akadémia igaz-
gatósága elhatározta, hogy koszorumegváltás cimen Csifó Salamon 
emlékére alapitványt létesit. Az alapítványhoz eddig hozzájárul-
tak : Dr. Boros György püspök 300, Erdélyi Bank és Takarék-
pénztár 1000, Vásárhelyi Boldizsár 100, dr. Ferencz József 200, 
Unitárius Főgimnázium tanári kara, Cluj 200, Keresztély Lajos 
200, Szent-Iványi Sándor 200, özv. Szent-Iványi Sándorné 100, 
Dr. Gál Kelemen 100, Teológiai Akadémia Igazgatósága 1000, 
Gálfi Lőrinc 500, dr. Varga Béla és neje 200, Puksa Endre 200, 
Hadházy Sándor és neje 200, Hadházy Éva 100, ifj. Hadházy 
Sándor és neje 200, Ürmösi József 100, dr. Gál Miklós 100 és 
Lőrinczi Dénes esperes 100 leu. 

Tisztelettel kérjük az elhunyt jóbarátait, tisztelőit és volt 
tanitványait, hogy az alapitvány gyarapitásához hozzájárulni s 
adományaikat Hadházy Sándor pénztáros cimére (Cluj, Liceul 
unitarian) küldeni sziveskedjenek. 

Hit ler é s a n é m e t p r o t e s t a n t i z m u s . Mindnyájunk 
előtt ismeretes az a tény, hogy a világon bárhol található néme-
tek mily nagy lelkesedéssel vannak eltelve Hitler iránt. Napoleon 
iránt hatalma tetőpontján a francia katona nem volt nagyobb 
lelkesedéssel eltelve, mint a mai németek nagyrésze Hitler iránt. 
Ez a lelkesedés meg is érthető abból a szomorú és megalázó 
helyzetből, ahová a békeszerződések Németországot juttatták. 
A Hitler által képviselt szellem a német öntudatot a legteljesebb 
mértékben is kifejlesztette. Azonban, mint minden forradalmi 
mozgalomban, ebben is nagy és káros túlzások is vannak, melyek 
nagy visszahatást váltottak ki. A hitleri állam ugyanis a maga 
szempontjainak rendel alá mindent, még a vallást is. Ez ellen a 
leghatározottabban Barth Károly, egyik leghirnevesebb teológus 
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emelte fel szavát s utána több, mint húszezer evangélikus lelkész 
(köztük püspökök és egyetemi teológus tanárok) nyilatkozatot 
adott ki, melyben tiltakoznak a keresztény protestáns egyházat 
ért nagy megalázás ellen. A tiltakozás a következő fogadalommal 
végződik: 

„ígérjük, hogy kötelességünket teljesitjük, mint az Igének 
szolgái, egyedül a szentíráshoz való hűségben, a hitvallások sze-
rint való magyarázat alapján. ígérjük, hogy legjobb képességein-
ket egyházunkban az igazság és szeretet útjának tisztítására for-
dítjuk és arra, hogy nyíltan ellentálljunk a hamisságnak és gyű-
löletnek. Mint keresztény lelkipásztorok, arra törekszünk, hogy 
magunkban és egyházközségeinkben megvalósítsuk azoknak a 
testvériségét, akik Krisztushoz tartoznak. 

. . . Mi bízunk az egyház Urában és könyörgünk, hogy ad-
jon egyházunknak új életet az ő szent lelke által és adja nekünk 
az ő békéjét." 

Barth Károly a hitleri törekvésekkel szemben a következő 
kijelentést is tette: 

„Az Isten igéje megmarad mindörökké, ezért az Isten igéje 
minden nap nélkülözhetetlen, mert minden nap az örökkévalóság 
felé halad. Ez az oka annak, hogy az egyház és teológia nem 
alhatik téli álmot a teljes hatalmú államban, mert a teljes hatalmú 
államban is a nép az Isten igéje által él, amelynek tartalma: 
„A bűnök bocsánatja, a föltámadás és az örök élet." 

Ismeretes, hogy Barth az ősprotestáns gondolatnak a leg-
erőteljesebb és legsikeresebb harcosai közé tartozik. A vallásos 
szabadelvüséget nagy távolság választja el az ő felfogásától 
Azonban azon felfogása, hogy a vallás sui generis jelensége az 
emberi léleknek s mint ilyent, nem lehet az állam szempontjai-
nak alárendelni s hogy ezért még állása kockáztatásával is bátran 
síkra száll, a szabadelvüség táborában is a legnagyobb elismerést 
vivta ki. (The Inquirer 1933 dec. 2. száma után.) bp. 

A t e m p l o m k e r t e k b e r e n d e z é s e é s á p o l á s a . Feles-
leges annak a magyarázgatása, hogy a templom környezetét is 
méltóvá kell tennünk az Isten házához. A templomkertek elha-
nyagolása csalhatatlan jele a lelkész és hivek nemtörődömségé-
nek és közönyösségének. Éppen ezért örömmel üdvözöljük az 
Erdélyi Gazdasági Egylet azon törekvését, amellyel segítségére 
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kíván lenni az egyházközségeknek a templomkertek ízléses és 
szakszerű berendezésében. A nevezett egylet kertészeti szakosz-
tálya azt a felhívást adta ki, hogy „szívesen áll minden magyar 
egyházközség rendelkezésére tanácsaival s amennyiben a paro-
chiák a templomkert és templom méreteit, azoknak az égtájak 
szerint való fekvését egy iv papírra lerajzolva beküldik, szívesen 
készít tervet és gondoskodik az ültetvények kedvező árakon való 
beszerzéséről is". De ettől eltekintve, minden egyházközség a 
maga kebelében is megtalálhatja a templomkert szépítésének a 
módozatait. S ha a presbiterek, az ifjúság és nőszövetségek ösz-
szefognak, ezen a téren is gyönyörű munkát végezhetnek. 

S c h l e i e r m a c h e r . Folyó évi február 12-én mult 100 éve 
annak, hogy a modern teológia atyja és egyik legkiválóbb kép-
viselője 66 éves korában meghalt. Jelentősége korszakalkotó, 
mert a vallást az élettelen dogmatizmus béklyóitól megszaba-
dítva, az ember érzésvilágába helyezte s mint az Istentől való 
függés érzését, úgy fejtette ki. A felvilágosodás és a piétizmus 
hibái és tévedéseitől megszabadulva, azok erényeit egyesitette 
magában. Ezért a gondolatok gazdagsága mélységes vallásos ér-
zelemmel párosult nála. Nehéz megállapítani, hogy vájjon mint 
filozófus, vallásos lélek, gyakorlati teológus, vagy szónok volt e 
nagyobb. Sokoldalú munkásságával iskolát teremtett és lelkes 
tantványok serege ült lábainál. A teológiát a fejlődés új útjaira 
terelte, midőn azt a német idealizmus fenkölt eszméivel gazda-
gította. Hatása nagy volt s bár egyes újabb irányzatok nem tud-
ják követni hagyományoktól mentes, szabad szárnyalását, ez a 
hatás ma is érezhető s felfogásunk szerint az általa mutatott út 
a teológiai fejlődés helyes iránya. Halála évfordulója alkalmából 
a tőle örökölt lelki kincsekért a hála és kegyelet érzéseivel adó-
zunk halhatatlan szellemének. 

A s z í n m ű é s a z e g y h á z . Néhány héttel ezelőtt az In-
quirerben ezen cim alatt érdekes cikk jelent meg, melyben a 
színműnek az egyházba való visszaállításáról és felelevenítéséről 
számolt be. Ecélból egy társaság is alakult „Pendleton Unitarian 
Dramatic Society" névvel s máris több ünnepélyt és előadást 
tartott, E mozgalom tagjai céljukat 5 pontban jelölik meg: 

1. Önzetlenséget teremteni mindnyájunkban: ösztönözni a 
jó iránti érzést. 
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2. Befolyásolni a közösségi életet; méltányolni a színmű-
irodalmat és művészetet. Művelni a művészt magunkban. 

3. Megélénkíteni a lelkiéletet a színmű, zene, költészet, 
művészet és tánc tüzetesebb használatával. 

4. Szolgálni egyházunk érdekeit. 
5. A hallgatóság által adott pénzből támogatni az egyház 

anyagi ügyeit. (E. J.) 
M e g a l a k u l t a z un i tár ius c s e r k é s z e t . „Jó munkát!" 

cserkész-köszöntés végre felhangzott unitárius ifjuságunk sorai 
közt. 1933 november 1.-én Lőrinczy Zoltán helybeli kollégiumi 
tornatanár megalakította az első erdélyi unitárius cserkész-cso-
portot a kollégium önkéntesen jelentkező növendékeiből. Az 
egyházi főhatóság örömmel engedélyezte az ifjúságnak ezt a meg-
mozdulását. Még csak a hivatalos elismerés szükséges a cserkész 
kerületi parancsnokságtól, hogy cserkészeink nyilvánosan is tud-
janak szerepelni. Addig is, mig a hivatalos elismerést megkapja, 
a mozgalomnak lelkes vezetője cserkész örsvezető-tanfolyamot 
tart. Eddig 18 fíu látogatja ezt a kiképző tanfolyamot, tanulgatva 
a cserkész-élet tudnivalóit. Ok fogják majd tavasszal a parancs-
nok vezetése alatt a cserkészek kiképzését végezni. Mivel a 
cserkész-törvény értelmében csak 12 éven felüliek lehetnek cser-
készek, a 12 éven alóliak cserkész-szervezete 1933 nov. 15.-én 
a vasárnapi iskola kereteiben „farkaskölykök" hivatalos név alatt 
alakult meg. „Cserkész Otthon"-uk is van a kollégium épületé-
ben, ahol a kiképző tanfolyamot, rendes cserkészórákat tartják. 
Tavasszal, ha addig anyagilag is megerősödnek, több kisebb-
nagyobb kirándulást, táborozást terveznek. Sok nehézséggel kell 
megküzdeniök az űj cserkészeknek, sokat kell dolgozniok, ha azt 
akarják, hogy az unitárius cserkészet zászlója el ne bukjék. Ok 
biznak és dolgoznak! . . . Mi is bizunk bennük és segitjük . . . 
de sokat várunk tőlük a jövőben! Sokat és méltót az unitárius 
ifjűsághoz. E reményben, unitárius cserkészek: „Jó munkát!" 

Erdő János. 
„Lelki k u t a t á s o k n e m z e t k ö z i in téze te" megalakult 

London székhellyel. Az intézet célja a lelki jelenségek kutatása 
szigorúan tudományos alapon. Az intézet elnöke G. Elliot Smith 
F. R. S. tanár lett. Alelnökei: Shaw Desmond, Julian Huxley és 
E. W. Mac Bride F. R. S. A végrehajtóbizottság tagjai: J. Arthur 
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Findlay, D. F. Fraser-Harris, Lieut-Commander J . S. Dave, dr. 
Fodor Nándor (magyar!), dr. A. M. Low, dr. William Stephen-
son, Gerald Heard és az Inquirer kiadója. E fényes nevek szép 
eredményekre jogositanak fel! (E. J.) 

„ F o r d í t ó k k e r e s t e t n e k " . Ebben az évben kiemelkedő 
fontosságú eseményben lesz részük a világ unitáriusainak és sza-
bad keresztényeinek. Most rendezi meg ugyanis a „Szabad Ke-
resztények Nemzetközi Egyesülete" Kopenhágában világkongresz-
szusát augusztus 14—19. között. Jelenleg a hollandiai titkárság 
tevékenykedik a kongresszus előkészitésén. „Egy S. 0 . S.-t kap-
tam dr. C. J. Bleekertől — irja az Inquirer szerkesztője —, hogy 
a lap hasábjain fedezzek fel olyan alkalmas személyt, vagy sze-
mélyeket, akik el tudnák késziteni az angol vallásos himnuszok-
nak : német, holland, magyar stb. nyelvekre való fordítását. „Én, 
irja Bleeker, a St. Gallen-i konferencián használt, kiválasztott 
himnuszokat összegyűjtöttem s ehhez kiegészítésképpen kellene 
néhány jellegzetes új himnusz a kongresszuson résztvevő nemze-
tektől. Ezért, aki olvasóink közül képesnek érzi magát e munka 
elvégzésére (t. i. a for'ditást egy vagy több nyelvre), kérjük, kö-
zölje ezt azonnal dr. Bleekerrel (27. Nieuwe Gracht, Ütrecht, 
Holland), aki majd gondoskodni fog a fordításhoz szükséges 
anyagról". (Inquirer. Jan. 6. 1934) (E. J.) 

A l iverpoo l i v i ta . Ez a vita minket is nagyon érdekel s 
a mai kor összevisszaságára mélyen rámutat, de van valami benne, 
ami biztató is. Liverpoolban, Anglia harmadik nagy városában a 
háború után az anglikán egyház egy hatalmas új katedrálist emelt. 
E katedrálisnak papja, aki egyúttal esperes is (Dean of Liverpool) 
meghivta Redfern Lőrinc liverpooli unitárius lelkészt, aki külöm-
ben az angol és amerikai misszióval nálunk is járt és Jachset, az 
oxfordi Manchester New College nyugalomba vonult igazgatóját, 
hogy a székesegyházban prédikáljanak. A meghivott unitárius lel-
készek ezrekre menő hallgatóság előtt prédikáltak is. Bizonyos, 
hogy nagy hatással beszéltek nemcsak pozitiv, hanem negativ 
szempontból is. Nemcsak a két felekezet között levő eme nemes 
együttműködésről hangzottak el elismerő szavak, hanem megszó-
laltak a régi idők gyászos kísértetei is, akik nagyon hibáztatják a 
katedrális jézusi szellemű lelkészét, hogy miért engedte szóhoz 
jutni annak a felekezetnek lelkészét az anglikán templomban, mely 
felekezetet az anglikán egyház hitcikke az eretnekek sorában 
levőnek tart. (A harminckilenc artikulus 1, 2, 5 pontja.) Lord 
Hugh Cecil a liverpooli püspök ellen följelentést tett fölöttes ható-
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ságához, a yorki érsekhez, amiért eltűrte ezt a hallatlan esetet. 
Nem tudjuk még, hogy mi lesz a kérdés fegyelmi oldalával, de 
az unitáriusok mégis csak meghivásban és nagy érdeklődésben 
részesültek anglikán részről, ami a vallásban levő egyetemes ha-
tásnak tulajdonitható s azok pedig, akik ebben botrányt látnak, 
nem tudják az idők órájának mutatóját visszafelé vinni. Redfern 
és Jacks a sajtó utján is akkora nyilvánosságnak beszélnek, hogy 
a fönt emiitett konservativ főúr és társai nem tudják az ők mun-
kájukat megsemmisíteni. (Inquirer 1934 jan, 6. száma után.) B. P. 

Új bibl ia . Érdekes kísérletet végzett J. B. Thomson Davies 
asszony a „Biblia szive" c. munkájában, hogy az átlag olvasók-
nak bemutassa a biblia bámulatos irodalmi értékét. A szerzőnek 
a célja az, hogy a Biblia iratait olyan sorrendben közölje, mely 
megegyeznék azzal a sorrenddel, melyben azok létrejöttek. Mun-
kájának első kötete feloszlik: a) legkorábbi költeményekre (pl. 
Deborah Éneke, stb.); b) legkorábbi elbeszélésekre (Deuteronómium, 
Leviticus, Királyok könyve, Birák k. Sámuel és a Prófétákra) — 
olyan sorrendben, ahogy Íródtak. A második kötet az Ó-testá-
mentum többi részét ölelné fel. A harmadik pedig az Üj-testá-
mentumot. A szerző érdekes megjegyzéseket fűz az ó-testámen-
tumi költeményekhez és elbeszélésekhez, magyarázza a Bibliai 
történelmet és azokat a történelmi eseményeket, melyekre a pró-
féták hivatkoznak. Érdekes megjegyezni, hogy Davies asszony 
matematikusnak készült és mint ilyen lector, majd igazgatónői 
állást foglalt el a Bingley Training Colicgeben. Azonban férje lel-
kész. Omaga könyvéről ezeket irja: „Kísérlet, hogy összeegyez-
tesse a Biblia olvasását a tanulással a megértés céljából." E J, 

Iroda lmi p á l y á z a t . Az Unitárius Irodalmi Társaság dr. 
Ferenczy Géza elnök adományából pályázatot hirdet Jakab Elek 
történetíró élet- és jellemrajzának megírására, különös tekintettel 
munkásságának unitárius vonatkozásaira és jelentőségére. Pályadíj 
5000 lei. A pályázat titkos, jeligés, határideje 1935 március 1. A 
pályamunka körülbelül 3—5 nyomtatott ívnyi legyen. A kitűzött 
határidőig az irodalmi társaság főtitkárához adandó be. S. Nagy 
László, főtitkár. Vári Albert, ügyv. alelnök. 

Gyászh ír . Aranyosrákosi Létay László ny. kir, adóhivatali 
főpénztárnok életének 79.-ik, boldog házasságának 42.-ik évében 
f. év január 25.-én Timí^oaran meghalt. Özvegye, Nagyajtai Do-
náth Olga, gyermekei és unokái áldják emlékét. 

Szerkesztésért fe le l : VÁRI ALBERT. 
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A Keresztény Magvetőre az utolsó nyugtázás óta a kö-
vetkező befizetések történtek : 

Dr. Gspann Károly (1932) 100, dr. Mikó Lőrinc (193?) 
100, dr. Boros György (1933) 200, Pul Lndre(1933) 200, 
dr. Gál Zsigmond (1932) 200, Sykó L; (1932) 100), dr. 
Jancsó Ödönné (1932) 100, Corne^ti rálékbóí 500, clr. 
Szent-Iványi Gábor (1933 dec. végéig) -ö Sárosí 
(1933) 200, Kovács Lajos (1933) 50, Y ;a Zclíán (ií*33) 
150, László Balázs (1931—32) 400, K ^ József (1X31) 
100, Gombási János (1933) 100, Benc< Domokos (1933) 
100, Zoltán Sándor (1931) 50, Bedő Mi . ^ 3 ) 50 Kő-
vári Jakab (1933) 50, Nagy Béla Muzsn - . 
Kálmánné (1934) 200. Mózes Károly (U . oO és pá .o'ó-
dij 100. 

Tisztelettel kérem a hátrálékok és > izetési -dijak oe-
küldését, annyival is inkább, mivel a kon ó iai 
nak előfizetési dijait csakis megbízás fob vonoir, le. 

Cluj, 1934. február hó 7. 
I ícalwuy Sándor, 

pénztárnok. 



Unitárius egyházi művek. 

Imák és imakönyvek: 
Dr. Boros György: Szivemet Hozzád 

emelem, (kötés szerint különböző ár). 
Szentábrahámi-Csifó: Ima könyv, 60 Leu-

tól felfelé. 
Vári Albert: Imádságos könyv, 1925, 16 

rét, 224 oldal 4 5 . - , 6 0 . - , 8 5 . - 150.- 200.-
Beszédek: 

Bölöny Vilmos: Profétáljatok 100--
Channing E. Vilmos: A tökéletes élet. 

(Fordították az unitárius tanárok) 
Cluj, 1881. 8 r. 176 old... . . . . •• 25 -

Csifó Salamon: Szolgálat az Ur előtt. 50--
Szent-Iványi Sándor: Jézus emberarca. 

1929. 16 r., 147 old 100'-
Többen : Pályadíjjal jutalmazott unitá-

rius egyházi beszédek, (kiadta: Gálfi 
Lőrinc) Ciuj, 1916.8 r., 118 old. kötve 60-

Vári Albert: Keressétek először Isten-
nek országát. Odorheiu, 1927. 8 r., 
142 old 100.-

Weress B.: íme az ember 90'-
Ágendák: 

Ütő Lajos: Bölcső mellett (kereszte-
lési beszédek) 

, ^ Megnyilatkozásunk helye, 
(urvacsorai beszédek) . . 50-— 
Myrtusok között,JesK^tesi 
8 r., 74 óid. 50 — 

heológia, filozófia és neveléstudomány. 
•Jenczédi Pál: A vallás-tanítás törté-

ne. Cluj, 1915. 8 r., 74 old 30'— 
t . Borbély István: A Magyar Unitá-
rius Egyház hitelvei a XVI. század- ' 
ban. Cluj, 1914. 8 r., 83 old. . . . . 40'— 

Carpenter—Dr. Kiss: A kereszténység 
helye a világ vallásai k.zött. Cristur, 
1923. 8 r., 70 oldal . . . 50 -

:nter—Dr. Kiss: Buddhizmus és 
kereszténység. Cluj, 1925. 8 r., 167 old. 100 — 
' ^síki Gábor: Hiszek egy Istenben. 

^ 8 , , 157 old. } K ; ; ™ - = 

^ / \k 111611: B r a s s a i küzdelmei 
n í Gá* ^ a t ó n s á § o k e l l e n 

a t n a g ^ p L e . «í: Brassai mint Philo-
Gá\ \ f e m 8 r., 105 old. . . 20 -

r • A ^ vallások története. 
1 " ohi j , Jx916. 9 r., 472 old. 100 — 

„ „ Legközelebb Jézushoz 
Cluj, 19*5. 8 r., 55 old. 30-— 

50-— 

50-— 

Dt. 

Haller—Boros Jenő : Az evangéliumok 
nőalakjai. Cluj, 1930. 16 r , 30 old. 2 

Dr. Gál K.: Brassai Sámuel 5 
Dr. Kiss E—Hall: Egy Unitárius hit-

világa 4 

Lőrinczy D.: Az ismeretlen tanítvány 
megszólal 8 

Dr. Kiss Elek: Az Isteni Törvény utja. 
Clnj, 1924. 8 r., 248 old 16 

Lupton—Lőrinczy László: Miért vagyok 
unitárius? 

Savage—Kovács: A kereszténység fej-
lődéstörténete. Odorheiu, 1927. 8 r., 
156 oldal 12 

Szentábrahámi—Derzsi: A keresztény 
hittudomány összege. Cluj, 1899. 8 
r., 412 oldal 

Ürmösi József: A gyakorlati theologia 
főbb irányelvei £ 

D V a r g a Béla: A jelentés logikai al-
kata Bpest, 1916.8 r., 34 old. 2 

„ A lelkiismeret. Cluj, 
1909. 8 r., 89 old. .. c 

„ „ A logikai érték problé-
mája és kialakulásának története. 
Bpest, 1922. 8 r., 149 old í 

Vári Albert: Miért vagyok én unitárius. 
Cluj, 19:6. 16 r., 20 old 

Történelem: 

Dr. Boros György: Dr. Brassai Sámuel 
Cluj, 1927. 8 r., 372 old 2( 

Dr. Boros György: (szerk.): Az unitá-
rius vallás Dávid Ferenc korában és 
azután 4 

Channing E.Vilmos: Válogatott művei 
III. kötet. (Elet és jellemrajzok.) (For-
ditották az unitárius tanárok.) . . . . 4 

Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke. Bu-
dapest, 1879. 8 r., 1561 2 

Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyar-
országon. Cluj, 1891. 8 r., 229 1. . . 10 

Kelemen Lajos : Ujabb adattár a Var-
gyasi Dániel-család történetéhez. Clui, 
1913. 8 r., 426 1 & 

Törvénykönyvek: 
Dr. Tóth György: Az Unitárius Egy-

ház szervezete. I. k 
Dr. Tóth György: Az Unitárius Egy-

ház Rendszabályai 5( 
Dr. Tóth György: Az unitárius egyház 

alkotmányának vázlatos jogtörténeti 
kifejlődése 12 

4J 

Megrendeléseket kérünk az UNITÁRIUS IRATTERJESZTŐ címén 
Cluj, Unitárius Kollégium, küldeni. 




