
K Ü L Ö N F É L É K 

Felhívás, Olvasóinkat testvéri szeretettel kérjük, hogy hátra-
lékaikat rendezni s a folyó évi előfizetési dijaikat beküldeni szíves-
kedjenek. Ez által kíméljenek meg a sok ok nélkül való levelezés 
költségeitől és fáradságától. Az U. I. T. pénztára sem tudja állan-
dóan előlegezni a nyomdai költségeket. Különösen Ielkésztársainkat 
kérjük — költségkímélés tekintetéből is —, hogy adjanak felhatal-
mazást a pénztárnak, hogy tartozásaikat kongruájukból levonhassa. 
Az egyházközségek nagymérvű hátralékáról mindenüvé kimutatást 
és felszólítást küldöttünk, kérjük, vegyék figyelembe s bármily kis 
részletekben törleszteni igyekezzenek, különben kénytelenek vagyunk 
a folyóirat küldését beszüntetni. 

Kérelem. Munkatársainktól szives türelmet kérünk, hogy be-
küldött dolgozataikat — 'az aktuális cikkek miatt — nem közölhet-
tük. De rendre jönni fognak. 

Mikó Imre doktor. A kolozsvári egyetemen március 31-én 
avatták jogi doktorrá Mikó Imrét, Mikó Lőrinc egyházi titkárunk 
jeles képzettségű fiát. Örömmel gratulálunk a szülőknek és az uj 
doktornak. Kívánjuk, hogy azokat a szép reményeket, amelyeket 
az uniíárius egyház és az erdélyi magyarság táplál iránta, valóra 
váltsa. Benne a nemes családi tradíciók tovább éljenek, amit kü-
lönben eddigi tanulmányai és közismert jelleme alapján jogosan 
remélhetünk. 

Uj lelkészek. Ütő Béla alsórákosi lelkész nyugalomba me-
netelével megüresedett állásra a püspök úr Fülöp Árpád fogarasi 
h. lelkészt, helyébe Fogarasra Simén Dánielt nevezte ki. Ugyan-
csak Abásfalvára a Kádár Lajos helyére a hivek egyhangú válasz-
tása alapján Nagy Sándor jelkészjelölt kapott kinevezést. Kisérje 
Isten áldása az ifjú lelkészek munkálkodását, hogy beszéddel és 
példaadással fennen hordozzák az evangeliumi hit világító szövét-
nekét. 
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Bihar. Ott, ahol ezelőtt 365 esztendővel Dávid Ferenc 6 na-
pig tartó vitatkozásban aratott diadalt Melius és híveivel szemben, 
ahol Basilius István győzelmesen hordozta az unitárius hit lobogó-
ját: ma újra hangzik az Isten egységének evangéliuma. Bihar köz-
ségben az unitáriussá lelt hivek egyházközséggé alakultak s Nagy-
váraddal társas viszonyba léptek. így alakult meg a Bihar—nagy-
váradi társ-egyházközség. Az uj egyházközségbe a püspök úr 
Komjátszegi Géza lelkészjelöltet nevezte ki h. lelkésznek, aki állását 
március 9-én foglalta el a hivek lelkesedése mellett. Amidőn test-
véri szeretettel üdvözöljük az uj lelkészt és hiveit, kívánjuk, hogy 
az Isten áldja meg nemes szándékaikat s tegye gyümölcsözővé 
lelkes törekvéseiket. 

Gyallay Domokos a Petőfi Társaság tagja. A budapesti 
Petőfi Társaság Gyallay Domokost f. évi március hóban tartott 
ülésében levelező tagjává választotta. Szívből örvendünk ez ujabb 
kitüntetésnek, amely Gyallay értékes irodalmi munkásságának a 
méltánylása s még sok, hasonló sikert kívánunk neki, aki az U. I . T -
nak is munkás tagja. Itt emiitjük meg, hogy a budapesti nemzeti 
színház egy uj színmüvét rövidesen elő fogja adni. „Ha szenved 
egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, ha tisztességgel 
illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind." (I. Kor. 12r., 
26. v.) 

Nyugalomba ment lelkészek. Ütő Béla alsórákosi és Kádár 
Lajos abásfalvi lelkészek kérték nyugalmaztatásukat s az E. K. T. 
a nyugdíj-bizottság javaslatára, teljesítette kívánságukat. Mind a 
ketten zajtalanul, de becsületes hűséggel szolgálták Istenországa 
ügyét ott, ahová a gondviselés állította. Kívánjuk, hogy hosszú 
időn keresztül jó egészségben élvezzék a hüségükkel megérdemelt 
nyugalmat. 

Nagybecsű ajándék a kolozsvári unitárius kollégium 
könyvtára számára. Dr. Ferencz József isk. f. ü. gondnok, bol-
dogult atyja, néhai Ferencz József nagynevű püspökünk hagyatéká-
ból tiz csomag értékes kéziratot s husz darab könyvet volt szives 
könyvtárunknak ajándékozni. E könyvek közül egy pár igen értékes, 
XVII. századbeli nyomtatvány. Ezek között is van egy kolozsvári 
könyvkötőtől szépen bekötött, 12-ed rét, csinos kis könyvecske. 
A könyv eredetileg Széplaki Petriiyevith (akkor még igy írták!) 
Horváth Miklósé volt. Ennek halála után Horváth Ferencnek, az 
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„Apologia Fratrum Unitariorum" szerzőjének birtokába ment át. 
Néhai püspökünkhöz valószínűleg kebelbarátja, Br. P. Horváth 
Kálmán főgondnok ajándékozása utján jutott. E könyvecskébe négy 
nyomtatott és egy kézzel írott kis mű van egybekötve. A négy 
utolsó is ritka, értékes munka, ezúttal azonban az elsőről akarunk 
megemlékezni. Ennek teljes címe igy hangzik: „Az Háromságnak 
oltalmazására gondolt legfővebb okoskodásnak meg-visgálása.u 

Nyomtattatott a mű Üdvezitőnk születése után 1634. esztendőben. 
Tartalma, amint a cimből is kitetszik, unitárius védőirat. E könyv-
ről Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtár I. kötetének 280. olda-
lán, a 637. sz. alatt a következőket mondja: „Ezen ma ismeretlen 
unitárius könyvet, mely kétségtelenül Kolozsvárt volt nyomtatva, 
ismerte és leírta Kénosi Tőzsér János, Hist. Typogr. Unitár. Trans. 
207. old." íme tehát a Szabó Károly előtt még „ismeretlen unitá-
rius könyvnek" egy teljesen ép és szép példánya, nagy örömünkre, 
előkerült s bizvást állithatjuk róla, hogy ez, legalább ezidő szerint, 
unikum! Nem mulaszthatom el, mint kollégiumunk könyvtárosa, 
hogy e megbecsülhetetlen ajándékért Dr. Ferencz József isk. f. ü. 
gondnok urnák itt, a nyilvánosság előtt is, kollégiumunk nevében 
hálás köszönetet ne mondjak. Márkos Albert. 

Uj tárgymutatónk.' A K. M. uj tárgymutatójának a kinyo-
matása, rajtunk kivül álló okokból, késedelmet szenvedett, de rövid 
időn belül meg fog jelenni s a megrendelőknek elküldjük. Ujabb 
jelentkezéseket elfogadunk. Ára 50 lei. 

Brassó. A brassói templomépítés ügye fokozatosan halad 
előre. Az épitési engedélyt a város már megadta. Több jónevü 
épitési vállalkozótól árajánlatot kért a kebli tanács. Az E. K. Tanács 
jóváhagyása után, április 16-ra tervezik az épités megkezdését. 
Az épitési költségekre az adakozások serényen folynak. Felhívjuk 
olvasóink figyelmét, hogy az egyházközségnek e nemes célú törek-
vésében segitségére menni igyekezzenek. 

Az uj egyház és az uj Németország. A nemzeti szociális-
ták nemcsak a régi Németországot gyúrták át és teremtették meg 
az uj, tisztán faji alapon álló nemzeti szociálista Németországot, 
hanem uj — nemzeti faji alapon álló — egyházat is akarnak létre-
hozni. E mozgalom élén a nemzeti szociálisták által megválasztott 
birodalmi püspök, Müller L. és Schairer lelkész állanak. Az uj egy-
ház szintén a tiszta arja-faji elmélet (Rassentheorie) alapján épülne 
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fel. Ez lenne az uralkodó szempont az uj egyház belső — hittani 
— szervezetének felépítésénél is. Igy az uj egyház nagyon meg-
rostálná a kereszténység sok alaptételét és tanítását is. Ez az 
uj nemzeti egyház-alakulat ugy Németországban, mint a kül-
földi országokban súlyos kritikát, vádat hívott ki. Igy Németor-
szágban megindította az „ujreformáció mozgalmat", vagyis az „Evan-
gélium és Egyház" elnevezés alatt is ismert mozgalmat. Mi a célja 
ennek a mozgalomnak? Tiltakozni az uj nemzeti egyház ellen és 
harcolni az állam keretében elhelyezkedő szabad egyházért. A moz-
galom tagjai a lutheránusokból — akiknek alapfelfogásuk a „hit 
által való megigazulás" — és liberálisokból, mint Von Soden, 
Juelicher, Deisman, stb. állanak. A mozgalom már 2800 lelkészt 
számlál tagjai közé, akik nem „Hitler állama" ellen vannak, hanem 
csak nem akarják, hogy az Ö politikája bevezetődjék az egyházba. 
Ehelyett az egyház életét akarják megújítani azáltal, hogy vissza-
helyezik azt a bibliai és a reformációi alapra. Az uj nemzeti egy-
ház és az uj reformációi mozgalom késhegyig menő küzdelmet 
folytat még ma egymás ellen. Hogy melyik fog győztesen kikerülni 
a küzdelemből és melyiknek van igaza, még jóslásokba sem lehet 
bocsátkozni. Akármelyik mozgalom is kerüljön ki győztesen a küz-
delemből, a vesztes fél nem a másik mozgalom lesz, hanem az 
általános keresztény egyház! Nyerni csak a keresztényellenes irá-
nyok fognak és azok, amelyek a teljes nihilizmust és anarchiát 
hirdetik ugy a vallás, mint az erkölcs terén! Ezt kellene észre-
venniök a németországiaknak! És ilyen szempontból értékelni eze-
ket a mozgalmakat. Erdő János. 

Vallás és nacionalizmus. Napjainkban sok szó esik a vallásról 
és nacionalizmusról, e kettőnek egymáshoz való viszonyáról stb. 
A régi történeti egyházak mellett uj nemzeti és egyetemes egyhá-
zak akarnak alakulni a túlzott nacionalizmusból kifolyólag. Tehát a 
vallás és nacionalizmus a jelenben időszerű kérdés, s mint ilyen-
nel, érdemes foglalkozni. G. A. Smith: „Little Essay in Religion" 
c. kis munkájában szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel, a „Reli-
gion und Nationalism" c. fejezetben. S bár csak nagy általános-
ságban tárgyalja a kérdést, mégis haszonnal fog járni közlése azok 
számára, akik a vallás és nacionalizmus kérdésével foglalkoznak. 
„Az ember szükségszerüleg vallásos. A kötelesség közös köre 
nem elégíti ki lelkének éhségét. Neki mindig jelentést és irányi-
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tást kell keresni az élethez. Vágyik áthatni azt a titokzatosságot, 
mely körülveszi őt, törekszik életének egységesítésére és tökélete-
sítésére és ennek környezetével való összhangbahozatalára. Ez a 
keresés és törekvés a vallásos szellemnek megnyilatkozása. Ez a 
nyersanyag, mely a földön levő minden vallásnak alapját teszi. 
Ezért csak egy vallás van, noha emellett a vallás magyarázatának, 
értelmezésének végnélküli változata létezik. Ezek az értelmezések 
azonban általában földrajziak, és nagy mértékben a nemzeti hatá-
roknak felelnek meg; noha mindegyik ilyen nemzeti értelmezésben 
is az ellentétes vallásos rendszerek egész sorozata foglal helyet. 
Csodálatos fejlődése az emberi lélek egyetemes vágyódásának, élete 
jelentéséért és irányáért! Egy állandó és változatlan vágyódás ! Ezer, 
meg ezer kísérlet a kielégítésre! Bizonyára végül is az egységet 
(a vállást illetőleg) el fogjuk érni, mert el kell érnünk! Az egység 
eljön minden változások ellenére. Mostanig minden csak változás 
és átmenet volt. Az ember végül kísérlet és próbákon keresztül 
megtalálja önmagát. A nacionalista-nemzetieskedés még csak kísér-
letezés, hogy megoldja a fajnak összeolvasztásában az ember kö-
zös testvériségét, amely egyúttal véget fog vetni az egyenetlenség-
nek és gyülölségnek. A vallásnak ez az átmeneti állapota hason-
lóképen el fog múlni amáz egyetemes felismerésben, hogy az em-
ber testvérisége az igazi jelentése és célja az életnek." Erdő János. 

„Az erkölcsi nevelés nemzetközi kongresszusa". Az an-
gol és a Nemzetközi Unitárius Társulat f. é. szept. 11—14. között ren-
dezi meg Krakkóban hatodik kongresszusát. A kongresszus tárgya: Az 
erkölcsi erők közös volta minden emberre, az erkölcsi erők eredete és ki-
fejlődése a nevelés által. A kongresszust előkészítő közvetlen lengyel bi-
zottság cime: Mme Marie Sokai,Warsaw,Muzeum Osviáty, Hoza88. (e.j.) 

Egy kísérlet a vallásos nevelésben. Margaret Barr a Cal-
cutta-i Gokhale Memorial Girls School-ban érdekes kísérletet vég-
zett a vallásos nevelésben. Tanítványait koruk szerint négy cso-
portba osztotta, 8—10, 10—12, 12—14 és 14 éven felüliek. Az első 
csoport tananyagául a nagyon egyszerű történetek, könnyű mesék, 
legendák és egyszerű történeteket választotta. A második csoport 
tananyaga hasonló az elsőéhez, csupán itt már a mesék, történetek 
stb. sokkal haladottabbak és fejlettebbek. A harmadik csoportnak 
tananyaga a vallások története. Ez az alap a negyedik csoport tan-
anyagához, mely az egyetemes vallás elveinek és tantételeinek meg-
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tanításában áll. Margaret Barr különös és érdekes vallásos nevelé-
sének célját két pontban jelöli meg: 1. Hogy a lányokat türelme-
sekké és méltányolákká tegye mások vallása iránt és 2. vallásos 
irodalom olvasására és annak megbirálására buzdítsa. (e. j.) 

Külföldi hirek. Általános: A zsidóság száma a legújabb 
számitások szerint az egész világon 16,008.000. Ebből Eu-
rópában él majdnem háromnegyedrésze: 10,121.000. Ameriká-
ban: 4,685.000. Ázsiában: 745.000. Afrikában: 457.000, mig 
Ausztráliában és a szigetvilágon egészen elenyészően csekély a zsi-
dóság száma. — A Biblia ma már 667 nyelvre van lefordítva, közülük 
a teljes Biblia 149 nyelvre. A közelebbről elmúlt időkben 12 uj for-
dítás készült, legnagyobbrészben afrikai benszülött törzrek nyel-
vére. A Bibliatársulat az 1932 évben 10,617.470 Bibliát adott el, 
mely az előző évvel szemben 65.186 többletet jelent. Nagy hala-
dás mutatkozik Ázsiában, különösen Kínában, ellenben Európában 
a kommunista propaganda miatt hanyatlás észlelhető. így pl. Ma-
gyarországon is 20.000 pld. kevesebb fogyott. Érdeklődés a zsidók 
körében mutatkozik. — Az Alliance Universale egyetemes imahe-
teit a világ összes protestáns gyülekezetei, mint minden évben, az 
idén is január havában megtartották. Vajon nekünk unitáriusoknak 
nem volna-e szükségünk arra, hogy minden alkalmat megragadjunk 
az imádkozásra. — Egy afrikai néger professzor a Párizsban meg-
tartott pán-afrikai kongresszuson tartott előadásában a mai modern 
európai kulturát gúnyolva, a következőket is mondja: „Európa és 
Amerika ki vannak merülve szellemileg s hamarosan ki fognak 
merülni fizikailag is. Kétségtelenül hatalmas technikájuk van, egy-
mást érik a különböző rekordok. Kulturális tekintetben azonban 
csak örökösök. A fehér faj utánozni kezd bennünket, a mi tán-
cainkat s zenénket vette át és ez fog történni hamarosan költé-
szetünkkel és filozófiánkkal is. Bálványuk a sport. Mi megvetett 
négerek, nem tartjuk hozzánk méltónak, hogy kar- és lábizmokat 
bálványozzunk". 

Franciaország: A párizsi Fakulté libre de théologie protes-
tante uj dékánja Henri Monnier professzor, a református dogma-
tika tanára lett. A fakultás tanárai felfogásuk szerint különféle ál-
láspontot képviselnek. Ezen a fakultáson tanultak egy-egy félévig 
Lőrinczy Dénes és Ferencz József lelkészek is. — A párizsi L'Ora-
toire de Louvre templomában, mely a szabadelvű francia protes-
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tántizmusnak legnagyobb székesegyháza, minden felekezet és min-
den nép azon résztvenni szándékozó tagjai számára közös Isten-
tiszteletet tartottak. A keresztény egységtörekvések ma Franciaor-
szágban a legerősebbek, melyet egy uj emelkedettebb szellemű na-
cionálizmus lapja is táplál. — A Christianisme au XX. siecle je-
lentése szerint Franciaország L Purin által tervezett állami érmet 
veret, melynek homlokoldalán Kálvin profilja, a másik oldalon a 
Noyon temploma MDIX. és a genfi St. Pierre „Genéve MDLXIV" 
és felette „Soli Deo Gloria" szavak olvashatók. A francia folyóirat 
megjegyzése: „Boldogan közölhetjük a pártfölöttiség, a protestán-
tizmus és igazság megbecsülésének aktusát". íme a hitetlennek 
mondott Franciaország megbecsüli az igaz hit hőseit, szimbólumait. A 
mi, kereszténynek hirdetett országunkban vájjon mikor jő el ennek ideje?! 

Németország: Németország eseményeiről külön egy általános 
képet rajzolunk egyik következő számunkban. Az elmúlt év nagy 
eseménye a Luther-emlékünnepélyek sorozata, mely hatalmas tö-
megeket mozgatva meg, általános nagy eredményeket ért el. A leg-
jelentősebb emlékbeszédnek, Erich Seeberg, berlini teológiai tanár-
nak néhány sorát idézzük az alábbiakban: „Luther korát annyira 
uralta, mint előtte és utána soha senki: életében nincs mozgalom, 
mely tőle függetleníthette volna magát. Szakadást hoz Németor-
szágban és a világban, de a szakadásnál hatalmasabb az igazsága". 

Angliában érdekes hullámokat vető u. n. Oxford mozgalom-
ról, az Amerikai Egyesült-Államokban minket élénken érdeklő ese-
ményről, az amerikai unitárius, kongregácionálista és részben uni-
verzálista gyülekezetek Amerikai Szabad Egyház elnevezés alatt 
történt egyesüléséről, a Genfben székelő Nemzetközi Protestáns 
Világszövetségek munkásságának uj eredményeiről, valamint a 
magyarországi protestántizmus életéről más alkalommal fogunk be-
számolni.1. Összegyűjtötte: Ferencz József. 

„Jehova isten tanúi" nevü szektának — ugy látszk — To-
rockón, ebben az ősi unitárius fészekben is akadtak hivei. Közülük 
néhányat vád alá is helyeztek vallásellenes propaganda folytatása 
miatt. A törvényszék a vádlottakat 15—15 napi elzárásra Ítélte azon 
az alapon, hogy amerikai nyomtatványokat terjesztettek s olyan 
utasításokat adtak a prédikátoroknak, hogy beszédeikben a mun-

l. Várjuk a beszámolókat. Szerk. 
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kanélküliséggel, a magas adókkal, a nagy tőke igazságtalansága 
elleni beszédekkel foglalkozzanak, abból a célból, hogy osztály-
harcra izgassák az embereket. így hát nem is vallási, hanem szo-
ciálista és politikai társaság. Az ügy felebbezés folytán a táblához 
került, amely a vádlottakat felmentette és elvi jelentőségű határo-
zatot hozott, amikor kimondotta, hogy az alkotmánytörvény 22. §. 
szerint, minden állampolgárnak joga van szabadon választani a 
vallások vagy szekták között. Az uj szektáskodás csak akkor büntethető, 
ha a bevett vallások vagy az államforma ellen folytat propagandát. 

Gyászhirek. Szathmáry Annuska életének 23-ik évében hosz-
szas szenvedés után Kolozsvárt március 7-én megszűnt élni. Élete 
tavaszkorában támadta meg a gyilkos kór, mely idő előtt sirba dön-
tötte a viruló menyasszonyt. — Ilenczfalvi dr. Sárkány Miklósné 
sz. Hosszufalvi Horváth Hona, a Marosköri D. F. Unitárius Nő-
szövetség elnöke, boldog házasságának 35-ik évében Marosvásár-
helyen március 24-én jobblétre szenderült. A jóság, szeretet és val-
lásos buzgóság megtestesülése volt, aki mint a lobogó tüz fényt, 
derűt és melegséget árasztott maga körül. Fekete Gábor volt fő-
gondnoknak családjához közeli rokoni kötelék fűzte. Férje és egyet-
len fia mellett az unitárius női mozgalmat érte szinte pótolhatatlan vesz-
teség. — Gróf Bethlen Zsófia élete 66-ik évében március 9-én 
Kolozsvárt elhunyt. Kaáli Nagy Elek, egykori derék főgondnokunk 
unokája, aki szerénységével és nemes szivjóságával a női nem pél-
dányképe volt. Hitéhez hűséggel ragaszkodott. Vele a gróf Bethlen 
család utolsó unitárius sarjadéka szállt sirba. — Kövendi Gál Jenő jog-
hallgató ifjú életének 20-ik évében rövid szenvedés után március 25-én 
Tordán lelkét visszaadta teremtőjének. Nemcsak a család, hanem 
az unitárius egyház és az erdélyi magyarság a legszebb reménye-
ket fűzte a kövendi Gál család ezen viruló sarjadékához, akitől a 
nemes családi tradíciók továbbfolytatását vártuk. Dr. Gál Miklós 
magyarpárti képviselőnek a fia és Ferencz József néhai, nagynevű 
püspökünk dédunokája volt, aki gazdag anyagi és lelki örökséggel 
járhatott volna az élet utjain. De már az indulásnál megállott sok köny-
nyet és bánatot hagyva maga után. — Özv. Mátyás Jánosné sz. 
Zoltán Vilma életének 68-ik, özvegységének 20-ik évében április 
2-án Székelyudvarhelyen hirtelen elhunyt. Önfeláldozó édes anya, gon-
dos nagyanya, szerető jó testvér volt. Mint papné a lelki buzgóságnak, 
a takarékosságnak és lekötelező szívességnek volt mintaképe. Sig-
mond József székelyudvarhelyi lelkészünk neje édesanyját gyászolja 
az elhunytban. A holtaknak csendes nyugodalmat, s a szomorodot-
taknak Istentől vigasztalást kívánunk. 

Szerkesztésért fe le l : VÁRI ALBERT. 
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Nyilvános nyugtázás. 

A Keresztény Magvetőre az utolsó nyugtázás óta a kö-
vetkező befizetések történtek: 

Vargyas 450, Geréb Zsigmond 200, Nagy Dénes 100, 
Lőrinczy István esp. 100, Seéthal Ferenc 200, Tana Sámuel 
200, Dr. Jancsó Ödönné 100, Benczédi Pál 50, Szász Dénes 
50, 'Ekárt Andor 50, Pap Zsigmond 50, Kozma Zoltán 50, 
Katona Ferenc 50, Lőrinczi Domokos 50, Pálfi Árpád 50, 
Pál Dénes (Zsákod) 50, Lőrinczi László 50, László Balázs 
100, Pál Dénes (Siménfalva) 50, Török Elek 50, Katona Jó-
zsef 100, Péter Ödön 50, Orbók Gyula 50, Fülöp Zoltán 50, 
Halmágyi János 50, Csongvai Lajos 50, Máthé Zsigmond 50, 
Pethő Kálmán 50, Keresztesi Dénes 50,r Biró Izsák 100, Pap 
Gyula 50, Benedek Mihály 100, Bedő Árpád 50, Gvidó Béla 
50, Pál Tamás 50, Péterffi Mihály 50, Székely Tihamér 50, 
Antónya Mihály 50, Kelemen István 50, Ifj. Kádár Lajos 35, 
Kisgyörgy Imre 50, Végh Benjámin 50, Lőfi Ödön 50, Kovács 
Lajos 50, Kovács Imre 50, Benedek Gábor 50, Székely Ke-
lemen 50, Gál Mózes 50, Fazakas Béla 50, Nagy Dénes 100, 
Gombási János 50, Biró István 50, Fikker János 8, Weress 
Béla 50, Árkosi Tamás 50," Gálfi András 44, Dr. Szathmári 
Miklós 50, Lőrinczy Dénes esp. 50, Benczédi Domokos 50, 
Gál Gyula 50, Nagy Domokos 50, Bálint Albert 50, Simén 
Domokos 50, Kiss Jenő 50, Zoltán Sándor 100, Bedő Miklós 
50, Kővári Jakab 50, Fazakas Jenő 50, Balázs András 50, 
Nagy Béla (Muzsna) 50, Báró József 50, Vári Domokos 50, 
Demeter Attila 200, Dr. Elekes Domokos 200, Dr. Fazakas 
Miklós 500, Péterffi Albert 250, Pálffi Ákos 300, Dr. Zsakó 
Andor (alapitó dij) 500, Tárgymutató 50, Homoródalmás 400, 
Vargyas 200, Felsőosztályuak Olvasó-Egylete (Kolozsvár) 400, 
Dr. Fazakas János 100, Dr. Gyergyay Árpád 200, Dr. Gspann 
Károly 200, Dr. Gál Zsigmond 200, Dr. Kauntz Józsefné 200, 
Dr. Csutak Mihály 200, Müller Géza 200, Pálffi László 200, 
Puksa Endre 200, Tana Ferenc 200, Dr. Szolga Ferenc 350, 
Fülöp Mózes 200 Leu. 

Tisztelettel kérem az előfizetési dijak és a hátrálékok 
beküldését, hogy a folyóiratot pontosan küldhessük. 

Cluj, 1934. április hó 7. 
Hadházy 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 45.—,60.—, 85.—, 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 Úr előtt. 50 — 
Szent-Iványi Sándor: Jézus emberarca. 

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

rius egyházi beszédek, (kadfa: Gálfi 
Lőrinc) Cluj, 1916.8 r., 118 old. kötve 60 — 

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

Weress B.: íme az ember 90"— 
Ágendák: 

Ütő Lajos: ^Bölcső mellett (kereszte-
íési beszédek) 50'— 

— Megnyilatkozásunk helye, 
(urvacsorai beszédek) . . 50-— 

— Myriusok között, (esketési 
beszédek). CrisUr, 1927. 
8 r., 74 old 50 — 

Theológia, filozófia és neveléstudomány. 
Benczédi Pál: A vallás-tanitás törté-

nete. Cluj, 1915. 8 r., 74 old, . . . . 30'— 
Dr. Borbély István: A Magyar Un tá-

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 — 

Carpenter—Dr. Kiss: Buddhizmus és 
kereszténység.Cluj, 1925. 8 r., 167 old. 100 — 

Dr. Csiki Gábor: Hiszek egy Istenben. 
Cluj, 1926. 8 r.f 157 old. } ; ; 

Dr. Gál Kelemen: Brassai küzdelmei 
a magyartalanságok ellen 50'— 

Dr. Gál Kelemen : Brassai mint Philo-
sophus. Cluj 1899. 8 r., 105 old. . . 20 — 

Gálfi Lőrinc: A hitvallások története. 
Cluj, 1916. 9 r., 472 old. 100-— 

„ „ Legközelebb Jézushoz 
Cluj, 1915. 8 r., 55 old. 30"— 

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

Dr. Gál K.: Brassai Sámuel 
Dr. Kiss E.—Hall: Egy Unitárius h i t -

világa 
Lőrinczy D.: Az ismeretlen tanítvány 

megszólal 
Dr. Kiss Elek: Az Isteni Törvény utja. 

Clnj, 1924. 8 r., 248 old 
Lupton—Lőrinczy László: Miért vagyok* 

unitárius? 
Savage—Kovács: A kereszténység fej- -

lődéstörténete. Odorheiu, 1927. 8 r., , 
156 oldal 

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

Ürmösi József: A gyakorlati theologia 
főbb irányelvei 

Dr. Varga Béla: A jelentés logikai al-
kata Bpest, 1916.8 r.,34 old. 

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

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

Vári Albert: Miért vagyok én unitárius. 
Cluj, 19.6. 16 r„ 20 old 

Történelem: 

Dr. Boros György: Dr. Brassai Sámuel > I 
Cluj, 1927. 8 r., 372 old 

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

Channing E.Vilmos: Válogatott művei 
III. kötet. (Élet és jellemrajzok.) (For-
dították az unitárius tanárok.) . . 

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

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

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

Törvénykönyvek; 

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

Dr. Tóth György: Az Unitárius Egy-
ház Rendszabályai 

Dr. Tóth György: Az unitárius egyház 
alkotmányának vázlatos jogtörténeti 
kifejlődése ' 

Megrendeléseket kérünk az UNITÁRIUS IRATTERJESZTŐ cimé i 
Cluj, Unitárius Kollégium, küldeni. 




