
K Ü L Ö N F É L É K . 

E g y h á z i F ő t a n á c s u n k . Történelmi jelentőségű napok zajlot-
tak le Clujon f. é. március 31-én, április 1. és 2-án, amikor Egyházi 
Főtanácsunk évi rendes gyűlését tartotta. A felszínen levő személyi 
és tárgyi kérdések széles körben nagy érdeklődést kelteitek, s a ta-
gok nagy számban jelentek meg. Dr. Ferenczy Géza főgondnok 
komoly s a helyzetet tisztán látó és mérlegelő elnöki megnyitója 
mély hatást ébresztett. Mélyen bevilágított egyházunk közéletébe a 
püspöki jelentés, mig az E. K. T. terjedelmes jelentése hü tüköré 
volt annak a küzdelemnek, amely állandóan folyik a próbára tevő 
külső viszonyokkal s mely szinte lehetetlenné teszen minden épitő 
m inkát. Uj csapásokon haladt a jószágfelügyelőség jelentése, amely 
egyfelől szép eredményekről s másfelől biztató tervekről számolt 
be. Éppen ezért a Főtanács Puksa Endre elnök lemondását nem 
fogadta el. A nyugd;j bizottság körültekintő jelentését tudomásul 
vette. Ugyar.csak Tana Sámuel és Péterfi Albert f. ü. gondnokok le-
mondását, hü és lelkiismeretes szolgálataik elismerése mellett, tc" 
tekintettel egészségi állapotukra, elfogadta s nekik a tiszteletbeli f. 
ü. gondnoki címet adta. Sajnálattal és megütközéssel hallgatta a 
mult évi zsinat feloszlatásáról szóló jelentést. A papszentelés elvég-
zését azonban megnyugvással tudomásul vette. Szélesebb hullámo-
kat vetett a Dr. Varga Béla egyh. főjegyző lemondása. Azonban, 
miután a Főtanács teljes bizalmáról biztosította, lemondását vissza-
vonta s csupán a jelen gyűlés tartamára kérte helyettesítését, ami-
nek folytán Benczédi Pált bízta meg az elnökség helyettesítésével. 
A teol. akadémiai V. tanszéket nem töltötte be a Főtanács, mivel a 
gyakorlati tanszék, amelyre pályázat volt hirdetve, nem üresedett 
meg. Ellenben Benczédi Pálnak v< llástanárrá történt alkalmazását, 
valamint Szentmártoni Kálmánnak a dúcai főgimnáziumtól a cluji-
hoz való áthelyezését tudomásul vette s helyébe Boros Jenőt vá-
lasztotta meg igazgatónak. Abrudbányai Géza volt jogtanácsos el-
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Kii lön félék, 

számolását elfogadta s helyébe jogtanácsosnak dr. Fazakas Jánost 
választotta meg. A szervezeti törvényjavaslatot levette napirendről 
s azt a folyó éA Főtanács napirendjére tűzte ki. A nyugdijszabály-
zat 22. §. f) pontjának magyarázata ismét eldöntetlen maradt. A 
kántorképesitő szabályzatot ugy módosította, hogy kellő zenei kép-
zettséggel biró egyének négy középiskola elvégzése után is tehetnek 
kisegítő énekvezéri képesitő vizsgát. A különböző választások meg-
ejtése, a tanügyi jelentések, számadások, költségvetések elfogadása 
után a Főtanács április 2-án az éjféli órákban ért véget. 

A D. F.-Egylet jubiláris közgyűlése . Lélekemelő ün-
nepe volt a D. F.-Egyletnek márc. 30-án abból az alkalomból, hogy 
fennállása 50-ik évfordulójához érkezett. Az ünneplés szólott annak a 
munkásságnak, melyet ez a társadalmi egyesület sok küzdelem és 
áldozat árán egyházi életünkben kifejtett, de szólott Dr. Boros György 
püspöknek is, aki ifjúi lelkesedéssel megalapította s attól kezdve 
mostanáig éltető lelke, munkás tagja és vezére volt. Az ünnepi köz-
gyűlést a közének után Zoltán Sándor lelkész lendületes imádsága 
vezette be és Dr. Abrudányi Ede elnök hivatalos elfoglaltsága miatt 
Dr. Boros György tiszteletbeli elnök nyitotta meg, visszatekintve a 
múltba s lelkesítve a jövő munkásságra. Benczédi Pál valláitanár, 
aki egy kötetben megírta az egyesület törtenetét, itt röviden össze-
foglalva ismertette azt a széles medrü munkásságot, melyet az egye-
sület a lefolyt félszázad alatt a falu kultúra terén kifejtett. A programmot 
élénkké és színessé tették a D. F.-egylet vegyes karának, valamint Puksa 
Endréné mindenkit elragadó kedves énekszámai. Végül a különböző 
testületek és egyesületek üdvözlésekben méltatták az ünnep jelentő-
ségét. Az U. 1. T. üdvözletét Dr. Ferenczi Géza tolmácsolta az E. 
K. T. üdvözlésével együttesen. Mi továbbra is áldásos munkát kí-
vánunk a D. F.-Egyletnek. 

Lelkészkor i k ö z g y ű l é s . Az unitáiius lelkészkor évi köz-
gyűlését március 30-án tartotia, amikor egyházi ének után áhítatos 
imádságot Fazakas Béla lelkész mondott. Pál Dénes elnöki meg-
nyitója után a vidéki lelkészkörök évi működéséről egybeállított je-
lentését olvasta fel Fekete Lajos jegyző. „Hitünk és hivetnk védel-
me" című pályamunkával kapcsolatban ugyanezen cimen felolvasott 
Kelemen Imre, aki személyes tapasztalatai alapján tárta fel a jelen 
veszedelmeket és mutatott rá a védekezés eszközeire. Ütő Lajos 
hitoktatási reformtervezetének beható tanulmányozását bizottságnak 
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Különfélék. 

adta ki. Geréb Zsigmond nyugdíjügyi, Ürniösi Károly pénztári és 
Sigmond Józsefnek az „Unitárius Szószék-ről szóló jelentését tudo-
másul vette. Dr. Boros György püspök ur által „Hitünk és hiveink 
védelme" c. kitűzött pályázatra beérkezett egy pályamű a birálók vé-
leménye szerint érdemes a jutalomra. "A kitűzött 1000 lej jutalmat 
Benczédi Pál kapta. 

D r . C o r n i s h L o u i s február 1-én töltötte be húszéves szol-
gálatát az Amerikai Unitárius Társulatnál. Először mint titkár, majd 
ügyvezető-alelnök és végül közel nyolc éve elnöke a Társulatnak. 
Ebből az ünnepélyes alkalomból kifolyólag az Amerikai Unitárius 
Társulat meleg ünnep'ésben részesítette buzgó és fáradhatatlan 
elnökét. E. J. 

A k a p i t a l i z m u s legnagyobb bűne az, hogy a pénzt min-
denhalóvá tette, a világhatalom trónusára emelte s ezzel minden 
embert lélekben kapitálistává tett. Az Isten nélkül épített bábeli to-
rony azonban ingadozni kezd. — A Quadragesimo egyik fejezete : 
kár, hogy a kath likus egyház ezeket a szép, magasztos elveket nem 
önmagán akarja megcáfolni. E. ]. 

Gyászhirek. Özv. Máthé Jánosné sz. Teslák Ágnes 
ny. tanítónő áldásos élete 83-ik, özvegysége 14-ik évében február 
22-én Clujon csendesen elhunyt. Szép és nemes hivatását önfeláldozó 
buzgósággal töltötte be az iskolában. Családi életében a rend a 
pontosság és kedvesség példányképe volt. Kiváló erényei által ismerői 
szeretetét és becsülését méltán érdemelte ki. Földi részeit kívánsá-
gára a Várghis-i köztemetőben helyezték nyugalomra. — Tarcsa-
falvi Pálffy Fevencné szül. Ábrahámfalvi Ugrón Borbála íebr. 
k8-án, 8l éves korában Odorheiu-n lelkét visszaadta teremtőjének. 
Áldott lelkű nagyasszony volt, akinek nagy szivéből a messze ki 
terjedt családon kivül is messzire sugárzott a szeretet és jóság. Kü-
lönösen az unitárius lelkészeknek volt áldott lelkű jóltevője. — Csók-
falvi Faluvégi Áron nyug. p. ü. főtanácsos élete 83-ik évében, 
márc. 6-án Budapesten elhunyt. Hivatali hűségével és pontosságával 
elöljárói, rokonszenves egyéniségével minden ismerősének a nagyra-
becsülését érdemelte ki. Mint lelkes unitárius a budapesti egyház-
község életében fejtett ki tevékeny munkásságot. A halottaknak csen-
des nyugodalmat, az élőknek vigasztalást kívánunk. 

Szerkesztésért felel: V Á R I A L B E R T . 
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Nyilvános nyugtázás. 

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

Káinok 200, Ébert András 400, Tana Sámuel 200, Gál-
falvi Samu .200, Szentmártoni Kálmán 100, Lőrinczi István 
tanár 300, Szentmártoni Kálmán 100, Péterffy Albert 200, dr. 
Demeter Attila 100, Péter Sándor 100, Geréb Zsigmond 200, 
Bartha Miklós 500, Lókod 200, Varghis 200, Bálint Ödön 
200 leu. Ezeken kivül több lelkésztől a február—márciusi 
kongruából 6600 leu, amiről mindenki nyugtát kapott. 

Tisztelettel kérem az előfizetési dijak és hátralékok be-
küldését, hogy a folyóiratot pontosan küldhessük. 

Cluj, 1935 ápr. 12. 

Hadházy Sándor 
pénztárnok. 



Unitárius egy ház i művek . 

Imák és imakönyvek: 
. Boros György: Szivemet Hozzád 
emelem, (kötés szerint különböző ár). 
entábrahámi-Csifó: Ima könyv, 60 Leu-
lól felfelé. 
ri Albert: Imádságos könyv, 1925, 16 
rét, 224 oldal 45.—,60.—, 85.—, 150.—,200.— 

Beszédek: 
löny Vilmos: Profétáljatok 100 — 
anning E. Vilmos : A tökéletes élet. 
Fordították az unitárius tanárok) 
:iuj, 1881. 8 r. 176 old. . . . . . . . . 25 — 
ifó Salamon: Szolgálat az Úr előtt. 50 — 
ent-Iványi Sándor: Jézus emberarca. 
1929. 16 r., 147 old 1001— 
bben: Pályadíjjal jutalmazott unitá-
rius egyházi beszédek, (kadía : Gá fi 
^őrinc) Cluj, 1916. 8 r., 118 old. kötve 60 — 
ri Albert: Keressétek először Isten-
iek országát. Odorheiu, 1927. 8 r., 
[42 old 100.— 
íress B.: íme, az ember 90 — 
vács Lajos ; Ébresztgetés 100 -
„ „ A mi tisztünk igazsága 2 — 

Ágendák: 
j Lajos: Bölcső mellett (kereszte-

lési beszédek) 50 — 
— Megnyilatkozásunk helye, 

(urvacsorai beszédek) . . 50 — 
— Myrlusok között, (esketési 

beszédek). Cristu-, 1927. 
8 r., 74 old 50 — 

eológia, f i lozófia és neveléstudomány. 
nczédi Pá l : A vallás-tanitás törté-
íete. Cluj, 1915. 8 r., 74 old 30 — 
. Borbély István: A Magyar Unítá-
ius Egyház hitelvei a XVI. század-
i n . Cluj, 1914. 8 r., 83 old 40 -
rpenter—Dr. Kiss: A kereszténység 
íelye a világ vallásai k3zött. Cristur, 
1923. 8 r., 70 oldal 50 — 
rpenter—Dr. Kiss: Buddhizmus és 
kereszténység. Cluj, 1925. 8 r., 167 old. 100 — 
, Csiki Gábor : Hiszek egy Istenben. 
:iuj, 1926. 8 r., 157 old. } ™v

v
e
e ; ; 

, Gál Kelemen: Brassai küzdelmei 
i magyartalanságok ellen 50'— 

Gál Kelemen : Brassai mint Philo-
iophüs. Cluj 1899. 8 r., 105 old. . . 20 — 
Ifi Lőrinc: A hitvallások története. 

Cluj, 1916. 9 r., 472 old. 100"— 

Gálfi Lőrinc: Legközelebb Jézushoz 
Cluj, 1915. 8 r., 55 old. 30' 

Haller—Boros Jenő : Az evangéliumok 
nőalakjai. Ciuj, 1930. 16 r , 30 old. 15 

Dr. Gál K.: Brassai Sámuel 50' 
Dr. Kiss E.—Hall: Egy Unitárius hit-

világa 40-
Lőrinczy D . : Az ismeretlen tanítvány 

megszólal 80-
Dr. Kiss Elek: Az Isteni Törvény utja. 

Clnj, 1924. 8 r., 248 old 160-
Lupton—Lőrinczy László: Miért vagyok 

unitárius? . . . / < 5' 
Savage—Kovács: A kereszténység fej-

lődéstörténete. Odorheiu, 1927. 8 r., 
156 oldal • 120-

Szentábrahámi—Derzsi: A keresztény 
hittudomány összege. Ciuj, 1899. 8 
r., 412 oldal 50 

Ürmösi József: A gyakoriali theologia 
főbb irányelvei 80' 

D . Varga Béla : A jelentés logikai al-
kata Bpest, 1916. 8 r.,34 old. 20' 

„ „ A lelkiismeret. Cluj, 
1909. 8 r., 89 o'.d. . . 30' 

„ „ A logikai érték problé-
mája és kialakulásának története. 
Bpest, 1922. 8 r., 149 old 50 

Vári Albert: Miért vagyok én unitárius. 
Cluj, 19.6. 16 r„ 20 old 5* 

Történelem: 
Dr. Boros György: Dr. Brassai Sámuel 

Cluj, 1927. 8 r., 372 old 200 
Dr. Boros György: (szerk.): Az unitá-

rius vallás Dávid Ferenc korában és 
azután 40' 

Channing E.Vilmos: Válogatott művei 
III. kötet. (Élet és jellemrajzok.) (For-
dították az unitárius t a n á r o k . ) . . . . 40' 

Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke. Bu-
dapest, 1879. 8 r., 1561 25-

Kanyaró Ferenc: Unitáriusok Magyar-
országon. Cluj, 1891. 8 r., 229 1. . . 100 

Kelemen Lajos : Ujabb adattár a Var-
gyasi Dániel-család történetéhez. Cluj, 
1913. 8 r., 426 1 60-

Törvénykönyvek: 
Dr. Tóth György: Az Unitárius Egy-

ház szervezete. I. k 45' 
Dr. Tóth György: Az Unitárius Egy-

ház Rpidszabályai 50. 
Dr.-lóii i György: Az unitárius egyház 

alkotmányának vázlatos jogtörténeti 
kifejlődése 12' 

Megrendeléseket kérünk az UNITÁHUS IRATTERJESZTŐ cimén 
Cluj, Unitárius Kollégium, küldeni. 




