
K Ü L Ö N F É L É K . 

Brassai emlékünnepély. Előkelő és nagyszámú közönség 
hódolt február 28 án a tudós Brassai Sámuel szellemének, a XIX. 
század nagy tanítómesterének. Az Unitárius Irodalmi Társaság el-
nökségének az volt az egyik főcélja, hogy történelmi légkört va-
rázsoljon s ezért az emlékünnepélyt a régi unitárius kollégium 
dísztermében, ugyanazon a helyen tartotta, ahol 100 évvel ezelőtt 
Brassai Sámuel tanári beiktatója lefolyt fényes ünnepség kereté-
ben, melynek különös jelentőséget az adott, hogy hosszú idő óta 
ő volt az első, aki székfoglaló beszédét magyarul mondotta. 

Az ünnepély bevezetője Koudéla Géza: „Babylonnak vizei 
melleti" éneklése volt, melyet az unitárius teológiai énekkar Ülő 
Lajos zenetanár vezetése mellett precizitással adott elő. Ez után 
Brassai Sámuel életrajzának nagynevű írója, Dr. Boros György 
unitárius püspök Brassai íróasztala mellé állva, üdvözölte a kö-
zönséget és tartalmas megnyitó beszédet mondott, melynek vezető 
gondolata az volt, hogy a nagy lelkek hatása folytonos. Majd Dr. 
Boros György püspök kedvesen konferálta be Brassai gordonká-
ját, amely jelenleg az unitárius kollégium tulajdonában van. A 
most is kitűnő karban levő gordonkán Boga László, Vikol Kálmán 
kíséretével mesterien játszotta el Becker: „Menutle"-jét. 

Dr. Gál Kelemen szép emlékbeszéde következett, melyben 
a kiváló író érdekesen világította meg Brassai korát és méltatta 
Brassainak a magyar kulturára, a magyar szellem fejlődésére gya-
korolt nagy hatását, vázolta értékes tanári működését, melynek 
egyik nagy eredménye, hogy a latin tanítási nyelv helyett az anya-
nyelvet természetes jogaiba segítette. Majd megint Dr. Boros 
György püspök mondotta el, hogy Szentmártoni Kálmánné, aki 
Brassainak rokona s kottáinak nagy részét örökölte, a Brassai 
kottájából játsza el a nagy zeneimádó Brassainak kedvelt Beetho-
ven szonátáját. A darabot Szentmártoni Kálmánné művésziesen 
adta elő. Ezután az unitárius kollégium ifjúsági dalkara énekelte 
nagy hatással Bárdos Lajos: „Esik eső.. ." című dalművét Péterffi 
István kollégiumi zenetanár kitűnő vezetésével. A minden tekintet-
ben szépen sikerült ünnepélyt a Brassaival szintén rokoni viszony-
ban levő Vári Albert teológiai dékán zárta be, szép, közvetlen, 
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tartalmas szavakkal, hangsúlyozta, hogy Brassainak mindörökre 
helye lesz a magyar szellemek Pantheonjában. Az ünnepély után 
Dr. Boros György püspök az érdeklődőknek több értékes ereklyét 
mutatott be, részben a nála, részben a főgimnáziumban levő 
anyagból. Sz. K. 

Phiíippi szigetek. Olvasóink előtt ismeretes, hogy a phi-
lippi szigetek csoportja 7.000.000 (hétmillió) lakosa közül három 
millió unitárius lett, ezelőtt mintegy 40 évvel. Azt is tudjuk, hogy 
az amerikai unitáriusok egyik főembere, Taft Vilmos, aki e sziget-
lakók felszabadítását kieszközölte, az unitárius vallást megismer-
tette néhány jeles philippi férfival, akik már csak hálából is ér-
deklődtek jóltevőjök hite iránt. Az eredmény igen meglepő volt, 
mert fővezérök Aglipay mintegy három millió férfit és nőt magá-
val vitt az unitárius keresztény vallásra. Aglipayt érsekké válasz-
tották, aki maga mellé püspököt és más főtisztviselőt nevezett ki 
és többször ellátogatott Amerikába az unitáriusokhoz. Ezelőtt két 
évvel jelen volt Kopenhágában a nemzetközi konferencián s igen 
boldognak érezte magát az európailag civilizált nagy sereg szabad-
elvű hivő között. A philippi szigetek iránt, az unitáriusok nyomán 
haladva, érdeklődni kezdett a római egyház, s hogy befolyását biz-
tosítsa, a pápa megrendezte a szigeteken a nagy Katholikus Eu-
chaistikus kongresszust. Eleddig ez helyén és rendjén volna, de 
amint értesültünk, a katholikusok amerikai lapja: Time jónak látja 
lekicsinylő megjegyzéseket tenni Aglipay érsekre, talán azért, hogy 
a róm. kath. püspököt Dongherty urat fölmagasztalja. Dr. Cor-
nish az Amerikai Unitárius Társulat elnöke a Time birálatát kellő 
értékére leszálli ja és a lap olvasóit tájékoztatja a már 76 éves 
Aglipay érsek érdemei felől, mert valóban nagy dicsősége, hogy 
azokat a szinesbőrü, miveletlen embereket, kik előtt a krisztusi 
evangélium ismeretlen volt, elvezette a Miatyánkhoz és a Jézus 
asztala mellé. Az ő nyomain már könnyebb volt tovább haladni 
az apró szigetek különféle lakói között. 

„Credo"-nap. Korunk szélsőséges kilengéseinek egyik szo-
morú bizonysága az a nagy gyűlés, amelyet Moszkvában február 
havában tartottak az istentagadók. A gyűlés, melyen állítólag 
negyvenhat állam képviselője vett részt, arról tanácskozott, hogy 
miképpen lehetne az istenhitet kiirtani az emberiség lelkéből. Mi 
nem akarunk védelmére kelni az élő Istennek. Elvégzi ezt maga 
előbb vagy utóbb. Mi nem is tudjuk elképzelni az embert az 
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Istenben való hit nélkül. Az Istenről való felfogások változnak, 
a dogmák elenyésznek, de Isten megmarad a maga örök változ-
hatatlanságában. Amig Istenben és Istennel élünk, addig vagyunk 
valamik, de nélküle kisebbek leszünk a porban csúszó féregnél. 
Harcot indíthat a gyarló ember Isten ellen, de ennek a harcnak a 
kimenetele előttünk egy pillanatig sem kétséges. Az istentagadók 
moszkvai nagy gyűlésének ellensúlyozására rendezte a kath. egyház 
február 28-án a „credo"-napot, amelyen imádsággal, egyh. beszéd-
del és körmenettel tiltakozott a bolsevizmus istentelensége ellen. 
Városunkban olyan hatalmas arányokban nyilvánult meg a hivők 
vallásos érzése s akkora tömeget gyűjtött össze, aminőre alig volt 
még példa a történelemben. Nem is csoda, amikor a legféltettebb 
kincsünk ellen intéznek durva és kegyetlen támadást. De mi annál 
nagyobb bizalommal hiszünk az egy Istenben. 

A lelkészek politikai működése. Ujabb időben sok szó 
esett a lelkészek politikai működéséről. Az orthodox egyház szi-
nodusa március 10-én hozott határozatában kimondotta, hogy a 
lelkészek nem vehetnek részt olyan szertartásokon, melyeken poli-
tikai pártok zászlóját, vagy jelvényeit avatják fel. Politikai jellegű 
esküt nem vehetnek be. Általában a lelkészek nem vehetnek részt 
olyan mozgalmakban, melyek a keresztény vallással nem egyeztet-
hetők össze. 

A chideai nyugalmazott lelkész karácsonyi ajándéka. 
Szép és követésre méltó példáját adta a chideai unitárius egyház-
község nyugalmazott lelkésze : Fülöp Mózes és felesége, szül. Biró 
Berta urnő az egyházias és vallásos buzgóságnak, amidőn az el-
múlt karácsony ünnepén egy 7000 lej értékű teljesen uj harmó-
niumot adományozott volt egyházközségének, templomi használatra. 
Ez a tény nem csupán az adomány értékeért érdemli meg, hogy 
a nyilvánosság elé kerüljön. Nem is csupán a gondolatnak és a 
kivitelnek összhangzatos szépségeért és istenes jellegéért. Hanem 
főként azért, mert igen figyelemre és megszívlelésre méltó útmu-
tatás arra nézve, hogy annak, akinek Isten — szorgalmas mun-
kássága jutalmául — lehetőséget adott erre, miként lehet egy 
hűséges kötelességteljesitésben s példaadó életben mutatkozó 
lelkipásztori szolgálatot megkoronázni. Valóban Mózes, a 
próféta, amidőn hat évtizedre terjedő szolgálata után a jól meg-
érdemelt nyugalomba vonult, ez útmutatásban igen értékes lelki és 
erkölcsi örökséget hagyott utódjára: az ifjú prófétára. Találjon 
kedvet ez áldozat az Úr előtt, aki „a jókedvű adakozót szereti." 
S találjanak az adakozók jutalmul lelki örömet és megnyugvást annak 
megérzésében, hogy az Úr kedvesen fogadta az áldozatot. Ü. K. 
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Angol unitárius egyházi hirek. Érdekes előadásra készü-
lődik az angol Unitárius egyház vasár napi-iskola társulata. 
London egyik nagy termében 22 vasárnapi iskola 700 növendéke 
fog 26 képet, illetve jelenetet előadni világhírű művészek fest-
ményei nyomán. Az előadás címe: „A vallásszabadság növekedé-
sének története zenében és képekben elmondva". Az előadásban 
ilyen címek szerepelnek: A frigyláda, Dávid és Saul, a Szent-csa-
lád, Jézus az ácsmühelyben, Jézus a templomban, István vértanú, 
Szent Ágoston, Assziszi Szent Ferenc, a szerzetesek eljövetele, 
Wycliffe fordítja a bibliát, az uj tanítás, Luther a wormsi ország-
gyűlésen, Dávid Ferenc (Kriesh Aladár festménye nyomán), a ván-
dor atyák, Dr. Priestley háza, Alleluja nagy élőkép a végén. E 
hatalmas, nagyszabású előadás, mely London egyik nagy termében 
a Westminster közelében lesz, kétségtelenül hatásos, gyönyörű meg-
nyilatkozása lesz a szabadelvű hitfelfogásnak. Minket különös öröm-
mel tölthet el, hogy e nagyszabású jelenetek között, mint egyik 
mérföldjelző kő, a mi Dávid Ferencünk alakja s történelmi környe-
zete is szerepel. — Az angol király koronázásával kapcsolatban 
érdekes epizódról ad számot a Brixton-i (London) unitárius egy-
házközség naptára, A koronázás szertartását ugyanis az anglikán 
egyház papjai és érsekei végzik a westminsteri székesegyházban 
az ősi gyakorlat szerint. A szokás és a törvény jogot ad azonban 
az úgynevezett disszenter egyházaknak, (az anglikán egyházzal nem 
egyesült protestáns egyházak) hogy ők is egy küldöttség utján 
hódolatukat s jókivánataikat szóban és Írásban a királynak ünne-
pélyesen kifejezhessék. A küldöttség e hó 23-án Londonban a 
Buchingham palotában járul a király elé. Az angol unitárius egy-
házat három pap képviseli e bizottságban, egyik H. L. Shart volt 
tanulótársam a brixtoni unitárius egyházközség ifjú lelkésze. 
— Mintegy százan gyűltek össze a londoni unitáriusok ve-
zetői közül, hogy ünnepeljék a szemelvényes Biblia (Golden 
Treasury of The Bible) unitárius kiadóit. Ez a szemelvényes 
kiadás, mely a Biblia apokrifus és kanonikus részeiből egy-
aránt tartalmaz szemelvényeket, egy évvel ezelőtt hagyta el 
az unitárius egyház nyomdáját. S azóta, amint az összejövetelen 
is megállapították, mind az öt világrészben ismertté és szeretetté 
vállott. Összejövetelükön ugy ünnepelték a könyvet, mint a legke-
resettebb könyvujdonságot. Meleg ünneplésben volt része a három 
unitárius lelkész, illetve tanár kiadónak, kik fáradságos munkával 
s nagy odaadással készítették elő azt a nagy unitárius könyvsikert. 
— Az angol unitárius egyház 1936 évi évkönyve, mely a hetekben 
hagyta el a sajtót, számot ad az angol unitárius egyház minden 
szervéről, egyházközségéről, intézményéről, alapítványáról. 160 oldalon 
10 fejezetben foglalja össze mondanivalóit. Első oldalán Dr. Mc 
Lachlannak, a manchesteri unitárius teologia igazgatójának, az 
angol unitárius egyház jelenlegi elnökének képe van. Megtudjuk a 
könyvből, hogy Angliában 17 vidéki egyesülete (nálunk körülbelül 
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egyházkörnek felel meg) van az unitáriusoknak. Skóciában 1, 
Wales-ben 2, Írországban 6. Beszámol azonkívül az ausztráliai, 
kanadai, újzélandi, délafrikai unitárius egyházak dolgairól, amelyek 
a britt világbirodalom területén lévén, szintén az angol unitárius 
egyház keretei közé tartoznak. A számadásból kitűnik, hogy 
Angliában van összesen 266 unitárius templom és gyülekezet. 
Wales ben 33, ezek közül 22-ben welsh az istentiszteleti nyelv, 
11-ben angol. Skóciában van 5 unitárius gyülekezet, Írországban 
35. Van továbbá Ausztráliában 7, Kanadában 7, Ujzélandban 3, 
Délafrikában 1 unitárius gyülekezet, illetve templom. Fentartanak 
ezeken kivül 11 úgynevezett missziói egyházat. A külföldi unitá-
riusokat is számontartja ez az évkönyv. Igy számot ad az Egye-
sült Államok, Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, Német-
ország, Hollandia, Magyarország, Izland, India, Olaszország, Japán, 
Palesztina, a Filippi szigetek, Románia, Svájc unitáriusairól. Rövi-
den ismerteti minden országban az unitárius mozgalom történetét 
s jelenlegi állapotát. Felemelő az unitárius öntudat számára olvasni 
és áttekinteni az unitárius gondolat és eszme szétsugárzó skálájának 
e jelentős állomásait. Kővári Jakab. 

Mysoreban Indiában tartották meg a Y. M. C. A. a Ke-
resztény Ifjúsági Egyesületek XXI. világkonferenciájukat 1937. ja-
nuár hó 2—10. napjain. A világ különböző nemzeteinek 190 
képviselője jelent meg, akik 1 600.000 tagot képviseltek. 9893 
helyi csoportban 5141 hivatásos munkás, nagyrészt lelkész vezeti 
a csoportokat. Jelenleg 2092 egyesületi otthonuk van, F. J. 

A keresztény összhang jegyében két érdekes nyilatkozat 
hangzott el az utóbbi időben Magyarországon. Az egyiket Dr. 
Darányi Kálmán miniszterelnök tette a budapesti református gyü-
lekezet főgondnoki székébe való beiktatása alkalmából: „A ke-
resztény felekezetek egymásközötti viszonyáról csak annyit kivá-
nok megjegyezni, hogy a felekezetek között sokkal több a hason-
lóság és a közös vonás, mint a külömbség. A különböző keresz-
tény egyházak csak a krisztusi tanok különböző szinü és egyéni-
ségű virágai." Ennél sokkal érdekesebb Dr. Bangha Béla jezsuita 
páternek a harcos magyar katolicizmus orgánumának a Magyar 
Kultura főszerkesztőjének a Magyar Szemle februári számában 
Keresztény Unió? c. cikke, melynek befejező része igy hangzik: 
„Lehet-e keresztény unióról szó? Egyelőre sajnos alig, de a tá-
volabbi jövőben talán lassan mégis 1 A közeledés nem dogmatikai 
engedményeken vagy hitvitákon fog múlni, sem valami szatócsi 
alkudozáson a két vagy több fél között: hanem sokkal inkább két 
dolgon: a felekezeti ellentétek érzelmi atmoszférájának enyhülésén 
és a belső vallási lelkület erősödésén. Minél szelídebb lesz amaz, 
és minél elmélyültebb emez, annál tevékenyebb hatóerővé válik a 
ma még megoszlott lelkekben a krisztusi vágy és imádság: hogy 
mindnyájan egyek legyenek. (Ján. XVII. 21.)" F. J. 

Redfern Lőrinc angol unitárius lelkész, akinek neve a 
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liverpooli katedrálisban tartott beszéde után országos hirtívé lett, 
megbízást kapott arra, hogy meglátogassa az angol dominiumok 
unitárius gyülekezeteit. Missziói útjára április havában indul fele-
ségével együtt, s szeptemberben tér újra vissza gyülekezetébe. 
Utja során a kanadai, britt kolumbiai, ausztráliai, újzélandi és 
délafrikai unitárius gyülekezeteket fogja felkeresni, s minden való-
színűség szerint munkájával az unitárius öntudat buzgó előmoz-
dítója lesz. Szeretettel üdvözöljük utrakelése alkalmával, akinek 
meleghangú beszédeit 1922 évi transylvániai utja alkalmával so-
kan szivünkbe zártak. F. J. 

Szánthó Vilma angliai tanulmányúton tartózkodó oki. lel-
készünk az angol unitárius nőszövetség negyedévi gyűlésén angol-
nyelvü prédikációt fog tartani. Örömmel vettük a hirt, hogy sike-
rült Bedő Boriska oki. lelkész számára is elhelyezkedést találni 
Manchester városában egyik unitárius lelkészi családnál. Örven-
dünk, hogy két nőlelkészünk az angol unitárius élet két fontos 
gócpontjában alkalomhoz jut, hogy az angol nyelv elsajátítása 
mellett az egyházi életben is tevékenykedhessenek. Reméljük, hogy 
a nyári nemzetközi unitárius nőszövetségi gyűléseken már magyar 
unitárius nőfelszólalókkal is találkozunk. F. J. 

Dr. Mikó Imre: Az ardeali kérdés az európai közvéle-
mény előtt , 1865—1920. A magyar, román, francia és német 
nyelven megirt kis könyv egy nagyobb munka bevezetése, amely-
nek az lesz a célja, hogy az európai közvéleményt tárgyilagosan 
tájékoztassa azokról a kérdésekről, amelyek az országrészünkben élő 
nemzeteket az utolsó félszáz esztendő alatt foglalkoztatták. Transsyl-
vania helyzetéről a külföld nagyon keveset tud, magát Lloyd Georget, 
a háború utáni uj államok megteremtőjét a mult évben kellett fel-
világosítani az angol sajtónak, hogy Transsylvania nem külön ország 
Európában. De ami keveset tudnak is nyugaton az itteni helyzetről, 
többnyire téves, mert a propaganda ferde tükréből ismerik. Szük-
ség volna a nyugati nagy nemzetek nyelvén megjelenő tárgyilagos 
munkára és ennek megindítása ez a könyv, amely a tudományos 
kutatás első lépését, az eddigi irodalom bibliográfiájának összeál-
lítását végzi el. Itthoni és külföldi könyvtárakban végzett kutatá-
sok alapján pontos jegyzékét nyújtja a francia, német, angol és 
olasz nyelven megjelent könyveknek és már ez is nagy eredmény 
ezen a téren, amelyet a magyarság eddig olyan gondtalanul elha-
nyagolt. b. gy. 

Halálozás. Dr. Péterfy Áron egyházköri f. ü. gondnok halála 
nemcsak a mure§széki magyarságra, hanem különösen a magyar 
unitárius egyházra jelent nagy veszteséget. Özvegyének, egyetlen 
fiának, valamint rokonainak mély fájdalmában osztozunk. Temetése 
márc. 18-án nagy részvét mellett Miercurea-Nirajon volt. Nyugodjék 
csendesen. 

S z e r k e s z t é s é r t f e l e l : V Á t ^ I flliBEHT. 
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Nyilvános nyugtázás. 

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

Dr. Vajda Béla 200, Németh István 100, Geréb Zsigmond 
200, Dr. Fazakas Miklós 200, Pál Ferenc 200, Rimetea 200, 
Tana Sámuel miniszt. tanácsos 200, Dr. Lőrinczy István 
500, Ürmösi Károly 50, Gálífy Zsigmond igazgató 100, Sft.~ 
Gheorghe 200, Dr. Márkos György 50, Péter Sándor 200, 
Moldovane§ti 200, Ürmössy Jenő CFR főfelügyelő 200, Kádár 
Lajos 50, Koronky János 200, Gál Ernő 500, Kovács Irén 
200, Dr. Gyergyay Árpád 300, Gyarmathy Árpád 100, Dr. 
Ferencz Áron 100, Dr. Mikó Lőrinc 200, Kollégiumi nagy 
könyvtár Cluj 400, Dr. Csutak Mihály 150, Dr. Bernád 
Ágoston 50, Dr. Kauntz Józsefné 200, Dr. Ferencz József 
150, Csifó László 200, Cluji egyházközség 400, Gálffy Zsigmond 
igazgató 150 Lej. 

Tisztelettel kérem a hátralékok és az előfizetési dijak 
beküldését, hogy a folyóirat előállításában és szétküldésében 
akadály ne merüljön fel. 

Cluj, 1937 március 30-án. 

Hadházy Sándor. 
pénztárnok. 



Unitárius egyházi művek. 
Imák és imakönyvek: 

Dr. Boros György: Szivemet Hozzád 
emelem, (kötés szerint különböző ár). 

Szen tábrahámi-Cs i fó : Ima könyv, 60 Leu-
tól felfelé. 

Vári Alber t : Imádságos könyv, 1925, 16 
rét, 224 oldal 45.—,60.—, 85.—, 150.—,200.— 

Beszédek: 
Bölöny Vi lmos : Profétál ja tok 100'— 
Channing E. V i lmos : A tökéletes élet. 

(Fordí to t ták az uni tár ius tanárok) 
Cluj, 1881. 8 r. 176 o l d . . . . . . . . . 25'— 

Csifó S a l a m o n : Szolgálat az Úr előtt. 50-— 
Szent-Iványi Sándor : Jézus embera rca . 

1929. 16 r., i47 old 100 — 
T ö b b e n : Pályadíjjal jutalmazott uni tá-

r ius egyházi beszédek, ( k i ad t a : Gálfi 
Lőrinc) Cluj, 1916.8 r., 118 old. kötve 60 — 

Vári A l b e r t : Keressétek először Isten-
nek országát . Odorheiu , 1927. 8 r., 
142 old 100.— 

W e r e s s B . : í m e , a z ember 90'— 
Kovács L a j o s : Ébresz tge tés 100-— 

„ „ A mi t isztünk igazsága 2*— 

Ágendák: 
Ütő L a j o s : Bölcső mellett, (kereszte-

lési beszédek) 50 f— 
— Megnyilatkozásunk helye, 

(urvacsorai beszédek) . . 50*— 
— Myrtusok között , (esketési 

beszédek) . Cristur , 1927. 
8 r., 74 old 50 — 

Theológia, filozófia és neveléstudomány. 
Benczédi P á l : A val lás- tani tás tör té-

nete. Cluj, 1915. 8 r., 74 old 30 — 
— Az uni tár ius hitelvek kifej lődése. 

Cluj, 1934. 124 oldal 80.— 
— A ma va l l á sa ( fo rd . ) I .G .Duca40o ld . 20.— 
— Dáv d Ferenc Egylet tö r t éne te . . 20.— 
Dr . Borbély I s tván : A Magyar Unitá-

r ius Egyház hitelvei a XVI. század-
ban. Cluj, 1914. 8 r., 83 old 40-— 

Carpen te r—Dr . K i s s : A kereszténység 
helye a világ vallásai közöt t . Cristur, 
1923. 8 r., 70 oldal 50'— 

Carpen te r—Dr . K i s s : Buddhizmus és 
kereszténység. Cluj, 1925.8 r., 167 old. 100 — 

Dr. Csiki G á b o r : Hiszek egy Istenben. 

Cluj, 1926. 8 r., 157 old. } . . 9 0 ' -

Dr . Gál Kelemen: Brassai küzdelmei 
a magyar ta lanságok ellen 50"— 

Dr . Gál Ke lemen : Brassai mint Phi lo-
sophus . Cluj 1899. 8 r., 105 old. . . 2 0 — 

Gálfi Lőr inc : A hitvallások tör ténete . 
Cluj, 1916. 9 r., 472 old. 100'— 

Gálfi Lőr inc ; Legközelebb Jézushoz 
„ Cluj, 1915. 8 r., 55 old. 30'— 

Hal ler—Boros Jenő : Az evangéliumok 
nőalakjai . Cluj, 1930. 16 r , 30 old. 15'— 

Dr. Gál K . : Brassai Sámuel 50*— 

4C 

8C 

16C 

12C 

Dr. Kiss E .—Hal l : Egy Unitárius hit-
világa 

Lőrinczy D . : Az ismeret len tanítvány 
megszólal 

Dr . Kiss E l e k : Az Isteni Törvény utja. 
Cluj, 1924. 8 r., 248 old 

Lupton—Lőrinczy László; Miért vagyok 
unitár ius ? . . 

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

Szen t áb rahámi—Derzs i : A keresztény 
hi t tudomány összege. Cluj, 1899. 8 
r., 412 oldal 5( 

Ürmösi Józ se f : A gyakorlati theologia 
f ő b b irányelvei 8C 

Dr. Varga Bé la : A jelentés logikai al-
kata Bpest , 1916. 8 r. ,34 old. 2( 

„ „ A lelkiismeret. Cluj, 
1909. 8 r., 89 old. . . 3( 

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

Vári Alber t : Miért vagyok én unitárius. 
Cluj, 19-6. 16 r„ 20 old 

Dr. Iván László: Dávid Ferenc arca a 
szel lemtudományi lélektan tükrében 

Magyarországon 1 
Dr. Gladden—Kiss Sándor : Keresztény 

Pász tor 287 old 
Clarké Freeman—Kiss S á n d o r : 

Mindennap vallása. 207 old 
Peabody G. Ferenc—Szent-Iványi 

S á n d o r : A lélek egyháza . . 

5( 

3( 
Per 

12C 

5( 

5( 

Történelem: 
Dr. Boros György: Dr. Brassai Sámuel 

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

rius vallás Dávid Ferenc korában és 
azután 4í 

Channing E. Vilmos: Válogatott művei 
III. kötet . (Élet é s jel lemrajzok.) (For-
dították az unitárius t a n á r o k . ) . . 

Jakab E l e k : Dávid Ferenc emléke. Bu-
dapes t , 1879. 8 r., 1561 

Kanyaró F e r e n c : Unitáriusok Magyar-
országon. Cluj, 1891. 8 r., 229 1. . . 

Kelemen Lajos : U jabb ada t tá r a Var-
gvasi Dániel-család tör ténetéhez. Cluj, 
1913. 8 r., 426 1 

Szentmártoni Kálmán: János Zs igmond 
Éle t - és Jel lemrajza 

Dr. Gál Kelemen: A kolozsvári un i tá -
r ius kollégium története , 2 k ö t e t . . 

20( 

4( 

21 

10C 

6C 

120 

30( 
Amatör pld. kötve 50C 

Törvénykönyvek: 
Dr. Tóth György: Az Unitárius Egy-

ház szervezete. I. k 4í 
Dr. Tóth György: Az Unitár ius Egy-

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

alkotmányánaK vázlatos jogtörténeti 
kifej lődése 11 

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




