
KÜLÖNFÉLÉK. 

Többeknek! Szépen köszönöm a munkám iránt való 
nagy érdeklődést s jelentem, hogy julius első felében szétküld-
hetem. Az árát azonnal kérem, mert a nyomdának fizetni kell. 

Dr. Kiss Elek. 

Érdekes vendégeink voltak május hónapban. Mrs. Cromp-
ton két leányával Rev. Fred. Hankinson kíséretében megláto-
gatta Erdélyt, amelyet az unitáriusok révén már gyerek korában 
annyira megszeretett. Ez az angol származású ausztráliai asszony9 

a fenntnevezettekkel együtt meglátogatta Torockót, Várfalvát, 
Aranyosrákost, Kövendet, Kolozst és Kolozsvárt. Kolozsváron 
megnézték a Leányotthonunkat s amidőn egyfelől örömmel 
töltötte el a tudat, hogy lánynevelésünkért mindent megteszünk, 
másfelől fájdalommal vették tudomásul, hogy az e célra alkal-
mas helyünk el van rekvirálva s ezért össze kell zsufolnunk 
leánynövendékeinket otthonukban. A Leányotthon javára 1500 
(egyezerötszáz) lej adtak s — amint mondták — unitárius 
testvéreiktől a legjobb érzelmekkel váltak meg. 

Pályázati hirdetés : Dr. Kaáli Nagy Árpád köri felügyelő-
gondnok 2000 (kettőezer) lej pályadijat tűz ki e tétel megol-
dására : „Az unitárius lelkész hívatásos teendői a szószéki 
szolgálaton kívül". 

A pályamunka idegen kézzel írva, jeligés levéllel ellátva 
1924 dec. 31-ig Kolozsvárra a Missziói-Bizottsághoz küldendő 
be. Terjedelme legfölebb négy (4) nyomtatott ív (64 lap) legyen. 
A díj csakis teljesen megfelelő munkának fog kiadatni. 

Elhunytak: ifj. Bölöny Vilmos I. éves gépészmérnök hall-
gató május 7-én 20 éves korában, Székelyudvarhelyen. Ütő 
András ny. állami tanító és énekvezér máj. 9-én Nagyajtán 80 
éves korában. Botár István CFR. felügyelő május 30-án 60 éves 
korában Kolozsvárt. Gálfalvi Margit életének 26-ik évében, 
junius 14-én Budapesten. Biró Pál unitárius lelkész 46 éves 
korában Bözödkörispatakon. 

Júdás szobra. Szviask nevű volgamenti városban szob-
rot emeltek Júdásnak, Jézus elárúlójának. Első pillanatra 
megdöbbenünk ezen a bizarr gondolaton. Hiszen ott, ahol 
Júdásnak szobrot emelnek, Jézust keresztre feszítik. Pedig a 
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szviaski polgárok cselekedete nem egyéb, mint a mai társa-
dalmi küzdelmeknek egy bátor és nyilt kirobbanása. Ma a 
Jézus neve alatt általában judási eszményekért szalad a világ. 
Istenországának keresése helyett a materializmus árja sodor 
magával. A lelki és erkölcsi értékek hitelüket veszítették s he-
lyettük a Mammon lábainál fetreng a mai kor gyermeke. Na-
ponta szobrot emelünk lelkünkben Júdásnak, Jézust megta-
gadjuk s mégis a keresztényi eszményeket hangoztatjuk. A jó 
szviaski polgárok legalább nyíltan emeltek szobrot Júdásnak. 

Amerikai-, angol látogatások. A húszadik század embere 
annyira beleélte magát a gyűlölködésbe, annyira vigasztalannak 
látta földrészünkön a népek helyzetét, hogy már-már remény-
telenségbe esett az emberi haladást s az ezt feltételező jóaka-
ratot és szeretetet illetőleg. Lehettek, akik az első keresztények 
elszántságával gondoltak a bekövetkezendő napi eseményekre 
s lehettek, akik fát hordottak a vértanuk máglyájához. Lehettek, 
akik sötét gondolatokkal rémképeket festettek maguk elé s 
elhomályosúlt lelki szemeikkel és eltompult érzésű szivükkel 
nem látták a jóságos Isten atyai gondoskodó kezét. 

Én részemről Istenbe vetett mélységes hittel bíztam s 
bízom mindörökké abban, hogy az Isten képére teremtett ember 
s az emberiség lelkében működő isteni akarat nem képes arra, 
hogy benső értékét teljesen megtagadva, a jóakaratnak.'és a szere-
tetnek valóságát teljesen kiirtani akarja az emberek világából. 

Egészen természetesnek tartom azt, hogy Amerika és 
Anglia kultúr-népe, fajra és felekezetre való tekintet nélkül a 
saját jószántából, a benne működő isteni lélektől indíttatva, 
elküldte hozzánk egyelőre mintegy 60 millió ember nevében 
kiküldötteit. Elküldte azért, hogy saját szemeikkel és füleikkel 
győződjenek meg a mi országunk kisebbségeinek helyzetéről; 
hogy lássák azokat a tényeket, amelyek félremagyarázhatatlanúl 
tanúskodnak ama bánásmódról, melyben a jelzett népek része-
sülnek. 

Dr. Cornish, dr. Beach, dr. Shaffer és dr. Hurn örökre 
emlékezetesek lesznek előttünk s a legnagyobb hálával gon-
dolunk rájuk mindörökké azért, hogy vették maguknak a fáradt-
ságot s fölkeresték királyunk és királynénk Őfelségét és az ille-
íekes miniszter urakat és tájékoztatták idejövetelük céljáról. 

Nem azzal az önző gondolattal vagyunk hálásak irántuk 
és 60 milló küldőjük iránt, hogy épen a mi nagy bajainkon s 
helyzetünkön akarnak segíteni; hanem azért, hogy az emberi 
jóakarat és igazi szeretet eszméjét valóságra váltották s így a 
Jézus igazi tanítványainak és követőinek bizonyúltak. 

Az egyeseknek mindig vagy igen jól megy sorsuk, vagy 
igen rosszúl s nem is az a fontos, hogy mi kisebbség egyéni-
leg hogyan élünk, hanem az, hogy fajunk és valláserkölcsi 
értékeink alá ne hanyatoljanak. Nem is az egyeseknek szólott 
ez a látogatás, hanem ama nagyobb kulturális és művelődési 
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egységeknek, amelyek évszázadokon át bizonyságot tettek a 
világ előtt arról, hogy olyan értékek, amiket megsemmisülni 
engedni a világ nem fog. 

Erdély volt a szabadelvűség és a türelmes kultura legelső 
fészke az egész világon s erre a földre és népeire féltő aggo-
dalommal tekint az egész művelt világ, ezt megvédeni és 
további fejlődéshez juttatni a művelt világ erkölcsi kötelessége. 
E kötelességtől indíttatva jöttek mihozzánk a jóakarat, szeretet, 
szabadság és igazság barátai s mi éreztük, hogy legnagyobb 
bajunkban legközelebb van hozzánk a mi egyetlen egy igaz 
Istenünk, ami szerető édes jó Atyánk. 

Az ember a napi megpróbáltatások alatt sokszor eltorzult 
arcával és elkeseredett szívvel hordozza keresztjét s azt gon-
dolja, hogy mindennek vége, el kell örökre pusztulnia. A tisz-
tán látó lélek azonban hitével s bizalmával felülemelkedik 
minden nyomorúságon. Köszönjük amerikai és angol testvére-
inknek, hogy felnyitották ami lelkünknek szemét s betekintenünk 
engedtek abba a szebb világba, ahol az egész müveit világ 
lassanként az igazi értékek felé fordítja figyelmét s a valódi 
jóakaratot és a tiszta emberszeretetet megvalósítja. 

Kitörő lelkesedéssel üdvözöljük a fölkelő napot s köny-
nyeket hullatunk az áldásos esőcseppek látásán és fogadjuk a 
mi jó Istenünk előtt, hogy az ő lelkétől vezettetve, a Jézus 
Krisztus nyomdokain haladva, csüggedés nélkül munkálkodunk 
azért, hogy mi is részesei lehessünk az Istenországának, ahol 
az igazság és a becsület a testvéri szeretettel kezetfogva járnak. 

Hiszen mi nem is akarunk egyebet, mi csak azt akarjuk, 
hogy Istentől kapott faji és egyházi (valláserkölcsi) hivatásunk 
szabad megélésével Jézus Krisztus buzgó és igaz követői 
lehessünk. E nagy kulturális és művelődési munkában — 
amint most már tudjuk — nemcsak Istenünk, hanem az ő 
lelke erejénél fogva a művelt világ közvéleménye is mive-
lünk van. 

Legyen áldott Istennek szent neve I Kk. 

Theol. Akadémiai évzáró. Theol. Akadémiánk évzárója 
június 26-án volt a kollégium dísztermében. A főt. püspök úr 
mellett ott volt az évzárón Dr. Cornish és Dr. Hurn amerikai, 
illetőleg angol hitrokonunk is. 

Dr. Varga Béla tanár mélyen járó szép imája után Csifó 
Salamon dékán számolt be az év eseményeiről. Theol. Aka-
démiánk elég nagy számú hallgatóival olyan évet zárt be, 
amely általában sikeresnek, sőt sokat Ígérőnek nevezhető a 
jövő illetőleg. Hallgatóink általában megértették feladatokat s 
elmélyedni törekedtek hivatásukban. Két hallgató évközben 
eltávozott, hogy más pályán keresse meg életföltételét. Lassan-
ként el fogjuk érni, hogy akik lelkészek akarnak lenni, azok 
teljes mértékben érezzék át és éljék meg komoly elhivatásukat. 
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Nekünk a legkiválóbb jellemű ifjakra van szükségünk s azokat 
várjuk is a theol.-ra. 

E gondolatok voltak kiérezhetők az évzáróból s még csak 
annyit jegyzünk meg, hogy hallgatóink nagy buzgalommal és 
jó eredménnyel dolgozták ki a meglehetős nagyszámú pálya-
tételeket is. 

Adja Isten, hogy az Akad. úi szabályzatával friss erő és 
megújuló szellem jusson diadalra e nagyjelentőségű intéz-
ményünkben. K. 

Lelkészi kinevezések. A főtisztelendő püspök úr Máthé 
Sándor lelkészjelöltet Ujszékelyre, Pálfy Árpádot pedig Köris-
patakra rendes leikészeknek kinevezte. Kiemelkedik az eddigi 
keretek közül a Lőrinczi László lelkészjelölt kinevezése, akit a 
dr. Cornish titkár kivánságára a püspök úr Amerikában a 
Cleveland-Ákroni és Alliance-i társegyházközségek missziói 
lelkészévé nevezett ki. Ez egy új lépés egyházi életünkben, 
amellyel az Amerikába szakadt hiveink rendszeres lelki gondo-
zása kezdetét veszi. Szivből üdvözöljük az újonnan kibocsátott 
fiatal apostolokat. Áldás és siker kisérje útjukon. 

Évzárás a kolozsvári főgimnáziumban. 
A kolozsvári főgimn. 1923—24. isk. évzáró ünnepélye 

junius 25-én volt. Ez alkalommal imádságot mondott Vári 
Albert vallástanár. Gál Kelemen igazgató beszámolt az év sok 
küzködéssel járt munkájáról és kiosztotta a tanulók közt a jutal-
makat. Végűi a püspök úr búzdító beszédet intézett az ifjú-
sághoz. Az ünnepélyt emlékezetessé tette az a körülmény, 
hogy azon megjelentek dr. Cornish és Hurn angol és amerikai 
vendégeink Ionescu miniszteri tanácsos] kíséretében. A ta-
nulók száma év elején volt 306. Ebből évközben eltávozott 49. 
Ezt a nagy számot a közoktatásügyi minisztérium azon ren-
delete magyarázza meg, amely a más vallású tanulók nagy 
részét, kitiltotta a mi iskoláinkból is. Unitárius volt az év elején 
164. Év végén 158. 




