
K Ü L Ö N F É L É K 
Kedves munkatársainknak és olvasóinknak boldog karácsonyi 

ünnepeket és újévet kívánunk. 
Unitárius képviselők a magyar parlamentben. Az uni-

tárius vallás az erdélyi magyarság ősi talajában vert legelőször 
gyökeret. Mint valóban magyar növény a történelem folyamán min-
dig a magyarság szolgálatában állott. Igaz, hogy az üldözések 
hosszú századai alatt védelmi intézkedésekre volt utalva, de akkor 
is, amíg egyik kezével életjogait védelmezte, a másik kezével a 
magyar közművelődés templomát építette. Múltunk, jelenünk és 
jövőnk a magyarsághoz van kötve. Éppen ezért örömmel jegyez-
zük fel, hogy az ország vezetői is méltányolják a magyarság érdeké-
ben hozott áldozatainkat Ez a méltánylás jutott kifejezésre abban 
a tényben, hogy a bécsi döntéssel visszacsatolt erdélyi területekről 
négy unitárius vallású képviselőt hívtak be a magyar parlamentbe 
ú. m. Botár István, Dr. György József, Dr. Mikó Imre és Székely 
Ákos afiait, akik a törvényhozás házában is bizonyára jó szolgá-
latot tesznek a magyarság ügyének. Itt említjük meg, hogy a fő-
rendiházban a püspök és Dr. Elekes Domokos főgondnok lemon-
dása folytán egyelőre képviselet nélkül van egyházunk. 

A kolozsvári egyetem és egyházunk. Mélységes örömmel 
és hálás érzelmekkel vettünk részt a kolozsvári Ferencz József 
Tudományegyetemnek Szegedről Kolozsvárra, születési helyére 
való visszatérése alkalmábót rendezett ünnepségeken. Hálánkat és 
örömünket fokozta az a tudat, hogy a tudománynak eme köz-
pontjából fény árad egyházunkra is. Mi nemcsak egyénileg, de 
egyházilag is keressük és szomjúhozzuk a tudományt. Mert fel-
fogásunk szerint a vallás és tudomány ikertestvérek, egymást erő-
sítik és fejlesztik. A Tudomány-Egyetem által megállapított és ter-
jesztett igazságok egyházunknak is előnyére válnak. Minket nem 
kötnek csalhatatlan dogmák. Be tudunk illeszkedni a fejlődés és 
haladás örök folyámatába anélkül, hogy vallásilag kárt szenvednénk. 
Csak az a kívánságunk, hogy a tudomány valóban tudomány le-

— 255 -



különfélék. 

gyen, mentes minden elfogultságtól, Ezt annál inkább reméljük, 
mert a kolozsvári egyetem az erdélyi türelmes és megértő szellem 
képviselője volt a múltban s ez kell, hogy legyen a jövőben is. 
Egyházunk részéről e szellem képviselői lettek a hazatért egye-
temen : Dr. Gelei József, Dr. Gyergyai Árpád, Dr. Gyulai Zoltán, 
Kelemen Lajos levéltári és múzeumi főigazgató, Dr. Varga Béla, 
kiknek munkásságához sok szerencsét kívánunk. 

Chamberlain. Alig pár napja, hogy a rádió és a napilapok 
a világ tudomására hozták, hogy Chamberlain Newille volt angol 
miniszterelnök meghalt. Halála nemcsak az angol világbirodalom-
nak, hanem az unitárius testvéreinknek is nagy veszteséget jelent. 
Chamberlain Newille ősi angol unitárius családból származott. 
Gyermekkorában szívesen járt az unitárius vasárnapi iskolába, s 
mikor már mint növendék nem látogathatta a vasárrtapi iskolát, mint 
lelkes ifjú-tanitó dolgozott ott, s mint híres politikus is mindig 
szívesen emlékezett vasárnapi iskolai működésére. Egyházáért szí-
vesen áldozott. Úgy tudjuk, hogy a Birminghami „Church of 
Messiah" unitárius templomot saját költségén építette és fenn-
tartásához lényegesen hozzájárult. Két évvel ezelőtt ismerkedtem 
meg Hollandiában a Chamberlain lelkészével és hosszasan elbe-
szélgettünk az akkori miniszterelnökről. Ő mondotta el, hogy az 
utóbbi években az ország dolgai annyira elfoglalták Chamberlaint, 
hogy az egyházi munkára nem maradt ideje, de azért minden év-
ben egyszer-kétszer megjelent a birminghami unitárius templom-
ban s olyankor rendesen úrvacsorát is vett. Elfoglaltsága között 
is, ha egyházi kérdésekben hozzáfordultak, mindig készséggel ál-
lott rendelkezésre, s ha aktiv részt nem is tudott venni az egy-
ház építő munkájában, tekintélyével az Angol Unitárius Egyház 
minden megmozdulását segítette. Halálával egy nagy unitárius 
vezető szállt sírba s angol unitárius testvéreink hálás kegyelettel 
őrizik nevét az unitárius jóltevők sorában. Csifö N. László. 

Gyászhír. Özv. Kisgyörgy Sándorné szül. Pál Berta, var-
gyasi lelkész özvegye f. évi november hó 22-én élete 85-ik, öz-
vegysége 6-ik évében csendesen elhunyt. Méltó példányképe volt 
az unitárius lelkésznéknek. Mint családanya, szépszámú gyerme-
kekkel, unokákkal és dédunokákkal volt körülvéve. Mint papnét 
nemes egyszerűsége mellett a szíves vendégszeretet jellemezte. 
Magatartásában szerény, de mégis tiszteletet parancsoló. Férjének 
méltó élettársa. Családi életükben a béke és a jókedély lakozott. 
Nyugalma legyen csendes. 

Szerkesztésért felel: Vári Albert. 
Felelős kiadó: P. Szen tmár ton i Kálmán. 

Nyomta a könyvnyomtatás feltalálásának 500-ik esztendőjében: 
„Pallas* könyvnyomda Kolozsvári, Bolyai-utca 3. sz. 
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