
K Ü L Ö N F É L É K . 
AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG 1942. március 

22 -en az unitárius kollégium dísztermében nagysikerű felol-
vasó ülést tartott . Az érdeklőidő katonai és polgári intelligen-
cia zsúfolásig megtöltötte a dísztermet. Dr. Ferenczy Géza, az 
Unitárius Irodalmi Társaság nagyrabecsült elnöke a közleke-
dési nehézségek miatt nem jelenhetett meg az ülésen s ezért 
Kelemen Lajos alelnök tar to t ta az elnöki megnyitót, melynek 
keretében meleg szeretettel üdvözölte a nagy unitárius író-
és költő püspökök méltó utódát, Józan Miklós püspököt, aki 
már régen érdemesítette magát arra, hogy az Unitárius Iro-
dalmi Társaságnak tagja legyen, de a román impérium által 
teremtett helyzet miatt csak most van alkalma székfoglaló-
ját megtartani. Ezután Józan Miklósaz Unitárius Irodalmi 
Társaság tiszteletbeli elnöke a) ,,Öda. Székely keresztúr." b) 
..Kelet népe" címen tar to t ta meg székfoglalóját. Sze-
rencsésnek ta r t juk a gondolatot, hogy Józan Miklós püspök 
úr, mint költő is bemutatkozott a kolozsvári nagyközönségnek. 
Ezt követte Bíró János rendes tag székfoglalója: „Isten ke-
nyerén" (novella) címen. Majd B. szentgericei Jakab Irén, a 
kiváló operaénekesnő: a) Józan Miklós: Vándorfelhők (regős 
ének), b) Bertha István—Kovács Gyula: Sír a szellő, hullám-
zik a Balaton, e) Hubay—Szabolcska: Minek turbékoltok című 
műdalokat énekelte tökéletes zenei tudással P. Szentmártoni 
Kálmánné művészi zongorakíséretével. A nagyszámú közön-
ség tapsviharban ünnepelte az összes szereplőket. Majd Kele-
men Lajos üdvözlő szavak kíséretében átadta Bíró Jánosnak 
az Unitárius Irodalmi Társaság díszes oklevelét. A lelkes- szép 
magyar ünnepséggé emelkedett felolvasó ülés a Himnusz ének-
lésével ért véget. 

AZ EGYETEMES UNITÁRIUS LELKÉSZKÖR 1942. áp-
rilis hó 29-én, szerdán délelőtt 12 órakor, Budapesten, az uni-
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tár ius templomban, Koháry-utca 4. sz., rendkívüli közgyűlést 
tar t , melyre a tagokat szeretettel meghívjuk. Csehétfalva-
Budapest, 1942. március hó 30-án. Ekar t Andor, elnök. Ferencz 
József, titkár-jegyző. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az 
Egyetemes Unitárius Lelkészkör alapszabályzat-tervezete. 3, 
Az Egyetemes Unitárius Lelkészkör segélyalap-tervezete. 4. A 
választmány javaslata, az unitárius lelkészek ,,Ferencz József 
püspök üdülőháza" létesítésére. 5. Indítványok, melyek csak 
akkor kerülnek tárgyalásra, ha Ekar t Andor lelkészköri elnök 
címére: Budapest, V. Koháry-utca 4. sz., legkésőbb április hó 
20-áig postára adattak. 

BÖLÖIN. Egyike 'a legrégijbb egyházközségeknek:, mely 
mintegy végvár, századokon át őrt állott az unitárizmust kü-
lönböző oldalról fenyegető veszélyek ellen. Valamikor anyagi-
lag is az elsők sorában állott. Nagy erdőségei és terjedelmes 
birtokai is emelték és segítették a hívek önérzetét. Ma már 
omladozó várfalai erős viharokat és nagy történelmi időket 
éltek át. A román megszállás 22 éve azonban anyagilag meg-
gyöngítette ezt a hajdan erős és büszke egyházközséget. Az ú. 
n. agrár-reform birtokai javától fosztotta meg, ami a hívek 
lelki életében is éreztette hatását . 

Most ú j fejezet kezdődik az ősi egyházközség életében. 
Lőfi Ödön, ki apjával együtt szinte egy századon keresztül 
volt e szép gyülekezet lelki vezére, korára és egészségi állapo-
tá ra való tekintettel nyugalomba vonult. Vele egy korszak zá-
rul le, amelynek eseményeit és jelentőségét megállapítani a 
történelem hivatott. E korszakra esik a gyönyörű templom 
építése, amely méltó dísze és büszkesége egész egyházunknak. 
A kisebbségi sorsban, bár nehéz próbáknak volt kitéve, de a 
Lőfi Ödön erejének és buzgalmának sikerült az egyensúlyt 
fenntar tani s templomát és iskoláját sok erőfeszítéssel az utó-
kor számára biztosítani. 

A f. évi február 15-én új, f iatal lelkipásztor állott a nagy-
számú gyülekezet élére Rostás János, volt káinoki lelkész, 
személyében. Üj élet és ú j feladatok előtt áll Bölön, de hisz-
szük, hogy régi fényét és tekintélyét nemcsak megőrzi, de 
gyarapítani is fogja. 

BESZTERCE. Ennek az ősi szász városnak a neve be van 
írva az unitárius egyház történetébe. Ez volt Dávid Ferencnek 
az első ot thona külföldi tanulmányútjáról való hazatérése után. 
Mint iskolaigazgató i t t kapott legelőbb alkalmazást. Már ak-
kor telítve volt a reformáció gondolataival, amelyeknek később 
olyan bátor és elszánt harcosa lett. Ez a város a bécsi döntés 
folytán ú jabb jelentőséget kapott a magyarság s ezzel együtt 
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egyházunk életében is. Híveink közül többet ide sodort az ú j 
magyar élet, akik szervezkedve, életjelt kívántak adni maguk-
ról, Március 22-én szép programm keretében kultúr-estélyt ren-
deztek a magyar kaszinó termében, amelyben részt vettek 
Kriza János. Dr. Gelei József főgondnok, Filep Imre lelkész, 
Puskásné Boros Irén, if j. Márkos Albert és Vernes Gyula, kik 
tudásuk legjavával tettek bizonyságot magyarságuk és unitá-
rius voltukról. Ezzel Beszterce újból belekapcsolódott egyhá-
zunk történetébe. 

LEÁNY NÉPFŐISKOLAI TANFOLYAM. Az unitárius 
Nőszövetség az unitárius leányok részére 1942 ápr. 12-től 26-g 
15 napos népfőiskolai tanfolyamot rendez. Jelentkezéjtt 30 
leány, kik a leányotthon helyiségében kaptak elhelyezést. A 
tanfolyam nagyjában ugyanolyan keretek között foly, mint a 
fiúk részére rendezett tanfolyam, amelyről mai számunkban 
részletesen beszámolunk. 

ISKOLÁN KÍVÜLI NÉPNEVELÉS. A protestáns egyhá-
zak már régen rájöttek arra, hogy a vallásos nevelés munkája 
az iskola végeztével nem fejeződhetik be. Ezért részint a kon-
firmáció, részint a vasárnapi iskola s más egyesületek út ján 
igyekeztek az iskolákból kikerült i f júságon a kf Lüket r a j t a 
tartani, hogy a különböző káros irányzatok c:s hamis szellemi 
áramlatoktól megoltalmazzák a fejlődésben levő if júi lelkeket. 
Most az állam is belátta, hogy az iskolai nevelés nem elég as 
if júság lelki világának kialakítására, különösen a mai forron-
gó világban, amikor az ú jabb eszmék, gondolatok és szellemi 
áramlatok versenyre kelve küzdenek egymással. Ezért nem 
csupán az if júság, hanem a felnőttek állandó ellenőrzése és 
irányítása céljából kezdette meg és fo ly ta t ja az iskolán kivüli 
népnevelés munkáját, elkezdve a levente oktatástól fel a sza-
bad egyetemi előadásokig, öröm látni ezt a szervezett és rend-
szeres munkát, amely tudományos, szociális, gazdasági, kato-
nai téren részint a múlt mulasztásainak kipótlása, ré-
szint a polgári öntudat kifejlesztése és a kultúra színvonalá-
nak emelése céljából folyik. Reméljük, hogy a nemes igyekezet 
meghozza a maga áldásos gyümölcsét hazánk javára és nem-
zetünk boldogítására. 

Szerkesztésért felel: Vár i A l b e r t . 
Felelős k iadó : P . S z e n t m á r t o n i K á l m á n . 
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