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Bedő Miklósnak, a gyakorlati munka terén az utolsó évtize-
dek egyik legjelesebb unitárius papjának halála alkalmából, egy-
házközsége, következő szövegű gyászjelentést bocsátotta ki: „A Ho-

moródszentpéteri Unitárius Egy-
ház község a veszteség érzeté-
vel tudatja, hogy Tisztelendő 
Bedő Miklós unitárius lelkész, 
életének negyvenhetedik évé-
ben, április 3-án Homoród-
szentpéteren, huszonöt évi épí-
tő, lelkészi munka után, nagy 
lelke és akaratereje súlya alatt, 
teslében összeroppant. Minde-
nek szép, ékes rendben legye-
nek köztetek! Amit lesztek lé-
lekből, tegyétek. Ezek az evan-
géliumi igék voltak vezérelvei. 
Fáradhatatlan lelkes munkát 
végzett egyházközségünkben, 
hogy azt anyagi és szellemi 
jólétbe emelje s a népet mű-
velje. Fájdalom, a lelkes munka 
hirtelen véget ért. Épen az 
élet delén." 

Bedő Miklós az egyházunknak sok jeles embert adott, kái-
noki Bedő-családból származott. Káinok, Háromszékmegyében e 
tekintetben az, ami Firtosváralja Udvarhelymegyében. Ezelőtt há-

Bedő Miklós. 
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rom emberöltövei a szentpéteri egyházközség második szomszéd-
jában Recsenyéden, káinoki Bedő Lajos volt a pap, akinek fia 
Káinoki Bedő Albert, mint földmiveléstigyi ál'amtitkár „erdőtöivé-
nyével és a székely akció életreh vásával örökre beírta nevét a 
székely nép történetébe." Mint unitárius embirnek, Bedő Albert-
nek a neve „A budapesti templomház főbejáratánál márványtáb-
lán van megörökítve."1 Évtizedeken volt a budapesti egyházközség 
gondnoka. Bedő Lajos recsenyédi pap testvéreinek Káinokról rö-
vid időn belül négy gyermeke került az udvarhelyi belső emberi 
kar tagjai közé a hetvenes években. Bedő József Oklándra, Kiss 
András Recsenyédre, Kiss Tamás Vargyasra és Kiss György Já-
nosfalvára. Az elhunyt Bedő Miklós az oklándi kántortanítónak és 
neje Szigethi Ilona tanítónőnek volt legidősebb gyermeke. 

Elemi iskoláit szüleinek keze alatt Oklándon, a középiskola 
alsó osztályait a székelykereszturi gimnáziumban, felső osztályait 
Székelyudvarhelyen a ref. gimnáziunban végezte. A teológia el-
végzése után, huszonkét éves korában foglalta el a kis székely 
unitárius község lelkészi állását. Kis egyházközségben kezdette s 
életmunkájával megmutatta, hogy odaadó munkával kis egyház-
községben is lehet szép papi életpályát, gyönyörű hivatást tel-
jesíteni. 

Bedő M klós népének lelki, társadalmi és gazdasági irányi-
tója volt. A sorrendet össze nem zavarta soha. Irányítását kész-
séggel vállaló népének, papi működése alatt, első szemmellátható 
munkája a községben a templom- és torony rendbehozása, a to-
rony ujrafedése. Elsősorban lelki ember, segítésre kész jó ember, 
lelki atya és jó barát. Sohasem ejtette tőrébe a hiúság sátána papi 
hivatásának teljesítésében. Alázatosan és szerényen szólotta azt, 
amit Krisztus evangéliuma kö'elességévé s anyaszentegyháza neki 
kiváltságává tett. Mikor egy unitárius lelkészt (May Sámuel) hall-
gatója beszédének tartalmáért kérdőre vont (a beszéd tulajdonkép-
pen társadalompolitikai állásfoglalás volt "rabszolgaság felszabadí-
tása érdekében) a lelkésztől ezt a választ kapta „A lelkésznek nem 
az a feladata, hogy az emberek tetszését keresse, hanem, hogy 
mondja azt —..amit meggyőződése szerint — híveinek hallaniok 
kell. Nem az Önök ízlésének kielégítéséért, hanem lelkiismeretem 
megnyugtatásáért kell prédikálnom az evangéliumot." Hallgatója, 
aki addig ezt a magasabb szempontot nem ismerte, többé kér-
dőre nem vonta. Beszédeinek tartalma és szövege annyira vilá-
gos, hogy meg nem érteni lehetetlen. Akik ismertük jellemét, tud-
juk, hogy hasonló megjegyzésre ő is hasonló felelettel válaszolt 
volna. Lett volna alkalma nagyobb egyházközségbe menni, de a 
kétszer akkora jövedelmű egyházközség ajánlatával szemben Szent-
péteren maradt. 

1 Az idézett mondatokat káinoki Barabás István budapesti unitárius 
lelkész leveléből idézem. Neki, akivel egy időben Bedő Albert személyes kap-
csolatot tartott fenn, Bedő Albert maga mondott el unitárius és székely szem-
pontból figyelemre méltó dolgokat, melyekből véleményét alkotta. 
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Családjában, hívei és paptársai között mindig és mindenütt 
<egy és ugyanaz. Felesége Nagy Kornélia szintén belsőemberi csa-
ládból származik. Atyja kántortanító Szentpéteren, nagyatyja pap 
Karácsonyfalván. A családban mindenen rajta van a régebbi ho-
moródmenti belsőemberek egyszerűsége, takarékosság és békes-
ségszeretete. Három gyermeket neveltet középiskolában, amikor 
-családját itt kell hagynia, Gondja sok volt, de nyugodt kedélyét a 
•gondok sohasem érintették. A legszükségesebbek mindig megvol-
tak. Kiváló gazdasági érzékével és vasakaratával a nagy gazda-
sági válság alatt is egyensúlyban volt anyagilag. 

Híveivel nap nap után együtt van. Nélküle semmi sem tör-
ténik a faluban. Vasárnap késő estig tartanak a tanácskozások, 
gyűlések. Kulturházat építenek, hol ő maga minden intézmény szá-
mára otthont teremt, a tiszteletes asszony pedig a község nőinek 
4art felolvasásokat. 

Az egyházkör és egyetemes egyház minden megmozdulásá-
ban részt vesz. Az utolsó három évben a lelkészkör elnöke. A leg-
közelebbi tisztújításon az egyházkörjegyzőjévé választja, de ekkor már 
egészségi állapotára hivatkozik s a tisztséget nem fogadja el. A körben 
utolsó szereplése az oklándi templom felszentelésén imádkozása. 

Idejét, ami a lelkészi munka, családfenntartás, kis gazdasá-
gának vezetése után maradt, teljesen népjóléti munka foglalta le. 
Nagy rokona, Káinoki Bedő Albert székely művelődési terveinek 
alig volt lelkesebb katonája, mint Bedő Miklós. Híveinek teljes 
bizalmát bírta s kezdeményezéseit készséggel fogadták. Hitelszö-
vetkezetet, Tejszövetkezetet és Géptársulatot alapított. Ezeknek 
könyvvezetését is jóformán mind ő végezte. Bo'dog volt, mikor a 
280,000 lejjel vásárolt cséplőgép vételárának utolsó részletét is 
a mult évben kifizették. 

A munka utolsó időben már annyira leköti, hogy nem for-
dít elég figyelmet saját egészségére. Régi keletű vesebaja rosszra-
fordul s az orvosi tudomány segítsége lekésik. Sírjánál tanulókori 
barátja és mindig jó szomszédja Báró József mondott életéhez 
méltó, közvetlen, egyszerű beszédet, méltatva a teljes számban 
összegyűlt belsőemberi kar és a szomszéd községekből is össze-
gyűlt székely nép előtt Bedő Miklós életművét. Azzal a tudattal 
távoztunk el frissen hantolt sírjától, hogy olyan székely unitárius 
pap távozott el körünkből, aki kis községben, figyelemreméltó, 
nagy munkát végzett. 

Pár nappal a temetés után megállok dolgozószobájában, Író-
asztala mellett. A szobában sötétruhás gyermekek, kik éppen hús-
véti vakációra jöttek haza, fogják gyászruhás édes anyjuk karját. 
Az Íróasztalon két Biblia van. A harmadikat az édes apjuk ko-
porsójába tették. Az asztalon könyvek. Diszes ezüsttintatartó, mel-
lette hét üveg szines-, vegy- és irótinta, töltőtoll, zseblámpa. Az 
ablak virágos udvarra néz. A virágok között egy hatéves kis fiu 
Játszik. Az iióasztal mellett a szék — hol Miklós szokott ülni 
— üresen á l l . . . Kiss Sándor. 
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Dr. Gelei Józse f egyetemi tanár 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja . 

Szűkszavú tudósításokból értesülünk, hogy a múltévben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Dr. Gelei József szegedi egyetemi tanárt 
rendes tagjának választotta s hogy a megválasztott akddémiai tag je-
len év március hó 20-án megtartotta székfoglalóját „ A vég'ények ideg-
életéről" cimü szabad előadásával. Ha a kérdést ugy tekintjük, hogy 
egy egyetemi tanár a tudományos akadémia tagja lett és a fentjelzett 
napon megtartotta székfoglalóját, nem találunk semmi rendkívülit 
benne. Azonban ezt az esetet érdemes élőbbről kezdeni. Dr. Gelei 
József árkosi unitárius székely szülők gyermeke. Az elemi iskoláit 
Árkoson, a középiskoláit és az egyetemet pedig Kolozsváron vé-
gezte. Egyetemi éveinek elvégzése után többször volt tanulmány-
úton külföldön. Már középiskolai tanuló korában kitűnt a termé-
szettudományok iránt való nagy szeretete, melynek fejlődésére ki-
válóan jótékony hatást gyakorolt az o'y korán elhunyt Dr. Nyi-
redy Géza jeles tanárnak serkentése és szeretetteljes támogatása. 
Az egyetemen Dr. Apáthy Istvánnak, a világhírű természettudósnak 
hamar fölébresztette maga iránt érdeklődését s a nagyhirü tanár 
mellett eleinte gyakornok, azután tanársegéd lesz. A természet-
tudomány széles mezején egymásután jelennek meg nagy tudásá-
ról és széleskörű kutatásairól szóló- munkái. Nemcsak a tudori 
tudományos fokozatot szerzi meg, hanem magántanári képesítést 
is megnyeri. Élete, munkássága összeforrott az egyelemmel, a 
tudománnyal. 

A trianoni határok megvonása után a kolozsvári egyetemtől 
megvált és az unitárius kollégiumnak lett tanára. Ez alatt az idő-
alatt a Magyar Nép cimü lapban is sok tudományos kérdés nép-
szerűsítő dolgozata jelent meg, amelyre, mint zamatos magyar-
sággal megirt cikkekre most is kellemesen emlékeznek vissza a 
hálás olvasók, Később Dr. Apáthy István halála után a szegedi 
egyetemre hivták meg tanárnak. Azóta Erdélytől elszakadott s az: 
alföldi magyar városban teljes székely lélekkel dolgozik. Ami ki-
csiny egyházi lapunk nem tud arra vállalkozni, hogy nagy mun-
kásságát még csak megközelítően is vázolja. Csak nagy általá-
nosságban mutatok rá munkásságára. Eddigelé 230 tudományos 
munkája jelent meg, melyek közül kettő: a giesseni zoológiai tár-
saság meghívására és a liszaboni nemzetközi zoológiai kongresszus 
felkérésére tartott előadásokként jelentek meg, mint magyar embert 
érhető legnagyobb nemzetközi tisztelet eseménye. Két izben is 
meghivták a budapesti egyetemre, másodszor maga a kormány is 
felszólította arra, ő azonban a Szegeden megalapított iskoláját, 
jól felszerelt intézetét nem tudta elhagyni. Azon a véleményen 
van, hogy a főváros őt tartalomban és tekintélyben nem teheti 
nagyobbá. Az ember kell, hogy a környezetnek, az intézetnek 
életet, tartalmat és tekintélyt adjon és nem megfordítva. Dr. Gelei 
József valóban tekintélyt és jelentőséget adott annak az intéz-
ménynek, amelynek élén- áll. 
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Munkássága természetesen nem merül ki a szigorúan vett 
tudományos mezőkön. Sokat foglalkozott diákjóléti, diáknevelési 
és más kérdésekkel. A közoktatásügyi miniszter a legkülönbözőbb 
tanácsokba beválasztotta, szavának mindig súlya van. Az újságok 
nagyon örvendenek, ha valamely kérdésről cikket kaphatnak tőle. 

A mult iskolai évben az egyetemnek rektora volt. A szegedi 
egyetem soha sem volt tekin'é'yesebb, mint az ő rektorsága alatt. 

Jól esett, hogy legalább ennyicskét elmondhattunk a székely-
ségnek és az érdélyi unitárius egyháznak büszkeségéről: Dr. Gelei 
Józsefről, a Magyar Tudományos Akadémia tagjáról. A székely 
emberben az őserőnek kiapadhatlan forrásai vannak. Ennek a bi-
zonyítéka Dr. Gelei József egyetemi tanár megbecsülhetetlen tu-
dományos és közművelődési munkássága és az a gyönyörű pálya, 
amelyen még töretlen és lankadatlan erővel dolgozik. 

Ez a pálya legyen buzdítás és a hitnek kiapadhatlan forássa 
azoknak, akiket Isten tehetséggel áldott meg. B. P. 

Egy törhete t len akaratú unitárius pap 
s a vi lág szentkönyve inek könyvtára. 

A keresztények Bibliája, amelyet mi mint Ó- és Újszövetséget 
ismerünk, nem egyedül álló a világon. Más nagy világvallásoknak, 
a buddhistáknak, perzsáknak, hinduknak, mohamedánoknak stb. 
szintén megvannak a maguk szentkönyveik. Egy egész könyvtárra 
valóra tehető e különböző nyelven s különböző időben megjelent 
szentkönyvek száma. 

A keresztény világ sokáig figyelemre sem méltatta ezeket a 
könyveket, mig a tudományos vizsgálódás meg nem világította 
azok értékét s a köztük levő összefüggést. Egy oxfordi unitárius 
tanár Dr. E. Carpenter volt ennek az új tudományágnak, az úgy-
nevezett összehasonlító vallástudománynak egyik legeredményesebb 
munkása. 

Az unitárius vallás az ő megkötöttség nélküli szabad vizs-
gálódásával, mely minden téren az igazság előítélettől, elfogult-
ságtól mentes megismerésére törekszik, kiválóan alkalmas ez arány-
lag új tudományág müvelésére. 

Éppen ezért nem véletlen, hogy e fontos irodalmi s vallás-
tudományi téren ismét unitárius részről történt egy igen jelentős 
lépés. Will Hayes angol unitárius lelkész sok évi fáradozására az 
elmúlt hó végén Londo .ban a világhírű British Museum tő-
szomszédságában egy új intézmény nyílott meg. Ez az intézmény 
egy nagy könyvtárból áll, melyen feltalálhatók a világ eddig fel-
fedezett szentkönyvei eredeti nyelven és angol fordításban. Ezt a 
maga nemében a világon egyedül álló könyvtárt az összehasonlító 
vallástudomány eddig megjelent tudományos munkáinak gyűjte-
ménye egésziti ki. Gyönyörű nagy, templomszerü olvasó-
terem teszi teljessé ezt a páratlan intézetet, melyben hétköz-
napokon előadások vannak az összehasonlító vallástudományból, 
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vasárnap pedig unitárius istentisztelet. Olvasó, tanuló szobákról 
sőt egy külön kis beépített vendéglőről sem feledkezett meg a 
körültekintő szervező. Mindez egy erőshitü, galambszelid lelkű* 
szegény unitárius papnak a gyűjtéséből, gyűjteményéből, fáradha-
tatlan munkásságából jö:t létre. 

Megható, ahogy a nagytermet zsúfolásig meglöltő nagykö-
zönség előtt a megnyitó-ünnepélyen beszámolt arról, hogy hogy 
jutott el életének e fontos pillanatáig. 

„Harminc esztendővel ezelőtt gyűjtöttem először magam köré 
egy kicsiny csoportot az összehasonlító vallástudomány tanul-
mányozására. Kendalben, egy vidéki városkában négyen voltunk* 
akiket ilyen kérdések érdekeltek. Én magam akkor ujságiró voltam* 
társaim egy kertész, egy ruhásüzlet alkalmazottja s egy mérnökség*, 
segédhivatalnok. Nyáron egy hegyen találkoztunk szabad óráinkban. 
Télire egy szegény özvegy üres mosókonyháját béreltük ki össze-
jöveteli helyül. Bért természetben fizettünk, egy kis vajat, to jás t 
lisztet, amit össze tudtunk hozni. Csak a Bibliánk volt, a Bhaga-
vad Gita (egy hindu szentkönyv) s néhány füzetes kiadványunk. 
Lelkemben már akkor az az álom égett, hogy valaha központi 
helyen, központi könyvtárban gyüjthessem össze a világ szent: 
könyveit, hogy legyenek azok hozzáférhetők azok számára, akik a 
jobb, igazabb megértés útját keresik. Álmom ma valóra válotL 
íme e gyönyörű épület s e gazdag könyvtár a tanulók, kutatók* 
érdeklődők rendelkezésére áll." 

A felszentelő ünnepélyen, melyen hindu, mohamedán s szá-
mos más, keresztény pap is résztvett, Will Hayes az igazság*, 
emberiesség szolgálatára szentelte a hajlékot. 

E beszámolóhoz, mely az unitárius gondolatnak és akaratnak 
erről a szép sikeréről kiván számot adni, néhány személyes vissza-
emlékezést fűzök. Will Hayes, aki mint ujságiró kezdette s mint 
unitárius pap folytatta pályáját, Oxfordban az 1927—28 tanévben 
tanálótársam volt. Először kissé idegenkedve néztük ezt a nálunknál 
idősebb embert, ki mint fungens lelkész jött az egyetemre egyévi* 
úgynevezett felfrissítő kurzusra. De a korkülömbség hamar elosz-
lott közöttünk. Volt valami ellenállhatatlan lelkesedés, mély emberi-
jóság tekintetében, szavában, ami különösen nekem, idegen vizeken 
bizonytalanul evezőnek, hamar közelkerült szivemhez. Akkor is az 
összehasonlító vallástudományt művelte. Esténként szobája való-
ságos búcsújáró hely lett, hol remek tréfákkal fűszerezett előadá-
sait, vitáit sokszor hajnalig élveztük talpig pipafüstben, teás-
csészékkel körülbástyázva. Szelid humorát valami ősi, emberi jóság 
ellenállhatatlan erejűvé tette. Nyilvános szónoklati gyakorlatokon 
prédikációival sokszor keltette élénk derültségre a hallgatóságot. 
Nem egyszer előfordult, hogy jóizü nevetésben tört ki prédikációja 
közben a közönség anélkül, hogy Istentisztelet méltóságát ez a 
legcsekélyebb mértékben is veszélyeztette volna. 

A könny s a mosoly egész életsorsában édestestvérek voltak. 
A világháborúban az akkor még ujságiró pályán levő, utolsó csepp* 
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vérig békebarát pap nem volt hajlandó fegyvert fogni, sőt semmi-
nemű munkára nem volt haj andó, ami a háborúval összefüggésben 
állott. Emiatt súlyos börtönbüntetést szenvedett, nehéz megpróbál-
tatásokon ment keresztül. Halálra is volt itélve, de elveiből egy 
jottányit sem engedett. A háború végeztével, mikor a börtönből 
kiszabadult Chatham-ben, Anglia legnagyobb hadikikötőjében vál-
lalt unitárius lelkészi állást s ezen az állig felfegyverkezett helyen, 
olyan embereknek, kik nagy részt a haditengerészet után élnek — 
hirdeti a békét. Élete nem egyszer forgott veszélyben itt is,' de 
bá'orsága, lélekjelenléte s humora mindig megmentette. Ezt a szó-
széket több igen előnyös ajánlat dacára ma sem hajlandó mással 
cserélni fel. 

Hat éve már, hogy az angol unitáriusok lapjában az Inqirer-
ben János Testvér (Brother John) álnéven minden második heti 
számban egy cikket ir. A cikkek cime: „Csak papok számára". 
Természetesen semmi sincs e cikkekben, ami csak papok számára 
való lenne, ellenben magálól a szerkesztőtől tudom, hogy igen 
sok olvasója van az Inquirer-nek, aki csak az ő kéthetenként 
megjelenő cikkeiért fizet elő a lapra. Sokan ostromolták a szer-
kesztőséget, árulja el, ki e cikkek iróia, de hivatalosan csak most 
került nyilvánosságra, ugyanis e könyvtárral kapcsolatos munkás-
ságát a most már nyilvánosságra került „János Testvér" néven 
kivánja folytatni. Cikkeit mindig egy-egy jóizü tréfával, adomá-
val zárja. 

íme egy mutatóba : 
Az ir-t (az irek az angol hadseregben a világháborúban 

körülbelül azt a szerepet játszották, amit a csehek a volt 
osztrák-magyar hadseregben) elvitlék katonának. Felesége busán 
irta a harctérre. Itt a tavasz Patrick. Ásni kellene, de nincs 
ki. Az Istenért, nehogy ássatok a kertben, — válaszolt táborilapján 
a férj. — Ott vannak elásva a gépfegyverek a munícióval. — A 
lap sohasem érkezett haza. Ellenben postafordultával nehéz teher-
autóbuszok fékeztek le a gazda nélkül maradt asszony kapuja 
előtt. Marcona angol katonák lepték el a kertet, kezükben ásóval, 
csákánnyal s ugyancsak alaposan felásták. Rémülten számolt be 
az asszony következő levelében, mi történt s tanácstalanul kérdi, 
ilyen körülmények között most már mihez kezdjen ? „Ültess hagy-
mát, krumplit, mit ahova szoktunk," jött a kurta válasz. 

Kővári Jakab. 

Eljegyzések. Örömmel értesültünk, hogy az elmúlt húsvéti 
ünnepek alkalmával i f f . Dr. Mikó Imre kolozsvári ügyvéd, a 
NUF legfőbb igazgatóságának tagja, Dr. Mikó Lőrinc egyházi 
titkár fia eljegyezte Kauntz Kornéliát, Dr. Kauntz József német kon-
zul kedves leányát. Az ifjú jegyes párnak sok szerencsét kívánunk. 

Fülöp Árpád olthévizi lelkész 1939. évi március hó 26-án 
eljegyezte Balázs Sárát, Balázs András esperes kedves leányát. 
Sok szerencsét és boldogságot kívánunk. 
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Mit é r nekem a S z e n t í r á s ? 
Kedves testvéreim! 

Mondanivalómhoz alapigét találtam Pál apostolnak Tím.th. 
intézett II. levele 3 : 1 6 versében. Felolvasom a Bibliából. „A tel-
jes irás Istentől ihletett és haszna a tanításra, a fidJésre, a meg-
jobbításra, az igazságra való nevelésre." 

Bizonyára sokan csodálkoztak azon a meghíváson, amit nem 
régen kaptak és amelyen bibliai vallásos összejövetelre hivlunk 
meg minden unitárius nőt. Talán sokan kicsinyes megjegyzést, 
vagy gúnyos mosolyt kaptak ezért, vagy kockáztattak meg épen 
maguk is ezen az elinduláson és csak kíváncsiságból jöttek el. 

De hiszem azt is, hogy egy része a benne régen égő vágy-
ból, lejkiszükség'etből keresi a B bliár, a Szentírást 1 

Épen azért arra kell törekedjünk most, hogy mindenkit ki-
elégítsünk, hogy mindenki kaphasson valamit és ne távozzék el 
kielégitet'enül. Igen nehéz feladatnak látszik, de megpróbáljuk, 
hátha Isten segítségével mégis sikerü'ni fog. 

Rátérünk a dologra! A meghivó szószennt kifejezi az', hogy 
összejövetelünk tárgya: a Biblia; célj í pedig a Biblián keresztül 
a vallásos érzés fejlesztése, táplálása és megerősítése azoknál, 
akikben ez már él. Akikben pedig még nem él, azokban szeret-
nők felébreszteni a vágyat és kívánságot, hogyha sike üi majd az, 
amit szeretnénk. Tudniillik, hogy ami életünknek a megtisztulásá-
val, cselekedeteinknek, meg lelkünknek a javulásával és egész 
példánkkal megmutassuk majd, hogy igazán Istenkereső és Jézus-
faragó emberek vagyunk, akik példínyképül a legtökéle esebb 
embert választjuk: Jézust. 

Mert a Bibliából Jézus életét ismerjük meg, aki magához 
hivja az elfáradtakat és meglerhelteket, hogy megvigasztalja. Ezt 
szeretnők mi is, hogy összejöveteleinkben, a leiki terheinket egy-
mással megosszuk. És megismerve egymás nehézségeit, bajait, 
testi-lelki szükségleteit, segítsünk egymáson legalább taná:csal, 
vigasztalással. 

A Bibliából tanuljuk meg Isten parancsait, akaratát, törvé-
nyeit, meg a keresztény ember kötelességeit, melyek között a 
legfontosabb: a szeretet. Ez nem abból áll csak, hogy ember-
társainkat szeressük, mert sokkal többet kíván: azt, hogy még 
ellenségeinket is! Ez talán a legnehezebb. . . De ha igazán ki-
akarjuk érdemelni a keresztény nevet, el kell jussunk odáig! Hi-
szen akkor áldani tudjuk majd azokat is, akik minket átkoznak. 
Akkor oda tudjuk tartani a másik arcunkat is az ütésnek, vagyis 
el tudjuk viselni a megsértéseket is. Akkor megtudunk bocsátani 
mindenkinek, nemcsak 7-szer, hanem 77-szer is. 

Akkor szelídek, békességre törekvők és a'ázatosak tudunk 
lenni, mint Jézus. Akkor tudunk másokért is élni és dolgozni, 
megtagadni önmagunkat és felvenni az ő keresztjét, vagyis tudunk 
méltatlanul is szenvedni, ha Isten ugy kívánja! Akkor mi az 
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embertársaink mellé állunk és nem föléjük kívánkozunk 2—3 
lépcsőfokkal, esetleg 10-el is, hogy lenézzük őket és keressük 
bennük a gerendát! 

Egyszóval, ha olvasgatjuk a Bibliát, akkor érezni és látni 
fogjuk azt, hogy mi miben vagyunk gyengék, gyarlók? Hol léptük 
át Isten parancsait? Észrevesszük, hogy mi elfordultunk Istentől, 
elhagytuk őt és nem ő hagyott el minket, amint mi hisszük. 

Akkor érezni fogjuk magunkban, hogy a hitünket, a bizal-
munkat elvesztettük Istenben; hogy már nem tudunk hittel imád-
kozni, kitartóan könyörögni még magunkért sem, nem hogy má-
sokért tudnánk! 

Ez ma az egész világ baja! Ezért van a sok nyugtalanság, 
fé'elem és bizalmatlanság a népek és emberek között. Ezt szen-
vedi mindenki és ezért indult meg a világ minden részében, or-
szágában és felekezetében a legégetőbb vágy valami állandó, va-
lami biztos, valami igaz és tiszta után. Ez pedig csak egyben 
található meg : Istenben í 

Ezért alakult ujabbi időben mindenfelé annyi Bibliakör és 
mindenféle más Istentkereső Istenhez vezető szellemi mozgalom. 

Ezek alapján meggyőződhetünk arról, hogy a Bibliát olvasni, 
Isten parancsait, törvényeit megismerni és azt mégis élni, megva-
lósítani nem is olyan kicsi dolog! Azt igazán csak az őskeresz-
tények élték meg. 

Annyit még érdemes megjegyeznünk a Bibliáról, hogy az az 
egyetlen könyv, amely a világ minden nyelvére le van fordítva. 
700 nyelven jelent meg eddig és sok-sok kiadásban. Tehát a leg-
elterjedtebb könyv, habár még sokan nem olvassák. 

Mindenki ludja azt, hogy két részből áll : az ószövetségből, 
amely a zsidónép történetét és vallásának fejlődését írja le. Azért 
azt, mert a régi népek mind pogányok voltak, csak a zsidók vol-
tak egy Isten hivők. 

Az Újszövetség pedig a Jézus életét tárgyalja születésétől a 
haláláig és az ő tanításait, mely a keresztény vallás maga. Eze-
ket a tanítványai írták le és terjesztették ugy a zsidók, mint a 
pogányok között. 

Mi az Újszövetséget olvassuk eleinte, mert az közelebb áll 
hozzánk, tehát azt kell beszerezzük magunknak. (Ára 15 lej. Kap-
ható az Unitárius Iratterjesztőben.) Az ószövetségben is sok gyö 
nyö;ü rész van, mint pl. Dávid király zsoltárai, Salamon könyve, 
Példabeszédek, Jób könyve stb. 

Az Újszövetség vagy evangélium azt jelenti, hogy örömüze-
net. Adná az Isten, hogy a mi számunkra is azzá váljék, hogy igy 
Istennek odaadó, bizó, szerető, önzetlen és becsületes, tiszta gyer-
mekei lehessünk! 

Legyünk tehát munkatársai, akik mindig megértik és köve-
tik az ő tanácsait, parancsait és alázattal engedelmeskedünk majd 
neki és hallgatunk a lelkiismeretünk szavára, ami mindig Isten 
szava, parancsa bennünk. 
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Hogy idáig eljuthassunk, sokat kell imádkozzunk és küzde-
nünk önmagunkkal, hogy legyőzzük a legnagyobb ellenségünket, 
saját magunkat, az önző „Énünket 1" Csak Istennek szent Lelke 
segithet e győzelmekhez mindenkit, mint ahogy Jézust is segí-
tette, vezette. 

Könyörgünk mi is hozzád, mindnyájunknak gondviselő Atyja, 
hogy töltsd ki reánk a Te szent Lelkedet, hogy érezzük az erőt, 
a szeretet melegét és világosságát s a bizó hitet, arrely a meg-
kezdett munkánk végzéséhez és annak folytatásához szükséges. 
Áldj meg mindegyikünket, hogy unitárius hitünkben kitartva, Ne-
ked szolgálhassunk, a Te országod eljövetelén munkálkodhassunk 
és Neked mindig, mindenben engedelmeskedjünk. Amen. 

Péter Róza. 

Lelkészi j e l e n t é s 
a B u k a r e s t i U n i t á r i u s M i s s z i ó i E g y h á z k ö z s é g 1938. évi 

t ö r t é n e t é r ő l . Folytatás. 
A rendes újévi és rendes vasárnapi istentiszteleteinken kivül 

a következő alkalmi istentiszteleteket tartottuk: nemzetközi isten-
tiszteletet január 9-én, békeistentiszteletet március 13-án, ifjúsági 
istentiszteletet március 20-án, anyák napját május 1-én, konfir-
mációi istentiszteletet május 15-én, iskolai évmegnyitó istentiszte-
letet szeptember 18 án, reformációi emlékünnep alkalmából októ-
ber 30-án, halottaknapi istentiszteletet a református temetői tem-
plomban november 2-án d. u., Dávid Ferenc halála évfordulója 
alkalmából november 13-án s ó-évi istentiszteletet december31 én. 
Külön kiemelendő az a tény, hogy ifjúsági istentiszteletünk alkal-
mával az egyházi beszédet az ifjúság akkori elnöke Simándi 
András afia tartotta, miáltal az ifjúság tevékenyen kapcsolódott 
bele az istentisztelet menetébe. 

Hitoktatást a fővárosban és a szórványokban lelkész végezte. 
Az 1937—38 iskolai évben hitoktatásban részesült 17 elemi isko-
lásunk és 2 középisko'ásunk (a harmadik év vége felé betegsége 
miatt kimaradt). Tekintettel a nagy távolságokra s gyermekek hit-
tanórára járása nehézségeire, lelkész bevezeite, hogy több helyen 
háznál tanított hittant. Igy az 1937—33 iskolai évben öt helyen 
végezte lelkész a hitoktatást híveknél háznál. Az 1938—39 iskolai 
évben növendékeink száma nagy emelkedést mutat. Mig a meg-
előző évben Bukarestben csupán 19 iskolás növendékünk volt, az 
1938—39 iskolai évre év elején 25 növendékünk iratkozott be s 
ezen létszám az év folyamán való áttérések és ujabb növendékek 
felfedezése utján 30-ra emelkedett. Ebben az iskolai évben, mely 
még folyamatban van, lelkész kilenc helyen végez háznál hit-
oktatást. 

Az 1937—38 iskolai év végén a hittanvizFgát május 29-én 
tartottuk meg. Vizsgabiztosnak kineveztettek Németh Ernő egyház-
községi gondnok és Kovács Endre keblitanácsos a fiai. Vizsgán a 
növendékek szépen feleltek. 
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Az egyházi adózás terén az elmuit évben nagy javulás volt 
észlelhető. Az 1937. évi 24756 lej, s eladdig a legmagasabb, évi 
egyházi adóval szemben 1938-ban 34369 lej egyházi adó jött be. 
Reméljük, hogy hiveink ezirányu buzgósága ebben az évben még 
fokozódni fog. Az önfenntartás felé való haladás legfőbb feltétele 
az áldozathozatal. 

Anyagi helyzetünk év folyamán javult, mert biztos jövedel-
meink forrása az egyházi adózás utján bővült s tartozásunk összege 
fogyott. így év végén a Nyugdijegyletnél 28 ezer lej tartozásunk 
maradt s híveknél 23 ezer. A híveinktől felvett 25 ezer lej kamat-
mentes kölcsönből év folyamán visszafizettünk Bartalis Sándor 
afiának 3000 lejt (Bukarestből való eltávozása folytán) s ujabb 
egyezer lejt vettünk fel Ferenczy Gábor affától. Ez év elején helyi 
tartozásunk összege fogyott az által, hogy Ferenczy Gábor afia 
és Jilg Ferencné urnő kijelentették, hogy az általuk kölcsön adott 
egy-egy ezer lejt adománynak minősitik s a Házalapba való át-
utalását kérik. 

A háromszéki egyházkörhöz való beosztatásunk folytán az 
esperesi vizsgálat mult évben is megtartatott egyházközségünkben, 
amint arra már hivatkoztam. Lelkész a köri közgyűlésen is részt 
vett. Sajnos egyházközségi kiküldöttünk a közgyűlésre nem jö-
hetett el. Erre egyházközségünk megnevezése nélkül (mivel még 
volt egyházközség, honnan világi kiküldött nem volt) megjegyzés 
is tétetett. Kívánatos lenne, hogy egyházközségi kiküldöttünk költ-
ségeihez egyházközség költségvetésileg is hozzájáruljon s akkor 
ez a hiba kiküszöbölhető lenne. (Ehhez különben az egyházközségi 
kiküldöttnek joga is van.) 

Egyházközségünket év folyamán — amint már említettem — 
meglátogatta Dr. Kiss Elek egyh.-főjegyző a'ia, ki központunk 
képviseletében jelen volt egyházközségünk öt éves fennállási év-
fordulója ünnepélyén. Ugyancsak meglátogatta egyházközségünket 
Mrs. Gilson, az Amerikai Unitárius Nők Szövetsége kiküldötte, a 
Nemzetközi Bizottság tagja is, ki szept. 4—5 napjain, Bukaresti 
tartózkodása alatt lelkésszel és nejével állandó kapcsolatot tartott 
fenn s az egyházközség helyzetéről részletesen informáltalta magát. 
Eltávozása után az amerikai Nők Szöv. lapjai utján két cikkben 
is beszámolt egyházközségünk munkájáról s bukaresti tapasztala-
tairól egyházközségünkkel és annak munkájával kapcsolatban igen 
kedvesen emlékezett meg. 

Évünk kimagaslóbb eseményei közé tartozott az a tény, hogy 
lelkész összeállította az egyházközség öt éves fennállása alkalmá-
ból „Az első öt év" történetét s ezen a cimen nyomtatásban is 
megjelentette. A könyvecske eladása folytán lelkész egyházközség 
számára anyagi hasznot is remélt, de e tekintetben még csak 
most közelebbről jutot'unk oda, hogy a kész kiadások megtérül-
tek. A szanaszét kint levő bizomány példányok s egyeseknek és 
egyházközségeknek megküldött példányok árának beküldése után 
azonban bizonyos anyagi haszon is remélhető. 
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Ugyancsak kiemelendő az a tény, hogy egyházközségünk év 
felyamán harmoniumot vásárolt s igy m^st saját harmoniumunkat 
használhatjuk s nem leszünk többé kitéve annak, hogy pont a 
nagy ünnepek alkalmával anélkül kelljen esetleg istentiszteletet 
tartanunk. A harmoniumvétel ára 8750 lej volna. Az adakozók 
neveit aranykönyvre vettük, de külön ki kell emelnem Bartha 
Miklós egyházközségi főgondnokunk nevét, ki a maga adománya 
mellett még 1500 lej kölcsönt is adott, hogy a harmonium ára — 
a megajánlott összegek bejövetele eiőtt — kifizethető legyen s a 
9000 lejes árból 250 lej engedményt nyerjünk. Ezen összeget év 
folyamán hálás köszönet mellett vissza is fizettük. Még megaján-
lásban van 800 lej a Hirmonium-alapra, mely összeget ha bejön 
— amit remélünk — Házalapunk gyarapítására fordítjuk. 

Egyházközségünk életében kiemelendő jelentőséget nyert már 
régebb a Nők Szövetsége munkája, mely az elmúlt évben is fo-
kozódott jelentőségében az által, hogy a szokás >s karácsonyi sze-
retetcsomagok elkészi ése és karácsonyi segélyezésen kivül, beve-
zette a gyermekek nyaraltatását is. Az elmúlt évben Nők Szövet-
ségünk saját költségén egy gyermeket nyaraltatott s kettőnek a 
nyaraltatásához segítséget nyújtott s lelkész gyűjtése folytán ez a 
két gyermek is nyaralni mehetett. Egy főiskolásunk segélyezésére 
Nők Szövetségünk az 1 9 3 7 - 3 8 iskolai év folyamán 1,400 lejt adott. 

Ifjúsági Körünk csak az elmúlt évben kezdette meg műkö-
dését, de ezalatt az év alatt is bebizonyosodott, hogy az ifjúság-
gal való foglalkozás ugy egyetemes, mint egyházközségi szem-
pontból mily fontossággal bír. Ifjuságunk gyűlései igen népesek 
voltak s a felkért előadók értékes előadásai vonzó hatást gyako-
roltak a tagokra. Az utóbbi időben bevezetett, istentiszteletek utáni 
gyűlések, nagyon gyakorlatiasoknak bizonyultak s híveink körében 
általánosságban közkedveltségnek örvendenek. Legtöbbször az 
egész istentiszteleti gyülekezet visszamarad az ifjúsági gyűlésekre 

Folytatjuk. 

iaesoiOK  

A keresz túr i kör Osvá th Árpád ügyvéde t , a keresztúri 
köri D. F. E. elnökét felügyelő gondnokká választotta a téli rend-
kívüli köri közgyűlésen. Uj felügyelő gondnok afiának sikert és 
szerencsét kívánunk az uj munkamezőn. 

Értés tés . Tudalcm a köri tanitó egyesületi elrökökkel, hogy 
f. é. április havi fizetéseikből eszközlendő levonások a központi 
egyesület pénztárába a körök által 1939 é v e fizetendő tagsági di-
jak fejében történnek. Közlöm egyúttal az Ált. Egyesület tagjaival, 
hogy mindenkinek a fizetéséből f. é. május hóban levonatik a 
„Segélyalap" részére fizetendő havi 10 lejes hozzájárulás 1939 
évre. Kolozsvár, 1939. márc. 21. Patakfalvi Zsigmond, egy. elnök. 

Hibaigazí tás . Lapunk mult havi számába két saj'óhiba csú-
szott be. A 82 lapon fölülről a 10-ik sorban Lőrinczv Istvánné 
helyett Lőrinczy Zoltánné ; a 84 lapon a 11 - ik sorban Ifj. Dr. Mikó 
Lőrinc helyett Ifj. Dr. Mikó Imre olvasandó. 
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Lelkészbeiktató és búcsúztató Kövenden. 
Meghatóan kedves ünnepség színhelye volt április 2-án a 

kövendi unitárius templom. E napon búcsúzott el hét évi áldásos 
munkássága után Dr. Fíkker János volt lelkész s foglalta el kö-
vendi állását Bende Béla uj lelkész. Délelőtt 11 órára a harangok 
hivó szavára zsúfolásig megtelt a nagy és szép templom a hivek 
seregével s a környéki unitáriusok képviselőivel, lelkész- és ének-
vezéreivel, 

A közönség éneke után Gombási János aranyosrákosi lel-
kész, köri jegyző buzgó imája vezette be az ünnepséget s utánna 
II. Kor. 13 r. II. v. alapján Dr. Fikker János tartotta meg min-
denkit megrázó hatalmas búcsúbeszédét. Ezután a közönség el-
énekelte a búcsúzó lelkész kedvelt énekét: „Hatalmas Isten, győz-
hetetlen várunk." Az ének elhangzása után Árkosi Tamás espe-
res vázolta a búcsúzó lelkész érdemeit, ki eddigi munkájával a 
kövendi egyházközség előmenetelét munkálta s most tágasabb 
munkamezőre hivta el szeretett egyházunk. Bemulatja a kinevezett 
uj lelkészt: Bende Bélát, ki már eddigi szolgálati helyein végzett 
működésével a legjobb reményekre jogosíthatja fel a hiveket. Pa-
taki András várfalvi lelkész felolvasta az uj lelkész kinevezési ok-
mányát, mely után esperes felhívására Bende Béla uj lelkész tar-
totta meg beköszöntő beszédét a Máté ev. 9 r. 9—13 v. alapján. 

Árkosi Tamás köri esperes a János ev. 14 r. 16 — 18 v. alap-
ján intézett buzdító beszédet a hívekhez és uj lelkészhez, kérvén 
őket az egységes építő munkára. 

Ezután következett az ünnepség legmeghatóbb jelenete, mi-
kor az Urasztalához kiállott régi lelkésztől elbúcsúztak az egyház-
község alakulatai s üdvözölték az uj lelkészt. Az egyházközség 
nevében Kiss Dezső gondnok, keblitanács nevében Fodor Pál 
keblitanácsos, az ifjúság és a község lakóinak Balla Zsigmond 
tolmácsolta búcsúszavait, a Nőegyletét Nagy Dénesné, a Leány-
egyletét Nagy Iduska s a volt növendékek nevében kedves vers-
sel búcsúzott Demény Ida, kiktől mindannyioktól s rajtuk keresz-
tül a hivek közösségétől érzékenyen elbúcsúzott távozó lelkész 
megköszönve az eddigi együtt töltött éveket s kérte és ígérte az 
ezutáni jó emlékezetben tartást. 
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Az új lelkésznek hivatalba lépésekor az egyházközség üd-
vözletét Kis Dezső gondnok, Nőegyletét Kisgyörgy Andrdsné, 
Leányegyletét Kis Eszter, az Ifjúsági egyletét Simon Mihály tol-
mácsolták s Ígérték közreműködésüket és támogatásukat, amit 
Bende Béla lelkész kedvesen megköszönt s igérte minden erejé-
nek és tehetségének az egyház előmenetelére való szolgálatba ál-
lítását. 

Az egyházkör nevében Tanka Károly köri felügyelőgondnok 
búcsúzott a távozó lelkésztől s köszöntötte az uj lelkészt, majd a 
lelkészi kar jelenlevő tagjai élükön az esperessel állották körül az 
Urasztalát s a Lelkészkör nevében Árkosi Tamás esperes, mint 
jelenlevő legidősebb lelkész búcsúzott a volt szolgatárstól s kö-
szöntötte az ujat s a lelkészek testvéri csókváltással búcsúztak 
távozó barátjuktól s vették be baráti körükbe az újonnan érke-
zettet. 

Az érkezett számos üdvözlő levél felolvasása után Dr. Fik-
ker János távozó lelkész adta át hivatalát, melynek utjain idáig 
vitte az evangélium világító fáklyáját s melyet most átad hivatali 
utódjának azzal, hogy ne engedje a fényt egy pillanatra sem ki-
aludni, amit Bende Béla meg is igért. 

Az ünnepséget Dr. Kiss Elek egyházi főjegyző zárta be, üd-
vözölvén a távozó- és beköszöntő lelkészeket, híveket s közös 
munkájukra Isten áldását kérte. 

A fölzendülő gyülekezeti záróének elhangzása után mind-
annyian azzal az érzéssel hagytuk el az Isten házát, hogy Isten 
jósága van velünk, mikor ilyen embereket ad nekünk, mint a tá-
vozó- és az uj lelkészek, kiknek kívánjuk, hogy uj munkahelyei-
ken is segítse a mi egy Istenünk. 

Egy nem m i n d e n n a p i esküvő. Ez év március hó 28-án 
Budapesten az unitárius Misszió Házban Józan Miklós püspöki 
vikárius egyházi áldásban részesítette Harrington Donald ameri-
kai és Szánthó Vilma erdélyi okleveles lelkészeknek házasságát. 
A házasságkötés polgári része Erdélyben, az ünnepies egyházi ál-
dásban való részesülés Budapesten történt; jelenleg Hollandiában 
vannak, ahol a fiatal lelkészpár még tanulmányúton van és Ame-
rikában fognak élni. Minket, erdélyi unitáriusokat kedves emlék 
és hála fűz Harrington Donald amerikai lelkészhez. A mult évi 
püspöki beiktatóra ugyanis minden külföldi unitárius szervezet be-
jelentette a képviseletet, de a világon levő zavarok, esetleges há-
borús kirobbanásoktól való félelem miatt külföldről csak egyedül 
Harrington Donald jött el személyesen a nagyfontosságú gyűlé-
sekre ; mások csak elmaradásukat igazolták és üdvözletüket kül-
dötték el. A fiatal lelkészi párban az amerikai és erdélyi unitáriz-
musnak régi testvéri szeretete Ölt testet. Ezzel az amerikai unitá-
riusokkal való régi kapcsolat még erősebbé, hathatósabbá válik. 
Isten áldása ás szeretete kisérje az ifjú párt egy hosszú, boldog, 
sikerekben gazdag életen át. 
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Dr. Fikker János volt kövendi lelkész, korábban meg-
választott teológiai akadémiai tanár március havában teol. tanári 
állását elfoglalta, előadásait azóta már tartja. Az uj munkamezőn 
sok sikert és szerencsét kivánunk kartársunknak. 

Dr. Nagy Benedek. A kolozsvári tudományegyetemen 
ez év április hó 1-én avatták a jogtudományok tudorává 
Tóth István festőmüvész-tanár és felesége Nagy Mariska ki-
tűnő képzettségű fiát: Nagy Benedeket, kolozsvári főgimnáziu-
munk egykori kitűnő növendékét. Az uj doktor 19 társa közül az 
első volt mindenben. Ugy az ifjú doktornak, mint a derék szü-
lőknek meleg szeretettel gratulálunk. 

Szerkesztői üzenet. Az előfizetés nyugtázása és az oklándi 
lelkészgyülésről való tudósítás a jövő számra maradott. 

A Bucure§ti unitárius e g y h á z k ö z s é g hirei . 
Húsvéti istentiszteletünk egyházközségi életünk legkima-

gaslóbb eseményévé lett. Bucure§tiben ebben az évben már nem 
is fért be a ref. e'emi iskola IV. o. tantermébe minden hivünk, 
aki az istentiszteletre jött. Az urvacsorával élők száma meghaladta 
a százharmincat. A teljes létszám 170 — 180 közt lehetett. A gyü-
lekezetnek több mint fele olyanokból állt., akik más alkalommal 
nem láthatók istentiszteleten. Kívánatos lenne, hogy ezen híveinket 
is gyakrabban lássuk. Ünnep másodnapján lelkész ismét Bucu-
re§tiben tartott istentiszteletet. Ezen alkalommal urvacsorát vett 
még hat személy. — Elsőnapján d. u. Ploe§ti-n tartott lelkész 
urvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet. A református egyház-
község készséggel bocsátotta rendelkezésünkre ez alkalommal is 
imaházát s keblitanácsilag engedélyezte minden nagy ünnep első-, 
vagy másodnapján d. u. az ünnepi istentisztelet tartását, valamint 
azt, hogy minden hónap második vasárnapján imaházukat isten-
tiszteleti célra használhassuk, minden alkalommal díjmentesen. 
Illesse elismerés ugy Fehér János lelkész urat, mint református 
testvéreinket e megértésért. — Bu$tenibe lelkész ezen ünnepen 
nem volt, mert Kecskés Lőrinc gondnok afia értesítése szerint 
ottani híveink legnagyobb része az ünnepekre hazament Ravába. 

Konfirmációi istentiszteletünk május 21-én lesz, pünköst 
előtti vasárnap. Konfirmációi előkészületre jár 15 ifju. Az előké-
születeket még decemberben megkezdettük. 

Pünkösti istentiszteletünk május 28-án lesz. Aznap d. e. 
fél 11 órakor lelkész Bucure§tiben, d. u. fél 5 órakor Bu?teniben 
s másodnapján d. u. 5 órai kezdettel Píoe§tin tart istentiszteletet, 
mindenütt kiszolgáltatva az urvacsorát is. Pünköst, mint egyház-
községünk megalakulása évfordulója minden évben kiemelkedő 
jelentőséggel bir egyházközségünk életében. 

Anyáknapját ebben az évben május 14-én tartjuk meg. 
Nincs még egy olyan érzés, mint az édesanyai szeretet. Szentel-
jünk egy napot édesanyánknak. Ne legyen senki, akinek édesanyja 

hogy gyermeki szeretetének és hálájának kifejezést ne adjon. 
Kebli tanácsunk minden hónap második vasárnapján 
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istentisztelet után gyűlést tart. Legközelebbi gyűlésünk május 
14-én lesz. Ez a gyűlés fogja megállapítani azon híveink egyhá-
zunk adóját, kik eddig önként adót nem ajánlottak meg. 

Egyházi adót fizettek március 20 április 20 közt: 1938 ra 
Biczó András 50, Kocs Lajos 60, Varga Vilmos 150 és Özv. Csö-
mör Ferencné 100 leit. 1939-re: Lőrinc Albert 200, Gagyi István 
250, Péter István 200, Deák Ferencné 150, Bartha András 200, 
Udvar József 50 és jlet^orscher Jánosné 500 leit. Költségvetési 
előirányzatunk szeritírnavonía.- legalább 3000 lei egyházi adónak 
kell bejönnie. Kéfifwk; híveinket-,. bogy szíveskedjenek e tekintetben 
egyházközség vezetőségének "segítségére jönni. 

_ Unitárius Közlönyre e#6fíz£tési dijat, illetve adományo-
kat adtak : Lőrincz Albert 40,^Ís<ván Mihály 40, Benczédy Sán-
(jd£50, István Dánielné 50, Móra Jánosné 50, Varga Mariska 40. 

* Deák Ferencné 50, Bartha András 50, Udvar József 50 és Özv. 
Andrássy Lajosné 40 leit. A Közlöny 250 hívünknek jár egyház-
községünk utján, 193 Bucure§(iben s 60 szórványban lakó hí-
veinknek. A lapot híveinknek egyházközség bélyegzőjével ellátva 
küldjük szét. Akik ilyen lapot kapnak, azoknak előfizetési dijaikat 
a Bucure§ti Unitárius Lelkészi Hivatalhoz kell befízetniök. Bucu-
re§tiben legalább még egy ennyi hívünknek kellene a lapot kül-
denünk, de akiknek nem küldjük, azért nem küldjük, mert még 
eddig az áldozatkészségnek semmi jelét nem adták. így is sok 
olyan hívünk kapja a lapot, akik csak kiadást jelentenek egyház-
községünknek, de éveken át a legk sebb adománnyal sem járultak 
hozzá egyházközségünk fenntartásához. A lap elfogadása pedig az 
előfizetési díj vállalását jelenti. Mozduljon meg hát egyszer a 
szunnyadó unitárius öntudat minden hívünkben s jöjjön minden 
hittestvérünk egyházközségünk támogatására. 

Adományt adtak az egyházközség fenntartási alapjára : 
Osváth Árpád (Sz.-keresztur) 100, Lahó Istvánné (Bucure?ti) 50 
lejt. Egyházközségünk fenntartása egyetemes unitárius érdek. Gon-
dolkozzunk ezen s küldjük adományainkat a Bukaresti Unitárius 
Missziói Egyházközség cimére: Bucure§ti 2„ Str. Basarabia 47. II. 

Megemlítendő, hogy a székelykereszturi Unitárius Gaz-
dasági Iskola növendékei, az iskola vezetőségével együtt, 
minden évben küldenek egy bizonyos összeget missziónk javára. 
Elismerést érdemel az a szellem, mely tul Iát a közvetlen környe-
zeten s székely ifjúságunkat az egyetemes unitárius érdekek meg-
látására neveli rá. 

Istentiszteletünket minden vasárnap délelőtt y 2 i l ^1*3» 
kezdettel a református elemi iskola (Str. Sf. Voevozi 50) IV. 0. 
tantermében tartjuk, hová híveinket mindig szeretettel várjuk. 

Lelkészi Mvatalunk elme: Bucure§tl 2., Strafla BasaraMa 47., II. 
• • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Az „Unitárius Közlöny" megjelenik havonta. 
•DnDöDDDaDDDDDDDaDDDaDDDQaDaaDaaDDaDDDDDDDDDDDOa 
Felelős szerkesztő: Benczédi Pál, Cluj, Colegiul Unitarian. 

Tipografia „Pallas" könyvnyomda Cluj, Strada Vlahufa 3. 


