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ELŐSZÓ. 

A magyarországi unitárius egyház papjai az 1902. évtől 
kezdve minden esztendőben pály.ázhatnak 100 korona iuta
lomra egyházi beszédekkel. Ezt a pályadíjat dr. K. Bedő Alberl 
nyugalmazott államtitkár az egyház fötanácsa útján tűzi ki az 
általa 190I-ben megállapitott és az ídő óta változatlanul fenn
tartott feltételek szerint. l 

E pályázatokon kilenc egyházi beszéd nyerte el a kitűzött 

pályadíjat. Kétségtelennek lálszik, hogy ezek a beszédek a 
legjobbak közé tartoznak, amiket az unitárius papi testGlet 
a jelen században az egyházi beszéd irás terén fel tud mulatni. 
Igaz, hogy e beszédek a pályázat egyik feltételének megfe
lelő módon a Kereszlény Magvető dmO folyóiratnak tizennégy 
évre terjedő évfolyamai ban k!ilön-külön megjelentek s így nem 
éppen hozzáférhetetlenek. Mégis úgy gondolom, hogy e ki
adással nem csak az un;tárius, hanem az egész magyar pro
testáns egyház igehirdetésének szolgáltam. Meri egy jelenté
keny száml' szabadelvfl papi testületnek másfél évtizeden át 
pályázati versenyen létrejött legjobb szellemi termése meg
~rdemli, hogy a közönség elé kerüljön ilyen. kölön összeállí
lott alakban. 

De e beszédek kiadására még egy másik inditó ok is 
vezetett. A folyó nagy hábart' ideje nemcsak nemzeUink és 
egyházaink torténetében, hanem az emberek gondolkozási 
módjában is maradandó határkő lesz. Az evangélium szerint 
"a szél fú , ahova akar és annak zúgását hallod, de nem 
tudod honnan jő és hova megy ". Hogy e válságos idő után 
milyen lesz al emberiség világfelfogása és erkölcsi érzése, 
a~t ma meghatározni nem lehet. A természetes fejl ődés sze
nnt azoknak az eszméknek kellene a megval6suláshoz köze-
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lebb jutniok, amelyeket a megelőzö évtizedek prédikátorai 
vallattak és hirdettek. Az iH összegyűjtött beszédek íróik és 
bírálóik érzésének, vágyainak és gondolatainak megrögzílései. 
Töriéneimi tükör is tehát e könyv, amellyel a háboTll után, 
a megváltolott körülmények és gondolkozás mellett is, bárki 
bepillanihat a háboní elötti lelki életbe és gondolkozásba. 

Köszönetemet nyilvánítom mindenek el őtt dr. K. Bedő 
Albert nyugalmazott államtitkár ürnak, aki e gylijtemény meg
jelenését lehetóvé tette azáltal, hogya kiadási költségek fe
dezésére ötszáz koronát bocsátott rendelkezésemre azzal a 
feltétellel, hogy ezért száz unitárius egyházközségnek egy
egy kötölt tisztetetpéldányt küldjek. És köszönetet mondok e 
beszédek iróinak is, akik készséggel adták beleegyezésüket, 
hogy pályadijjal julalmazotl műveiket együtt kiadhassam. 

Kolozsvár, 1916. május hó l-én. 

Gá/fi Lőrinc. 



Az 1901. évi pályázati h ir de/és •• szovege : 
Pá/vázat húsvéti em/házi beszéd megirásara. 

Jhus KrisztI/s fellámadásán"k ünnepére népszer!'; nve/ven 
uni/Arius egI/házi beszéd Írandó a proles/etlls hitélet szab:rdeJvii ird_ 
nr,in.lk szelfemében s il nép vallásos hiténck és erkölcsi érzésének 
serkentésére. 

A beszéd terjedelme Cicero be/ükkel I1pOmtatv.l II f/o/cml alak
bml legfennebb 12- 16 oldalra terjedhet. 

A pá/padij egI/száz korona, me/p if birálat kihirdetése utdn 
csakis absolut becsii eredeti beszédnek ad,'fik ki. A birJ/at eredllll?
npél az 1902. évi egpházi fófalli1csoll hirdetik ki; a bírálatol pedig 
az t'gl'h,izi képviselő !amics ált"l il kolozsvári unit,irius kollegium _ 
ball tanító fölszenteli lanárok és lelkeszek köréböl az egph,lz; kép
vise/ő tan,les iflta/ /I,í/aszto" 3 td11l birá/ó-bizottsá; te/iesítí. 

Pálpázhat millden felszentelt unit,íri/ls pap, kivéve az emlitett 
kollegiumban t.1nítÓ tanárokat és papok.1f. 

A pályamlivek idege/l kézzel leír.1ndók és jeligével 1át,11Idók 
el, szerző /le/le pedig külőn boritékba zárandó s ez a boriték a 
pá/11am/lnka je/igéNvel ellátandÓ. 

A pálpatlnivek 1902. évi április hó "égJig posta tilj,in az lI11i

tárius püspöki hivatalhoz bekiildendők, - később beérkező mlÍvek 
pálpázatr.1 IIem bors.1ftatllak. 

A pálpi/lllii a ,wer/es szerzö tulajdona m,1rad, de ,7 ~Keresz 

té"JI Alagvető. eimll unitárius fOlpóir,7tb,11I ki,7d,uik. 
NyomfatAsb3/1 már 1fI'19iclent beszédek nem verselljlezhernek . 

• 

(A páfjl,iz,lfok h<1t,irideje rCllde1il?n 5 - 6 hónapr • ., terjedt.) 

• 


