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Az ,.Unitárius Szószék" 25-ik éve .
.Unitárius Szószék" c. folyóiratunk jelen száma

8

XXV .

kötel jelzésse l VBn ellátva. Előző szerkesztő, Benczédi Pél. ft
nehéz viszonyokra és más tapasztalataira gondolva. 1931. évi
szerkeszlói jelentésében ezt álJapilja meg: .. A Szószék megszü ..

nik, ha megszúnni engedjük· , javasolja azonban. hogy bármi·
Iyen nyomasztó szükségekkel küzdünk, .. 8101lal megrozsdásodni
ne hagyjuk". Javasiaiára a Lelkészkör közgyülése elhatározza
ft folyóirat további megjelentetését s igy 1932·ben jubiláris számokba n köz-imák és ki válóbb egyházi beszédek közlésél.
A 25. évfolyam kezdetéről vissza kellene pillanlanunk el
"Szószék" történetére . Minthogy azonban Geréb Zsigmond rial·
ralvi lelkészlá rsunk az 1928. évi első számban e (olyóirat 20
évi törté ne té l á llekinto ismeretlel. pon los statisztikai adatokkal
összeállilolIa s az olt leirtakat i'lmételni releslegesnek tartom. iH
röviden csak az azutáni évfolyamokról szólok. Szerkesztok : a
XXII . kötet befejezésé ig Balázs András székelyderzsi esperes,
a XXIII . és XXIV. kötetek összeálJitásánál Benczédi Pál alaóboldogfal vi lelkész.
Az 1930. évi 4-ik szám a marosvásárhelyi templom épjtése törté neiéI. a felszentel és alkalmával elmondotl imákat éa
beszédeket, valamint ft fel szenteléssel kapcsolatosan ugyanott
tartotl Ielkészköri gy űlés előa dá s ait és felolva"bail tartalmazza.
Ezeket se m hagyva figyel men kivül , megállapilhaljuk, hogy a
Szószék XXI- XXIV. évfolya maiban 52 irónak 164 dolaozala
jelent meg. Ezek közöl! van ime 28 (2 haloIIi), predikáció 92
(4 vázla\ és l ha lotti), agendA ll. bibliai magyarázat 9, iOIl....
egyleli é~ gyermekislentisz\eleli lanilás 6 (imav8l). A többi dologozalok is általába n a lelkészi munka körébe vágnak. Iró.Ik.
préd ikáci6lanról. Iilurgiéról, cura pasloralisról elmélkedw. ba-
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szonna l járó ol\'Bsmá n)'okal nyujtanak. A szerkesztői üz.enetek
és nyuglázások euken kivül esnek. mint ft folyóirat kiadásával

járó kellékek. Irók kevés kivétellel azok, kik 8Z elöző kötetekbe
is a dlak dolgozatokat. Külö nbség 6Z, hogy néhányen elhaltak ,
helyükbe uj. ifju erők kerültek .
Az ~Unilá r i u s Szószék- el ső kötele 1896-ban egyházi nag)'jaink buzditására edaloll ki. Tiz évvel azután , közóhajra ft lel·
készkör közgyúlése határozta meg 8 Szószék további kiadását
Kozszükséglelel pólolt akkor. 8z1 pótol ma is. Közleményeinek
olvasása 8 lel kek meglermékenyü!ésével jár. Mikor egy-egy
számái megka pja ft lelkész. ilyenkor nem ugy é rzi-e. mintha
iró ka rlárS6i néhá nya n megjelennének nála s együtt elbeszélgelnének ft hiva lásszerú munkáról : nézd. nálam ez történi. en
erról a tárgyról igy beszeltem. engemet ezek a gondolatok fog·
la lkozla tna k, Ilyenfo rm á n a S zószék nemcsak prédikáció-o ha nem hit-. e rkölcs- és e gy ház-történeti jelentőséggel is bir, Ilyen
hivatási töltö!! be eddig me gjeleni köleteivel e folyóirat. szűn
telenü l figyelmezte tve fl gyako rló lelkészeket a rra. hogya pred.kációnak korszerunek kell lennie , Az eszmék tisztázásában.
a gond olatok gazdagitá sában és a fejlódés űljának megvilágitásában további fe la da tai vanna k. melyeket be nem fejezhet
soha. Es e folyóiratol egyetlen unitárius lelkésznek sem kellene
mellózni. ha nem ügyel szereielIel felkarolv8. töreked ni arra,
hOg)' az leljesi thesse felada tát. Tegyük azzá, Amive szerelnők ,
hogy leg\'en s amivé lennie kell. Ide mindannyiunk hivatásos
buzgó munkája f s la nkadatlfln ö nmegtagadó iildoz.alkés.z.sege
SZi.iks~es, Ezekre tegye n a lkal ma sokká minket lsten az ó szent
If"lkevel. hogy 0le2nyilnlkozásunk mindenkor a Iflek á ldo t! munkája legyen.
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