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Csendes ora.
Pünkösf egyike az u. n. nagy ünnepeknek. Kő

zeledteoe[ és megérkezésekor az emberek ebben a
nyugtalan és nyomorusógos idóben is kellemes ünnepei kioánnak egy másnak, amint állaMban nagy
ünnepekkel kapcsolatban szokás. Ezt a kívánságot
küldjük mi is pünkös( ünnepére minden olvasának.
De e kioánságot kiegészitjük azzal a forró óhajtással, hogy vajha minél rőo ide bb idón belül a hóbaTut a béke. a nyomoruságol a megnyugvás érzete
váltaná fel az egesz földön, Mikor ez az idő elkövetkezik, az emberek s zivében önként gyul majd
lángra a pünkösti lelkesedés.
A m ind nehezeb bé oál6 élet küzdelmek között
elgondolkozunk a pünkös'ti történeten. A tanituányok
magukra vannak hagyva. A nagy bizakodás és reményteljes jöuő u(án, melyet Mesterük jelenléte és
sokszor hangzó beszéde alakitoU és szinezett ki a
lelkükben, mindenfelől ellenséges indulatl61 érzik körüluéoe magukat. A Jézus tragédiája által okozott
nyomás alól nehezen tudnak szabadulni. Félreuo~uloa, a vi~ágtól, kiábrándulva eszményekből és az
onfelaldozas szelleméből, megfélemlítoe az emberi
gonoszságtól, inkább a fájdalom sulya mint a hivatás ~udata tartja.. össze eleinte őket. 1z' együttlét s az
ebbol.~zármaz6 ?sszetartas az alapja mindannak, ami
bennok.la~s~n.kent v~gbemegy és világtörténelmi ese'!lé~nye ~eJlod,k. A felve mondott, de bizalmas szavak
oszmtesege, emléke~ megujítósa és a lelkek önkénytelen ef1ybekap~sol?~asa re~~re mindjobban felmelegíti
a sZlVe,ket. elmddJa bennok a természetes gondolkozási, h',~atásuk tudatára ébreszti. Nem féltik tiibbé
életukel. ~ eszme lelkesíti, melyért megholt a
, esler ..~ lelk, er(j a kötelesség és önfeláldozás ut.
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áll,tla őket. Atérzik, hogy ' "boldogok, akik háoruságot szenuedn~k az igazságért, mert övék a

menyeknek orsroga . Pünköstöt teremtenek.
kk El7ogyot~Ságu nk és nyomoruságoink érzetében
a .. o~. enne Igozán sötét számunkra a jőuó ha uj
punkostnek oz eljöuelelében elveszitenók o hitünket
k Oh ';lill/en jó lenne, ha o közeledő ünnep n~
C~
~'ZQkodá~t ujitoná meg és a reménységet erő.
:~d~
°hrtem reg6to várt örömet, békét és beteljes IS ozna magóvol J
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- halála.
Servét Mihályelete es
Egy gyOngybelOkkel irolt, megfakult kézirat jntolt a kezQnkh Oz a következő eimmel :
"Egy ritka elmebeli tehetségQ spanyolnak,
SERVETUS MIHÁLY -nak élete é. balála, melyet
M o s h e i m i u s-ból kibalászolt és igen rövid kOn-

tösbe öltöztetett Léczralvi Szacsvai Sándor."
Abban a hitben közöljük e kéziratot, hogy annnk szövege ismeretlen olvas6ink el6tt. Viszont Servét Mihálynak a sors u, aki, 8z I s t e n E g Y s tS g

hitének legelsó elfogad6i és hirdetői közé tartozik,
kissé részletesebben kifejtve bizonyára mindenkit érdekelni fog, Tudjuk, bogy vaUáso. meggy6zóqé.éért,
a megismert igazság mellett való megmaradásIért
1553·ban Genfben máglyán elevenen megtlgeUtlk.

.'

ServtIt Mibály - ' aki má.ktlppen R e ves
M i b á l y-nak, .ót utoljára V i II a N o van n Bnak is nevezte magát - Spanyolországban IArragonlának V i II a N o v a városában szOleteU 1509ben, Alyja gszdag tőrvtlnyludó volt ti. a város jegylője. Abban az idóben Spanyolországban a nevezetesebb római katolikus családokban 8Z volt a szokás, hogy gyermekeik köznl egyet pspnbk adjanak,
azt, aki mind testben, mind egyéb tekintetben gyengének látszott. Abban a vlirosban. 56t az egész országban a Dominikánusok szerzete álloU a legjobb·
hirben. Atyja a Dominikáuu50kkoz adta be fiát 8
gyermekkorától fogva barátrubában o.tt nevelte egészen 19 éves koráig, hogy pap legyen. Servétnek
olyan éles esze és gyors felfogása volt, hogy másokat hozzá hasonlitani nem lehetett. Az iskolai tud~
mányok m'ellett ft zsidó és görög nyelvet iaj tökéletesen megtanulta. A bibUát alattomban szorgalmaaan olvasta és a maga j6zan okossága rámájára keményen. ráhuzta. Mikor a papi életet kitanulta é,
gyomráb61 megutálta, meg8lökOtt. Párisba ment, ahol
- nehogy ráakadjaDak - a Servét nevet a Revel
ntlvvel c ••rtllto fel. Olt az akadámián el6bb tő....
vényt tanuU, 8zutb. orvosi tudományt. Az ut6bbiban

,
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annyira vitte, bogy bámulatot keltetl. Rövid idó ala!t
8 plÚisi orvo!li fakultással vetélkedése támadt, amI·
ért 8 parlament elé idézték. E bámulásra méltó ta·
lentummal és kOIOnös szorgalommal felruházott ifju
már 22 éves korában 8 "Szentháromság-'-r61 kOny.et irt és adt)U ki titkon ft saját - Senét - neve
alatt latin nyelven. Ez a könyv 8Z egész keresztény
vilá~ot megzavarta. A pápa országát éppen ugy,
mini Luther Mártont, aki Babylon tornyának a fedelét nem sokkal 8ze16tt már lehányta, ' valamint az
annak k6falát már kopá.. oló Kál,in Jánost is. Ezzel a könyvével SeTvát rossz szagu fát telt a tQzr~.
Némelyek szerint e16bb lutheránussá, azután kálvl- ,
,nistává lelt s ezen az alapon Lutherrel. Kálvinnal,
Meláncblonnsl s ama kor több más kivál6 és nevezetes emberével személyes ismeretségbe jutott,
,agy le,elezési összeköttetésben állolt. Aközöttllk
támadt szOntelen vetélkedésnek nem volt vége· ho5z~
sza. Ezek az emberek szégyeltélr, hogy már uj talp~
k6re állHatt eklézsiájnkat más talpkóre fektessék.
Servét pedig őket irásaiban szakadatlanul kerdóre
vonta. Valóságos ellenséges indulat fejlődött ki közöltok, ugy, hogy Luther és Kálvin minden követő
je Ser,ét ellen támad~ akiket maga Kál,in tllzelt fel.
, Franciaországban igen nagy vigyázat és oltalom alatt állott a régi vallás erőtlensége és a pápa
hatalma. Servét hamar felismerte, hogy ó itt kÖBY~
veit nem adhatja ki él céljában nem mehet elóre.
Tndta azonban, bogy Németországban már támadtak becs61etes érzésll és bátorlelko. emberek, akik a
vallás IIgyében é. az akkori pápa uralkodásán sokat igazítottak. Elszánta magát, bogy Németországba
megy. Az volt a szándéka, bogy az ott már ismertté vált, vallást jobbító tud6>okkal a maga értelme,
felfogása szerint értekeuék és könyvét is kinyom assa. Tehát 1530-b»n Lyonon és Genfen keresztOl Baselbe ment. Tudta, bogy ott már 6 esztendó óta a
pápától elpártolt Zwiogli tanit. Ennek a ,árosnak
Okolampadius személyében igen hires papja volt.
Hozzá folyamodik s neki egészen kinyilatkoztatja
magát, sót azt is megmondja , hogy az ó igazi neve
Servét. Ök keUen szóval és irásban titokban sokat
vetélked.tek, mig Okolampadius félve alt61, hogy ez
a spanyol elrontja az 6 vallásukat, közölte a dolgot
több lelkésztársával, minek az leU a következése,
hogya f6bbek közM négyen: Oko13mpadius, Zwin~
gli, Bucker Márton és Capito Fabriciu6 egy titkos
helyen OsszegyQitek. Itt Ökolampadius leleplezte Ser..
vétet és elbeszélte a vele folytatott minden vetélkedését. Hosszas tanácskozás és vitatkozás után azt
batározták, bogy minden áron ut jába állanak Servétnek és veszett tudományának. Itt nyult legelőször
csupasz kézzel darázslészekbe az őszinte és nagylelkn Senét Mihály. Baselben se bátorságos már
neki maradni. Aúrt miel6tt Baselból elment volna,
.,gy Seceriua nevo. kön,JVDyomtat'val megegyezett,
bogy a I,S,entbároms'gr61\l irt k.önyvét kinyomatja,
még pedig mind a két nevével: ServtHI Reves. Ez

a könyv csakhamar elterjedt Francia-, Német- és
más országokban, de . csinált is lármát ! Kálvin a
prédikáló székból hirdette : Servét megérdem elné,
hogy testéb61 a szivét elevenen kivegyék. Hát az
egész keresztény világ papjai mit nem mondottak I'"r
Servét azonban Franciaországban egy harmadik :
Villa Novanus n6v alatt élt és hallgatott. Könyvét
francia , német, olasz és belga nyelven is kinyomatta. Latinul öt iZDen odta ki. Sok vagyont szerz~tt
vele. Hires francia orvos lett be16le. Dissertáci6t is
irt a szirupokr61. Olaszországban, Svájcban és Németországban több esztendeig időzött. Titkon alattomban lapp.ngó társaságokban élt. Köny,ét ,zonban és tudományát terjesztette. Visszament Párisba
és a titok~an ott járó Kálvinnak látogatást igért, de
nem adta meg. Később azonban, amikor Lyonb61
Genfbe ment. meghallotta, hogy Kálvin ott pap, meglátogaU •. Ekkor már Ser,élnek több könyve jelent
volt meg, nevezetesen "A kereszténység helyreállitása" (Restauralio Cbristianismi) is, amelyet vele
egyOU elégeltek. A Kálvinnal való személyes isme·
retsége révén több esztendőn át szóval és irásban
annyit tusakodtak egymással, hogy annak leírására
sz~z ív papir se volna elég.
Abban 8Z időben Kálvin igen nagy birO. é5 tekintélyQ ember volt s befolyását arra basználta,
bogy Ser,élet elgáncsolja. Ser,ét pedig hozzáhnsonlitbatat1an okos és tudós, de bátor és lOzes ember
lévén, nem férhettek ÖSSZe. Leveleztek egymással,
de Kálvin nem győzvén, talán nem is ukarva vagy
tudva felelni n Servét irásaira, végre is azt irja neki : "ugy veszem irásaidat, mintha szamár irná" és
spanyol kutyának nevezte. '
Nem sokkal azotán Ser,ét Genfból eltávozott,
Lyonba, majd Párisba ment: OU esztendőkön át
.a leghiresebb orvos volt. Sok iönyvet adott ki, de
egyet ~e a saját neve alatt. lU adta ki Ptolemeus
cimo. könyvét is. Igen nagy vagyonra tett szert. Egy
hajdani kedves tanulótársa, a vitnnai érsek akkori
orvosa, Perilus János, azt irla neki, hogy menjen
odn, mert az érsek utján igen fontos és tekintélyes
állásba juttatja. Servét el is ment Vie,nnába s ott la~
koU amig Franciaországban veszedelem nélkOllakhat~tt. Itt adta ki a bibliát is a maga jegyzeteive:.
15<16 .ban ismét megujitotta a levelezést Kálvin
Jánossal. Egy sereg irást ki1 ldött ehhez a nagy ferfiuhoz, barátságosnn kérte azokra vonatkozólag véleményét. Hogy mic lada irások voltak azok, nem
lehet tudni mert Kálvin nem felelt. Alatlombau
azonban le~el~zés uljá;n mint igeu veszedelmes eretneket tUdözte. Servét azonban nem .félt, minthogy
a viennai érsek is igen kedves barátja vol~. ~e megcsalódott. Ugyanis ujból kinyoblatta ás .uJ J~gyze·
tekkel látta el ,.A kereszténység helyreálhlása' (Restauratio Christisnismi) cimn .könyvét (amely mér
csaknem minden országban elterjedt és Kálviunak
is megvolt), még jobban f,elzendi1I.1 ellene ~z egész
világ kereszténysége .Ss ót a KálVlD köve!61 a tem.p o;
Jomokban nyilvánosan veszedelmes hnndIlának budellék.
(Folyt. kö,.)

Az unitárius lelkészi pálya szellemi követelményei.
Az U. J. áprilisi szá máb an r eliooutnttunk llZ ember i m "gn l ~ rt ás nehány olyan von ására , m ely et gyo.
korJnli tekinteiben, eJs6sorb DD o lellr:énlól s'loktak
kivánni. Meg le helne ugyan köve telni minden más
uni tárius emb erli5J, bá rmilyen fogluJkozási körben

van, de ft lelk észi pálya HZ, amelyen fokozott mértékben kell hordozni II szi" orubb megilélést erk"ölcsi
és társadalmi tekintetben is. É pp en ezért, ba a lelkész nincs határt aIn n tQrelemmel és mértékfeletti Onzetlenségge!, nagy hi va tásérzetlel és abból fol y6 kötelességtudattal, erós lélekkel és megbocsá tani tudó
szeretettel felruh ázva) nkko r "a terhes, de gy önyö-

,

rO séges i gaU szinte n apró l·Dn pra. gyötr ele mm é vá lik
számárn , 3m i idő előtt felemészti erejét s c§aJ6 dotlá
leszi legjobb szándéka végrehnjt bábnn ; ha lu16rzékeny lermészetQ, könnyen megbántva érzi magát s
akad ályozza még szorosabb értelemben vett kötelességei teJj esilésében is; b a nem eléggé fi ilyel m es és
köriUtekintó, s 6szintesége érzetében ott sz6J , ahol,
jobb lett volna hallgatni a, olyun helyzetbe juthat ;
meJy ben hozsz obb időn át cJ Dggedés vehl!t erőt ra jt3.
ha a dolgok fel elt elnézni és fel e jteni nem tnd . lelkileg t3.lán össze is törik és haszont alan szolgává
váli k ott, ahol hivatá91 kellene telj esiteni. Más ember
n megszabott hivatalos 6ra keretében elvégzi kötelességét s azután szabad , :l1.t csináljo, amit akar. A ·
lelkésznek a nap mind en órájában , sokszor még nzonIul is, rendelkezésre kell állania, hiveivel és az egy•
házközséggel szemben kötelességét teljesitenie. Ezért
vnn 8Z, bogy csupán a gyakorlati életet tekintve,
mind többet hangoztalják és mindjobbau kiérleli az
élet azt a tudatot, hogy 3. nem hivatásos, kOnnyelmO
természetO, va gy éppen erkölcsi tt:kintetben kifogásolbat6 embert a lelkészi pályára bocsátani s azon
megtOrni nem szabad .
Aki tehát nem magasabh néz6pontb61 tekinti 3.
lelkészi pályát, ~ki nem önzetlen céllal é. méUó lelkÖleHet, liszta jellemm'el, er6s elhatározással és Onfel áldozó kéSZSéggel indul el a lelkészi pály á n, az
olyan ember j61 teszi, .ha nem megy tovább azon,
hanem idejében más utrn tér s tehetségének és hajlamainak megfelelőbb munkakört választ, mert ajOvó
különösen az unitárius lelkészlól az eddiginél több
odaadást, hivatásérzetet és önfeláldozást fog követelni.
Ilyen ft lelkész élete és hivatásának betöltése
gyakorlati nempontból. Ilyen és hasonló klvánalmnkat támaszt vele szemben a hivek tábora és az
egybáz érdeke. Mindez azonban tholról sem jelentbeti azt, hogy ne legyen öné1'2ete" aki meggyóz6désének szabadon és bátran ad kifejeZést s az igazságért hathat6nn sz6t emel. Okosnak és bölcsnek,
kOrOllekint6nek és el6relát6nak kell lennie, hogy a
tudatlant felvUágosits9, ft téves uton J'r6t helyes
irá.nyba terelje, a fOlényesked6t alábbsdllilso, a kOzOnyöst az egyháZi munkába beállitsa, n helytelen

gondolkozásut lévelygésér61 meggy6zze s n lelki élet
hasznos munkásává tegye.
Oe van n kérdésnek mb old ala is. Aki unitáriUl
lelkészi szolgál, atot nkar teljesiteni, aDnok tudnia kell ,
hogy szellemileg mivelt, képzett, tájékozott, tá·g lál6.
körO embernek kell az unitárius lelkésznek lennie.
Ennek pedi" az alopja ft szorgalm::.s tanulás, folytonos Onmivelés. a tudományokban való jártasság. A
gyakorlati és társadalmi életben való helyes és rokonszenves magatartás mellett a szellemi erö magasan szárnyalása biztosit ja a lelkész számára azt a
tekintélyt , amely tektntélyt kölcsönöz sz egyháznak
és hitfelfogásnak is. Mi unitáriusok Erdély földjén
olyan kevesen vagyunk, hogy csak ebőrangu emberek komoly tudása és magas szelleme biztosithatja
az egyház fejlódó életét ft sokszor t npnszt::.1t felekezeti szOkkeblQség közOlt s az elkOvelkezend6 id&k
vészes áramlatáb an.
A natU' világ előtt ngy adb atunk birtlélezé.Onkról, ha felkészOltségben és szelle mHe" kOlönbek vagyunk másoknál; ugy igazolhatjuk, hogy hitünkben
életképes erő és cáfolbatatlan igazság van, ha szorgalmns és szinvonalon áll6 irodalmi munkálkodással eszméink tisztaságát és szépségét minél ssélesebb
körben ismertté tesszGk ; ugy forditbatjuk magunk
felé a mások figy elmét, ha tudá.unkkal, .zellom! fölényOnkkel suly! tudunk adni az unitárius hitfelfogá.riok.
Ez a munka a vihigiak sorbaállásá! is szab6·
gessé teszi , de els6sorban a lelkészekre vár. Igazat
kell adnunk egyik kiváló teologiai tanárunkbnak, aId
a Byilvánosság eláll ndott kifejezést azon kivánalomnak, bogy az unitárius lelké.znek lebetőleg filoz6fi ai gODdolko~ással , képzettséggel kell birnia. A
filozófiával való foglalkozás ébrentartja a tanulúvágynt, mely nz általános szellemi tájékozottságot
vonja maga után. Példák: erre 9 szász papok, akik

Biztoslts6tok életeteket
és vaqyonotokot a

Ált. Bizt. R. T.-n61
Ü gy nök s é g ek az ország
•

minden fontosabb városában.
Felvilágositások

8

biztositás minden ágában :

Brassó, Tehénpiac
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ha new is filozófiai doktorátusssJ, de, tanári diplomával, tehát a lelkészin kivOl valamIlyen szakban
szélesebb alapon nyugvó képzettséggel kerüln~k az
egyházkOz9ég élére s akik mind egy-egy teklDtély

,

/

eszméi győzelmében hinni kell. S ezt ti. győzel met
minden erejével elősegiteni. Ell várja DZ unitárius
egyház és DZ unitárius szellem fi jövő unitárius
papjától.
Gyakorló lelkész.

•
a maga belyén.
.
A
"tárizmus tisztult bitfelfogásával és eJ.vJtatNegyven éves
hatau:n Ui~azságaival ft vallásos, a lelki .élet szellemi
< < é e van hivatva
Egészen velejáró, termévezl;:lrstlg r
'..
á
érettségi
találkozó.
t
követelmény a .szellemi klválós g és ~ maga(Visszanézés 40 év távlatából.)
::~::enda9ég azokkal szemben, akik hivatolt kép. ló' é z69Z6l6i annak. De a magasabb képzettségAz érettségi találkozók rendesen junius hóban
VIse l s s
E 'k á'k
eszköze a nyelvek tudása is.
gyl -m SI
az
szok.tak lenni. Kedvesek és emlékezetesek ezek a
k
ne
b
l' .
t
világDyelvnek legalább oly, ~ért~k keD VBl o Js~etred.e,
találkozók, melyeken igyekszik minden e@ykori oszhogya tudományos teológiaI mu ve et o VBSOl ~ Ja
tálystárs résztvenni. O~szejönnek ismét legalább egy
és megértse, nemcsak kivánatos, de ma ~ár sZlD~e
napra az élet mezején sok irányban és sok.féle munelengedhetetlen kötelességnek látszik. AkIDek pedIg
kakörbe szétszórt tanulótársak, akik éveken át
alkalma nyilik, hogy valamelyik külföldi egyetemen
egyQU, egymás mellett készt\ltek az életre. Visszaéveket töltsön és tudását kiegészitse! továbbképezze
gondolnak arra, hogy komoly és lelkiismeretes tamagát vétkezik önmaga é! egyháza ellen, ha nem
nárok vezetése mellett több· kevesebb szorgalommal
használja fel az alkalmat. Az ilyesmire nem kapa~
miként igyekeztek elsajátitani a tudomány I1s mft. citálni kell 8Z embert, ezért versengni kell. Ma az
velódés alapjait. Felelevenitik DZ iskolai élményeidő ennek nem kedvez, de a jobb jövőben bízni kell.
ket, megujitják a baráti érzelmeket, elmerengnek
Röviden összegezve az elmondottakat: hivatása régi emlékeken és bizlató reményeken, számot
érzetben és gyakorlati magatartásban, az egyéniség
adnak arról, hogyareményekből mik valósultak, a
vonzÓ erejében és tiszta öDzetlenségbeD, erkölcsben,
kOzdelmekból, csalódás ból, bánatból mennyi jutott,
jellemben', akarater6ben és tudásban való kiválóság,
elmondják gondtalan életüket, vagy nehéz sorsukat.
párosulva a szónoki rátermettséggel, - ez 8Z én
Sokszor már őszbecsavarodó hajjal, de vidám arcunitárius lelkészi eszményképem ; ilyennek képzelem
'c al néznek be a ~lakószobákba és tantermek:be, 601
a ma és a jövő igazi unitárius papját.
diákéveiket tOllOlIék. Az ifjukor gondt.lan,ágába
Az idevezelO ut azonban legalább is a Teológia
lenditik vissza magukat egy pillanatra, midón bolAkadémia kapujánál kezdódik. Aki nem érez magában
dog vissznemlékezéssel telik meg a szivQk az Alma
kelló hivatotbágot arra. hogy ennek az eszményMater iránt. melynek falai közQI életutjuk elindult.
képnek megfeleljeo, 8Z ne menjen be azon a kapun.
Elmennek életben levő tanáraikhoz s felkeresik néS ha talán kellő információ hiányában jóhiszemOen
hány szál virággal kezo.kben az elbunJtak sirját. A
vagy ifjui könnyO gondolkozással bement és azután
szeretet és megbecsülés által vezéreltetve kopogtatI1szreveszi, bogy természeténél vagyegyéniségénél
nak be az iskola mostani igazgatójához, hogy háláfogva hivatásának, az egzbáznak, az eszmének haszjuknak adjanak kifejezéd a régmultakért és a megnára nem lehet, térjen vissza, jöjjön ki a kapun s
ujult emlékekért.
keresse boldogulását ott, ahol nagy lelki érdekel nem
A mo~tani 40 éves éretts ~ gi találkozó annyiban
veszélyeztet.
emelkedik ki a löbbi közül s van bizonyos mértékben történelmi jelentősége, bogy a 40 év elótti
Ha pedig n kapun beUUmarad s ft megkezdett
uton továbbhalad, akkor 8zámoljon n unitárizmus \ érettségizók huzták be utoljára maguk után a ~o.
loz9vári régi unitárius kollégium kapuját. Az óvarJ,
nagy érdekeivel. Egyéni ·célját rendelje alá a hivatás
majd fótéri iskolahelység után ez II ma is meglevő,
fontosságának Illeszkedjék bele a társadalmi rendbe ·
de más célra használt kétemeletes épolet 100 éven
8 fokozott munkával, tudása erejével igyekezzék az
ét fogadla falai közé a tanu ló ifjuságot) melynek beáltala képviselt eszmének erőt adni, ne pedig knUSnc
járata felett már homályos beto.kkel állott a ~lasz
elvek kel 8 a szélsőséges irányzatokra való hajlandószikus korra emlékezteU5 mély értelm Ü fehrás;
...
dggal al szG.kséges fejlődést gyengiteni, hátráltatni.
MUSIS et VIRTUTIBUS. Ez a két sz6 mindenk il arAz unitárius
gondolkodás természetesebb annál, mint•
ra figyelmeztetett, bogy a Muzsákkal való foglalkohogya szélsoségekre bármilyen tekintetbe!'}. szokség
zás élesili az elmét és sz~piti a lelket, az Erények
lenne. Ha ilyen utou huszo.k' ft figyelmet magunk
elsajátitása és megbecsOlése pedig helyes irányban
felé forditani , éS Inem ér.telmi képességel, j6zan és
tiszta gondolkozássaJ, meggyőző erővel, akkor az
formálja és edzi a jellemet. De .figyelmeztetett arra
is, bogy aki azon a kapun bemegy, annak e jelszaunit~t;izmus lényegét nem .érteUG.k meg a \ benne
lBv6 igazságot nem: fO,it;'k fel.
'
vak utmutatása melJett az unitárius szellemt61 át·
itatva, tudásban gazdagodva, megszépúlt élettel és
Aki 8';' uÍlitárius lelkészi pályára szánta 'magát,
mocsoktalan jeUemmeJ, az életbarcrli nagy és öntu·
annak az unitárizmus igazságában és erejében li!
•

•

•

•
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8. "Demény Istuán , szolgabir6 volt Torda-Aranyos
megyében, már régebbi időtől nyugdijban van. 9.
Derzsi Zoltán a székelykereszturi unitárius f6gim_
názium tanára volt, majd a naljyváradi áll. f6gimnáziumhoz helyeztelte magát. 10. Gergely Lajos o.gy_
védi pályára ment s tudomásunk szerint KolOzsvárt
lakik. 11. Gyöngyössy Zsolt tényleges huszárf6bad_
nagy volt, meghaJt, 12. Kiss Ern6 közigazgatási pályára ment, fószolgabir6 volt Szolnok Doboka megyében. 13. Kiss Sándor unitárius lelkész az udvarhelymegyei H. Jánosfalván. 14. Kouács István unitárius lelkész Magyarszentbenedeken. 15. KoDács
Kálmán fógimn . igazgató, tanagyi f6tanácsos Budapesten. 16: Kovács Lajos unitárius lelkész-esperes
Brass6ban. 17. Gróf Kun Zsigmond földbirtokos
Szolnok Doboka megyében. 18. Májay Dezsö kir.
közjegyző KaposvárI. 19. Mocsán Aurél jogi vég~
zettséggeI ny. postarórelügyeIó. 20. Nagy Benedek
ügyvéd volt Désen, meghalt. 21. Nagy Rudolf jegyző volt, meghalt. 22. Papp Gyula unitárius lelkész
Szentháromságon, Maros megyébeD.. 23. Remisovszky
János orvos Kolozsvárt. 24. Sárpy István katonai
pályára ment, a Felvidéken lakik. 25. Szentpáli Sándor szolgabir6 volt Nagyajlán, meghall. 26. Szén Mi~
hály unitárius lelkész Datkon, Nagyktlktlllő megyében. 27. Uzoni Imre a kolozsvári unitárius kollé~
gium nyug. tanára. 28. Vaska Béla adóhivatali tisztviselő volt Bánffihunyadon, majd SepsiszentgyOr.
gyön, a világháboru idején 1915·ben mint főhad
nagy a Kárpátokban eltünt A 28· ból 3 r. katb., 2
ref. éli 1 gör. kat. vallásu volt.
Báró Petrichevich Horváth Kálmán egyházi 16gondnok évlizedeken át 200 korona jutalmat adott
minden évben annak, aki az érettségit legjobb eredménnyel tette le. Ezt a i,utalmat a fentiek közQI Ko:
vác. Kálmán kapta.
A 28 érettségiző közúl tudomásunk szeri.nt mintegy 20-2J életben van. Utoljára a 35 éves tnlálkoz6ra ~yo.ltek össze. Még nincs biztos hir ~rr61,.
hogy a 40 ·éves találkozó ideje mjkor .Iesz, áJlit~Ja~
juaiu! első felében. HisszQk. hogy akI c9ak tebetI,
megjelenik azon , névsort olvasnak, szeretettel gondolnak az elhllnytakra és elmaradoltakra, elmennek
a ' régi kollégium falai közé, szétnéznek annak udvarán, betekiutenek a még meglevő tanuló szobákba és tautermekbe, egyOlt lesznek az él6 tan.árok..
kal és hálával gondolnak az elhunytakra, megJelennek az 6si unitárius templomban közös im~dkozásra
és hálaadásra, melyb~n mindig a f~lekezeh és nemzetiségi érdeken felOlemelked6 felvilágosult vallásos
szellemnek a beszéde bangzott.
Hogy a 40 éves t~lálkozón a Románjá~an , éleS
három unitárius lelkész is oU lebet~e, nem .Iehel
tudni. De lélekben ott lesznek s templomaIkban
azért is imádkoJni fognak, bogy a jó Iden áldla
meg az egyházat és iskolát, amel~ keblén nevelte és
90kakat anyagilag is segilell; áldla meg az él6 tanárokat és egykori osztálylársaknt, 8Z elhunytat

Negyven eszlend6 el6tt dr. Gál Kel~men, aszioru, de igazságos tanár, a mir akkor lSm~rl nev O
!edagÓglls és filozófus voll az igazgató, akI ma az
intézetnek tb. igazgalója és felOgyel6 gondno~a. Az
iskolai eszlendő megkezdése u.tán az 1900 éVI októ~
heri főtanács álliloUa a koUéglUm élére a pár. hó
nappal azel6tt váratlanul ifjan elbunyl nagytekmtéJyQ Boros Sándor igazgató belyére. Egy ~vig. volt a
közel három és félszázadra visszanéz6 umtárIus kollégium 3-ik épOleiében az igazgató, h~gy az.tán még
24 évig vezesse ft neveléstörténet pátrlárk~l~s ~l~té
nek ft befejezése után az 1901 · ~en megn~tlt UJ , Impozáns és diszes épOletben, eJ~mte a. fejlődés r~
ményteljes biztatása mellett, majd a vllágháboru v~
szonlagságai között és az impériumváltozás után IS
\Ilehéz próbáknak alávetett kitartó erővel az in~éze
tet. Dr. Gál Kelemen a most 40 éves érettségl tatálkozóra összegyllUiknek a 2-ik gimnáziumtól igazgatóvá történt választásáig osztályfőnöke, az utols6
ével kivéve a latin s mindvégig a német nyelv ta~
.otka volt. A tisztelet és nngyrabecsQlés ma is él
egykori tanitványai szivében.
R .jt, kivül a régi épOletet elhagyó érettségizőknek az utolsó évben még tanárai ~voltak : a filo.zófus gondolkozásu és kivál6 sz6noki errjéról ismert Péterfi Dénes (bittan), a n:'gytudományu és
-élesioHn kritikus : Kanyar6 Ferenc (magyar ,irodalomtörténet és filozófia), a világos gon~olkozásu s
ma teoI. tanári széket betöltő' Gálfi Lőrinc (latin), az
~rökké vidám és hUlDaros kedv O U/ár Pál (görOg)
a lelkes és a szegény fanulókat hathatósanlfelkaroló
KaDács János (történelem), a puritán becsQletességQ
és az egyház vagyonát a végletekig léltó Benczédy
Cergely (fizika , chémia), a mesélni is szerető és mosolygó arcu Hidegh Mihaly (mennyiségtan), a kiváló tornászokat nevelő László Gyula (torna), S a
.zenekölt6 Iszlai Márton (ének). Mind megannyi te~
Jtintély, kiknek nevét és emlékét 40 esztendő után
is a tisztelet és hála érzete övezi. Dr_ Gál Keleme.nen kivQI ma már csak Gálfi Lőrinc, Hidegh Mibály és László Gyula vannak életben.
A régi kollégiumban utolsó érettségiz6k a kö'vetkez6k voltak : 1. Abrudbányay Géza, kiből ne-ves Ggyvéd lett Kolozsvárt. 2. Balogh József, jogi
pályára ment, majd a bölcseleti szakot is végezte
és különböző áUásokban szolgált. 3. Barabássy Al.
.bert, 'Ügyvéd Marosvásárhelyen és a marosi unitáriu!i egyházkörnek egyik fólQgyelő gondnoka. 4.
BónYQy László földbirtokos { kolozsmegyei Középlakon. 5. Benczédi Fer ene, jogi pályára indnlt, de
egy év mulva elhunyt. 6_ Boros GyörglJ, végezte a
kolozsvári Gazdasági AkadélOiát, jegyz6i diplomAt
is szerzett, jelenleg a székelykereszturi unitúius gaz~
dasá(li iskola igazgatója. 7. CSipkéS Űdön, ulols6 hj" Onk szerint tOrvényszéki tanácselnök Nyiregyhbán .
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emléke legyen áldott. A régi klJllégiumnak még épségben lev6 fDIsi hirdessék sokáig a pátriárkális tanul6i élet kedves emlékeit s a 39 esztendós uj kollt'igiUID monumentális alakjával álljon sokáig j ~in
dig kiváló tanári testOlete neveJjen és bocsásson
szárnyra évr61-évre dics6bbnél· dicsőbb nemzedéket,
akik szellemi és anyagi javaikkal gondolni fognak
az eg,yházra és arra a tiszta szellemre, melyet az
intézet falai között magukb:! 9zivtak.
Szétszórtan é16 és találkozór.l készQló kedves
osztálytársak, n 40-ik találkozóra gyQljOnk össze hiánytalanul s ha lesznek, akik nem lehetnek velilnk,
gondoljunk a régi szerelettel egymásra!
A viszontlátásra I
, Kovács Lajos.

Halálozás.
Kolosi Murvay Sámuel ujszékelyi földbirtokos
áprili. hó 12-tln, életének 67-ik ti. ·bnldog házasságának 30-ik évében nebéz szenvedés után elhunyt.
Szorgalmas és munkás; ember volt, aki szakszerGleg
gazdálkodott é. .okoknak példát mutatott. Togja
voll nz Egyházi Főtanácsnak , lelkes unitárius, aki az
egyházi életben mindig buzg6n vett részt. Özvegye,
gyermekei és kiterjedt rokonság gyászolja. Emléke
legyen áldott.
Osoáth Árpád Ogyvéd, utóbbi id5ben az oklándi járá. f5szolgabirája, életének 55-ik ti. botdog háza"ágának 24-ik évtlben áprili. hó 19·én váratlanul
elhunyt. Felftgyeló gondnoka volt a kereszturi egyházkOrnek, elnOke a kOri Dávid Ferenc Egyletnek
és tagja az Egyházi Főtanácsnak. Buzg6 munkása
volt az egyházi és közéletnek. Székelykereszturon
temették el. Özvegye és számos rokon gyászolja. Pihenjen csendesen.

Űzv. Györffy Ferencné sz. Bartha Rolixena, volt
székelyszentmihályi lelkész özvegye április hó 22·én
82 éves korában, rOvid szenvedés után, S z é k e l y~
derzsbeu, csendesen elhunyt. 40 évig hordozta az özvegység nehéz fátyolát keresztényi H.lázattal, békességes tD.relemmel, Istenbe vetett bittel
és bizalommal. Özvegysége alatt árván maradt 8
gyermekét sok gondda], testi-lelki tusakodással felnevelte, sdrnyukra bocsátotta. Temetése április
29-én volt a község mély részvéte mellett. A gyászháznál Balázs András tb. esperes, a siroál Nngy
Béla muzsnai lelkész tartott beszédeI. _ Elhuny tát
gyermekei, unokái és kiterjedt rokonsága gyászolja.
Gondos édes anya, munkában fáradhatatlan szelid
leIko t buzgó unitárius nó volt. Pihenjen cge~desen I
S%ent.loányi Sándorné. Msrosvásárbely egykori
árvalzéki elnökének özvegye hónapokkal ezel6tt
elhunyt! d.e a hir megkésve jutott hozzánk. Nem
yolt umtánus, de az unitárius egyházi mozgalmak
'Sránt éll6nk~n érdek16dötl. Lapunk elófizet6je volt.
zent· VánYl Sándor teol. akad. tanár f6városi hitE,ktat6-1eUtélz édes anyját gyáSZOlja a'z elhunytban.
gyOttérezQnk vele a ve5Ztelégben.

SZEMLE.
A püspökválasztás elhalasztása_
,

Az á~ril!s hó 27-ikére kitQzött unitárius püspokválasztás ld~Jét értesOlésD.nk szerint bizonytalan idő
re elbala5ZlOtlák. Van ennek bizonyos előnye is
mert a választásra jobban elő lehet készQlni s ;
magas és fo~tos tisztre legalkalmasabb ember kOré
csoportosulDl j de van hátránya is mert a ma olyan
fontos eayházépitő munkát ideigle~esen mftkOdő embereknek kell végezni, kiket éppen az ideiglenesség
akadályoz a határozott programm kitnzésében a belső
egyházi élet iranyitásában.
'

A magyar ev. egyház uj superintendense_
Az ~.gOstai Hitvallásu Magyar Evangélikus Egyház áprdls 27-én tartotta no superintendens (pttspOk}
v~lasztását. Hir szerint a mintegy 20 egyházköz!iégboI és 30 OOO lélekszámból álló romániai magyar
evangéJikus egyháznak szuvazattöbbséggel Argay
György, korábban pürkereci (Brassó megye) Jelkész
:lZ utóbbi években temesvári lelkész·f6esperes lett ~
superintendense.

Magyar és szász evangélikusok szétválása.
Nem uj kelettt az a mozgalom, mely sz erint Kolozsvárt a magyar evangélikusok a szász evangéli"usokt61 elválni akarnak és önálló magyar egyházközséget alnkttani. Most azt olvassuk, bogy a kettéválás megtörténi s az uj magyar egyházközságnek.
Onáll6 lelkésze a kiváló Járo.i Andor teol. magántanár lett, aki a msgyarDyelvü lelkészi szolgálatot
eddig is ellátta.

Lelkészek és tanitók utánpótlása
Romániában.
Az uj politikai átalakulással Romániában ugyaref., mint az unitárius egyház papnevelő intézet néI~
kOI maradt. A ref. egyház már régebben meglette
a lépést egy ilyen intézet megszervezésére s tudo~
másuak szerint Nagyenyeden az már be is indult.
Az ögy a kormánnyal is el van intézve. A lelkészképzés f ehát a, ref. egyház részére biztosit va van.
De honnan veszi az unitárius egyház a lelkészeket;
és tanit6kat, ba utánpótlásra lesz szObége ? A romániai unitárius egyház vezet6sége mélyen hallgat
s ebben a nagyfontossáIlu kérdésben sem tájékoz~
tatj a a közönséget. N em lebet tudni, hogy tett-e lépéseket e fontos kérdéseknek a rer. teológiai intézettel és tanit6képzóvel kapCSOlatban való megoldására. Azzal mindnyájan tisztában vagynnk, bogy kOlOn unitárius teológiai intézetet, annál kevésbbé tanit6képz6t Iétesileni és fenntartani nem tudunk. De
ba akadna olyan ifj n, aki .oz unitárius lelkészi és
tan.itói pályára szeretne elókésztUni és Romániában
• tegyen, ' bova fordujon ? Nem\.
állást váUalni, mit
tud senki felvilágosítást adni. Nem történik felhívás
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csak névszerint tartozik az unitáriusok kOzé, hanem
... saját példájával is er6t igyekezik adni a netán c!lo.gged6knek és jogot szerezni a kOzönyOsök fOlrúásA,ra
s 6ket az egyház és hit értékelésére vezetni, az a
templomba megy, legyen tanult vagy egyszerO. sorsban éló ember. Aki elkerOli a templomot vagy ritkin
megy oda, sz lekicsinyli a hitben rejl6 er6t, fölényes
Tiszta unitárius család.
gondolkozásával nincs hasznára az egyházi életnek,
Egyik unitárius egyházi lap, melynek 3 Iétér61
szaporitj3. az egyházzal, hittel, Istennel nem törtid6k
~mmár 9-ik hónapja nem tudunk, nagy g~ndot fo~
számát, lebecsO!i a bels6 emberi szolgé.latot s álta-dilott és lelkes propagandát fejtett ki a lIszt a UOllában a templom hasznos voltát és épit6 erejét.
lárius család érdekében. Knlön kiemelte, ha tiszta
Pedig az egyházi élelnek a központja, honuan a
unitárius családban történt keresztelés vagy házasbuzgóság, lelki nemeshdlés és áldozatkészség ereje
.ágköt ;seknél ilyen család alakult. esekély létszákiindul: a tem.plom, ahol nemcsak az egyházat épiti
munkat tekintve nagyon fontos kérdés ez. Ha eföés a lelki er6t növeli 8Z ember, hanem a földi kozJött kissé elgondolkozunk, unitárius meggyózódésOndelmekre idór61-id6re uj erót szerez. Az igazi uniket életre hivjuk és egyházunknok a jövójét font~l..
tárius ember a templomot joggal tekinti az egyhm
.gatjuk, önként elótérbe Iépik a feladat, hogy mmélet központjának s annak buzg6 szivvel való látoden unitárius férfinak és n6nek lelkes prófétának,
gatását mindennek elébe helyezi.
önfeláldozó apostolnak kell lennie aZ unitárizmu!
Anyák napja.
vitathatatlan igazsága és szellemi tisztasága érdekében. Sznntelennl er6teljes és .öntudatos propagandát
A közelebbi évek egyik legszebb és legméltóbb
kellene mindenkinek kifejtenie felvilágositás és megllnnepe az ANYÁK NAPJA, amelyet széles körben
gy6zés utján, beszélve és hirdetve alkalmas és alkals tnlán a világ ID,i nden táján május vagy juniu!
matlan időben még a háztetókról is bitünk érlhehóban megtartanak. Ha valaki iránt a szeretet és
tóségét és .Zé~ségét. Erótle.D egyházi életGDkból kitisztelet, a há.la és kOszOnet érzelmeit kifejezésre kell
folyólag éppen elég veszteségnek vagyunk kitéve,
juttatni, az az édes anya. Hissz11k, hogy ma már
aránylag va16szint11eg többnek, mint más felekezenincs egyetlen unitárius egyházközség. melyben az
tek. Idej e volna, hogy igebirdetéso.nkben és társaANYÁK NAPJÁT meg ne tartanák. Éppen abban
dalmi érintkezéseinkben az öntudatositó és meggyó~
az időszakban vagyunk, amely az tlnnepély megz6 unitárius szellem több szóhoz jusson és jobbaD
tartására a legalkalmasabb. Ez ílnuepélyeknek az is
.foglalkoztasson mindnyájunkat. Egy pillanatig sem
következménye ken legyeD, hogy a legtobb gyermevolna szabad felednilnk, hogy ,,8Z orditó oroszlán
kes szegény anyákat segélyben részesibOk. A gyer-széjjeljár, keresvén akit elnyeljen." A fenyegetés, a
mekek szedjenek virágot, mondjanak verset az édes
gyengitésnek a szándéka kOlön6sen a számban ki·
anya tiszteletére ; a felnőttek gondoskodjanak a gon.. ebb egyházak ellen irányul. A hatbatós védekedok közölt éló édes anyák megsegitéséról; a. egyzésnek egyik módj a: tiszta unitárius családok lét·
házi vezetók a N6sz0vetség bevonásával rend,ezzenek
lI'ehozás8. Ezt at unitárizmusban rejlő tiszta hitszivekig hat6 tlnnepélyt a templomban 8Z édes anya
igazság is követeli.
iránti szeretet ápolására és méltó megbecsOlésére.
.
itás tájékoztatás és buzditás sem a. lelkészi
Irány ' .tó' pálya érdekébeD. Pedig ha most kezd·sem fl taol I
I
.
jOk eI n mu okát, ugy is csak 4-5 év mulva . eszté
ln
z.De k ké • embereink. Etekintetben gyorsan
.. .
!kedni keH és m.egfelelő propogandá.t kIfeJtem.

,

A •templom az egyházi élet központja.

Vallásvizsga.

/

A kereszténység életében minden id6ben a
4.:mplom volt az egyházi élet kOzpontja és kell
maradnia ezután is. BOvQn szolgáltat erre példát
.unitáriu'J egyhá2unk t6rténete. Amikor a felekezeti
féltékenység eilenOnk támadt s megfosztani igyekezett
anyagi j avainktól és minden életlehetö,égló1, elódeink
a templomba mentek vigasztalást, uj erőt és bátoritást merileni. Amikor a templomokat, 8Z egyházi
élet legbiztosabb örbelyeit n hatalom erejével önkényesen elvették, a hivek magánházaknál gyOUek
össze kOzOs imádkozásra, istentiszteletre, hogy 8Z
a~y a szentegyházboz és hithez való ragaszkodást er6.
Sltsé~ s a kitartásra egymás buzgóságából buzditást
..mentsenek. Olyan id6ket élo.nk, amikor a templom~ak a fontossága ismét nagyobb leU, mint sok más
"d6beu. Aki ~szintén IIzereti az unitárius egyházat
·és megbecso.h annak tisztult hitrelrogását, aki nem•

A vallás vizsga fontosabbá vált,. mint edd~g volt .
Fontossága kalönOsen ott mutatkozik, ahol n~ncs felekezeti iskola. A vallásvizsgán nemcsak 'a hItoktató
mutatja be II növendékek feleleteiben mu.nkássága
eredményét, hanem a szQlók és k~zönség 1elenlét6ben a gyermekekkel is m.egéreztetl, hogy van egyház, amely keblén növeli óket Minél. komolyabb ~!
Onnepélyesebb a vallás vizsga , annál lobban mélylll
a zsendo.16 gyermeki szivben 8~ egybáz~ze~etetet s
ébresztgeti a tudatot. hogy neki az uOlt.ános egyházhoz és hitbez szive utols6 dobba~ásálg ragaszkodnia kell

Az Unitárius

Jövendő jelentősége,

A béai döntéssel az Unitárius Jövendó" kivételével mindenik unitárius egyházi lap, illetve folyóirat
magyar területen maradt. A Romániában éló és egyházi dolgokkal foglalkozni szeretó unitáriusoknak tulH

,
•

nyomó többsége eleitől fogva örvendett annak, hogy
Romániában is van egy bevezetett unitárius lap, mely
a lehetőség szerint nagyobb területről egyházi hireket közöl, az egyházhoz való ragaszkodást ébrentartja és az · unitarius öntudatot ápolja. Ennek sokan
élőszóval és irásban is kifejezést adtak. Az Unitárius
Jövendö fontossága tehát elvitathatatlan. Megnyugvással tölt el. hogy ezt csaknem minden valamire
való unitárius ember elismeri.
De meg vagyunk gyóződve arról is, hogy a Románia területén tul élö unitáriusok is méltányolják
fáradtságunkat és kitartásunkat, szivesen fogadják és
olvassák az Unitárius Jövendöt. mely az ősi unitárius egyház testéről leszakadt unitáriusok földjéről a
lelki és szellemi közösség alapján a hit erejével. a
reménység biztatásával s a testvériség érzetével beszél azoknak lelki világáról. akik a kisebbségi sorsban szükebb térre szoritva és számban megfo·gyva
még az eddiginél is nagyobb erőflá1nak a vallásban
és egyházban s a megtartás legbizt6sabb lehetőségét
ismerik [el az egyházi [eladalok teliesitésében.
Ezért minden akadály és nem gondC?I t nehézség
ellenére is jó lelkiismerettel és kitartással dolgozunk
s ha kell, erőnk feletti muri~t is vállalunk az egyházért. a hitbeli tisztább gondolkozásérI, az unitárius
jövőért és a világon bárhol élő unitáriusokkal való
testvéri összeköttetésért. Hisszük, hogy ebben a törekvésben minden unitárius segit rP.inket. örömmel
fogadja az Unitárius Jövendőt, az egyetlen romániej
unitárius lapot s azt szellemileg és anyagilag támogatni kötelességének tartja
Szerkesztőség

kérése.

Tekintettel arra. hogy az ..U~itárius Jövendő"
Romániában az egyetlen unitárius lap. tisztelettel kérjük olvasóinkat. hogy azt unitárius testvéreinkkel. és
az ,:,nitári~us szellem ~ ~ránt érdeklödőkkel megismertetm s oket az elofizetők sorába léptetni szives-

csatolt erdélyi terQleteken Hadbázy Sándor egyházi
pénztáros kezéhez, Kolozsvár, Kossuth Lajos·utca 12szám alá. A Nagyváradon tuH terilleten 8 Z "Unitárius
Iralmisszió" vezetője, Ujváry László urhoz Budapest,
V., Koháry-u. 4 sz.
•
Kolozsvár t az előfi'~etési díjakat Szabó László
..
:."
'
tanárjelölt szedi bel. , ..
. Bizalommal;~n~ ,.9!vesóin~~t,\ hogy kérésünket
fIgyelembe venm '!l:Z~~J- "~ielóbb' 1, tejjesiteni szives'tr·< ·t. "'" .:,
~:'~
kedienek. .
A l a ká s v áH cl z á s sürgős bejelentését tisz-

teleltel kérj
Ok.
.";

c.
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azEIsö Romániai
, Temetést Biztositó
R. T.·nál (ezelőtt G. SZAVA és A. SZAVA)

köth et.

Brassó, Weiss Mihály-u. 35
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fiókok:

TIMISOARA

ORADEA

kedjenek.

Lelkész-. és tanitótársainkat külön is kérjük, hogy
azo~ak. akik az Unitárius Közlöny t korábban járatták. ilgyelmét az Unitárius Jövendó-re felhivni sziye.kedj~n~k ~ Q~~dit.~k a lap elóiizetésére. Mutat·
Ványszámot 8zivesen küldünk:
A szerkesztőség azt is közli, hogy a téli idő
szakban nyomtatott o l c s 6 példányokat a tavaszi
munka-idöszak beálltával beszüntette. Az olcsó példányok árában begyült összegnek mielőbbi szives
megküldését tisztelettel kérjük.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Bra,ov, Stro Dr. Babe, t sz.
hova a lappal kapcsolatban minden megkeresés, közlemény és .én::~~
.
Kérjü.k munkatársainkat. hogy
kel cag" egyéb közleményi
nek a sze.

,

Előfizetési táiékoztató.
Az Unitárius JOvend6 eU5fizetási ára 1940. szeptemberig 100 lej, illetve 4 peng6. 1940. szeptembertG~ 1941 december végéig 130 lej, illetv'J 5 pena6.
TISztelettel kérjClk olvas6inkat, hogy az e16fizetési
dijat, az esetleges hátralékkal egyo.tt az alább megnevezettekhez mie16bb megko.ldeni szi~eskedjenek:
Románi6.ban a szerkeszt6séR eimére. A vissza-

,
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